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VÁNOCE
Na Vánoce pamatují 

i mateřská centra 

ze „Zápraží”

Výlov Vyžlováku
Rybáři vytáhli 225 metráků ryb
(čtěte na straně 6)
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Vážení a milí!
Právě držíte v rukách poslední číslo 

Zápraží v tomto roce. A protože nás čeka-

jí Vánoce, připravili jsme pro vás několik 

„vánočních článků“. Nečekejte ale nějaké 

nablýskané pozlátko a „osvědčené“ recepty 

na cukroví. Přečíst si můžete, jak tráví svát-

ky v Dětském domově ve Strančicích. Není 

to veselé téma a já přeji hodně štěstí nejen 

tamním dětem, ale i panu primářovi a všem 

zaměstnancům. Zajímavé vánoční zamyšlení 

pro vás přichystal i pan farář Daniel Kvas-

nička. A když už jsme u vážnějších námětů, 

ještě připomenu rubriku „historie regionu“. 

Píšu v ní o panu Adolfu Burgerovi, jenž ve své 

knize Ďáblova dílna popisuje hrůzy koncent-

račních táborů a také největší padělatelskou 

operaci všech dob, kterou rozjelo nacistické 

Německo. Pokud mu to zdraví dovolovalo, 

jezdil A. Burger rád na svou chalupu do 

Zvánovic. Dnes je tomuto výjimečnému muži 

třiadevadesát let a díky své odvaze a neú-

navné píli shromáždil obdivuhodný archiv, 

dokumentující zvěrstva nacistického Němec-

ka. Jak sám říká, dělal to především proto, 

aby se nikdy nezapomnělo!
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Abychom vás úplně nerozesmutnili, 

připravili jsme pro vás i ukázku vánočních 

dekorací, které vyráběly maminky s dětmi 

v mateřských centrech našeho regionu. 

A nechybí ani „zasněžená“ soutěž pro děti 

o hezké dárky. Nakonec důkladně pročtěte 

kalendář akcí. Určitě je z čeho vybírat 

a téměř v každé obci se koná nějaký 

„vánoční jarmark“. Neváhejte, udělejte si 

čas a vyrazte ven popovídat si se sousedy 

a na dobrý „svařák“. 

Za celý kolektiv lidí, kteří pro vás Zápraží 

připravují, vám přeji jen to nejlepší! Užijte si 

Vánoce, Silvestra a dobře začněte v novém 

roce. Leden musíte zvládnout bez nás ☺, 

protože Zápraží nevyjde! Ale v únoru už 

budeme s vámi.

inzerce

Nashledanou

Helena Vlnařová 
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101, 250 84 p. Sibřina, 

tel. 323 605 313-6, 
www.fiat-krenice.cz

NOVÉ PUNTO EVO JIŽ OD 230 900 Kč včetně klimatizace

Účetnictví a daně bez stresu
Nabízíme externí vedení účetnictví, daňové evidence, DPH a silniční daně. 

Zpracování mezd a vedení personální agendy, zastupování na úřadech a při kontrolách.

Zpracování veškerých daňových přiznání včetně výkazů a roční závěrky.

Spolupráce s daňovým poradcem – možnost odklad závěrky.

Účetní poradenství. Informační servis ohledně termínů placení daní. 

Daňové úlevy.

LM plus s. r. o.  

e-mail: ludmila.fialova@lmplus.cz

www.lmplus.cz | 323 602 605 | 603 269 470



Pane řediteli, Dětský domov ve Strančicích 
není úplně typický. O jaké děti se zde 
staráte?

Umístěné děti lze v podstatě rozdělit do dvou 

skupin. První tvoří děti, které zde jsou z rozhod-

nutí soudu. Důvodem je to, že je v jejich biolo-

gické rodině týrali, zneužívali a silně zanedbávali 

péči o ně. Tuto skupinu doplňují miminka nar-

komanek a alkoholiček, která se narodila s urči-

tými zdravotními následky. Také sem patří děti, 

o které rodiče odmítají pečovat. Ty pak následně 

přecházejí do náhradní rodinné péče. 

Druhou skupinu tvoří děti s těžkými zdravot-

ními hendikepy, z nichž některé přežívají díky 

přístrojům. Tyto děti mají ve většině případů 

milující rodiče – čímž se liší od první skupiny. 

Ti se o ně však nedokáží starat. Sami přiznávají, 

že by doma náročnou péči nezvládli. Nebo jim 

zkrátka došly psychické i fyzické síly. I když se 

hodně snaží, nemohou dál. Této formě spolu-

práce zdravotnického zařízení s rodinou se od-

borně říká poskytování „úlevové péče“. V praxi 

to vypadá tak, že rodiče k nám svého potomka 

umístí a potom ho u nás navštěvují anebo si ho 

berou třeba na víkendy domů. Díky tomu si mo-

hou odpočinout a načerpat novou energii. 

Pro všechny umístěné děti však bohužel 

platí, že nejsou zdravé. Na některých je to vi-

dět na první pohled. Jiným způsobilo hrubé 

Povídání o Vánocích a také o zlu
Blíží se čas Vánoc, které v ideálním případě tráví společně celé 

rodiny. Ne každý však má takové štěstí. Své o tom vědí děti 

a zaměstnanci z Dětského domova ve Strančicích. S jeho ředitelem 

prim. MUDr. Pavlem Biskupem jsem si povídala nejen o Vánocích, 

ale také o zlu, kterého se dopouštějí někteří dospělí lidé na dětech.

zacházení zranění na duši, což samozřejmě 

hned nepoznáte. Následky si nesou celoživotně 

obrovské.

Takže takový model, kdy rozesmáté děti při-
běhnou k obrovskému stromku a rozeberou 
si dárky od sponzorů, tady asi neplatí.

Jen částečně. Některé děti totiž již nikdy ne-

opustí své lůžko. Ale Štědrý večer a nadílku sa-

mozřejmě ctíme. K večeři dostanou starší děti 

kvalitní rybí filé a pak jim rozdělujeme dárky. 

Balíček se svým jménem dostane úplně každý. 

I ty děti, které jen apaticky leží, dostanou novou 

hračku do postýlky. Kromě Vánoc slavíme s dět-

mi i jiné svátky a samozřejmě i jejich narozeni-

ny. Víme, že je to pro ně důležité. 

Pomáhají vám v tomto směru sponzoři?
Pomáhají a mnozí z nich se vracejí a přispí-

vají pravidelně, což nás nesmírně těší. Kupují 

pro děti kvalitní hračky, pleny na jedno použi-

tí, oblečení, ale také knížky nebo třeba televizi. 

Dohodli jsme se, že vánoční návštěvy zreduku-

jeme na jeden den. Není to z důvodu, že bychom 

si sponzorů nevážili, ale chceme, aby děti měly 

Štědrý večer jen jeden. Aby nedostávaly dárky 

celý listopad a prosinec. 

V poslední době se také začíná rozmáhat tak-

zvaný firemní sponzoring. To znamená, že k nám 

přijedou zaměstnanci nějaké firmy a pomohou 

nám. Třeba umyjí okna nebo jdou s dětmi ven. 

Pro děti to má obrovský význam, protože potře-

bují vidět i jiné tváře než-li ty naše. 

Jezdí vaše děti na Vánoce domů?
U dětí, které do Dětského domova ve Stran-

čicích byly umístěné soudně z důvodu týrání 

a zanedbávání péče, návštěvu u svých biologic-

kých rodičů nedoporučujeme. Zdravotně posti-

žené děti si někteří rodiče domů berou. A mu-

sím říci, že pro tyto děti je to příjemná změna. 

Když se k nám potom zase vrátí, cítíme, že jim 

to prospělo. Také musím podotknout, že necítí 

žádná psychotraumata ze změny prostředí. Mají 

radost, že jedou domů, a stejně spokojené jsou, 

když se vrací. 

Od Vánoc se vrátíme k smutnějším téma-
tům… Jak pečujete o týrané a zanedbávané 
děti a co je pro ně nejlepší?

Nejlepší samozřejmě je, když se dostanou 

do náhradní rodiny, která jim poskytne láskypl-

nou péči. K tomuto cíli však vede velmi složitá 

a dlouhá cesta. Není v naší pravomoci ji urych-

lit. Řešení osudu těchto dětí je bohužel závislé 

na práci soudů. Zatím neexistuje žádný zákon, 

který by v kauzách dětí v ústavech urychloval 

práci soudů. Soudní řízení by mohla urychlit 

například takzvaná instituce dětského ombuds-

mana. Ta by dohlížela na hladký průběh dokazo-

vání a úroveň soudně znaleckých posudků a za-

mezila by zbytečným průtahům projednávání 

případu, které navíc mnohdy způsobují rodiče, 

kteří selhali.

Úkolem nás zdravotníků je provést diagnostiku 

ohroženého dítěte. V Dětském domově ve Stranči-

cích pracují skvělí odborní-

ci – vrchní sestra, zdravotní 

sestry, speciální pedagožky 

a vychovatelky, sociální 

pracovnice, fyzioterapeut 

a také klinický psycholog. 

My všichni se snažíme co 

nejlépe rozpoznat, co dítěti 

chybí a jak rozsáhlá jsou 

poranění, která mu způso-

bila nemilující rodina. Na 

základě těchto poznatků 

určíme, jak nejlépe pomo-

ci. Podrobné nálezy jsou velmi užitečné i pro so-

ciální pracovníky a poradní sbor krajského úřadu, 

který rozhoduje o umístění do náhradní rodinné 

péče. A v neposlední řadě i pro žadatele o adopci 

nebo pěstounskou péči. Díky těmto vyšetřením 

jim můžeme poskytnout co nejvíce informací 

o dítěti a připravit je na to, co se může eventuelně 

stát. I když prorokem není nikdo. A je tak klidně 

možné, že miminko těžké narkomanky nebo zne-

užité batole bude dobře prospívat bez následků. 

Bohužel naše zkušenosti dokazují, že mnohé tyto 

děti mají změny v jemných strukturách mozku 

a špatné zacházení se celoživotně a nesmazatel-

ně podepíše na centrální nervové soustavě a psy-

chice dítěte. V žádném případě nám však nejde 

o to, budoucí rodiče vystrašit a odradit. Ale také 

nechceme situaci zjednodušovat. 

Teď vám položím nepříjemnou a bolestivou 
otázku – jak se vypořádáváte s názorem, 
že děti s těžkým zdravotním hendikepem je 
zbytečné udržovat při životě?

No to jste načala velice složité téma. Sám si 

tuto otázku také často kladu a musím se s tím 

vnitřně vyrovnávat. Jsou lidé, kteří péči o tyto 

děti vidí jako zbytečné plýtvání penězi i energií 

ošetřujícího personálu. Také se tady často sejde-

me s rodiči, kteří jsou skvělí a láskyplní. Mají 

ale bohužel velice postižené dítě. Oni vědí, že 

nikdy neopustí bránu ústavu a že jen přežívá. 

Čeká se v podstatě pouze na to, až selže nějaká 

důležitá životní funkce. Mnozí z těchto rodičů 

už jen touží, aby se jejich dítě dlouho netrápilo. 

Jsou to strašné okamžiky, protože mi jim v tom-

to pomoci nemůžeme. Naším úkolem je posky-

tovat péči co nejdůstojnějším způsobem.

Proč se do Strančic umísťují tyto postižené 
děti? Má váš ústav  nějakou specializaci?

V České republice existuje osmatřicet koje-

neckých ústavů a dětských domovů do tří let 

věku dítěte. Ve středočeském regionu funguje 

pět takových zařízení a každé si dlouhodobě 

vymezujeme určité odborné zaměření. Stran-

čice za dobu svého působení získaly takové 

personální i technické vybavení, aby mohly po-

skytnou perfektní péči ohroženým nebo vážně 

nemocným dětem.

 

Pane řediteli určitě to není jednoduchá prá-
ce a otřesné osudy dětí musí zasáhnout vás 
i ostatní personál ústavu. Jak to zvládáte 
a nepřejete si pečovat o „zdravé“ děti?

Je to nesmírně náročné, ale neměnil bych. 

Pomáhat těmto dětem je pro mě posláním 

a musím unést i to břímě, že se denně setkávám 

s následky zla, které bylo napácháno na bez-

branných dětech. Těžké je i to, že s některými 

svými pocity se nemohu a ani nechci svěřit ro-

dině nebo přátelům. Jednak jsme vázáni lékař-

ským tajemstvím a navíc některé osudy jsou tak 

smutné, že je vlastně ani nikdo slyšet nechce. 

Obrovské poděkování patří v tomto bodě všem 

zaměstnancům za výbornou práci. Vytvořil se 

zde dobrý kolektiv. Navzájem se podporujeme, 

snažíme se o všech problémech mluvit a řešit je 

na rovinu. I když se naše názory liší, dokážeme se 

vždy dobrat k řešení, které je pro dítě nejlepší.

V naší práci nám pomáhá i příjemné prostře-

dí. Ústav leží v krásném lesoparku, a stromy 

zřejmě pomáhají pohlcovat tu negativní energii, 

která se tu bohužel vznáší.

Příroda dobře působí i na děti, a proto jsme 

nově zrekonstruované pokoje vymysleli tak, 

aby se z každého dalo vyjít nebo vyjet přímo 

na zahradu.   

Kolik je v současné době ve Strančicích dětí?
Staráme se o dvacet pět dětí. A žádné z nich 

pro nás není jen číslo. Každé dokonale známe.

Helena Vlnařová
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ŽALUZIE
ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu z ceny montáže

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ

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

ZÁRUKA 

4 ROKY

ŽALUZIE 
SUCHÝ

inzerce
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Život v kraji

Abychom si mohli na Štědrý 

večer pochutnat na kaprovi a dal-

ších sladkovodních rybách, konají 

se v předvánočním čase tradiční 

výlovy rybníků. Výjimkou nebyly 

ani rybníky ležící v povodí Jevan-

ského potoka, které patří do správy 

Školního lesního podniku Kostelec 

nad Černými lesy. Celkem se jedná 

o devět rybníků - Požár, Louňovák 

a Pařez (násadové s dvouletým kap-

rem), Nohavička (vysazuje se zde 

váčkový plůdek kapra, ryba se loví 

jednoletá na jaře), Vyžlovák, Jevan-

ský (tržní ryba převážně tří nebo 

čtyřletá), Švejcar, Ján (sportovní 

rybníky), Šáchovec (násadový). 

Celková obhospodařovaná plocha 

činí 74 hektarů. Mimo sportovních 

rybníků se loví všechny každý rok.

Jak vlastní výlov probíhá, jsme se 

zeptali vedoucího střediska rybář-

ství a myslivosti Ing. Kamila Šebka.

„Výlov začíná brzo ráno s ohledem 

na nízkou ranní teplotu, která je 

Z Vyžlováku 
bylo vyloveno 
225 metráků ryb

vhodnější pro manipulaci s rybou. 

Den předem musíme natáhnout 

podložní síť o rozměrech 30 x 50 

metrů. Pokládá se pod rybu do lo-

viště z loděk a konce sítě se upevní 

do dna háčky. Ráno se upustí voda 

na minimum a ryba se postupně 

sklepává tyčkami do podložní sítě. 

Ve vhodný okamžik začneme háč-

ky se sítí zvedat a rybu pomalu stla-

čovat do menšího prostotu. Říká se 

tomu, že rybu jádříme. Pak se za-

čne ryba vybírat ze sítě mechanic-

kým keserem (vyloví najednou až 

metrák ryb) a dávat na třídičku, kde 

se takzvaně brakuje – třídí se podle 

druhu, velikosti a dalších kritérií. 

Například první se vybírá ryba cit-

livá na pokles kyslíku jako třeba 

candát,“ uvedl Ing. Kamil Šebek.

Konkrétně na výlovu Vyžlov-

ského rybníka se podílelo pěta-

dvacet lidí. Práci usnadnil sjezd 

do rybníka, postavený před dvě-

ma roky. Do té doby se veškerá 

Kontribuce byla stanovena na 

20 haléřů měsíčně a také se schvá-

lilo zakoupení baráčku. Postupně 

se hlásili další členové, někteří i ze 

sousedních Černých Voděrad. Ti si 

však v následujícím roce založili 

svou vlastní obec baráčníků.

„Zvánovičtí“ se s chutí ujali ak-

tivit v obci. Pořádali zábavy a dal-

ší akce, a tak získávali finanční 

prostředky, které využívali na dob-

ročinné účely. Například pořizova-

li pomůcky do školy a podporovali 

své členy v době nemoci. Také 

založili knihovnu, kterou postupně 

doplňovali. Později pořídili země-

dělské stroje a nářadí, které si čle-

nové za mírný poplatek půjčovali.

Zvánovičtí Baráčníci podporo-

vali veškeré kulturní dění v obci. 

Hráli ochotnické divadlo, pořádali 

ZVÁNOVIČTÍ 
BARÁČNÍCI oslavili 100 let

Před sto lety byla ve Zvánovicích založena 

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků. 

Ustavující valná hromada se konala 

20. února 1910 v tehdejším hostinci u Vajgrtů 

č. p. 24. Přihlásilo se celkem 52 členů 

a za předsedu byl zvolen Alois Povýšil.

májové slavnosti a staročeské do-

žínky, na kterých nechyběly kro-

jované průvody a tančení České 

i Moravské besedy. Baráčníci také 

udržovali pouťové slavnosti, staro-

české posvícení, které trvalo i tři 

dny. Taneční veselice se konaly 

nejen v neděli, ale také v pondě-

lí, kdy se držela „pěkná hodinka“ 

a v úterý ještě „sousedská“.

Činnost spolku trvá nepřetrži-

tě celých sto let, nikdy neustala, 

byla pouze utlumena během 1. a 2. 

světové války. Dokladem toho je 

několik dochovaných „Knih zápi-

sů“ vedených od založení spolku 

a „Pamětní kniha“ založená roku 

1960. První „Pamětní kniha“ byla 

zničena v době 2. světové války.

V současnosti Baráčníci pořádají 

oblíbené maškarní plesy a spolu-

pracují s ostatními spolky v obci 

i s Obecním úřadem. Organizu-

jí setkávání rodáků, předvánoční 

setkání u kaple a oslavy různých 

výročí. V roce 2003, u příležitosti 

1. setkání rodáků a přátel obce, za-

sadil na návsi strom nejstarší člen 

OB Zvánovice Jan Medřický – teh-

dy mu bylo sto let. V roce 2006 Ba-

ráčníci přispěli do sbírky na nový 

zvon do místní kaple a zúčastnili se 

v krojích jeho slavnostního požeh-

nání. Pro své členy pořádají různé 

zájezdy, pro tetičky posezení ke 

Dni matek. Každoročně se někteří 

zúčastňují společné rekreace v Ba-

ráčnické zotavovně v Černovicích.

Vlastenecko-dobročinná obec 

baráčníků ve Zvánovicích je sou-

částí VII. župy Vlasákovy se síd-

lem v Mirošovicích. Doufejme, že 

i v budoucnu se najde dost nadše-

ných lidí, kteří budou baráčnickou 

myšlenku nadále podporovat.

JÁRA CIMRMAN v Ondřejově
Nadšená skupina on-

dřejovských ochotníků 

nastudovala divadelní 

hru Zdeňka Svěráka 

a Ladislava Smoljaka 

Záskok. Premiéra 

představení se usku-

tečnila v „natřískané“ 

tělocvičně Kulturního 

domu v Ondřejově. 

Lidé seděli a stáli, 

kde se dalo a mnoho 

zájemců muselo zkla-

maně odejít, protože 

se dovnitř nevešli. Členové souboru 

byli návalem potěšeni a po počáteč-

ní drobné nervozitě odehráli skvělé 

představení. Režisérkou „pánské-

ho“ souboru je Jana Sloupová, které 

jsme se zeptali, kde se vzal nápad 

pustit se do „Cimrmana“.

„Všichni jsme kamarádi a hry 

Zdeňka Svěráka a Ladislava Smol-

jaka dobře známe a rádi citujeme 

jejich hlášky. A jednoho dne jsem 

si řekli, proč nezkusit sehrát celou 

hru. A režisérkou jsem se stala kvů-

li svému manželovi, který prohlásil, 

že nastupuji na mateřskou dovole-

nou, a tak budu mít čas :). Nakonec 

se nám podařilo sestavit soubor 

a před rokem jsem nastudovali hru 

Dobytí Severního pólu, která měla 

úspěch a to nás povzbudilo. Letos 

jsem si vybrali Záskok a protože 

se všichni diváci nedostali dovnitř, 

uspořádáme v Ondřejově ještě jed-

no představení. Ještě bych chtěla 

uvést, že děkuji všem, kteří nám 

pomáhali a především klukům, kte-

ří si našli čas, protože mnozí mají 

rodiny, jsou členy sboru dobrovol-

ných hasičů a mají spoustu dalších 

povinností.“

V roli Vlasty zazářil Mirek Ja-

noušek, který si kvůli představení 

nechal narůst knírek. „Protože Svě-

rákovy a Smoljakovy texty lidé zna-

jí dokonale, museli jsme se to per-

fektně naučit. V podstatě každý nás 

mohl zkontrolovat, zda se opravdu 

držíme originálu,“ uvedl Mirek Ja-

noušek. 

   

ryba nosila po schodech na hráz 

a pomáhat muselo daleko více 

rybářů. Celkem se z Vyžlováku 

vylovilo 225 metráků ryb, pře-

vážně kapra, ale i lína, candáta, 

štiky nebo sumce. Šlo o průměrný 

výsledek, a to vzhledem ke kratší 

krmné sezóně a výkyvům počasí.

Část ryb se prodává přímo z výlo-

vu a část se odveze na sádky u Je-

vanského rybníka, kde si můžete 

ryby koupit každý pátek. 
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Pane Gondíku než se dostane-
me k divadlu, prozraďte, jak 
jste se ocitli v Pyšelích?

Naše stěhování ze Sokolova do 

Pyšel je na dlouhé povídání. Ale 

hlavním důvodem byla snaha být 

blíže dětem. Adélka i Dalibor se 

začali prosazovat v Praze a bylo 

jasné, že se do Sokolova nevrátí. 

S manželkou jsme se tedy roz-

hodli jít za nimi, abychom jim 

mohli být nablízku a v případě 

nutnosti pomohli. Třeba s hlídá-

ním vnoučat.

Odstěhovat se ze Sokolova těžké 

nebylo. Kdo je schopen něco tvo-

řit, plánovat, programově domýš-

let, nemá problém s tím, kde své 

plány bude realizovat. Neříkám 

ale, že jsme za sebou jen zabouchli 

dveře od baráku a šli. Přece jenom 

jsme v Sokolově nechali přátele 

a krásné vzpomínky na kus života. 

Naštěstí jsme si v Pyšelích zvykli 

poměrně rychle.

Jak se přihodilo, že v Pyšelích 
vedete divadelní ochotnický 
soubor?

V roce 2003 mě oslovila jedna 

paní v potravinách, kde jsem něco 

nakupoval. Zeptala se, jestli nejsem 

ten, co dělal divadlo někde na zápa-

dě Čech. Já řekl, že ano, pak už slo-

ADÉLA GONDÍKOVÁ má tatínka „REJŽU“ 
Je všeobecně známo, že Adéla Gondíková je 

dobrá moderátorka a herečka. Ale málokdo 

tuší, že její otec Bohumil Gondík je také 

velký milovník divadla a v Pyšelích vede 

ochotnický spolek. Nyní 11. a 12. prosince 

je čeká velká premiéra Prodané nevěsty.

vo dalo slovo a díky iniciativě něko-

lika občanů byl soubor založen. 

Jak dlouho jste se věnoval 
divadlu v Sokolově?

Od roku 1966 jsem vystupoval 

jako herec. Později jsem se ujal 

režie, a to mi už zůstalo. 

Měli obyvatelé Pyšel zájem 
hrát ochotnické divadlo?

Když jsme začínali, bylo nás 

sedm. Během roku jsme se do-

stali na pětadvacet členů a tento 

počet držíme doposud. Každý ta-

kový soubor lidi stmeluje. Dokud 

si rozumějí, dokud je práce baví, 

tak drží při sobě. To je jako v ži-

votě. Když se člověku daří, chce 

se vždycky s někým o tu radost 

podělit. Když se nedaří, většinou 

zůstává o samotě a snaží se to 

zase nějak vrátit. 

Podle čeho vybíráte repertoár?
Repertoár vždycky závisí na 

řadě důležitých bodech. Když 

máte vhodný typ herce a můžete 

ho postavit do role, která mu tak-

zvaně sedne, pak je výběr celkem 

jednoduchý. Stačí si přečíst hru, 

představit si její obsazení a potom 

už to jde samo. Já jsem měl v So-

kolově štěstí ve dvou momentech. 

V Pyšelích 
jsem spokojená 
já i dcera Nelinka
Žije se vám v Pyšelích dobře 
a našla jste si zde kamarády?

V Pyšelích jsem naprosto spo-

kojená a přátele tu mám. Větši-

nou jsou to samozřejmě ženy 

a seznámily jsme se díky dě-

tem. Kamarádky patří převážně 

k starousedlíkům, a to, že jsem 

vlastně náplava, vůbec neřešíme. 

Jsem ráda, že je mám a že si mů-

žeme navzájem pomoci. 

Zapojujete se do dění v obci?
Jsem hodně pracovně vytíže-

ná a pokud mám volno, věnuji 

se dceři Nelince. Když je ale 

potřeba, tak pomohu s mode-

rováním významných spole-

čenských událostí. Rozhodně 

nejsem tak aktivní jako tatínek.   

Zmínila jste, že máte hodně 
práce. To vás ale musí těšit, 
ne?

Samozřejmě! Sice je to někdy 

hodně náročné všechno zorgani-

zovat. Zvláště nyní před Vánoce-

mi, kdy se koná jedna společen-

ská událost za druhou. Ale práce 

si vážím a raději řeším „nával“, 

než abych seděla doma.

V současné době točím Rady 

ptáka Loskutáka, hraji v diva-

delní společnosti Háta, s Dali-

borem jsme nastudovali v libe-

recké opeře muzikál Sugar, což 

je divadelní podoba známého 

filmu Někdo to rád horké a pak 

také moderuji nejrůznější akce. 

Vyhovuje vám takový život, 
kdy musíte hodně plánovat? 

Ano vyhovuje! Jak už jsem 

uvedla, někdy je to honička, 

ale pak zase mám dva měsíce 

prázdnin a mohu se naplno vě-

novat Nelince. Hodně mi pomá-

hají rodiče, se kterými bydlíme 

v dvojdomku. A také zmíněné 

kamarádky. Jinak si myslím, že 

většina zaměstnaných maminek 

naci Čechovových Tří sester nebo 

Sofoklova  Oidipa vladaře. Potě-

šení jsem měl i ze hry Miroslava 

Horníčka  Dva muži v šachu, což 

byla první inscenace pyšelského 

souboru v roce 2003.

Jak bylo náročné nastudovat 
Prodanou nevěstu?

 Ve své podstatě je to nenároč-

ná inscenace. Ale protože ji dělají 

čtyři soubory, které jsou od sebe 

vzdálené sto kilometrů, je velice 

složitá jejich souhra. Navíc to ne-

jsou soubory z jednoho těsta. My 

jsme divadlo repertoárové, Touše-

ňáci divadlo pohybové, Formani 

představují folklorní soubor a po-

sledním prvkem je pěvecký sbor 

Gaudium. Dohromady musíme 

vytvořit divadelní inscenaci, což 

je oříšek k rozlousknutí. V Pyše-

lích už máme premiéry až na pár 

míst vyprodané. Pro velký zájem 

se plánuje repríza ještě někdy 

v průběhu příštího roku. 

Domníváte se, že vaše láska k di-
vadlu nějak ovlivnila vaše děti?

Myslím, že nijak zásadně. Je 

pravda, že oba už v útlém mládí 

tvrdé normalizace v sedmdesá-

tých letech přišel na středisko jiný 

člověk, který tu knihovnu zrušil. 

Naštěstí se podařilo část sbírky za-

chránit a schovat ke mně na půdu. 

Když jsem ze Sokolova odcházel, 

nechal jsem ty skvosty souboru, 

ale několik jsem si jich přivezl do 

Pyšel. Mám tedy také z če-

ho vybírat. Upravuji je pou-

ze v rámci pravidel. Nikdy 

neměním příběh nebo dějo-

vá fakta. Autor musí zůstat 

svůj. Jen je někdy třeba 

upravit slovosled, aby se to 

hercům lépe říkalo a divák 

textu rozuměl. 

Z jaké nastudované 
hry máte největší 
radost?

Radost mám z každé 

hry, kterou dovedu až 

k premiéře. Nepama-

tuji se, že bych něco 

v minulosti tak říkaje 

zabalil. Ale je pravda, 

že některé tituly zů-

staly v srdci déle a některé zase 

brzy odešly. Určitě bych k těm, 

z nichž mám radost počítal insce-

musí řešit náročný kolotoč do-

mácích povinností, zaměstnání 

a péči o dítě. A troufám si říci, 

že mnoho žen to má  daleko 

horší než já.

Chodí Nelinka do pyšelské 
základky nebo ji vozíte do 
Prahy?

Navštěvuje školu v Pyšelích 

a jsem ráda, že se jí tu líbí. Do 

první třídy jich nastoupilo 22 

a z toho 21 dětí zná ze školky. 

To je pro její povahu úplný 

ideál. Ve škole jsem jí přihlá-

sila skoro do všech kroužků. 

I když vůbec netušila, o co jde, 

je nadšená. Chodí na keramiku, 

sborový zpěv, cvičit do Sokola, 

malovat k Marii Kolářové a ješ-

tě jezdíme tancovat do Říčan. 

Oceňujete, že bydlíte s rodiči 
vedle sebe? 

Určitě ano. Přesto, že bydlí-

me v dvojdomku, máme každý 

svůj vlastní vchod a když ne-

chceme, tak se vidět nemusíme. 

Ale většinou se vidět chceme. 

Oceňuje to i Neluš, která když 

něco provedla a dostala vyna-

dáno, tak hned běžela k babičce 

a dědovi si postěžovat. Musím 

ale říct, že čím je starší, už si 

tolik stěžovat nechodí.

Jak u vás probíhají Vánoce? 
Věří Nelinka na Ježíška?

Vánoce všichni milujeme, 

i když nás vždy překvapí, jak 

rychle se zase objeví. A každým 

rokem je to horší. Ale s dětmi 

jsou  Vánoce úžasné. Vždy to 

stojí za to. Pečení cukroví ob-

stará babička, ale výzdobu se 

snažím s Nelinkou dělat já. Vy-

rábíme andělíčky a snad stihnu 

i perníčky. 

Na Ježíška Nelinka ještě věří 

a je to krásné. Už teď je mi líto, 

že to kouzlo jednou zmizí. 

V kulturním středisku pracovala 

jistá slečna, která byla vášnivým 

čtenářem divadelních her a měla cit 

na dobré texty. Nakupovala je pro 

středisko a za pár let se jí podařilo 

vytvořit knihovnu nevídané kvali-

ty. Měl jsem tedy z čeho vybírat. 

A druhý moment byl, když během 

Adéla 

Gondíková a její 

tatínek Bohumil 

Gondík žijí 

spokojeně 

v Pyšelích 

v dvojdomku

věděli, že dělám divadlo a vždycky 

chodili na premiéry. Ale neoslovi-

lo je to natolik, že by se chtěli stát 

herci. To přišlo tak nějak samo. 

Dalibor se rozhodl v sedmé třídě 

a Adélka o dva roky později. Mož-

ná, že jsem je trochu ovlivnit mohl, 

ale spíš rozhodl jejich vlastní talent, 

sklon k improvizaci a tvůrčí přístup 

ke všemu, co v mládí dělali. 

S Daliborem a Adélou máte hez-
ký vztah. Existuje nějaký recept, 
jak správně vychovat děti?

Opravdu máme hezký vztah. 

S manželkou jsme se ve výchově 

vždy shodli a naše děti to vědě-

ly. Mohly se na nás maximálně 

spolehnout, vždy našly pochope-

ní a poskytly jsme jim svobodu 

v rozhodování. Nějaké všeobecné 

poučky nebo recepty však nefun-

gují. Vztah rodičů a dětí totiž není 

bábovka, nebo svíčková. To je něco 

mezi nebem a zemí. Je to nepo-

stihnutelné. Člověk sdílí se svými 

blízkými radost a štěstí a jenom se 

snaží, aby to dlouho vydrželo. Ne-

zasahujeme ani do výchovy vnou-

čat. Myslím, že Adélka a Dalibor 

je vychovávají ve stejném duchu 

Premiéra Prodané nevěsti 

se uskuteční 11. a 12. 12. 

Rozhovor 

s Adélou 

Gondíkovou
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Život v kraji

Mumie 
a čokoládový hřbitov

Na Halloween nezapomněli ani v Babicích, kde se u restaura-

ce Variant club sešlo mnoho strašidelných masek. Odpoledním 

programem provázel klaun a soutěžilo se o drobné ceny. Děti 

i rodiče také ochutnali připravené stylové občerstvení – „uřezané 

prsty“, mumie, dýňová kolečka a čokoládový hřbitov.

V závěru programu porota vyhlásila nejhezčí masky, které 

byly odměněny. Vítězná čarodějka získala dort ve tvaru dýně 

a protože byla hodná, se všemi se o dobrotu podělila. „Hezký 

den v Babicích zakončil lampionový průvod. Dorazili jsme na 

náměstí, a tam popřáli všem pokoj v duši,“ prozradila Marti-

na Kloubová z OS Babický drak. 

Lampiónový 
průvod 
a ohňostroj

Mukařovský lampiónový prů-

vod kolem rybníku se opět vyda-

řil. Přišla spousta lidí a každé dítě 

dostalo jablíčka a mandarinky. Na 

závěr místní náves osvítily barevné 

hvězdičky úžasného ohňostroje.    

Dýničky 
ze Srbína
Tradiční dýňování se 

uskutečnilo i v Srbíně. 

„Lidé se na akci těší a od 

září se nás ptají, kdy už 

to dýňování bude. A to 

nás samozřejmě těší,“ 

dodala Dana Gaždová 

z OS Pro Srbín.

Strašidýlka na Berchtoldu

Tančila se 
makaréna

Restauraci Štiřínskou stodo-

lu navštívila spousta kostlivců, 

čarodějnic, bubáků, víl, skřítků, 

pirátů a dalších masek. Nikdo 

se však nebál a děti i rodiče se 

skvěle bavili. „Společně jsme si 

zatančili makarénu, ptačí tanec, 

mašinku, bublinu a mnoho dal-

ších tanečků,“ prozradila Mi-

chaela Hupcejová z pořádajícího 

MC Lodička. „Připravili jsme 

i spoustu soutěží, jako třeba pod-

lézání pod tyčí a samozřejmě se 

nezapomnělo ani na vyřezávání 

dýní. Na závěr jsme se všich-

ni vydali na průvod s lampiony 

kolem rybníku. Na trase ještě 

musely děti plnit úkoly, které jim 

zadávala strašidla. Každý se pak 

mohl těšit na odměnu. Myslím, 

že to byla další vydařená akce 

a všem děkuji za spolupráci,“ 

dodala Michaela Hupcejová. 

Strašidýlka, čarodějni-

ce, kouzelníci, dýničky 

a další veselé masky se 

sešly na zámku Berch-

told v Kunicích - Vidovi-

cích, aby oslavily svátek 

Halloween. „Celkem při-

šlo přes čtyřistapadesát 

lidí a my všem děkujeme 

za účast,“ uvedla Lucie 

Růžičková. Pro návštěv-

níky byl připraven zají-

mavý program, dárečky 

a závěrečný lampióno-

vý průvod. Nechyběla 

ani soutěž o nejhezčí 

dýni, kterou hlasováním 

v anketě vyhrála rodina 

Houdkova z Kunic. 



Nenechte si uletět nejvýhodnější příležitost 
pro pořízení nového vozu Škoda Fabia, 
Roomster či Octavia s financováním od 
ŠkoFINu.

beno@benoricany.cz
www.benoricany.cz.

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
Tel.: 323 666 129

2
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Život v kraji

Vysvěcení zvonu v Borové Lhotě

Život v kraji

K mání bude „prdelačka“, 
kapři i svařené víno

Jedné z hlavních organizáto-
rek Jaroslavy Benešové jsme 
se zeptali, co všechno bude na 
prosincových trzích k mání?

Kromě komodit, které jsou 

víceméně nezávislé na ročním 

období, jako například pečivo, 

uzeniny nebo vajíčka, se ještě 

na konci listopadu sklízí koře-

nová zelenina, brokolice, jablka 

i poslední zelenina ze skleníků. 

K mání je ještě letošní med a sa-

mozřejmě také mléčné výrobky. 

Chladné počasí je příznivé pro 

prodej živých i chlazených ryb, 

jitrnic, jelit a dalších zabijač-

kových specialit. Na trhu bude 

k dostání i čerstvá teplá zabi-

jačková polévka, takzvaná „sta-

ročeská prdelačka“, na které si 

budete moci pochutnat na místě 

Pro velký zájem nakupujících pokračují 

české potravinové trhy až do 18. prosince. 

Během čtyř adventních sobot bude možno 

nakoupit na Masarykově náměstí kromě 

obvyklého sortimentu kvalitních českých 

potravin také jmelí, adventní věnce, kapry, 

vánoční stromky, vánočky a perníčky....

nebo si ji odnést domů. Zahřeje 

samozřejmě i čerstvá káva nebo 

čaj, dát si můžete i svařené víno 

nebo skvělý teplý nealkoholický 

nápoj z českých jablek.

Ti, kteří nechtějí jezdit daleko pro 

vánoční výzdobu, si u nás mohou 

zakoupit jmelí, vánoční stromky, 

adventní věnce a vánoční ozdoby. 

A kdo bude chtít pořídit třeba i něja-

Borová Lhota je jednou z částí 

města Pyšely. Žije zde necelá stov-

ka obyvatel a také mnoho chatařů, 

které sem přilákala krásná okolní 

příroda a také řeka Sázava. A tito 

lidé, kterým není Borová Lhota 

lhostejná, se před dvěma lety roz-

hodli, že zkrášlí náves a svépomo-

cí postavili novou kapličku. V je-

jím okolí vznikl také malý parčík 

s lavičkami a stoly pro sousedské 

besedy. Nové kapličce však chy-

běl zvon, který místní obyvatelé 

letos dokázali pořídit a také nain-

stalovat. A protože každý zvon má 

být vysvěcen, uspořádali v Borové 

Lhotě slavnost, které se zúčast-

nilo mnoho hostů. Slavnostního 

vysvěcení se ujal pan farář P. A. 

Porochavec, který vřelými slo-

vy ocenil „Borováky“ za to, že si 

v každodenním shonu nacházejí 

čas na přátelská setkání, besedy 

na návsi a že zachovávají tradice. 

Nový zvon zasvětil sv. Prokopu 

- patronu Posázaví a také sv. Vác-

lavu a sv. Vojtěchu. 

Slavnosti se mimo jiné zúčastnil 

sbor dobrovolných hasičů z Py-

šel a Lovecké dechové trio OMS 

Benešov pod vedením Ing. Jana 

Slabého. Hospodyňky z Borové 

Lhoty připravily výtečné pohoš-

tění – všichni si pochutnávali 

na koláčích, buchtách, závinech 

i chlebíčcích. 

„Děkujeme všem občanům 

z Borové Lhoty za to, že obnovu-

jí tradice, že žijí spolu a ne vedle 

sebe, a také za to, že jsme se s ni-

mi mohli podělit o jejich 

radosti. Přejeme jim, aby 

jejich společné úsilí o zpří-

jemnění života přinášelo 

další takovéto milé chvíle 

a zážitky,“ dodala Marie 

Pášová z Městského úřadu 

v Pyšelích.

Foto: Jan Kostrhoun

V Poděbradech se uskutečnila mezinárodní konference „Značení 

a podpora regionálních produktů – sdílení evropských zkušeností“. 

Organizátorem byla Asociace regionálních značek, která sdružuje již 

13 českých a moravských regionů s vlastní značkou. Vedle zástupců 

těchto regionů se do Poděbrad sjeli i další zájemci o myšlenku pod-

pory místní produkce, ať už z institucí státní správy, nezis-

kového nebo podnikatelského sektoru. V rámci nabité-

ho programu dostaly prostor jak zajímavé tuzemské 

příspěvky, tak především 7 zahraničních hostů, kte-

ří představili různé pohledy na regionální značení 

doslova napříč Evropou – od Irska přes Británii 

a Nizozemsko až po Polsko a Rumunsko. 

Zájem o místní produkci je na vzestupu v celé 

Evropě – jedná se přirozený důsledek rostou-

cí poučenosti spotřebitelů a současného stále 

silnějšího tlaku levných anonymních dovozů. 

Regionální značky garantující nejen původ, ale 

i kvalitu a vztah k danému regionu, jsou nástro-

jem, jak usnadnit orientaci na trhu, ale mají i vyš-

ší ambice – oživovat staré tradice a zakládat nové 

a vytvářet vazby v místní komunitě, což je efekt, který 

má přesah daleko za hranice běžného konzumu. Více infor-

mací k tématu včetně katalogu certifikovaných produktů najdete 

na www.regionalni-znacky.cz. 

TO PRAVÉ NEJEN Z NAŠICH REGIONŮ

ké praktické vánoční dárky, bude si 

moci vybrat z rozšířené nabídky čes-

kých a moravských vín, ovocných 

pálenic, dárkových balení medu 

a kvalitní medoviny, vánoční šunky, 

vánočních balíčků se sušeným ovo-

cem a řady dalších specialit.

Jak budou adventní trhy 
probíhat?

Prodej bude začínat v osm hodin, 

a v případě zájmu nakupujících by 

mohl mimořádně pokračovat až do 

15. hodiny. Prodloužení prodejní 

doby projednáváme s městským 

úřadem. Věříme, že nám bude přát 

počasí a že na krásném Masaryko-

vě náměstí vykouzlíme poklidnou 

a příjemnou vánoční atmosféru 

a přispějeme tak k sváteční poho-

dě našich nakupujících.
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Pekařství a lahůdky
ul. Černokostelecká 619, Říčany

po – čt  06:30 – 18:00

pátek  06:30 – 18:30

sobota  06:30 – 11:30

neděle  zavřeno

svátky  zavřeno

Pekařství
ul. 17. listopadu 136, Říčany

po – pá  07:00 – 12:00

po – pá  13:30 – 16:00

sobota  07:00 – 10:00

neděle  zavřeno

svátky  zavřeno

Pane Frydrychu chystáte nabídku cukroví?
Věrní zákazníci určitě už znají naše vánočky, 

které nabízíme ve třech velikostech a vánoční 

štoly. Připravené máme samozřejmě i různé 

druhy cukroví, které však nepečeme u nás, ale 

dovážíme od kvalitních dodavatelů. Přiznám se, 

že i u nás doma si pochutnáváme na tomto „ku-

povaném“ cukroví, protože je opravdu dobré. 

Domácí děláme například vosí úly, vanilkové 

rohlíčky, slepované linecké.

Co všechno vaše pekařství nabízí?
Vybírat je možné asi z padesáti výrobků. Pe-

čeme hlavně jemné a běžné pečivo, doplněné 

vícezrnnými výrobky. Denně je možné koupit 

kolem dvaceti výrobků. Každý den se peče zá-

kladní sortiment, který se doplňuje speciální 

nabídkou. Například v úterý nabízíme navíc 

makový závin, ve středu vánočku…

 

Co lidem nejvíce chutná?
Vyhlášené jsou turistické rohlíky a housky. 

Také jsme se zúčastnili soutěže o regionální 

potravinu Středočeského kraje a ve velké kon-

kurenci získali třetí místo a čestné uznání za 

Posvícenský koláč s náplní makovou a tvaro-

hovou.

Máte na tento koláč nějaký speciální rodin-
ný recept?

Kdepak! Chce to jen správně „vychytat“ 

poměr ingrediencí, zvládnout přípravu těsta 

a technologii výroby. A samozřejmě být pocti-

vý. Když se něco ošidí, je to hned znát. Navíc 

recepty, které používal můj děda, jsou v dnešní 

době bez úprav nepoužitelné. 

Takže mi neprozradíte, v čem je ukryté ta-
jemství vašich křupavých rohlíků a housek?  

Ne, o tom se nemluví ☺. 

Dnes existují nějaké normy nebo si každý 
může péct, jak je libo?

Každý podnikatel si může péct podle svého. 

Jen nesmí ošidit hmotnost, kterou sledují kon-

troly. Ale kolik se použilo mouky, tuku a ostat-

ních surovin – to už nikoho nezajímá. Normu 

teď určují zákazníci, a to jestli jim výrobek 

chutná a koupí si ho příště znovu.

Osobnosti regionu

Podle čeho vybíráte dodavatele mouky, 
vajec a dalších surovin? 

Já mám stálé dodavatele, se kterými spolu-

pracuji již mnoho let a jsem spokojen. Napří-

klad mouku kupuji od firmy Český mlynář, kte-

rá vlastní mlýn v Týnci nad Labem.

Pane Frydrychu prozradíte mi, proč už se 
nepeče chleba s tvrdou křupavou kůrkou, 
která mimo jiné chránila před plísněmi? 
V obchodech jsou dnes k dostání bochníky 
na omak měkké, které se hned druhý den 
drolí a další den zplesniví…

Naše pekárna chleba nepeče, dovážíme ho ze 

Strančic, ale odpovědět vám mohu. Tvrdá kůr-

ka se krásně vypekla v takzvaných roštových 

pecích, které dnes ale nahrazují jiné, moderněj-

ší pece. Svůj podíl na tom má i fakt, že většina 

zákazníků má raději chleba měkčí, protože se 

domnívají, že měkký rovná se čerstvý.  

Pekaři také nahrazují klasické vyvádění žit-

ných kvasů  přípravky, které umožňují přímé 

vedení těst (bez kvasů). Jsou to různé zakyselu-

jící prostředky, stabilizátory. 

RECEPT NA KŘUPAVÉ HOUSKY 
neprozradím
K Vánocům neodmyslitelně patří sladké cukroví a nadýchané 

vánočky. Mnoho hospodyněk si všechny dobroty peče 

samo, ale je také celá řada zaneprázdněných žen, které si 

cukroví raději koupí. Proto jsem se vypravila za majitelem 

vyhlášeného pekařství Frydrych v Říčanech, abych zjistila, 

jakou vánoční nabídku pro zákazníky připravilo.

Josef Frydrych (1872-1961)
v roce 1904 se usídlil v Březí, provozoval mlékařství, 

dovážel mléko do Prahy. V roce 1906 postavil 

vilu Františku, která byla v té době nejvýstavnější 

budovou v okolí. Tato budova stojí dodnes. V roce 

1912 začal v Březí provozovat výmlat obilí, a to až do 

září 1914, kdy požár zničil jeho mlátičku současně 

s Mašínovou stodolou. Po I. světové válce si ve 

vile čp. 46 (Františka) pořídil pekárnu, kterou velice 

úspěšně provozoval do začátku II. světové války 

v roce 1939.

Antonín Frydrych (1907-1981)
Vyučený elektrikář si za pomoci rodičů zřídil 

v Říčanech-Radošovicích v domě čp. 619 pekařství 

(výrobu chleba), které provozoval až do znárodnění 

v roce 1953.

Antonín Frydrych (1944-2002)
Po absolvování učebního oboru pekař v Ústí 

nad Labem, nastoupil v roce 1961 na SPŠPT 

v Pardubicích, obor zpracování mouky. V roce 

1967 nastoupil do podniku Pražské pekárny 

a v roce 1970 začal pracovat u státního podniku 

Středočeské pekárny a cukrárny, kterým zůstal 

věrný až do roku 1991. Do roku 1978 byl vedoucím 

pekárny v Říčanech. Po zavření této provozovny 

nastoupil jako vedoucí nově vybudovaného 

kombinátu v Brandýse nad Labem, který 

zásoboval celý okres Praha-východ a část okresu 

Praha-západ. Od roku 1983 pracoval ve funkci 

vedoucího obchodního oddělení. V roce 1989 

nastoupil jako vedoucí do zrekonstruované pekárny 

v Říčanech. Pracovní poměr se SPaC ukončil 

28. 2. 1991 a hned další den začíná pracovat 

v pekárně v Říčanech, kterou získal v restituci 

po svém otci. Firmu Pekařství A. Frydrych nadále 

rozvíjel a rozšiřoval až do své smrti v červenci 2002.

David Frydrych (1967)
Po absolvování základní školy v Říčanech nastoupil 

na zdejší gymnázium (se zaměřením na zemědělství), 

kde odmaturoval v roce 1987, v roce 1988 maturoval 

na nástavbě v oboru výpočetní technika. V roce 

1989 nastoupil na pedagogickou fakultu UK 

(obor matematika-branná výchova). V roce 1991 

studium ukončil a začal pomáhat svému otci a učit 

se pekařskému řemeslu. V roce 1991 absolvoval 

rekvalifikační kurz v oboru pekař na SPŠPT 

v Pardubicích. Postupně se v praxi seznamoval 

s celým provozem. Od roku 1994 vystupuje již jako 

společník a po úmrtí otce v roce 2002 přebírá firmu.

V kolik hodin začínáte pracovat?
Směna začíná v půl třetí ráno. Kolem páté 

odjíždí auto na první rozvozní linku. Naše peči-

vo vozíme i do pražských prodejen.

Bylo těžké najít si spolehlivé zaměstnance?
Máme třicet zaměstnanců a mnoho z nich přijí-

mal ještě můj otec. Někteří budou u nás již dvacet 

let. Fluktuaci nemáme téměř žádnou, což mě těší.

Kdo bude pokračovat v úspěšné rodinné 
tradici?

Možná dcera, ale rozhodnutí nechám na ní. 

Je jí sedmnáct a do provozu chodí na brigády 

a vypadá to, že by ji pekařina mohla bavit.  

Helena Vlnařová

Paní prodavačky 

v prodejně 

v Černokostelecké 

ulici tvoří sehraný 

tým. Žádný 

zákazník nemusí 

dlouho čekat.
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Rádce a tipy

Adventní věnce 
trochu jinak
Maminky s dětmi si vyzkoušely 

vyrobit v DDM v Uhříněvsi adventní 

věnec trochu jinak. Místo chvojí 

obalily korpusy věnce jutou. 

Na závěr ozdobený věnec 

přestříkaly lakem na vlasy, 

a aby vše dobře drželo.

Více info na www.dumum.cz

Vyzdobené Vánoce
Na Vánoce pamatují 

i mateřská centra ze „Zápraží“, 

která připravila zajímavé 

výtvarné dílny. Šikovné 

maminky, babičky a děti 

z našeho regionu vytvořily 

krásné vánoční 

dekorace. 

Pokud máte 

chuť, můžete si 

je zkusit vyrobit.

Hrnečky s rybkami 
jako dárek

Veselí, barevní andělíčci
V mateřském centru Mukařovsko vyráběly 

maminky krásné andělíčky z hmoty Fimo. 

Potřebujete nožík a špikovací jehlu (nebo 

například silnější drátek, kterým si můžete 

pomoci při tvoření detailů). Také si připravte 

krém, aby se vám hmota nelepila na ruce. 

Nejprve se vytvaruje kužílek jako tělíčko, 

pak se nasadí hlavička a vlásky. 

Pak vyválíte tenké válečky jako ruce. 

Hmota Fimo zanechává stopy na rukách 

a na podložce. Proto dejte pozor, aby se 

světlé barvy „neušpinily“ od tmavých.

Více info na 
www.mcmukarovsko.estranky.cz

Mechové adventní 
věnce z Jevan
„Mech z jedné strany pokapete lepidlem 

z tavící pistole a postupně kladete na připravený 

korpus věnce. Na závěr ještě mechovou vrstvu 

zpevněte drátkem. Potom už nezbývá než podle 

fantazie ozdobit,“ uvedla Kateřina Siveková 

Křižáková z MC Tudyznudy. Zručné maminky 

z Jevan pro čtenáře Zápraží připravily i další 

ukázky krásných adventní věnců.

Více info na www.tudyznudy.cz

To zvládnou 
i malé děti
Před Vánoci nezaháleli ani 

v mateřském centru Čolek 

v Mirošovicích. Vyrobit krásného 

anděla z papírového tácku 

zvládnou i malé děti. A jak 

prozradila Ilona Komárková, 

anděl se dá pověsit nebo postavit 

na stůl. Stačí když zahnuté 

konce sešijete sešívačkou.

Více info na www.mccolek.eu 

Krabičky 
ukrývají 
dobroty
Z vlastnoručně 

vyrobených 

adventních 

kalendářů mají 

radost děti 

z Rodinného 

centra Kolečko 

z Kostelce 

nad Černými 

lesy. Postup je 

jednoduchý – na 

karton, který vystřihnete do libovolného tvaru, 

nalepíte 24 krabiček od zápalek. Ty si můžete 

schovávat použité nebo je koupíte nové ve 

výtvarných potřebách. Nakonec je hezky 

ozdobíte podle vlastní fantazie.  

Více info na www.rckolecko.cz

Šikovné maminky 
z Lodičky
MC Lodička, které sídlí 

v domečku na návsi 

v Radimovicích, pořádá 

pravidelně nejrůznější zajímavé 

výtvarné dílny. Místní šikovné 

a kreativní maminky si společně 

vyrobily originální adventní věnce 

z perníku, andělíčky z korálků 

a také zvonečky z pedigu.

Více info na://xp.me.cz/lodicka

Děti z výtvarného 

kroužku občanského 

sdružení Domeček 

v Říčanech pod 

vedením Moniky 

Olmrové a Libuše 

Schneiderové  

vlastnoručně 

naglazovaly hrnečky 

s motivem rybiček 

a moc se těší, jak jimi 

překvapí své blízké.

Bližší info na: 

www.domecek-ricany.cz
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Do Zvánovic na chalupu jezdí odpočívat Adolf Burger. 

Tento vyjímečný, třiadevadesátiletý muž, přežil 

koncentrační tábor v Osvětimi a vydal svědectví 

o největší padělatelské operaci všech dob.

Adolf Burger se narodil v roce 1917 ve Velké 

Lomnici u Popradu. Pochází ze židovské rodi-

ny, v mládí byl členem sionistické organizace 

Hašomer Hacair, kterou později jako dospělý 

krátce i vedl. Vyučil se typografem. Po do-

končení učení se živil krátký čas jako stavební 

dělník a v letech 1937-1939 sloužil v českoslo-

venské armádě. Po vypuknutí války pracoval již 

jako typograf v Bratislavě a zapojil se do tajné 

odbojové skupiny mladých komunistů, která se 

věnovala záchraně slovenských Židů před trans-

porty. Burger tiskl falešné křestní listy. V srpnu 

1942 byla akce prozrazena a Burger byl do-

paden, zatčen a spolu se svou ženou Giselou 

transportován do Osvětimi. Dvaadvacetiletá 

Gisela koncentrák nepřežila. Při selekci hned 

po příjezdu ji poslali do plynové komory.

V roce 1944 byl Adolf Burger, který “osvě-

timské peklo” přežil, povolán jako typograf do 

koncentračního tábora Sachsenhausen. Zde se 

spolu s dalšími vězni podílel na největší paděla-

telské akci v dějinách, kterou zahájilo nacistické 

Německo roku 1942. Dokonale vybavená dílna 

chrlila perfektní padělky, které měly podlomit 

ekonomickou sílu nepřátel fašistického Němec-

ka. Z „ďáblovy dílny“ proudily do světa tisíce 

bankovek britských liber (falza byla po válce 

PAPÍROVÁ ZBRAŇ 
– falešné peníze

Historie regionu

objevena i v Národní bance Československé 

v Praze). Jen díky tomu, že vězňové zdržovali 

práce, nerozjela se v mohutném objemu i vý-

roba padělaných dolarů. Vězňové riskovali 

i jinak – špendlíky tajně propichovali britský 

státní znak na bankovkách. 

Díky zmatku ke konci války se většina 

členů „padělatelského komanda” dočkala 

osvobození. Podle původního plánu měla 

být celá skupina, zapojená to přísně uta-

jované akce, zlikvidována. Adolf Burger 

byl mužem činu už během osvobozování 

koncentráku Ebensee, kam byl transpor-

tován. Půjčil si fotoaparát a pořídil cennou do-

kumentaci nacistických zvěrstev. A zatímco se 

jiní snažili zapomenout a začít nový život, pan 

Burger neúnavně sepisoval svědectví o hrůzách 

koncentračních táborů. Kniha vyšla již v srpnu 

1945. V té době také Adolf Burger začal budo-

vat svůj pozoruhodný archiv, který obsahuje 

písemnou i fotografickou dokumentaci o holo-

caustu a o procesech s válečnými zločinci. Pan 

Burger tento archiv daroval České republice. 

Dvacet let po konci války začal znepokojeně 

sledovat, jak neonacisté zpochybňují holocaust. 

Adolf Burger je dnes už poslední žijící 

svědek z celkového počtu 142 mužů, 

kteří pracovali v „Ďáblově dílně“.

„Po smrti mé ženy v Osvětimi jsem 

měl dvě možnosti: Jít na drát, chytit 

se 1000 voltů a být mrtvý. Rozhodl 

jsem se ale pro život, abych mohl 

napsat o tom, co tady udělali.”

Proto se začal intenzivně věnovat novinářské 

činnosti a jezdil na přednášky. V letech 1985 až 

2008 oslovil na devadesát tisíc žáků a studentů 

v německých školách. Za mimořádný podíl na 

výchově mládeže mu prezident Johanes Rau 

udělil vysoké státní vyznamenání. V roce 2008 

získal cenu Oscara film Die Fälscher, natočený 

podle Burgrovy knihy. Tato kniha vydaná v ro-

ce 1997 a 2005 v němčině, se dočkala vydání 

i v dalších jazycích a od roku 2007 je k dispozi-

ci i v české verzi pod názvem Ďáblova dílna. 

Jiná 
perspektiva 
očima 
Josefa 
Zieleniece

Spojuje 
nás pocit 
sounáležitosti

Příběh 33 chilských horníků za-

valených od 5. srpna v dole San 

Jose prožíval celý svět. Tisíce no-

vinářů tábořily v okolí zavaleného 

dolu celých 70 dnů, kdy horníci byli 

uvězněni v podzemí, a média podá-

vala zprávy do všech koutů světa. 

Mnozí se snaží vysvětlit, proč 

tato událost vyvolala tak velký 

zájem. Někteří zdůrazňují tech-

nická hlediska – velká hloubka 

závalu a značný počet horníků 

uvězněných v podzemí přirozeně 

přitáhly zájem médií a veřejnosti. 

Jíní poukazují na dramatičnost si-

tuace, kdy po 17 dnech po závalu 

byl proražen úzký průduch, který 

umožnil souběžné sledování hor-

níků uvězněných dole a záchranné 

akce na povrchu. Četl jsem článek, 

v němž autor tvrdil, že hlavním 

důvodem tak velkého zájmu byla 

skutečnost, že se dolů podařilo do-

pravit televizní kameru a že díky 

tomu bylo možné nejenom mluvit 

se zavalenými horníky, ale i dívat 

se jim přitom do obličeje. 

Jak to už bývá, každý z těchto 

pohledů má své příslovečné zrnko 

pravdy. Ale skutečnost, že lidé po 

celé planetě se nejenom zajímali 

o záchrannou akci, ale prožívali ji, 

soucítili s horníky a jejich rodina-

mi a měli obrovskou radost, když 

se všichni po 70 dnech dostali 

na povrch, je znamením něčeho 

mnohem závažnějšího: začínáme 

žít jako jedna celoplanetární ko-

munita spojená silným pocitem 

sounáležitosti. A to je něco, co si 

rozhodně zaslouží naši pozornost.

Josef Zieleniec, bývalý ministr 

zahraničí České republiky

Co vás trápí o Vánocích 
a nebáli jste se zeptat…

Nemáte už po těch letech vyčerpaný reperto-
ár? Vánoce se stále opakují...

Tak za prvé: Člověk je nenapravitelně zapomnět-

livý tvor. Takže si ani já nepamatuji, co jsem říkal 

před pěti lety a jsem přesvědčen, že moji poslucha-

či jsou na tom podobně. A pak se mění okolí. Po-

slouchají mne jiní lidé, než před rokem.  

Navíc: U Bible platí, že čtenáře překvapuje. 

Když ji otvírám, mám dojem, že starý text čtu po-

prvé. Zní nečekaně a nově, až mne mrazí. Biblic-

ký text také vykládají okolnosti. Teprve, když čas 

dozraje, je možno pochopit to, co se zdálo dříve 

naprosto nejasné. Svým způsobem je v tomhle tě-

kajícím světě dobře, že je alespoň něco stále stej-

né. Čím více se také učím ze svého řemesla, tím 

více v textu vykutám na třetí a čtvrté čtení. Proto se 

opakování nebojím a vyčerpanosti také. 

Skoro se zdá, že každá dobrá myšlenka je zneu-
žita! Má smysl ještě něco očekávat?

Křesťanskou povahou je očekávat. Díváme se do-

předu. Vytýká se nám, že připomínáme každoročně 

o adventu toho, co odedávna tvrdí, že přijde, ale ještě 

tu není. „Pán je blízko!“ to je jedna z hlášek prvních 

křesťanů před dvěma tisíci let. A kde ten Pán je?! 

Pro mne to staré vyjádření neoznačuje časovou 

lhůtu. To by nám to Pán řekl hned ve středoevrop-

ském čase, abychom si to lehko vypočítali. Pro mne 

„Pán je blízko!“ znamená koeficient, kterým násobím 

všechny hodnoty současného života. A často získají 

na důležitosti, protože „Pán je blízko!“ a nebo zheb-

nou pod hranicí vnímatelnosti, protože z hlediska 

toho, že jednou skutečně přijde, nestojí už teď za řeč. 

A to zneužití dobrých ideálů a třeba i křesťan-
ství, to vás netrápí? 

Je pravdou, že všechny dobré věci se dají po-

kroutit a zneužít. Nic není dokonalé. Pro příklad: 

Z posledních zpráv je mi docela líto, že v Indii 

padá systém mikropůjček, protože když je posky-

tovaly neziskové organizace a šlo jim o to, aby 

se peníze vracely, Indové začali podnikat a pení-

ze vrátili. Tak se na věc vrhli podnikavci a začali 

malé obnosy půjčovat na zisk a šlo jim o výdělek. 

Indové přestali splácet a ztratili důvěru. Najdete 

i v našich zeměpisných šířkách politiky, kteří při-

jdou s dobrou myšlenkou a buď se sami zblázní či 

propadnou pocitu neomezené moci. Nebo někdo 

zneužije jejich jedno slabé místo a udělá z nich 

pitomce. Čemu lze věřit? Mám s vámi obavu, že 

téměř ničemu. Ale jsem přesvědčen, že tomu ma-

lému klukovi v jeslích, když si odmyslí člověk to, 

co z něj za ta léta lidé dokázali udělat za modlu, se 

věřit dá. Alespoň já s ním počítám, násobím a dě-

lím. A jsem přesvědčen, že mi to vydrží. 

Co se vám nelíbí na světových zvycích?
Narážíte asi na Halloween, že? Pravda, některé 

z mých kolegů vyděsily vzkazy ze škol, že se mají 

děti dostavit jako strašidla. Typicky české řešení! 

Namísto, aby se lidé dozvěděli více o povaze toho 

svátku, jeho historii, vývoji jména, hned jej zažívají. 

Vyklube se z toho duchařina, kterou shlížíme v po-

sledních dílech čarodějnického učně naplno. Ale je 

to i naše vina. Před dvaceti lety jsme na začátku lis-

topadu stávali na hřbitově pod křížem s kolegy faráři 

pěkně pospolu. Ti, co se modlí za zemřelé, ti se za 

ně modlili. My, evangelíci, kteří už za hranou smrti 

od mrtvých nic nečekáme a pro mrtvé nic udělat ne-

můžeme, jsme za jejich životy děkovali. Vděčnost 

vychutnávaná do detailů, vzpomínky a ponaučení 

ze životů, které už nejsou, to je velký užitek. Asi se 

k tomu veřejnému českému slavení Památky zesnu-

lých a Všech svatých zase vrátíme. 

Nemáte strach z islámu? 
Nežiji strachem, ale dělám, co můžu. Bude-li 

naši zemi (ač nejsem takový pesimista) čekat is-

lamizace, budu žít ze dne na den, dokud to půjde. 

A budu říkat to, co jsem říkal včera či dnes. Není 

důvodu, proč by se to mělo měnit. Také není mus-

lim jako muslim a co tu slyšíme, to je ve velké míře 

mediální podoba evropského strachu. Mezi musli-

my musí být také lidé vzdělaní a moudří. Musí se 

najít způsob jak s nimi vyjít. Krajnosti budeme ře-

šit až ve chvíli, když přijdeme na kraj. 

� 2. ADVENTNÍ NEDĚLE, 5. 12. 2010

Bohoslužby s Večeří Páně v 10.00 hodin, káže Pavel Paluchník, kazatel z Černošic 

� 3. ADVENTNÍ NEDĚLE, 12. 12. 2010

Bohoslužby v 10.00 hodin, káže Daniel Kvasnička

� 4. ADVENTNÍ NEDĚLE, 19. 12. 2010

Bohoslužby v 9.00 hodin, káže Daniel Kvasnička, přenos do Českého rozhlasu 2

� ŠTĚDRÝ DEN 24. 12. 2010 ve 22.00 hodin vánoční koledy štědrovečerní noci, evangelium 

a biblické texty vánoční zvěsti

� BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25. 12. 2010 od 10.00 hodin sváteční snídaně spojená s divadelním 

výstupem dětí i dospělých

� NA ŠTĚPÁNA 26. 12. 2010 od 10.00 hodin pravidelné bohoslužby

� PO NOVÉM ROCE 2. 1. 2011 od  10.00 hodin, bohoslužby s Večeří Páně.

Bohoslužby se konají v Olivovně v Říčanech

Daniel Kvasnička, 

farář
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Život v kraji

Chcete sportovat v každém 
věku? V tom případě navštivte 
oddíl kuželek TJ Slavoj Velké 
Popovice, který nyní hledá nové 
posily. Kuželky jsou vhodné pro 
muže, ženy i děti od 10 let. „Za-
čít s kuželkami lze v jakémkoliv 
věku a hrát můžete tak dlouho, 
pokud vám zdraví dovolí,“ uve-
dl Pavel Šťovíček. „Úplným no-
váčkům nabízíme vyzkoušet si 
tento sport zdarma a teprve pak 
se rozhodnout, zda-li se stanou 
členy našeho kuželkářského od-
dílu. Rádi vám poradíme s prv-
ními krůčky a pravidly kuželek. 
Stačí jen přijít mezi nás ve spor-
tovním oblečení a botách se svět-
lou podrážkou.“

Tréninky se konají každé pon-
dělí od 18. hodin v kuželně ve  
Velkých Popovicích (v budově so-
kolovny – Sokolská ulice, vchod 
ze strany od tenisových kurtů).

V současnosti má oddíl de-
vatenáct aktivních členů (včet-
ně tří žen) ve dvou družstvech. 
Obě družstva hrají soutěže 

Hledají se nové 
kuželkářské naděje

pod PKS (Pražský kuželkář-
ský svaz http://pks.kuzelky.cz/). 
Družstvo A v loňské sezóně po-
stoupilo z druhého místa a letos 
hraje „Mistrovství Prahy I“. 
Po polovině první části soutěže se 
drží na 4. místě. Družstvo B hra-
je po loňské reorganizaci soutěží 
druhým rokem „Mistrovství Pra-
hy III“ a bojuje o udržení v této 
soutěži.

Bližší informace na trénincích 

oddílu přímo na kuželně, nebo 

na tel.: 603 433 486, p. Žižka,  

zizkak@volny.cz, nebo 

tel.: 777 191 118, p. Kratochvíl, 

jan.krato@centrum.cz

JIŘÍ GRYGAR novým kmotrem Olivovny 
Domluvit se s předním astrofy-

zikem Jiřím Grygarem na návště-

vě Říčan, to je vždy na dlouho. 

Jednak je to velmi zaneprázdněný 

muž, který nyní pracuje na projek-

tech v jihoamerické pampě, a jed-

nak má spoustu povinností i v ne-

daleké ondřejovské hvězdárně, 

kde dlouhá léta pracoval. Nakonec 

se návštěvu podařilo domluvit 

a první přednáška se uskutečnila 

v nabité aule říčanského gymná-

zia, které letos slaví šedesáté vý-

ročí. A právě v této škole studovali 

oba synové pana Grygara – dnes 

lékaři v Chrudimi a v Pardubicích. 

Poté odjel na hvězdárnu do Ond-

řejova a navečer zase zpátky do 

Říčan na další skvělou přednášku 

do Olivovny. Zbyl mu čas i na pro-

hlídku ozdravovny a stal se jedním 

z jejích nových kmotrů. 

Dva dny po této velice nabité 

návštěvě Říčan už přistával v ji-

hoamerické pampě, kam si mimo 

jiné přivezl i výtisk Zápraží. Na-

psal zpět dopis, ze kterého vyjí-

máme: „Zdravím Vás z pampy. Se 

zájmem jsem si přečetl vaše novi-

ny a zvláště rozhovor s J. Santa-

rem. On totiž dělal výstavu Vývoj 

vesmíru, Země a člověka, která 

v r. 1952 přišla do Brna a byla 

instalovaná v tamějším Domě 

umění. Jako studenti gymnázia 

jsme spolu s o rok starším Lubo-

šem Kohoutkem udělali konkurz 

na místa průvodců na té výstavě, 

která tam fungovala tři měsíce.

To byla pro mne velká škola, 

protože jsem byl v těsném kontak-

tu s návštěvníky a učil jsem se tak 

umění popularizace pro nejširší 

vrstvy; ti lidé měli často velmi bi-

zarní dotazy. I když jsem byl auto-

rizován jen pro první část výsta-

vy, tj. vývoj vesmíru, tak po mně 

návštěvníci často chtěli, abych je 

prováděl také životem a vývojem 

člověka, což byla ode mne kaska-

dérská odvaha, ale zvykl jsem si.

V Lensedlích u Ondřejova se 

v kulturním domě uskutečnil 3. roč-

ník „Předadventního tržíku“. Pořada-

telem byl jako každý rok Sbor dob-

rovolných hasičů Lensedly. Letos 

mohli návštěvníci vybírat nejrůznější 

zboží u pětadvaceti stánků. K vidění 

byly dřevěné hračky, adventní věnce, 

svícny, perníčky, ručně vyráběné čo-

koládové bonbony, formičky a tvořít-

ka nebo výrobky ze skla. Nechyběly 

ani práce dětí ze školní družiny z On-

dřejova nebo ze Střední zemědělské 

školy z Benešova. Aby mohli rodiče 

v klidu nakupovat, zajistili organizá-

Příští rok v listopadu 
v Lendsedlích

toři dětský koutek s hlídáním a s pro-

gramem – větší děti si mohly napří-

klad upéci a ozdobit perníčky.  

Postaráno bylo i o skvělé pohoš-

tění – podávala se gulášová polévka, 

domácí štrúdl podle „lensedelské 

receptury“, vánočka, svařené víno, 

čerstvé palačinky a další dobroty.

„Mrzí vás, že jste nepřišli? Tak si 

do kalendáře poznamenejte datum 

19. listopadu 2011,“ řekl s úsmě-

vem velitel SDH Bc. Zdeněk Vaněk. 

„Nebo sledujte stránky sdhlensedly.

blog.cz a facebook skupiny Hasiči 

Lensedly.“

STAVBA KANALIZACE SE OPOŽĎUJE

Obrovský 
požár 
zničil 
celý dům

Zásahová jednotka Sboru dob-

rovolných hasičů Mukařov byla 

povolána k požáru rodinného domu 

v Mukařově. Na místo zásahu do-

razila jako druhá po jednotce HZS 

Říčany. K požáru přijely pomoct 

i jednotky SDH Žernovka, Říčany 

a Tehovec. Obrovský požár během 

okamžiku pohltil téměř celý dům 

typu „Okál“ a zničil ho. Při tragické 

události byl zraněn majitel domu, 

který utrpěl popáleniny. Další osobu 

museli hasiči zachraňovat z balkó-

nu. Po uhašení požáru zůstali mu-

kařovští hasiči na místě a dohlíželi 

na požářiště. Příčina neštěstí nebyla 

v době uzávěrky časopisu známá.
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Naše průvodcovství bylo honoro-

vané a dlouho jsme se nemohli do-

moci výplaty peněz. Nakonec jsme 

je dostali týden před měnovou refor-

mou v r. 1953, takže jsem je nestačil 

utratit, nicméně po přepočtu to bylo 

asi 700 Kč za tři měsíce provádění 

a za tuto částku jsem si koupil spor-

tovní kolo Eska. Na něm jsem najel 

asi 40 tisíc km, než mi praskl rám. 

Pak jsem velmi pečlivě sledoval 

úspěch J. Santara v Bruselu a taktéž 

jsem zažil výstavu Kde domov můj, 

protože jsem byl ve výboru české 

pobočky Evropského kulturního 

klubu, kde se to všechno peklo. Je to 

skutečně výjimečný muž a jsem rád, 

ze jsem se o něm teď dozvěděl víc.

V pampě je už jaro, ale moc si to 

neužiju, sedíme celý den na zase-

dáních v sekcích i v plénu. Vracím 

se domu počátkem prosince.“

Daniel Kvasnička

Žáci ZŠ v Kamenici se opět zúčastnili celostátní soutěže Logická 

olympiáda. Nominačního kola, které probíhalo on-line (soutěžící se 

mohli připojit k vypracování testu doma či ve škole), se zúčastnilo 

přes šedesát žáků druhých až pátých tříd. Test Logické olympiády 

byl náročný a mnoho dětí ho nestihlo vypracovat v určeném časo-

vém limitu. Nejúspěšnější byla Barborka Pecková z 5. B., která po-

stupuje do okresního kola. 

Co je to vlastně Logická olympiáda? „Je to soutěž pro žáky 

1. stupně ZŠ a studenty středních škol z celé České republiky, kterou 

pořádá Mensa ČR,“ vysvětluje učitelka Zuzana Hůlková. „O úspěchu 

nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažová-

ní a pohotového rozhodování. Soutěžní úlohy jsou založené na obec-

ných principech a pro jejich rozlousknutí je potřeba zdravý rozum, 

logika, správný a rychlý úsudek. Protože tato soutěž nepatří mezi vě-

domostní, mohou v ní dosáhnout vynikajících výsledků i žáci, kteří 

nepatří ve škole k nejlepším nebo pocházejí z různých kulturních 

a sociálních podmínek. Úspěch v soutěži pak může mít příznivý vliv 

na jejich integraci a motivaci. Soutěž probíhá ve třech kolech – no-

minační, krajské a celorepublikového finále, které se bude konat jako 

v minulých letech v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.“

Logická olympiáda 
v Kamenici
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V Průhonicích naplno pokra-
čuje velká investiční akce, která 
byla zahájena začátkem roku. 
Projekt zahrnuje rekonstrukci 
a rozšíření ČOV, a dále výstavbu 
kanalizace, splaškové kanalizace 
a vodovodní sítě pro připojení 
nových obyvatel Průhonic. Akce 
je spolufinancovaná Evrop-
skou unií – Fondem soudržnos-
ti a Státním fondem životního 
prostředí ČR. Celkové náklady 

se vyšplhají přes 37 miliónů Kč, 
přičemž Průhonice by se měly 
podílet 10%. Ukončení prací je 
plánováno na konec února 2012.

Provedením prací byla ve vý-
běrovém řízení vybrána firma 
Casta. Bohužel se ukazuje, že tato 
společnost nepracuje příliš dobře 
a jsou problémy s kvalitou i or-
ganizací. Technický dozor obce 
musel již několikrát stavbu vzhle-
dem k nedostatkům zastavit a po-

žadovat předělání již hotových 
úseků. Dochází tak k časovému 
posunu při dokončování jednotli-
vých lokalit. Což s sebou nese ne-
spokojenost obyvatel. Jak uvedla 
starostka Průhonic PhDr. Hana 
Borovičková, všechny opravy 
jsou však realizovány na náklady 
dodavatele stavby a obec nehodlá 
převzít žádný úsek, pokud ne-
bude plně odpovídat příslušným 
technickým normám.

inzerce

inzerce



Dětská stránka

SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Milé děti, najděte rozdíly, ve kterých se oba obrázky liší.

Odpovědi posílejte do 15. ledna na mail: redakce@zaprazi.eu

Nezapomeňte uvést adresu.

SKVĚLÁ MODELÍNA pro malé čtenáře
Tři šikulkové vyhrají 
modelínu PlayFoam

MAS Říčansko

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí
Stránky MAS Říčansko připravuje Mgr. Ludmila Třeštíková

Bojíte se, že vaše děti o Vánocích zase skončí s očima 

přilepenýma na televizní obrazovce nebo na monitoru 

počítače? Zabavte je pěnovou modelínou PlayFoam®, 

která nešpiní, nelepí se na koberec 

a je úžasně příjemná na dotek! 

Nová tvořivá sada PlayFoam® 

Dílnička obsahuje 4 velké bloky 

a 2 mini bloky pěnové modelíny 

v šesti zářivých barvách (včetně 

třpytivé modelíny s flitry) a také 

spoustu doplňků jako jsou hýbací 

očka, barevná peříčka, chlupaté 

drátky, třpytivé bambulky atd. 

Modelína je vyrobena z netoxického 

a nealergického materiálu. Měkké pěnové minikuličky jsou 

vhodné i pro malé ručičky. PlayFoam seženete v prodejnách 

hraček a řetězcích Sparkys, Pompo, Wiky, Dráčik, 

Hopík a Puntanela nebo na internetu www.pexik.cz. 

Více informací najdete na:  

www.penovamodelina.cz

Distributor pro ČR: Pexi, s.r.o.

Výherkyně z minulého čísla: 

Simonka Rudolfová ze Světic

Nová výzva pro obce i neziskovky 
MAS Říčansko připravuje novou výzvu pro žadatele z řad neziskových organizací a 38 obcí 

Ladova kraje a okolí. Tato výzva bude vyhlášena cca 20. prosince 2010 a potrvá do 31. ledna 

2011. Programový výbor MAS určil k podání žádostí Fichi 1, která je určena na podporu 

místního cestovního ruchu – realizaci a rekonstrukci naučných stezek a Fichi 4, která je určena 

na rozvoj obcí – investice do budov a ploch pro zázemí volnočasových aktivit včetně sportu, 

venkovských škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, jídelen apod.) a sociálních služeb. Dotace z Programu rozvoje 

venkova Leader je možná v rozsahu 50.tis – 2 mil Kč. Přípravu projektové dokumentace 

a potřebné přílohy můžete zdarma konzultovat v kanceláři MAS Říčansko /po telefonickém 

objednání/. Mapa obcí, které patří do působnosti MAS Říčansko a mohou žádat, i veškeré 

potřebné formuláře a dokumenty jsou ke stažení na stránkách www.mas.ricansko.eu

Štědrý Říčanský rok 2010 

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

V roce 2010 MAS Říčansko přineslo svému 

regionu celkem 6 064 999,- Kč na již podpo-

řených projektech a  dalších 4 263 837,-Kč na 

v současnosti schvalovaných projektech. Mni-

chovice, z letos podaných žádostí, zrealizovaly 

svůj projekt jako první a již čekají na proplacení 

dotace. Nová třída Hvězdičky v přistavěné mateř-

ské školce ale dětem slouží od října. V pomyslné 

realizační soutěži jsou hned v závěsu za nimi tři 

další projekty, jejichž realizace končí v těchto 

dnech. Je to Římskokatolická farnost Říčany 

se Záchranou bývalého hospodářského objek-

tu v areálu fary, obec Čestlice s Obnovou školy 

a Sbor dobrovolných hasičů Struhařov s Obnovou 

hasičské zbrojnice – společenského sálu. Na star-

tu před svou realizaci v roce 2011 čeká schválený 

projekt Konzervace původní gotické věže (don-

jon) Říčanského hradu, v Kunicích Revitalizace 

odpočinkového místa Bílý kámen a Popovický 

okrašlovací spolek s projektem Velkopopovické 

rybníky vycházkou. A v přípravě na závod, v ad-

ministraci Státním zemědělským intervenčním 

fondem, je celá výzva z letošního podzimu. 

MAS Říčansko samo zrealizovalo projekt spo-

lupráce s MAS Pošembeří za 5 mil.Kč a vytvoři-

lo síť pěších tras a odpočinkových míst z Křeslic 

na Zlatou. Další projekt s MAS Posázaví na pěší 

cesty realizuje. Reprezentovalo své území na ce-

lonárodních setkáních a konferencích místních 

akčních skupin a ministerstva zemědělství, na 

výstavě Země živitelka a coby úspěšný koordi-

nátor Modlitby za domova na oslavě dne zalo-

žení státu na Řípu. Na projektech pro obce, ne-

ziskový sektor i podnikatele pracoval neúnavně 

3 členný tým kanceláře MAS a 10 externích pro-

Říčansko a jeho 
MASka slavily 
úspěch na Řípu  

Místní akční skupina Říčansko repre-
zentovala svůj region na slavnosti ke dni 
založení našeho státu pod horou Říp na-
zvanou „Modlitba za domov“. A nejen 
to, v této akci pořádané Ekumenickou 
radou církví, se MAS Říčansko ujala role 
celonárodního koordinátora. Což nebyl 
snadný úkol. Zároveň se uskutečnila 
dětská výtvarná soutěž „Můj domov“, 
které se s úspěchem zúčastnily i děti z 2. 
ZŠ Říčany-Bezručova, ZŠ Magic Hill 
z Říčan, ZŠ a MŠ při Olivově dětské lé-
čebně v Říčanech, MŠ v Mukařově a ze 
ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice.

Děkujeme Vám za projevenou 
důvěru a přízeň v roce 2010 
a do roku 2011 Vám přejeme 
hodně štěstí, zdraví a úspěchů. 
Současně se těšíme na další 
spolupráci na nových 
projektech pro Říčansko!
Vladimír Haš, Ludmila Třeštíková
Pavlína Filková a spolupracovníci

jektovým manažerů a poradců. Vedle Programu 

rozvoje venkova MAS nabídla také erudované 

konzultace v dotaci Zelená úsporám, s pomocí 

MAS Servis Říčansko zrealizovala dva velké 

vzdělávací cykly o územním plánování a menší 

semináře pro žadatele na psaní projektů a efek-

tivní komunikaci s veřejností. 
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Křížovka

HOŘKÝ POMERANČ A ANANAS
Tři vylosovaní luštitelé získají pánské vůně
Pierre Cardin - Iris Sauvage je energická, aromatická, ovocná vůně. Svěží tóny bergamotu, 

hořkého pomeranče a ananasu vedou k srdci z pudrových akcentů divokého kosatce namíchanými 

s delikátní vůní kardamomu, koriandru a máty. Vetiver, vanilka, túje pozvedávají jantarové 

a hřejivé tóny v základu vůně.

Do kolekce nových pánských vůní Pierre Cardin dále patří  Cèdre-Ambré (přitažlivá, hřejivá a smyslná 

vůně) a Cuir Intense (sofistikovaná, mužná a hřejivá). Vybrat si tak může opravdu každý muž.

Cenu věnovala společnost COTY Czech Republic.

Život v kraji

„Tato akce každoročně před-

stavuje jedinečnou příležitost pro 

neziskové organizace působící na 

Říčansku představit svoji práci ve-

řejnosti,“ objasnila konání veletrhu 

Mgr. Marie Machová z Ekocentra 

Říčany. „Letos se zúčastnilo více 

než dvacet „neziskovek“, které 

připravily informační panely i za-

jímavé „3D“ prezentace o své čin-

nosti. K vidění tak byly například 

obří šachy šachového oddílu TJ 

Tourist Říčany, hasičská výzbroj 

říčanského Sboru dobrovolných 

hasičů či vikingský stan, obleky 

a zbraně občanského sdružení 

Midgard, které se zabývá kulturou 

Vikingů. Návštěvníci veletrhu také 

mohli shlédnout vystoupení taneč-

ní školy Twist, šermířské vystou-

pení a další zajímavé prezentace. 

Velký zájem u občanů sklidil „Den 

zdraví“, pořádaný ve spolupráci 

se Státním zdravotním ústavem. 

V nabídce byly bezplatné zdra-

votní testy a konzultace,“ doplnila 

Mgr. Marie Machová.

Další den veletrhu byl věnován 

školám. Téměř stovka dětí měla 

možnost seznámit se s neziskový-

mi organizacemi zábavnou formou. 

VIKINGOVÉ, HASIČI I ŠACHY
Ekocentrum Říčany ve 

spolupráci s Muzeem Říčany 

a Městem Říčany pořádalo 

již šestý ročník Veletrhu 

neziskových organizací, který 

se konal v prostorách velkého 

sálu Městského kulturního 

střediska U Labutě.

Mimo jiné si mohli vyzkoušet za-

ložit vlastní neziskovku a pak svoje 

plány představit ostatním. Také se 

uskutečnil seminář o změně posky-

tování grantů Města Říčany a pra-

covní workshop pro ředitele škol, 

který pořádala MAS Říčansko.

„Všem říčanským neziskovkám 

přejeme hodně úspěchů v jejich 

záslužné činnosti i v grantovém ří-

zení na příští rok,“ uvedla na závěr 

Mgr. Marie Machová.

Tajenku posílejte do 20. prosince na mail: redakce@zaprazi.eu

Nezapomeňte uvést svoji adresu.

Vylosovaní výherci z minulého čísla: Monika Hantáková z Říčan, 

Jaroslava Tůmová z Říčan, Zuzana Nováková z Kamenice.
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Kalendář akcí
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 1. prosince
� Říčany, galerie Kotelna, 

17.30 hod.

Závěr festivalu VIII. Adventní 
prozpěvování - velký vánoční trh 

s uměním zahájí Felix Slováček 

a jazzový soubor SAX & RHYTHM 

ze ZUŠ Říčany. Vstupné je dobrovol-

né, výtěžek opět poputuje na konto 

celonárodní sbírkové akce 

„Pomozte dětem“.

 2. prosince

� Říčany, Měks U Labutě, 20 hod.

Vánoční koncert Asonance  

– irské a skotské balady a písně

� MC Lodička, Radimovice, 

od 9.30 do 11.30 hod.

Mikulášská nadílka – jako každým 

rokem počkáme na Mikuláše spo-

lečně. Připravíme si pro něj písničky 

a on hodným dětem na oplátku přijde 

rozdělit svou nadílku. Poslušné děti 

se nemusí bát, Mikuláš čerta okamži-

tě okřikne – vždyť u nás se scházejí 

jen hodné a kamarádské děti. 

Vstup 60 Kč pro jedno dítě.

� MC Lodička, Radimovice, 

od 18 do 23 hod.

Andělíčci a zvonečky z pedigu 
– tradiční dílna, vstup 150 Kč.

� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Tvoření z Fimo – přijďte si vyrobit 

korále, náušnice, či jinou originální 

drobnost! www.domecek-ricany.cz

 3. prosince 

� Mnichovice, základní škola, 

15.45 hod.

Možná přijde i Mikuláš – Setkání 

dětí v maskách – průvod se zvonečky 

a lampióny směr Masarykovo 

náměstí, kde budou připravené 

různé soutěže, setkání s opravdo-

vým Mikulášem a vystoupení Petry 

Černocké. Po celou dobu se bude 

podávat teplý čaj a vánočky. Na 

konci programu proběhne slavnostní 

rozsvícení stromu panem starostou. 

Pořádá Město Mnichovice ve 

spolupráci s rádiem Blaník, 

ZŠ Mnichovice a OS Rosa. 

Všichni jsou srdečně zváni.

 4. prosince

� Hrusice, sokolovna, od 14 hod.

OÚ  Hrusice srdečně zve na „Miku-
lášskou oslavu pro děti“. Zajištěn 

program, hudba  a občerstvení.

� Pyšely, Sokolovna, 16 hod.

Mikulášská besídka – pořádá 

OS pro zvelebování Zaječic, 

Kovářovic a okolí.

� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Technika Tiffany – vánoční ozdoby 

ze skla na stromeček i jako malý 

dárek. www.domecek-ricany.cz

Vánoční 
jarmark 
ve Strančicích
OS Dvě věže pořádá 

tradiční jarmark od 

14 hodin (před hotelem 

Milota). Na co se můžete 

tentokrát těšit? Na 

vystoupení dětí z MŠ 

Strančice,na kejklíře 

Pupu, středověké 

tance, mučírnu, kata, 

uměleckého kováře, 

mušketýry. V obecním 

úřadě bude instalována 

výstava betlémů, 

otevřeno bude mít i místní 

strančická knihovna. Na 

stáncích budou k prodeji 

drobné vánoční dárky, 

dekorace a samozřejmě 

dobré jídlo a pití. Přijďte 

si popovídat se sousedy, 

zazpívat si společně 

vánoční koledy. Kdo 

donese vlastnoručně 

vyrobenou ozdobičku na 

obecní vánoční strom, 

dostane perník. 

Od 10 do 15 hodin 

proběhne na místní 

základní škole prodejní 

vánoční výstava.

Tržíček v krásné zahradě
Restaurace „Čajovna“ připravila již 8. ročník Vánočního tržíčku. Koná 

se v překrásné a prostorné zahradě za restaurací. Pro návštěvníky bude 

připraveno báječné pohoštění – například zabijačkové hody, králík na 

černo, kaštanové nádivka, pečené kaštany, pečená kachna a také cukroví 

a svařené víno. Nebudou chybět ani prodejní stánky – koupit si můžete 

vánoční dekorace, svíčky, medovinu, koření, originální šperky a také víno. 

K dobré pohodě bude hrát živá hudba. po 16. hodině dorazí i Mikuláš 

s čertem, kteří všem dětem rozdají dárečky. Všichni jste srdečně zváni!

Dětský folklórní soubor Mikeš 
přijme děti do kroužku lidových tanců. V případě 

zájmu se informujte na:  stockova@gmail.com 

� Uhříněves, Divadlo U22, 20 hod.

Koncert skupiny „OLYMPIC“ 

 5. prosince 

� Říčany, Nedělní pochod s Líbou
Trasa: Zvánovice – Klokočná – Mni-

chovice – 14 km

Odjezd: Bus 383 – Praha Háje 7.45 

hod., Říčany K žel. st. 8.08 hod. Zá-

jemce o pochod prosíme o potvrzení 

účasti alespoň 3 dny předem na mail: 

libuse.rohoskova@centrum.cz, nebo 

na tel 723 513 431. Další informace 

na www.kct.ricany.wz.cz

� Pyšely, Sokolovna, od 18.30 hod.

Koncert žesťové skupiny BRASS 
FIVE – pořádá Dětský domov 

Pyšely.

 6. prosince

� Říčany, Měks U Labutě, 

17.30 hod.

Mikulášský koncert – ZUŠ Říčany

 7. prosince

� Uhříněves, Divadlo U22, 19 hod.

Divadelní hra S Pydlou v zádech 
– hrají: Josef Dvořák, Markéta Hru-

bešová a další. Režie: J. Dvořák.

� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Tvoření z Fimo – Sklěněné svícny 

obalené fimo hmotou, 

www.domecek-ricany.cz

 8.prosince

� Říčany, Měks U Labutě, 20 hod.

Žalman & spol. – „Od adventu do 

tří králů“

 9. prosince

� MC Lodička, Radimovice, 

19 – 23 hod.

Šperky z Cernitu (Fimo) – vyzkou-

šíte si novou techniku „mocume 

gane“, pomocí které si uděláme bá-

ječné přívěsky na krk, které se budou 

hodit i jako dárky pod stromeček. 

Vstupné 150 Kč.

� Říčany, Měks U Labutě, 

19.30 hod.

Koncert: Sojim Kim (USA) 
– housle, Martin Levický – klavírní 

doprovod, na programu: Beethoven, 

Ravel a Brahms

 10. prosince

� Říčany, Měks U Labutě, 19 hod.

Jazzové vánoce v Říčanech – Ste-

amboat Stompers a Eva Emingerová, 

Jazz Fiddlers a Petr Hasman, 

Originál Indigo a Jitka Vrbová 

a další hosté

 11. prosince

� Mirošovice, od 13 do 17 hod.

Vánoční jarmark – připraveny 

budou prodejní stánky, kde si můžete 

nakoupit zajímavé vánoční dárky. 

Pro děti budou přichystány  hry 

o ceny.

�  Zaječice, 15.30 hod.

Přijďte na sousedské setkání 
– Vánoce jsou tu jako loni, svařáček 

zas krásně voní.

 12. prosince

� Uhříněves, Divadlo U22, 

14.30 hod.

Tři pohádky na dobrý den 

– představení pro děti od 3 let.

 13. prosince

� Říčany, Měks U Labutě, 14 hod.

Setkání seniorů – Adventní pose-

zení. Pořádá Centrum komunitních 

služeb města Říčany.

 14. prosince

� Říčany, Měks U Labutě, 

19.30 hod.

Říčanský komorní orchestr 

– vánoční koncert

� Říčany, Kreativní dílna Domeček

Keramika – malované hrnky 

a hrnečky pro vlastní potěšení i jako 

dárečky. www.domecek-ricany.cz

 16. prosince
� MC Lodička, Radimovice, 

od 9.30 do 11.30 hod.

Čekání na Ježíška – poslední před-

vánoční posezení patří vánočnímu 

cukroví, koledám, zpěvu a vánočním 

zvykům. V adventní náladě provoně-

né skořicí a vanilkou si popovídáme 

a počkáme na Ježíška. Budeme 

pouštět lodičky z ořechů a nakonec 

se dočkáme i báječných dárků pod 

stromečkem. Vstup 60 Kč na dítě.

�  Říčany, Kreativní dílna Domeček

Plstění – šperky z plstěných kuliček, 

www.domecek-ricany.cz

 17. prosince

� Den otevřených dveří 
v Dětském domově v Pyšelích

 18. prosinec
� Pyšely, 18 hod.

Rybova mše – sbor Gaudium Praha 

– pořádá T. J. Sokol Pyšely, vstupné 

150 Kč, předprodej v prodejně textilu

 19 .prosince
� Srbín, náves, od 15 hod.

Tradiční vánoční jarmark – přijďte 

pobýt se sousedy.

� Říčany, Měks U labutě, 14 hod.

Uloupená vánoční hvězda 

– pohádka pro děti

� Hrusice, sokolovna, od 17 hod.

Adventní koncert – vystoupí zpě-

váci Národního divadla a Hudebního 

divadla Karlín – Peter Strenáčik, 

Ilona Vozníčková, Simona Bursová, 

Alena Grillová. Vstupné 70 Kč, 

děti zdarma. Stolová úprava 

s občerstvením.

 20. prosince 

�  Hrusice, od 17.30 hod.

Vánoční zastavení – akce bude 

zahájena na zahrádce mateřské 

školy. V budově MŠ vystoupí soubor 

„Písklata“. Zajištěna vánoční nálada 

J a občerstvení.

�  Říčany, Měks U Labutě, 17 hod.

Vánoční akademie žáků klavírních 
kurzů a hry na bicí nástroje. Uvádí 

Jiří Pomeje.

 21. prosince

�  Mnichovice, od 14 hod. 

Setkání u Betléma – na nádvoří 

MěÚ Mnichovice pro vás budou 

připraveny stánky s občerstvením, 

nebudou chybět domácí jitrničky 

a jelítka, pečené kaštany, křížaly 

a jiné speciality.Budete si zde moci 

zakoupit perníčky, vánoční věnce 

a ozdoby. Společně si můžete zazpí-

vat koledy a připomenout si vánoční 

zvyky. V turistickém centru možno 

zakoupit nové zboží a kalendáře na 

rok 2011.

 29. prosinec

�  Pyšely, 16.30 hod.

„Svíčková“ - sraz před drogérií, 

tradiční procházka dětí se světýlky 

po setmělém okolí Pyšel, po cestě 

soutěže, na konci buřtík, ohňostroj! 

Pro zájemce možnost sejít se na 

opravdové svíčkové v restauraci 

U Dobrotů (možná rezervace)

 30. prosince

�  Mnichovice, 14 hodin

RC Palouček pořádá pohádku „
O hodném Jankovi a líném 
Vaškovi“. Vstupné 40 Kč, více 

na www.paloucek.info nebo 

www.nekonecno.net

 31. prosince

�  Říčany, Měks U labutě, 20 hod.

Silvestr se skupinou Repete, 
od půlnoci oldies video-disco

 5. února

�  Berchtold – Kunice, zámek

Zabíjačka a zimní dětský 
den v hale – zámek 

Berchtold-Kunice



STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

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

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

Zubní lékař
MUDr. Nikolaos Michalopoulos

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY
Nabízíme komplexní 

stomatologické ošetření v týmu, 
protetické ošetření včetně 
implantátů, parodontologii 

a dentální hygienu.

Centrum soustředěné 
preventivní péče

Sofijské náměstí 4, Praha 12-Modřany

tel: 244 461 389
773 647 827

PALIVOVÉ 
DŘEVO

tel.: 608 906 748
www.drevopark.cz

ce D1cce D1
t 15t 15

AUTODOPRAVA HR 

www.europalivo.cz eurropaliivovo@eurropaliivovo.eu

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

Zastávka Netluky
BUS 264, 266, 364

VŠECHROMY
    HALALA 1

KRKRKKKROROVOVYVY,Y, HOBLOLO PROROOGRRAAAM,
OOSB deskyy,

MMFFFFP panely, palubkyy, lištšty,
p ppplotototovovkyy KVKVH hraranoly

ZZZAHAAAHRRRAAAAADDNNÍ DDOOMKYKY, Y, PPERERGRGOGOLYLY

STAVEBNÍ ŘEZIVO

KRBOVÉ DŘEVO

Celoroční prodej EKOLOGICKÝCH biobriket a peletek

Černokostelecká 118, Říčany
e-mail: org@iol.cz, Tel.: 323 602 412

www.cyklo-org.cz

Říčany

na zkrácený úvazek

KOSMETICKÉ STUDIO SIMONA

Vám nabízí skvělé AKCE!!
ZÁKLADNÍ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ 

JEN ZA 390 KČ
KONTAKT: Simona Hamplová, 

Babice u Říčan, tel. 731 314 367
www.studiosimona.estranky.cz

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

INSTALKLUB
Vančura

PRODEJNA:

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

www.biomac.cz

KVALITNÍ BRIKETY, PELETY, PALIVOVÉ DŘEVO A
DŘEVĚNÉ UHLÍ

AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

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

DOPRAVU VÁM ZAJISTÍME
AŽ K VÁM DOMŮ

AKCE CENA OD 440,- / 100 kg

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

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

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

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

SPORT CENTRUM NA ZÁMEČKU 
KUNICE 136, Strančice 

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

nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz

NOVĚ PROJEKTOVÁ ČINNOST

PROGRAM DOTACE
ZELENÁ ÚSPORÁM

Příjem objednávek na rok 2011

Kompletní 
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč

Poctivéčeské dveře
ZIMNÍ AKCE: komplet

od2490,- Kč!

ZELENÁ LINKA

800 262 929

dveře, zárubeň + klika

bez DPH

již

www.novedvere.cz

Po, Út, Čt: 8 - 12 13 - 17
St:  8 - 12 13 - 19
Pá:  8 - 12 13 - 15

VZORKOVNY:
Brno  České Budějovice
Kytín  Olomouc  Pardubice
Písek  Plzeň  Praha
Příbram Strančice  Tábor

Průmyslová 62

251 63 Strančice

Tel./fax:
+420 725 878 565

E-mail:
cag-strancice@novedvere.cz 



BETONÁRKA
MUKAŘOV

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

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

Objednávky: 721 870 737, 602 442 950

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

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849

www.tonicar.cz   www.privesy.eu
 

dopravní a spediční firma s dlouhou tradicí

se sídlem v Říčanech přijme:

řidiče pro mezinárodní dopravu 
– tahač s návěsem ŘP sk. C+E

– nákladní vozidlo do 12t ŘP sk. C 

skladníka
 

Nabízíme individuální přístup a hodnocení.

Kontakt: M.Šašková, tel. 606 308 128 
m.saskova@tonicar.cz

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

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

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

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

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

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

www.mefo.cz
Šípková 279 , Mukařov - Srbín

-10%
kupón na slevu

vše pro motokros
a enduro

plasty • oblečení • náhradní díly 
móda pro volný čas 

Řádková inzerce

� MĚSTO ŘÍČANY, Masarykovo nám. 
53/40, 251 01 Říčany vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pracovní pozice tajemník 
Městského úřadu Říčany. Bližší informace 
na www.ricany.cz ve složce volná pracovní 
místa. Lhůta pro podání přihlášek: 
10. 12. 2010 do 13 hod. Termín 
výběrového řízení: 13. 12. 2010 ve 14 hod.

� veškeré ocelové prvky 

stavebního zámečnictví

� vrata, ploty, brány, 

portály, žebříky, mříže

U Trati 2203, 251 01 Říčany

mobil: 602 333 048

           602 320 055

          606 691 777

e-mail: info@zamkavka.cz

Vše po telefonické dohodě.

P. Kavka

KAVKA
ZÁMEČNICTVÍ� Daňová přiznání, účetnictví, 

Tel: 605105274, www.mzdyaucetnictvi.cz
� Koupím pohledy všech žánrů 
do roku 1950 a starší. Tel: 602 690 663
� Překlady a tlumočení cizích jazyků
LANGFOR Translation, s.r.o., 
17. listopadu 133/17, 251 01, Říčany, 
Tel: 323 606 097, www.langfor.cz



Luxusní designový komplex, ve kterém najdete pod jednou střechou 

skvěle vybavené fitness centrum, spa a v neposlední řadě 

i kosmetický salon, kde se můžete nechat hýčkat špičkovou 

švýcarskou kosmetikou La Prairie. Sokolovna Průhonice dává 

nový význam slovům luxus, fitness a zdravý životní styl. 

Ve fitness centru dokonale vytvarujete postavu, příliv 

energie načerpáte na některé z široké nabídky studiových 

hodin, své kreativní dovednosti můžete rozvíjet v rámci 

uměleckých kurzů, zasloužený relax si vychutnáte při 

některé z masáží a své pleti dopřejete tu nejluxusnější 

péči na světě – ošetření kosmetikou La Prairie, kterou 

používají Madonna, Jennifer Lopez, Angelina Jolie 

či Brad Pitt. Báječné odpoledne zakončíte v restauraci, 

kde se podávají ty nejvybranější lahůdky a značková 

vína. Umíte si představit lépe strávený den? 

V Sokolovně Průhonice Vám rovněž nabízíme fyzioterapeutické služby 

pod záštitou věhlasného lékaře Doc. PaedDr.Pavel Kolář, PhD. 

Odborníci Vám pomohou vyléčit poúrazové stavy, odstranit bolesti 

pohybového aparátu a eliminovat špatné návyky. 

Děti mohou dovádět v klubovně či na venkovním hřišti, nabízíme však 

pro ně i celou řadu dalších aktivit: atletiku, míčové hry, kurzy muzikálového 

tance a baletu, gymnastiku, tenis, volejbal atd…

Dospělí mohou využít nejen fitness centrum a některou ze studiových hodin, 

ale jsou pro ně připraveny i jednotlivé kurzy: pilatek, kickbox a v neposlední řadě 

i velmi oblíbené kurzy společenských tanců.

Sokolovna Průhonice však nezapomíná ani na seniory, v čemž je naprosto 

ojedinělá. Seniorský trénink se těší velké oblibě u dříve narozených lidí 

a pomáhá je udržovat ve skvělé fyzické i psychické formě, samozřejmě 

s přihlédnutím k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.

To vše je pouze malá ochutnávka aktivit, které můžete v Sokolovně Průhonice podniknout. 

Dopřejte sobě i svým blízkým jedinečnou péči a nadstandardní služby, které nabízíme. 

Těšíme se na Vás!

sokolovna.indd 1 23.11.2010 20:03:51


