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Strančice – Žáci deváté třídy ze ZŠ Stran-
čice uspořádali veřejnou sbírku pro děti  
z onkologického oddělení v Motole. Podaři-
lo se vybrat téměř 10 000 korun. Poděkování 
patří všem, kteří přispěli a především žákům 
a učitelům ze základní školy, jež celou akci 
vymysleli a zorganizovali.
Je neuvěřitelné, co nemocné děti musí 
zvládnout.

V neděli 15. 12. přišla jedna z chvil,  
na kterou jsme se už od začátku nejvíce těšili, 
a to nakupování dárků. Sešlo se nás přibliž-
ně 11 a jeli jsme do nákupního centra Cho-
dov. Tam jsme nakoupili věci, o které si děti 
samy řekly, např. modelínu, lego, videohry 
a další věci. Další den jsme všechny dárky 
pečlivě zabalili a těšili se na zítřek.

V úterý 17. 12. nastal hlavní den našeho 
projektu – výlet za dětmi do Motola. Do ne-
mocnice se nás vypravilo osm a pan učitel 
Simon, náš třídní. Už od rána byla mezi vše-

Sbírka pro nemocné děti z Motola

Napsali jste nám

mi cítit velká nervozita, ale zároveň bylo znát, 
že se všichni moc těší. Příchod do nemocnice 
byl plný očekávání. Před setkáním s dětmi nás 
přivítal dětský herní psycholog se svou kolegy-
ní. Zavedli nás do zasedací místnosti a sdělili 
nám něco o nemoci, jejích stádiích a o léčbě, 
kterou tyto děti musí absolvovat. Většina z nás 
nebyla schopna slov. 

Procházeli jsme obrovskou nemocnicí  
a napětí mezi námi se doslova dalo krájet. 
Před setkáním s dětmi jsme si museli vyde-
zinfikovat ruce. Vzali jsme tašky s plyšáky  
a šli do menší místnosti, kde si pár dětí zrov-
na zdobilo perníčky. Jejich rozzářené tváře by 
podle nás každý, kdo tam v tu chvíli byl, vymě-
nil za všechny peníze světa. Bylo to opravdu 
kouzelné. Dvě z nás přišly s taškami k dětem  
a daly jim vybrat jednoho plyšáka a kinder 
vajíčko na památku. Výraz dětí byl ze začátku 
velmi překvapený, jako by říkal „To je opravdu 
pro mě?“, ale potom od nás plyšáka s roztomi-
lým úsměvem na tváři přijaly. 

Před odchodem jsme ještě předali zbytek 
dárků jejich psychologovi a ten nám řekl, že 
zabalené dárky dá pod stromeček dětem, které 
kvůli nemoci nemůžou být na Vánoce doma se 
svou rodinou.

 Musíme říct, že tato zkušenost byla oprav-
du nezapomenutelná. Všichni jsme si uvě-
domili, že zdraví je ta nejdůležitější věc  
na světě a taky, že máme opravdu veliké štěs-
tí, protože ne každý může běhat venku, chodit 
s kamarády do normální školy nebo trávit čas 
s lidmi, na kterých nám záleží. Je dost možné, 
že zorganizujeme zase nějakou podobnou akci  
a uděláme radost i jiným lidem, kteří to potře-
bují a zaslouží si to.

 Za 9. třídu Markéta Havlová a Nikola  
Orcígrová.

inzerce

Úvodník

Milí čtenáři!
V únorovém Zápraží se opět věnujeme zá-

kladním školám. Laskaví čtenáři, kteří nemají 
školou povinné děti, snad prominou. Bohužel 
současná situace v základních školách na Pra-
ze - východ je kritická. Zvláště po té, co Říčany    
musely vypovědět dohody o společném škol-
ském obvodu se všemi patnácti obcemi.

Velice příjemný byl rozhovor s mistryní svě-
ta ve sportovním aerobiku Denisou Barešovou. 
Krásná Denisa chodí s olympijským vítězem 
Davidem Svobodou. Ale na soukromí jsem se 
této úspěšné sportovkyně neptala. Povídaly 
jsme si o tom, jak někteří rodiče své děti přetě-
žují, protože z nich chtějí mít „mistry“ a mnoh-
dy riskují jejich zdraví.

Zajímavý byl i rozhovor s panem Nickmann-
em, který přišel s nápadem, jak oživit  podcho-
dy v Uhříněvsi.

Hezké počtení přeje Helena Vlnařová
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Rozhovor

denisa barešová je česká 
závodnice ve sportovním 
aerobiku. pyšní se dvěma 
tituly mistryně světa – první 
získala v roce 2004 ještě 
jako juniorka a druhý v roce 
2010. je třínásobná mistryně 
evropy a pětinásobná 
šampiónka České republiky. 
posledním úspěchem je 
druhé místo z mistrovství 
evropy z minulého roku.

Sportovní aerobik je v Čechách poměrně 
populární sport, jehož oblibu u nás 
odstartovala Olga Šípková, která získala 
jako první Češka titul mistryně světa. 
Po Olze jste to dokázala pouze vy!

A to dokonce dvakrát. V ženské kategorii to 
bylo až po třinácti letech, kdy uspěla Olga Šíp-
ková. I to svědčí o tom, že v tomto sportu je 
obrovská konkurence a uspět není jednoduché. 
Česká reprezentace pravidelně dosahuje 
skvělých výsledků. Domníváte se, že se 
řadíme v tomto sportu mezi světovou 
špičku?

Určitě! Česká republika patří spolu s Aus-
trálií a Finskem mezi „aerobikové velmoci“. 
Máme velkou základnu mladých talentovaných 
děvčat, ale i chlapců a stále dorůstají noví, tak-
že jenom uspět na mistrovství Čech je velký 
úspěch. Díky tvrdé konkurenci u nás doma jsme 
pak dobře připraveni na mezinárodní soutěže.

Mezi nejlepšími v Evropě i ve světě se držíte 
neuvěřitelně dlouho – od roku 2004, kdy 
jste v patnácti letech ještě jako juniorka 
získala titul mistryně světa. Považujete se 
za talent?

Na to není jednoznačná odpověď. Ze začát-
ku jsem žádný talent nebyla. Odmala jsem se 
věnovala atletice a pak tenisu a byla jsem spí-
še atletický, silový typ. Ze začátku mi chyběla 
pružnost a flexibilita a moje mamka, která mě 
trénuje, tvrdí, že na začátku nevěřila, že bych 
mohla být úspěšná. Za mými úspěchy tedy roz-
hodně stojí velká dřina. Ale! Jistou dávku ta-
lentu pro tento sport určitě mít musím, i když 
byl nejdříve dobře skrytý. Protože na vrchol se 
jenom dřinou a tréninkem nedostanete. Musíte 
mít v sobě NĚCO navíc, co z vás udělá mistra 
světa.
Kdy jste s aerobikem začínala?

Začala jsem poměrně pozdě – až v dese-
ti letech. Trénovala jsem atletiku a o aerobik, 
kterému se aktivně věnovala moje mamka jako 
trenérka a cvičitelka, jsem nejevila zájem. Až 
jednou jsem viděla holky, jak předvádějí nacvi-

čenou sestavu a okamžitě jsem zatoužila být na 
pódiu jako ony.
Není pozdě začínat s vrcholovým sportem 
až v deseti letech?

Možná to pozdě je, ale jak vidíte, dokázala 
jsem se vypracovat. A znám spoustu jiných vr-
cholových sportovců, kteří začínali až v pozděj-
ším věku. Nejdůležitější je, aby se děti už v ran-
ném věku naučily mít rády pohyb a rozvíjely se 
všestranně. Rozhodně nejsem zastáncem toho, 
aby dítě již od tří let drilovalo nějaký konkrét-
ní sport, protože si rodiče usmysleli, že budou 
mít doma šampióna v tenise, hokeji či ve spor-
tovním aerobiku. Jednostranná zátěž a fyzické 
přetěžování může mít negativní vliv na vývoj 
dítěte. Výsledkem je, že dítě třeba i zazáří v ju-
niorské kategorii a dosáhne dobrých výsledků, 
jenže potom se začnou ozývat zranění a další 
zdravotní problémy a se sportovní kariérou je 
konec. Proto je tak důležitá osoba trenéra, který 
musí děti rozvíjet všestranně a s citem.
Vás trénuje maminka. Spolupracuje se vám 
dobře, nehádáte se? 

S mamkou máme velice hezký vztah, i když 
samozřejmě jsem si prošla i revoltujícím ob-
dobím. Mámě důvěřuji – ona je profesionál  
a právě ten typ trenéra, který je trpělivý a ne-
chce výsledky hned na úkor zdraví. Dobře ví, 
že dvanáctiletá holčička nemůže předvést stej-
nou sestavu jako dvacetiletá žena.
Jako v každém vrcholovém sportu, 
tak i ve sportovním aerobiku se stále 
posouvají hranice náročnosti. Je ještě 
kam postupovat, lze vymyslet úplně nové, 
převratné prvky v sestavě?

Pokud vznikne něco nového, jde vlastně  
o vylepšení nějakého „starého“ prvku. Vymy-
slet úplně něco nového je již opravdu obtížné. 
Nicméně i drobné úpravy dokáží prvek velice 
ztížit a pokud chcete být nejlepší, musíte ho 
rychle do sestavy zařadit. Velkou roli hraje  
i choreografie a musím zaťukat, zatím jsem 
měla štěstí na dobré spolupracovníky. 
Výkony hodnotí sedm rozhodčích. Je to 
objektivní?

Nikdy to nebude úplně spravedlivé, každý 
rozhodčí to vidí trochu jinak. Dva rozhodčí 

Musíte mít v sobě „něco“ navíc, 
co z vás udělá mistra světa
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hodnotí technické prvky, tři aerobní složku, 
další dva se soustředí na umělecký dojem. Sys-
tém hodnocení se dá přirovnat ke krasobruslení. 
Hodnotí se choreografie, technická obtížnost, 
propojení jednotlivých prvků, ale i to, jak zvlá-
dáte přechody z prvku do prvku, nebo hudba  
a vzhled.
Jak často trénujete?

Jako všichni vrcholoví sportovci, i my mu-
síme správně načasovat vrchol formy na nej-
důležitější závody. Není možné být v kondici  
a v plném zápřahu po celý rok. A také u spor-
tovního aerobiku platí, že pokud vysadíme tý-
den tréninku, je to znát, ale ještě se to dá zvlád-
nout. Čtrnáct dní pauzy už pocítíme velmi.
Sportovní aerobik děláte vrcholově již 
čtrnáct let. Nejste již vyčerpaná, stále vás 
to baví?

Krize mě potkala v roce 2011, kdy jsem pro-
dělala mononukleózu a cítila se velmi vyčerpa-
ná. Musela jsem se rozhodnout, zda už sportov-
ní kariéru vzdám nebo budu bojovat. A protože 
jsem si uvědomila, že mě tento sport velice baví 
a chci ještě něco dokázat, tak jsem začala znovu 
makat. Díky nemoci vím, jaké mám štěstí, že 
mohu dělat to, co mě baví. Užívám si i závody, 
které neberu tak, že jdu soupeřky „rozsekat“. 
Všem přeji štěstí a možná je ten můj pozitivní 
přístup na cvičení znát.

■ Denisa Barešová se zapojila do 
projektu „Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů“, který vymysleli 
Robert Změlík a Roman Šebrle - 
olympijští vítězové v desetiboji. Tento 
projekt je určen pro žáky základních škol 
a klade si za cíl přilákat co nejvíce dětí 
k „obyčejnému“ všestrannému cvičení. 
Žáci škol, které se zapojí, mezi sebou 
měří síly například v sedu-lehu, skoku 
dalekém, v hodu medicinbalem, klicích, 
skákání přes švihalo, v běhu, v plavání 
nebo driblinku. O odznak všestrannosti 
mohou bojovat i rodiče.

■ Denisa studuje pedagogickou fakultu, 
obor tělovýchova a sport se zaměřením 
na společenské vědy. V budoucnu by se 
chtěla věnovat dětem a podporovat je ve 
sportování a ve zdravém životním stylu.

Život v kraji

Chocerady – Dostavba kanalizace převážně 
v západní části obce a výstavba nové čistír-
ny odpadních vod v Choceradech byla po 
dvou letech úspěšně dokončena a uvedena 
do zkušebního provozu. 

Na realizaci projektu, který byl zahájen  
v říjnu 2011,  získala obec finanční prostředky 
z Operačního fondu životního prostředí ČR  
a zhotovitelem stavby se stala firma VHS Be-
nešov, která zvítězila ve výběrovém řízení z 35 
uchazečů. Uznatelné náklady na stavbu činily 
přes 44 milionů korun, na nichž se obec podíle-
la spoluúčastí v hodnotě 12,5 milionů.

V současné době probíhá příprava konces-
ního řízení na provozovatele celé infrastruk-
tury s tím, že po dobu zkušebního provozu, 
který potrvá až do konce roku 2014, se bude 
o provoz starat současný provozovatel. „Prů-
běh prací byl rozdělen do několika etap a vše 
probíhalo bez větších problémů, dobrá komu-
nikace všech zainteresovaných stran zajistila 
úspěšný výsledek,“ sdělili nám zástupci obce. 
„V současné době je odkanalizována téměř celá 
obec. Kanalizační řad vede i kolem oblastí, kde 
je územním plánem zamýšlena další výstavba 
rodinných domů, nová čistírna má kapacitu 
1300 ekvivalentních obyvatel, čímž je zajištěna  
dostatečná rezerva pro případný rozvoj obce.  
„Děkujeme všem obyvatelům Chocerad za tr-
pělivost během výstavby, která s sebou přinesla 
nutná omezení, uzavírky silnic a objížďky,“ do-
dala starostka obce Eva Bubnová. 

V části Chocerad fungovala stará čistírna  
s nevyhovující kapacitou, která už měla svá 
nejlepší léta za sebou a proto byla v roce 2007 
provedena intenzifikace, která by však stejně 
byla do budoucna kapacitně nevyhovující, a 
tak byla  obec  nucena tuto situaci řešit, poku-

Stavba čistírny 
úspěšně dokončena

sit se získat finanční prostředky z jiných zdrojů 
a přistoupit k dokanalizování obce a výstavbě 
nové čističky, která je nyní vybavena nejmo-
dernějšími technologiemi. V současné době je 
stará ČOV zcela mimo provoz a na jejím místě 
byla postavena přečerpávací stanice, ze které 
jsou splaškové vody čerpány do centrální ČOV.  
K obci Chocerady patří také místní části Vl-
kovec, Vestec a Samechov, kde splašková ka-
nalizace doposud není, a proto je nová čistírna 
uzpůsobena speciální jímkou i pro příjem fe-
kálních vozů, které vyvážejí domovní jímky. 
Zbývá jen dokončit administraci projektu a nej-
větší stavba v obci za poslední desítky let bude 
zcela dokončena.

Mnichovice - V horní části Masarykova ná-
městí se nachází fara, která byla postavena spo-
lu s gotickým kostelem ve 30. letech 14. stole-
tí. Farní budova byla původně dřevěná a měla 
doškovou střechu. Současná farní budova byla 
postavena v letech 1721  až 1722. V roce 1828 
proběhla přestavba, při které byly odstraněny 
klenby u oken a dveří. Poslední velká oprava 
fary se uskutečnila ve třicátých letech 20. stole-
tí. Areál fary představuje hodnotnou památku, 
která se vyvíjela od doby pozdního baroka, přes 
klasicismus a 19. století až po současnost. 

Střecha farní budovy se po letech chátrání 
dostala do havarijního stavu. Střešní krytina  
byla prasklá a dešťová voda zatékala do kon-
strukce krovu.

Římskokatolická farnost proto zažádala o do-
taci v rámci Výzvy MAS Říčansko. Projekt byl 

Záchrana fary  v Mnichovicích
vybrán výběrovou komisí a následně schválen 
programovým výborem k podpoře. Bezpro-
středně po schválení a zaregistrování projek-
tu vyhlásila farnost výběrové řízení na výběr 
zhotovitele a rekonstrukce střechy mohla být 
zahájena.
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Život v kraji – školy

Říčany – Město získalo dotaci ve výši ne-
celých 20 milionů korun z Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy, která pokryje 
většinu celkových nákladů na výstavbu nové 
mateřské školy Zahrádka v Labské ulici. Kapa-
cita je koncipována až pro 112 dětí. 

„Je to splněné přání pro celé naše město. Náš 
projekt byl doporučen k financování a jsme 
mezi vybranými. Mám ohromnou radost, pro-
tože situace s veřejnými školkami je právě v 
Říčanech velmi kritická, stovky dětí spolu s ro-
diči čekají ve frontách,“ říká starosta Vladimír 

Říčany získaly dotaci ve výši 20 miliónů 
na výstavbu nové školky

Pozemek na výstavbu školky je v majetku města
Foto: Rudolf Flachs

Strančice – S nedostačující kapacitou zá-
kladní školy se dlouhou dobu potýkají  
i Strančice, které ve školním roce 2013/2014 
otevřely pouze jednu první třídu. Jako 
optimálnější řešení se jevila přístavba školy, 
na kterou obec nechala v roce 2012 vypra-
covat projekt. Bohužel nebyl vypsán žádný 
dotační titul, s jehož pomocí by mohla být 
stavba financována. Proto zastupitelstvo 
obce odsouhlasilo financovat přístavbu  
z vlastního rozpočtu.

„Situaci jsme museli neodkladně řešit, proto-
že bychom v dalším školním roce neměli kam 
umístit všechny strančické prvňáčky, natož děti 
z okolních obcí,“ vysvětluje starosta Jiří Šin-
delář. „Naše obec zaznamenala velký nárůst 
obyvatel – stěhují se k nám především rodiny  
s malými dětmi a naší povinností je se o ně po-

starat. Podle údajů z matriky a z evidence oby-
vatel můžeme očekávat příliv dětí nejméně do 
roku 2018.“
Kolik tříd v přístavbě vznikne?  

Přístavba počítá s pěti učebnami – čtyři kme-
nové třídy a pátá bude sloužit jako počítačová 
a jazyková učebna. Strančické děti se navíc 
mohou těšit na úplně novou tělocvičnu, která 
ve škole chybí a žáci chodí na hodiny tělocviku 
do místní sokolovny. Místo v novém objektu 
najdou také šatny, sociální zařízení a technické 
zázemí. Přístavba je řešena jako přízemní stav-
ba, ale projekt počítá i s možnou nástavbou, 
kdyby vývoj naznačoval, že tato kapacita nebu-
de do budoucna stačit. 
Jak finančně náročná bude tato investiční 
akce?

Podle projektové dokumentace měla stavba 
stát přes 40 miliónů korun, ale nám se podařila 
vysoutěžit cena 25 miliónů. Do výběrového ří-
zení se přihlásilo celkem osm firem. S vítěznou 
firmou jsme velice spokojeni. Odvádí kvalitní 
práci a stavba postupuje podle časového har-
monogramu. 
Stihnete dokončit přístavbu do začátku 
nového školního roku?

Pevně věřím, že ano. Firma se smluvně za-
vázala, že křídlo s učebnami bude dokončeno 
do 30. června a tělocvična do 30. srpna. Stavět 
se začalo 15. 7. 2013. Zároveň provedeme re-

konstrukci ulice Pivovarská, kde vznikne tolik 
potřebné parkoviště a navíc děti nebudou do 
areálu školy vcházet z hlavní silnice. Hlavní 
vchod se přesune do této klidnější ulice.
Musela si obec vzít na výstavbu školy úvěr?

Získali jsme velice výhodný úvěr na pět mili-
ónů. Jinak školu zvládneme pohodlně vybudo-
vat z vlastních prostředků. 
Nepodílí se na financování nějaká obec?

Neuvažovali jsme o této možnosti, protože si 
těžko dokážu představit, jak bychom spraved-
livě nastolili podmínky na několik let dopředu. 
Naším cílem je zajistit dobré podmínky pro 
vzdělání především dětem ze Strančic.
Kolik budete letos otvírat prvních tříd?

Zažádáme o navýšení kapacity, abychom 
mohli otevřít pouze dvě první třídy. Přednostně 
budeme přijímat prvňáčky ze Strančic.  Na do-
plnění počtu dětí do třídy a do naplnění celkové 
kapacity školy můžeme přijmout i děti z okol-
ních obcí. V žádném případě nechceme otevírat 
více tříd a kapacitu budeme dále navyšovat až 
v dalších letech.

Přístavba bude dokončena 
do konce léta

Kořen. „Pracovníkům radnice se podařil neuvě-
řitelný výkon, když projekt a žádost připravili 
během pouhých tří měsíců.“ 
Výstavba může odstartovat již na jaře

Mateřská škola vznikne blízko křižovatky 
ulic Labská - Otavská, kde město vlastní po-
zemek o velikosti necelých 5000 metrů územ-
ním plánem určený pro občanskou vybavenost. 
Výstavba by mohla odstartovat již na jaře roku 
2014 s předpokladem dokončení na podzim té-
hož roku. V lednu roku 2015 by tak do školky 
mohly děti nastoupit. Plánovaná kapacita zaří-
zení bude 4 třídy pro 28 žáků, celkem zajistí 
předškolní docházku až 112 dětem. Investice do 
kompletní novostavby mateřské školy v Říča-
nech výrazně pomůže s problémem nedostatku 
kapacity městských školek. Spolu s rozšířením 
prostor MŠ u Slunečních hodin pro dalších 49 
dětí tak město získá pro předškolní děti celkem 
161 míst. Celková investice včetně vybavení 
se odhaduje na třicet milionů korun, výslednou 
cenu ale sníží soutěž mezi stavebními firmami.
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Jsme mezi soukromými školami a školkami 
výjimka, a to z mnoha důvodů. Celý náš projekt 
je založen na úzké spolupráci mezi školou a ro-
dinou, jejíž cílem je šťastné, dobře vychované 
dítě s nadprůměrnými akademickými znalost-
mi, s proaktivním přístupem k životu a jasným 
povědomím o svých právech a povinnostech. 
Dbáme také o to, aby se dítě dokázalo svobod-
ně rozhodovat.

Žáky nevybíráme podle intelektu ani podle 
výše příjmů rodičů. Nejdůležitější kritérium je 

Život v kraji – školy

pro nás zájem rodičů o výchovu svých dětí.
Nechceme na dětech vydělávat

Náš vzdělávací systém vychází z modelu 
osvědčeného v zahraničí (asi 500 škol v 38 
zemích světa od Evropy přes Ameriku až po 
Austrálii). Základní pilíře naší práce jsou in-
dividuální přístup k dětem, úzká spolupráce  
s rodinou každého žáka, základní křesťanská 
výchova a neziskovost. Učitel se s každým žá-
kem pravidelně schází ke konzultacím, jejichž 
cílem jsou malé konkrétní kroky v akademic-
kém i osobním růstu žáka. Současně se učitel 
alespoň jednou za tři měsíce schází s oběma ro-
diči, aby se vzájemně informovali o pokrocích 
dítěte a mohli vytvořit mezi školou a rodinou 
účinnou harmonickou spolupráci. Vzdělávací 
program školy vychází z rámcového vzděláva-
cího programu pro základní školy, je však obo-
hacen moderními pedagogickými metodami. 
Samozřejmostí je také rozšířená výuka jazyků.
Školní autobusy

Základní škola Parentes je neziskovou sou-
kromou školou sídlící v Dobřejovicích. Ma-
teřskou školu Ratolest najdete v Petříkově  
u Velkých Popovic. Do školy i školky je zajiš-
těna doprava třemi školními autobusy. Provoz 
obou zařízení je financován prostřednictvím 
darů, školného a státních dotací. 

v září 2014 bude škola v provozu čtvrtým 
rokem. v současné době má všechny 
třídy prvního stupně. 
pokud vás náš projekt zajímá, přijďte 
se k nám podívat.
Více informací najdete na 
www.parentes.cz

MŠ Ratolest Petříkov

ZŠ Parentes Dobřejovice a MŠ Ratolest Petříkov

•  kvalitní vzdělávání v českém a anglickém jazyce s rodilými mluvčími, tradice školy od roku 2004
•  nadprůměrné výsledky ve srovnávacích testech a mezinárodních jazykových zkouškách, 
    100 % úspěšnost při přijetí žáků na víceletá gymnázia
•  smysluplné vzdělávání v souvislostech, moderní metody výuky, důraz na aktivitu, 
    spolupráci a vlastní úsudek žáka 
•  zahraniční studijní cesty žáků, charitativní projekty, školní časopis, mimoškolní zájmový program
•  podnětné a přátelské prostředí školy rodinného typu

Soukromá Základní škola Magic Hill, Říčany,
f inalista soutěže Nejlepší česká škola a partnerská

škola projektu Microsoft Škola pro 21.století
přijímá od září 2014 žáky do 2. třídy ZŠ

www.magic-hill.cz
Pro sjednání návštěvy nebo přijímacího pohovoru kontaktujte: 
602 176 833 nebo info@magic-hill.cz,  reditel@magic-hill.cz  

Jde nám o děti
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Život v kraji – školy

Světice – Obecní zastupitelstvo 
ve Světicích zareagovalo včas na 
krizovou situaci s nedostatkem 
míst v základních školách a již na 
konci roku 2012 odsouhlasilo zří-
zení vlastní základní školy. Rekon-
strukce prostor bývalé restaurace 
v kulturním domě byla zahájena  
v květnu 2013 a stavební práce 
byly úspěšně ukončeny v srpnu.  
V září 2013 tak mohli do školy na-
stoupit první žáčci. V první etapě 
vznikla jedna třída, která je využí-
vána i jako prostor školní družiny. 
Vedlejší místnost slouží jako ka-
binet a sborovna učitelů. V rámci 
první etapy byla vybudována také 

výdejna jídel a šatna. V další eta-
pě, kterou bude nutné ukončit do 
září 2014, budou rekonstruovány 
prostory bytu v prvním patře. Zde 
vznikne jedna další učebna. 

Náklady na rekonstrukci v první 
etapě se vyšplhaly do výše jedno-
ho miliónu Kč. V letošním roce 
bude z obecního rozpočtu uvolně-
no dalších 600 tisíc. Na zařízení 
tříd a na zakoupení pomůcek se 
finančně podílela i obec Klokočná, 
která má se Světicemi uzavřenou 
dohodu o společném školském ob-
vodu a jejíž děti do světické školy 
dojíždějí.  

Škola ve Světicích 
úspěšně funguje

Říčany – Základní škola Bez-
ručova byla úspěšná v žádosti  
o dotaci a získala příspěvek  
z MAS Říčansko ve výši 495 000 
Kč na rekonstrukci šaten. Celkové 
náklady se vyšplhaly bezmála na 
600 000 Kč.

Projekt rekonstrukce šaten byl 
vzhledem k finanční náročnosti 
rozdělen do dvou etap. První etapa 
(východní část) vyřešila nevyho-
vující šatny žáků prvního stupně. 
Zmizely kóje z ocelových kon-
strukcí, které byly nahrazeny mo-
derními uzamykatelnými skříňka-
mi. Také došlo k inovaci podlah. 
V budoucnu se plánuje i druhá eta-
pa -  rekonstrukce šaten druhého 
stupně (západní část).

„Rekonstrukce šaten proběhla 
bez problémů během prázdnin a na 

začátku školního roku jsme mohli 
děti přivítat v novém prostředí,“ 
sdělila nám ředitelka školy Marie 
Lejčková. 

„Nové šatní skříňky, kterých se 
osadilo 262, si nemůžeme vyna-
chválit. Lépe se udržuje čistota, 
neztrácejí se věci a také je v šat-
nách větší kázeň. Jsem ráda, že 
se nám daří plnit strategický plán 
rozvoje školy, na kterém spolu-
pracoval celý pedagogický sbor  
a také bylo provedeno dotazníkové 
šetření pro rodiče a žáky. Z těchto 
průzkumů jednoznačně vyplynulo, 
že staré šatny nevyhovovaly drtivé 
většině respondentů.“

Z nových šaten máme radost

Tehov -  Od 1. února bude ote-
vřena anglicko-česká třída. Naším 
cílem je dát možnost naučit se an-
glicky laskavou formou se spous-
tou her, pomůcek a reálných situa-
cí. S druhým jazykem budou vaše 
děti seznamovat lektoři z úspěšně 
zavedeného Mortimer English 
Clubu během běžného programu 
Mikešovy školky. Základy výuky 
jsou zpracované pro potřeby dětí  
v předškolním věku od 2 let. Bude 
se jednat o ucelený koncept - pro-
gram školky + výuka v angličtině. 
Angličtina s Mortimerem je ra-

NOVĚ česko - anglická  třída 
v Mikešově školce

dostná, zábavná a hravá. Je moti-
vující k dotazování a objevování 
i praktickému okamžitému použí-
vání. Můžeme si domluvit čas na 
ukázkovou hodinu.

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

Jak učíme děti v MŠ NEMO správně mluvit

v úterý 18.2., ve středu 19.2. a ve čtvrtek 
20.2., kdy paní učitelky společně s dětmi 
zahrají divadlo „o smolíčkovi“. Časy kaž-
dý den od 9:30 hod. do 10:30 hod., 10:30-
11:30 hod. prohlídka školky s ředitelkou. 
informace na: www.babyclubnemo.cz, 
tel.: 606 541 712.
tel.: 606 541 712.

těší se na vás všichni zaměstnanci MŠ 
neMo v Říčanech.

Mukařov – Obec Mukařov je 
zřizovatelem spádové školy, do je-
jíž lavic usedají děti z Mukařova, 
Babic, Doubku, Klokočné, Louňo-
vic, Svojetic, Štíhlic a Tehovce, 
ale také z Doubravčic, Struhařova, 
Vyžlovky a Zvánovic.

„Je to už pět let, kdy byla za 
finančního přispění okolních obcí 
Babice, Doubek, Louňovice, Te-
hovec, Svojetice a Štíhlice posta-
vena kontejnerová přístavba, díky 
níž jsme několik let zvládali nápor 
nových žáků uspokojit,“ říká sta-
rosta Mukařova Rudolf Semanský. 
„S těmito obcemi byly uzavře-
ny nebo obnoveny tzv. Smlouvy  
o spádovosti a obec Mukařov je 
zatím nemá důvod vypovídat.

Poměr mukařovských žáků je 
cca 40% oproti „přespolním“,  
a podle zákona má ředitel školy 
povinnost přijímat všechny zájem-
ce až do naplnění kapacity školy 
- tedy bohužel povinnost přijmout 
i ty, jejichž obce nedají na provoz 
nebo přístavbu školy ani korunu. 
Toto opatření je poněkud demoti-
vující pro ty, kteří se odpovědně 
staví k problému a chtějí situaci 
řešit.

Jednání o možnostech rozší-
ření školy v Mukařově se pravi-
delně účastní starostové okolních 

spádových obcí, kteří problém  
s nedostatečnou kapacitou vnímají 
podobně. Výsledkem těchto jed-
nání byla především dohoda spo-
lečného postupu a financování pří-
stavby, ať již formou v minulosti 
využitých kontejnerů, nebo klasic-
kou zděnou budovou ve stávajícím 
areálu školy.

Obec Mukařov má sice připra-
ven kompletní projekt stavby nové 
budovy pro cca 300 žáků, na kte-
rém se finančně podílí výše uve-
dené spádové obce (mezi něž byla 
zařazena i obec Klokočná), jeho 
realizace se ale neobejde bez „fi-
nanční injekce“ z některého z při-
pravovaných nebo očekávaných 
dotačních titulů. Ty jsou zatím ve 
fázi příprav, i když velkou nadějí 
je schválení 300 000 000 Kč na 
rozšíření a výstavbu školských 
zařízení v oblastech postižených 
rezidenční suburbanizací - tedy 
tam, kde stávající kapacity škol 
nedostačují. Tato suma, schválená 
novou Poslaneckou sněmovnou 
ČR na návrh poslankyně Starostů 
a nezávislých Věry Kovářové, je 
určena právě pro připravovaný do-
tační titul. 

Zápis však proběhl začátkem 
února a situaci je nutné řešit už pro 
školní rok 2014/2015. Výsledkem 

Již od svého vzniku se MŠ NEMO zabývala 
nápravou výslovnosti u dětí předškolního věku. 
V loňském roce uspěla v rozvojovém programu 
MŠMT „Podpora logopedické prevence v před-
školním vzdělávání“ se svým projektem „Hrát-
ky s jazýčkem“. Cílem projektu je prevence 

Školka neMo funguje v Říčanech již 
8 let. v loňském roce byla zapsána 
do rejstříku škol, pracuje tedy podle 
akreditovaného vzdělávacího programu 
a splňuje všechny podmínky pro 
školské zařízení.

vzniku poruch komunikace a čtenářských obtíží 
u dětí, vyhledávání dětí s poruchami výslovnos-
ti a narušenými verbálními schopnostmi. Těm-
to dětem je následně v MŠ NEMO věnována 
individuální péče speciální pedagožky a kon-
zultace u klinické logopedky.

Získali jsme interaktivní obrazovku.
Díky udělené dotaci 79 303 Kč MŠ vybavi-

la třídu počítačem a interaktivní obrazovkou. 
Díky výukovým programům zaměřeným na 
logopedickou prevenci jsou děti motivovány  
k rozvoji komunikačních schopností. 
S dětmi sportujeme, zpíváme a hrajeme 
divadlo.

IT vybavení je však jen doplňkem v celé 
škále aktivit pro děti, které MŠ NEMO nabízí. 
Děti potřebují především dostatek pohybových 
a herních aktivit. Díky tenisové hale v těsném 
sousedství mají velkou tělocvičnu, okolí MŠ 
nabízí možnosti sportování a pobyt v přírodě. 
Paní učitelky ovládají hru na klavír, s dětmi zpí-
vají, tancují, hrají divadla, pracují s keramikou. 
Rozvíjí schopnosti dětí tak, aby byly dobře při-
praveny na školu. V NEMU vyučují angličtinu 
2 x týdně zábavnou metodikou Wattsenglish. 

Starší děti mají možnost „postoupit“ do česko-
-anglické bilingvní třídy Frogs.

v neMu vás rádi přivítají 
na  „dnech otevřených dveří“

Velké Popovice – V knihov-
ně se již pošesté sešli místní 
obyvatelé, aby si v rámci akce 
„Povídání o historii“ zavzpo-
mínali na časy dávno minulé.

Tentokrát se hovořilo na 
téma „Oživení komunitního ži-
vota“. „Na příjemném setkání 
jsme si společně připomněli, 
jaký byl ve Velkých Popovicích 
čilý živnostenský a podnikatel-
ský život,“ uvedla starostka 
Martina Čermáková. „Hovořilo 
se o velkém hospodářství, které 
fungovalo na místě dnešního 
pivovaru do doby po druhé 
světové válce. Také jsme se 
od pana Čelikovského, kte-
rého doplňovali mnozí z pří-
tomných, dozvěděli, že do této 
doby fungovalo ve Velkých 
Popovicích stabilně kolem 30 
prosperujících živnostníků 
a podnikatelů. Všem, kdo se 
přišli podělit o vzpomínky své 
nebo dalších členů rodiny, dě-
kujeme, a těším se na další vel-
mi příjemné setkání.“

Další akce „Povídání o his-
torii“ se uskuteční dne 8. února 
ve 14.00 hod. v knihovně.

Povídání 
o historii 
již po šesté

zimního jednání s obcemi Babice, 
Doubek, Klokočná, Louňovice, 
Svojetice, Štíhlice a Tehovec je 
tak dohoda o společném financo-
vání přístavby formou kontejnerů 
ještě v letošním roce, která proza-
tím vyřeší nejpalčivější problém 
se žáky prvních tříd.

Velmi bych si přál, aby se nám 
podařilo na projekt přístavby pro 
cca 300 žáků získat dotační pro-
středky, neboť bychom tak znač-
ně zmírnili starosti nejen starostů 
některých obcí, ale zejména jejich 
obyvatel,“ zakončil Rudolf Se-
manský.

Spádové obce musí řešit problémy 
s nedostatkem míst společně
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Život v kraji - školy

Tehov – Základní škola v Tehově si drží sta-
tus venkovské malotřídky rodinného typu. Při 
vzdělávání a výchově je zde kladen důraz na 
vzájemný respekt a důvěru mezi žáky a peda-
gogy, samostatnost, úctu a šetrnost k přírodě. 
V současné době fungují v budově školy čtyři 
třídy, počítačová pracovna a nová jídelna s vý-
dejnou.

„Zápis do prvních tříd se uskuteční 10. úno-
ra a přednostně budou přijímáni žáci s místem 
trvalého pobytu v Tehově, dále žáci s přechod-
ným či budoucím pobytem. Žáci s bydlištěm 
mimo spádovost školy budou přijímáni s ohle-
dem na kapacitu školy a na rovnoměrné rozlo-
žení žáků v ročnících,“ informovala nás ředitel-
ka školy Radana Šimčíková.
Nová mateřská škola

„Máme velkou radost, že se nám podařilo  
postavit novou mateřskou školu, která bude 
fungovat jako součást základní školy. Kapa-

cita školky je 28 dětí a provoz zahájíme v co 
nejbližší době,“ uvedli zastupitelé obce. „Okolí 
budovy a příslušné dětské hřiště bude dokonče-
no během jarních měsíců.  Touto akcí zastupi-
telstvo Tehova splnilo jeden z posledních vel-
kých úkolů svého volebního programu. Jistě, 
28 míst ve školce neuspokojí všechny mamin-
ky z Tehova, ale určitě pomůže vyřešit tíživou 
situaci těm nejpotřebnějším. Děkujeme všem, 

Nová školka pro 28 dětí je součástí školy
kteří se na stavbě školky jakýmkoliv způsobem 
podíleli.“

Nabízíme všechny kurzy angličtiny - od 
dvouletých dětí přes kurzy obchodní angličtiny 
až po kurzy pro seniory.
■ Každý pátek pořádáme dopoledne s anglič-
tinou, což je čtyřhodinový blok pro předškolní 
děti.
■ Pravidelně pořádáme letní týdenní kurzy pro 
děti.
■ Pro své studenty i jejich kamarády připravu-
jeme mnoho doplňkových akcí – předvánoční 
odpoledne, relaxační víkend s angličtinou pro 
rodiče s dětmi, čtení s Mortimerem, dětský den 
atd.

A jak jsou naši studenti spokojeni?
■ Díky kurzům u Mortimera mě začala anglič-
tina nejen bavit, ale především jsem se přestal 
obávat ji používat. I díky tomu jsem získal za-
městnání, kde mohu angličtinu v praxi používat 
každý den.“  Pavel, 33 let.

■ Letos jsme byli na dovolené v Anglii, kde 
máme mnoho známých. Naše čtyřletá dcera 
bez problému začala komunikovat a dokázala 
odpovídat na jednoduché otázky. Děkujeme  
a určitě budeme v kurzech pokračovat.“  Ivana, 
32 let.
■ „Děkujeme za hezké hodiny angličtiny. Když 
jsme s manželem v Mortimeru s angličtinou za-
čínali, byli jsme úplní začátečníci. Letos jsme si 
zvládli sami zarezervovat pokoj na dovolenou  
a během pobytu jsme si díky angličtině sami za-
řídili spoustu věcí.“  Matouškovi, 48 a 52 let.

Mortimer English Club v Říčanech 
slaví 3. narozeniny!

Všem našim studentům velice děku-
jeme za přízeň. Mortimer English Club 
Říčany, Jiráskova 1519, 
www.anglictina ricany.cz,
www.facebook.com/anglictinaricany, 
e-mail: ricany@mortimer anglictina.cz

Štědří lidé podpořili novou školku
akce „vánoční trh tvořivosti tehov-

ských občanů“, kterou uspořádalo os 
tehov a kulturní výbor obce, měla své 
poslání. všichni společně podpořili no-
vou školku – „místní tvořilky“ věnovaly 
své výtvory a návštěvníci ochotně naku-
povali. významně pomohly i místní ha-
sičky a o krásnou atmosféru se postaral 
folklórní kroužek svatojánek. celkový 
výtěžek akce činil 22 675 kč. z těchto 
peněz byly do školky nakoupeny polštá-
ře a přikrývky, dva druhy ložního povle-
čení, včetně prostěradel a dětské ruční-
ky. dětičky tak budou spinkat v dárku od 
štědrých lidí z tehova, všestar, Říčan  
a průhonic.

Člověk v tísni 
Na Fialce

Říčany - Humanitární pracovník Člověka 
v tísni, Petr Štefan se s návštěvníky centra Na 
Fialce podělil o přímé svědectví z hurikánem 
zasažených Filipín. Na centrální část Filipín 
udeřil 8. listopadu nejsilnější tajfun, který kdy 
zasáhl pevninu. Katastrofa si dosud vyžádala 
bezmála 6000 obětí. „Ano, počty obětí jsou 
velké. Člověka v tísni však daleko více zajímá, 
jak může pomoci lidem, kteří přežili,“ uve-
dl Petr Štefan, který se spolu s humanitárním 
týmem Člověka v tísni vypravil okamžitě po 
pohromě na místo pomáhat. Pomoc spočívala 
například v zavedení důmyslného systému ve-
řejně prospěšných prací, na které se najímal 
vždy jeden zástupce z nejpostiženějších rodin.  
V rámci veřejných prací se pak v krátké době 
vyčistí ulice, postaví či opraví důležité budovy 
a lidé dostanou alespoň nějaké peníze. 

Výtěžek z přednášky o pomoci Filipínám, 
která se uskutečnila Na Fialce činí skvělých  
8 364 Kč! 
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Život v kraji

caFÉ bistro – jsme tu pro 
vás od rána do večera

Po ranním plavání jistě přijde vhod vydatná 
snídaně. Od 8 - 11 hodin vám připravíme na-
příklad pošírované vajíčko s šunkou a sýrem 
nebo omeletu. A pokud spěcháte, vyzkoušejte 
domácí koláče nebo jogurt s ovocem. Nastartu-
je vás to na celý den. Po cvičení nebo před ki-
nem, když spěcháte, objednejte si rychlý snack 
ve formě panniny, rozpečené obložené bagety 
nebo slaného koláče. Pro labužníky je vždy při-
pravená lahodná káva a zákusek, pro hladové 
gurmány máme velmi chutné burgery – připra-
vované z nejkvalitnějších surovin.

kvalitní jídlo pro děti
Děti jsou u nás velmi vítány, a proto všechna 

dětská jídla připravujeme s láskou a péčí. Pro-
tože jsme také rodiči malých dětí, víme, jak je 
důležité, abychom jim dávali hodnotné jídlo. 
Proto v našem jídelním lístku najdete jen tako-
vá jídla, kde ručíme za čerstvost a kvalitu. Naši 
nabídku stále rozšiřujeme a věříme, že oceníte 
naši snahu o zdravé stravování kdykoliv během 
dne. 

centruM celoŽivotnÍho 
vzdělÁvÁnÍ

V únoru navazujeme na velmi úspěšný zimní 
semestr přednášek CCV. I nadále přinášíme 
tato témata: Zdravý životní styl, Architektura  
v dějinách lidstva, Film a divadlo. Přednášek se 
můžete zúčastnit samostatně nebo se přihlásit 
na celý semestr za zvýhodněnou cenu. 

ČokolÁdovÁ MasÁŽ - 
perla Mezi MasÁŽeMi

V únoru jsme pro vás vybrali opravdovou 
lahůdku. Čokoládová masáž se zábalem. Tato 

příjemná procedura je nejen relaxační, ale má 
také blahodárné účinky na pokožku. Zbavuje ji 
napětí, vyhladí celé tělo a zbaví jej toxických 
látek.  Po masáži doporučujeme navštívit Café 
Bistro a dopřát si šálek horké čokolády. 

novÉ pololetÍ pŘinÁŠÍ 
novÉ kurzy anGliČtiny!

Rozšířili jsme výuku angličtiny Helen Doron 
a stále ještě můžete přihlásit své děti do kurzů 
Angličtiny Fun With Flupe (pro děti od 2-5 let) 
a English for All children (pro děti od 6-8 let). 
Více informací na www.helendoron.cz

Šikula – krouŽek pro 
zvÍdavÉ děti 

Centrum nadání, které spolupracuje s Men-
sou, nabízí zajímavý program pro vaše děti.  
V malých skupinkách pod vedením zkušených 
lektorek si budou dětí rozvíjet logické myšlení, 
verbální schopnosti a další rozumové funkce.  
■  ÚTERÝ: 12:30 - 15:00
■ ČTVRTEK: 9:00 - 13:00; 13:00 - 16:00

MultiMÉdia – svět moderních 
technologií

Kurz pro dospělé i děti, kteří se zajímají  
o nové technologie a chtějí se dozvědět, jak 
využívat všech jejich možností. Tento kurz 
nabízí nejen nové informace, ale potkáte zde 
i zajímavé lidi, se kterými si můžete vyměnit 
zkušenosti. Naučíme vás pracovat s interaktivní 
grafikou na internetu, s videem a fotkami. 
Pojmy, které se v technologickém boomu na 
nás valí každý den, už vám nebudou cizí.
■ ČTVRTEK 15:30 - 18:00; 18:30 – 21:00

ať už navštívíte Fialku ráno, v poledne nebo večer, vždy jsme 
ochotní vám připravit občerstvení přesně podle vaší chuti, 
nálady a také podle toho, kolik máte času. 

Dobré ráno aneb 
snídaně Na Fialce

využijte naši únorovou akci na sní-
dani: pošírované vajíčko se šunkou a 
sýrem, cappuccino  od 8:00-11:00 ho-
din vždy od pondělí do pátku za 72 kč. 

od 10. 2. - 28. 2. vždy od pondělí do pát-
ku za jedinečnou cenu 520 kč (60 min).

kultura  - pŘinÁŠÍMe 
vÁM to nejlepŠÍ

kromě atraktivních filmových no-
vinek vám chceme nabídnout i méně 
známé filmové lahůdky z české i svě-
tové kinematografie, které získaly oce-
nění na prestižních festivalech. také 
vás srdečně zveme na divadelní před-
stavení. vybíráme divadelní skupiny  
a spolky, které nemají svoji domov-
skou scénu v praze, ale hrají zajímavé 
hry. chceme podpořit místní umělce  
a představit vám to nejlepší. 

kino únor:
■ koyaanisQatsi - 11. 2. ve 20:00 
- režisér Godfrey reggio beze slov, 
jen prostřednictvím fascinujících 
obrazů a za doprovodu úchvatně 
minimalistické hudby philipa Glasse 
poprvé komentuje vztah přírody  
a člověka, resp. destruktivní sílu 
lidského působení na naši planetu. 
■ nyMFoManka - 25. 2. ve 20:00 
- dánský film z roku 2013. je to 
otevřená studie ženské sexuality podle 
kontroverzního dánského režiséra 
larse von triera. tento film se vám 
může líbit nebo nemusí, ale musíte 
ho vidět. na Fialce bude jen jedna 
projekce!   

divadlo únor
■ divadlo dno - 7. 2. v 19:00 – 
soubor z hradcce  králové) pro vás 
zahraje hru svět podle Fagi. jestli 
chcete vědět více o Fagi  - známé 
komiksové postavičce z Facebooku, 
přijďte podpořit její nadšence na 
Fialku. 

jakékoliv dotazy vám rádi zodpo-
ví na facebookovém profilu anebo  
na e-mailu: info@nafialce.cz, sledujte 
také webové stránky www.nafialce.cz.
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Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

MAS se snaží 
pro své obce dál

Podle dokumentu „Komunitně vedený 
místní rozvoj v praxi České republiky“ je do-
poručeno plošné využití metody LEADER 
a místních akčních skupin pro získávání  
a čerpání dotací v letech 2014 - 2020. Tak 
vyvstala povinnost pro všechny MAS (míst-
ní akční skupiny), které chtějí v novém ob-
dobí zprostředkovávat dotace, složit „matu-
ritu“ ze svého fungování tzv. certifikace dle 
standardů. Předpokládá se vyhlášení dvou 
termínů pro podávání žádostí o posouzení 
MAS, a to v dubnu a v říjnu 2014. MAS Ří-
čansko se chystá hned do první výzvy certi-
fikace, aby mohla svým obcím přinést nové 
dotace co nejdříve. V tuto chvíli připravuje 
všechny potřebné dokumenty k doložení 
svého transparentního a efektivního fungo-
vání. Podle aktuálního harmonogramu by 
výsledek mohla MAS znát již v srpnu 2014. 

Jednou z podmínek certifikace je dolo-
žení celistvého spolupracujícího území. Na 
Říčansku, jak už jsme vás informovali, jde 
všechno hladce. Hned třicet osm zastupitel-
stev schválilo své zařazení do MAS na celé 

dotační období 2014 – 2020. Příslušnost 
obce k MAS není nijak zpoplatněna a při-
náší jak obci, tak neziskovým organizacím  
a podnikatelům v ní působící výhody finanč-
ní i informační. Území jednotlivých MAS se 
samozřejmě nesmí překrývat – každá obec 
může být zahrnuta do území pouze jedné 
MAS. Podívejte se, zda i vaše obec je v na-
šem regionu:

■ MAS Říčansko, coby zkušená místní akční 
skupina s hodnocením A (nejlepší), pomáhá  
s rozjezdem dvou nových MAS – MAS Dol-
nobřežansko a MAS Podbrdsko. Školení a ve-
dení se týká jak certifikace dle standardů, tak  
i praktických aktivit MAS – vyhlašování výzev, 
výběru projektů, vykazování apod. 

■ V Říčanech v prostorách Olivovy dětské lé-
čebny proběhla koncem ledna valná hromada 
Asociace regionálních značek ČR. Naše značka 
„Zápraží-originální produkt“, ačkoliv pochází  
z jednoho z nejmenších regionů v ČR, slaví vel-
ké úspěchy a je inspirací pro další kraje. Plánu-
jeme značku rozšířit i na území Dolnobřežan-
ska. www.regionalni-znacky.cz 

Ke konci roku 2013 bylo ukončeno mnoho 
investičních projektů z výzev MAS:

■ ZŠ Bezručova Říčany prošla úspěšně kont-
rolou na místě. Projekt rekonstrukce školních 
šaten je připraven k proplacení.
■ Obec Ondřejov se svým projektem zázemí 
tělocvičny absolvovala kontrolu také úspěšně 
koncem ledna.
■ Obec Psáry s rekonstrukcí školního hřiště 
čeká na proplacení dotace.
■ Kulturní a sportovní centrum v Ondřejově 
úspěšně vybavilo nábytkem prostory mateřské-
ho centra, které slouží jako školka, a okna ža-
luziemi. Kontrola na místě proběhla bez závad  
a dotace bude proplacena.
■ Amitabha o.s. dokončilo projekt rozvoje ro-
dinného centra Palouček.
■ PARES, sdružení podporující Montesso-
ri školu Mozaika v Mnichovicích, požádalo  
o proplacení svého projektu na rozšíření pro-
stor o multimediální učebnu, tělocvičnu, ateliér 
a botanický koutek.
■ Obec Křenice dokončila projekt nového 
chodníku pro bezpečnější průchod po hlavní 
ulici a bude žádat o proplacení.
■ ZŠ Mnichovice se připravuje na vyúčtování 
hned dvou dotací – vybavení nových tříd na ná-
městí a realizace nové přístupové cesty. 
■ SK Slunéčko s projektem „Pohodové údolí“ 
podalo žádost o proplacení dotace zaměřenou 
na sadovou výsadbu.

Těší nás zájem o činnost MAS i o výsledky, 
které se vzájemnou spoluprací podařilo dosáh-
nout. Máme radost, že dotace pomáhají lidem 
na Říčansku k lepšímu životu.

ZPRÁVY Z MAS 
ŘÍČANSKO:

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

spoluprÁce 
ludmila třeštíková
koordinator@ricansko.eu

projekty 
pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. evropa investuje do venkovských oblastí

projekt je FinancovÁn evropskou uniÍ,
evropskýM FondeM pro rozvoj venkova 
v rÁMci osy iv. leader, proGraMu 
rozvoje venkova ČeskÉ republiky

■ Mukařov-sko, o.s. pro Mukařov, Srbín a 
Žernovku zrekonstruovalo historický kříž na 
křižovatce cest Mukařov-Buda (u kruhové-
ho objezdu). Kontrola na místě proběhla bez 
závad.

Nečekaná výzva pro Říčansko 
MAS Říčansko o.p.s. vyhlašuje v souladu  

s pravidly Programu rozvoje venkova, opatře-
ním IV.1.2,  výzvu k předkládání projektů. Jde 
o poslední výzvu z financí z nerealizovaných 
projektů za období 2007 – 2013.

Tématické zadání Fiche 4 - občanská vyba-
venost v oblastech: sociální a kulturní, péče  
o děti a vzdělávání (MŠ a ZŠ), sport a volnoča-
sové aktivity, vybavenosti pro veřejnou správu 

a církevní aktivity. Žádat lze pouze na investi-
ce do oprav, staveb a nákupu vybavení (niko-
liv akce a provoz). Projekty je třeba realizovat 
nejpozději do 30.6.2015!

Termín příjmu žádostí: 13.2.-14.2.2014 
mezi 8.00 a 16.00 hod v kanceláři MAS Ří-
čansko o.p.s., Olivova 224, Říčany. Osobní 
konzultace na základě telefonické dohody. 
Více informací na stránkách www.mas.rican-
sko.eu
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Co Vás zajímá?

Máte zabezpečená data? Ačkoli nemám 
žádná jiná tajemství, než ta zpovědní, přes-
to si pečlivě uchovávám a obnovuji hesla, 
aktualizuji počítačové programy a dbám na 
to, abych nevystavil nebezpečí někoho, kdo 
ke mně měl důvěru. Pokud je někde záloha 
a nebo jsou u prodejce původní programy, 
není nic lehčího, než je znovu načíst.

A to je téma, o kterém dnes píšu. Nábo-
ženství se latinsky řekne religio. A už starý 
Cicero říkal, že to souvisí se slovesem re-
lego, relegere, číst znovu. Jiný antický autor 
říká, že tento výraz znamená znovu se spojit, 
navázat vztah.

I pro mne samého znamená víra znovu a 
znovu načtená data. Stejně tak i silné vztahy, 
které potřebují péči a obnovu. Proto se zno-
vu zastavuji s lidmi nad otázkami: „Je vůbec 
třeba náboženství v moderním světě? Proč 
je tolik církví?” Nechám si vyprávět příbě-
hy lidmi, kteří tvrdí: „Mně víra žel nebyla 
dána! Věřím, ale kostel nepotřebuji” Užasle 
poslouchám ty, kteří popisují, co jim dáva-
jí obřady a mystika. Vášnivě čtu Bibli. Nic 
mne nebaví tak, jako číst v dialogu se člově-
kem, který textu propadne, jako já. Zvenčí to 
může vypadat, že se hádáme, ale nás to baví. 
Dobrodiním této doby je více a více infor-

jak se mají vaše data
mací, historických skutečností, které vrhají 
nové světlo na staré texty! No, nenačti to!

Témata, která jsem zmínil, budu v Říča-
nech, pravděpodobně Na Fialce, probírat 
veřejně s každým, kdo se nechá pozvat bě-
hem března a dubna tohoto roku. Pokusím 
se vesele i vážně projít tajemstvími s tím, že 
nechám na člověku, jaký závěr sám pro sebe 
udělá. Máte zájem, volejte mi a pište: Tel.: 
604 947 739 a email dkvasnicka@gmail.
com. Zápisné na celou sérii setkání pokryje 
pouze provozní náklady. Těším se na každé-
ho!

Daniel Kvasnička, farář

Proč jste vstupoval do krajské politiky?
Jednou z hlavních motivací bylo více pomoci 

zejména našemu regionu. Oblasti kolem 
Prahy spojují podobné problémy prohloubené 
v posledních dvaceti letech. Masivní výstavba 
nového bydlení a velký nárůst obyvatel 
způsobil, že je v těchto městech a obcích 
nedostatečná kapacita škol, školek, kanalizace, 
vodovodu, silnic, ale také například sportovišť 
a jiných volnočasových aktivit. Aby se tu 
lidem dobře žilo, je nutné vytvořit tu podmínky 
nejen pro bydlení, ale i pro život. Volnočasové 
aktivity, podpora služeb i podnikání v regionu 
je důležitá, aby lidé nedojížděli do práce či za 
relaxem daleko.

Pro Říčansko a nejen pro nás je klíčovou 
otázkou dostavba Pražského okruhu, která 
ovlivňuje dopravu už několik desítek kilometrů 
od nás. Celková dopravní koncepce kraje a 
její prosazování je velmi důležitá pro Střední 
Čechy. Každá oblast v kraji má své problémy 
a ty je nutné koncepčně v souladu se státní 
politikou řešit. A kraj by měl být v tomto obcím 
zásadním způsobem nápomocný! V minulém 
období vedení kraje na okolí Prahy bohužel 
moc nemyslelo. Stát reprezentovaný krajským 
úřadem by měl v tomto případě nápomocný. 
V uplynulých letech se však podpora měst  
a obcí soustředila spíše na vzdálenější oblasti, 
což bylo vidět i při rozdělování fondů, či 
směrování investic kraje.
Jak funguje rozdělování peněz přes fondy?

Kraj vypíše výzvy a pak se přerozděluje. Letos 
se opět k této praxi vrátil, ale přerozdělovat 100 

mil. Kč, když potřeba je mnohem vyšší částka, 
není příliš systémové. 
Co tím myslíte?

Obce musí třeba přispívat na autobusovou 
nebo vlakovou dopravu, což v jiných krajích 
běžné není. Tyto prostředky by obce jistě 
využily jinde a třeba by odpadla administrace 
žádostí na různých fondech, čímž by se ve 
finále také uspořilo.
A co se s tím dá dělat?

Snažíme se toto komunikovat se stávajícím 
vedením a nutno říct, že toto vedení v čele 
s hejtmanem Řihákem je více přístupné diskusi, 
než tomu bylo dříve. Spíš se nám to zatím daří 
více komunikovat ve výzvách na Regionálním 
operačním programu (ROP) Střední Čechy.
Máte přehled, jaké obce „ze Zápraží“ na 
ROPu uspěly? 

Z těch významnějších je v posledním 
roce třeba zmínit přidělení dotace na školku 
v Říčanech těsně před Vánoci, nebo na místní 
komunikace ve Svojeticích a Říčanech a dalších 
čtyřech obcích na Praze-východ. 

Zásluhu na tom měla především úspěšná 
jednání o navýšení prostředků ve výzvě na 
místní komunikace podpořená vládou Petra 
Nečase, která provedla realokaci prostředků 
i do našeho ROPu, v jejímž důsledku došlo 
k navýšení alokace a přidělení prostředků 
dalším dvaceti obcím v kraji.
Středočeský kraj je velmi zadlužený a 
v rozpočtu nejsou peníze. Kde tedy brát na 
rozvoj kraje?

Enormní zadlužení kraje, které vzniklo 

v předchozím období se těžko dohání, 
zvlášť, když se příliš nešetří. Následky 
tohoto nerozvážného hospodaření jsme viděli 
naposledy při schvalování rozpočtu kraje na 
rok 2014 - 350 miliónů Kč na investice je při 16 
mld. Kč rozpočtu smutný poměr dokladující, že 
kraj prakticky rezignoval na svoji investiční 
politiku. Nebýt prostředků z dotací, byla by tato 
situace dnes zřejmě ještě mnohem horší.

Investice kraje nejsou vždy příliš 
srozumitelné a efektivní – např. se prakticky 
vůbec neúčastnil výzev na zateplení budov 
vč. říčanského gymnázia. Vždyť provozní 
náklady po takovéto investici logicky klesají. 
Stejně jako logicky vzrůstají provozní náklady 
na provoz nemocnic a dalších objektů kraje, 
když dochází k jejich mnohdy neuváženému 
rozšiřování.
Máte nějakou dobrou zprávu?

Jedno pozitivum pro obce lze na této situaci 
přeci jen nalézt. Protože kraji chybějí peníze 
na dofinancování, byly na ROP Střední Čechy 
posíleny výzvy pro obce a města, které si 
rozdělí více peněz, než se dříve zdálo. V praxi 
to spolu se snížením cen stavebních prací 
znamená, že se postaví více školek, opraví 
místních komunikací, či zrealizuje různých 
volnočasových projektů, atd. Vyhlášení dalších 
výzev je možné i díky tomu, že v důsledku 
vývoje kurzu vůči Euro dochází k navýšení 
prostředků. Například výzva na oblast 
mateřských škol u obcí od 500 do 5 000 obyvatel 
v celkové alokaci ve výši 103 miliónů Kč mohla 
být vyhlášena, protože byly získány zdroje 
odstoupením od dvou 
projektů Nemocnice 
Kolín, které jsou 
předmětem trestního 
řízení. Pozitivní dopad 
sehrálo i gesto Kladna, 
které vrácením 80 mil. 
Kč z prostředků jemu 
původně přidělených 
posílilo prostředky,které 
jsou nyní rozdělovány. 

Aby se nám tu dobře žilo
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radní města Říčany Miloslav Šmolík již více než rok vykonává 
funkci zastupitele středočeského kraje. je místopředsedou 
výboru regionální rady rop střední Čechy a od prosince členem 
výboru regionálního rozvoje středočeského kraje. za tu dobu již 
může bilancovat, co se podařilo a co je potřeba ještě změnit. 
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Sportovně kulturní centrum v Ondřejo-
vě začíná již kolem 15. hodiny, kdy končí 
pravidelná školní výuka tělocviku, praskat 
ve švech. 

Přicházejí sem děti i dospělí z Ondřejova  
a sjíždějí se i celé rodiny z širokého okolí, aby 
strávily aktivně  a společně svůj volný čas u nás.

V tělocvičně začíná parta kluků florbalem 
se Zdeňkem Fouskem. O další kurz, novinku 
v SKC, Parkour & Freerun je takový zájem, 
že trenérka Iva Mračková má k sobě i 3 asis-
tenty ze svého úspěšného klubu Ant Parkour 
Deadly Team, aby nápor zvládla a naučila 
„děti ulice“ všem akrobatickým trikům. Hned 
po nich nastupuje oddíl Taekwon-do Vladimí-
ra Machoty, který získal snad všechny možné 
„ taekwondovské“ tituly a vychoval mnoho 
úspěšných reprezentantů. Nástup mládí po-
kračuje na lekci Street Dance pod vedením 

Jak to v SKC vypadá 
ve středu odpoledne?

Hrusice - Ladův národopisný 
soubor z Hrusic zahájil  
s požehnáním pana Josefa Lady 
ml. činnost v září 2013. Soubor 
má nyní 20 členů ve věku 
od 6 do 12 let. 

„Naším cílem je vést děti k li-
dovému zpěvu a tanci a předávat 
jim povědomí o lidových obyče-
jích, tradicích a svátcích,“ napsala 
nám paní Štočková. „Děti v rámci 
zkoušek, soustředění a výletů zpí-
vají, hrají na nástroje, rytmizu-
jí, procházejí taneční průpravou  
a nácvikem konkrétních tanečních 
kroků a tanců. Ale také hrají různé 
hry, trénují scénické dovednosti  
a dozvídají se základy národopisu. 
Nejdůležitější ovšem je, že se dětí 

dobře baví a mají skvělou partu.“ 
„S finanční podporou obce se 

podařilo ušít všechny kostýmy 
(nejedná o „kroje“, neboť ty mají 
určité náležitosti), které věrně ko-
pírují obrázky pana Josefa Lady.“ 
Přijďte mezi nás

„Máte-li děti starší 6-ti let se 
zájmem o lidové písničky, zpěv  
a tanec (nebo i mladší a jste ochot-
ni vést přípravku), přijďte se podí-
vat na některou z našich zkoušek. 
Zkoušky se konají vždy ve středu 
od 17 hodin v hrusické sokolov-
ně. Těšíme se na viděnou - An-
drea Štočková, vedoucí souboru.“ 
Kontaktní telefon: 606 652 537,  
email: stockova@gmail.com.

úspěšné tanečnice TK FUEGO Říčany Pavly 
Landové – Beránkové, která vede i další kurz 
Fitness Latinu, speciálně určený pro ženy.

V malém sále dopoledne probíhají lekce hu-
dební školy Yamaha. Odpoledne patří rokenro-
lu. Mistryně světa ve formacích juniorů Lucie 
Mášová vychovává ve dvou kurzech možné bu-
doucí reprezentanty Taneční školy TWIST Ří-
čany. Mezi tím už Dana Řeháková chystá velké 
míče a další balanční pomůcky pro ženy, které 
s nimi pravidelně cvičí a doplní je speciálním 
posilováním dle SM-systému.

Eva Hruštincová má celé odpoledne v učeb-
ně náročnou práci při individuální logopedii 
předškoláků, kterou využívají nejen děti z na-
šeho Mateřského centra Beruška, ale i široká 
veřejnost.

Ve středu je otevřen dopoledne i odpoledne 
Obchůdek pro radost, který mohou navštívit 

všichni, kdo chtějí potěšit dárky své blízké nebo 
si sami užít produktů Zápraží i dalších dobrot.

Naším cílem je vytvořit přátelské prostře-
dí. Příjemné chvíle můžete strávit v rodinném 
klubu Pohoda, kde vám nabídnou občerstvení 
a děti si mohou pohrát v dětském koutku. Vý-
hledem do tělocvičny můžete u kávy sledovat 
své ratolesti, jak sportují a v klidu na ně počkat.

Podrobný program na každý den najdete na 
našich stránkách www.obecondrejov.cz/skcen-
trum. 

Těší se na vás tým SKCENTRA 

Kostelec n.Č.l. – Janička Vej-
vodová z Kostelce n.Č.l. zachráni-
la ve svých čtyřech letech dědeč-
ka, který se dostal do diabetického 
kómatu a kdyby holčička správně 
nezareagovala, tak by zemřel.

„Byla jsem v práci a Janičku 
hlídal náš hodný a spolehlivý dě-
deček,“ vzpomíná Jana Vejvodo-
vá. „Ten den se mu však udělalo 
nevolno a padl do kómatu. Janičku 
jsem naštěstí odmalička učila, co 
má dělat v krizových situacích. 
Proto když zjistila, že se dědeček 
nehýbe a nekomunikuje, tak oka-
mžitě běžela k sousedce a zavolala 
pomoc. Díky včasnému zásahu 
vše dobře dopadlo. Záchranáři jí 
moc pochválili a dostala od nich 

Janička dědečkovi 
zachránila život 

hračku Kryštůvka. Za tento čin 
byla dcera nominována na Zlatý 
záchranářský kříž, který nakonec 
obdržela. 

Předávání vyznamenání na 
Pražském hradě z rukou preziden-
ta Miloše Zemana pro nás bylo 
velkou, slavnostní událostí. Janič-
ka panu prezidentovi namalovala 
na památku obrázek.

Všechna sláva je už ale pryč  
a my s Janičkou žijeme zase svým 
obyčejným, skromným životem. 
Dobře ale vím, jaké mám štěstí, že 
je Janička tak šikovná a statečná 
holčička,“ uzavřela paní Jana.

A čím chce Janička být až vy-
roste? Lékařkou, záchranářkou a 
policistkou – to všechno najednou.

Ladův národopisný 
soubor
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Odbornice na dětské oblečení
„Jako z každé maminky se i ze mne stala 

odbornice na dětské oblečení,“ říká Andrea 
Přibylová – maminka tří dětí. „Ačkoliv jsem 
vystudovala vysokou ekonomickou školu, po 
ukončení rodičovské dovolené po devíti letech 
jsem nemohla sehnat zaměstnání, které by mi 

dovolovalo naplno se starat o rodinu. Začala 
jsem přemýšlet co dál a volba padla na obor, 
který velmi dobře znám – dětské oblečení.  
Z vlastní praxe dobře vím, jaké oblečení se nám 
osvědčilo a jaké se naopak po jednom vyprání 
úplně rozpadlo nebo pustilo barvy. Rozhodla 
jsem se vybudovat obchod, ve kterém najde-

te pouze kvalitní zboží, jež bude vašim dětem 
nejen slušet, ale také dlouho vydrží, nesrazí se, 
nevybledne, ani se „nepřetočí“ švy.
Neobávejte se a přijďte

Srdečně zvu všechny rodiče, aby se přišli do 
našeho obchodu podívat. Nemusíte se obávat, 
že zde najdete pouze drahé oblečení. Nabíd-
neme vám kvalitní zboží za velmi dobré ceny  
a preferujeme českou výrobu. Maminky se  
k nám vracejí například pro tílka, tepláky, py-
žama, spodní prádlo a trička od české firmy 
PLEAS. Tílka u nás koupíte za 79 Kč a trička 
od 129 Kč.  
MAYORAL je nejlepší

Naši zákazníci se k nám vracejí především 
kvůli velké nabídce oblečení MAYORAL. Tato 
španělská prestižní značka spolupracuje s před-
ními módními návrháři a jejich oblečení je ori-
ginální a nepřehlédnutelné. Zároveň se dětem 
dobře nosí a vydrží dlouho v perfektním stavu. 
Žádná maminka neodolá, když uvidí, jak to dě-
tem moc sluší. Móda Klárka vám dále nabíd-
ne výrobky od české sportovní značky LOAP, 
ZARA, MEXX, SIGIKID a další.

sháníte pro své dětičky - kvalitní, 
zdravotně nezávadné, pohodlné 
a hezké botičky? pak si přijďte 
vybrat z široké nabídky obchodu 
d.p.k., který najdete v obchodním 
centru lihovar v Říčanech. 

Česká rodinná firma D.P.K. byla založena  
v roce 1994. Již od samého začátku se striktně 
zaměřila na výrobu zdravotně nezávadné obu-
vi pro děti. Nyní společnost slaví 20 let svého 
úspěšného působení na trhu a ze své kvality, 
preciznosti zpracování a poctivosti neslevila 
ani o kousek. Veškerá výroba je soustředěna do 
Čech – do Napajedel u Zlína.
Pestrost, soulad, pohodlí a vkus

Sladění barev vrchových usňových materiálů 
s podešvemi, šněrovadly a ostatními použitými 
komponenty je typické pro obuv D.P.K. Jako 
vrchový materiál je používána měkká, čalou-
nická useň, která svými vlastnostmi podporu-
je zdravý vývoj dětské nohy. V současné době 
D.P.K. vyrábí více než 50 modelů dětské obuvi 
v několika barevných kombinacích, a to až do 
velikosti 35.
Rádi vám poradíme

V obchodě vás čeká příjemné prostředí  
a profesionální prodavačka, která vám odbor-
ně poradí. V klidu, bez stresu můžete libovolně 

Zdravé botičky, které zvládnou všechno

v oc lihovar v Říčanech se v přízemí nachází příjemný 
obchod s dětským oblečením Móda klárka. najdete zde módní 
značkové věci, stejně tak kvalitní trička a tepláčky „za stovku“.

Přijďte k nám jen „nakouknout“

■ pro stálé zákazníky jsme zavedli výhodný věrnostní systém.
■ prodáváme oblečení od velikosti 50 do 176.
■ najdete u nás i těhotenskou módu.
Móda klárka, oc lihovar Říčany, 
otevírací doba: po-so 9:00 -20:00, ne 9:00-19:00, 
tel.: 737 39 30 39, e-mail: info@modaklarka.cz, 
www.modaklarka.cz

dlouho vybírat a zkoušet. Pro děti je k dispozici 
hrací koutek. V obchodě D.P.K. najdete i jiné 
kvalitní značky dětských bot až do velikosti 39 
(například SUPERFIT, GEOX, PRIMIGI, VI-
KING, RICHTER, OLANG, COQUI). Vybrat 
si můžete také gumáky, domácí obuv, jarmilky, 
ponožky a punčochy.

■ Obchody D.P.K. najdete také Praze 2 ve 
Francouzské ulici, a nově v Praze 8 - Bohnicích  
v obchodním centru KRAKOV. 

■ Boty D.P.K mohou svoji kvalitu doložit mno-
ha certifikáty – pravidelně jsou prověřovány  
a posuzovány v Institutu pro testování a certifi-
kaci a.s. Zlín, v Komisi zdravotně nezávadného 
obouvání, v Institutu pro testování a certifikaci 
a v České obuvnické a kožedělné asociaci.

■ Dětská obuv D.P.K. má oprávnění k užívání 
ochranné známky „Žirafa“ a „Česká kvalita“.

■ Obchod nabízí věrnostní program 
– každý nákup se vám vyplatí.

dětskÁ obuv dpk - oc lihovar, 
barákova 237/8, tel.: 777 28 04 61, 
email: ricany@dpk.cz, www.dpk.cz, 
otevírací doba: po-so  09:00-20:00, 
                         ne: 09:00-19:00.
Víte, že:
■ Dětské nohy mají sníženou citlivost vůči 
bolesti a tlaku. Z toho důvodu jsou děti 
ohroženy tím, že budou nosit 
příliš krátkou nebo
 jinak nepadnoucí 
obuv, aniž by 
si toho byly 
vědomy.
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Olivova dětská léčebna sr-
dečně děkuje všem, kteří přijali 
pozvání na koncert ZAMÁVÁ-
ME VÁNOCŮM, který se konal 
11.1.2014 v Kapli Olivovny  
a tím nás podpořili. Veliké díky 
a obdiv patří zejména sboru 
a orchestru pod vedením Doc., 
Ing. Josefem Zichou, CSc., 
z Fakulty strojní ČVUT v Praze. 
Během Vánoc předali potřeb-
ným nemalé finanční částky: 
Fakultní koncert v Betlémské 

kapli 72 500 Kč Nadace HAI-
MA pro dětskou hematologii 
v Motole, Koncert v Ondřejově 
4 500 Kč pro Dětský domov 
Strančice, Koncert v Kostelci 
4 600 Kč pro Charitu ve pro-
spěch rodin v nouzi, Koncert v 
Olivovně 5 740 Kč ve prospěch 
Olivovy dětské léčebny, Koncert 
v Říčanech 6 680 Kč na opravu 
varhan. 

NEZIŠTNOU POMOC 
DRUHÝM NELZE ODMĚNIT 
JEN SLOVEM, ODMĚNOU JE 
ŠŤASTNÝ DĚTSKÝ ÚSMĚV.

16. února
– Kostelec nad Černými lesy,
salon kotlů, 
kutnohorská 678. 
od 9.00 do 13.00 hod. zveme 
všechny zájemce o moderní 
vytápění biomasou na den 
otevřených dveří v luxusní 
kotelně na pelety a dřevo 
a prohlídku salonu kotlů 
Guntamatic. další informace na 
www.salonkotlu.cz

1. únor
■ Kostelec n.Č.l. - Muzeum 
hrnčířství pro vás na měsíc 
únor připravuje výstavu 
„1. světová válka v našem 
městě a okolí“ dále vás 
muzeum zve na výstavu 
ukázek z díla malíře  
a ilustrátora zdeňka buriana. 
výstava bude také otevřena od 
1. února 2014.

2. únor
■ Ondřejov – skc zve v nedě-
li na akci – eXluzive Movie 
dance (na muzikálové hity) 
a cX body stylinG s vojtou 
lackem od 8.30 do 11.15 hod 

8. únor
■ Ondřejov - skc zve v 
sobotu v 16 hod na akadeMii 
skcentra, na které vystoupí 
účastníci kurzů a hosté 
z úspěšných klubů, které 
v skc působí: tŠ rokenrolu 
tWist Říčany, dodo aerobik 
klub kostelec nad Černými 
lesy a oddíl taekWon-do 
vladimíra Machoty.

9. únor
■ Velké Popovice – 
sokolovna, od 14.30 hod., 
pohádka pro děti Čarodějův 
hrad – o tom, jak čaroděj s 
čarodějnicí nadělali neplechu.
■ Strančice - od 13:00 hod. 
Masopustní průvod v maskách 
ve svojšovicích + zabijačka. 
dopoledne se vydáme v 11h 
od sokola strančice v průvodu 
do svojšovic, kde vás čeká 
zabijačka, jitrnice, klobásky, 
koláče i koblihy. společně 
si s lodičkou zasoutěžíme 
i odměníme masky. bohatá 
tombola je připravena pro 
všechny. děti i dospělí mohou 
přijít v maskách – třeba 
medvěda, kašparů, oslíků, 
koziček nebo slepiček. 
všechny dětské masky 
dostanou odměnu v podobě 

vždy v úterý a čtvrtek od 18,20 
- 19,20 hod., prosím kontaktuj-
te trenérku paní renatu pětro-
šovou. nábor bude probíhat v 
lekcích kondičního plavání - út, 
čt 18,20-19,00 a to do konce 
měsíce února. renata pětro-
šová - nasivky@nasivky-san-
dy.cz, telefon – 731156791.

Akce Na Fialce Říčany:
■ 7. 2. od 20:00 hod. -  Svět 
podle Fagi - kabaret, improvi-
zace, písně, humor, zběsilost 
i v srdci.
■14. 2. od 18:00 - 20:00 hodin 
Valentýnský badmintonový 
turnaj pro nezadané. regist-
rujte se a přijďte se pobavit.
■ 15. 2. od 19:00  - 17 dívek 
- francouzské drama, film 
získal několik nominací na 
mezinárodních festivalech. 
režie: delphine coulin, Muriel 
cousin. v rámci francouzské-
ho víkendu ochutnáte fran-
couzskou kulturu i speciality 
francouzské kuchyně v našem 
café bistro.
■ 28. 2. od 20:00 - Lenka Du-
silová - sólový koncert jedné 
z nejvýznamnějších českých 
písničkářek.

SENIOŘI NA FIALCE
pravidelné a velmi oblíbené 

přednášky centra celoživotní-
ho vzdělávání jsme rozšířili o 
odpolední i dopolední filmové 
projekce pro seniory 
a pravidelné zdravotní cvičení 
a plavání. 

po cvičení nebo kulturním 
zážitku zveme všechny do 
café bistro na kávu nebo ma-
lou svačinku, připravenou spe-
ciálně pro naše milé seniory.

Časy každý den od 9:30 hod. 
do 10:30 hod., 10:30-11:30 
hod. prohlídka školky 
s ředitelkou. informace na 
www.babyclubnemo.cz, tel: 
606 541 712.
■ Říčany – Měks u labutě, 
od 20.00 hod., Michal horáček 
– koncertní turné „Mezi námi“ 
– autorský hudební recitál 
významného českého textaře, 
žurnalisty a producenta. dále 
účinkují lenka nová, ondřej 
ruml, František segrado a 
kvartet Matěje benka.

27. únor
■ Kamenice – kulturní dům, 
od 9 hod., vŠechno lÍtÁ - 
vojta vrtek. divadelní žong-
lérské vystoupení. vstupné 
40,- kč

28. únor
■ Ondřejov – skc zve v 
pátek v 18 hod na povídání o 
MustanGu s fotografem a 
cestovatelem janem Žaludem.

■ Závodní oddíl 
plavání v Říčanech

rádi bychom vás informo-
vali o otevření náboru dětí do 
plaveckého oddílu.  
Požadavky na přijetí: 
■ věk - 8-12 let, 
■ znalost splývání a výdechu 
do vody, 
■ základní znalosti 3 plavec-
kých způsobů - znak, kraul, 
prsa, 
■ mít radost z pohybu ve 
vodě.

pokud vaše ratolest splňuje 
výše uvedené požadavky a 
i vy jste ochotni věnovat váš 
čas a docházet na tréninky 
plaveckého oddílu, které 
budou od 17. března probíhat 

perníčku, ti nejlepší cenné 
dárky. 

Od 15:00 h – Loutkové di-
vadlo – Hrnečku, vař! Pohád-
ku pro děti zahraje loutkové 
divadélko Kejklíř. těšíme se 
na všechny. veselá nálada, 
vesnická kapela, zpěv, tance, 
masky, umazané tváře, jitrnice 
a tlačenka. v následujícím týd-
nu přichází popeleční středa a 
to už začíná předvelikonoční 
40 denní půst. pořádá: sdh 
svojšovice, ČČk svojšovice, 
Mc lodička.
■ Říčany - nedělní pochod 
s líbou, trasa: týnec n.s. - 
poříčí n.s. - pyšely, 14 km. 
odjezd vlakem: Říčany 7.59 
hod. přihlášky na tel: 723 
513 431 nebo email: libuse.
rohoskova@centrum.cz. další 
informace: www.kct-ricany.cz

11. únor
■ Kamenice – kulturní dům, 
v 19:30 hodin, komedie 
zamilovat se divadla kalich. 
hrají: jana paulová a pavel 
zedníček.

12. únor
■  Říčany – Měks u labutě, 
od 19.30 hod., kruh přátel 
hudby – tchaikovsky string 
Quartett – koncert významné-
ho kvarteta z ruské republiky

13. únor
■ Říčany – Měks u labutě, 
od 19.30 hod., pohřešované – 
divadelní hra - ds tyl.

14. únor
■ Ondřejov – skc zve v pátek 
od 10,30 hod na lekci nového 
kurzu jÓGy pro seniory 
60+ s ditou Fuchsovou.

16. únor
■ Praha – divadlo hybernia, 
od 11 a od 15 hod. – zveme 
na úspěšný muzikál pro děti 
kapka medu pro verunku.  
v hlavních rolích b. basiková a 
k. střihavka.
■ Říčany – Měks u labutě, od 
10 hod., Říčanský pohár – 37. 
ročník – soutěž v latinsko-
-amerických a standardních 
tancích o pohár Města Říčany.

18. únor
■ Říčany - v neMu vás rádi 
přivítají na „dnech otevřených 
dveří“ v úterý 18.2., ve středu 
19.2. a ve čtvrtek 20.2., kdy 
paní učitelky společně s dětmi 
zahrají divadlo „o smolíčkovi“. 



RESTAURACE NA STATKU – JEVANY, Náměstí 327 
Zimní koncertní program 

Vladimír   
Merta 

14.12.2013 
20.00 

80Kč,100Kč 

 
 
 
 
 
 
  

 150Kč,170Kč 

Vladimír 
Mišík 
ČDG 

15.3.2014 
20.00 

190Kč,230Kč 

Předprodej vstupenek a info: tel. 321 678 175, www.nastatkujevany.cz 
www.hudba-na-perutich.cz,tel. 602276990,603868579 

 
1.Jevanský MINIFEST 

Lidové hudby z celého světa 
8.2.2014 v 19.00 

  
Jiří Holoubek  trio 

Marw 
Irská lidová hudba 

 (new wave) 

Mančos 
Django Reinhardt 

Revival 
(Gypsy jazz) 

Autorské písně a jazz 

4. března Peyotl
Adéla Jonášová - zpěvačka, kytaristka, klavíristka, hráčka na irskou flétnu, mandolínu a také autorka hudby a textů. 

Finalistka autorsko - interpretační soutěže Folkový Kvítek. Studuje Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor 
psychologie. Od ledna roku 2009 je stálou členkou kapely Pavlína Jíšová a přátelé. S touto sestavou natočila dvě poslední 
alba Blázen tančí dál a To si piš. Ve filmu „Můj vysvlečenej deník“  byla obsazena do vedlejší role Kláry.

 Pavel Peroutka je skvělý a vyhledávaný kontrabasista, známý například jako dlouholetý člen skupiny Pavlína Jíšová a přátelé. Je majitelem ne-
zapomenutelného tenorového hlasu. V únoru 2012 se stal novou posilou Spirituál kvintetu. Začátek v 19 hod., vstupné 100 Kč. 

 
11. března Spirituál kvintet 

 V letošním roce kvintet zahájil svoji 54 koncertní sezónu na které představuje nové CD – „Čerstvý vítr“ natočené v aktuální sestavě. Do Kolovrat 
přijede Spirituál kvintet představit nový koncertním program, ve kterém ale nechybějí ani ohlédnutí za časy dávno minulými. Budete mít možnost 
poslechnout si znovu písně již téměř zlidovělé, jako například Širý proud, Mlýny, Twelve Gates To The City nebo Trudova žena vedle novinek, které 
ovšem nezapřou dobře známý a charakteristický zvuk Spirituál kvintetu.

Jiří Tichota, Dušan Vančura, Zdena Tichotová, Jiří Cerha, Veronika Součková, Jiří Holoubek a Pavel Peroutka - to je Spirituál kvintet roku 2013. 
Čerstvý vítr v jeho podání zavane 11. března i do Kolovrat. A vy si to nenechte ujít! Začátek v 19 hod. Vstupné 190 Kč v předprodeji, 220 Kč na 
místě. 
sledujte webové stránky klubu u boudů www.klububoudu.cz. tel. na restauraci: 776 150 060, e-mail:  info@klububoudu.cz

Klub u Boudů Kolovraty

■ 4. únor KLUB 803 - Turnaj 
Nintendo Wii

Přijď si zahrát na pohybové 
herní konzoli Nintendo Wii! Sou-
těžíme o sladké ceny! Registrace 
od 15.30, začátek akce 16.00, 
bližší informace: Vojtěch Tyle, 
tyle@dumum.cz. 
■ 8. únor  - Tvořivá sobotní dílna 

Nunofilcování - Přijďte všichni, 
kdo máte chuť tvořit a chcete si 
vyzkoušet zajímavou výtvarnou 
techniku. Dílna se koná od 9.00 
do 12.00 hod. v keramické dílně 
DDM Domu UM. Pomocí teplé 
vody, mýdla se propojí vlna  
s hedvábím a vytvoříme tak krás-
ný módní doplněk - šálku či šátek. 
Účastnický poplatek 50 Kč/ dítě  
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MATEŘSKÉ CENTRUM 
MEDVÍDEK MNICHOVICE 

pořádá kurz

„RESPEKTOVAT A BÝT 
RESPEKTOVÁN“  

3.3.2014 – 15.5.2014

Jak správně komunikovat 
s dětmi. Sdělování 

oprávněných požadavků, 
emoce, způsoby vymezování 
hranic, jak vyjadřovat uznání 

a ocenění, respektující 
komunikace pro každý den.

Více informací na 
www.skolkamedvidkapu.cz

Uzávěrka přihlášek 
17.2.2014

a 100Kč/ dospělí. Bližší informa-
ce a rezervace míst na: bursiko-
va@dumum.cz, kontaktní osoba 
Andrea Buršíková.
■ 9. únor  - Open turnaj - bad-
minton

Otevřený turnaj v badminto-
nu pro děti i dospělé. Hraje se 
o medaile a sladké ceny. Cena 
startovného je 50 Kč za disciplí-
nu, děti do 15 let mají čtyřhru 
zdarma. Registrace hráčů probíhá 
od 8.00 - 8.30  
v hale. Bližší info a přihlašování 
do turnaje je do pátku před turna-
jem na mail: cermak@dumum.cz 
nebo na tel: 777 721 743.
■ 11. únor -  KLUB 803 - Turnaj 
ping-pong

DDM Dům UM Uhříněves18. únor  
Mukařov – školní jídelna, 
od 19.30 hod. Přednáška 
Mgr. Margit Slimákové, Ph.D 
- Zdravá výživa, cesta ke 
zdraví našich dětí. Dozvíte 
se o vlivu stravovacích 
návyků na lidské zdraví, 
o prevenci a možnostech jak 
předcházet správnou výživou 
civilizačním chorobám 
nebo o vlivu zdravé stravy 
na pracovní i studijní 
výsledky atd. V rámci 
přednášky vás čeká zdravé 
občerstvení včetně výborné 
kávy z pražírny Strančice, 
nabídka produktů z prodejny 
Zdravé výživy Říčany a další. 
Vstupné dobrovolné.



Život v kraji

a svěřili nám všechny své požadavky a před-
stavy o ideální zahradě. My jsme vám pozor-
ně naslouchali, a tak mohla vzniknout krás-
ná místa, kde můžete relaxovat, snít, hrát si s 
dětmi, grilovat nebo pěstovat bylinky.
Jak tvoříme, pracujeme a co nás nejvíc 
baví?

Děkujeme, že jste nám důvěřovali
Spojit krásné s užitečným. To je základ. Ji-

nými slovy v každé naší zahradě najdete mís-
to okrasné lahodící oku, které tvoří většinou 
jehličnany a konifery společně s kamenem  
a zároveň místa, kde vás vysazené keře či 
stromy těší svými jedlými plody (např. mu-
chovník, aronie či kanadská borůvka).
Bylinková zahrádka je také v dnešní zahradě 
samozřejmostí. Vždy se najde slunné místo, 
kde se bude těmto užitečným kráskám dařit. 
Kámen v zahradě – to nás velmi baví. Alpina, 
zídky, suťoviště, chodníčky, cestičky a solitérní 
kameny – odvěké prvky zahradní tvorby. Pokud 
se v zahradě objeví, vždy přitáhnou pozornost. 
Pokud nám prostor tyto možnosti dává, určitě 
je využijeme. Kameny oživí všechna „mrtvá 
místa“, kde by se rostlinám nedařilo. Pracujeme  
s kameny, které nabízí okolní příroda – říčanská 
žula a další horniny z místních lomů.

Kamenice – Uplynulý rok byl pro Kamenici 
v mnohém úspěšný a také velmi nabitý. „Mohlo 
by se zdát, že rok 2013 byl z pohledu života 
obce po dokončení vodovodu a kanalizace klid-
nější. Nebylo tomu tak,“ uvedl starosta obce 
Pavel Čermák. „Opět jsme museli řešit opravy 
reklamovaných povrchů silnic po kanalizaci. 
Díky dobré spolupráci a pochopení místních 
obyvatel se nám podařilo některé místní komu-
nikace upravit, čímž se zlepšila bezpečnost pro-
vozu. Někde je výsledek dobrý, ale na jiných 
místech je to spíše k pláči a určitě budeme v 
rekonstrukcích komunikací pokračovat i letos.

Obec v roce 2013 zahájila a dokončila mno-
ho menších projektů. Za zmínku stojí komplet-
ní rekonstrukce hasičárny ve Všedobrovicích  
a její přeměna na komunitní centrum. Mnohem 
větší akcí pak byla první etapa rekonstrukce 
kulturního domu na Ringhofferově náměstí. 
Kromě nových oken a zateplení střechy byla 
od základu zrekonstruována elektroinstalace ve 

Opravou prošel kulturák, škola i komunikace
většině prostor a budova je připravena na za-
teplení.

Velkými opravami prošla i škola – nad tělo-
cvičnou je nová střešní krytina a tělocvična má 
nově odizolovanou opěrnou zeď. Bohužel se na 
nové budově objevují další velké závady, a tak 
budeme v opravách muset dále pokračovat.

V loňském roce se rovněž hodně plánovalo  
a projektovalo. Byl zpracován bezpečnostní au-
dit na silnici II/603 „starou benešovskou“, vy-
projektovali jsme první z klíčových křižovatek 
v obci tak, aby se zvýšila bezpečnost chodců  
a dokončujeme další projekty, které se týkají 
dopravní situace v obci. Občané se mohou těšit 
na nové chodníky, které jednotlivé části Kame-
nice bezpečně propojí.

Ve výčtu toho, co se podařilo, bych mohl po-
kračovat, ale věřím, že naši obyvatelé mohou 
sami dobře posoudit, jak vedení obce pracuje,“ 
ukončil Pavel Čermák.

Sulice – Na konci minulého roku byla do-
končena točna příměstských autobusů, která se 
nachází blízko obytné části Nechánic. „Tento 
dopravní projekt spojí Nechánice, Sulice a Že-
livec s okolními obcemi a hlavně se základními 
školami v sousedních obcích,“ uvedl starosta 
Sulic Petr Čuřík. „Výstavba byla zahájena na 
začátku října a první autobusy začaly zajíždět 
přímo do Nechánic dne 15. 12. 2013. Obec udě-
lala maximum proto, aby naši nejmenší, děti 
ze škol, již nemuseli přebíhat frekventovanou 
silnici II/603 „Na Křížkách“, nebo vystupovat 
v lese nad Nechánicemi. Nejen necháničtí se-
nioři jistě ocení, že nemusí absolvovat cestu za 
každého počasí do táhlého kopce, ale do auto-
busu nastoupí v centrální části obce. Výhodou 

je zvýšená bezpečnost cestujících a chodců, ale 
také propojení obecních částí Nechánice, Suli-
ce a Želivec přímým spojením, bez přestupu. 
Pro cestující vzniká alternativní možnost nové-
ho přestupního uzlu ve směru na Prahu a Kame-
nici a to v zastávce „Na Křížkách“.

Na tuto nebezpečnou křižovatku obec  
v brzké době nainstaluje veřejné osvětlení. Dále 
máme v plánu rozšířit nástupní ostrůvky, pro-
pojit je chodníky a navázat co nejbezpečněji na 
nově vznikající „Památeční park Na Křížkách“  
v blízkosti rozhledny „Na Křížkách“. V listopa-
du loňského roku jsme provedli první konzulta-
ce s mladým studentem ČVUT, občanem Sulic, 
který je ochoten, v rámci své studentské praxe, 
pomoci s technickým řešením celé křižovatky. 

Domníváme se,  že dopravně bezpečnostní ře-
šení této křižovatky je ideální téma pro jeho di-
plomovou práci, která bude následně převedena 
do skutečného řešení a realizována ve prospěch 
obyvatel.“

Děti již nemusí přebíhat nebezpečnou silnici

Návrh zahrady
V zimním období je to naše hlavní činnost 

– tvořit jednotlivé návrhy zahrad, rozmýšlet 
a hledat inspiraci. Také prořezáváme ovocné 
stromy, kácíme nemocné dřeviny a provádíme 
další práce.
Údržba zahrady

Práce, která nikdy nekončí a nikde nezačí-
ná. Možná máte pocit, že údržba není potřeba, 
že máte všechno hotovo, ale pokud si pozvete 
odborníka, který udělá potřebné zásahy, uvi-
díte, jak vaše zahrada prokoukne.
„Váš zahradník“ se těší na další 
setkání s vámi a na společné tvoření 
zahrad. Ozvěte se již nyní!
Na stránkách 
www.budkazahrady.cz uvidíte 
ukázky našich prací. 
Volejte kdykoliv tel.: 602 800 909.

novÉ hodiny v kaMenici
už i v kamenici si můžete podle hodin na 
„radnici“ řídit své náramkové hodinky. kulturní 
dům dostal před koncem roku novou dominantu 
a tou jsou elektrické hodiny o průměru téměř 
tři metry. tak jako mnoho rádiových hodin 
a budíků, i naše hodiny na náměstí jsou 
synchronizovány pomocí časových značek 
vysílaných stanicí dcF77. laicky řečeno, 
dcF77 zajistí, že hodiny si samy nastaví čas 
i datum, včetně nastavení na letní čas nebo 
obnoveného nastavení po výpadku proudu, 
a jdou stále přesně.   
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V poslední době toho bylo mnoho řečeno 
a psáno o Olivově nadaci, ale je nutné 
vysvětlit,  jaké jsou vztahy, vazby a na koho. 
Dovolím si tedy pár vět, coby člen správní 
rady Olivovy nadace.

Nejdříve objasním terminologii. Olivova na-
dace (věnuje se nadační činnosti, spravuje na-
dační jmění, které má trvalý charakter a je ur-
čeno ke generování výnosů, které jsou následně 
využívány k dosahování účelu, pro který byla 
nadace zřízena) a ze zákona je dáno, jak s ním 
lze nakládat – uložení do nemovitostí nebo vy-
užití bankovních produktů. Nadace, ze zákona, 
nesmí podnikat a získané finance rozděluje pro-
střednictvím nadačních příspěvků potřebným. 
Každá nadace má svou správní, dozorčí radu  
a ředitele. Správní ani dozorčí rada Olivovy na-
dace není za svou činnost placena!

Olivova dětská léčebna o.p.s. byla založena 
Olivovou nadací a panem Josefem Srbem spo-
lečně, aby byla zachována kontinuita respirační 
léčebny, která byla umístěna do „zámku“ v Ří-
čanech, zvaného Olivovna.  Léčebna je, na roz-
díl od nadace, organizací, která může ze zákona 
podnikat a generovat tak zisk. Má svou správní 
a dozorčí radu, ředitele a  další zaměstnance. 

Jak jednoduchá je pravda  
Dalším pojmem je Olivovna. Tento komplex 
budov v exkluzivním parku  v sousedství lesů je 
historickým majetkem Hlavního města Prahy.

Kdysi, na začátku, byla uzavřena nájem-
ní smlouva mezi Olivovou nadací a Prahou  
o nájmu Olivovny za symbolickou 1 Kč/měsíc. 
Dále byla uzavřena podnájemní smlouva mezi 
Olivovou nadací a léčebnou. Nadace neustále 
financovala opravy a vybavení léčebny a tyto 
finance dostávala ve formě podnájemného od 
léčebny zpět coby nájemné.  Výše investic  
(podnájemného) byla cca 900 000 Kč ročně  
a na toto si léčebna vydělávala léčbou pacientů 
(platby od pojišťoven), provozováním stacioná-
ře (školky), pronájmy prostor... V krátkosti, co 
nadace zaplatila, to léčebna vrátila nájemným, 
protože si na to měla možnost vydělat. Jestli se 
dostala léčebna do finančních problémů, tak to 
měl řešit především statutární zástupce léčeb-
ny, tj. ředitel spolu se  správní a dozorčí radou 
léčebny! Nadace jako vstřícné gesto odpustila 
léčebně dluh ve výši cca 1 300 000 Kč, v létě 
2013 poskytla léčebně bezúročnou půjčku 750 
000 Kč. Celkem nadace proinvestovala a na-
dačně přispěla  léčebně sumou asi  23 mil. Kč. 
To opravdu není málo, zejména za situace, že 

si ředitelky léčebny z posledních dob vykazo-
valy platy a odměny, nad kterými se tají dech, 
přičemž  zámek zel často prázdnotou, zaměst-
nanců bylo mnohonásobně víc než pacientů  
a tedy nevydělával. Kde byla a co dělala jejich 
správní rada? Co činil kontrolní orgán, tedy do-
zorčí rada?

Štvavá kampaň vůči Olivově nadaci  v mé-
diích a peticích, aby se viník neúspěchu našel, 
přivedla tento měsíc pana Srba a správní radu 
nadace na myšlenku přenechat svá zakladatel-
ská práva těm, kteří tolik prahli po vysvětlení. 
Tedy městu Říčany a městu Praze, jenž usilo-
vala o zakladatelský podíl ODL o.p.s., aby tak 
mohli investovat do léčebny a  kontrolovat pro-
voz a investice do tohoto podniku.

Olivova nadace se tak bude věnovat ryze na-
dační činnosti, bez jakékoli spoluúčasti v Oli-
vově léčebně.             Mgr. Miroslav Rovenský

Uhříněves – Smutný a šedivý pochod na 
nádraží v Uhříněvsi dostane novou tvář. Jak 
jen to počasí dovolí, začnou zde během dubna 
pracovat sprejeři, kteří celý prostor vyzdobí 
krásnými graffiti. Výmalby se dočká i podchod 
na komunikaci K dálnici.  Iniciátorem myšlenky 
výtvarně oživit neosobní a strohé podchody je 
Petr Nickmann. 
„U Českých drah jsem na různých pracovních 
postech pracoval 54 let. Nejrůznějších nádraží 
a zastávek jsem viděl stovky a líbilo se mi, jak 
někde dokázali z ošklivých betonových zdí 
udělat galerii - například v Čerčanech nebo 
v Benešově,“ říká pan Nickmann. „Napadlo 
mě, že i u nás v Uhříněvsi se můžeme o něco 
podobného pokusit. Zašel jsem na radnici 
a přednesl svůj návrh vedení MČ Praha 22. 
Potěšilo mě, že nad mým návrhem nemávli 
rukou, ale zalíbil se jim a začali jsme společně 
připravovat jeho realizaci. Z původního záměru, 
že by podchod pomalovaly děti z místních škol, 
jsme museli ustoupit, protože jde o obrovskou 
plochu. Vedení MČ Praha 22 přišlo s nápadem, 
aby se podchodu ujali sprejeři. Samozřejmě 
ne ti, kteří čmárají na zdi a ničí omítky.  
O spolupráci jsme požádali skupinu 
inteligentních mladých lidí, jež používají graffiti 
jako formu originálního výtvarného umění. Již 

Šedivé podchody v Uhříněvsi 
vyzdobí sprejeři

na první schůzce se sympatickým studentem 
Janem Vrubelem bylo jasné, že jsme si padli do 
oka, což mne jako „staršího člověka“ potěšilo  
a začali jsme řešit první grafické návrhy.“
Jaké výtvarné motivy se v podchodech 
objeví?

Po dohodě s vedením MČ Praha 22 bylo 
rozhodnuto, že podchod na silnici K dálnici 
na tzv. Blokandě bude věnován symbolům 
Uhříněvsi a okolních obcím. V podchodu  
u nádraží se objeví motivy ze zastávek, které 
lemují trať Praha – České Budějovice.
To je pěkně dlouhý úsek.

To je, ale budeme kreslit jen motivy ze 
zastávek rychlíku. Původní záměr byl, že kluci 
zpracují zastávky (je jich 22) na trati Praha – 
Benešov. Jenže jsme zjistili, že je to málo. 
Podchod je tak veliký, že jsme museli vymyslet 
další výtvarné prvky, a tak „pojedeme“ až do 
Budějovic.
Podle čeho vybíráte typické dominanty 
jednotlivých obcí na trati?

To je velmi zajímavá práce. Jednak díky své 
dlouhé službě na dráze spoustu obcí a měst 
znám. A také se rád něco nového dozvím, takže 
se vyptávám místních obyvatel, informuji se 
na obecních úřadech. Zjistím, co je pro dané 
místo typické, seženu obrázky a kluci vytvoří 

grafické návrhy. Vše samozřejmě konzultujeme 
s vedením radnice. Naším cílem je, aby kresby 
nejen potěšily „oči“ procházejících lidí, ale aby 
se také něco dozvěděli o svém okolí. A třeba 
v podchodu objeví dobré tipy na výlet.
Kolik výtvarníků sprejerů bude na 
podchodech pracovat?

Protože jde o opravdu velké plochy, požádali 
jsme o spolupráci přibližně dvacet lidí. Začneme 
co nejdříve v dubnu a vše by se mělo stihnout 
do začátku prázdnin. Povolení od Českých drah 
již máme.
Kdo bude akci financovat? 

Rada MČ Praha 22 rozhodla, že bude 
financovat veškeré náklady na pořízení barev. 
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využijte svoji zahradu a 
objednejte si u nás dřevěnou 
variabilní stavbu, kde může 
vzniknout nová pracovna, 
místnost pro fitness nebo 
dílna pro vaše koníčky.

Společnost Dřevěné konstrukce s.r.o. a její  
obchod Dřevo pro dům Vám představuje pro-
jekt dřevěné variabilní stavby na zahradu. Fle-
xibilní design může být upraven tak, aby vy-
hovoval všem. Je jen na Vás, jak jej využijete.

Kancelář na zahradě
Potřebujete pracovat z domova, ale do vaše-

ho domu se pracovna již nevejde. Díky tomuto 
produktu získáte novou kancelář přímo na vaší 
zahradě. Nikdo Vás zde nebude rušit a do práce 
nebudete muset jezdit autem. 

Zahradní studio pro kutily
Potřebujete někde malovat, šít, vyrábět polič-

ky na knihy, lepit modely letadel či jinak tvořit? 
V zahradním domku najdete útočiště, kde niko-
mu nebudete překážet. Například jeden klient si 
splnil sen, a v zahradní místnosti si vybudoval 
velký model železnice. 

Apartmán pro hosty
Máte rádi návštěvy? V tom 

případě vám zahradní apartmán 
se sprchou a sociálním zařízením 
přijde vhod. Můžete zde ubyto-
vat své hosty i na delší dobu, aniž 
byste si vzájemně překáželi. 

Hudební místnost
V zahradním obytném domku 

si můžete zřídit i hudební zkušeb-
nu. Díky akustické izolaci nebu-
dete nikoho rušit.

Domácí posilovna
Překáží vám doma rotoped, běhací pás a dal-

ší cvičební stroje a pomůcky – přesuňte je do 
zahradní posilovny. V létě můžete otevřít dveře 
na terasu a budete cvičit na čerstvém vzduchu. 
V zimě prosklenými dveřmi uvidíte krásně ven.

Výhody dřevěných zahradních staveb:
■ Rychlá realizace za příjemné ceny.

Vybudujte si na zahradě kancelář, 
posilovnu nebo domek pro hosty

V případě zájmu volejte již nyní!
Internetový obchod 
www.drevoprodum.cz, 
kontaktní telefon: 606 076 736.

■ Díky velké variabilitě si můžete stavbu 
přizpůsobit svým požadavkům.

Výsuvná lůžka 
Tandem jsou nejnovějším 
hitem, pro každodenní i příležitostné 
spaní. Rozložíte si třeba jen část lůžka 
a můžete zvolit různé typy matrací. 
Lůžko je 90x200 a po plném rozložení 
180x200 !!! Je to i ideální řešení 
do malých místností, nabízí i velký 
úložný prostor. Design je moderní, 
čistý a nově je možnost provedení 
i se zaoblenými rohy.
Vyrábí se z masivního bukového dřeva 
nebo z lamina, momentálně se nabízí 
10 druhů odstínů barev, postel máme 
vystavenou na prodejně.

Nábytek Praktik - Říčany
Černokostelecká 555
tel.: 323 602 684
e-mail: nabytek@nabytekpraktik.cz www.NabytekPraktik.cz
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Proč plaveme
Snahou plavání je navodit šťast-

né pocity a radost dítěte z pohybu 
ve vodě, přispět ke zlepšení jeho 
psychomotorického vývoje. 

Z mnoha studií vyplývá, že pla-
vání pozitivně ovlivňuje dětský or-
ganismus:
■ Díky plavání jsou děti otužilejší  
a lépe odolávají běžnému nachlazení.
■ Příznivě ovlivňuje srdečně-cévní 
systém a zvyšuje kapacitu plic.
■ Plavání funguje jako prevence 
špatného držení těla.
■ V našich kurzech se děti seznámí 
s novými kamarády a získají nové 
podněty pro svůj rozvoj.

Dokonale čistá voda
Děti do pěti měsíců plavou  

v malém bazénku, který je určen 
pro individuální lekce pro rodiče 

PLAVANÍ pro zdravý vývoj dětí

a dítě. Bazének o rozměru 1x2 m  
s hloubkou 65 cm. Voda se napouští 
pro každou lekci zvlášť. Teplota je 
nastavena dle potřeb každého dítě-
te. Bazének se před každou lekcí 
řádně desinfikuje. K výuce jsou po-

užívány pouze pomůcky, které jsou 
schváleny pro používání pro práci s 
malými dětmi.
Splňujeme přísné hygienické 
požadavky.

Pro děti od šestého měsíce věku 
realizujeme lekce plavání ve vlast-
ním bazénu 6x3,5 m, hloubka 120 
cm, teplota vody je 30-31°C. Děti 
jsou rozděleny do skupin dle věku 
a pokročilosti, v počtu 7 dětí + 
rodiče. Voda v bazénu je upravo-
vána technologií se slanou vodou, 
UV lampou a ozonizací. Bazénová 
voda podléhá přísným hygienic-

kým požadavkům, je pravidelně 
testována akreditovanou ekolo-
gickou laboratoří.
■ Možnost náhrad všech omluve-
ných lekcí dle podmínek našeho 
náhradového systému.
■ Zajistíme dozor sourozenců pla-
váčků v dopoledních hodinách.
■ Možnost dlouhodobého výhod-
ného předplatného.
■ Nastavování omluv a náhrad pro-
střednictvím počítače.
■ Kurzy probíhají denně v dopo-
ledních i odpoledních hodinách a je 
možné se do kurzů hlásit průběžně.

Kontakt:  
„svět dětí na dlani“, 
Černokostelecká 2205, Říčany 
(parkoviště vedle obchodu lidl), 
Tel. do recepce: 
323 605 426, 
602 540 115, 
www.svetdetinadlani.cz, 
bc@svetdetinadlani.cz.

„Mám radost, že metoda Metabolic Balance 
pomohla mnoha našim klientům, kteří nejen 
shodili nadbytečná kila, ale také výrazně ozdra-
vili svůj organismus,“ vysvětluje Magdalena 
Mikulandová. „Metabolic Balance si oblíbily 
i herečky Tereza Kostková a Jitka Čvančarová.“

Tereza Kostková
„S metodou Metabolic Balance jsem začala 

krátce před vysíláním živých přenosů Star Dan-
ce. Měla jsem obavy, abych nepřibrala, protože 
všechny kostýmy jsou šité na míru. Nebo abych 
se necítila vyčerpaná či neměla unavenou pleť. 
Opak byl pravdou. Metoda zafungovala skvě-
le – bříško se „vyfouklo“, takže mi šaty byly 
volné, pleť se rozjasnila a celkově jsem se cítila 

svěže a plna energie. Návyky z Metabolic Ba-
lance jsem si osvojila tak, že mi přijde napros-
to přirozené, že se podle nich stravuji i nadále.  
A víte, co mi nejvíce chutná? Mandeláda – což 
jsou nastrouhaná jablka se skořicí a mandlemi  
a k tomu suchá topinka.   

Jitka Čvančarová
„Mám ráda svobodu, a to i ve stravování. 

Nevyhovuje mi, když mám přesně určeno, kdy 
budu jíst a vše se musí vážit na gramy. Metoda 
Metabolic Balance mi v tomto svobodu dopřá-
vá – znám pravidla, co se může, ale zároveň 
mám dost prostoru, abych si stravování upravi-
la podle sebe. A co je pro mě nejlepší? Že mohu 
jíst jen třikrát denně. Vím, že se doporučuje 
jíst častěji, ale jsem pracovně velmi vytížená  
a nemám čas jíst každé dvě hodiny a chystat si 
svačinky. 
V čem spočívá metoda Metabolic Balance?

Jde o unikátní lékařskou metodu, která 
úspěšně funguje po celém světě. Byla vyvinuta 
na základě vědeckých výzkumů a poznatků lé-
kařů, dietologů a odborníků na potraviny. Upra-
vuje látkovou výměnu, a srovnává metabolické 
a chemické procesy v těle. Díky tomu nejen 
zhubnete, ale také ozdravíte svůj organismus. 
Každému jedinci je na základě zadaných osob-

ních informací a laboratorního rozboru krev-
ního obrazu vytvořen individuální jídelníček. 
Podle složení krve jsou do tohoto plánu vybrá-
ny potraviny, které tělu dodají látky potřebné  
k nastartování správného metabolismu. 

Tereza a Jitka se cítí skvěle

chcete zpomalit stárnutí a prodloužit 
si kvalitní, aktivní život? objednejte 
se na anti-ageingovou konzultaci, jejíž 
součástí je neinvazivní metoda zjištění 
stavu antioxidantů ve vašem těle.  

kontakt: husova 6, 
Říčany, tel.: 725 742 019. 
více informací najdete 
na www.studioprozeny.cz.

společnost svět dětí na dlani v Říčanech má 
dlouholeté zkušenosti s plaváním dětí 
od miminek až po pokročilé plavce. součástí 
je kavárna, která nabízí drobné občerstvení 
včetně příkrmů pro malé děti, dětský koutek, 
herna a tělocvična, kde probíhají další kurzy.
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Zajímavé akce, skvělá atmosféra a dobré 
jídlo. Občanské sdružení Klub U Boudů 
pořádá v restauraci U Boudů v Kolovratech 
nejrůznější koncerty, výstavy, besedy, cesto-
pisné večery a akce pro děti. Přijďte i vy na 
některou z akcí a užijte si skvělou atmosféru 
a dobré jídlo.

„V létě roku 2013 se několik statečných roz-
hodlo v Kolovratech založit občanské sdruže-
ní s názvem Klub U Boudů,“ prozrazuje Petr 
Bartoš. „S velkým nadšením jsme začali or-
ganizovat první akce v příjemném sále vedle 
restaurace a čekali, zda vůbec někdo přijde. 
Překvapením byly reakce nejen diváků, ale 
i účinkujících, kteří se nestačili divit, jak pří-
jemné prostředí je přivítalo, včetně nekuřácké 
restaurace s výbornou nabídkou nápojů a ještě 
lepší kuchyní.“
Jedinečná vystoupení Steamboat Stompers

Snažíme se nabídnout divákům kvalitní kul-
turní akce, které jinde v okolí nenajdete a které 
jsou něčím výjimečné.

Hlavním a pravidelným počinem jsou u nás 
především Jazzové večery s napůl kolovrat-
skou kapelou, která již více než 45 let hraje na 
špičkové úrovni tradiční jazz. Jazzové večery 
nejsou jen tak obyčejným koncertem, ale jsou 
spojeny i s výbornou večeří a s příjemným se-

tkáváním přátel. Atmosféra těchto koncertů je 
jedinečná. Od října je kapela pravidelně dopl-
něna skvělým výkonem Evy Emingerové.
Filmový klub a divadlo

Vzrůstající oblibu si získávají představení 
místních ochotnických divadelních spolků, 
stejně jako klubová filmová představení. Zapo-
jili jsme se do projektu Promítej i ty, který má 
návaznost na filmovou přehlídku Jeden svět. 
Postupně se tak diváci mohou těšit na téměř tři 
desítky zajímavých filmů. Vstupné je většinou 
dobrovolné.

Program na únor 
■ 10. února od 19 hod. - Jazzový večer - Steam-
boat Stompers s Evou Emingerovou. Kapela 
hraje k tanci i poslechu, to vše doplněno výbor-
nou večeří. Vstupné 75 Kč + možnost zvýhod-
něné menu za 135 Kč. 
■ 11. února od 19 hod. - Burianova kulturní 
ozdravovna. O pacienty se příjemným slovem 
postará Jan Burian - písničkář, hudební sklada-
tel, spisovatel, básník, cestovatel. 
Vstupné 90 Kč. 
■ 21. února od 18 hod. - Jazzijačka - Steamboat 
Stompers. Skvělá muzika a klasické zabijačko-
vé hody. V ceně vstupenky je konzumace zabi-
jačkových dobrot a navíc dostanete výslužku s 
sebou. Těšit se můžete na jitrnice, jelítka, ovar, 
chleba se sádlem a škvarky, na polévku prde-
lačku a další. 

Další zajímavé akce „U Boudů“ najdete v ka-
lendáři akcí na str. 16 

Stavební pozemky o velikosti 950 – 1.350 m2 na východ od Prahy, cca 25 minut 
jízdy autem, jsou díky své poloze i struktuře příměstské a představují skvělou 
investiční příležitost. Občanská a technická vybavenost splňuje veškeré 
požadavky pro spokojené rodinné bydlení všech věkových kategorií. Rozsáhlé 
lesy poskytují bohaté přírodní zázemí ke sportu či rekreaci. 

Nabízíme i výstavbu nízkoenergetického domu za zvýhodněnou cenu! +420 608 418 507  konhefr.cz

STAVEBNÍ POZEMKY STRUHAŘOV

TO PRAVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT ZA PRAHOU

zaprazi_210x147mm.indd   1 7.11.2013   16:30:57

Zajímavé akce, skvělá atmosféra 
a dobré jídlo

sledujte webové stránky klubu u boudů 
www.klububoudu.cz.
stále se něco děje, tak ať vám nic ne-
uteče! tel. na restauraci: 776 150 060, 
e-mail:  info@klububoudu.cz

Jan Burian v Kolovratech

Kuřáci i nekuřáci
Restaurace je sice nekuřácká, ale využít mů-

žete útulný dýmkový salónek určený pro mi-
lovníky dýmek, doutníků a kvalitních lihovin.



zaprazi.eu  |  23

Život v kraji

Spolehlivost, kvalita 
a férové ceny

FIRMA MIROSLAV ŠMÍD 
SE SPECIALIZUJE NA:
■ Zemní práce, jeřábnické práce, nákladní do-
pravu.
■ Betonové jímky kruhové a hranaté, jímky 
Gama, stropní panely, betonové trouby – vše  
s možností realizace na klíč.
Stropní systém SPIROLL 
a PARTEK - betonové panely
■ Zpracujeme vám nabídku podle projektové 
dokumentace, dovezeme stropní panely náklad-
ní dopravou na místo určení, provedeme usa-
zení nebo vykládku pomocí vlastního jeřábu. 
Železobetonové domovní jímky 
■ Nabízíme kvalitní nádrže o síle stěn 15 cm! 
Jímka se skládá z vlastní kruhové nebo obdél-
níkové nádrže, víka jímky a poklopu, který do-
dáváme se zámkem pro větší bezpečnost. Pro 
nepříznivé hydrogeologické podmínky staveni-
ště lze jímku opatřit protivztlakovým límcem. 

SPOLEČNOST ŠMÍD SVOJETICE 
NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA: 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete 
nám profesní životopis na emailovou adresu  
vera.kabrdova@miroslavsmid.cz. Nástup mož-
ný ihned.

ŘIDIČ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ– 
STROJNÍK

Náplň práce: řízení náklad. automo-
bilů, obsluha bagru (kolový cat M313c, 
pásový cat 304 cr, nakladač cat 
914c, traktorbagr  jcb 4cX, bobcat 
s250, hyster vzv 3,5 t) na různých 
pracovních akcích. Údržba strojů, ná-
kladních automobilů. Požadujeme: ři-
dičský průkaz sk c, e, věk uchazeče 30-
50 let, profesní průkaz, strojní průkaz na 
traktorbagry, kolové, pásové bagry, čelní 
nakladače. Minimálně 5 let praxe  na 
různých typech bagrů a řízení náklad-
ních automobilů (vlek/návěs výhodou).

JEŘÁBNÍK 
– OBSLUHA MOBILNÍCH JEŘÁBŮ

Náplň práce: obsluha autojeřábu 
ltM 1055 a ltM 1030 na různých pra-
covních akcích, údržba svěřených stro-
jů. Požadujeme: řidičský průkaz sk c, 
e, věk uchazeče 30-50 let, profesní prů-
kaz, jeřábnický průkaz, vazačský prů-
kaz. Minimálně 5 let praxe na jeřábech s 
nosností 50t a vyšší. Nabízíme: Motivu-
jící ohodnocení v závislosti na výkonu, 
stabilní a dlouhodobou práci u seriózní-
ho zaměstnavatele, práci na dobu ne-
určitou, moderní vozový park, možnost 
zajištění ubytování (platí pro zájemce o 
zaměstnání ze vzdálenějších lokalit). 

KONTAKT: 
Stavební a přepravní firma Miroslav Šmíd, 
Choceradská 6, Svojetice. 
INFOLINKA Po - So 7-18 hod., 
tel.: 323 610 000, 777 344 949, 
e-mail: kontakt@miroslavsmid.cz.
www.MIROSLAVSMID.cz

Zábavná sobotní odpoledne 
Rodiče a děti se mohou těšit na 

sobotní odpolední aktivity. Změ-
řit síly můžete například v tenise, 
ping-pongu, badmintonu či na 
golfovém simulátoru. Dále pro 
vás budou připraveny nejrůznější 
tvůrčí dílničky, kde si děti vytvoří 
krásné výrobky. Do programu za-
řadíme i dětské diskotéky spojené 
se soutěžemi. Chybět nebudou ani 
procházky po okolí – prohlédnete 
si zámecký park, mini zoo, projde-
te naučnou stezku a ukážeme vám 
vyhlídkové místo Bílý kámen. 
Velkou oblibu si získalo doprav-
ní hřiště a koloběžky, které vám 
zapůjčíme. Podrobné programy 
jednotlivých dní budou upřesněny, 
sledujte naše webové stránky.

Celé rodiny jsou srdečně zvány 
v tyto soboty:

Zábavné soboty na Berchtoldu

■ ÚNOR:  1.2., 8.2., 15.2., 22.2.
■ BŘEZEN: 1.3., 8.3., 15.3, 22.3., 29.3.
Cena: 50 Kč (1 dítě ) 1 hodina, 150 Kč (1 dítě) 3 hodiny (celý blok).  
Pro sourozence možná sleva. Minimální věk dítěte jsou 4 roky.
Restaurace Kouzelná zahrada 

Každý týden se můžete těšit na nové menu již od 95 Kč. Jistě oceníte 
nekuřácké prostředí, dětský koutek a profesionální obsluhu. 
ÚNOROVÉ AKCE:
■ 14. - 16. 2. Valentýnské menu
Menu: Parmská šunka s cukrovým melounem a ledovým salátem • Zá-
mecký špíz s pečenými bramborovými soudky a paprikovou tapenádou • 
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou • Výběr lahve vína z naší zámecké 
kolekce. Cena pro 2 osoby je 800 Kč. 

Zveme vás na 
II. zámecký ples RKO.
14. února od 20 hod.

Ples se koná pod záštitou obce 
Kunice, TJ Kunice a areálu 

HOTEL zámek BERCHTOLD. 

nudíte se a nevíte, jaký program dětem vymyslet na víkend – v tom 
případě navštivte hotel zámek berchtold, kde pro vás připravují 
soboty plné zábavy. skvělou zprávou je, že všechny plánované akce 
se konají za každého počasí. v parku jsou k dispozici velkokapacitní 
stany. akce se koná v zámku či ve sport centru.

stavební a přepravní firma 
Miroslav Šmíd ze svojetic vám 
nabízí spolehlivost, kvalitu 
a férové ceny. ve svém oboru 
úspěšně působí více jak 20 let.

pokud vás naše nabídka zaujala, 
neváhejte nás kontaktovat 
s jakýmkoliv dotazem.
hotel zámek berchtold, 
vidovice 6, tel.: 313 039 741, 
hotel@zamekberchtold.cz, 
www.zamekberchtold.cz

Během večera na vás bude čekat:
■ Živá hudba a taneční parket          
ve sloupcovém sále 
■ Americká ruleta s profesionál-
ním krupiérem
■ Speciální menu večera
■ Tombola o zajímavé ceny
Rezervace stolu a zakoupení 
vstupenek můžete provést 
na hotelové recepci nebo přes 
e-mail hotel@zamekberchtold.cz. 
Cena již od 100 Kč.
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krásný zrekonstruovaný 
hotel vyžlovka se těší na vaši 
návštěvu. Čeká vás skvělá 
kuchyně, moderní ubytování 
a krásná okolní příroda.

Restaurace nabízí příjemné posezení pro více 
než 90 hostů. Jistě oceníte elegantní interiér  
s gotickou stropní klenbou. Příjemnou atmosfé-
ru dotváří krb a bar. K dispozici je také salónek 
pro pořádání svateb a dalších rodinných akcí. 
A co nabízí jídelní lístek? Moderní českou ku-
chyni a vybraná mezinárodní jídla. Denní menu 
u nás dostanete do 15 hodin jen za pouhých 69 
Kč. Kvalitními, poctivými obědy a vybranými 
lahůdkami k večeři jsme se proslavili. Přijďte 
se přesvědčit!  Jídlo vám zabalíme s sebou. Pro 
pohodlí hostů jsme v restauraci zavedli kuřác-
kou a nekuřáckou zónu!
Krásné, moderní pokoje

V Hotelu Vyžlovka se můžete ubytovat  
v krásných, moderních pokojích, které jsou 
vybaveny vlastní koupelnou, WC a kabelovou 
televizí. Přípojení wifi v areálu hotelu a restau-
race je zdarma. Překvapí vás nízké ceny, pře-

svědčte se v našem ceníku. Samozřejmostí je 
prostorné parkování v areálu hotelu (vejde se až 
55 aut), které je vhodné i pro autobusy.
Na svatby jsme odborníci

Svatby pořádáme velmi rádi a je potěšující, 
že nás spokojení novomanželé doporučují dále. 
Svatebčanům splníme každé přání – od jídel-
níčku, nápojového lístku, ubytování až po vý-
zdobu.
Konference a semináře

Naše prostory lze využívat k pořádaní konfe-
rencí a seminářů. Probíhaly u nás několikadenní 
kurzy, školení, jazykové kurzy, teambuildingy, 
firemní večírky a akce. K dispozici je příjemný 
salónek, hlavní restaurace a za hezkého počasí  
i velká zahrada. O občerstvení se rádi postará-
me.

Naše motto zní: Host nesmí čekat!
Samozřejmostí je, že vaříme z kvalitních  

a čerstvých surovin, a také dbáme na hezké  
a čisté prostředí. Další prioritou pro nás je, že 
host nesmí čekat. Nic nenaštve více, než když 
máte hlad a jídlo nikde.

 

Naše motto zní: 
Host nesmí čekat!

Kontakt: Jevanská 9, Vyžlovka, 
email: hotel.vyzlovka@email.cz, 
tel. hotel: 739 051 993, 
tel. restaurace: 733 228 272, 
www.hotel-vyzlovka.cz, 
otevřeno denně od 11 do 23 hod.

kominictví pechlát z Říčan 
si získalo důvěru mnoha 
zákazníků, kteří ocenili 
profesionální práci, příjemné 
vystupování a velkou ochotu 
vyřešit jakýkoliv problém. 

„Topná sezóna vrcholí a my jsme připrave-
ni poskytnout našim zákazníkům dokonalý 
servis,“ říká jednatel firmy Michal Pechlát. 
„Využít můžete naši speciální telefonní lin-
ku 323 603 444, na které se lze objednávat  
v pracovní dny od 7 do 15 hod. Vaše objednáv-
ka bude zaregistrována a vy dostanete přesnou 
informaci, v jaký den a v kolik hodin k vám náš 
kominík dorazí.“

Chcete topit ještě letošní zimu v krbu či  
v krbových kamnech? „Žádný problém – nejjed-
nodušším a nejlevnějším řešením je venkovní, 
vícesložkový nerezový komín, který je možno 
montovat za jakéhokoliv počasí. Topit dřevem 
tak můžete ještě tuto zimu a užívat si krásu  
a teplo ohně za sklem již za pár dní! Náš tech-
nik navrhne optimálnější variantu pro umístění 

kamen a venkovního nerezového komína. Jest-
liže se vám naše nabídka zalíbí, můžeme do 14 
dnů začít stavět. Za jeden pouhý den postavíme 
komín, vybouráme potřebné zdivo, instalujeme 
kamna, a zase vše uvedeme do pořádku. Lehké, 
odizolované, dokonale konstrukčně propraco-
vané, nerezové komíny můžeme použít prak-
ticky kdekoliv. A navíc jsou velice elegantní  
a dodáváme i různé povrchové úpravy.
2 + 3 roky absolutní záruka

Kominictví PECHLÁT, s.r.o., vám nabízí 
2 + 3 roky absolutní záruky. Pokud si od nás 
pořídíte komín (jedno jestli vložkování anebo 
nový komín) a budete ho každoročně nechávat 
kontrolovat a čistit naší firmou, pak vám pro-
dloužíme zákonnou záruku dvou let vždy o 1 
rok až do maximální délky 5ti let. A aby tohoto 
principu mohli využít i lidé, kteří od nás již ko-
mín mají, rozhodli jsme se, že stejné podmínky 
budou platit i zpětně. To znamená, že pokud má 

od nás někdo komín a pravidelně jej dle plat-
ného nařízení vlády 91/2010Sb. s námi čistí, 
není problém prodloužit tuto záruku i zpětně. 
Nechceme se otočit zády k našim stávajícím zá-
kazníkům a lákat pouze ty nové. Prosím proto 
naše zákazníky, kteří mají zájem o více infor-
mací o podmínkách této ojedinělé akce, ať mi 
napíší nejlépe na e-mail info@pechlat.cz anebo 
zavolají na 777 21 23 21.
Ušetřete 100 a více korun 

Další výhodou je, že můžete ušetřit 100 Kč 
z celkové částky za kontrolu a čištění komína. 
Pokud při telefonické objednávce upozorníte 
na to, že máte kupón ze Zápraží a předložíte 
jej kominíkovi při čištění, bude vám odečteno 
100 Kč ze standardní ceny čištění, a to u každé-
ho komína (tj. při 2 komínech bude cena nižší  
o 200 Kč). 

kominictví pechlát, s. r. o., Široká 214, 
Říčany, tel.: 777 212 321, 
e-mail: info@pechlat.cz, 
www.pechlat.cz.

SLEVA 100 Kč
na kontrolu a čištění komína

Skvělá nabídka: 2 + 3 roky záruka na komín
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společnost santak 
z Mnichovic pro vás 
nyní rozšířila nabídku o 
kanadskÁ krbovÁ 
kaMna osburn. 

Vyrábí kanadská společnost Stove Builder 
International (dále jen SBI), jež je největším ka-
nadským a severoamerickým výrobcem kamen, 
vložek a krbů na dřevo. Její výrobky jsou uni-
kátní svou technologií spalování, která přináší 
významné výhody pro své uživatele. 
V čem spočívá výjimečnost kanadských 
kamen Osburn?  

Tato kamna jsou výjimečná maximálním 
využitím takzvaného zplynovacího procesu, 

Kanadská krbová kamna Osburn 
– nejlepší na trhu

kontakt: 
společnost santak, 
ondřejovská 76, Mnichovice, 
tel.: 323 640 304, 
       777 052 064, 
e-mail: santak@santak.cz, 
www.santak.cz

Hudební škola Yamaha v Čechách úspěšně 
působí již od roku 1994 a jejími kurzy prošlo 
tisíce dětí. „A právě díky těmto dlouholetým 
zkušenostem můžeme zodpovědně říci, že kon-
cepce Hudební školy Yamaha příznivě ovlivňu-
je všestranný vývoj dětí,“ říká Dagmar Duchko-
vá – ředitelka Hudební školy Yamaha Class pro 
Prahu a Prahu východ.

„Hudební vzdělávání dětí v raném věku má 
velký význam, který by rodiče neměli podce-
ňovat,“ vysvětluje paní Duchková. „Z poznatků 
o vývoji dětského mozku víme, že schopnosti 
jako jsou sluch a řeč se vytvářejí v období od 
narození do šestého roku života dítěte. V koje-
neckém věku vede poslech hudby a „hudební 
brebtání“ písní k intenzivnímu propojování sítě 
nervových buněk v mozku. Neocenitelným ve-
dlejším efektem je i skutečnost, že společným 
muzicírováním dochází k nesrovnatelně výraz-
nějšímu rozvoji sociálních schopností a vztahů. 
Na lekcích se zaměřujeme nejen na hudební  
a pohybovou výchovu, ale také na rozvoj řeči, 
paměti, slovní zásoby a přirozeně děti seznamu-
jeme se světem kolem nás.“

Zveme všechny rodiče, aby se přišli podívat 
na některý z našich kurzů, které vedu osobně 

nebo vyškolené lektorky s dlouholetou praxí. 
Sami se přesvědčíte o tom, jaké pokroky děti 
dělají a především s jakou chutí se zapojují do 
společného programu. Hudební škola Yamaha 
nabízí tyto kurzy: Robátka – pro děti od 4 do 18 
měsíců, První krůčky k hudbě – pro děti od 18 
měsíců do 4 let (rozděleno podle věku na kat. I, 
II, a III.), Rytmické krůčky – pro děti od 4 do 6 
let, Zobcová flétna pro děti 5 - 10 let.

Hudební škola Yamaha 
pro zdravý vývoj dětí

Říčany - Baby centrum Svět dětí na dlani
■ Úterý: Robátka 9.00 hod., První krůčky 
k hudbě I. 10.00 a II. od 11.00 h., Zobcová flét-
na 14.00 h., První krůčky k hudbě III. 15.00 h.
Říčany -  Centrum volného času Na Fialce
■ Čtvrtek: Robátka 9.00 hod., První krůčky 
k hudbě I. 10.00 hod. 
Ondřejov - Sportovně kulturní centrum
■ Středa: První krůčky k hudbě I. od 9.30 
hod. a II. od 10.30 hod.
 Chocerady - RC Sluníčko
■ Středa: První krůčky k hudbě I. 10.00 hod.
Mnichovice - RC Palouček
■ Čtvrtek: První krůčky k hudbě I. 9.15 hod. 
a II. 10.15 hod. 

Kontakt: Tel.: 603 336 579
e-mail: dagmarduchkova@seznam.cz,  
www.facebook.com/
YamahaDagmarDuchkova

Je možné se přijít podívat kdykoliv, 
ukázková hodina je zdarma.

kdy se zásadně zpomalí proces hoření samotné 
biomasy a dochází ke spalování plynů, které se 
ze dřeva uvolňují. Díky zplynovacímu procesu 
a silnostěnným materiálům vyrobeným z uhlí-
kové oceli zůstává veškerá energie uvolněná ze 
dřeva uzavřena uvnitř spalovací komory a odtud 
se dále velmi efektivně předává do prostoru, kde 
jsou tato kamna umístěna. Žádná energie „nevy-
letí komínem“.

Jen samé výhody
■ zákazník spálí dávku dřeva v čase až 
čtyřnásobně delším než u standardních 
kamen a navíc využívá veškerou energii, 
kterou lze z daného dřeva získat. tím 
ušetří až 50 procent paliva. 
■ 20letá záruka a komfortní obsluha 
spočívající v přikládání v intervalu 6 až 
12 hodin. 
■ rychlá návratnost pořizovacích ná-
kladů na krbová kamna, která vychází 
přibližně na dobu tří let, ale může být 
i kratší. 
■ vybíraní popela 2x do měsíce
■ Možnost přívodu externího vzduchu
■ active airwash systém - dokonale čisté 
sklo

Poraďte se s odborníky a začněte 
topit již tuto zimu!
    pokud jste projevili o kamna osburn 
zájem, kontaktujte nás. rádi vám poskyt-
neme veškeré informace a nezávazně 
doporučíme vhodný typ kamen, umístění 
a další technické požadavky.
    společnost santak z Mnichovic na-
bízí tyto služby: klempířské, pokrývačské 
a tesařské práce. dále střechy na klíč, 
klempířskou zakázkovou výrobu a výško-
vé práce horolezeckou technikou.

Zaváděcí ceny 12% sleva
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■ Filmová umělecká maskérka 
nalíčí a učeše na svatby, plesy, 
rauty, karnevaly atd. v Říčanech 
a okolí. tel.: 603 476 501

■ pronajmu suterénní byt 1+1 
v tehově, 5000,- + služby.
tel.: 607 744 436

Moje říčansko hledá k externí 
spolupráci.
- Grafika
- externího šéfredaktora
- zpravodajce, dopisovatele
- distributory občasníku 
  do schránek z celého Říčanska
- domácí pracovníky na pc    
   zadávání inzerátů na inzertní  
   servery, účast v diskusích,  
   registrace do katalogů, pr
- obchodní zástupce
- it-Web – jednotlivé práce   
  různého charakteru –    
  programování, konfigurace, 
- se znalostí cizích jazyků – rj, 
uj, aj, nj, aj.
tel.:775 301 206 

Hledáme 
- prostor pro umístění serveru  
- výdejnu pro eshop +obchod
- skladové prostory pro zřízení    
  prodejního skladu
- kancelář  
  (jednotlivě i do hromady)
tel.: 775 310 206

Soukromé lekce angličtiny 
a němčiny. Tel.: 733 363 404

Pronajmu garsoniéru 
v Říčanech, volná ihned, 

nájem 3 500 Kč, tel.: 777 636 206

Začátkem účinnosti nového 
Občanského zákoníku se od 1. 1. 
2014 mění i právní úprava pojistné 
smlouvy. 
■ Zajistíme vám revizi již existují-
cích pojistných smluv.
■ Projdeme s vámi tyto smlouvy  
a zjistíme, zda stále odpovídají va-
šim potřebám.
■ Česká pojišťovna připravila pro 
své klienty mnoho novinek, se kte-
rými vás rádi seznámíme. Podle 
vašich potřeb najdeme optimální 
řešení. V případě jakékoliv po-

jistné události vám rádi poradíme, 
nebo zajistíme potřebné písemné 
dokumenty. 
■ Nabízíme vám všechny typy ži-
votních pojištění, povinné ručení, 
havarijní pojištění, cestovní pojiš-
tění, úrazové pojištění, pojištění 
odpovědnosti z běžného života  
i z podnikání, pojištění bytu a do-
mácnosti, pojištění domu, stavby, 
chaty a chalupy. V případě potře-
by zajistíme i sjednání hypotéky. 
■ Nesmíme zapomenout ani na 
ty naše nejmenší, pro ně máme 
„Kompletní úrazový program“.  
A dětské pojištění Sluníčko Plus, 
obsahující širokou pojistnou 
ochranu dítěte od prvních krůčků 
až do dospělosti.

pojišťovna u pojistek občanské 
odpověd nosti rozlišuje limi ty  škody 
na zdraví,  majetku a škody finanční. 
pojistíte-li se na mi lion u škod na 
majetku, zaplatíte za celou rodinu 
do pěti set korun ročně. pokud 
si pojistku koupíte v kombina ci s 
pojištěním majetku (třeba nemo-
vitosti nebo domácnosti), bývá cena 
ještě nižší.

Česká pojišťovna - Milan rožníček
pojišťovací poradce – občanský 

tel.: +420 602 383 806
e-mail: 

milan.roznicek@ceskapojistovna.cz

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

■ VODA - TOPENÍ, 
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE 
tel: 604 835 260, inhe@seznam.cz

Nabízíme klientům ZDARMA 
revize a aktualizace pojistných smluv

Připravujeme pro vás pravi-
delné okénko do trhu s realitami. 
Budeme Vám přinášet informace 
o trhu, průběhu obchodu při koupi 
či prodeji nemovitosti i o povin-
nostech každého účastníka obcho-
du. V prvním čísle představíme 
síť RE/MAX a naší kancelář RE/
MAX VIP.
Kvalita, rychlost, rozsah služeb 
a hlavně bezpečí. 

To jsou hlavní důvody, proč si 
pro spolupráci vybrat právě re-
alitní kancelář RE/MAX VIP. 
„Navštivte nás v pobočce na Čer-
nokostelecké ulici v Říčanech. 
Rádi vám nezávazně u dobré kávy 
podáme všechny informace o naší 
kanceláři i o síti RE/MAX“ říká 
Ing. Filip Kovařík. „S prodejem 
či koupí nemovitosti Vám pomů-
žeme a pevně věřím, že budete  
s našimi kvalitními službami spo-
kojeni.“
■ RE/MAX má nejširší celore-
publikovou síť poboček. Využití 
obrovské distribuční sítě umožňu-
je prodat nemovitost rychleji a za 

nejvyšší možnou prodejní cenu.
■ RE/MAX je velmi známou 
realitní značkou. Máme jeden  
z nejnavštěvovanějších webů  
v České republice. 
■ Všechny smlouvy vytvářejí a 
kontrolují renomovaní advokáti.
■ Makléři mají 
vysokou úro-
veň vzdělání – 
jsou pravidelně 
vzděláváni v 
RE/MAX Aka-
demii a skládají 
náročné zkouš-
ky s důrazem na 
potřeby zákaz-
níka. Makléři 
vám poskytnou 
rozsáhlý před-
prodejní i poprodejní servis – pro 
hladký průběh obchodní transak-
ce.
■ Kancelář RE/MAX VIP je tu 
pro Vás. Specializujeme se na 
lokality Praha-východ, Říčansko, 
Posázaví, Jesenicko a Praha 4, 9 
a 10.

Realitní okénko RE/MAX VIP Říčany

Kontakt: 
RE/MAX VIP Říčany, 
Černokostelecká 245, 
tel.: 606 815 838, 
e-mail: 
filip.kovarik@re-max.cz, 
www.remax-czech.cz.

■ Pojištění občanské odpovědnos-
ti patří k levnějším typům pojistek. 
Přemýšlíte, proč ho ještě nemáte? 
Můžete si o něj požádat.

veramachackova@mojericansko.cz

veramachackova@mojericansko.cz „Žijeme tu, a proto to zde dobře 
známe,“ dodává Ing. Filip Kova-
řík. „Spojte naše dobré znalosti 
lokality s profesionálním servisem 
největší realitní kanceláře. Zajistí-
me pro Vás realitní a právní servis, 
odhady nemovitostí a služby s tím 
spojené.“
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Nízkoenergetické keramické domy - trend 
21. století

Při volbě stavebních hmot se dívejte dopře-
du. Relativně vyšší investice se již zítra může 
několikanásobně vrátit. Pomyslete na dlouhou 
životnost, kvalitu a úsporu nákladů na energii. 
S použitím kvalitního stavebního materiálu Li-
apor získáte pohodlné a komfortní bydlení, vý-
bornou tepelnou a zvukovou izolaci. 
Co je to Liapor? Surovinou pro výrobu Liaporu je 20 miliónů 

let stará třetihorní hlína. Po vytěžení se hlína 
upravuje - tak vznikají lehké keramické kuličky, 
které mají vysokou odolnost proti žáru a mrazu, 
mají vysokou pevnost v tlaku a v jakýchkoliv 
podmínkách zaručují vysokou životnost.
Zdivo Liapor – základ dobrého bydlení
■ Liapor tlumí okolní zvuk - ve stěnách z Lia-
poru dochází ke komůrkovému útlumu zvuku 
v mezerách mezi zrny a k jeho absorbci. 

Ceny domů k dokončení 
(300 m2 pozemek) začínají již 
na 2 750 000 Kč vč. DPH
Řadovky na klíč již 
za 3 250 000 Kč

Nízkoenergetické keramické domy 
v Popovičkách

■ Výborná tepelná izolace - stěny Liapor za-
jišťují v každém ročním období správné vnitřní 
klima. Teplo dobře akumulují a bezpečně tak 
vyrovnávají teplotní výkyvy vnějšího prostředí.
■ Správná vlhkost vzduchu – Stěny z Liaporu 
mají nízký odpor proti difuzi par, stěny nevlh-
nou a kvalita vzduchu uvnitř stavby je výrazně 
lepší ve srovnání s jinými materiály. 
■ Bezpečné zdivo – stavební hmota Liapor je 
zařazena do třídy nehořlavých stavebních ma-
teriálů skupiny A. 

Pokud vás náš projekt a nabídka fi-
nancování oslovila, rádi vás pozveme na 
nezávaznou schůzku, na které vám rádi 
zodpovíme další dotazy ohledně financo-
vání i domů, tel.: 774 030 707, 603 860 820,  
e-mail: infofurud@gmail.com, 
www.furud.cz

projekt popovičky nabízí 31 rodinných domů, z toho 16 řadových a 15 soliterních. 
nacházejí se v malebné přírodě u centra popoviček. samotná lokalita se nachází 
na jižním svahu a lemuje ji alej vzrostlých stromů s protékajícím potůčkem. 
ze severních pozemků se vám naskytne nádherný výhled na celou prahu.

www.marvel-mobilnidomy.cz



  Alternativní školička Mukařov
■ jsme zavedená školka fungující od roku 2009. 
■ používáme rozvojové výukové metody s prvky Montes-
sori pedagogiky, program respektovat a být respektován; 
v běžném roce podle zájmu též výuku na flétnu a angličtinu 
pro nejmenší. organizujeme výlety, projektové dny, divadel-
ní představení, spolupracujeme se státní mateřskou školou 
v Mukařově. 
■ přijímáme děti od 3 let věku do obsazení kapacity třídy 
(max. 15 dětí) průběžně i během školního roku. dny je možné 
si vybrat dle aktuální kapacity (obsazenosti). 
ih – alternativní školička je otevřená v pondělí a středu od 
7:45 – 15h., ostatní všední dny 7:45 – 12h. více aktuálních 
informací online najdete na www.iherna.webnode.cz. kontakt: 
veronika vaněčková dis, tel.: 603 517 530. 
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www-pro-tir.cz

výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu, 
množství a kapacitě za kilogram 8,- kč!

jan slavík
tel: 725 935 531

rožníček jan 
tel: 774 333 872

!akce baterie!
12v 180 ah 1000 a při vrácení váhově 

stejné baterie  2.850,- bez dph    
12v 225ah 1150 a při vrácení váhově 

stejné baterie  3.650,- bez dph

vysoká kvalita 
nejlepŠÍ ceny 

autobaterií
akce

Stále pokračuje.

ZA PŘÍZNIVÉ CENY.

wwww.pronto84.webmode.cz

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

✽✽ špičkové sudové víno ✽ speciální 
lahvové víno ✽ zákusky z pravé šlehačky 

✽ delikatesy k vínu – sýry, klobásky✽✽ špičkové sudové víno ✽ speciální ✽speciální ✽
✽

Kutnohorská 98, Louňovice, 776 669 961
PO-PA 13.00-20.00

SO 10.00-18.00     NE  13.00-15.00

únor + březen - neděle zavřeno

Activity Agency, 
s.r.o.

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ

Nabízíme několik forem spolupráce, 
od externího vedení účetnictví, 

zpracování dat u klienta a účetnictví 
online.

Vedení účetnictví, daňové evidence, daň 
z přidané hodnoty, mzdy.

Cena za zpracování daňového přiznání 
za rok 2013: 2000,- Kč.

www.activity-agency.cz

info@activity-agency.cz
Tel.: 722 959 411

Od 1. února chystáme každou sobotu 
odpolední aktivity pro vaše děti. Začíná-
me vždy od 13.00 do 16.00 hod.  
 
Aktivity pro děti: 
- Sportovní aktivity (tenis, ping  - pong, 
badminton, golfový simulátor) 
- Dílničky (tvoření, malování, kreslení) 
- Dětské diskotéky a zábavné hry 
- Procházky po okolí (zámecký park, 
mini zoo, naučná stezka, vyhlídkové 
místo Bílý kámen) 
- Dopravní hřiště a koloběžky 
Minimální věk dítěte je 4 rok.
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Malířské a lakýrnické 
     práce
Tomáš Drahotínský
Říčany - Pacov
tel.: + 420 607 176 827

e-mail: dratom@volny.cz

SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO

pelety a brikety
Štěpkování větví do průměru 10 cm

sklady-odběrná místa: 
prusice (tel.608 302 917)

všestary (tel.777 280 341)
otevírací doba: po-pá: 7-17  so:7-13

ceník: www.broukal.cz



pelety Ø 6mm
Dřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistého 

suchého smrkového dřeva (piliny a hobliny) 
– certif. dle rakouské Ö-NORM M7135 – 

vyrobené v ČR. Aktuální ceny na 
www.espedi.cz nebo telefonicky 

na tel. 777 283 009, 321 770 400.
Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy 

v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích. 
Na paletě 1050 kg.
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MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com
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Prodej vozů: 323 666 129
E-mail: beno@benoricany.cz

Prodej náhradních dílů
a příslušenství
Tel.: 323 666 133

Servis: 323 666 132
Odtah. služba: 723 850 333

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

Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Dobrý servis
potěší i cenou

Výměna předních
brzdových destiček

Fabia
Octavia Tour

již od 1 371 Kč
již od 1 375 Kč

Výměna zadního
dílu výfuku

Fabia
Octavia Tour

již od 2 655 Kč
již od 3 271 Kč

Výměna sady rozvodů
Octavia Tour 1,6 již od 4 282 Kč

Uvedené ceny zahrnují také servisní práci a jsou včetně DPH.

Dezinfekce klimatizace
Fabia již od 700 Kč

Paketove_Ceny_D2_CZ_DYN_ad3b786436aa44529d55b5bfcf90d81f_indd   1 4/8/2013   1:13:51 AM


