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inzerce

Milí čtenáři!
Šli jste ve vaší obci upálit nebo utopit Moranu 

– zlou Zimu? Evidentně jste to někde podcenili 

a nechali Moranu běhat po polích. Naštěstí se 

našlo dost lidí, kteří se s Moranou podle tradice 

hezky vypořádali. Příspěvky z některých obcí na-

jdete v tomto Zápraží. Všem lidem, kteří ve svém 

volném čase neváhají pro své sousedy připravit 

hezkou akci, patří velký dík. A jak sleduji kulturní 

programy obcí, tak na „Zápraží“ to opravdu žije. 

Téma Zápraží se věnuje Pražské lince důvěry, 

která funguje nonstop po celý rok. Možná že právě 

nyní, co čtete tyto řádky, se někdo na linku důvěry 

dovolal a potřebuje se „vypovídat“ ze svého trá-

pení.

Přeji vám, aby jste linku důvěry nikdy nepotře-

bovali, a také aby ta Morana už šla konečně k šíp-

ku a udělalo se hezky.

šéfredaktorka Helena Vlnařová

INZERCE
Zájemci o inzerci se mohou obrátit 
na manažera inzerce Kamilu Kašparovou. 
Rozměry inzerátu, technické parametry 
a cenu najdete na internetových stránkách 
časopisu v sekci inzerce. Nabízíme 
individuální slevy při opakovaní inzerátů. 
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 4. 2013 
pro texty a 20. 4. 2013 pro inzerci.

DISTRIBUCE
Časopis je zdarma a je distribuován do 
poštovních schránek Českou poštou a.s. a na 
distribuční místa. Seznam distribučních míst 
a seznam obcí s distribucí do schránek je uveden 
na internetových stránkách časopisu. V obcích 
s distribucí do schránek uplatňujte případné 
reklamace přímo u Vašeho doručovatele.

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101  |  250 84  İ  tel. 323 605 313-6  |  www.fiat-krenice.cz

VELKÝ VÝBĚR 

INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy 

najdete na Černokostelecká 1623/14, Říčany 

(ve výškové budově bývalého 

Interiéru vedle Billy) 

PK-podlahy největší 
interiérové studio v regionu

www.interierystaveb.cz
Dodáváme a instalujeme na klíč podlahy, dveře, 

stínící techniku.

Podlahové
Krytiny

AKCE NA DUBEN

Otevřeno Po-Pá 9.30 - 18.00 hod. 
(po dohodě dle vaší potřeby)

tel.: 604 941 123,  e-mail: pk-podlahy@seznam.cz

www.interierystaveb.cz

DŘEVĚNÉ PODLAHY 

od 799 kč/m2 vč. DPH

VINYLOVÉ PODLAHY 

od 345 kč/m2 vč. DPH
Měsíčník je doručován do schránek Českou Poštou, a.s. a vlastními distributory 

na další distribuční místa. Obsluhovaná oblast zahrnuje především:

Babice, Božkov, Březí, Čestlice, Černé Voděrady, Dobřejovice, Doubek, 

Herink, Hrusice, Chomutovice, Jažlovice, Jevany, Kamenice, Klokočná, 

Kolovraty, Kostelec u Křížků, Kozojedy, Krabošice, Křenice, Křížkový 

Újezdec, Kunice, Kuří, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, 

Mukařov, Myšlín, Nebřenice, Nupaky, Ondřejov, Pacov, Petříkov, Pětihosty, 

Pyšely, Popovičky, Průhonice, Radošovice, Řehenice, Říčany, Senohraby, 

Sluštice, Srbín, Strančice, Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice, 

Štíhlice, Tehov, Tehovec, Uhříněves, Velké Popovice, Voděrádky, Všestary, 

Vyžlovka, Zvánovice, Žernovka.

Moranu vynášelo 
30 dětí

Tehov – Paní Zimu přišlo na Smrtnou neděli 

17. 3. vynést z Tehova více než 30 dětí s rodiči. 

Naší Moranu vyráběly děti na kroužku Tvoření, 

o zaříkávání Zimy a tradiční dětské tanečky se 

postaraly cestou z návsi a v cíli u rybníka děti 

z folklórního kroužku Svatojánek a flétnového 

kroužku, které pracují při OS Tehov. Ohřáli 

jsme se u ohníčku, opekli buřtíky, snad i čaj 

trochu zahřál. Sluníčko se snažilo hřát z modré 

oblohy, ale 4°C a studený vítr nám připomína-

ly, že zima je ještě mezi námi. Moranu jsme 

spálili a utopili a každé z dětí si neslo domů 

vlastnoručně vyzdobené „líto“, větvičku s maš-

ličkami, symbol jara. Společné větší „líto“ 

jsme po návratu na náves připevnili u školy. 

Tak snad už jaro konečně brzy opravdu přijde! 

OS Tehov děkuje za Vaši přízeň a těšíme se 

na Vás 21.4. na jarním benefičním koncertě 

na podporu kostela Narození sv. Jana Křtitele 

v Tehově, dobrovolným vstupným přispějete do 

kasičky veřejné sbírky na jeho opravu. Koncert 

bude tentokrát z důvodu světského repertoáru 

na sále OÚ Tehov, více na www.ostehov.cz.
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Téma Zápraží Život v kraji – školy

Zřizovatelem Pražské linky dů-

věry je Centrum sociálních služeb 

Praha (CSSP). Pražská linka důvě-

ry poskytuje telefonickou krizovou 

pomoc (dle zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb.) volajícím 

z celých Čech.

Komu je Linka důvěry určena?
Původně byla důvodem vzni-

ku linky důvěry snaha nabídnout 

rychlou pomoc lidem, kteří mají 

sebevražedné myšlenky a ocitnou 

se v ohrožení života. Linky důvě-

ry však nyní mají daleko širší pole 

působnosti a zavolat může kdokoliv 

s jakýmkoliv problémem, pokud 

má pocit, že jej z různého důvodu 

nezvládá dobře vlastními silami. 

Řešíme intrapsychické problémy 

(stres, psychické vyčerpání, samota 

a osamění, úzkost a deprese, psy-

chická krize, duševní či fyzické one-

mocnění), problémy v mezilidských 

vztazích (partnerské, manželské 

a rodinné krize, nevěry, rozchody, 

rozvody, mezigenerační vztahy, 

problematické vztahy na pracoviš-

ti, s vrstevníky, sousedy), ohrožení 

trestnou činností (domácí násilí, 

týrání a zneužívání, šikana), prožité 

trauma (tragické úmrtí, znásilnění, 

přepadení, dopravní nehoda), tíživá 

sociální situace (bytová, finanční 

tíseň, dluhy a exekuce), závislostní 

chování (alkohol, drogy, hráčství), 

nebo reakce na nemoci, umírání 

a smrt blízkého člověka.

To je opravdu široké spektrum 
problémů. Jak můžete tolika 
lidem s různými starostmi 
pomoci?

Rozhodně neexistuje nějaký „ma-

nuál“, podle kterého bychom situ-

ace typizovaně řešili. Klient přišel 

o zaměstnání, tak nalistuji stránku 

35 a přečtu si postup – tak to nejde. 

Každý klient je jiný a zvládá situ-

aci rozdílně. V každém případě je 

naším prvotním cílem stabilizovat 

stav volajícího a snížit nebezpe-

Pražská linka důvěry 
– nebojte se zavolat
Pražská linka důvěry byla založena roku 1991 

a své služby poskytuje non stop na telefonním 

čísle 222 580 697, a to každému bez omezení 

věku, pohlaví či typu problému. O prospěšnosti 

této služby jsme si povídali s vedoucí Pražské 

linky důvěry Mgr. Jitkou Medřickou. 

čí prohloubení krize. Následně se 

snažíme propracovat k blízké bu-

doucnosti klienta a nasměrovat ho 

na možnosti řešení. Metoda práce 

„telefonická krizová intervence“ je 

postavena zejména na přijetí, bez-

pečí, podpoře, prostoru a respektu. 

Poskytneme potřebné informace 

a s využitím specifických technik se 

snažíme společně nalézt optimální 

řešení. Důraz je kladen na individu-

ální přístup, práci s emocemi, moti-

vaci a aktivizaci klienta. 

Vaše pomoc tedy spočívá nejen 
v „utěšení“ a vyslechnutí, ale také 
se snažíte, aby klient začal na 
svém problému sám pracovat…

Ano, my klientům neposkytneme 

„zázračné“ řešení, neřekneme, teď 

udělejte to a to, a vše bude v pořád-

ku. Ale vedeme rozhovor tak, aby se 

lidé sami alespoň přiblížili k něja-

kému řešení, aby se na věc podívali 

z jiného úhlu, získali nadhled, a tře-

ba i zjistili, že se nemají bát požádat 

o pomoc rodinu, přátele nebo vyhle-

dat pomoc nějakého odborníka. Po-

kud začnou sami navrhovat možná 

řešení, je to pro nás ten nejlepší vý-

sledek. To, že o problému hovoříte 

nahlas s někým nezaujatým, že s vá-

mi někdo sdílí vaše starosti, může 

být už samo o sobě značně uvolňují-

cí a působit terapeuticky. 

Takže neposkytujete konkrétní 
rady nebo doporučení?

To je velice individuální. Pokud 

chce někdo spolykat prášky, tak 

samozřejmě řekneme, nedělejte to! 

a vedeme cíleně rozhovor dál. Pokud 

je někdo v přímém ohrožení života, 

určitě poradíme, okamžitě volejte 

záchranku nebo policii.  Ale pokud 

volá žena, že jí byl nevěrný man-

žel, neradíme – vezměte si právní-

ka a hned se rozveďte. Naše pomoc 

spočívá v tom, že zjistíme, jak vážně 

tato situace na ženu zapůsobila, co 

to pro ni znamená, zda je psychicky 

na dně nebo nemá kde bydlet, pro-

tože ji manžel vyhodil z bytu. Podle 

potřeby pak klienta nasměrujeme 

na poradnu pro rodinu, psychologa, 

právníka nebo jinou sociální pomoc. 

Obvykle přitom nedoporučujeme 

konkrétní jména lékařů či psycholo-

gů, ale ponecháváme klientovi volbu 

z více možností, poradíme, kde zís-

kat konkrétní kontakty a informace, 

zda má vybraný odborník smlouvu 

s jejich zdravotní pojišťovnou apod. 

Spolupracujete s psychiatry 
a psychology?

Většinou o nás vědí a své klienty 

informují, že v případě nouze mo-

hou zavolat. Psychiatričtí klienti, 

kteří se léčí ambulantně, linku dů-

věry využívají poměrně často. Mají 

sice lékařskou péči, ale může se stát, 

že se náhle dostaví krize, jejich stav 

se natolik zhorší, že potřebují pomoc 

ihned. Naším úkolem je stabilizovat 

stav pacienta, zastavit propad nálady, 

nastolit pocit bezpečí a doporučit, 

co dělat. Někteří psychiatričtí klien-

ti na linku důvěry volají pravidelně 

a my se stáváme jejich průběžnou 

podporou. Díky rozhovoru se zmírní 

jejich obavy a lépe přečkají do další 

návštěvy u psychiatra, který jim ne-

může být k dispozici nonstop každý 

den. Linka důvěry ale ano. Nikdy 

ovšem neradíme, jaké léky a v ja-

kém množství mají klienti užívat.   

Bývají na vás volající agresivní, 
vybíjejí si na vás zlost?

Někdy ano, ale my to bereme 

jako svou práci a je lepší, když se 

vyřvou na nás, než aby ublížili třeba 

svému dítěti. Také se někdy setkáme 

s tím, že se klient rozčílí, že se stej-

ně nic nedozvěděl a my za něj v 10 

minutách nevyřešili problém, který 

má už 20 let. Ale jak jsem již uved-

la, my nedáváme zázračné recepty. 

Poradíme, ale snažit se musí každý 

sám, každý má zodpovědnost za 

svůj vlastní život.

Využívají linku důvěry i děti?
Také k nám volají, ale není to tak 

časté. Děti využívají spíše bezplat-

nou Linku bezpečí. Běžnější je, že 

k nám volají rodiče a žádají pomoc 

pro své dítě, protože mají podezření 

na šikanu, užívání drog a jiné. Děti 

a mladiství využívají spíše naši cha-

tovou poradnu nebo napíší dotaz na 

naši mailovou poradnu. Komuniko-

vat pomocí počítače je jim blízké.

Vaše práce určitě není jedno-
duchá. Jací lidé mohou na lince 
důvěry pracovat a kde ke své 
práci berete sílu?

Na lince důvěry mohou pracovat 

pouze odborníci - psychologové 

a sociální pracovníci. Navíc je pod-

mínkou náročný, dlouhý výcvik v te-

lefonické krizové intervenci, protože 

ne každý psycholog se na tuto velice 

specifickou práci hodí. Samozřej-

mostí je, že se stále vzděláváme 

a pracovníci jsou povinně zapojeni 

do systému supervizí a intervizí, 

které umožňují, že můžeme o své 

práci mezi sebou hovořit. Vzájemně 

si sdělovat, jak na nás jednotlivé pří-

pady působily, kde jsme mohli zare-

agovat jinak. V týmu si předáváme 

zkušenosti a společně přemýšlíme, 

co se dá v daném případě ještě udě-

lat lépe. Samozřejmě vždy je za-

chována anonymita klientů, jejichž 

jména ani neznáme, protože nejsou 

povinni nám je sdělovat. A i pro nás 

je důležité si o své práci popovídat, 

svěřit se, že máme z něčeho špatný 

pocit. I my jsme jenom lidé.

� Pražská linka důvěry poskytuje volajícím telefonickou krizovou pomoc 
a základní poradenství. Služba je poskytována okamžitě a nepřetržitě, 
neboť funguje v non-stop provozu (24 hodin denně po celý rok). 
Pracoviště zaručuje svým klientům naprostou anonymitu, nemusí 
sdělovat své jméno, ani místo pobytu. Nezobrazuje se telefonní číslo 
a hovory nejsou nahrávány.
� Pražská linka důvěry vyřídí v průměru ročně 12 až 15 tisíc telefonátů.
� Telefonní číslo Pražské linky důvěry není zdarma, ale je zpoplatněno 
stejně, jako kdyby volající uskutečnil hovor na jakékoli jiné „pevné“ 
telefonní číslo.

Pražská linka důvěry  Telefon: 222 580 697

E-mail: linka.duvery@csspraha.cz (zašlete dotaz 

a do pěti pracovních dnů obdržíte odpověď)

Chat: www.chat-pomoc.cz (zvolte přezdívku a budete 

spojeni, komunikace je po skončení okamžitě smazána)

Mnichovice – „Uvědomuje-

me si, že znalost cizího jazyka je 

v dnešním světě čím dál tím dů-

ležitější. Domluvit se anglicky je 

dneska samozřejmostí,“ říká ředi-

telka mnichovické školy Mgr. Mar-

cela Erbeková. „Angličtina se u nás 

vyučuje již od první třídy metodou 

Super Nature, kde je hlavní důraz 

kladen na mluvenou angličtinu 

a také každý den začleňujeme do 

výuky  poslech speciálního CD. 

Žáci 4. - 9. ročníku mají od letoš-

ního školního roku možnost navště-

vovat přípravné kurzy k meziná-

rodním Cambridgeským zkouškám 

Starters, Movers a KET. A to není 

všechno…  Žáci jsou také zapojeni 

do řady mezinárodních projektů. 

V projektech eTwinning pracují 

na dálku. Pomoci digitálních tech-

nologií poznávají život dětí z růz-

Prioritou ZŠ 
v Mnichovicích je 
jazykové vzdělávání 

ných států Evropy a společně pra-

cují nad různými tématy.  V rámci 

mimoškolní činnosti je v nabídce 

kroužek Anglické hry s rodilým 

mluvčím. Jazykoví asistenti z USA 

nebo z Velké Británie doplňují náš 

pedagogický sbor již několik let. 

V současnosti u nás působí mladý 

Angličan Kevin a je určitě velkým 

přínosem pro nás všechny – česky 

vážně neumí ani slovo. Na naší ško-

le máme již dvě třídy s rozšířenou 

výukou jazyků. Kromě angličtiny 

se navíc učí další cizí jazyk. Největ-

ší zájem je o němčinu. Od letošního 

roku vyučujeme i ruštinu. 

Přihlášky do 6. třídy 

s rozšířenou výukou jazyků 

pro školní rok 2013/14 

přijímáme do 3. května 

2013 v kanceláři školy. 

Více informací na 

www.zsmnichovice.cz.

Říčany – I. ZŠ na Masarykově 

náměstí otevírá ve školním roce 

2013/2014 6. třídu s rozšířenou 

výukou matematiky a přírodověd-

ných předmětů. Zkoušky probíhají 

formou matematického testu. Žáci 

s vývojovými poruchami učení bu-

Přihlášky posílejte 
do 13. května

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte 

na adresu naší školy do 13.5.2013. Budou přijímáni pouze žáci, 

kteří mají jako cizí jazyk angličtinu. Přihlášku lze vyzvednout 

v hlavní budově školy nebo stáhnout ze stránek školy 

(http://1zs.ricany.cz). Přijímací zkouška (zařazovací řízení) 

se koná ve středu 22. května v 8.10 v budově I. ZŠ, 

Masarykovo nám. 71 – budova za kostelem.

Další informace na tel. čísle 323 602 794.

dou mít prodloužený časový limit 

(kopii vyšetření odborného lékaře 

nutno přiložit k přihlášce). Testu se 

neúčastní žáci, kteří již byli přijati 

na osmiletá gymnázia a odevzdali 

tam zápisový lístek. Žáci si přine-

sou psací a rýsovací potřeby.

Strančice – Sedmý ročník puto-

vání se studánkovou vílou Annou 

ve Strančicích se maximálně pove-

dl. Ač mrazivé počasí, slunce bylo 

spousta a modré nebe nad hlavou. 

Sešli jsme se u MŠ, Mořeně do-

kreslili obličej a vydali se v průvo-

du po stopách víly, která ke zdo-

lání zimy připravila úkoly spojené 

s vodou, zimou a jarem. Děti do-

stávaly za odměnu své šikovnosti 

kapky vody z papíru. U kaple sv. 

Anny v lese jsme si upletli po-

mlázky a děvčátka věnečky a víla 

rozdala všem čokoládové zajíčky. 

V lomu u ohníčku jsme si opekli 

buřtíky a ochutnali mazanec a be-

ránka. Na závěr jsme s Vílou Mo-

řenu upálili a počkali, až puknou 

všechny její životy v podobě náhr-

delníku z vyfouklých vajec. Všem 

přejeme pěkné jaro a děkujeme 

dětem za pomoc. 

Míša Hupcejová z MC Lodička

Studánková víla 
rozdávala kapky vody

Život v kraji

Mirošovice – Maminky 
z MC Čolek uspořádaly tra-
diční akci Čokoládové za 
malované. Každé dítě, které 
přineslo vlastnoručně nama-
lovanou kraslici, dostalo čoko-

ČOKOLÁDOVÉ 
ZA MALOVANÉ

ládové vajíčko. Ani tentokrát 
nechyběly skvělé výtvarné 
dílničky, pletení pomlázek 
a chleby s vajíčkovou a škvar-
kovou pomazánkou, kterou 
připravily místní baráčnice. 
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Městská část Praha 22 (bývalé 

obce Uhříněves, Pitkovice, Hájek) 

patří mezi nejrychleji se rozvíjející 

oblasti hlavního města. Počet oby-

vatel se každým rokem zvyšuje. 

K 1. 1. 2003 zde bylo přihlášeno 

k trvalému pobytu 4 770 obyvatel, 

o deset let později k 1. 1. 2013 je-

jich počet vzrostl na 8 208. Stěhují 

se sem především mladé páry, které 

zde zakládají rodinu. Letos v dub-

nu přivítá starosta Milan Coller 99 

nových občánků. Proto se Praha 22 

ve své strategii rozvoje velkou mě-

rou věnuje zajišťování dostatečné 

kapacity školek, škol a také výstav-

bě dětských hřišť a veřejných spor-

tovišť. Pamatováno je na všechny 

věkové kategorie – od předškolních 

dětí až po teenegery.

„Uvědomujeme si, že hřiště 

jsou přirozeným centrem setkává-

ní obyvatel a že plní nenahraditel-

nou funkci ve vývoji dětí. Proto se 

snažíme, aby v Uhříněvsi, Pitko-

vicích a Hájku fungoval dostatek 

bezpečných hřišť“, sdělila nám 

Dana Sopoušková, vedoucí odboru 

životního prostředí. Městská část 

Deset dětských hřišť, 
dvě sportoviště a skatepark

Praha 22 je provozovatelem 10-

-ti dětských hřišť, dvou sportovišť 

pro mládež a skateparku. Všechna 

hřiště splňují nové normy, jejich 

bezpečnost je pravidelně kontro-

lována pracovníky městské části 

a jednou ročně projdou kontrolou 

nezávislým certifikovaným kont-

rolorem. „Každoročně je na všech 

pískovištích vyměněn písek a jsou 

upraveny dopadové plochy pří-

slušných herních prvků. V letních 

měsících zde pravidelně sekáme 

trávu a uklízíme odpadky. Jenom 

tato údržba stojí městskou část ne-

malé finanční prostředky“, dodává 

Dana Sopoušková. „Kromě údržby 

se pamatuje i na doplňování stáva-

jících hřišť o nové prvky a budo-

vání nových hřišť v lokalitách, kde 

vzrostl počet obyvatel s malými 

dětmi a hřiště zde chybí - napří-

klad Sluneční město, v Jezerách. 

Limitující je, že zde městská část 

nemá vhodné pozemky. Opakování 

této situace se snažíme předchá-

zet jednáním s developery, aby ve 

svých projektech vyčlenili prostor 

pro hřiště a pomohli je financovat. 

To se týká například plánovaného 

obytného souboru „Cihelna“ nebo 

projektu „Benice“, kde je očekáván 

velký nárůst počtu obyvatel. Inves-

tor obytného souboru „Cihelna“ již 

vybudování dětského hřiště i spor-

toviště přislíbil, provoz hřišť bude 

následně zajišťovat městská část.

Pamatuje Uhříněves i na seniory?
„Díky přispění sponzorů jsme 

mohli vybudovat sportoviště 

a venkovní fitpark pro dospělé 

a seniory za Domem s pečovatel-

skou službou II. Jsou zde umís-

těny čtyři speciální posilovací 

a protahovací stroje a petanquová 

dráha. Vzhledem k tomu, že je fit-

park hojně využíván nejen seniory, 

chtěli bychom sem doplnit ještě 

dva cvičební prvky.“

Počítáte v letošním roce s dal-
šími úpravami či budováním 
nových hřišť?

Pozornost bude věnována nejví-

ce navštěvovanému hřišti za obcho-

dem Norma. V r. 2012 jsme sem 

Sport na Zápraží

doplnili pedálový kolotoč a opra-

vili pískoviště. V letošním roce zde 

plánujeme vybudovat skluzavku 

„na kopečku“. V dalších letech 

bychom zde rádi zrekonstruovali 

stávající asfaltovou plochu, kterou 

by nahradil umělý povrch s koši na 

basketbal. Asfaltové cestičky by po 

opravě mohly sloužit pro jízdu na 

kole a na in-line bruslích. Na tyto 

investice však zatím nejsou finan-

ce. Letos ještě chceme pokračo-

vat v revitalizaci dětského hřiště 

v centrálním parčíku v Pitkovicích. 

Nejprve jsme rozšířili dětské hřiš-

tě, letos se budeme věnovat obnově 

doprovodné zeleně. Do budoucna 

zde plánujeme instalaci několika 

relaxačních prvků.

inzerce

Život v kraji

Tehov – Šmoulové připravi-

li v Tehově dětem karnevalové 

odpoledne plné písniček, sou-

těží a legrace. Na děti čekala 

bohatá tombola a také „Šmoulí 

dortík“, který každý dostal na 

cestu domů.

Večerní maškarní ples pro 

dospělé měl již jiná měřítka. 

Sál opravdu praskal ve švech, 

když to na parketu za dopro-

vodu bezvadné kapely SMOK 

„rozbalila“ většina tanečníků. 

Letošní třetí ročník se opravdu 

povedl – 98 % účastníků plesu 

bylo v maskách. A to ne jen tak 

ledajakých. Na některých se 

opravdu pracovalo dlouhé týd-

ny. Posuďte sami na fotografi-

ích na www.tehov.cz v záložce 

„Život v obci“. Kulturní výbor 

velice děkuje všem, kteří se na 

obou akcích podíleli.  

KV Tehov

Sulice – Obecní úřad uspořádal 

na místní návsi „Vepřové hody“. 

K dostání byly typické zabíjač-

kové speciality – polévka, guláš, 

ovar, jitrnice, jelítka, tlačenka 

a dále klobásy, uzené maso a pár-

ky. Nechyběly ani sladké dobroty. 

K dobré náladě přispěl harmoni-

kář. „Vepřové hody jsou jednou 

z dalších akcí, které na naší ob-

novené návsi pořádáme,“ sdělil 

starosta Sulic Petr Čuřík. „Naším 

cílem je, aby se lidé opět začali 

více potkávat, aby vyšli ven před 

„své zahrádky“ a cítili větší sou-

náležitost s místem, kde žijí. Vel-

kou radost mám i z akce „Setkání 

seniorů“, kterou obecní úřad začal 

pro naše dříve narozené občany 

pořádat. Nyní šlo již o třetí setkání 

Setkání seniorů 
mělo opět úspěch

Mukařov – U dětského hřiště 

na „Třešňovce“ v Srbíně se usku-

tečnilo tradiční pálení Morany. 

Sraz byl na srbínské návsi, kde si 

každé dítko mohlo vyrobit svoji 

malou papírovou Moranku. Potom 

se průvod vydal ke hřišti, kde již 

plápolal oheň připravený skonco-

vat s paní Zimou. Ačkoliv spálení 

slaměné figuríny moc nepomohlo 

a stále foukal ledový vítr, všichni 

si s chutí dopřáli buřtíky, domácí 

buchty, výtečný čaj s jablečným 

moštem a slané „šneky“. Na akci, 

kterou pořádalo OS Mukařovsko za 

podpory obecního úřadu, nemohly 

chybět ani poníci ze stájí na Žer-

novce, kteří děti trpělivě vozili. 

Spálili jsme Moranu 
i malé Moranky

Ladovská zabijačka již po 39.
Hrusice – Spojené osady Hrusic uspořádaly v místní sokolovně 
tradiční Ladovskou zabijačku. Letos se uskutečnil již 39. ročník! 

Kamenice – Obecní zastupitelé 

v Kamenici řešili otázku, zda upra-

vit územní plán v lokalitě u olešo-

vického zahradnictví a umožnit, 

aby zde na soukromém pozemku 

vyrostl nový supermarket. Součas-

ný regulativ územního plánu tako-

vou stavbu nepovoluje a výstavba 

je omezena nízkou zastavěností. 

„Mohou zde vyrůst drobné provo-

zovny, školka s velkou zahradou 

nebo například menší sportoviště,“ 

vysvětluje starosta Pavel Čermák. 

Diskuze byla velmi bouřlivá, ale 

Nový supermarket 
v Kamenici nevyroste

nakonec se zastupitelstvo shodlo, 

že stavba nového supermarketu by 

obci neprospěla. V Kamenici již 

jeden velký obchod funguje, a po-

kud by zde vyrostl druhý, zřejmě 

by dříve či později jeden z nich 

zkrachoval a obci by zbyla jedna 

plechová hala navíc. Územní plán 

tedy zůstal beze změny, ale pokud 

by se objevil nějaký jiný originál-

ní návrh na využití tohoto území, 

který by byl ku prospěhu obce, 

je zastupitestvo ochotné o změně 

uvažovat. 

Projekt na obnovu 
náměstí

Kostelec n.Č.l. – Město vyhlašuje architektonickou soutěž 
o návrh na obnovu náměstí Smiřických. Výsledkem by měl 
být projekt, který navrátí náměstí původní význam a oživí ho. 
Město preferuje ekonomicky střízlivá řešení. Bližší informace 
na webových stránkách města.

Senioři v Sulicích 

nechtějí „sedět doma“.

a pokaždé mě mile překvapí velká 

účast a skvělá atmosféra, která zde 

panuje. To je jasný důkaz toho, 

že senioři nechtějí jenom „sedět 

doma“, a dokáží ocenit, když pro 

ně někdo něco udělá. Už nyní se 

těším na setkání v listopadu,“ do-

dává starosta Petr Čuřík.

Dobová fotografie náměstí 

v Kostelc n. Č. l.

Téměř 
všichni 
přišli 
v maskách
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Život v krajiŽivot v kraji

Pod jednou střechou tu najde-

te nejen posilovnu se špičkovými 

přístroji, luxusní relaxační zónu 

s wellness službami, a tělocvičnu 

s badmintonovým kurtem a ven-

kovní tenisové kurty, ale i vyhlá-

šený kosmetický salón, kde se vaší 

pleti dostane ošetření exkluzivní 

švýcarskou kosmetikou La Prairie. 

Využít můžete i  služeb zkušených 

pedikérek, manikérek a kadeřnice.  

Péče o tělo 
Sokolovna Průhonice nabízí 

služby profesionálních výživových 

a fitness poradců a osobních trené-

rů. Přijďte se poradit a vybrat si ta-

kovou sportovní aktivitu, která vám 

bude nejvíce vyhovovat. Zapojit se 

můžete do redukčního, zdravotního, 

kondičního, seniorského či těhoten-

ského tréninkového programu. Cvi-

čit můžete sami s trenérem nebo ve 

skupinách – Yoga, Pilates, Zdravá 

záda, Zumba, posilování problema-

tických partií a jiné nebo vyzkou-

šejte zajímavé programy plné dyna-

miky, jako jsou Steel Man, X-Man, 

Gun-eX tréninky, či Kick Box.

Kafe restaurant
spojuje dokonalé prostředí s do-

konalým jídlem. Zde máte záruku, 

že veškeré pokrmy jsou připravová-

ny z těch nejkvalitnějších surovin. 

V Kafe restaurantu si můžete dopřát 

i úžasné snídaně, které se podávají 

už od 7 hodin! Vysokou úroveň při-

pravovaných pokrmů hlídá šéfku-

chař Ladislav Douša, který získal 

ocenění v mezinárodní soutěži ku-

chařů. „Velký důraz kladu na techni-

ku přípravy a rafinovanost pokrmu. 

Doba ledabyle pečených „bifteků“ 

je prostě pryč. Taková loupaná plec, 

Zasloužíte si jen to nejlepší!
Sokolovna Průhonice je skvělým místem pro 

celou rodinu. Nabízí nejen nejrůznější aktivity 

pro děti, ale také bohatý kulturní program 

pro dospělé, profesionální služby v péči 

o tělo a také zde najdete skvělou restauraci.

vysoký roštěnec s vnitřním tukem 

nebo pečený pupek jsou lahůdky 

dnešní dob. Na jarní a letní měsíce 

zařazujeme více salátů, sezónní ze-

leniny a lehkých dezertů,“ prozradil 

šéfkuchař Ladislav Douša, na jaké 

změny v jídelníčku se mohou ná-

vštěvníci těšit. „Každý si z našeho 

ba s přáteli. Pochutnat si můžete 

například na Roast beefu nakráje-

ném na plátky, tataráku z mladého 

býčka nebo lososovém „tataráku“ 

ochuceném šalotkou, pažitkou 

a citrónovou štávou.

Aktivity pro děti
Vybrat si můžete z široké nabíd-

ky sportovních a kreativních kurzů 

pro děti - Atletika hrou, 

Balet, Judo, Kickbox pro 

děti, Cvičení rodičů s dět-

mi, Akrobatický rokenrol, 

Rytmika a tanečky, Dět-

ská zumba, Mini Disco, 

Moderní tanec, Pohád-

ková yóga, Sportovní 

všestrannost, Keramika, 

Výtvarný kroužek a ji-

né. Kroužky jsou určené pro různé 

věkové kategorie a vybere si určitě 

každý. Útulná dětská klubovna je 

srdcem Sokolovny Průhonice. Pod 

vedením šikovných animátorek bu-

dou mít vaše děti tu nejlepší péči. 

Dětský klub je určen pro pobyt dětí 

členů Sokolovny Průhonice, klientů 

Salónu péče o tělo a pro návštěvní-

ky Kafe restaurantu – a to ZDAR-

Kontakt: Sokolovna Průhonice, 

Říčanská 118, 252 43 Průhonice, 

recepce tel.: +420 267 310 506, 

e-mail: 

info@sokolovnapruhonice.cz, 

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí - Pátek: 7.00 - 22.00, 

Sobota - Neděle: 8.00 - 22.00.

pestrého jídelního lístku vybere. 

Těšíme se i na nadcházející chřesto-

vou sezonu. Jako každý rok budeme 

nabízet chřest z domácí produkce 

z okolí Mělníka. Budeme jej serví-

rovat v klasických úpravách, vařený 

s holandskou omáčkou, gratino-

vaný s parmazánem a samozřejmě 

i s italským risottem.“ 

Nevařte doma, nechte to na nás
A naše Take Away? Objednejte 

si na našich webových stránkách 

mistrovské kousky z dílny našich 

cukrářů a kuchařů, odneste je 

domů a v klidu je vychutnejte tře-

Jarní brunch 
v Sokolovně
7. dubna od 11 do 15h

Přijďte společně s námi přiví-

tat jaro a ochutnat speciality 

sezónní gastronomie.

MA. Klub funguje každý všední 

den v době od 09. 00 do 19. 00 hod., 

o víkendech od 9.00 do 18 hod. 

Dětské hřiště
Na děti je pamatováno i venku 

– u restaurace mají děti k dispo-

zici hřiště se stromovými domky, 

trampolínou, pyramidou, sklu-

zavkami a prolézačkami. Hrající 

si děti tak mohou rodiče v klidu 

sledovat z terasy restaurace.

Příměstské tábory
V letních měsících již tradičně 

pořádáme příměstské tábory pro 

děti od 6 – 12 let. Děti čeká zodpo-

vědně připravený program zahrnu-

jící hry, soutěže, kreativní tvorbu, 

polední klidový režim při promítání 

ve velkém sále, drobné dárky a od-

měny, závěrečnou oblíbenou disko-

téku a také již pravidelný celodenní 

výlet na farmu Čapí hnízdo.

Jaro už konečně přichází, letošní dlouhá 
zima nám dala „zabrat“, ale nyní se už může-
me těšit na sluníčko a okouzlující jarní vůně.

Na první pohled by se mohlo zdát, že pro-

dejna i okrasná školka v Jevanech ještě spí, ale 

za jejími branami, ve výrobních halách a skle-

nicích, to vře. Celou zimu se roubuje, řízkuje 

a přesazuje, provádějí se údržby strojů potřeb-

ných pro automatizované sázení, vyzvedávání 

a přesazovaní a vše se připravuje na jarní sezo-

nu. Pozdní zmrzlý sníh, který leží na plochách, 

zatím znemožňuje odkrytí zimovacích plachet 

ze záhonů a přípravit tím rostliny k prodeji. Ale 

stačí několik teplejších dní a vše bude připrave-

no. Letošní zima je sice dlouhá, ale ne tak krutá 

jako ta předcházející a zazimované rostliny jsou 

ve výborné kondici. 

Velká kolekce růží tuzemských i z Francie
Také letos máme pro vás připraveno spous-

ty okrasných jehličnatých a listnatých dřevin, 

vzrostlých stromů, rododendronů, azalek a popí-

navek, a to jak z našich pěstebních  ploch a polí, 

tak i od dalších tuzemských i zahraničních ško-

lek. Po loňském výpadku růží bude k dispozici 

kolekce růží (pokryvných, polyantek, velkokvě-

tých, pnoucích) doplněna o množství překrás-

ných růží od kolegů z Francie.  Tyto růžičky bu-

dou k prodeji v brzkém jaře jako prostokořenky, 

ale také koncem května a během června ve tří 

a čtyřlitrových kontejnerech.  

Rakytník, rybíz, jahodníky 
i kanadské borůvky

Z ovocných rostlin vám nabídneme ovocné 

stromky v sortimentu sice ne tak bohatém jako na 

podzim, ale snad v dostatečném množství, které 

nám kolegové ovocnáři mohou dodat. Z drobné-

ho ovoce pak angrešty, rybízy, maliny, ostružiny, 

vinnou révu,  rakytníky a jahodníky, a nebo již 

vzrostlé kanadské borůvky z vlastní produkce.  

Až přijde čas balkónovek, budete moct si vybrat 

ze sortimentu balkónových rostlin. Samozřejmě 

si můžete vybrat také ze  širokého sortimentu 

trvalek, které se těší velké oblibě. 

Nezapomeňte na hnojiva
Nelze zapomenout ani na doplňkový sorti-

ment zboží jako jsou květináče, truhlíky,  travní 

osiva, hnojiva a prostředky na ochranu a péči 

rostlin a výběr balených pěstebních substrátů.

„Rostlina měsíce“ za výhodné ceny
Musíme se také zmínit o jarním zvýhodnění 

cen celé řady rostlin, během roku budou probí-

hat akce „rostlina měsíce“, která bude dostupná 

za velmi výhodné ceny. Novinkou jsou dárkové 

poukazy v hodnotě 1000 Kč, které můžete využít 

jako vhodný dárek pro vaše známé a příbuzné.

Proškolená obsluha je připravena Vám poradit 

s výběrem rostlin dle vašich potřeb, jejich umís-

těním, péčí, popřípadě ochranou proti škodlivým 

faktorům.

Těšíme se na Vaší návštěvu

Kolektiv okrasných a lesních školek 

Letošní zima byla dlouhá, 
ale ne tak krutá – zazimované rostliny 
jsou ve výborné kondici

První prodejní sobota je již 30. března 

a otevřeno bude od 9 do 12 hodin, a ihned po velikonočních 

svátcích máme již prodlouženou prodejní dobu do 17 hodin.

Věrnostní bonus
Pro věrné zákazníky máme při-

pravené zákaznické karty, jejichž 

majitelé budou moct využít náš 

věrnostní bonus.  

Ve sklenících 

jsou připraveny 

tisíce  mladých 

rostlinek k přesazení

Prodejní doba: zimní období (listopad – březen) po-pá 8-15
 letní období  (duben – říjen) po-pá 8-17, so 9-12
Telefon: 321 677 649        Prodejna – přímý telefon: 321 610 377

Okrasné školky Jevany
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Oáza Říčany je známá nejen 
velmi dobrým  zázemím pro 
tenis a další sportovní aktivity. 
Areál nabízí rovněž kvalitní ško-
licí prostory v novém kongre-
sovém centru. Součástí areálu 
je i restaurace s velkou terasou 
a ubytování ve 2 pavilonech (cel-
kem 30 dvoulůžkových pokojů). 
Zeptali jsme se manažera Vilé-
ma Obdržala na to, co přichys-
tala Oáza pro své návštěvníky 
pro nadcházející období.

Tradiční „letní“ 

tenisová škola
V polovině dubna začíná „letní“ 

tenisová škola, která bude probíhat 

až do poloviny října (pauza  během  

letních prázdnin). Tenisová škola je 

určena dětem ve věku 4 až 12 let 

a děti hrají ve skupinách (1-5 dětí) 

pod vedením kvalifikovaných tre-

nérů. K dispozici je 8 antukových 

kurtů. Navštěvují ji děti, které se 

chtějí naučit základům tenisu, ale 

i ti, kteří se tenisu chtějí věnovat 

intenzivněji a zapojit se do našich 

závodních mládežnických družstev. 

Na letní tenisovou školu navazuje 

„zimní škola“, která probíhá v te-

nisové hale (3 kurty). Přihlášky 

jsme přijímali jen do konce března, 

ale čtenáři, kteří by měli zájem se 

mohou ještě do pátku (5. 4.) při-

Oáza Říčany láká malé i velké sportovce a gurmány. 
Na co se můžete těšit?

hlásit – více informací 

je na webových strán-

kách www.oazaricany.cz 

nebo v recepci Oázy (tel. 

323 601 170).

Mezi dětmi jsou také oblíbené 
letní příměstské tábory. Budete 
letos pokračovat v jejich již 
tradičním pořádání ?

Ano, na letní prázdniny jsme vy-

psali již 5 turnusů (vždy pondělí až 

pátek). Tyto příměstské tábory jsou 

oblíbené zejména mezi dětmi, které 

mají rády pohyb. Každý den mají 

děti pestrý program – kromě výuky 

tenisu, míčových her (vč. přeha-

zované) se mohou projet na kole 

(není povinné) nebo při dobrém po-

časí mohou dovádět v bazénu. Po 

celý den je zabezpečen pitný režim 

a stravování přímo v Oáze (2 x sva-

čina a oběd). Cena za týdenní tur-

nus je 3.000 Kč (možná účast i je-

den nebo více dnů – 500 Kč/den). 

Zajímavá je určitě sleva 500 Kč, 

kterou je poskytnuta při závazné 

přihlášce do konce dubna a také 

všem dětem, které navštěvují teni-

sovou školu při Oáze.

Připravujete ještě nějaké 
další akce?

Po celý duben probíhá „PIZZA 

v AKCI“, milovníci tohoto italské-

ho pokrmu připravovaného v ori-

ginální peci na dříví mohou vyu-

žít nabídky „2 + 1“ (objednejte si 

3 pizzy a zaplatíte jen 2) , 4 = láhev 

vína (při objednávce 4 pizz obdrží-

te dárek - láhev suchého italského 

vína), „Moje pizza“ – určeno pro 

děti – mohou si sami připravit 

pizzu a naši kuchaři ji pak upečou 

v peci (poplatek 60 Kč).

Letos se také poprvé zapojíme 

do celosvětové akce „Světový den 

Malbecu“ , který proběhne v mno-

ha městech na celém světě 17.dub-

na, kdy i v naší restauraci proběhne 

degustace tohoto lahodného vína, 

produkovaného zejména v Argen-

tině. Následně po dobu 4 týdnů 

zveme všechny milovníky dobré-

ho vína a steaků z jihoamerického 

masa do naší restaurace. Budete 

moci mj. ochutnat i víno „Leo 

Messi Premium“ (nejlepší fotba-

lista světa spojil své jméno s vínem 

Malbec na podporu své nadace).

UŽIJTE SI SPECIÁLNÍ NABÍDKY 
MALBECŮ A STEAKŮ V OÁZE ŘÍČANY 
V OBDOBÍ OD 15. 4. DO 15. 5. 2013

Pozvánka na pizzu v „akci“Hledáme 
novou 
Kvitovou 
a Berdycha

Tenisová škola Oáza Říčany 
(s 10ti letou tradicí) přijímá přihlášky 

do letní tenisové školy (od poloviny 

dubna do poloviny října s pauzou 

o prázdninách), která je určená dětem 

ve věku 4 až 15 let. Můžete se naučit 

základy tohoto „bílého“ sportu nebo 

se věnovat 

tenisu 

intenzivněji 

a zapojit se 

do našich 

mládežnic-

kých 

družstev. 

Přihlášky přijímáme do 5. 4. 2013. 

Více informací na www.oazaricany.cz 

nebo tel. 777 201 510.

Nabídka platí po celý duben (akce „Moje pizza“ pouze v soboty 

a neděle). Pizzy lze i objednat telefonicky a osobně vyzvednout. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Oáza Říčany spol. s r.o., tel. 323 601 170 

e-mail: oazaricany@oazaricany.cz, www.oazaricany.cz

Využijte naší březnové SPECIÁLNÍ  NABÍDKY a přijdte si 

pochutnat do naší útulné restaurace v Oáze říčany 

na pizze připravované v originální peci na dříví z Itálie:

3 = 2 Objednejte si 3 pizzy
a tu nejlevnější dostanete zdarma

Objednejte si 4 pizzy 

a dostanete k nim jako 

bonus 1 láhev lehkého 

suchého italského vína

„MOJE PIZZA“ – pro děti a rodiče – Nechte děti 
vytvořit pizzu podle jejich představ – „výtvory“  pak 

upeče náš kuchař v peci. Poplatek za pizzu činí 60 Kč.

Havlíčkova 447, Sedlčany, e-mail: info@drevoprodum.cz 

Tel.: 606 076 736 www.drevoprodum.czwww.drevoprodum.cz

Křenice – Obec byla úspěšná ve 

výzvě 1/2012 a získala dotaci ve 

výši 495.000 Kč z celkových výda-

jů 842.120 Kč na obnovu chodníku 

v nebezpečném úseku a odpočinko-

vé místo s výsadbou zeleně přímo 

v centru obce Křenice. Chodci zde 

museli překonávat dlouhý úsek po 

silnici II. třídy, která je velmi frek-

ventovaná. Vzhledem k celkovému 

nerovnému povrchu komunikace, 

se zde tvoří velké louže plné bláta 

a vody, kterým se chodci vyhýbali, 

a tak se dostávali ještě více do vo-

zovky. V minulosti se zde odehrálo 

několik dopravních nehod a jedna 

dokonce se smrtelným zraněním. 

Obnova chodníku v nepřehledné 

zatáčce zvýší významnou mě-

rou bezpečnost. Splní se tak přání 

mnoha obyvatel – zejména rodičů 

s dětmi a seniorů, kteří  nebezpeč-

V nebezpečném 
úseku vyroste chodník

ným úsekem museli denně chodit. 

V rámci dotace dojde k položení 

zámkové dlažby a k osazení obrub-

níku, také se opraví dešťová kanali-

zace (tj. 3ks vpustí a jejich napojení 

na kanal. řad). Rovněž bude kraj 

chodníku osazen zábradlím, aby 

nemohlo dojít k náhodnému vstu-

pu chodce do vozovky. Zároveň se 

plánuje výsadba ovocných stromů 

podél chodníku, oprava mostku, 

pěší lávka přes křenický potok a vy-

budování laviček k sezení. Nový 

chodník bude sloužit nejen místním 

obyvatelům, ale i návštěvníkům 

Křenic, kteří sem přijedou na výlet. 

Chodník bude totiž plynule navazo-

vat na již realizovaný projekt spolu-

práce MAS Říčansko „Cesty, které 

nás spojují“, jenž byl uskutečněn za 

podpory Ministerstva zemědělství 

v opatření IV.2.1. 

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

Na nebezpečném úseku 

silnice vyroste chodník

Štiřín – Třetí ročník přespolní-

ho běhu MCC kros o poháry nej-

lepších atletů světa se uskuteční 

4. května na louce mezi Všedob-

rovicemi a Štiřínem. Závodníky 

přijedou podpořit atletické světové 

špičky - Barbora Špotáková, Ro-

man Šebrle a Tomáš Dvořák. Mezi 

čestnými startéry budou i starosta 

Kamenice Pavel Čermák a docent 

Antonín Pařízek – uznávaný po-

rodník, gynekolog a anesteziolog, 

který vede porodnické oddělení 

v nemocnici „U Apolináře“. A prá-

vě pan Pařízek přišel na nápad 

uspořádat běžecké závody v krás-

né přírodě v okolí Všedobrovic.

„Manžel kromě toho, že je skvě-

lým lékařem, je také nadšeným 

sportovcem a několik let běhal 

i závodně,“ prozrazuje Petra Paříz-

ková, zakladatelka aktivního Osad-

ního výboru Všedobrovice – Štiřín. 

„A protože máme rádi sport a také 

krásnou okolní přírodu, rozhodli 

jsme se uspořádat tyto závody, kte-

Přijedou vás podpořit 
Špotáková, Šebrle 
a Dvořák

ré jsou určené především dětem. 

Těší nás, že každý rok se počet 

„malých“ závodníků zvyšuje.“

I letos přijedou závodníky 
podpořit naši nejlepší atleti. Jak 
jste je do Štiřína „nalákali“?

„Jsme dobří přátelé a máme ra-

dost, že přijali naše pozvání a při-

jedou. Děti tak na vlastní oči uvidí 

naše nejlepší atlety a možná je to 

bude motivovat, aby se sportu vě-

novaly. Vždyť atletika je úžasná 

v tom, že vlastně nic nepotřebujete 

– jen dobré boty a polní cestu. Na-

víc děti slavných sportovců se ne-

zapřou a také závodí. Loni běžely 

obě děti Romana Šebrleho a nej-

mladší dcera Tomáše Dvořáka.

Pokud i vy chcete strávit příjemný 
sportovní den, zaregistrujte se již nyní 
na wwww.prespolnibeh.stirin.eu, 
nebo můžete až na místě v 9 hod. 
Závody jsou rozděleny do několika 
kategorií – od nejmenších dětí, kteří 
poběží jen 50 m až po dospěláky, 
na něž čeká pět kilometrů.
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Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

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

Rouhači
Dobro je nejlépe tlačit odspoda

Nový Zákon, Starý Zákon a přikázání, tak 

bývá vnímáno křesťanství. Jakoby dobré věci 

musely být přikázány. Na stole zákonodár-

cům leží návrh zákona, který mne už dlouho 

zajímá. Odbory navrhly, aby se uzákonilo, že 

o svátcích se nebude prodávat. Novodobé ot-

roctví prodavačů řetězců, často cizích státních 

příslušníků, pozoruji už dlouho. Mluvívám 

s nimi, protože mi nepřipadne normální, že 

musí do práce každý den a stále dokola. “Pá-

tek, svátek...” jak se říká. Jeden mi řekl, že jde 

do práce a do hospody. Víc nezná. Starší paní 

mi mezi regály unaveně vysvětlila, že když 

jsme v neděli měli krámy zavřené, taky jsme 

to přežili. Pravda, pamatuji si to. 

Buď budeme množit zákony, které mají za-

kazovat, aby přinesly dobro, nebo prostě v ne-

děli nakupovat nepůjdeme. Například proto, 

že bereme ohled na zaměstnance převážně 

maloobchodních řetězců. Dobro je nejlépe 

tlačit odspoda, od lidí, kterým dojde jak je 

hloupé nedat si alespoň jeden den pokoje. Zá-

kon možná ani neprojde, lobby je účinná. Ale 

klid obchodů se dá zařídit prostě tím, že tam 

jeden, pak dva a pak celá ulice prostě nebude 

v neděli chodit. A majitelé nezchudnou.

Jak jsem minule psal, zajímají mne posled-

ní dobou lidé, kterým to prostě nedá a dělají 

s pravidelností něco, co by nemuseli, k če-

mu je rodinné vztahy nezavazují, co se nedá 

vyfakturovat a co by taky nikdy nikdo neza-

platil. Vlnou takových dobrodějů se začala 

zajímat i Česká televize. A je to dobře. Spolu-

pracuji na přípravě. Pokud víte o někom, kdo 

tak žije a nebál by se oka kamery, pište mi. Já 

říkávám, že proto, že za nás Pán Bůh udělal 

všechno, my můžeme jeden druhému udělat 

alespoň něco. 

Opakuji, je na čase přemýšlet o komunitním 

nadačním fondu, je třeba se připravit na pomoc 

těm, kteří život neustáli. Mít tu azylový dům 

pro matky s dětmi, to znamená pomáhat těm 

z Kladenska, protože naše maminky v ohro-

žení musí zmizet zase třeba tam, aby byly od 

agresorů daleko. Že to dramatizuji? Spíše ne. 

Jen vnímám ten svět z odlehlé stránky věci. 

Jsem vám k službám. Jako vždycky nabí-

zím pomoc i bez závazku. Ovšem, pokud ně-

kdo chce závazně poznat křesťanství a nechat 

se pokřtít, jsem samozřejmě k sehnání: 

dkvasnicka@gmail.com a telefon 

604 947 739

Daniel Kvasnička, 

farář

S preclíkem – znakem MASky neboli 

Místní akční skupiny Říčansko se setkává-

te pravidelně už šestým rokem při různých 

akcích, na naučných stezkách a na stavbách 

podpořených našimi dotacemi - na hřištích, 

tělocvičnách a na vylepšených obcích v ce-

lém regionu! Obecně prospěšná společnost 

se totiž stará, aby se na říčansku žilo lépe. 

Od roku 2008 do konce roku 2013 byla 

MAS financována z dotace Evropské unie. 

Roku 2014 však zůstane bez financí….tedy 

alespoň těch unijních. 

Chtěli bychom poděkovat starostům 

a zastupitelstvům obcí, které vidí v MAS 

dobrého partnera a pomocníka pro práci na 

rozvoji svěřeného území. Děkujeme obcím 
Babice, Březí, Čestlice, Křenice, Louňo-
vice, Mirošovice, Mukařov, Průhonice, 
Strančice, Struhařov, Sulice, Svojetice, 
Tehov a Velké Popovice, které MAS Ří-

čansko rozhodnutím zastupitelstva podpořili 

zapojením se do přípravy velké Integrova-

POZVÁNKA 
NA SEMINÁŘ!!!!!!
Efektivní řešení čištění odpadních vod 

v obcích s využitím kalové koncovky

Britská společnost WPL Ltd. ve spolupráci 

s japonskou společností Amcon Europe s. r. o. 

představí 

� produkty kompaktních jednotek HiPAF 

do 250EO a modulárních jednotek HiPAF 

do 3000EO

� technologie VOLUTE dehydrátoru, který slouží 

k jednoduchému a efektivnímu odvodnění kalů

Bezplatný seminář s občerstvením 

se koná dne 23. 4. 2013 od 17,00 hodin 

v prostorách MAS.

Potvrzení účasti je nutné nejpozději do 18. 4. 2013 

na kancelar@ricansko.eu nebo tel. 774 780 141

ZPRÁVY Z MASky
� Od 1.3.2013 má členská základna MAS 

nového partnera – obec Čestlice. 

Celkem tedy 49 partnerů – seznam najdete na 

http://mas.ricansko.eu/ 

� Úspěšně proplacené projekty z PRV Leader: 

SKC v Ondřejově – zázemí ve výši dotace 

156 442,- Kč, Město Říčany – oprava hradní 

věže (donjon) ve výši dotace 637 015,- Kč.

� Na proplacení čeká společnost Joannes 

s.r.o. s projektem „Srub v novém kabátě“ ve 

výši dotace 64 620,- Kč.

Přestože SZIF ještě oficiálně nevyhlásil příjem 

žádostí pro 19.kolo Programu rozvoje venkova, 

dovolujeme si již nyní upozornit na plánovanou 

jarní výzvu. 

Výzva 1/2013 – předpokládaná alokovaná 

částka: 9,5 mil. Kč

Fiche 3 – Integrovaný rozvoj obcí – celkový 

vzhled obcí a kvalita života – cesty, prostran-

ství, infrastruktura, územní plán

Fiche 4 – Integrovaný rozvoj obcí – obnova 

a rozvoj veřejné infrastruktury – budovy – ob-

čanská vybavenost a služby

Fiche 5 – Rozvoj a uchování kulturního dědictví

Fiche 6 – Vzdělávání a informace

Alokace na jednotlivé Fiche bude upřesněna.

Pravděpodobný příjem žádostí 

2.-10. 5. 2013!!!! Nezapomeňte 

s námi konzultovat své záměry.

Poděkování obcím 
za podporu

né strategie rozvoje na další Programové 

období 2014-2020 a zároveň odsouhlasili 

pro MAS jednorázovou finanční podporu 

ve výši 24.000 Kč na rok 2014. V dalších 

obcích proces představování činnosti MAS 

a její podpory ještě probíhá (ke dni uzávěrky 

nebylo známo rozhodnutí zastupitelstva).

Obce, které odsouhlasili zapojení se do pří-

pravy Integrované strategie bez finanční pod-

pory: Doubek, Křížkový Újezdec, Modletice.

Obec Dobřejovice se 

rozhodla vystoupit k 1. 1. 

2014 z územní působnosti 

MAS Říčansko a to zna-

mená, že jak obec, tak ne-

ziskové organizace a spol-

ky ani drobní podnikatelé 

od tohoto data nebudou 

moci žádat o dotace přidě-

lené MAS. Obec Psáry pak 

ke stejnému datu přechází 

pod nově vzniklou MAS 

Dolnobřežansko o.p.s. 

VÍTĚZ SOUTĚŽE 
o účast na Festivalu 
řemesel v Litvě 

S potěšením můžeme vyhlásit vítěze an-

kety „Kdo pojede s MASkou do Litvy?“, 

která byla vyvěšena na stránkách projektu:

http://pokladyvenkova.webnode.cz. 

Na prvním místě se s počtem 3 519 hlasů 

umístila paní Eliška Cupáková (košíkářka 

z Dražic). Na druhém pak s počtem 3 463 

hlasů – paní Božena Kabíčková (perníkářka 

z Borotína u Tábora). Jako třetí se umístil 

pan Martin Matěj Holub (řezbář z Horních 

Chvatlin) s 3 157 hlasy.

Srdečně gratulujeme a všem ostatním, 

kteří se zapojili, velice děkujeme za účast.

Nabídka na zapůjčení 

mobiliáře

V případě zájmu rádi zapůjčíme 

6ks dřevěných stánků 

a 1ks párty stan 6x12m.

Další informace na 

http://pokladyvenkova.webnode.cz/puj-

cujeme-mobiliar/, pro rezervaci 

kontaktujte Petru Přílučíkovou, 

mobil: +420 774 780 543, 

mail: Projekty2@ricansko.eu.

 „My si tady z toho to Rakousko nakonec vy-

dupeme!“, zaznělo v sobotu 16. března v šest 

hodin večer při úklidu větví z pokácených jasanů 

před hasičskou zbrojnicí ve Všedobrovicích. Tato 

vtipná nadsázka možná už byla reakcí organismu 

na celodenní „fitness“ na Josefské brigádě, kte-

rou tradičně pořádal Osadní výbor Všedobrovic 

a Štiřína. Od rána jsme totiž stihli vysadit deset 

mladých lip na hrázi Štiřínského rybníka a celou 

hráz uklidit po odborné úpravě lip starých, která 

proběhla loni v listopadu. Zůstalo tam obrovské 

množství ořezaných větví a nám se zdálo divné 

zkulturnit jeden okraj cesty a druhý nechat v ne-

pořádku. 

Sice svítilo sluníčko, ale teploměr v sedm ráno 

ukazoval patnáct pod nulou. Stromy však už byly 

zakoupeny, obec zajistila dle dohody kůly, úva-

zový materiál, zeminu a mulčovací kůru, byl ob-

jednán bagr, takže nebylo možno od plánovaného 

záměru ustoupit. Stanovili jsme si – jako tradičně 

– velké cíle: ve Štiříně vysadit mladé lípy a ve 

Všedobrovicích nechat odborně pokácet staré ja-

sany a vytvořit prostor kolem hasičárny pro spo-

lečné aktivity obyvatel. 

Pilně jsme pracovali až do čtyř hodin, kdy 

jsme uvázali poslední lípu. Šípková ulice dostala 

novou, hezčí tvář. Jeden z malých chlapců, který 

s tátou nakládal a vozil zeminu, prohlásil: „Máma 

říkala, že až budu velkej, ukážu ty stromy svým 

dětem a řeknu jim, že jsem je sázel.“ Dlužno do-

dat, že nebýt dětí, trvala by nám práce mnohem 

déle. Ovázat každý strom jutou není těžké, ale 

chvíli to trvá. Při rozhrabávání zeminy na velké 

ploše je dobrá každá ruka, dětskou nevyjímaje. 

I díky pomoci dětí se hrstka těch, kteří vytr-

vali do pozdního odpoledne, mohla kolem páté 

přesunout do Všedobrovic a pustit se do úklidu 

po kácení.

Takže teď máme, o čem jsme si za dlouhých 

zimních večerů snili. „Rakousko“ z toho hned tak 

nebude, ale jsme zase o krůček blíž k jinému stan-

dardu. Patří za to dík především těm, kteří obci 

darovali stromy, i všem, kteří se vzdali volného 

sobotního dne a přišli pomáhat. Děkujeme paní 

Nechceme žít podle hesla „po nás potopa“
Valáškové z OÚ za podporu, pomoc a pochopení 

pro naše vize. Pomocnou ruku podal pan Gillern, 

který poskytl zdarma bagr, a to ho lípy ve Štiříně 

vlastně vůbec nemusely zajímat. 

Důležitější než nové lípy však je, že naše 

děti vidí, že věci kolem nás mohou vypadat 

lépe, pokud pro to něco uděláme. Jak se uka-

zuje, i malé děti chápou, že to co děláme, si 

„nezkonzumujeme“ jen my sami. Proto až pů-

jdete na procházku kolem Štiřínského rybníka, 

užijte si krásné prostředí kolem sebe. Děláme 

to i pro vás. Nám nevadí, že na nás někteří 

koukají jako na partu bláznů lopotících se na 

„akci Z“. Ale v žádném případě nechceme žít 

podle hesla „po nás potopa“. 

Petra Pařízková, OV Všedobrovice a Štiřín

Část stojedničky 
se dočká opravy

Říčany – Zastupitelé Středočeského kraje 

schválili projekt rekonstrukce silnice č. II/101 

první etapa – od dálnice D1 až po křižovatku 

s Lipanskou ulicí. Akce by měla proběhnout 

v druhé polovině roku 2013. „Rekonstrukci této 

komunikace jsme plánovali již dlouho a dokon-

ce byly přislíbeny finanční prostředky na její 

realizaci. Kvůli aféře Davida Ratha však byl 

tento projekt s mnohými dalšími pozastaven,“ 

říká říčanský radní a krajský zastupitel Miro-

slav Šmolík.  

Akci bude financovat Středočeský kraj s pod-

porou Regionálního operačního programu Střed-

ní Čechy. Očekávané náklady činní 52,8 milionů 

korun. Konečná částka však vzejde z připravova-

ného výběrového řízení na zhotovitele. 

Nové oblečení 
pro hasiče

Modletice – Sbor dobrovolných hasičů Mod-

letice uspořádal prodejní výstavu velikonočních 

předmětů, které vyrobily děti z místního hasič-

ského sboru. Výtěžek bude věnován na nákup 

nového oblečení 

právě pro dětská 

družstva. Mladí 

hasiči o něj mají 

velký zájem 

a neváhají si 

sami přivydělat.
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Společnost PoolPro nabízí 
komplexní profesionální služby 
v oblasti prodeje, projektování, 
instalace a servisu bazénů a kou-
pacích jezírek. Naši lidé mají  ví-
ce než 15 let zkušeností v tomto 
odvětví. Naším cílem a mottem 
je „Aby vám bazén přinášel jen 
radost“. Realizace bazénů a jezí-
rek provádíme na klíč, v prvot-
řídní kvalitě. 

Nádherná koupací jezírka
Rádi bychom vám představili 

unikátní patentovanou novinku na 

trhu – koupací jezírka Biodesign. 

Jsou  unikátní v tom, že vypada-

jí jako přírodní jezírka, a přitom 

nabízejí kvalitní upravenou vodu 

jako v bazénu.  Každé jezírko je 

jedinečné  – navržené dle osob-

ní představy zákazníka a lze ho 

přizpůsobit pro každou zahradu. 

V jezírku  si můžete navrhnout 

například relaxační zónu s vířivý-

mi tryskami, mělčinu pro děti či 

hlubší prostor pro plavání s pro-

tiproudem. Instalace je snadnější 

a rychlejší než u klasických bazé-

nů. Kompletní realizace jezírka je 

Koupací jezírko – šperk pro vaši zahradu

otázkou 3-4 týdnů. Třešničnou na 

dortu je možnost zimního bruslení 

na tomto jezírku. 

Náklady na zhotovení koupací-

ho jezírka Biodesign jsou srovna-

telné s běžnými kvalitními reali-

zacemi jiných bazénů, a to včetně 

případných úprav.

Všechny druhy bazénů
Kromě koupacích jezírek v naší 

nabídce naleznete  všechny druhy 

bazénů a příslušenství. 

Pokud máte starý bazén, můžeme 

Vám jej vyvložkovat a ze starého 

rozpraskaného bazénu vytvořit nový. 

Zajistíme Vám kompletní servis. 

Konzultace zdarma
Pokud Vás cokoliv zaujalo, 

neváheje si objednat konzultaci 

zdarma už nyní, jaro je zde : )! 

Přijedeme nezávazně na místo 

instalace a poradíme s případným 

umístěním bazénu či jezírka, fil-

trace i terénními úpravami. Navrh-

neme Vám nejvhodnější možnosti 

údržby a ohřevu vody. 

Velice rádi Vás též uvítáme v naší prodejně 

v Říčanech, kde naleznete vše potřebné k provozu 

bazénů a jezírek. Pro další informace můžete 

rovněž navštívit náš web www.poolpro.cz
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Život v kraji

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

Život v kraji

„Hrad ze 13. století má velkole-

pou historii, která sahá k českým 

králům nebo husitským válkám,“ 

vysvětluje starosta Vladimír Ko-

řen. „Chtěli bychom, aby nestál na 

okraji pozornosti, ale v jeho centru. 

Na hrad se namíří světla, opravíme 

přístupové schody a vedle jedné 

z věží vznikne hradní zahrada.“

 Z hradu zůstaly zachovány pou-

ze hradní věž, příčná zeď hlavního 

paláce, nepatrná část dvorního zdi-

va nižší palácové stavby a studna 

ve středu nádvoří. V roce 2011 se 

podařilo získat dotaci na konzer-

vaci zbytků obytné věže tzv. don-

jonu, která zastavila destrukční 

procesy ve zdivu. Celkové náklady 

na konzervační práce byly ve výši 

792 419 Kč, většinu uhradila dota-

ce. „Potřeba prací byla vyvolána 

jednak nutností zastavit rozklad 

zdiva a dále i zajištěním bezpeč-

nosti osob pohybujících se v oko-

lí zříceniny – jedná se o veřejně 

přístupné místo,“ sdělila Čestmíra 

Šťastná, vedoucí odboru územního 

plánování a regionálního rozvoje.

Opravy se dočkají i schody
Další podstatné úpravy okolí 

hradu jsou naplánovány na ten-

to rok.  „U věže a zdí upravíme 

prostranství. Po zajištění statiky 

bývalé stodoly zrenovujeme také 

její střechu. Na nově zatravně-

ném pozemku přibudou lavičky, 

informační cedule a vysázíme zde 

jabloň a bylinkové záhony. Do 

areálu lidé vstoupí novými hrad-

ními vraty,“ vyjmenovala Monika 

Burešová s tím, že v budoucnu 

se na hradě budou konat kulturní 

a společenské akce.

Radnice také plánuje opravit 

schody podél hlavní věže a histo-

rickou studnu v ulici Na Hradě. 

Hradní prostor se dočká osvětlení 

z Kolovratské ulice. 

MAS Říčansko pomohlo
Veškeré práce v prostoru zříce-

niny a jejího areálu potrvají při-

Zřícenina hradu už není 
„na okraji“ zájmu

bližně  půl roku a proběhnou pod 

dohledem státní památkové péče. 

V místě stavebních výkopů proběh-

ne i archeologický průzkum úze-

mí. Oprava okolí hradu patří mezi 

úspěšné projekty MAS Říčansko. 

Celkové náklady jsou 1 733 682 Kč 

a poskytnutá dotace z Programu 

rozvoje venkova ČR SZIF tvoří 

495 000 Kč.  (zdroj Město Říčany)

Foto: Rudolf Flachs

Říčanský hrad je významnou historickou 

dominantou města. Po dlouhá léta byl 

ponechán bez výraznější péče, teď chce město 

alespoň částečně oživit jeho zašlou slávu. 

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

Velké Popovice – Obec uspěla 
v konkurenci dalších projektů 
v MAS Říčansko a na projekt 
„Děti dětem, I. etapa“ uzavřela 
dohodu na realizaci v celkové 
hodnotě  561 411 Kč, z EU bude 
dotováno 80 %.  

Záměrem je zlepšení podmínek 

pro trávení volného času dětí a mlá-

deže v obci a pro vznik nového „ko-

munikačního“ centra pro mládež 

i ostatní občany. Cílem projektu je 

KONEČNĚ DOTACE NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ!
vytvořit podmínky pro zdravé a ak-

tivní trávení času dětí ve věku od 3 

let do 15 let ve venkovním prostoru 

v obci Velké Popovice. Realizací 

chce obec dosáhnout zlepšení kvali-

ty stávajících hřišť (u MŠ) a regene-

race stávajících veřejných ploch pro 

relaxaci (předzahrádka u školní dru-

žiny) či rehabilitovat bývalou školní 

zahradu za tělocvičnou na veřejně 

přístupné hřiště. Tento prostor bude 

využíván i pro další generace obča-

Nedostačující hřiště u MŠ

nů či návštěvníků obce, neboť bude 

ve zklidněné poloze mimo dopra-

vu a bude bezpečný pro pobyt dětí 

a mládeže vymezením prostoru. 

Bude využíván k dalším tradičním 

akcím a aktivitám spolků a občanů. 

Podporu jsme získali díky MAS 

Říčansko o.p.s. (z dotačního fondu 

EAFRD z EU, Programu rozvoje 

venkova ČR v rámci osy IV. LEA-

DER).  J. Tywoniaková 

inzerce



Kalendář akcí

14. duben 
– 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
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sokolovny v Kozojedech. Od 15.00 

je připravena pohádka pro děti i do-

spělé Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

(v nastudování DS UCHO Uhříněves). 

V 19.00 se představí domácí herci 

Pavlína Jeřábková a Josef Pšenič-

ka ve hře Oldřicha Daňka Uherský 

příběh. Následovat bude kytarový 

koncert folkového 

písničkáře a člena 

DS DIPONA 

Davida „Alfíka“ 

Dewetera. Srdeč-

ně zveme!

  14. dubna
� Říčany – Nedělní pochod 

s Líbou. Trasa : Velké Popovice 

- Mokřany - Pyšely, 13 km. Odjezd 

vlakem: Říčany 7.46 hod.Přihlášky na 

tel: 723 513 431 nebo e-mail: 

libuse.rohoskova.@centrum.cz. Další 

informace: www.kct-ricany.cz.

� Ondřejov – SKC zve na AKCI 

S OLGOU ŠÍPKOVOU, mistryní 

světa ve sportovním aerobiku 

a špičkovou  lektorkou. Od 8,30 hod 

prezence, od 9,00 hod Step aerobik, 

od 10,15 hod Body Form. Více 

informací na  www.obecondrejov.

cz/skcentrum.

Druhé výběrové kolo k soutěžnímu 

festivalu dětských kapel ŠKOLA 

ROCKU OPEN AIR FESTIVAL, který 

se bude konat 18.5.2013. Akce 

proběhne formou mini festivalu, bě-

hem kterého vybereme postupující 

kapely. Speciální host kapela Crazy 

Cool. Přijďte nalézt svého favorita! 

Součástí akce je malý raut. Více 

informací na tyle@dumum.cz.

  26. dubna
� Hrusice – V hrusické sokolovně 

se představí s divadelním předsta-

vením „Naši furianti“ OV jednota 

Komenský v Choceradech. 

Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 60,-

-Kč, děti zdarma. Srdečně 

zve Obecní úřad v Hrusicích.

� Uhříněves – DDM Dům UM, 

od 17 do 21 hodin,  pro všechny 

od 0 do 99 let, vstup volný. PÁLENÍ 

ČARODĚJNIC V UHŘÍNĚVSI 

Zveme Vás na zábavné odpoledne 

a večer pro děti a dospělé při příleži-

tosti tradičního pálení čarodějnic. 

Čeká Vás bohatý program, hry 

a soutěže, čarodejnický rej při živé 

hudbě, malování na obličej, skákací 

hrad a soutěž o nejhezčí masku 

čarodějnice či čaroděje.  Nápadité 

kostýmy jsou vítány! Děti, které se 

zúčastní soutěžních disciplín, 

dostanou špekáček k opékání 

na ohni. Koná se v rámci oslav 

100letého výročí Uhříněvsi.

  27. dubna
� Hotel zámek Berchtold 

– Pálení čarodějnic a Den cyk-

listů. Tradiční akce plná strašidel, 

čarodějnic a upírů. Děti převlékněte 

se do kostýmu a zúčastněte se 

módní přehlídky. Nezapomeňte si 

také kola, koloběžky, tříkolky a jiná 

odstrkovala! Cyklistickým závodem 

odstartujeme novou sezonu!

Děti milují 

pohyb, proto si 

ho dopřáváme 

dvakrát týdně 

na opičí dráze. 

Zimní trénink 

ve školce 

zúročíme 

s přicházejícím 

jarem na 

zahradě.

Mikešovy děti 

přejí všem 

krásný jarní čas

MIKEŠÁTKA V POHYBU

PROBOUZENÍ LESA 
PO ZIMĚ
Sobota 27. dubna 2013 od 14 – 16 hodin

Jevany – Přijďte probudit les a jeho obyvatele 

po zimě. Potkáte nejen lesní zvířátka, ale i víly, 

hejkaly, vodníky, lesní muže, divoženky, 

zbojníky a jiné bytosti v lese žijící…

Začínáme mezi 14 – 15 hodinou u závory na hrázi Jevanského 

rybníka – cesta na Struhařov. Jako každý rok i letos proběhne akce 

pod záštitou O.s. Modré dveře, O.s. Tudyznudy a SDH Jevany. 

Cestou jsou pro děti připraveny úkoly.  V případě nepřízně počasí 

se akce ruší a oznámení bude uvedeno na internetových stránkách. 

Cesta lesem je sjízdná i kočárkem.

Kolektiv Modrých dveří, 

Tudyznudy a SDH Jevany, 

www.modredvere.cz, www.tudyznudy.eu, 

kontaktní telefon 725 830 830. 

Modré dveře – duben

  4. dubna
� Všechromy – MC Lodička 

– od 17:00 hod. S Hankou Jarošo-

vou budeme plstit z ovčího rouna 

pomocí jehly a kostky molitanu. 

Vyrobíme si věnečky, kytičky, 

králíčky, ovečku. K dispozici budou 

polystyrenové věnečky pro ozdobu, 

jehly a veselé barvy ovčí vlny. 

Cena 150 Kč.

  8. dubna
� Říčany – Filmový klub, start 

v 17:00, pořádá Klubu Cesta, 

Na Obci 2049, Říčany, více na 

www.cestaintegrace.cz/klub_cesta.

� Ondřejov – SKC zve na hodinu 

rokenrolu – přípravky  TŠ Twist 

Říčany pro děti od 6ti do 11ti let 

od 15,30 do 16,30 hod.

� Kamenice – kulturní dům 

– Čarodějná pohádka v podání 

divadla MRAK. Pro děti 

od 3 do 10 let (MŠ a I.st.ZŠ) 

Začátek 9.00 hod. Vstupné 40 Kč.

  9. dubna
� Ondřejov – SKC zve na lekci jógy 

s Brankicou Šurlan od 17,30 do 19 

hod. A na lekci taici s Milošem Kom-

ňackým od 19 do 20,30 hod.

  11. dubna
� Ondřejov – SKC zve na lekci 

s názvem Zdravá záda s Martou 

Princovou od 9 do 10 hod. 

A na lekci Break Dance s Pavlem 

Staňou od 19,30 do 21 hod

  13. dubna
� Stříbrná Skalice – Po stopách 

pravěkého osídlení Posázaví. Sraz 

účastníků je ve 12.30 hodin před 

radnicí na náměstí ve Stříbrné 

Skalici, odkud se vychází na trasu 

dlouhou asi 7,5 km. Cestu prasta-

rou kulturní krajinou i návštěvu tří 

málo známých pravěkých hradišť 

bude slovem doprovázet Jiří 

Bernat, pracovník Ústavu archeo-

logické památkové péče středních 

Čech. Konečným cílem bude kolem 

17.00 hodin město Sázava.

� Kozojedy – Nový divadelní spolek 

DIPONA (DIvadlo POtrhlých NAd-

šenců) se představí veřejnosti v sále 

BURZA STRANČICE 
12. – 14. dubna 2013
Dovolujeme si vás pozvat na pátou burzu dětského oblečení 
a potřeb, která se bude tradičně konat v Základní škole ve 
Strančicích. Na jaře přijímáme k prodeji jarní a letní oblečení, 
boty, hračky, sportovní potřeby, knížky, těhotenské oblečení 
apod. Předností naší burzy je 
dětský koutek, který zajišťuje 
Mateřské centrum Lodička. 
Příjem věcí k prodeji 
pátek  12. 4.  16:00 – 19:00. 
Prodej sobota 13. 4. 14:00 – 17:00. 
Výplata a výdej neprodaných věcí 
neděle 14. 4. 15:00 – 16:00.
Za tým burzy Jana Dočkalová, 
ZŠ Strančice janaj@seznam.cz
Pořádá ZŠ Strančice 
www.skolastrancice.cz 
a MC Lodička www.mclodicka.cz

Opět rozsvítíme a osvítíme! 
Již tradičně se 2. dubna koná Světový den porozumění autismu 

(World Autism Awareness Day). V tento den se lidé na celém světě 

zapojují do osvětové kampaně „Rozsviťme se modře“.

Z 1. na 2. dubna osvěcují firmy a společnosti svoje budovy modrým 

světlem a dávají tak najevo, že jim problematika autismu není lhostejná. 

Modré světlo tak pomáhá zaměřit pozornost na autismus, poruchu, která 

ovlivňuje přibližně 67 000 000 lidí na celém světě.

Proč modře? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna 

z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

www.praha.apla.cz

  15. dubna
� Všechromy – MC Lodička od 

17:00 - 20:00 h. Šperky z Fima- 

inkoust. Zveme úplné začátečnice, 

děti od 8 let i ostatní. Přineste si 

sebou keramickou dlaždici jako 

podložku na krájení hmoty. Vstup-

né 150 Kč. Prosíme, potvrďte 

účast, abychom zajistili dostatek 

materiálu. Přijít můžete i v průběhu 

MUZEUM ŘÍČANY
� Rukodělná dílna: Výroba hraček z ponožek 
– úterý 9. dubna od 18 hodin. Máte doma bláznivě barevné po-
nožky, které nenosíte? Přijďte jim dát druhý život a vyrobte z nich 
originální hračku. Na ušití ponožkového pejska potřebujete lehce 
obnošené nebo nové ponožky či podkolenky. K dispozici budou 
knoflíky, šicí potřeby, odstřižky látek a ovčí vlna na vycpání. Lek-
toruje Alžběta Harvanová. Vstupné 130 Kč. Rezervace na telefonu 
605 169 533 nebo na e-mailu: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

� Včely a jarní příroda 

9. dubna od 17:30 hodin - Český svaz včelařů – ZO Říčany vás 
zve do muzea na povídání o včelách a včelařství. Beseda je určena 
především pro nevčelařskou veřejnost. Vstupné 30 Kč

večera, až Vaše ratolesti usnou!

� Říčany – Šachový turnaj, 

start 16:00, pořádá Klubu Cesta, 

Na Obci 2049, Říčany, více na 

www.cestaintegrace.cz/klub_cesta

  19. dubna
� Ondřejov – SKC zve na lekce for-

mování těla (od 9,30 hod) a powerjó-

gy (od 10,30 hod). Svoje děti si 

můžete dát do MC Beruška a v klidu 

si zacvičit s Ditou Fuchsovou. 

  20. dubna
� Uhříněves – DDM Dům UM, od  

9 do 12 hodin v keramické dílně 

v přízemí, pro děti od 10 let, dospě-

lé, vstupné 50,-Kč, místo je třeba 

předem rezervovat na bursikova@-

dumum.cz. TVOŘIVÁ SOBOTNÍ 

DÍLNA – FIMO. 

Z polymerové hmoty se dají 

vyčarovat neuvěřitelné ornamenty. 

Vyzkoušíme si jednoduché, ale 

velmi efektní techniky, ukážeme 

si práci s extruderem. Přijďte si 

vytvořit krásný šperk, svícínek či 

originální příbor. 

  21. dubna
� Uhříněves – hala ZŠ U Obory 

(ul. Vachkova 630), registrace od 

8:30 hodin, začátek akce v 9:00, 

pro děti od 6 do 12 let, startovné 

50,- Kč. OPEN TURNAJ 

VE FLORBALE. Otevřený turnaj 

ve florbale pro kluky a holky 

roč. 2001 a mladší. Hraje se 

o sladké ceny a pro potěšení.

  23. dubna
� Uhříněves – DDM Dům UM, 

registrace od 15:30, začátek akce 

v 16:00, pro děti a mládež 7-18 let, 

vstup volný. KLUB 803 

– TURNAJ KULEČNÍK. 

Soutěžíme o sladké ceny:) 

  25. dubna
� Kamenice – kulturní dům 

– Koncert Věry Špinarové. Začátek 

19.30 hod. Vstupné 350,-/300,-Kč.

� Uhříněves – DDM Dům UM, 

od 17 do 20hodin, pro děti 

a mládež 7 - 18 let, vstup volný. 

ŠKOLA ROCKU 

- 2. VÝBĚROVÉ KOLO

  28. dubna
� Světice – Ptačí odpoledne ve 

Světicích od 14:00 - 18:00 hod. 

Sraz ve 14.00 h na zastávce vlaku 

ve Světicích, následuje pěší pro-

cházka do lesa. Můžete se přidat 

i ve 14.30 u hájovny. Budeme si 

povídat o ptácích, jejich životě, 

o tom, jak jim můžeme pomáhat. 

Zaposloucháme se do jejich zpěvu 

a naučíme se poznávat nejběžněj-

ší druhy podle hlasu. Předvedeme 

si i ukázku kroužkování. Připra-

vena bude pro Vás „bojovka“ 

s otázkami z ptačí říše. Na závěr 

si můžeme opéci buřty a posedět 

u ohýnku. Vycházku povedou 

Petr Klvaňa (Kroužkovací stanice 

Národního muzea Praha) 

a Alena Klvaňová (Česká spo-

lečnost ornitologická). V případě 

vytrvalého deště a silného větru 

se akce nekoná. Bližší info 

http://www.mclodicka.cz/.

  30. dubna
� Říčany – Šipkový turnaj, 

start 16:00, pořádá Klubu Cesta, 

Na Obci 2049, Říčany, více na 

www.cestaintegrace.cz/klub_cesta

Novinky 
v SKCENTRU
Ve Sportovně kulturním centru 
v Ondřejově není na novinky nikdy 
pozdě. Už sice běží kurzy prvního 
pololetí 2013, ale přesto přicházíme 
s několika novinkami. Gymnastickou 
přípravku ocení rodiče nejmenších 
dětí ve věku 4 až 6-ti let (středa 
14,30 hod s Adrianou Krenkovou). 
2 kurzy s kytarou na prázdniny 
mohou nalákat školáky, kteří chtějí  
nově získané dovednosti  hry na ky-
taru uplatnit v létě u táboráku (středa 
od 13,30 a 14,30 hod s Honzou 
Beránkem). Na kurzu angličtiny pro 
věčné začátečníky i na konverzačním 
kurzu pro středně pokročilé si mů-
žete zopakovat angličtinu a připravit 
se na zahraniční dovolenou (středa 
17,30 a 19,30 hod s Vladimírem 
Běhalem). Pokud se chystáte do 
španělsky mluvících zemí, připravu-
jeme i pro vás kurz španělštiny. Vě-
říme, že vám udělá radost i náš nově 
otevřený „obchůdek pro radost“, ve 
kterém najdete nejen certifikované 
produkty Zápraží, ale i další dárky 
pro vás i vaše přátele. 
Více informací o všech kurzech, 
akcích i službách najdete na 
www.obecondrejov.cz/skcentrum.
Těší se na vás tým SKCENTRA

Galerie Kotelna
� Máte doma umělecké dílo a neznáte jeho hodnotu? 
Galerie Kotelna nabízí pomoc pro všechny zájemce 
formou bezplatného ocenění odborníky. V týdnu 
od 9. do 13. 4. 2013 je nutné dílo přinést do galerie. 
Je možné předem poslat foto na email
galeriekotelna@seznam.cz nebo se domluvit telefonicky na 
tel.: 323604137. Znalci z oboru výtvarného umění budou 
přítomni přímo v galerii v předem zveřejněném termínu.
� V květnu proběhne již 6. ročník oblíbeného festivalu 
amatérských výtvarníků. Každý, kdo se chce zúčastnit, 
musí poslat foto svých prací k posouzení do 10.dubna. 
Vybraná díla je nutné doručit do galerie do 23. dubna. 
www.galeriekotelna.cz
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Společnost Svět dětí na dlani 
v Říčanech má dlouholeté zkuše-
nosti s plaváním dětí od miminek 
až po pokročilé plavce. Vybrat si 
ale můžete i z bohaté  nabídky 
„neplaveckých“ aktivit.

Také pro vás připravujeme 

atraktivní pobyty s plaváním. Vy-

brali jsme pro vás hotely a penzió-

ny, které nabízejí kvalitní ubytová-

ní, krytý bazén pro výuku plavání 

Bohatá nabídka „neplaveckých“ kurzů

Přehled všech aktivit
� OSTROV OBJEVŮ

Pondělí – 9.30 námořníci (pro děti 15-26 m.), 

10.30 kormidelníci (pro děti 24-36 m)

� YAMAHA class

Úterý – 9 hod. robátka, 10 hod. první krůčky k hudbě, 11 hod. 

první krůčky k hudbě, 14 hod. robátka, 15 hod. první krůčky

� VÝTVARNÉ KURZY 

Úterý – 15.30 tvořílci (od 4 let).

Středa – 14 piškoti (děti od 3 let s rodiči), 

14.45 hod. šikulové (děti nad 3 roky s rodiči).

� CVIČENÍ 

Pondělí – 9 hod. medvídci - chodící děti, 

10 hod. klokánci – děti od 2 let.

Úterý  – 10 hod. maminky s hlídáním dětí

Středa –  9 hod.  maminky s miminky, 

10 hod. krtečci – lezoucí děti, 11 hod. kočičky – chodící děti.

� OSLAVY NAROZENIN, víkendy, 10 až 17 hod.

a prostředí vhodné k venkovním 

hrám a sportovním aktivitám. 

Také nabízejí podmínky vstřícné 

k dětem a jejich potřebám.

Sluníčkový víkend v termínu  31. 

5. - 2. 6. v Relax hotelu Monínec 

Oslavíme společně Den dětí 

spoustou soutěží a her. Nabízíme 

3denní pobyt (2 noci), plavání 1x 

denně, bohatý výtvarný a spor-

tovní program pro děti i dospělé. 

Zábavné soutěže, večerní slavnost 

s opékáním buřtíků. Nově vybudo-

vaný Relax hotel Monínec leží na 

Javorové skále 70 km jižně od Pra-

hy nedaleko města Sedlec-Prčice.

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. 

Právě probíhá renovace 

našich web stránek.

Na výtvarných 

kurzech 

se děti 

nenudí.

REALITNÍ PORADNA
Během ledna jsem prodala svoji nemovitost ve Vlašimi, a to dvou-

generační RD. Nyní jsem se dozvěděla, že jsem měla mít při prodeji 

vypracovaný energetický průkaz budovy a s ním ji prodat. Můžete 

mi prosím vysvětlit jaká je skutečnost, příp. jak svou chybu napravit, 

aby mi nehrozila pokuta? Děkuji.

Jarmila B., Sázava

né pro rekreaci, kulturní památky 

a budovy pro náboženské účely 

– u těchto nemovitostí se průkaz 

nepožaduje.

Průkaz informuje o celkové 

energetické spotřebě budovy (úda-

je v KWh/m2 za rok) a měl by být 

zpracován již v průběhu prodeje, 

např. i při inzerci.

V případě, že vlastník objektu ne-

předloží energetický průkaz při in-

Podle novely zákona č.406/

2000 Sb. O hospodaření s ener-

gií je nutností mít od 1. ledna 

2013 zpracovaný průkaz energe-

tické náročnosti budovy (PENB) 

pro nemovitosti, které jsou před-

mětem prodeje a od ledna 2016 

pronájmu. 

Výjimku tvoří budovy s celko-

vou plochou menší než 50 m2, 

chaty, chalupy a budovy urče-

zerci v rámci ukazatelů energetické 

náročnosti, hrozí mu pokuta až do 

výše 100 000,- Kč, a to i v případě, 

že průkaz nedoloží ke kupní smlou-

vě. Právnická osoba - podnikatel se 

vystavuje sankci až 200 000,- Kč.

Jestliže vlastník bytové jednot-

ky či objektu nedoloží energetický 

průkaz ke kupní smlouvě, vysta-

vuje se nejen nebezpečí pokuty 

výše uvedené ze zákona, ale je zde 

i velká pravděpodobnost, že kupu-

jící může rozporovat zakoupení ob-

jektu dle kupní smlouvy a může se 

pokusit odstoupit od smlouvy.

Zároveň má nový vlastník nemo-

vitosti právo žádat od původního 

vlastníka zpracování průkazu až 3 

roky zpětně ode dne, kdy byla uza-

vřena kupní smlouva.

Jestliže tedy prodávající ener-

getický průkaz nemovitosti no-

vému majiteli nepředá, vystavuje 

se riziku soudních sporů.

Setkáváme se s případy, že 

někteří prodávající nutnost prů-

kazů podceňují, nicméně  v sou-

časné době již existuje systém, 

který dokáže jednoduše odhalit 

uskutečněný prodej nemovitosti 

bez řádně zpracovaného ener-

getického průkazu. 

Tudíž Vám doporučuji nechat 

tento průkaz dodatečně vyho-

tovit.  

Odpovídal Tomáš König, 

makléř realitní kanceláře 

Evropa, Benešov

Tel.: 317 711 711, 

e-mail: benesov@rkevropa.cz

„Jako každý, tak i my v Hostin-

ci v Doubku netrpělivě vyhlížíme 

hezké jarní počasí. Nejvíce se tě-

šíme na otevření naší zahrádky. Ta 

byla po několik předchozích let 

odpočinkovým bodem pro cyk-

listy, na které nechceme zapome-

nout. Budeme pro ně připravovat 

různé, lehké dobroty, pro rychlé 

dobití energie na další cestu,“ ří-

kají majitelé. „Prostorná zahrádka 

je umístěna v areálu hostince, ne 

u silnice, takže nabízí příjemné 

prostředí, které ocení nejen cyklis-

té, ale i rodiny s malými dětmi.“ 

U nás si pochutnáte
V Hostinci v Doubku vaříme 

z čerstvých a sezónních surovin, 

proto je jídelní lístek pohyblivý. 

Denní menu a aktuální nabídku na-

leznete na www.hostinecvdoubku.

cz. Věříme, že vás nezklameme. Na 

jarní sezónu jsme vymysleli lehké 

menu, aby nezatížílo organismus 

při jarní očistě, kterou potřebuje 

každý z nás. Ovšem neznamená 

to, že nepamatujeme na velké jed-

líky. Fungovat bude venkovní gril, 

na kterém budeme připravovat nej-

různější druhy masa, uzeniny, ale 

třeba i zeleninu.

Koncerty, diskotéky, a box
Již tradičně se můžete v měsíci 

dubnu těšit na koncerty, besedy, dis-

kotéky. Zatím největším „trhákem“ 

je exibice amatérského boxu, která 

se uskuteční 6. dubna. Je 

nutná rezervace, tak ne-

váhejte, určitě nebudete 

litovat. Uvidíte na vlast-

ní oči místní „borce“!

Máme tělocvičnu, tak 
pojďte cvičit

Pro ty z vás, kteří už 

teď myslí na plavky, 

a jen při té myšlence 

vám přejede mráz po zá-

dech, připravili v Doub-

ku pravidelné bloky 

cvičení, které se budou 

konat v dopoledních hodinách o ví-

kendu. Věříme, že tento záměr oce-

ní především ženy, pro které bude 

cvičení únik z každodenního ste-

reotypu a zároveň důvod k setkání 

s kamarádkami. Popovídat si může-

te u naší skvělé kávy a čajů. Na ty 

jsme opravdu pyšní.

Galavečer hodně amatérského boxu 
v Doubku – to musíte vidět
Hostinec v Doubku má pro vás dobrou zprávu 

– zmodernizovaná kuchyň je v provozu a pan kuchař je 

připraven pro vás vařit jen ty nejlepší pochoutky. 

Pro ty z vás, kteří byste 

chtěli vědět o programu 

a jídelním lístku ještě více, 

můžete navštívit naše 

webové stránky 

www.hostinecvdoubku.cz

Snažíme se v okolí 

Říčanska rozproudit život, 

aby měli lidé důvod vyrazit 

ven, změnit prostředí 

a zároveň se výborně poba-

vit, a snad se nám to daří.“ 

Život v kraji
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Na měsíc duben pro vás 

zámek Berchtold opět 

připravil zajímavé akce. 

27. 4. Pálení čarodějnic 

a Den cyklistů
„Tento den bude symbolickým Cyklistickým 

závodem odstartována nová sezona. Vítáme 

nejen děti, ale i rodiče a prarodiče na kolech,“ 

prozradila obchodní ředitelka Eliš-

ka Němečková. „Povoleny jsou 

i tříkolky, koloběžky a odstrkova-

dla. Pro nejmenší návštěvníky je 

připravena slalomová soutěž a pro 

ty větší cyklistický závod se startem 

na zámku. Cílem trasy jsou Hrusi-

ce, kde obdržíte speciální razítko 

do cyklomapy. Odpoledne se po 

sportovním výkonu můžete těšit na 

tradiční akci plnou strašidel, čaroděj-

nic a upírů. Děti se mohou zúčastnit 

módní přehlídky čarodějnic a straši-

del. V dílničkách si děti vyrobí svou 

vlastní čarodějnici. Součástí progra-

mu bude taneční vystoupení souboru 

Podkovička a opékání buřtíků.“

Zámek Berchtold vám přeje bezpečnou 
cyklistickou sezónu 2013!

HOTEL zámek BERCHTOLD, Vidovice 6, 

251 63 Strančice, tel: 313 039 741, 

hotel@zamekberchtold.cz, 

www.zamekberchtold.cz

HOTEL zámek BERCHTOLD nabízí 

zajímavé prostory pro konání firemních 

a společenských akcí, obchodních jed-

nání, školení či teambuildingových akcí. 

Kompletní konferenční služby jsou do-

dávány na klíč podle požadavků klientů. 

V případě zájmu lze pro firmy uspořádat 

nejrůznější zábavné akce pro rodinné 

příslušníky. Velmi oblíbené jsou 

zejména „Dětské dny“. 

Moderní vybavení a klidné prostředí

Využít můžete čtyři uzavřené prostory s ma-

ximální kapacitou 150 účastníků. Jednotlivé 

sály a zasedací místnosti nabízejí nerušené 

jednání a také disponují veškerou potřebnou 

technikou, například připojení na internet, 

dataprojektor, projekční plátno, flipchart, 

ozvučení, TV, DVD/VHS přehrávač. 

Zajistíme stravování, ubytování 

i aktivní odpočinek

Stravování je zajištěno v luxusní restauraci 

Kouzelná zahrada, která je součástí hotelu 

a kde vám splní všechna přání. Ubytování je 

možné v šestnácti stylových pokojích s kom-

fortním vybavením, které poskytnou po nároč-

ném pracovním dni možnost plnohodnotného 

odpočinku. Dokonalou relaxaci si můžete 

dopřát ve wellness centru, jež nabízí nejrůzněj-

ší masáže, relaxační procedury a kosmetické 

služby. K aktivnímu odpočinku vybízejí také 

různá sportoviště v areálu HOTEL zámek 

BERCHTOLD – tenis, indoor golf, sportovní 

střelnice, kopaná či stolní tenis. 

Rodinná společnost Josef Chejn, spol. s r. o. 
se již od roku 1990 specializuje na výrobu 
krmiv pro psy a kočky.

„Chovu psů, konkrétně bernardýnů, se věnuji 

již 33 let. Z vlastní zkušenoti vím, jak složité 

bylo zajistit pro moji „smečku“ kvalitní krmivo. 

A že toho dokázali spořádat… Proto jsem začal 

vyrábět vlastní výrobky, kterým stoprocentně 

důvěřuji a svá zvířata, se kterými jsem vyhrál 

několik soutěží, jimi samozřejmě krmím,“ vy-

světluje Josef Chejn. 

„Základem našich krmiv je maso, které je 

pro psy a kočky nejdůležitějším prvkem stravy. 

K přípravě konzerv používáme denně čerstvé, 

chlazené maso, v žádném případě ne masokost-

ní moučku. Potom přidáváme zeleninu – nej-

častěji mrkev, celer, hrášek a na doplnění pou-

žíváme obiloviny, otruby, rýži, rýžovou mouku. 

Všechny produkty jsou registrovány Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským 

a jakost je pravidelně kontrolována. Pro zpra-

cování surovin a výrobu našich produktů pou-

žíváme nejmodernější technologie, disponuje-

me sterilizačními zařízeními, které umožňují 

konzervaci produktů pomocí páry bez použití 

chemických přípravků. Nepoužíváme ani anti-

oxidanty, emulgátory či potravinářská barviva. 

Díky této moderní technologii si naše produk-

ty zachovávají maximum živin. Zdravá výživa 

zvířete je naším cílem,“ dodává pan Chejn.

Receptury jednotlivých produktů jsou sesta-

veny odborníky na výživu zvířat a odpovídají 

současným poznatkům a nárokům.

Krmiva Chejn jsou k dostání v různých dru-

zích a v baleních o různé hmotnosti. Díky kva-

litní konzervaci mají tyto masové konzervy ve 

tvaru „salámů“ trvanlivost 12 měsíců a skladovat 

je můžete při pokojové teplotě. Novinkou jsou 

praktické vaničky, určené pro menší psy a kočky, 

a které usnadňují dávkování porcí podle potřeby.

Kompletní sortiment masových 

konzerv – salámů a vaniček, 

sušené pochoutky, a jako doplněk 

granule, můžete za výhodné ceny 

nakoupit přímo v areálu firmy, 

na adrese Křenice 42, 

250 84 Sibřina, okres Praha-východ. 
Otevírací doba PONDĚLÍ-ČTVRTEK: 

7:00 - 16:00, PÁTEK: 7:00 - 12:00. 

Nebo žádejte ve svém obchodě, 

nebo můžete využít zásilkový obchod.

Více info zde: 

http://www.chejn-krmiva.cz/,  

tel./fax: 323 603 863, 

e-mail: info@chejn-krmiva.cz 

Adresa provozovny: 

� Chocerady 321, po-pa: 8 až 17 hod., 

víkendy dle dohody, tel.: 602 338 840, 

e-mail: autovosa@email.cz.

� Autoservis 

Vosátka 

v Ondřejově

Nám. 9. května 18, 

po-pá: 8 až 17 hod., 

so: dle dohody, 

tel.: 777 338 840.

www.autovosa.cz

AKCE: Autoservis Vosátka v Choceradech

PNEUMATIKY PŘEZOUVÁME I O VÍKENDU,
nabídka platí od 2. 4. do 21. 4. 
Objednávejte se na tel.: 602 338 840 od 8 do 16 hod.

Pneumatiky přezouváme 
v sobotu i v neděli

Nestíháte navštívit pneuservis v pracovních 
dnech? Autoservis Vosátka pro vás připravil 
skvělou nabídku – v provozovně v Chocera-
dech bude otevřeno celý týden, včetně sobot 
a nedělí! Na zákazníky se těší i provozovna 
v Ondřejově (otevřeno pouze v pracovní dny).

„Díky modernímu vybavení váš vůz rychle 

a šetrně přezujeme. Pneumatiky zkontrolujeme 

a provedeme vyvážení kol. Nabízíme prodej 

nových i použitých pneu. Nebo naopak vaše 

starší pneu vykoupíme. V případě potřeby u nás 

můžete uskladnit vaše zimní pneu,“ říká majitel 

pan Vosátka.

 Profesionální služby
„Jsme jeden z mála autoservisů v okrese Praha 

východ, který nabízí profesionální služby v ta-

kovém rozsahu. V našem autoservisu využíváme 

dlouholetých zkušeností, dobrého technického 

zázemí a lidského přístupu k našim klientům,“ 

říká majitel pan Vosátka. 

„Nabízíme profesionální 

mechanické, klempířské 

a lakýrnické práce, au-

topůjčovnu, diagnostiku 

vozidel.“

Volejte ihned z místa nehody
Měli jste nehodu a máte těžkou hlavu z toho, 

jak vyřídit její následky? Již nemusíte. Ihned 

z místa nehody můžete volat číslo 602 338 840 

a my za vás vše vyřídíme a pomůžeme vám. Po-

kud je vaše auto nepojízdné, tak jej odtáhneme 

a pokud si to budete přát, dovezeme vám na místo 

nehody náhradní vůz. Automobil pro pojišťovnu 

nafotíme a BEZPLATNĚ opravíme, t.j. výkony 

našeho autoservisu zaplatí přímo pojišťovna. Po-

jistné události vyřizujeme se všemi tuzemskými 

pojišťovnami. Pokud byla vaše nehoda takového 

rozsahu, že je auto pojišťovnou označeno za vrak, 

tak jej za vás ekologicky zlikvidujeme.

Čerstvé maso je základ, Čerstvé maso je základ, 
žádná masokostní 
moučka, ani chemie

OBKLADY  DLAŽBY  VYBAVENÍ KOUPELEN

Cena
za 99 Kč/m2 VÝPRODEJE

ZA INTERNETOVÉ CENY!!!

Otevírací doba
Po–Pá:  900–1800
So: 900–1300

SKLADEM

NOVĚ OTEVŘENO PO REKONSTRUKCI
ProCeram Uhříněves
Přátelství 1088, Praha 10
telefon:  230 234 706
mobil: 724 665 611
www.proceram.cz
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Život v kraji

Zahradnictví Alfík radí 
– buďte připraveni!

Zahradnictví Alfík najdete nyní 

i na Facebooku, kde se dozvíte 

aktuální rady a tipy i zajímavé novinky.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Náh. díly a přís.:
Tel.: 323 666 132

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

Prodej vozů:
Tel.: 323 666 129

z

BENO Říčany
Říčanská 1818
251 01 Říčany
www.benoricany.c

Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia

Co je krásné, na to se nestačí jen dívat.
Chcete to řídit. V novém voze ŠKODA Octavia
si budete užívat každý okamžik.

Zaregistrujte se na
www.zazijteoctavii.cz
a přijďte na testovací jízdu.

Nová ŠKODA Octavia Vás upoutá nezaměnitelným krystalickým 
designem s charakteristickými ostře řezanými rysy. Její unikátnost 
ale nepocítíte jen při pohledu zvenčí. Vůz nabízí množství vyspělých 
technologií, které dodají Vašemu cestování nový rozměr i více zábavy. 
Například multimediální informační systém nebo Sound System 
s deseti reproduktory. Nad krásou a funkčností svého nového vozu 

TANDEM

=

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

 „Děkujeme všem, kteří projevili zájem 

o slevové kupóny a objednali si naše 

služby v rámci březnové akce. A protože 

zima svůj odchod oddálila a ve většině 

domácností se topná sezóna protáhla, 

rozhodli jsme se slevové kupóny uvést 

ještě i v dubnu.. Pokud při telefonické ob-

jednávce upozorníte na to, že máte kupón 

ze Zápraží a předložíte jej kominíkovi při 

čištění, bude vám odečteno 100 Kč ze 

standardní ceny kontroly a čištění, a to 

u každého komína (tj. při 2 komínech 

bude cena nižší o 200 Kč). Sleva platí pro 

všechny objednávky do 30. 4. 2013. Od 1. 

května 2013 již kupón uplatnit nepůjde.

A co různí „nájezdní“ a nekvalitní 

kominíci, stále se objevují?

Objevují se neustále. Možná i vy jste ve 

schránce objevili zelený leták jakéhosi ko-

minictví z Olomouce, které nabízí kompletní 

služby za pouhých tři sta korun a zaštiťuje 

se jakýmsi účelově založeným kominickým 

sdružením.  Tyto letáky nezaplavily jenom 

„Zápraží“, ale ve stejnou dobu i další oblas-

ti naší republiky. Během jednoho týdne mi 

Věřím, že lidé ocení 
kvalitní práci

volalo asi 15 kolegů z Cechu kominíků ČR, 

jehož jsme členy, že u nich ve schránkách 

jsou také tyto letáky. S kolegy jsme se 

rozhodli, že si jejich služby na zkoušku 

objednáme. A výsledek? Věřte tomu nebo 

ne, kontrolu, čištění komína a spalinové 

cesty dokázali „provést“ v průměru za 

pět minut. Pak je naprosto jasné, proč se 

vyplatí firmě z Olomouce jezdit až sem, 

jsou to opravdu „rychlé peníze“. Takové 

konkurence se skutečně nebojím, protože 

věřím, že každý kdo zná naše profesionální 

služby a kvalitní práci, nás dokáže ocenit,“ 

dodává s úsměvem Michal Pechlát.

Kominictví Pechlát, s. r. o., 

Široká 214, Říčany, tel.: 

777 212 321, e-mail:

 info@pechlat.cz, www.pechlat.cz.

KUPÓN
SLEVA 100 Kč 

na kontrolu 
a čištění komína

�

Počasí zatím zahrádkářům 

nepřálo, ale v zahradnictví 

Alfík jsou připraveni. Stále na 

vás čeká široká škála okras-

ných dřevin inzerovaných 

v minulém čísle. V nabídce 

máme i růže a ovocné stromy. 

Zákazníci již nyní mohou vybí-

rat sadbu cibulovin od osvědče-

ných dodavatelů, např. lilie, me-

číky. Dále jsme pro vás připravili 

tolik žádanou sadbu česneku, 

brambor (letos se nám podařilo 

sehnat i Keřkovské rohlíčky) ale 

i salátů, kedluben, rajčat, paprik, 

okurek a nabízíme bohatý výběr 

osiv zeleniny, květin a bylinek. 

Přijďte si vybrat včas již teď. 

Jakmile půda rozmrzne, můžete 

začít sázet a vysévat – například 

mrkev a ředkvičky snesou i horší 

počasí. A dobrou zprávu mám 

i pro zákazníky, kteří si k nám 

chodili pro ryby – pravidelně na-

vážíme čerstvé a opět začneme 

udit!“ říká majitel Petr Alfery.

� Jarní přezouvání pneu + kontrola geometrie ZDARMA
Cena přezutí 4x kolo plechový disk 500 Kč, ALU disk 600 Kč, 

dodávky 800 Kč. Uskladnění pneu 99 Kč za měsíc.

Silnice rozbité po zimě dají vašemu autu pořádně zabrat, proto vám 

zdarma zkontrolujeme geometrii kol. Pokud naměříme odchylky, 

rádi vás objednáme na laserové seřízení.

� Jarní prohlídka vašeho vozu jen za 98 Kč 
Víte, jak se zima podepsala na vašem voze? Nechte si auto 

prohlédnout od odborníků. Zkontrolujeme vizuálně brzdovou 

soustavu, hladinu a bod varu brzdové kapaliny, vizuálně tlumiče péro-

vání, stav prachovek, těsnost chladící soustavy, stav 

a funkčnost stíracích lišt, stav akumulátoru, očištění svorek, stav 

a těsnost výfukového potrubí, hnací hřídele, vůli a stav manžet, čepy 

ramen a uložení náprav, osvětlení vozu, hladinu oleje v servořízení.

Akce platí do konce dubna! Objednávejte se již nyní!
+ Připravujeme další akce na květen
Uvedené ceny jsou bez DPH!

Kontakt: STUDENTauto, Obecní 383, Louňovice 

(vedle zahradnictví Alfík), tel.: 737 885 666 , tel./fax: 323 603 353, 

email: servis@studentauto.cz, autosklo@studentauto.cz, 

autobazar@studentauto.cz,  www.studentauto.cz

Alfíkovy tipy a rady
Na začátku dubna je vhodné 

provádět poslední postřiky proti 

kadeřavosti broskvoní. Trávníky 

ošetříme v případě zasažení 

sněžnou plísní přípravkem ORTI-

VA a začneme je hnojit. Stromy 

a ostatní porosty stříkáme proti 

přezimujícím škůdcům. Letos se 

zpožděním připravujeme záhony 

pro rostliny. Pro rostliny, které 

patří do první tratě, dbáme aby 

byl záhon dobře vyhnojen, dopo-

ručujem granulované hnoje. Také 

zkontrolujte růže, zda jim neublížil 

mráz. Omrzlé konce je potřeba 

sestříhnout. Pokud si něčím 

nejste jisti, rádi vám poradíme.

Zahradnictví Alfík je 

v Louňovicích u silnice 

Kutnohorská (na první hrázi). 

Otevírací doba v březnu je: 

po-so 9.00 až 17.00, 

ne 9.00 až 12.00 hod. 

Tel. 606 494 939, 723 516 513.

Autoservis Studentauto v Louňovicích
pro vás připravil na měsíc duben tyto akce:



Černokostelecká 65/13 Říčany Tel.: 602 265 674

www.bath4you.cz

K O U P E L N O V É  S T U D I O

konzultace a poradenství, individuální přístup, 3D grafické návrhy, zaměření, realizace  
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Poděbradská 1163

250 92 Šestajovice u Prahy       

Tel: 246 089 706  

Mobil: 603 269 991

Fax: 246 089 704 

Email: krolan@krolan.cz

WWW.KROLAN.CZ

KROLAN s.r.o.
KLEMPÍŘI – POKRÝVAČI – TESAŘI

KOMPLETNÍ MONTÁŽE A REKONSTRUKCE STŘECH

VÝROBA A PRODEJ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A MATERIÁLU

NOVÁ SLUŽBA PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

VYŘEZÁVÁNÍ NA CNC STROJI HUNDEGGER

NAŘEŽEME VÁM MATERIÁL NA KROVY, ALTÁNY, 

PERGOLY ČI GARÁŽOVÁ STÁNÍ

DODÁVKA I S PLÁNEM SESTAVENÍ NEBO MOŽNOST MONTÁŽE.

VÝROBA NÁBYTKUVÝROBA NÁBYTKU  
Romanovský LubošRomanovský Luboš 
VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR 
kuchyňské linky, ložnice, dětské 

pokoje, obývací pokoje, šatny, 

pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostory

Hrusice 164, 251 66, 603 204 203 
mail: info@romanovsky.cz 

www.romanovsky.cz

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

V dubnu otevíráme prodejnu: Hrdinů 381, Strančice
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Řádková inzerce

� 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

Při výměně čelního 

skla finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

AUTOELEKTRIKÁŘE

� MALÍŘI-ZEDNÍCI-ŘÍČANY, 

malování za 22 Kč m2 cena včetně 

materiálu, nátěry střech a okapů, 

zednické práce, štukování 

za 75 Kč m2 cena včetně materiálu, 

podlahářské práce, pokládání 

plovoucích podlah 100 Kč m2 

TEL: 607 379 296, 603 935 693

� Pronajmeme v areálu dvora 

v ul. Pol. vězňů 1425 v Říčanech 

zděný sklad (118 m²) a příp. 

i domek o 5 místnostech s příslu-

šenstvím a plynovým etážovým 

topením (146 m² + 102 m² půda). 

Vhodné pro administrativu 

i drobnou řemeslnou činnost. 

Volné ihned. Tel.  605 267 533     

� VODA - TOPENÍ, INSTALATÉR-

SKÉ PRÁCE Tel: 604 835 260, 

Helebrant.A@seznam.cz

� Pronajmu prostorný byt 1+1 

v Kostelci nad Černými lesy, pěkný, 

v Sanatorce, tel. 774 780 038

REVIZE HASÍCÍCH 

PŘÍSTROJŮ A HYDRANTŮ

Lenka Průžková

V Průhoně 144, Žernovka

WWW.KONTROLYAREVIZE:CZ

Tel.: 311 264 033, 724 920 289

OPRAVY 
CHLADNIČEK,
MRAZNIČEK
AB SERVIS

Jaroslav 

Kubíček,

tel. 603 464 367

Pod Jiřím 205, 

Mirošovice

Akreditovaná MŠ 
přijme ředitelku

Požadujeme pedagogické 

vzdělání, 3 roky praxe na pozici 

učitelka MŠ, organizační 

schopnosti. Velké Popovice, 

okr. Praha-východ. Email: 

ketnerova@firemniskolky.cz 

tel.: 605 530 052.

Realitní služby
v bance
tel.: 734 510 355

Výroba, doprava a čerpání betonových směsí.

Prodej písků, kačírků a drtí. 

Autodoprava 

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737

www.betonarkamukarov.cz
U Mototechny 89 - areál stavebnin PRO-DOMA

Kontejnery – odvoz odpadů 

www.4eco.cz

KUPÓN: SLEVA NA BETON 10%

Společná advokátní 
a realitní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
vykoupí či zprostředkuje prodej 

nemovitostí i v případě zatížení exekucí, 
hypotékou nebo před privatizací.

e-mail: jindra@rkjuris.cz

www.jurisreal.cz
Tel: 777 985 353

NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM výpočty, 

PENB
vstupní konzultace zdarma

ing. Dagmar Černá

Lesní 0239, Jevany

tel:728 469 389

e-mail: dagcer@volny.cz

KOUPÍM STAVEBNÍ 

POZEMEK NEBO 

RODINNÝ DŮM 

V ŘÍČANECH
Pro svoji rodinu hledám 

ke koupi stavební pozemek 

nebo rodinný dům v Říčanech. 

Pozemek může být i menších 

rozměrů, např. část zahrady 

u rodinného domu. 

Za nabídky děkuji. 

Tel.: 739 666 020.

JSME TU PRO VÁS
www.dolnis.cz

Voda - topení - kanalizace - plyn

Tepelná čerpadla

Při jarním úklidu nezapomeňte 
na vyčištění peřin a polštářů.

Rychlá čistírna oděvů, 

Černokostelecká 82/66, 

251 01 Říčany tel: 323 601 350, 

www.cisteniodevu.cz

Dr. Arthur Tucker (Barts Health, London): 

„Po dvou letech používání tvoří třetinu hmotnosti polštáře 

zbytky kůže, bakterie, roztoči a jejich alergenní exkrementy.“

… za zdravější spaní 
bez alergií
… za zdravější spaní 
bez alergií

Ekologické čištění

POCTIVÉ ZÁKUSKY 
A DORTY
Cukrárna Srbín
Šípková 279, tel.: 722 903 669
OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí: Zavřeno
Úterý - Neděle: 
9.00-18.00 hodin
Přijmeme cukrářku 
nebo šikovnu prodavačku



ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
� POČÍTAČE 
� PRODEJ A SERVIS

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

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Užitečné i krásnéUžitečné i krásné
www.bylinkovezahonky.cz

� Vytvoříme na míru bylinkové záhonky na vaší zahradě
� Vše od založení záhonu po osazení kvalitními bylinkami

� Používejte zdravé čerstvé bylinky z vaší zahrádky

Tel.: 775 091 130  e-mail: info@bylinkovezahonky.cz

�  774 605 112774 605 112

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 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

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

737 651 630
www.zemniprace-bartoska.ic.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.

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

INSTALKLUB
Vančura

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

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

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

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

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

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

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

BETON Strančice s. r. o.

b
e

t
o

n
á

r
k

a

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27

251 63 Stránčice 

Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENÍ RD

Kompletní 
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00  Pá 7:00-15.00

PŘIJÍMÁME ZAKÁZKY 
NA ROK 2013

NESTÍHÁTE, NEZVLÁDÁTE,
NEMÁTE POTŘEBNÉ NÁŘADÍ?

JEDNORÁZOVĚ ČI PRAVIDELNĚ

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
TEL.: 608 214 424

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE

TEL.: 605 808 001

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ÚDRŽBA DOMŮ A ZAHRAD  
VŠEHO DRUHU

• OPRAVÍME
• ZAŘÍDÍME
• PŘIVEZEME
• NAŠTÍPEME
• NATŘEME
• NAŘEŽEME

• VYKOPEME
• ZASADÍME
• POSEKÁME
• VYMALUJEME
• UKLIDÍME
• VYSTĚHUJEME

A SPOUSTU DALŠÍHO DLE VAŠEHO PŘÁNÍ,
NIC NENÍ PROBLÉM.

� Revizní technik
� Elektroinstalace
� Hromosvody

602 330 491
e-mail: kaby@seznam.cz

Roman Čihák 

www.kaby.cz

firma KABY



www.mefo.cz

Šípková 279 , Mukařov - Srbín
+ 420 736 452 405

• lanka, páčky
• plasty, fi ltry
• oblečení, helmy
• vše pro enduro
   a motokros Aquarius Invest cz 

provozovna Všechromy čp. 82 
(150m od nájezdu na D1, exit 15) 

Jímky a šachty jsou 
certifikovány ITC Zlín.

PRODEJNÍ DOBA: 
po-pá:  8.00 – 16.00 hod.

Informace na tel: 
602 285 554, 602 154 322

Výroba a prodej 
plastových 
vodoměrných 
šachet, žump, 
jímek na dešťovou 
a odpadní vodu.

Václav Sláma

Sosnová 221, 
251 62 Mukařov 

e-mail: vaslama@seznam.cz
tel: 739 544 665

stavební, tesařské, 
pokrývačské 

a klempířské práce

� PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ 

� PRODEJ PNEU ZA SKVĚLÉ CENY

� USKLADNĚNÍ VAŠICH PNEU

� PRODEJ MINIBIKŮ, MINICROSŮ A ATV

DOPRODEJ ZIMNÍCH PNEU 
ZA SKLADOVÉ CENY DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Kostelec nad Černými lesy, Kutnohorská 24

TEL.: 321 69 75 75, 739 096 475
tomicpneu@seznam.cz

www.tomicpneu.cz

AKCE:

Mgr. Zdeněk Havel, advokát
Poskytuji právní služby v oblasti 

občasného, obchodního, rodinného 
a trestního práva vč.zastoupení před soudy.

Kompletní právní servis 
pro realitní kanceláře a jiné subjekty. 

Po předchozí dohodě možná schůzka u klienta.

Kancelář: Opletalova 4, Praha 1
Tel.: 777 699 373 

email: zdenekhavel@seznam.cz 

175/65 R14 82T

OBUJTE SE DO JARA!
2 590 KčKomplet pneu 

s diskem ENZO H (1 ks)

799 KčPneu Sava/Barum

od 11. 3. do 13. 4. 2013

*Službu Renault Comfort Assistance lze získat na 7 měsíců zdarma v rámci jakéhokoli servisního úkonu. Uvedený 
rozměr je pro modely Thalia a Clio II. Doporučená zákaznická cena vč. DPH je za 1 ks akčního kompletu pneu s hliní-
kovým diskem ENZO H. Cena nezahrnuje montáž kol na vůz a případné náklady spojené s nutností použití čidla pro 
systém stálé kontroly tlaku v pneumatikách (SSPP). O kompletní nabídce a přesných cenách se prosím informujte u par-
ticipujících partnerů Renault. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena. Více na www.renault.cz.

RENAULT COMFORT ASSISTANCE
na 7 měsíců zdarma*

VÁŠ RENAULT PARTNER:
Auto-Pilař s.r.o., tel 323 601 185 
www.auto-pilar.cz, info@auto-pilar.cz

SLUNEČKO
CERTIFIKOVANÁ FIRMA 

PRO OPRAVY, SERVIS A MONTÁŽ 

STŘEŠNÍCH OKEN VELUX

V DUBNU AKCE 
10 LETÝ SERVIS S PĚTILETOU ZÁRUKOU

A SLEVOU 10%

603 560 330, josef.slunecko@centrum.cz



  30% sleva na originální náhradní díly Opel 
 a 15% sleva na práci p i oprav  vozu 
 staršího 6 let v autorizovaném servisu Opel

  36% sleva na vybrané jarní 
 p íslušenství Opel

  Sleva až 36 % na letní pneumatiky zn. 
 Michelin, Kleber, Nokian a BFGoodrich

NECHTE SI ZKONTROLOVAT
SV J V Z PROFESIONÁLY.

Opel Servis

AUTO-STAIGER CZ a.s., autorizovaný dealer Opel
ernokostelecká 621/122, 100 00 Praha 10

Tel.: +420 271 009 111, servis.opel@auto-staiger.cz            www.auto-staiger.cz

PROHLÍDKA PO ZIM  JEN ZA 99 K
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