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rozhovor (str. 4)

Výstava veteránů a Dětský den 
na Berchtoldu 24. - 25. května

Modletice, Herink, 
Dobřejovice i Jesenici 
trápí již čtvrtý rok hluk 
z Pražského okruhu.

Život v kraji (str. 8)

Lidé mají právo 
spolurozhodovat, 
co se za jejich daně 
bude zkoumat.

ZŠ U Obory v Uhříněvsi 
oslavila 80. výročí

Na přípravě oslav, které se konaly po dva dny, se 
podílela téměř celá škola. Největší úspěch sklidilo 
pásmo vystoupení, které připomnělo různé časové 
milníky v historii školy. Návštěvníci také měli mož-
nost prohlédnout si v prostorách školy nejrůznější 
výstavy – např. na téma vývoj učebních pomůcek. 
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Strančice – Základní škola ve Stranči-
cích a Klub rodičů a přátel školy uspořádaly  
ve spolupráci s Národním centrem bezpeč-
nějšího internetu přednášky na téma Rizika 
na internetu. „První přednáška se konala 
v odpoledních hodinách a byla určena spíše 
pro rodiče,“ sdělila nám ředitelka ZŠ Ka-
teřina Schejbalová. „Přednáška však měla 
takový úspěch, že jsme se rozhodli akci udě-
lat během vyučování pro všechny ročníky. 
Přednášející nám vyšli vstříc a připravili 
skvělé semináře přiměřené různému věku 
dětí. Cenné informace tak získaly nejen 
děti z prvního stupně, ale i vyšší ročníky  
a upřímně řečeno i my dospělí. Sami jsme 
byli překvapeni, kolik skrytého, nenápad-
ného nebezpečí na internetu číhá a jak jsou 
naše děti díky své bezelstnosti ohroženy. 
Důležité bylo, že jsme se dozvěděli i mož-
nosti obrany a jak rizikům předcházet,“ říká 
paní ředitelka.

Přednášky byly zaměřeny na témata - Ky-
beršikana a jak ji řešit, Nebezpečné elek-
tronické pronásledování (kyberstalking), 
Kybergrooming a sexuální zneužívání dětí  
za pomoci internetu a mobilních technologií, 
Happy slapping, Nebezpečný a nezákonný 
obsah, sexting a boj s dětskou pornografií na 
internetu a Online hraní a závislosti (netho-
lismus). Akce děti velmi zaujala a všichni 
pozorně naslouchali. Žáci s vyšších ročníků 
nám napsali své postřehy.  
 ■ Naši školu navštívil pan Vladimír Vácha, 
který nám prezentoval zajímavou přednášku 
na téma rizika internetu. Říkal nám, jak by-
chom se po internetu, a to zejména na soci-
álních sítích, měli pohybovat a jaká tam hro-
zí rizika. Dozvěděli jsme se, že na sociálních 

sítích je pohybuje spousta tzv. lovců, kteří jsou 
pedofilové, ať už heterosexuálně, nebo homo-
sexuálně orientovaní, nebo obchodníci s bílým 
masem. Také jsme se dozvěděli mnoho informa-
cí o kyberšikaně. Zjistili jsme, že v této „moder-
ní“ době, je nejčastější formou šikany na světě. 
Často to začíná pouhou legrací a mnohdy končí 
až smrtí. Vyslechli jsme si pár příběhů lidí, kteří 
si kvůli kyberšikaně dokonce vzali i život. Tyto 
příběhy mě velmi zaujaly. Dále jsme získali in-
formace, jak si zabezpečit účty na sociálních 
sítích. To ve mně vyvolalo pocit, že i já musím 
něco rychle udělat pro to, abych měla své účty 
správně zabezpečené. 

Myslím si, že tato přednáška byla velice zají-
mavá. Díky této přednášce se na internetu cítím 
bezpečněji. 

Barbora Šachová, 9. třída

■ Jednoho obyčejného školního dne se nám do-
stalo příjemného překvapení - žádná chemie ani 
angličtina. Do školy zavítal Vladimír Vácha, 
který nám přišel říci něco o bezpečnosti inter-
netu zejména na sociálních sítích. Přednáška 
byla velice poutavá, v naší třídě bylo dokonce 
ticho... Odnesli jsme si mnoho zajímavých  
a přínosných informací + veliký šok jako bo-
nus. Jakmile většina z nás dorazila domů, 
pádili jsme změnit všechna dosavadní hesla.  
A nejen to, vcelku nás odradil od používání so-
ciálních sítí, přesněji řečeno, ten den se každý 
bál se přihlásit na facebook a když tak pouze  
z výše zmíněných, zabezpečovacích důvodů. Aby-
chom to shrnuli -přednáška se nám moc líbila,  
ale teď už musíme jít, protože též jdeme upravit 
své údaje a hesla.

Za 8. třídu Tomáš Mondschein, Luci Lange-
rová a Naty Alferyová

Jak se bránit kyberšikaně 
či sexuálnímu pronásledování na internetu 

Milí čtenáři!
Určitě si nenechte ujít rozhovor s profesorem 

Jaroslavem Petrem, který se zabývá reprodukč-
ní biologií hospodářských zvířat a s velkým 
nadšením a nasazením se věnuje populariza-
ci vědy. Srozumitelnou a zábavnou formou se 
snaží široké veřejnosti přiblížit nejen svůj obor, 
ale dokáže poutavě vyprávět a psát i o dalších 
tématech. Pan profesor se domnívá, že lidé by 
měli spolurozhodovat o tom, čím se bude věda 
zabývat a do jakých výzkumů půjdou peníze. 
Aby se však veřejnost mohla rozhodnout správ-
ně, musí být dobře informována. Tak až dočtete 
Zápraží, vrhněte se na nějaký vědecko-populár-
ní časopis.

Víte, co v politice znamená „porcování med-
věda“? Je to přerozdělování zbylých peněz 
z rozpočtů (je jedno zda ze státního, krajského 
či obecního), na veřejně prospěšné projekty 
konkrétních žadatelů. Na Zápraží se možná 
bude porcovat malý medvěd – více čtěte na 
straně 7.

Hezký květen přeje Helena Vlnařová, 
šéfredaktorka
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Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., 
se zabývá reprodukční biologií 
hospodářských zvířat. Přednáší 
biotechnologii živočichů na České 
zemědělské univerzitě v Praze  
a na Jihočeské univerzitě v Čes-
kých Budějovicích a ve volném 
čase se věnuje popularizaci vědy. 
Spolupracuje s rozhlasem, novi-
nami, různými časopisy a interne-
tovými servery a píše knihy. Mezi 
jeho známé blogy patří například: 
Jak moc jsme zhloupli za posled-
ních 3000 let?, Moudrost psycho-
patů, Proč se klon kočky nepodo-
bá své předloze, Zabije nás GMO  
a uzdraví nás modlitba? a další.
Čím se konkrétně ve Výzkum-
ném ústavu živočišné výroby  
v Praze-Uhříněvsi zabýváte? 

Zabývám se rozmnožováním 
hospodářských zvířat. Pracuji spo-
lečně se studenty z České země-
dělské univerzity v Praze, což si 

opravdu užívám. Mám skutečně 
pracovité a velice nadané studen-
ty. Společně zkoumáme například 
to, jaký vliv mají na rozmno-
žování živočichů některé látky 
znečišťující životní prostředí. Je 
to někdy docela frustrující, když 
zjišťujeme, že i některé běžně 
používané látky, mají velmi ne-
blahé účinky. Veřejností například 
otřáslo zjištění, jak hodně nega-
tivně ovlivní životní prostředí 
používání antikoncepce. A nejde 
o žádné „velké“ úniky z výroby. 
Stačí jen to, co ženy vyloučí močí 
a odpadními vodami se dostane do 
přírody.
Kromě výzkumné práce 
věnujete hodně času populari-
zaci vědy? Proč je to podle vás 
důležité?

Lidé mají právo spolurozho-
dovat o tom, co se za jejich daně 
bude nebo nebude zkoumat. Mů-

žou se třeba rozhodnout, že se  
u nás zakážou genetické modifi-
kace, nanotechnologie, jaderný 
výzkum a další obory. Rozhodo-
vat by se však měli na základě 
objektivních informací. Určitě ne  
na základě emocí. A není možné, 
aby laik nastudoval do hloubky 
každý vědní obor. Proto je tak dů-
ležitá popularizace, která se ovšem 
musí dělat profesionálně, objektiv-
ně a nemanipulovat s lidmi. Dob-
rá popularizace vědy dává široké 
veřejnosti potřebné informace,  
a to přístupnou formou. Usnad-
ňuje kvalifikovaně se rozhodovat.  
A to je pro budoucnost hodně dů-
ležité. Nejen pro budoucnost vědy, 
ale budoucnost celé společnosti. 
A v neposlední řadě popularizu-
ji vědu proto, že nabízí úžasnější 
příběhy než mnohá scifi.
Jaké vědecké téma vás v posled-
ní době nejvíce zaujalo?

V poslední době pozoruji stou-
pající vlnu zájmu o obor zvaný 
syntetická biologie. Z časopisů  
a novin přicházejí žádosti o člán-
ky. Dostal jsem dokonce od jed-
noho nově vznikajícího populárně 
vědeckého serveru objednávku  
na scifi povídku s touto tématikou. 
Je to zajímavý obor, který dovo-
luje například laboratorní synté-
zu virů. Pracuje se na rozšíření 
genetického kódu o další umělá 
„písmena“. Tenhle obor je obrov-
ským příslibem. Dneska se díky 
němu například vyrábí celkem lev-
ně a ve velkém velmi účinný lék 
proti malárii, kterého byl vždycky 
nedostatek a byl proto příliš drahý 
pro obyvatele třetího světa. Tenhle 
obor v sobě ale zároveň skrývá 
riziko zneužití. Má svůj rub a líc. 
Má svou etickou dimenzi. Právě 
to na něm asi veřejnost tolik při-
tahuje. 
Na co se lidé na přednáškách 
nejvíce ptají?

Většina diskusí na téma bio-
technologií – to je téma, na které 
přednáším nejčastěji – se nakonec 
stočí na téma potravin z geneticky 
modifikovaných organismů. To je 
takový evergreen přednášek pro 
veřejnost. Lidé se o to dost zajíma-
jí a často se geneticky modifikova-
ných organismů a potravin z nich  
i bojí. Nejednou mám dojem,  
že se veřejnost obává věcí, kterých 
se bát opravdu nemusí. K těm pa-

Lidé mají právo spolurozhodovat, 
co se za jejich daně bude zkoumat
na zámku v průhonicích se uskuteční 
22. května diskusní večer s profesorem 
jaroslavem petrem. přijďte si popovídat 
s naším známým genetikem o rizicích 
moderní vědy. 

 „Tento projekt je náročný  
na čas i organizaci, protože zahr-
nuje mnoho podcílů,“ vysvětluje 
autorka projektu Jana Tywoniako-
vá. „Hlavním cílem je zmapovat 
významné, méně významné, nebo 
již zapomenuté kulturní památky 

obce Velké Popovice a okolí. Hlav-
ním výstupem bude soupis kultur-
ního dědictví, které dosud nebylo v 
regionu zmapováno. Další součástí 
projektu bude vytvoření propagač-
ních materiálů pro děti a dospělé 
– například pohlednice, pexeso,  

a především velmi užitečná mapka 
s vyznačením památek pro místní 
občany i turisty.
Úžasná třída „deváťáků“

Důležitost projektu spočívá  
i v tom, že je do něho zapojeno 
mnoho partnerů všech věkových 
kategorií - místní podnikatelé, 
občanská sdružení, místní senio-
ři a také děti ze základní školy. 
Úžasná, aktivní, zvídavá třída 
„deváťáků“ (školní rok 2013/ 
2014) ze ZŠ Velké Popovice se 
zapojila do aktivního zkoumání 
památek v rámci dějepisného se-
mináře a připravila společně s paní 
učitelkou Mgr. Eliškou Kudláčko-
vou – Doležalovou pracovní listy 
na téma místní historie a památky. 
Podle těchto listů se budou učit 
děti z prvního stupně a získají po-
vědomost o místě, kde žijí. Žák ZŠ 

Do projektu se zapojili děti i senioři
Jan Hůrka v rámci projektu vel-
mi obětavě zpracoval digitalizaci 
obecní kroniky do elektronické 
podoby. V dnešní době elektroni-
zace archiválií je třeba tuto oprav-
du záslužnou práci ocenit a po zá-
sluze za ni poděkovat!
Senioři vzpomínají

Naši senioři a pamětníci jsou 
také důležitou součástí projektu. 
Scházejí na pravidelných setká-
ních a vzpomínají. Jejich vyprá-
vění zaznamenáváme a výstupem 
bude výjimečná publikace nejen 
o významných památkách obce 
Velké Popovice a okolí,“ doplňuje 
Jana Tywoniaková.

tří i ony geneticky modifikované 
organismy. Na druhé straně se lidé 
nebojí celé řady fenoménů, kte-
rá straší nás vědce. Nejde tu ani 
tak o projev hrdinství, ale o to, že 
lidé o těchto rizicích nevědí. Mě 
osobně dost děsí znečištění život-
ního prostředí látkami narušující-
mi plodnost. Proto se této otázce 
věnuji nejen v laboratoři, ale také 
při přednáškách a při psaní článků 
nebo při přípravě rozhlasových 
pořadů. Část zodpovědnosti za to, 
že veřejnost o tomto riziku mnoho 
neví, padá i na hlavy nás vědců. 
Asi o tom pořád ještě málo mluví-
me a píšeme. A když už se do toho 
pustíme, tak to vysvětlujeme moc 
složitě, nudně. Musíme se víc sna-
žit. Nejde o to lidi strašit. Spíše jde 
o to, aby si široká veřejnost uvě-
domovala, co nám skutečně hrozí. 
Potom třeba vyvine tlak na politi-
ky, aby přijali potřebné normy a 
zákony. A jsme zase u toho, aby se 
lidé rozhodovali na základě objek-
tivních informací a nikoli emocí.  
Jste velice pracovitý člověk. 
Kde berete čas všechno zvládat?

Mám tu zkušenost, že když 
člověk chce, tak mu čas a ener-
gie vždycky zbudou. Já vstávám 
ve dvě hodiny ráno a spát chodím 
kolem desáté večer. To je spousta 
času na práci :-). 

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

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

To bude sloužit dětem z místní 
základní školy, které sem chodí 
na hodiny tělocviku a samozřejmě 
všem návštěvníkům centra.

V SKC probíhá denně mnoho 
kurzů, které navštěvují celé rodi-
ny z širokého okolí. Na výběr jsou 
nejen nejrůznější sportovní kurzy, 
ale také hudební a výtvarné krouž-

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově získalo dotaci

ky pro děti i dospělé. 
V Sportovně kulturním cent-

ru sídlí také oblíbené Mateřské 
centrum Beruška, které pomáhá 
rodičům, jejichž děti se nedostaly 
do mateřské školy. A právě pro 
nejmenší návštěvníky SKC se 
podařilo z dotace MAS Říčansko 
vybudovat nové sociální zařízení.

ondřejov - sportovně kulturní centrum v ondřejově 
získalo dotaci z Mas Říčansko ve výši 141 300 kč, 
a to na pořízení nového sociálního zařízení pro děti 
a sportovního vybavení. 

Velké Popovice - projekt „kulturní  dědictví 
velkopopovicka“ není sice objemným projektem, 
ale z hlediska záslužnosti by měl mít velký dopad 
na občany a jejich povědomí o regionu. 

Projekt má celkový rozpočet 
131 277 Kč, z toho bude 80% 
dotovat MAS Říčansko o.p.s. 

Profesor Jaroslav Petr spolu-
pracuje s nejrůznějšími médii. 
Vybrali jsme pro vás ukázku 
článku z „tabletového“ týdeníku 
Dotyk.

Proč mají děti a blázni 
pravdu?

Lidská paměť je zrádná. Čas-
to si zapamatujeme události úpl-
ně jinak, než se ve skutečnosti 
odehrály. Nejde o vědomou lež. 
Psychologové označují tento 
podivný fenomén jako „faleš-
né vzpomínky“. Oběť falešných 
vzpomínek je natolik přesvěd-
čená o své pravdě, že vylíčí na-
prosto zkreslenou realitu pod 
dohledem detektoru lži a ručička 
přístroje se ani nezachvěje. Pou-
há slova mohou zasít do paměti 
vzpomínku na události, které se 
nikdy nestaly.

Nevyzrálé dětské mozky a ne-
mocné mozky schizofreniků si 
vybavují vzpomínky spolehlivěji. 
(celý článek na www.dotyk.cz)
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Po realizaci železničního kori-
doru ztratila nádražní budova svoji 
funkci čekárny a vazbu na želez-
niční provoz. Přízemí se nevytápí 
a budova postupně chátrá. V dneš-
ní době město získává možnost ji 
odkoupit a zrekonstruovat. Objekt 
by se tak stal atraktivním místem 
nejen pro místní, ale i pro výletní-
ky na trati Praha – Benešov. Ten-
to odkaz historického dědictví by 
zástupci říčanské ODS chtěli pro 
město zachovat a zároveň efektiv-
ně využít ku prospěchu občanů.

 „Město Říčany má možná po-
slední možnost nádražní budovu 
od Českých drah získat a oživit 
vstupní bránu do města a zároveň 
ne příliš reprezentativní prostře-
dí zkulturnit a třeba sem i vrátit 
tradiční muškáty,“ říká Miloslav 
Šmolík, říčanský radní pro infra-
strukturu, který se možností poří-
zení budovy dlouhodobě zabývá 
a intenzivně jedná se zástupci 

Českých drah. „Máme zpracova-
nou studii využitelnosti přízemí 
objektu, kde se nejvýhodnější zdá 
umístit služebnu městské policie, 
zároveň by se tam vešla i kavárna, 
případně infocentrum, úschovna 
kol, obnovily by se i veřejné zá-
chodky. S využitím horních pater 
se nepočítá, protože v nich bydlí 
nájemníci. 
Projekt počítá se služebnou 
městské policie

Umístěním policie do budovy 
nádraží bychom vyřešili i problém 
s nárůstem kriminality. Už jen pří-
tomnost městských strážníků  by 
tuto oblast zklidnila. 

Občerstvení by pak umožni-
lo příjemněji strávit čas nejen 
cestujícím, jež čekají na vlak,  
ale i rodičům s dětmi, kteří sem 
chodí na procházku pozorovat 
vláčky. Věřím, že využití najde  
i úschovna kol.

 Říčany by si důstojnější pro-

středí nádraží zasloužily. Doufej-
me, že nám podnik České dráhy 
vyjde vstříc, a to i přesto, že nyní 
opět dochází ke změnám na pří-
slušných vedoucích pozicích, se 
kterými jednání probíhají,“ dodá-
vá pan Šmolík.
Parkování u nádraží je potřeba 
řešit

Současně s rekonstrukcí budo-
vy by se řešila i situace parkování 
v okolí nádraží. Ulice Nádražní je 
v současnosti využívána k odsta-
vení vozidel jak místními občany, 
tak řidiči z okolních obcí. Parkuje 

Říčany usilují o získání nádražní budovy od Českých drah
Železniční budova v Říčanech byla postavena 
v roce 1894 a letos tak oslaví své 120. výročí. 
Možná k němu jako dárek dostane šanci získat 
znovu svoji důležitost a stát se významnou 
součástí Říčan. 

O aktuálním stavu základního školství 
na Praze-východ ví asi nejvíce starosta Dolních 
Břežan Věslav Michalik, který dlouhodobě bo-
juje o získání finančních prostředků na přístav-
by a nástavby základních škol v našem regionu. 

„Situace je skutečně frustrující. Především 
pro všechny, kteří na tento problém dlouhodo-
bě upozorňují a stále se setkávají s nezájmem,“ 
uvedl pan Michalik. „V loňském roce jsme 
vypracovali návrh na relokaci peněz z progra-
mů, které se nepodařilo vyčerpat. Výzvu, kte-
rou podpořilo na padesát starostů, jsme předali 
Nečasově vládě. Bohužel náš návrh nebyl vy-
slyšen. Poté co padla Nečasova vláda, jsem se 
obrátil na úřednickou vládu Jiřího Rusnoka. Mé 
návrhy zůstaly zcela bez odpovědi. Nezájem!
Našlo se 300 miliónů Kč

Po podzimních volbách se podařilo přesvěd-
čit členy rozpočtového výboru Sněmovny, že 
se jedná o vážný problém a ve státním rozpočtu 
na rok 2014 se objevilo 300 milionů na řešení 

nedostatečné kapacity škol. Dobře, jenže od té 
doby běží diskuse mezi ministerstvem školství 
a ministerstvem financí, kdo bude tyto peníze 
rozdělovat. Starostové dotčených obcí a měst 
mezitím provedli aktualizaci potřeb, protože od 
naši poslední analýzy uplynuly téměř dva roky. 
Kompletní shrnutí situace jsem předal oběma 
dotčeným ministerstvům. Připravené a pláno-
vané projekty jsou v celkovém objemu 2,1 mi-
liardy Kč. Za tyto peníze by mělo podle plánů 
obcí vzniknout 224 nových učeben, 11 jídelen 
a 12 tělocvičen. Potřebujeme, aby už konečně 
vznikl program, který tuto výstavbu podpo-
ří. Program, který bude víceletý, bude cílený  
do oblastí postižených suburbanizací a také na-
bídne rozumný stupeň spolufinancování.
Pro koho takový program je?!

Bohužel ministerstvo financí chce nyní spus-
tit program, který klade podmínku, že stavba 
bude muset být dokončena do konce roku. Pro 
koho takový program je? Rozhodně ne pro ty, 

Peníze na přístavby škol mohou 
skončit porcováním „malého medvěda“
už je sice po zápisech, prvňáčkové se opět někam „nacpali“, 
ale problém s nedostatečnou kapacitou škol není zdaleka 
vyřešen. jen se zase posunul o rok dál. nehledě na to, že 
mnoho rodičů si ještě oddychnout nemůže, protože o přijetí 
jejich dětí stále nebylo rozhodnuto. 

kteří připravili větší projekt, např. nový školní 
pavilón, protože ten se za pár měsíců postavit 
nedá. Obdobně to je s kofinancováním. Pokud 
se bude spolufinancování pohybovat na úrovni 
50%, tak tento program není rozhodně pro malé 
obce. Ukažte mi menší obec, která je schopna 
postavit novou školu třeba za 100 milionů Kč 
a dát ze svého polovinu? Ale z naší analýzy 
víme, že problémy mají především menší obce 
– jako Mukařov, Mnichovice, Dolní Břežany, 
Psáry, Řevnice, Průhonice a další. Mám oba-
vu, aby to opět neskončilo ve formě porcová-
ní malého „medvěda“, kdy se peníze po 10-15 
miliónech rozdělí mezi větší množství žadatelů.  
Ti co chtějí postavit pár malotřídek, uspějí  
a ti co potřebují postavit větší spádovou školu, 
na dotaci nedosáhnou.
V 21. století nedokážeme postavit školu

Problém narůstá. Není spojen s demografic-
kou celostátní křivkou, ale s migrací a dlouho-
dobou potřebou tento problém v suburbanizo-
vaných územích řešit. Narůstá nervozita rodičů, 
učitelů, zastupitelů. Je pět minut po dvanácté. 
Opravdu nechápu, proč stát byl schopen ško-
ly stavět za Rakousko-Uherska, za 1. repub-
liky, za socialismu, ale není je schopen stavět  
v 21. století.“

Potřebujete současně prodat a koupit nemovitost? 
Prodej své nemovitosti a současně koupě jiné 

nemovitosti dnes potřebuje řešit stále více lidí, 
přičemž nemovitosti jsou často zatíženy hypo-
tečními úvěry. Takovéto transakce jsou velice 
obtížné a nejlepším řešením bývá obrátit se na 
odborníky. V říčanské realitní kanceláři RE/
MAX se setkáte s realitními makléři, kteří 
prochází pravidelnými odbornými školeními  
a mají odbornou praxi v obchodu s nemovitost-
mi. 
Nejlepší je spolupracovat pouze s jednou 
realitní kanceláří. A to jak při prodeji, tak  
i v případě koupě nebo vyhledání nemovitos-
ti. Důvodem je ten fakt, že je třeba zohlednit 
mnoho aspektů a potřeb jak prodávajících, tak 

i kupujících a pokud vše řeší jen jedna kancelář, 
jde to snáze. Makléř, který zná situaci a všech-
ny podmínky svého klienta, mu umí poskytnout 
komplexní realitní služby.
Veškeré služby spojené s obchodem s nemo-
vitostmi poskytuje kancelář REMAX VIP 
svým klientům na vysoké odborné úrovni. 
S individuální péčí pro vás sladíme vše po-
třebné, co je spojeno s koupí i prodejem tak,  
aby na sebe vzájemně navazovaly. Doporučíme 
vám hypotečního poradce, který vás podrobně 
seznámí se všemi možnostmi v oblasti poskyto-
vání hypoték všech bank, a to jak dlouhodobých 
tak i krátkodobých (například pro překlenutí 
doby potřebné k prodeji nemovitosti, chcete-li 

současně jinou nemovitost koupit).  Šetříte tak 
tím svůj čas a mnohdy i své peníze. 

Rádi vám poradíme a provedeme vás složi-
tým procesem prodeje i koupě. 

RE/MAX
Ing. Monika Pešková
Certifikovaná realitní makléřka 
RE/MAX VIP
kancelář ŘÍČANY
Tel: 773/ 981 729
monika.peskova@re-max.cz

se zde chaoticky, nesystémově. 
„Tento problém je potřeba řešit 
systematicky a ve prospěch na-
šich občanů,“ říká Marián Svetlík 
z dopravní komise města Říčany. 
V současné době je nově schválen 
investiční záměr města, který je 
zaměřen na řešení této problema-
tiky. Protože jednání o odprodeji 
pozemků jsou zdlouhavá, rozhod-
lo se město prozatím pozemky 
pronajmout a nadále bude usilovat 
o zajištění lepších podmínek pro 
parkování v maximálním možném 
rozsahu. 

Děti z Mnichovic uklízely i Sázavu
Úklidu se tradičně v hojném počtu zúčastnila 

ZŠ T.G.M. v Mnichovicích. 38 dětí a dvě paní 
učitelky se navíc zvládly zapojit i do projektu 
společnosti Posázaví o.p.s. - Čistá řeka Sáza-
va. „V pátek jsme prošli úsek Sázava - Stříbrná 
Skalice a sbírali odpadky do igelitových pytlů. 
Přidali jsme se tak do skupiny 1 300 dobro-
volníků, kterým není naše příroda lhostejná,“ 
uvedly paní učitelky Lada Barešová a Lenka 
Zajíčková. „V letošním už 9. ročníku se mezi 
Kácovem a Pikovicemi sebralo neuvěřitelných 
25 tun odpadu. Poprvé se tok Sázavy čistil už 
od Velkého Dářka a také na Konopišťském po-
toce.

Další den v sobotu se děti ze školy pod ve-
dením učitelů a školní družiny „vrhly“ na úklid 
Mnichovic. Uklízelo se například na trase 
Krásné vyhlídky, kde byla při této příležitosti 
odhalena další tabule na naučné stezce.“

Fuj! Co jsme to našli!
Do akce se zapojila i ZŠ v Kamenici. V pá-

tek se poslední dvě vyučovací hodiny každá 
třída vydala uklízet okolí. A některé děti našly 
opravdu „fuj odpadky“.

V Mirošovicích padl rekord
Úklidu se v Mirošovicích zúčastnil re-

kordních počet brigádníků – dorazilo přes 
80 dospěláků i dětí. Podařilo 
se projít všechny naplánované 
trasy v obci a okolí a neuvěřitel-
nými odpadky všeho druhu na-
plnit celý přistavený kontejner.  
A odměna? Dobrý pocit z dobře od-
vedené práce a tatranka.

Uklízela celá škola
V pátek během vyučování se  

do uklízecí akce zapojila téměř celá 
základní škola ve Velkých Popovi-
cích. Některé děti šly ještě pomoci 
svým rodičům v sobotu, na kdy byla 
akce oficiálně vyhlášena.

Na Zápráží se uklízelo 
Mnoho obcí ze zápraží se zúčastnilo akce Čistý ladův 
kraj, která se konala v sobotu 12. dubna v rámci 
mezinárodního dne země. 

Děti ze ZŠ v Mnichovicích

Malé pomocnice z Mirošovic

Děti z Kamenice našly „fuj odpadky“
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„V našem obchodě zákazníkům nabízíme 
potřeby pro zahradu, které jsou nejen kvalitní  
a mají originální design, ale také podporují še-
trný přístup k přírodě,“ říká Kateřina Holaňová. 
„V souladu se zdravým životním stylem jsou  
i potraviny, které v našem obchodě nabízíme. 
Většina pochází od farmářů, jež hospodaří eko-
logicky. Naším cílem není konkurovat samoob-
sluze či zelinářství, ale chceme, aby lidé měli 
snadnější přístup ke zdravým, kvalitním po-
travinám a „pod jednou střechou“ sehnali vše,  
co potřebují.“

Mléčné biovýrobky i špaldové sušenky
Koupit u nás můžete například mléčné vý-

robky z biofarmy Vavřinec – jogurty, tvarohy, 
sýry, smetánky, jogurtové nápoje. K dostání 
jsou i výrobky z kozího mléka, vajíčka z „pode-
stýlkového“ chovu slepic, nebo také výběrová 
hořčice z opatství Nový Dvůr, marmelády bez 
cukru, ovocné omáčky a sirupy s velkým podí-
lem ovoce a nejrůznější zdravé sladkosti. Děti 
si nejvíce oblíbily špaldové sušenky.
BIO maso – vyzkoušejte, poznáte rozdíl 

Zákazníkům přinášíme i velký výběr masa  
z  biofarmy Medito. Vybrat si můžete různé 
druhy výsekového hovězího a přeštického vep-
řového, ale také králičí či jehněčí maso. Na 
víkendové grilování obzvlášť doporučujeme 

obchod s originálními značkovými potřebami pro zahradu 
rozšířil svoji nabídku o prodej kvalitních potravin. koupíte zde 
bio výrobky a další produkty od osvědčených farmářů.

Farmářský obchod v Mukařově

úžasnou jemnou hovězí roštěnou či vepřovou 
krkovičku. Nechybí ani poctivé salámy, klo-
básky, párky, uzené, slanina, paštiky, sekaná, 
jitrnice, tlačenka a sádlo. 
Špaldová, žitná i kukuřičná mouka

Hospodyňky si u nás mohou koupit nejrůz-
nější druhy kvalitní celozrnné mouky – žitnou, 
pšeničnou, špaldovou, chlebové směsi a také 
špičkový olivový olej z Andalusie, luštěniny, 
čerstvé celozrnné pečivo včetně kváskového 
chleba, koření a čerstvě praženou kávu z pra-
žírny ve Strančicích. Nabídku doplňuje výběr 
sezónní zeleniny např. z ekostatku Vlkaneč. 

Naši zákazníci již mohli ochutnat bio mrkev  
či čerstvý chřest.

POTRAVINY Z ČESKÝCH FAREM
ZNAČKOVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

Otevírací doba od 9.30 do 18.30 hod., 
sobota 9.00 – 13.00 hod.
Farmářský obchod, Pražská ul., 
Mukařov (hlavní silnice na Říčany, 
bývalá prodejna motorek před staveb-
ninami), kontakt: Kateřina Holaňová, 
tel.: +420 312 316 616, 
www.obchod-mukarov.cz

Pronajměte si bazén pouze pro sebe
O víkendech a svátcích a také ve všední dny 

mezi 12 -14 hod. nabízíme náš bazén k proná-
jmu pro rodinné plavání. Cena pronájmu je 400 
Kč za hodinu.

■ Prázdninové plavání Na Fialce
Pokud budou mít vaše děti během prázdnin 

volno nebo jim přijede na návštěvu kamarád  
či bratranec, nemusí se nudit. Přihlaste je na 
kurzy plavání, které probíhají v krásném bazé-
nu Na Fialce. Kurzy jsou různě dlouhé podle 
toho, kolik máte času. Děti jsou samozřejmě 
rozdělovány do skupin podle výkonnosti. Ne-
plavci se naučí plavat a pokročilí se zdokonalí. 
Aktuální info a termíny sledujte na níže uvede-
ných webech.

■ Dopolední pidiškolička s Rákosníčkem  
ve světě dětí na dlani. 

Připravili jsme dopolední týdenní program 

pro školkové děti. Dopolední tříhodinový pro-
gram nabídne dětem lekci plavání, cvičení a vý-
tvarné tvoření. Společně posvačí a před obědem 
se vrátí domů..

■ Příměstské tábory s plaveckou školou  
Na Fialce, aneb sportujeme s úsměvem  
a plníme Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů. 

Vaše děti prožijí týden plný her, soutěží  

a pohybu, nezapomeneme však ani na relaxaci  
a strečink. Budeme skákat a házet do dálky, 
běhat krátké i delší tratě, skákat přes švihadlo, 
plavat, výtvarně tvořit, hrát hry. Všechny vý-
sledky zaznamenáme a na konci proběhne 
předání medailí a diplomů. Nebude chybět ani 
celodenní výlet se spoustou zábavy. Zajištěna 
dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný re-
žim. Cena nepřesáhne 2500 Kč. Aktuální info 
a termíny sledujte na níže uvedených webech.

Kurzy po prázdninách zahájíme hned první 
týden v září. Hlásit se můžete po celé prázdni-
ny prostřednictvím on-line formuláře na našich 
stránkách, nebo telefonicky či osobně u nás 
v recepci. Využijte prázdninové kurzy ke zku-
šebním lekcím.

PrÁzdNINY ve Světě dětí na dlani
během prázdnin jsme pro vás připravili několik variant kurzů 
plavání. ceny jsou až o 20% nižší! zvolit můžete plavání 
pro rodiče s dětmi od šesti měsíců nebo plavání pro děti 
od čtyř let bez rodičů.

Svět dětí na dlani, Černokostelecká 
2205, Říčany (parkoviště vedle obchodu 
lidl), Tel. do recepce: 323 605 426, 
602 540 115, www.svetdetinadlani.cz, 
www.nafialce.cz.
hlavní lektorka plavecké školy na Fialce 
petra horká, tel:. 724 795 207, 
e-mail: petra.horka@seznam.cz

Senohraby - Jarního běhu U Kanálu pořáda-
ného Lyžařským oddílem TJ Sokol Senohraby 
se zúčastnilo rekordních 179 závodníků.

Závodilo se jako každoročně v krásném ze-
leném údolí Mnichovky v „trojúhelníku“ mezi 
obcemi Senohraby – Hrusice – Mirošovice. 

„Tratě vedly terénem po zpevněných i ne-
zpevněných cestách, přes louky, lesy a počasí 
vyšlo parádně, až na to, že pršelo,“ prozradil 
s úsměvem Honza Oberlander z Lyžařského 
oddílu TJ Sokol Senohraby. „Na tratích všech 
kategoriích bylo možno sledovat většinou až do 
posledních metrů zajímavé a ostré souboje.“
Stateční dorostenci absolvovali 5 km

„Statečný byl například výkon tří dorosten-
ců, kteří se rozhodli běžet dospěláckých 5 km.  
A nejrychlejší z nich, 15letý Matěj Plášil nejen-
že suverénně utekl svým dvěma vrstevníkům, 
ale nechal za sebou i celou polovinu startovního 
pole mužů!“
Skvělé běžkyně ze Senohrab

„Ženy absolvovaly trať dlouhou 2,75 km 
a po roční pauze se z vítězství radovala známá 
běžkyně Vanda Kadeřábková-Březinová. V této 
kategorii však pořadatele nejvíce potěšila účast 
party senohrabských mladých žen, z nichž 
mnohé absolvovaly svůj vůbec první běžec-
ký závod. Z domácí party si nicméně nejlépe 
vedly již ostřílené borkyně Alena Skořepová  
a Iva Vlčková. Nejenže stihly doběhnout  
na 4. a 6. místě, ale z velké části závod též při-
pravily a organizovaly. Klobouk dolů!“
Běh mužů plný osobností

„Pětikilometrová trať mužů obsahovala 
„výživné“ stoupání i ostrý seběh. V této ka-
tegorii nastoupilo 21 borců. Třetí vítězství v 

řadě zde zaznamenal říčanský multisportovec 
David Michalička. Davidovi se letos sice po-
dařilo těsně prolomit hranici 18 min., když 
zvítězil v čase 17:59 min. K tratovému rekordu  
14:49 min, jenž v roce 2000 zaběhnul někdejší 
český reprezentant v atletice Jiří Šoptenko, je 
to však stále proklatě daleko. Druhé místo pa-
třilo skvělému lyžaři M.Pávkovi z ČZU Praha  
a 3. místo mezi muži obsadil Tomáš Slavata, 
jenž bezpochyby patří k pozoruhodným posta-
vám českého sportu. Tomáš se totiž dokáže ne-

jen sám připravit na nejtěžší triatlonové závody 
světa, ale též stihne pořádat závody v dětských 
domovech a organizovat tam pravidelný sport 
pro děti! I do Senohrab letos dorazil se svými 
dvěma mladými svěřenci.

Sečteno a podtrženo - všem závodníkům pa-
tří ještě jednou díky za účast a velká gratulace 
k výkonům. Speciální dík Álovi a Jitce Syro-
vatským za založení závodu a jeho dlouholeté 
obětavé organizování (až do loňského 50. roč-
níku).“

Rekordní 51. ročník 
Jarního běhu v Senohrabech

Ze 179 závodníků bylo 144 mladších 14 let! Je skvělé, 
že děti na Zápraží baví sport a pohyb.

Tento „obchvat“ Prahy nejenže 
doposud nebyl dokončen v úseku 
od D1 po Běchovice, ale navíc 
jeho část 512 (Vestec až dálnice 
D1) nemá platné kolaudační roz-
hodnutí. 

Důvodem je právě hluk z kami-
onové dopravy, který na několika 
místech překračuje povolené hy-
gienické limity. Vozidla mohou po 
této vozovce jezdit jen díky vý-
jimce, kterou jí úřady opakovaně 
udělují.

„Podmínkou kolaudace je vydá-
ní souhlasného stanoviska Hygie-
nické stanice Středočeského kraje, 
který bude vydán na základě spl-

Modletice trápí hluk z Pražského okruhu

nění hlukových limitů, to znamená 
po výstavbě protihlukových opat-
ření,“ sdělila mluvčí Ředitelství 
silnic a dálnic Nina Ledvinová. 
„Se stavbou protihlukových stěn 
se počítá příští rok.“

Občané dotčených obcí se však 
obávají, že se protihlukových stěn 
tak brzy nedočkají. Nic se neděje 
ani v případě překračování povo-
lené rychlosti. Kamióny v daných 
úsecích mají kvůli hluku povole-
nou pouze osmdesátku, tu ale ne-
dodržují. 

Jedinou možností jak přimět 
ŘSD, aby skutečně začalo s nad-
měrným hlukem něco dělat, je 

Modletice – obec Modletice, stejně tak jako 
herink, dobřejovice či jesenice trápí  
již čtvrtým rokem hluk z pražského okruhu. 

neudělit další dohodu o předčas-
ném užívání. Úřady přitom vyda-
ly Pražskému okruhu výjimku už 
čtyřikrát!

Víceúrovňová křižovatka  
u Modletic. Denně tu projede 
tisíce automobilů.

http://www.obchod-mukarov.cz
http://www.svetdetinadlani.cz
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Okrasná školka Jevany

•  Kvalitní ověřená předškolní příprava v českém a anglickém jazyce s rodilými mluvčími
•  Citlivý nedirektivní přístup, důraz na rozvoj individuálních schopností každého předškoláka
•  Malá škola rodinného typu, přátelské a moderní prostředí

Dostalo Vaše dítě odklad školní docházky? 
Obáváte se, že další rok v mateřské škole nebo v domácím prostředí 
nebude pro Vaše dítě dostatečně podnětný a motivující? 
Máte pocit, že by Vaše dítě zvládalo již nároky školní docházky?

Pokud ano, tak přijďte do naší nulté třídy.

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

škola projektu Microsoft Škola pro 21.století

v září 2014 otevírá nově  0. třídu ZŠ

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

Jde nám o děti
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Jedná se o mateřskou školu s pěti třídami a celkovou kapacitou 119 dětí.
Hledáme:
Milou, energickou osobu, splňující podmínky dané zákonem, s odbornými 
znalostmi a dobrými nápady, nadšením pro práci s dětmi, s přirozenými vůdčími 
schopnostmi k řízení týmu zaměstnanců, ochotnou vést otevřenou 
a přátelskou školku (k dětem i rodičům).
Nabízíme: 
Výbornou dopravní dostupnost (vlakové, autobusové spojení a blízkost dálnice 
D1), krásné prostředí, prima tým kolegů, milé děti a rodiče, podporu zřizovatele. 
Písemné přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději 
do 19. 5. 2014 do 12 hod. na podatelnu MěÚ v Mnichovicích nebo 
prostřednictvím pošty na adresu města.
Další požadavky a podrobné informace na: 
www.mnichovice.info, tel. kontakt: 323 666 311

Předpokládaný nástup do funkce  14. 7. 2014
ředitele/ředitelky Mateřské školy Mnichovice  

Děti zasely ředkvičky a salát na záhonky, v keramické peci se kaž-
dý týden vypalují nové výrobky. V tělocvičně se střídají děti z obou 
tříd školky a navštěvují ji i školáci, protože zábava a pohyb děti 
málokdy omrzí. A multimediální učebna nabízí dětem prostor pro 
seznamování s celým světem. Projekt byl spolufinancován EU  
z Programu rozvoje venkova Leader částkou 199 278 Kč a realizován  
s podporou MAS Říčansko o.p.s. 

V moNtessorI mozaIce 
mají děti díky projektu 
keramickou dílnu, tělocvičnu, 
botanický koutek a multimediální učebnu

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

Svojetice - Přípravný výbor pro konání místního referenda ve Svojeti-
cích, který se uskutečnil 11. 4. 2014, touto cestou děkuje všem, kdo přišli 
a prostřednictvím svého hlasovacího lístku dali najevo, že jim budoucnost 
Svojetic není lhostejná.

Vzhledem k tomu, že se dostavilo 35% obyvatel (230 oprávněných voli-
čů), je referendum platné. Z tohoto množství 198 oprávněných voličů od-
mítlo výstavbu nových komunikací včetně výstavby kruhového objezdu, 
zakreslených v územním plánu. Výsledek referenda je závazný.

Tehov - Kulturní výbor obce Tehov uspořádal „Výstavu tvořivosti 
na téma jaro a Velikonoce“. Návštěvnost byla obrovská a výstava jistě 
potěšila i inspirovala nejen dospělé, ale i děti. K vidění byly veliko-
noční dekorace, ukázky pečení a stolování a různě zdobené kraslice. 
Atmosféru doplnila velikonoční výzdoba a milé vystoupení místního 
folklórního kroužku Svatojánek. Fotoreportáž z výstavy a další infor-
mace naleznete na www.tehov.cz.

Místní referendum bylo úspěšné

Město Mnichovice vyhlašuje konkurz na obsazení funkce

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

http://www.mnichovice.info
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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

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
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POJĎTE S MASkou NA VÝLET!
Ladovské jaro je v plném proudu a příroda 

láká k toulkám po říčansku. Pojďte se pro-
jít po stezkách, které pro vás MAS Říčan-
sko nebo místní obce a spolky vybudovaly  
z Programu rozvoje venkova.
VODNICKÉ VYCHÁZKY

Naučná stezka má 13 zastavení a lze ji 
rozdělit na tři samostatné části. První část 
vede z Ondřejova do obce Kaliště. Na trase 
dlouhé 3,5 km na vás čekají ilustrace Josefa 
Lady, ale i interaktivní prvky pro předškolní 
děti.  Stezka vede dál po pravém břehu Mni-
chovky až k řece Sázavě. Zde můžete dobýt 
hrad Zlenice – Hlásku a vyzkoušet nově vy-
budovanou vyhlídku. Proti proudu Sázavy 
se dostanete po značené trase zpět do Hru-
šova, nebo můžete pokračovat do Lensedel, 
Poddubí, Kaliště a zpět do Ondřejova. Ně-
které informační tabule obsahují i kvízy; ke 
stezce byly vydány i sešity pro předškoláky 
(spolu s letáčkem tras zdarma k vyzvednutí 
v infocentrech nebo v MAS Říčansko).

CESTY, KTERÉ NÁS SPOJUJÍ
Vycházkové trasy pro rodiče s dětmi na-

jdete mezi obcemi Babice, Březí, Dobročovi-
ce, Křenice, Květnice, Stupice , Sibřina, Sluš-
tice, Škvorec, Třebohostice a Zlatá. Pohodové 
procházky doprovází tabule o místních histo-
rických postavách a zajímavostech a také herní 
dřevěné prvky pro nejmenší. Ke stezce byla vy-
dána i desková hra a přehled tras (na vyžádání 
v MAS Říčansko).
PO STOPÁCH KAMENÍKŮ

Trasa stezky ve své celé délce čítá cca 25 km 
a prochází skrz 6 vesnic (Louňovice, Struhařov, 
Svojetice, Srbín, Mukařov a Žernovku). Za-
čátek stezky je v Louňovicích na Horní návsi 
poblíž Obecního úřadu u kamenického skanze-
nu. Absolvovat můžete 3 okruhy (nejkratší je 
7 km). Tabule s informacemi o lomech, míst-
ní tradici zpracování kamene i zajímavostech 
z okolí jsou doplněny i internetovou aplikací 
„tagy“, která přes mobil doplní další informace.

Přijďte si s dětmi užít krásný den 
Od deseti hodin bude v malebném parku, 

plném pohádkových postav a miniatur hradů  
a zámků připravena pro děti spousta soutěžních 
disciplín a jiných aktivit. Těšit se můžete také 
na vystoupení ZUŠ Velké Popovice, loutkové 
divadlo „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, hu-
dební koncert „Pískomil se vrací“ a nebude 
chybět ani vystoupení tolik oblíbeného Michala 
Nesvadby. Celým programem vás provede člen 
divadelního souboru Ypsilon Jan Jiráň. 

V areálu si můžete půjčit koloběžky či si 
zaskákat na trampolíně. Občerstvení nabízí zá-

Výstava veteránů a Dětský den 
s Michalem Nesvadbou na Berchtoldu
pohádkové postavy, dětské dílny a soutěže, divadelní představení 
i veteráni. to vše bude pro vás připraveno v dětském ráji zámku 
berchtold, kde se uskuteční již tradiční oslava dětského dne, 
tentokrát připadající na víkend 24. a 25. května.

Letní sportovní tábor 
na zámku Berchtold

Využít můžete celý týdenní turnus nebo 
zvolit určité dny podle vaší potřeby. Zajiš-
těn je bohatý sportovní program. Děti si za-
hrají tenis a golf s profesionálními trenéry a 
dále stolní tenis, badminton, fotbal. Dále na 
ně čekají výlety pěšky i na kole, soutěže na 
koloběžkách na dopravním hřišti, výuka an-
gličtiny, návštěva sportovní střelnice, jízda 
na poníkovi a mnoho dalších soutěží a her! 
Termíny: 21. – 25. 7., 28. 7. – 1. 8., 4. – 8. 8.

HOTEL zámek BERCHTOLD, Hlavní 6, 
Kunice - Vidovice, tel.: 313 039 741, 
hotel@zamekberchtold.cz, 
tereza.ruzickova@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz

mecká restaurace Kouzelná zahrada nebo stán-
ky s nejrůznějšími dobrotami. 

Dík patří manželům Mráčkovým za zázemí,  
panu Voříkovskému za technické zabezpečení  
a Jezdeckému klubu Říčany. 

 

Grant: 

KUNICKOU PŘÍRODOU
Kraťoučká naučná stezka se nachází 

v obci Kunice u zámku Berchtold. Seznamu-
je obecně např. s rybníky a jejich obyvateli, 
lučními rostlinami, ptactvem, lesní zvěří, 
geologickou stavbou okolí nebo s tříděním 
odpadů. Součástí trasy stezky je pár strašidel, 
v zámku také minizoo a dětské hřiště. 
KRÁSNÉ VYHLÍDKY

Trasa stezky je dlouhá 9,2 km s převýše-
ním 150 m, výlučně travnatá, s 9 odpočin-
kovými zastaveními, vybavenými lavičkami. 
Okruh s krásnými zastaveními v přírodě  
a malebnými výhledy do středních Čech 
vede z Mnichovic na Klokočnou a přes Stru-
hařov zpět do Mnichovic. Trasa k vyzvednutí 
na infocentru „ v Mnichovicích“ .

Tradiční výstava veteránů
V sobotu se bude v areálu zámku konat pres-

tižní výstava veteránů. K vidění budou unikátní 
historické automobily a motocykly českých i 
zahraničních značek.

Pavel Kotrč procestoval značnou část svě-
ta, aby odpozoroval řadu úplných slunečních 
zatmění. Ta jsou z pohledu jednoho místa na 
zemském povrchu velmi vzácná, v průměru 
vychází úplné zatmění Slunce na jednom místě 
zeměkoule jednou za 360 roků. Nejbližší úplné 
zatmění Slunce u nás bude pozorovatelné 7. říj-
na 2135. Takže astronomové se musejí vydávat 
na cesty. 

Pavel Kotrč je astronom pracující ve dne. 
V tom se sluneční fyzikové liší od běžných 
astronomů. Sám o své práci říká: „Když mě-
řím optické sluneční spektrum, jsem při tom 
usazený v tmavé chladné místnosti jako krtek. 
Mám radost, že venku svítí Slunce a počasí, 
sluneční aktivita i naše přístroje spolupracují.“ 
Na ondřejovské observatoři má na starosti pří-
stroj, který se nazývá sluneční optický spekt-
rograf. Ten zachycuje sluneční protuberance  
a erupce, což jsou různě silné energetické vý-
buchy. Některé jsou krátkodobé a malé, jiné 
dokážou vyvrhnout plazma až k Zemi a vyvo-
lat například polární záři. Jejich mechanismu 

rozumíme čím dál lépe, stále ale nedostateč-
ně. Jisté je, že silné sluneční erupce mohou 

sluNce - co dnes o něm víme?
způsobit katastrofální geomagnetické bouře.  
„V přednášce chci vysvětlit, z čeho se naše 
hvězda skládá, jak je velká a horká, jak se 
projevuje a co na Slunci můžeme pozorovat 
moderními přístroji. A také jaké jsou otázky, 
na které už umíme, a na které ještě neumíme 
odpovědět,“ říká Pavel Kotrč z ondřejovské 
hvězdárny.

 

Říčany - v pondělí 19. května od 18 hodin se bude v centru 
na Fialce konat přednáška na téma „slunce - co dnes o něm 
víme?“. přednášet bude rndr. pavel kotrč, csc., pracovník 
slunečního oddělení astronomického ústavu av Čr. 

mailto:hotel@zamekberchtold.cz
http://www.zamekberchtold.cz
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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

„Naše škola i školka může vytvářet har-
monické prostředí pro všestranný rozvoj dětí 
především díky dobré spolupráci s rodiči,“ 
prozrazuje Mgr. Daniela Zichová z MŠ Rato-
lest. „Znovu se ukazuje, že koncepce založená  
na úzkém kontaktu s rodinou je ten správný 
směr. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodi-
čům za aktivní a vstřícný přístup. Rodiče nám 
pomáhali při podzimní brigádě ve školce, při 
opravě plotu ve škole, při adventní dílně, při 
vánoční besídce a na dalších akcích.
Angličtina, flétna i lyžování

I když ještě není konec školního roku, ráda 
bych se s vámi podělila o dosavadní úspěchy 
v naší školce. Kromě standardního kvalitního 
programu jako je angličtina, flétna, poslech 
klasické hudby, rozvoj jemné a hrubé motoriky  
a každodenní příprava na školu pro předško-

Poděkování rodičům dětí 
ze zŠ Parentes a mŠ ratolest

Prázdninový provoz ve školce
Pokud chcete, aby vaše děti okusily 
trochu té milé a laskavé atmosféry, 
která panuje u nás ve školce, je mož-
né je přihlásit na prázdninový provoz, 
který proběhne v termínech 7. - 11. 7. 
a 14. - 18. 7. V ceně 1600 Kč za týden 
je zahrnuta i strava. Program je určen 
pro děti od 3 do 8 let.
Den otevřených dveří ZŠ Parentes
Školu můžete osobně navštívit v květ-
nu, kdy se bude konat den otevřených 
dveří. Do první třídy je možné zapsat 
ještě 5 dětí. Více informací najdete na 
www.parentes.cz. 

láky, se nám v letošním školním roce podařilo 
zorganizovat kurz lyžování a plavání.“ 
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Zahradnictví Jandl, které najde-
te v Dobrém Poli u Kostelce n. Č.l.,   
pro vás připravilo velkou nabídku zele-
ninové sadby. Vše pochází z vlastních 
skleníků, do kterých můžete nahlédnout 
a dozvědět se užitečné rady přímo od 
„profesionálů“.
Vše na co si vzpomenete

V zahradnictví Jandl najdete všechny dru-
hy zeleniny, na které si jen vzpomenete – na-
příklad dvanáct druhů rajčat od tyčkových, 
keříčkových až po druhy vhodné do truhlíků  
na balkón. Pochutnejte si na rajčatech masi-
tých, cherry, žlutých, hruštičkách a dalších. Pa-
priky si zde můžete vybrat polní, tlustostěnné, 
kozí rohy, druhy vhodné na zavařování, chilli 
papričky i nádherné okrasné druhy. Jsou zde i 
sazenice lilku, dýní, melounů, okurek, patizó-
nů, kedluben, květáku, brokolice, zelí, kapusty, 

i růžičkové, kadeřávku, pórku. Nechybí ani ši-
roký výběr salátů.
Bylinky a aromatické květiny

Přes 40 druhů balkónovek
Květiny a skalničky opět nabízíme převážně 

z vlastní sadby, takže můžeme zaručit dobrou 
ujímatelnost a nízké ceny. Přijďte si prohléd-
nout velký výběr balkónovek - vybírat můžete 
z různých barevných odstínů petúnií, surfínií, 
bacopy, bidens, fuchsií nebo gazánií, které jsou 
velmi odolné proti přímému slunci. Do záhonů 
se hodí afrikány, zinie, celósie, verbeny, různo-
barevné astry, hledíky, starček a další. Skalni-
ček máme přes 40 druhů.

Zelenina, skalničky, balkónovky i bylinky 

Celósie Zahradnictví Jandl s.r.o. 
skleníkový areál dobré pole u kouřimi, 
tel.: 736 630  111, 736 630 120, 
e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz, 
www.zahradnictví-jandl.cz. 
Otevírací doba: po-pá: 7 - 17 hod., 
                           so:       7 – 12 hod.

V květnu je nejvyšší čas sázet bylinky a aro-
matické byliny. Přichystali jsme pro vás známé 
i méně obvyklé druhy – kromě meduňky, ba-
zalky, šalvěje, majoránky, levandule, tymiánu, 
si můžete koupit saturejku, rozmarýn, měsíček 
či yzop.

NABOURALI JSTE, NEZOUFEJTE!

My jsme Toyota - Toyota Tsusho

0%
spoluúèast

My jsme Toyota - Toyota Tsusho

Expres

servis 

do 1 hodiny

Pouze v Tsushu neztrácím èas!

60
min

TOYOTA TSUSHO PRÙHONICE
Praha - Èestlice 

Obchodní 105

tel.: +420 227 629 111

TOYOTA TSUSHO MODØANY
Praha 4 - Modøany

Èeskoslovenského exilu 554/3

tel.: +420 227 629 222

www.toyotatsusho.cz
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�z�a�p�r�a�z�i�-�i�n�z�e�r�a�t

�1�8�.� �d�u�b�n�a� �2�0�1�4� �9�:�4�5�:�1�0

zaprazi.eu  |  15

mailto:zahradnictvi.jandl@seznam.cz
http://www.zahradnictv�-jandl.cz


Kalendář akcí

16  |  zaprazi.eu

11. května
– 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

zaprazi.eu  |  17

Sportovně kulturní centrum Ondřejov děkuje obci 
Kaliště za finanční příspěvek ve výši 6000 Kč 

na nářadí do tělocvičny.

10  
Pět setkání před létem nad prvními pěti slovy z Desatera, které má nesporný vliv na etiku, kulturu, právo  
a politiku moderní společnosti. Dvouhodinový program zahrnující úvod a svobodnou diskusi vedenou 
moderátorem. Shrnutí závěrem. #
#
Setkání se uskuteční vždy v pátek od 19:00 v centru Na Fialce  
(přístup od hlavního vchodu bude označen) Vstup je volný a otevřený všem věkovým kategoriím.#
#
  2. 5. 2014 „Desatero je slovo na cestu z otroctví do svobody.” Obecný úvod a informace#
  9. 5. 2014 „Já jsem Hospodin… Nebudeš mít jiných Bohů…” První slovo z Desatera#
23. 5. 2014 „Nebudeš mít obrazy a sochy, aby ses jim klaněl…” Druhé slovo z Desatera##
30. 5. 2014 „Nevezmeš jména Hospodina Boha nadarmo…” Třetí slovo z Desatera#
  6. 6. 2014 „Pamatuj na den sobotní, abys jej světil…” # Čtvrté slovo z Desatera#
13. 6. 2014 „Cti otce svého i matku svou!” Páté slovo z Desatera

Desatero  
a jeho vliv na život

„PESTRÝM PROGRAMEM SLAVÍME 
BAREVNÉ JARO“
sobota 24.května 2014 od 16 hodin

Olivova dětská léčebna a rozšířený Říčanský komorní orchestr pod 
vedením Doc. Josefa Zichy Vás tímto srdečně zvou na jarní koncert do 
krásných prostor Kaple na nevšední sobotní odpoledne. Odměnou Vám 
bude nejen krásný hudební zážitek, sladká odměna ve formě pohoštění 
z naší domácí kuchyně, ale jistě Vás i zahřeje na duši, že svou účastí 

podpoříte děti, pro které zde jsme především... 
Učinkují: 

Sourozenci Klárka a Lukáš KUTMANOVI - housle
Vanda KADEŘÁBKOVÁ - Březinová - zpěv

Ráchel SKLENIČKOVÁ - klavír
Brněnští kolegové Zdeněk Mikulášek a Jaroslav Strmiska - klarinet

Předem děkujeme za Vaši přízeň a chuť pomáhat potřebným, za což 
máte náš obdiv a veliké díky. Výtěžek z koncertu bude věnován ve 

prospěch dětských pacientů v Olivovně. Těšíme se na Vás a jistě ani 
toto jarní setkání nebude poslední!!! 

Více informací naleznete na  www.olivovna.cz/AKTUALITY
Rezervace míst denně na telefonu  323 619 111 od  8 - 19 hodin. 

 
Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně 

a 
Olivova dětská léčebna 

 

Více informací naleznete v propozicích soutěže.            Těšíme se na všechny vaše práce  

Jak jen to 
dokázal 

 

Asi kouzla      
a čáry… 

 vyhlašují první ročník výtvarné soutěže 

 

 

        Téma letošního roku: 

 

                                                                                            pro všechny předškoláky a školáky v říčanském regionu 

Své práce vytvořené libovolnou technikou zasílejte do uzávěrky soutěže 15.května 2014

 

. 

Soutěžíme o velmi zajímavé ceny. Pro výherce je připraven např. balíček léčebných procedur pro čtyřčlennou rodinu! 

Obec Nupaky vyhlašuje konkurz na pozici ředitele/ky 
Mateřské školy KLUBÍČKO. 

podrobnosti na http://nupaky.info/
přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 5. 2014 na adresu 

obec nupaky, nupacká 106, 251 01 nupaky. 
obálku označte konkurz-neotevÍrat. 

3. květen
■ senohraby - 44 roč. turis-
tického pochodu a cyklojízdy 
„okolo hvězdárny k ladově 
chalupě“. vávrův palouk seno-
hraby. pořádá turistický oddíl 
http://sokolsenohraby.sweb.cz/

6. květen
■ Velké Popovice - po-
zvÁnka na koncerty 
v knihovně od 18 hod. zuŠ 
si vás dovoluje pozvat na dal-
ší řadu koncertů u příležitosti 
opravy památného koncertní-
ho křídla – na klavírní recitál 
hany zemenové s jejími hosty. 
vstupné je dobrovolné.

9. květen
■ Ondřejov – skc zve v pá-
tek v 10,30 hod. na lekci jÓGy 
pro seniory s ditou Fuch-
sovou. chcete se protáhnout 
a sami doma se k tomu ne-
donutíte? trápí vás bolesti  
v bedrech, krční páteře, dlou-
hou vám trvá, než ráno vsta-
nete z postele? pak je pro vás 
jÓGa pro seniory, zamě-
řená zejména na lidi 60+, kteří 
chtějí  něco prospěšného udě-
lat pro své tělo a pro svou dob-
rou náladu. vedle sebe mohou 
cvičit ohební jedinci i ti, kteří se 
dosud cvičení vyhýbali. akce 
se koná ještě 16. 5.

10. květen
■ Světice – Mc lodička po-
řádá vítání ptačího zpěvu  
ve světicích. sraz ve 14.00 h 
na zastávce ve světicích, pěší 
procházka do lesa. sejdeme 
se 14.30 h u fotbalového hřiště. 
budeme si povídat o ptácích, 
jejich životě, o tom, jak jim mů-
žeme pomáhat. zaposlouchá-
me se do jejich zpěvu a nau-
číme se poznávat nejběžnější 
druhy podle hlasu. předvede-
me si i ukázku kroužkování. bu-
dete si moci prohlédnout někte-

ré lesní druhy zblízka, dozvíte 
se, jak vypadá ornitologická síť 
a kroužky, proč a jak se ptáci 
kroužkují. Můžete se těšit na 
sýkory, králíčky, brhlíky či šou-
pálky. Možná se nám poštěstí 
odchytit i strakapouda. dále 
bude připravena „bojovka“ pro 
děti i rodiče s otázkami a úko-
ly z ptačí říše. předpokládaný 
konec akce kolem 18.hodiny. 
vhodné pro děti i rodiče každé-
ho věku, projedou i kočárky. 
■ Uhříněves -už jste jistě viděli 
spoustu ručně dělaných hodin, 
ale možná jste se neodvážili 
si je sami vyrobit! přijďte si to 
vyzkoušet za použití akrylo-
vých barev, krakovacího laku, 
ubrouskové techniky, přírod-
ních materiálů (písek, mušle, 
kameny, provázky, těstoviny) 
a mnoho dalšího). dílna se 
koná od 9:00 do 12:00 hodin 
nebo odpoledne od 14:00 do 
17:00 hodin v keramické dílně 
domu uM (v přízemí). Účast-
nický poplatek je 50 kč pro děti 
a 100 kč pro dospělé. Místo je 
třeba si předem rezervovat na 
emailu: bursikova@dumum.cz. 
přineste si strojek od starých 
hodin nebo mi napište a já pro 
vás koupím ikea hodiny.

11. květen
■ Říčany - nedělní pochod 
s líbou. trasa: zdice - vraní 
skála - zdice, 16,5 km. od-
jezd vlakem: Říčany 7.29 hod. 
přihlášky na tel.: 723 513 431 
nebo email: libuse.rohosko-
va@centrum.cz
další informace www.kct-rica-
ny.cz

12. květen
■  Ondřejov – skc zve v pon-
dělí v 19 hod na lekci pilates 
s barborou valuchovou. akce 
se koná ještě 19. 5.

14. květen
■ Ondřejov – skc zve ve 
středu v 19,30 hod. na lekci 
orientÁlnÍho tance se 
Šárkou srpovou. akce se koná 
ještě 21. 5.

15. květen
■ Ondřejov – skc zve ve čtvr-
tek v 18 hod na lekci zdravě 
do kondice se zdenou amb-
rožovou. zdravotně zaměřené 
cvičení s hudbou je vhodné pro 
mladé i seniory. akce se koná 
ještě 22. 5.

16. květen
■ Škola Rocku - 3. výběrové 
kolo
třetí výběrové kolo k již dru-
hému ročníku soutěžního fes-
tivalu dětských kapel Škola 
rocku open air Festival, 
který se bude konat 7. 6. přijďte 
nalézt svého favorita! součástí 
akce je malý raut. vstup dob-
rovolný! začátek akce v 18:00, 
zakončení ve 20:00 hodin.

24. květen
■ Strančice - Mc lodička 
všechromy a tábory oko 
zvou rodiny s dětmi na zvířát-
kový cyklozÁvod ze stran-
čic do lodičky (pro děti od 2 - 6 
a 7 -13 let a pro jejich rodiče, 
dospělé, seniory i kočárky s mi-
minky). ze strančického ná-
draží od 14:30 - 15:30 h bude I. ZŠ Říčany otevírá ve školním roce 2014/2015

6. třídu s rozšířenou výukou matematiky a příro-
dovědných předmětů.
písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve stře-
du 21. května v 8.10 v budově. 
i. zŠ, Masarykovo nám. 71 – budova za kostelem. zkoušky pro-
bíhají formou matematického testu. přihlášky s kopií vysvědčení 
za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte na adresu školy do 12.5.2014. 
přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout 
ze stránek školy (www.zs-ricany.cz). 
další informace na tel. čísle 323 602 794.

Dendrologická zahrada 
Průhonice

■ 24. květen - exkurze s odbornou přednáš-
kou na téma Jarní keře se zaměřením na dře-
viny atraktivní v druhé polovině května. Za-
čátek exkurze v 11 hod. u hlavního vchodu do 
Dendrologické zahrady. Lektor: Jiří Velebil. 
Na exkurzi je nutné se přihlásit v rezervačním 
systému na webových stránkách.
Nádhernou, rozlehlou zahradu můžete navští-
vit kdykoliv, k dispozici je velké dětské hřiště 
a prodejna rostlin.

Otevírací doba:
Zahrada je otevřena od úterý do neděle (duben 
9 – 18 hod.), (květen 9 – 19 hod.). Bližší info 
najdete na  www.dendrologickazahrada.cz.

probíhat start kol, koloběžek a 
odstrkovadel po cyklotrase do 
všechrom k dětskému hřišti u 
lodičky. na trati budou rozmís-
těny kontroly, jak bezpečnostní, 
tak prověřovací i zábavné. na 
dětském hřišti před lodičkou 
si odpočinete a čeká vás malé 
občerstvení s kávou a hlav-
ně moučníky a buchty cukrářů 
do soutěže strančická buchta. 
ochutnáte a ohodnotíte. sou-
těží tři kategorie - muži, ženy, 
děti. pŘÍjeM buchet na 
startu závodu! v cíli si můžete 
prohlédnout prostředí herny a 
mateřského centra a vyzkoušet 
si tvořivé a výtvarné workshopy. 
pro děti bude připravena lout-
ková pohádka.
■ Kostelec n.Č.l – tradiční 
keramické trhy se konají na 
náměstí smiřických.

http://sokolsenohraby.sweb.cz/
http://www.zs-ricany.cz
http://www.dendrologickazahrada.cz
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Získejte Handicap
Abyste vůbec mohli začít hrát na golfových 

hřištích po celé ČR, potřebujete získat Han-
dicap. Právě pro ty, kdo ho nemají, nabízíme 
kurz „Získej Handicap“, který vedou golfoví 
instruktoři. V kurzu se naučíte pravidla a samo-
zřejmě praktickou hru, vyzkoušíte si všechny 
typy ran. Intenzitu kurzu si můžete určit sami, 
lze dohodnout individuálnější přístup a samo-
statné lekce s trenérem.
Členství v Golf Club Tehovec

Staňte se členy našeho golfového klubu – 
získáte tak mnoho výhod, jednou z největších 
je velice příznivá cena. Členství v klubu vám 
navíc umožní po získání Handicapu navštěvo-
vat i jiná golfová hřiště v ČR i zahraničí. 
Přijďte si golf jen tak vyzkoušet 

Pokud se nechcete stát členy a máte zájem si 
golf pouze nezávazně vyzkoušet – žádný pro-
blém. Půjčíme vám hole a trenéři poradí, jak na 
to. Využívat můžete náš driving range (neboli 

Golf Club Tehovec pro úplné začátečníky 
i zkušené hráče

cvičnou louku), která je reálnou napodobeni-
nou golfového hřiště a slouží jako ideální tré-
ninkový prostor.
Vybavení driving range:
■  2 cílové greeny
■  chipping green 2×, putting green (používání 
pouze vlastních míčků), kryté odpaliště
■ k dispozici kvalitní dvouplášťové míče
■ venkovní posezení s občerstvením
■ vlastní prostorné parkoviště

jste zkušeným hráčem a potřebujete 
trénovat? nebo jste nikdy nedrželi 
golfovou hůl v ruce a máte chuť to 
vyzkoušet? v každém případě je tu 
pro vás golfový klub Golf tehovec. 

Na začátek května plánujeme otevření minigolfu. Aktuální info sledujte na našich 
webových stránkách.
Golf Tehovec, U Mototechny (vedle bowlingu), kontakt obsluha drivingu 
- tel.: 605 858 505, 732 223 222, e-mail: info@golftehovec.cz, www.golftehovec.cz. 
Otevřeno denně od 9.00 – 20.00 hod., ale je možno chodit už od ranních hodin 
- info na drivingu.

„Na jaro a léto se snažíme připravovat kromě 
klasických zákusků, i lehké dortíky s ovocem, 
které vás osvěží a „nezaplácnou“,“ říká paní 
Jandová. „Naši zákazníci si již oblíbili jaho-
dové, malinové a rybízové zákusky a nyní vás 
zvu na výtečnou „Čokomeruňku“. Základ tvoří 
tenký plátek kakaového piškotu. Na něj přijde 

nadýchaný čokoládový mousse a pak krém  
ze svařené smetany, do kterého se jemně vmí-
chá meruňkové pyré. Další novinkou je „Tva-
rohový mls“. Ten tvoří tenký piškotový korpus, 
krém z vyšlehaného tvarohu a másla, a navrch 

Zákazníky si rozmazlujeme
vyhlášená cukrárna v srbíně vás zve na svěží jarní dortíky. 
vychutnat si je můžete na příjemné terase.

■  Podle vašeho přání připravíme celé 
dorty pro různé slavnostní příležitosti 
nebo zákusky na svatby. 
■ Přijmeme cukrářku nebo šikovnou 
paní na výpomoc.
Těší se na vás Michaela Jandová,  
Cukrárna Srbín, Šípková 279, 
Mukařov, tel.: 722 903 669, Facebook.
Otevřeno každý den od 9 do 18 hod. 
(pondělí zavřeno). 

přijde osvěžující malinovo-jahodový salát.  
A do třetice ochutnejte dortík Piňa Colada  
- na tmavý piškot naneseme čokoládový mou-
sse, pak vložíme kokosový plát a na něj přijde 
pyré „Piňa Colada“ (ananas, kokos). Vše za-
končuje báječná čokoládová poleva.
Nejlepší točená zmrzka 

Nově Cukrárna Srbín nabízí kvalitní českou 
točenou zmrzlinu. Pochutnat si můžete na va-
nilkové nebo míchané (vanilková s višní). 

„Kuchyně je nyní v plném provozu a je mi 
potěšením představit vám naše pány kuchaře - 
Štěpána Bauera a Vláďu Zabloudila,“ říká Petra 
Štolcová. „Štěpán si pro vás připravil specialitu 
grilovaná kuřecí křídla s řapíkatým celerem a 
česnekovým dipem, a to pálivá FIRE BLADE, 
nebo sladká SWEET. Vláďa vám doporučuje 
hovězí steak s výběrem omáčky dle chuti (pep-
řová, houbová, nebo z portského vína) a s peče-
nou bramborou přelitou zakysanou smetanou.
Velkým hitem je náš Alesso burger 
– hovězí steak v sezamové bulce s ledovým sa-
látem, červenou cibulí, rajčaty, slaninou, cheda-
rem, majonézou, dijonézou a hranolkami.

Jídelní lístek, který najdete na našich webo-

Alesso burger, křidélka a jiné dobroty
do clubu café alesso v Mnichovicích můžete zajít hned ráno 
na snídani. otevřeno je každý den od osmi hodin. nově si 
zde můžete dopřát i skvělý oběd a večeři. 

vých stránkách a facebooku, jsme sestavili tak, 
aby si každý přišel na své. Připraveno je každý 
den aktuální polední menu a ze stálé nabídky 
si můžete pochutnat na pravém italském rizo-
tu, na vepřové panence, kuřecím steaku na grilu 
nebo na lososu se zeleninou ratatouille a česne-
kovým dipem. Na výběr je také mnoho předkr-
mů a salátů – např. hovězí carpaccio s rukolou, 
bazalkovým pestem, limetkou, parmazánem  
a toastem
■ Připravujeme pro vás tématické víkendy - 
např. na téma mozzarela, pstruh, mořské plody 
nebo řecká kuchyně. 
■  S dobrým jídlem bude spjat také vinný lístek, 
který jsme aktuálně rozšířili o další tuzemská 

vína, především přívlastková.
■ Těšte se na pravidelné hudební večery  
- 9. května pro velký zájem opakujeme jazzový 
večer.
Naše novinky je možné sledovat jak na www.
alesso.cz tak na www.facebook.com/alesso.cz. 
Obědová menu je možné platit stravenkami.

Minigolf pro malé i velké již od května. 

Čokoládový mls

http://www.golftehovec.cz/vyuka-golfu
http://www.golftehovec.cz/driving-range
mailto:info@golftehovec.cz
http://www.golftehovec.cz
http://www.alesso.cz
http://www.alesso.cz
http://www.facebook.com/alesso.cz
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Čalounictví Vávra nabízí široký rozsah slu-
žeb na profesionální úrovni – od opravy jed-
noho křesla až po velké zakázky výroby ča-
lounění do konkrétních interiérů (restaurační 
zařízení, zasedací místnosti, zdravotnické zaří-
zení apod.). Vybrat si můžete z více než 2 000 

vzorů potahových látek - bavlněných, plyše, 
žakárských, žinylkových, floku, kůže, ekokůže, 
koženky. Opravy nábytku provádíme včetně 
truhlářských prací. Rovněž zajistíme dopravu 
nábytku. 

Čalounictví Vávra 
– vše umíme opravit
Čalounictví vávra může svým zákazníkům nabídnout 
dlouholeté zkušenosti, kvalitu a spolehlivost – firma na trhu 
úspěšně funguje již od roku 1991!

V případě zájmu zavolejte, my 
přijedeme a zajistíme odvoz i 
dovoz zakázky!

Čalounictví Vávra nabízí:
■ opravy židlí, sedacích souprav,    
   křesel
■ kancelářského nábytku
■ výrobu matrací na míru
■ čalounění dveří
■ šití záclon, závěsů včetně 
   instalace
■ opravy historického nábytku 
   včetně restaurování
■ různé speciální služby jako jsou 
   například opravy žíněnek a jiné  
   ho sportovního nářadí, sedel na 
   motocykly, opravy výpletů sáněk, 
   lehátek atd.

dílna se nachází na adrese: 
Dolní 1, Praha 4. Kontakty: 
733 299 549, 603 301 565, 
e-mail: info@calounik-vavra.cz,  
www.calounik-vavra.cz.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

LAST MOMENT
S FABIA TOUR

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. Na palubě 
vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý komfort, jako 
rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná okna 
či centrální zamykání. A díky prodloužené záruce si ho můžete 
bezstarostně užívat celé 4 roky! Například model ŠKODA Fabia 
Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním 
ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Tak se rychle sbalte a zaregistrujte 
si u nás nabídku last moment s mimořádnou výbavou i cenou. 

fabiatour.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

ŠKODA Fabia Tour od189 900 Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Příští zájezd na Jadran? 
Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.

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

MRO_D2_Fabia_Tour_180x120_STR_b46e8f12e4ea47f9836b8ab2fa0c0207_indd   1 4/10/2014   1:30:34 AM

Vinotéka v Mnichovicích
je vám smutno a potřebujete zlepšit náladu? v tom případě 
zavítejte do vinotéky v Mnichovicích na Masarykově náměstí 
– u kostela, kterou s láskou a péčí vede paní hana kučerová.

Kontakt: Vinotéka Hana Kučerová, 
Masarykovo nám. 60, Mnichovice, 
tel.: 777 895 914, 
otevřeno: Po-Pá 9 - 12.30 hod., 
13.30 - 17.30 hod.(v pátek do 18.30), 
So 8.30 – 12 hod. 

„Vinotéku v Mnichovicích provozujeme 
již deset let,“ říká s úsměvem paní Kučerová.  
„A musím přiznat, že mě obchůdek stále velmi 
baví. Je příjemné setkávat se se stálými zákaz-
níky a poznávat nové lidi. Velkou radost mám 
i z nových prostor, kam jsme se přestěhovali 
zhruba před dvěma roky. I když je to jen „o dva 
domy“ dále, stále se najde dost lidí, kteří nás 
nemohou najít. Takže nebojte, naše Vinotéka 
funguje stále,“ dodává s úsměvem paní Hana.

Vinotéka v Mnichovicích nabízí:
■ 24 druhů točených moravských i jiných vín – 
vybrat si můžete z nejběžnějších odrůd bílého, 
červeného i růžového vína. Pánové si nejvíce 

oblíbili Veltlínské a Ryzlink rýnský, dámy dá-
vají přednost sladší Pálavě. 
■ K dostání jsou nejrůznější lahvová vína - 
jakostní, výběry z hroznů, slámová, ledová, 
výběry z bobulí, pozdní sběry. A to převážně 
z Moravy, ale také z Francie a dalších zemí. 

■ Nechybí velký výběr alkoholických nápojů, 
včetně specialit. Ochutnejte například Valašský 
penicilín, což je slivovice s medem a bylinkami.
■ Vybrat si můžete z velké nabídky čajů v krás-
ných dózách, ozdobná pouzdra na vína, paštiky, 
zátky, otvíráky a další.
■ Pokud sháníte hezký dárek, přijďte si vybrat 
hrníček. Ve Vinotéce jich najdete mnoho. Nej-
více se líbí keramické hrnky z dílny pana Strna-
da. Nádherné je i takzvané lesní sklo, které je 
zelenkavé a jde o ručně dělané repliky historic-
kých číší, sklenic a karaf.

Naším cílem je, aby se děti především bavi-
ly a užily si kreslení, malování a další výtvar-
né tvoření pod odborným vedením pedagogů  
v prázdninové, téměř rodinné atmosféře. Kurzy 
mají za cíl prohloubit či uvolnit fantazii, hra-
vost a tvořivost. Lektoři jsou zkušení výtvar-
níci v oboru ilustrování knih pro děti. Týdenní 

Letní akademie Jevany

výtvarná výuka má za cíl přivést děti jednak  
k soustředěné kresbě podle modelu či předlohy, 
jindy naopak k uvolnění fantazie. Děti budou 
pracovat s tradičními postupy - kresba tužkou, 
pastelem, tuší, malba akvarelem a temperový-
mi barvami, ale také netradičními technikami.  
Každý absolvent týdenního kurzu si odnese 
domů vlastnoručně vytvořený obraz na plátně.

■  Kurzy se konají od pondělí 
do pátku 9-12 hodin.
■  Cena týdenního kurzu je 3 300 Kč. 
V ceně je zahrnuto občerstvení a vý-
tvarný materiál (barvy, štětce, papíry, 
plátna...).
■  Přijímáme děti od předškolního 
věku do 18 let.
■  Kurzy jsou určeny pro úplné za-
čátečníky, ale i pro zkušené výtvar-
níky, kteří mají zájem se „posunout“ 
někam dále. V letní akademii se 
mohou děti připravovat i na zkoušky 
na umělecké školy.
■  Termíny: 14. - 18. července, 
21. - 25. července, 11. - 15. srpna, 
18. - 22. srpna, 25. - 29. srpna. 

Bližší informace: 
e-mail: lucie.dvorak@centrum.cz, tel.: 
+420 607 892 941, 
www.letniakademie.cz. 

srdečně zveme na čtvrtý ročník výtvarných kurzů pro děti, které se konají 
o prázdninách v jevanech v ateliéru se zahradou. 

Od května otevřeno 

speciality na grilu  ~  steaky  
burgry  ~  mořské speciality

VillaVojkov.cz  ~  776 776 897

otevřeno: 
pátek, sobota, neděle

VVR.indd   1 25.04.14   11:45

Vyberte si z široké nabídky potahových látek

mailto:info@calounik-vavra.cz
http://www.calounik-vavra.cz
mailto:lucie.dvorak@centrum.cz
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Krásná dovolená 
s cestovní agenturou Invia 

klientské centrum Říèany
chcete si dopřát skvělou dovolenou, ale nebaví vás listování 
katalogy různých cestovních kanceláří ani nekonečné hledání 
zájezdu na internetu? v tom případě navštivte klientské 
centrum Invia.cz v Říčanech.

■ Kompletní cestovatelský servis – kromě 
zájezdů nabízí CA Invia.cz i sestavení dovole-
né na míru, letenky do celého světa, ubytování 
v ČR i zahraničí, cestovní pojištění a vstupenky 
do divadel a na kulturní akce. 

■ Levné parkování u letiště v Praze – nabí-
zíme levné a bezpečné parkování už od 9 Kč  
za týden na našem parkovišti PARKIA.CZ, 
v ceně je i odvoz k terminálu a zpět klimatizo-
vanými minibusy 24 hodin denně.

3 důvody, proč nakoupit zá-
jezd v klientském centru 
Invia Říčany
■ Známe destinace i cestovní kanceláře – za 
více než 20 let činnosti v oblasti cestovního ru-
chu navštívili pracovníci naší CA desítky zemí 
a stovky ubytovacích zařízení s mnoha cestov-
ními kancelářemi. Mají proto bohaté osobní 
zkušenosti, o něž se s každým klientem rádi 
podělí.

■ Bonus až 1 500 Kč – každý náš klient obdrží 
bonus na příští zájezd zakoupený v naší cestov-
ní agentuře.

■ Dárek na dovolenou – ke každému zájezdu 
dárek – kvalitní puzzle od našeho partnera – in-
ternetového obchodu puzzleshop.cz. 

Invia.cz je největší cestovní agentura  
ve střední Evropě a autorizovaný prodejce 
zájezdů od více než 300 cestovních kancelá-
ří, letenek do celého světa a ubytování v ČR  
i ve světě.

7 důvodů, proč nakoupit 
dovolenou u Invia.cz
■ Faktor 100 – jen klienti Invia.cz získají  
ke všem zájezdům ZDARMA unikátní pojiš-
tění, které jim zaručí OKAMŽITOU finanční 
náhradu za zrušený zájezd v případě úpadku 
CK. Není třeba čekat několik měsíců na výpla-
tu peněz, ale je možné ihned odcestovat na jiný 
zájezd.

■ Nejširší nabídka na trhu – jen u nás si mů-
žete vybrat z nabídky více než 300 cestovních 
kanceláří.

■  Garance nejnižší ceny – prodáváme zájezdy 
za stejné ceny jako pořádající CK. Pokud máte 
věrnostní slevu či bonus u své oblíbené CK, 
můžete je u nás uplatnit.

■ Důvěryhodnost – na dovolenou s CA Invia.
cz už odcestovalo více než 1 000 000 spokoje-
ných klientů.

■ Recenze hotelů – máme k dispozici tisíce 
unikátních recenzí hotelů od našich zákazníků.

Říčany, 17. listopadu 51/1 
(vedle Komerční banky)
tel.:      323 602 240
e-mail: ricany@invia.cz
Po-Pá: 9-17 hod.
So:       9-12 hod.

  

V květnu 2014 ještě 
1 důvod navíc

Díky spolupráci s Centrem pro volný 
čas Na Fialce obdrží naši klienti zdarma  
ke každému zájezdu, zakoupenému v kli-
entském centru Invia Říčany v květnu 2014, 
dárkový poukaz na klasickou masáž  
(60 minut) v hodnotě 480 Kč.

Moderní centrum Plaza Mnichovice vyrost-
lo na místě zchátralé provozovny Snaha, která 
po dlouhá léta neměla využití a hyzdila nově 
zrekonstruované náměstí. Společnosti Gastro 
Corporation s.r.o., se podařilo areál citlivě zre-
konstruovat. „Máme radost, že z tak malebného 
náměstí zmizel jeden „strašák“ a také že může-
me místním obyvatelům i návštěvníkům města 
nabídnout centrum, kde si mohou na jednom 
místě  nakoupit, zajít ke kadeřníkovi, nechat 
si pohlídat děti či posedět u dobré kávy,“ říka-
jí zástupci společnosti. „K dispozici je celkem  
12 obchodních jednotek, které jsou vybave-
ny sociálním zařízením, internetem a dalším 
zázemím, a mohou být využity jako obchody 
nebo nejrůznější provozovny. Šest obchodů je 
již pronajato a my rádi přivítáme další zájemce  
o tyto prostory. Nejde nám o rychlý zisk a ne-
ustálé střídání nájemců, naopak chceme, aby 
naše centrum nabízelo kvalitní a potřebné služ-
by. Nabízíme i možnost spolupráce – pokud 
máte dobrý nápad, přijďte a zkusíme vymyslet 
nějaké řešení. A co by se nám zde líbilo? Na-
příklad cukrárna, pekárna, fitness centrum, ma-
sáže a také obchod se sportovními potřebami. 
Určitě bychom přivítali kavárnu – nabízíme 
krásné prostory se všemi hygienickými povo-
leními a možností letní zahrádky.

Nové obchodní centrum Plaza 
Mnichovice je tu pro vás!

.

PLAZA
MNICHOVICE

v Mnichovicích na Masarykově náměstí vyrostlo nové, 
moderní centrum, které nese název “plaza Mnichovice”. 
je zde obchodní zóna, kde najdete obchody, kanceláře, 
parkoviště a část objektu tvoří krásné pavlačové byty.

Využijte jedinečnou nabídku a pořiďte 
si krásné bydlení v centru Mnichovic. 
K dispozici je šest bytů 1+kk a jeden byt 
2+kk. Součástí je sklep a také parkování 
v uzavřeném dvoře. 
Celý objekt je střežen bezpečnostním 
kamerovým systémem. Byty spojuje 
pavlač, ze které je nádherný výhled  
a která může sloužit jako terasa. 
V případě zájmu volejte 
na tel.: 608 776 577, 777 647 797

■  Tabák
Obchod je v plném provozu. Naleznete 
zde velký výběr doutníků, kvalitní koňaky, 
vína, likéry a mnoho dalších tabákových 
produktů včetně doplňkového zboží. Ráno 
máme vždy čerstvý tisk. V obchodě fungu-
je terminál Sazka – využít můžete zadávání 
sázek, dobíjení mobilních operátorů, náku-
py vstupenek na kulturní akce, služby Air 
Bank a mnoho dalších terminálových ope-
rací. Například placení složenek a faktur,  
či registrace do Sazka klubu. 
Otevřeno: Po – Pá 6 – 18 hod., 
                  So 6 – 14 hod.

■   Večerka
V obchodě Večerka koupíte všechny zá-
kladní potraviny, včetně pečiva. Určitě 
zde najdete i lahůdky pro náročné jazýčky  
a dobrůtky pro děti. 
Otevřeno bude již první týden v květnu, 
každý den  od 14 do 22hod. 

■  Dětské oděvy Mikeš
Koupíte zde oblečení včetně punčocháčů, 
ponožek, čepic a klobouků pro děti od naro-
zení do devíti let, a to kvalitní české i zahra-
niční značky. Obchod také nabízí zdravotně 
nezávadnou obuv s certifikací – například 
oblíbené boty Befado, kožené Jonap a také 
barevné pantofle Coqui. Dále nejrůznější 
potřeby pro miminka, noční košile pro ma-
minky a nechybí ani hračky. 
Otevřeno: Po-Pá: od 8.30 – do 17.30 hod., 

               So:           8.30 - 12.30 hod.

■   Kadeřnictví a kosmetika MaDame
Kadeřnictví sleduje nejnovější trendy  
a využívá profesionální vlasovou kosme-
tiku. Zákaznice se mohou těšit na věrnost-
ní slevy (při každé 7. návštěvě 10% sleva 
nebo můžete získat různé dárkové poukazy  
za návštěvu nad 800 Kč). Nechte se hýčkat 
a využijte profesionální služby: modeláž 
nehtů, diamantová mikrodermabraze, SOS 
skin balancing cure, hloubková hydratační 
péče a další špičkové metody. Kadeřnic-
tví funguje i ve večerních hodinách nebo  
o víkendu, stačí zavolat a domluvit se – 
tel.: 777 884 982. „Každá z vás si zaslouží 
profesionální péči, tak se nebojte, zvedněte 
hlavu a staňte se královnou pro sebe i své 
okolí,“ dodávají Dáša a Markéta.

■  Dětský klub La Mamka 
- brzy otvíráme
Potřebujete hlídání dětí na hodinku,  
na celý den nebo hledáte vhodný krou-
žek? Rádi byste vyrazili večer do kina,  
ale nemáte babičku? Chtěli byste uspořá-
dat nezapomenutelnou oslavu pro své dítě, 
ale nechcete mít doma jako po výbuchu? 
V tom případě využijte služeb nového dět-
ského klubu, který vašim dětem připraví 
pestrý program a moře zábavy. Zajištěno je 
i kvalitní stravování a kvalifikovaný perso-
nál.

K dispozici máme uzavřené hřiště a vnitř-
ní i vnější atrakce.

■  Nabízíme prodej, 
     nebo pronájem bytů

mailto:ricany@invia.cz
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To nejlepší pro Váš bazén

Zákazníci PoolPro mají jednu věc společnou. Spokojenost. V oblasti prodeje, projektování, instalace a servisu bazénů
a koupacích jezírek Biodesign vždy ocení naši spolehlivost, profesionalitu a osobní přístup. Jsme rostoucí rodinnou 
firmou se silnou orientací na zákaznický servis. Zakládáme si na osobním přístupu a jsme pro Vás spolehlivým 
partnerem. Chcete pomoci s bazénem? Naším cílem je, aby Vám přinášel jen radost. Vyzkoušejte nás.

BAZÉNY, JEZÍRKA, ZASTŘEŠENÍ, REKONSTRUKCE, PŘÍSLUŠENSTVÍ, CHEMIE, SERVIS

PoolPro s.r.o., Černokostelecká 83/89, 251 01 Říčany, T: 315 555 626, E: info@poolpro.cz, www.poolpro.cz

Staňte se Pežoťákem u Kopeckého 
a poznáte jaké je to být spokojeným zákazníkem.
autosalon peugeot na praze 10 – strašnice, se pyšní titulem 
„první český autosalon se lvem ve znaku“. to samotné jej však 
nepředurčovalo k úspěchu. až pod vedením pana kopeckého se 
autosalon po roce 2010 stal postupně jedním z nejžádanějších 
prodejců a nejvyhledávanějších servisů peugeot.   

KOPECKÝ s.r.o.
Novostrašnická 46
Praha 10 – Strašnice
Tel.: +420 604 607 607
www.kopecky.cz

Management společnosti si je dobře vědom 
toho, že hlavní zárukou úspěchu jsou loajální 
a spolehliví zaměstnanci s vysokou mírou od-
povědnosti a vůlí odvést vždy perfektní práci, 
jen tak se jim totiž budou rozšiřovat řady spo-
kojených zákazníků. Jejich zákazníci vědí, že 
na Kopeckého se mohou vždy spolehnout a že 
v případě problému bude hledat vždy to nejop-
timálnější řešení. I proto se Peugeot Kopecký 
snaží nabízet svým náročným klientům nové 
služby a produkty.
 Čím si můžete být u Pežoťáka ze Strašnic 
jisti ? Že, ……
■  u nich na showroomu si budete vždy moci 
prohlédnout všechny aktuálně nabízené modely 
včetně prémiových a užitkových verzí.

■  jako jediní mají skladem dostatečnou na-
bídku žádaných modelů, jako jsou třeba velké 
dodávky Boxer, nejvyšší verze modelu Peugeot 
508 GT či aktuálně vyprodávané Peugeoty 308 
Combi.
■  díky nejširší nabídce předváděcích vozů se 
u nich svezete vždy s modelem, o který máte 
zájem, včetně užitkových verzí. 
■  pokud potřebujete dát auto na servis, vždy 
pro Vás mají náhradní vůz srovnatelné katego-
rie, max. 6 měsíců starý. 
■  když potřebujete větší auto na víkend, osl-
nit kamarády či odstěhovat skříň, mohou Vám 
z autopůjčovny půjčit téměř všechno.
■  jako největší servis Peugeot v ČR a největší 
sklad náhradních dílů Vám budou schopni od-

stranit nečekanou závadu v případě potřeby i do 
24 hodin.
■  když už se stane nějaká nehoda, určitě se  
o vše postarají, od odtahu až po dořešení s po-
jišťovnou a Vy určitě bez auta nezůstanete.
■ pokud jste firma či vlastníte více vozidel, 
najdou ve spolupráci s importérem vždy ty nej-
optimálnější podmínky pro Vaši spokojenost  
a maximální úsporu nákladů. Jejich fleetový zá-
kazníci si pochvalují především pick-up servis, 
víkendový servis a disponibilitu náhradních vo-
zidel v požadované kategorii.
■ díky druhé provozovně na Vysočině jsou 
schopni plnit Vaše přání a požadavky i mimo 
region Prahy.    
■ pokud si nemůžete dovolit nové auto, 
nabídnou Vám, díky programu PVV, který 
vznikl ve spolupráci s importérem, referenční  
či krátkodobě jetý vůz se zárukou za nejlepší 
cenu. Zároveň od Vás rádi vykoupí Váš stáva-
jící vůz na protiúčet. 
■ Vám s ohledem na jejich velikost a sílu na 
trhu budou schopni připravit to nejoptimálnější 
řešení v oblasti pojištění a financování od pro-
věřených a spolehlivých partnerů. 

Tradice je jedna věc a nároky doby druhá. 
Proto chystá společnost Kopecký velkou in-
vestici do přestavby autosalonu za provozu  
a věří, že díky zvětšení všech prostor, zlepšení 
přístupu a modernější koncepci koncese, budou 
zákazníci ještě více spokojeni. 

V letošním roce se můžete navíc těšit na uve-
dení nového Peugeotu 308 COMBI a nového 
Peugeotu Boxer. Po prázdninách přijede omla-
zený Peugeot  508 a z Kolína malý model 108. 

Staňte se Pežoťákem u Kopeckého!

Svým jménem ručíme za kvalitu
Firma byla založena v roce 1991 a pat-

ří mezi typické rodinné podniky. „Jsem rád,  
že mohu spolupracovat s členy rodiny a že 
svým jménem ručíme za kvalitu a dobře odve-
denou práci,“ říká jednatel Ladislav Roškota. 
„Spolehnout se můžeme na všechny pracovní-
ky v našem týmu a tímto bych jim chtěl podě-
kovat za profesionalitu a velké nasazení.“
Snažíme se pomáhat

Společnost Autocentrum Roškota – Janoušek 
patří mezi firmy, které nehledí pouze na vlastní 
prospěch, ale zajímají se i o své okolí. „Je pro 
nás přirozené, že se snažíme podporovat dění 
v obci, ve které naše firma působí,“ vysvětluje 
pan Roškota. „Podporujeme fotbal v Křenicích 
a také ragbyový klub v Říčanech. Přispívá-
me na celostátní soutěž chovatelů domácího 
zvířectva ve Slušticích a přispěli jsme finanč-
ně na záchranu  barokního kostela Sv. Jakuba 
ve Slušticích. Podporujeme akce pro zdravotně 
postižené spoluobčany.“ 

Znáte Fiat v Křenicích?!
autocentrum roškota – janoušek, s.r.o. v křenicích tradičně 
nabízí veškerý sortiment osobních i užitkových vozidel Fiat 
za nejlepší ceny. využít můžete možnosti vykoupení vašeho 
staršího vozu formou protiúčtu. autocentrum poskytuje 
profesionální servis vozů Fiat, lancia, alfa romeo a také chrysler, 
jeep a dodge, včetně dodání originálních náhradních dílů. 

Profesionální servis
■ reagujeme na poptávku zákazníků a dovybavili jsme servis moderními diagnostickými přístroji. 
nyní poskytujeme profesionální servis automobilům ostatních značek. 
■ provádíme profesionální klempířské a lakýrnické práce (lakujeme Glasuritem).
■ pokud máte autonehodu, obraťte se s důvěrou na nás. postaráme se o vše - od odtahu poškoze-
ného vozu až po vyřízení veškerých náležitostí s pojišťovnami (spolupracujeme se všemi pojišťov-
nami). v případě zájmu přivezeme náhradní vozidlo na místo nehody a vy můžete okamžitě odjet. 
Kde nás najdete? z Říčan pojedete po silnici č. ii/101 směrem na Úvaly. křenice leží cca 3 km 
od Říčan za pacovem.
Kontakt: autocentrum roškota - janoušek s.r.o., hlavní 101, křenice, tel.: 323 605 313 – 6, 
e-mail: servis@fiat-krenice.cz,  fiat.krenice@seznam.cz, www.fiat-krenice.cz.

Život v kraji

■  Na své si přijdou i milovníci hezkých, barev-
ně osázených truhlíků. Máme pro vás bohatý 
výběr letniček převislých, jako jsou muškáty, 
surfinie a vějířovky, ale také pnoucích napří-
klad Cobeu a Černookou Zuzanu. Osázíme 
vámi dodané nebo nově zakoupené truhlíky po-
dle vaši představy.

■  Nezapomínáme ani na ty, kteří si rádi pěs-
tují vlastní zeleninu. Letos je v prodeji velký 
výběr rajčat, mezi novinkami je například od-
růda býčí srdce a malinové. Jako každý rok 
máme sazeničky paprik, lilků, cuket, melounů, 
roubovaných okurek a nebude chybět ani bílá 
salátová okurka. Pro ty, kteří si chtějí obohatit 

svůj jídelníček, máme v nabídce sazenice chře-
stu (šparglu), který lze použít též jako zahradní 
asparágus. Sadba salátu je rozšířena o římský, 
chřestový, kerblík a rukolu.
■  V sortimentu naší prodejny se objeví zahrad-
ní nářadí značky Fieldmann. 
■ Hezké počasí láká ke grilovačce a takový 
pstruh či kapřík na grilu nemá chybu. Vel-
kou specialitou je jeseter, který je u nás také 
k dostání. Nezapomeňte ani na uzené ryby, 
které jsou pro vás připraveny k prodeji v pátek 
po poledni.

Dobrou chuť Vám přejí Alfíci.

Začíná boj se škůdci a chorobami
zahrádkářská sezóna je v plném proudu. hnojí se trávník, vysazují se stromy, okrasné 
keře a trvalky. začíná boj se škůdci a chorobami. stříkáme nejen angrešty, ale i okrasné 
rostliny proti padlí. kontrolujeme růže a zavčas ošetřujeme, aby nám rez a černá skvrnitost 
listů nezničila naši celoroční péči. začíná boj s vrtulí třešňovou a pilatkou, na které spoleh-
livě zabírá postřik calypso, zvyšuje se výskyt mšic, mravenců a hlavně slimáků, kteří nás 
dokážou velmi potrápit. v prodeji máme i přípravek Feramol, který je šetrný k životnímu 
prostředí a neublíží vašim domácím mazlíčkům.

mailto:servis@fiat-krenice.cz
mailto:fiat.krenice@seznam.cz


Řádková inzerce

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

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

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

■ Stěhování levně 
Tel.: 603 414 075, 
www.aa-stehovani.cz

MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

ZŠ Velké Popovice:
od září 2014 hledáme učitele/
učitelku pro 1. stupeň na plný 
úvazek. jsme plně organizovaná 
škola s kapacitou 435 žáků, spíše 
rodinného typu. výborné spojení 
z prahy vlakem i autobusy pid.
skola@zsvelkepopovice.cz 
a tel.: 605 865 712

VÝUKA 
ANGLIČTINY

Magistra oboru mezinárodní 
vztahy nabízí soukromou
výuku anglického jazyka 

v kolovratech.
vhodné pro začátečníky 

až středně pokročilé.
individuální i skupinové 

doučování.
příprava na vstupní testy, 

maturitu a certifikáty.
cenově přijatelné. 

Kontakt: 776 750 009

nabízíme 4,5,6,7 – komorová okna, 
šíøka rámu až 93mm, 2-skla, 3-skla, 2 nebo 3 tìsnìní.

Tel./fax: 272 703 018
Mobil: 602 780 346
E-mail: info@akpa.cz

PLASTOVÁ OKNA   PARAPETY   ŽALUZIE

www.akpa .cz

VÝRAZNÉ SLEVY NA PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
ŠESTIKOMOROVÁ OKNA ZA CENU PĚTIKOMOROVÝCH !

LIKVIDACE OKEN ZDARMA, PARAPETY K OKNŮM ZA 1 Kč
 

Tel./fax: 272 703 018
Mobil: 602 780 346
E-mail: info@akpa.cz

PLASTOVÁ OKNA   PARAPETY   ŽALUZIE

www.akpa .cz

NABÍZÍME OKNA 4,5,6,7 KOMOR
 ŠÍŘKA RÁMU AŽ 93mm, 2-3 SKLA, 2-3 TĚSNĚNÍ
 

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
Nadstandardně vybavené 

dvoulůžkové pokoje/studia 
v Říčanech. Vhodné též pro firmy.

•	 2	lůžka,	přistýlka,	WC,	koupelna,	kuchyňka,	úložné	
prostory,	plocha	30m²

•	 Klimatizace	s	funkcí	čištění	vzduchu
•	 Internet
•	 1	x	týdně	úklid	v	ceně
•	 Uzavřené,	kamerou	sledované	parkoviště	

Volat od 9 do 17 hodin na tel.:

604 236 953 • 603 415 689 

6.500 Kč/měs.+ energie

OPRAVY CHLADNIČEK,
MRAZNIČEK - AB SERVIS

jaroslav kubíček,
tel. 603 464 367

pod jiřím 205, Mirošovice

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 
ve vaší obci
■ Vysoká kvalita
■ Rozumná cena
■ Zpráva o kontrole a čištění 
spalinové cesty pro pojišťovny
■ Objednávky: 323 603 444

veramachackova@mojericansko.cz

veramachackova@mojericansko.cz

■  Koupím malotraktor VARI-
-TERRA za rozumnou cenu, 
předem děkuji za nabídku.
Tel.:777428234

výroba a čerpání betonu
prodej písků, drtí, kačírku
výstavba základových desek

beton strančice s. r. o.

b
e

to
n

á
rk

a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

svojšovice 27
251 63 stránčice 
tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

AUTEX PRAHA s.r.o.
Zemní a bourací práce

minibagr + UNC
SUTĚ – ODPADY – ŠTĚRKY – PÍSKY

❚ Kanalizační a vodovodní přípojky ❚ Příjezdové cesty ❚ Demolice
❚ Výkopy bazénů ❚ Terénní úpravy ❚ Pokládky zámkové dlažby 

❚ Výstavba R.D. ❚ Prodej tříděné kompostované zeminy

+420 777 322 135 
Tel. dispečink:

Zemní a bourací práce

SUTĚ – ODPADY – ŠTĚRKY – PÍSKYSUTĚ – ODPADY – ŠTĚRKY – PÍSKY

Zemní a bourací práce

Mojericansko.cz 
– nový web Říčanska 

nabízí - bezplatné zve-
řejnění článků, možnosti 
diskusí ve fórech, bezplatné 
zveřejnění akcí, bezplatná 
inzerce, výrobcům z Říčan-
ska prodej prostřednictvím 
eschopu,banerovou reklamu, 
presentaci v newsleteru,bez-
platná registrace v seznamu 
firem a organisací. 
http://mojericansko.cz 

mobil:  775 301 206  
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www-pro-tir.cz

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

jan slavík
tel: 725 935 531

rožníček jan 
tel: 774 333 872

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

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

stejné baterie  3.650,- bez dph

vysoká kvalita 
nejlepŠÍ ceny 

autobaterií
akce

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENÍ RD
kompletní 
zateplovací systémy

stavby rd na klíč
rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00  Pá 7:00-15.00

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
400 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

■ PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ 
■ PRODEJ PNEU ZA SKVĚLÉ CENY
■ USKLADNĚNÍ VAŠICH PNEU
■ PRODEJ MINIBIKŮ, MINICROSŮ A ATV 
■ MIKROBIOLOGICKÁ DEZINFEKCE INTERIÉRU 
   VOZIDEL OZONEM  O3

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:

Nabízíme:
● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

Tel: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz 

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

NEDAŘÍ SE VÁM 
ZHUBNOUT?

Ověřená proteinová
dieta bez 
jojo efektu
s odborným 
dohledem!

info@vianaturallis.cz
773 167 784 
www.vianaturallis.cz

vianaturallis-45x67_Sestava 1  22.04.14  15:18 

HORMONÁLNÍ JÓGA 
ZLEPŠUJE ZDRAVÍ                             

Hormonální jógová terapie přirozeně odstraňuje potíže způsobené 
nízkou hladinou hormonů, nedostatečnou činnost štítné žlázy, pre-
menstruační syndrom, symptomy přechodu, urogenitální suchost, ne-
spavost, emocionální nestabilitu, nepravidelnosti menstruace, ztrátu 
ovulace a menstruace, pocity stresu, paniky, deprese a nerozhodnosti, 
návaly, ztrátu vitality, migrény, intelektuální symptomy, snížení pa-
měti, snížení libida, syndrom karpálního tunelu, cysty na vaječnících, 
PCO, neplodnost, předčasný přechod, akné, suchou pleť, vypadávání 
vlasů a lámavé nehty, inkontinenci, osteoporózu.

 
Na základě vědeckého výzkumu byly prokázány účinky tohoto 

cvičení u všech účastnic, které HJT  praktikovaly.                        

Kontraindikace: těhotenství,endometrióza,rakovina prsu, krátce 
po operacích, pokročilá osteoporóza, zvýšená funkce štítné žlázy, zá-
nět vnitřního ucha,srdeční potíže nebo po operaci srdce, před operací 
slepého střeva nebo krátce po operaci, krátce po hysterektomii, velký 
myom, nespecifikované bolesti břicha. 

Více na   
www.hormonalni-jogova-terapie.cz  

nebo tel.: 606 738 530

Při výměně čelního skla 

finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

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

✽ delikatesy k vínu – sýry, klobásky✽
✽

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

SO 10.00-18.00     NE  10.00-17.00

Nové ročníky vín v prodeji.



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

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

vyrobené v Čr. aktuální ceny na 
www.espedi.cz nebo telefonicky 

na tel. 777 283 009, 321 770 400.
sklad v olešce u kostelce n. Č. lesy 
v bývalém jzd. baleno v 15kg pytlích. 

na paletě 1050 kg.
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ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery

zakládání zahrad
prodej: písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

Možnost pořádání firemních 
akcí a večírků, rauty, turnaje

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul., 
251 62 Mukařov

OTEVŘENO 
DENNĚ

www.bowlingvojkov.cz rezervace: 323 660 231

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

Abidea s.r.o., Zelený pruh 95/97, Praha 4
Tel.: 605 299 199, abidea@abidea.cz

partneři projektu:

Ladův kraj
15 minut od Prahy
Čistý vzduch a klid v přírodě
Systémové zabezpečení lokality
Kompletní inženýrské sítě
Optická datová síť

pronájem nebytového prostoru  
v Mnichovicích v ul. pražská, veli-
kost provozovny 21 m2, Wc, před-
síň + možnost předzahrádky 9 m2. 
cena dohodou. 
tel.: 724 781 105.

Hledáme - skladové prostory pro zřízení prodejního skladu – možnost příjezdu dodávka-
mi, nákladními vozy - výdejnu pro eshop + obchod - Kancelář (jednotlivě i do hromady) 
Tel.: 775 301 206,  veramachackova@mojericansko.cz
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TUkas

AUTO-STAIGER CZ a. s., autorizovaný dealer Opel
Černokostelecká 621/122, Praha 10  100 00, 
prodej.opel@auto-staiger.cz, tel.: +420 271 009 111  www.auto-staiger.cz

NOVÁ INSIGNIA COUNTRY TOURER

OFFROAD,
ALE NE OFFLINE.
Insignia již za

487 900 Kč*

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 
3,7 – 11 l/100 km, 98 – 259 g/km.
*Uvedená cena platí při financování 
s Opel Finance.


