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Mažoretky z Kamenice

Nová restaurace 
U NÁS v Říčanech 
si získala mnoho
spokojených 
zákazníků.

Život v kraji (str. 13)
Letošní XIV. ročník 
Mnichovického 
kramaření se
uskutečnil trochu 
v jiné atmosféře.

Život v kraji (st. 6)
V Sulicích bu-
dují kanalizaci, 
nové chodníky, 
parky a neza-
pomínají ani na 
akce pro děti.

Život v kraji (str. 13)
Zveme vás do 
prodejny BobTeak 
v Uhříněvsi. Čeká 
vás největší nabídka 
nábytku z teakového 
dřeva.

Oblastního kola Národního šampionátu mažoretek a twirlingu v Kamenici se 
zúčastnilo 324 soutěžících ve 21 soutěžních skupinách. Zasoutěžit si přijely 
mažoretky z Českých Budějovic, Kosmonos, Prahy, Roudnice nad Labem, 
Lomnice nad Popelkou a Benešova.



Občanská poradna Cesta integrace, o.p.s. v Ří-
čanech v rámci sociálního a právního poradenství 
poskytuje odbornou pomoc obětem trestných činů 
a domácího násilí. Specialista na tuto problematiku 
je široké veřejnosti k dispozici dvakrát týdně. Na-
dále funguje i naše odborná právní poradna, která 
vám může pomoci při řešení nejrůznější každoden-
ních problémů. Klienti mohou přijít řešit své starosti 
osobně nebo se informovat po telefonu či výjimeč-
ně e-mailem. Pro konzultaci složitějších záležitostí 
je vhodné se objednat ke konzultaci ve čtvrtek. 
Poradce poskytne i nestandardní pomoc mimo po-
radnu, např. u lůžka hospitalizované oběti trestného 
činu či domácího násilí, zajíždí i do Benešova.  

K dispozici jsou informační letáky
V prvním roce účinnosti zákona o obětech 

trestných činů (zák. č. 45/2013 Sb., účinný od  
1. 8. 2013) se občanská poradna zaměřila na 
rozšiřování základních informacích o potřebách, 
možnostech a způsobech poskytování pomoci 
obětem trestných činů a domácího násilí, jejich 
blízkým, případně pozůstalým. V této souvislos-
ti poradna vydává informační letáky. 

První je zaměřený na obecné zásady uplatnění 
práva oběti na informace. Povinnost informovat 
má Policie ČR, ale také např. zdravotnická zaří-

zení, které přijdou jako první do kontaktu s obětí 
trestného činu. Druhý leták je zaměřený na vy-
světlení jak a kdy může oběť trestného činu nebo 
pozůstalý požádat o peněžitou pomoc státu. Ta je 
určená k překlenutí zhoršené sociální situace oběti 
způsobené trestných činem. V určitých případech 
je určená na psychoterapii či fyzioterapii. Další je 
připravený do tisku a upozorňuje na zásady určení 
náhrady nemajetkové újmy způsobené ublížením 
na zdraví či smrti oběti. Upozorňuje na nový způ-
sob hodnocení bolestného a ztráty společenského 
uplatnění, které od dubna 2014 doporučuje Nej-
vyšší soud ČR. V obou zmiňovaných oblastech se 
za základ pro náhradu nemajetkové újmy považuje 
částka převyšující 10 milionů korun. Např. vyraže-
ní zubu je „oceněno“ částkou minimálně 5000 Kč.

Vlastimil Zima
Občanská poradna Cesta integrace, o.p.s.

Odborná pomoc obětem 
trestných činů
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Život v kraji

inzerce

Úvodník

S ohledem na skutečnost, že jde o nově upravená 
práva  obětí,  doporučujeme  konkrétní  případy 
trestných činů a domácího násilí bezplatně a dis-
krétně konzultovat v Občanské poradně, Masa-
rykovo nám. 6 v Říčanech. Veškeré informace na-
leznete na www.cestaintegrace.cz a na centrálním 
telefonu 312 315 284. Činnost poradny letos pod-
pořilo  Ministerstvo  spravedlnosti,  Ministerstvo 
práce a sociálních věcí a Město Říčany.

Milí čtenáři!
Pokud vám nevyšla žádná „super atraktivní“ 

dovolená, nebuďte smutní. Máme velké štěstí, 
že žijeme na tak krásném místě. Lesy, rybníky 
a dobré hospůdky máme všude na dosah. Stačí 
se dobře rozhlédnout kolem sebe a netrápit se 
tím, že se do Karibiku opět nepodíváme. 

Česká republika nabízí spoustu krásných lo-
kalit, kde můžete strávit prima prázdniny, tak 
neváhejte a vydejte se poznávat naši zem.

Krásné, spokojené prázdniny, 
za deště i za sluníčka

vám přeje vaše Zápraží

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
křenice 101  |  250 84  İ  tel. 323 605 313-6  |  www.fiat-krenice.cz
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Nízkoenergetický typový dům postavíme za 50 dní
Specializujeme se na výstavbu nízkoener-

getických domů, které dokážeme postavit již 
za 50 dnů, a to i přesto, že jsou postaveny kla-
sickou zděnou technologií. Domy o rozloze  
96 m2 jsou vybaveny moderním inteligentním 
systémem, který „pohlídá“ levné náklady na by-
dlení. Máme doloženo, že čtyřčlenné rodině se 
provozní náklady celého domu vyšplhají pouze 
na 3.000 Kč měsíčně (v ceně jsou započítány 
veškeré energie na topení, ohřev vody a další 

provoz domu, dále vodné a stočné, pojištění 
i poplatek za odpady). Cena nízkoenergetické-
ho domu včetně pozemku o velikosti 950 m2 je 
3 990 000 Kč vč. DPH. 

Inteligentní systém řízení domu
Za zvýhodněnou cenu si nyní můžete vybrat ze 

dvou typů rodinných domů, které budou vytápěny 
tepelným čerpadlem. Jsou navrženy tak, aby splňo-
valy energetickou náročnost A. V rámci standardu 
bude ve všech místnostech podlahové topení, dále 
budou domy vybaveny rekuperační jednotkou 
(včetně bypassu), která vytváří příjemné prostředí 
k bydlení tím, že aktivně a především ekonomicky 
výhodně reguluje teplotu a vlhkost vzduchu. Samo-
zřejmostí je i základní  inteligentní systém řízení 
domu. V případě zájmu klientům všechny techno-
logie rádi vysvětlíme a předvedeme. 

Komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
Naše typové nízkoenergetické domy mají 

praktické a prostorné vnitřní uspořádání. Kaž- 
dý je vybaven terasou, pozemek je oplocen 
a v ceně je i brána s automatickým otevíráním. 
Do základního vybavení domu patří i vestavěná 
skříň, sanitární vybavení včetně světel a další. 
Vše je samozřejmě na výběr z několika typů. 

Veškeré inženýrské sítě (kanalizace, přívod 
elektřiny a vodovodu) jsou v nové lokalitě již zko-
laudovány. Samozřejmostí jsou nové komunikace, 
chodníky, veřejné osvětlení a upravená zeleň.

Nízkoenergetické domy KONHEFR 
jsou zárukou spokojeného bydlení

Bližší info na tel.: 608 418 507, www.konhefr.cz

Projekt STRUHAŘOVSKÉ VÝSLUNÍ 
se nachází v malebné obci Struhařov ne-
daleko Říčan. Najdete zde krásné okolní 
lesy, které jsou součástí NPR Voděradské 
bučiny. Dále pak fotbalové, volejbalové 
i dětské hřiště, obchody, restaurace a také 
nově zrekonstruovanou školku. Výhodou 
je rychlé spojení na dálnici D1.

společnost konheFr pro vás staví nízkoenergetické domy již od roku 1996. nyní 
pro vás staví rodinné domy v krásné lokalitě v obci struhařov. v rámci projektu 
struhaŘovskÉ výslunÍ si můžete vybrat stavební pozemky o výměře od  
950 m2 do 1350 m2 za cenu 1 440 kč/m2 vč. dph a záleží jen na vás, zda budete  
rodinný dům realizovat sami, nebo stavbu svěříte renomované společnosti konheFr.

Maminy RUN se poběží v Křenicích
Křenice – Obec pořádá 26. července velkou prázdninovou pouť s nejrůznějšími atrakcemi pro malé i velké. Zároveň se v Křenicích uskuteční běh maminek nazva-

ný Maminy RUN. Tato akce je celorepubliková a koná se každých čtrnáct dní na jiném místě. Přihlásit se mohou velká města, ale i malé obce. Akce má formu jakési 
štafety a jednotlivé obce si mezi sebou předávají schránku, do které přidají znak obce nebo jiný symbol. „Srdečně zvu všechny ženy nejen z Křenic, ale i z okolí“, říká 
patronka běhu v Křenicích Veronika Webrová. „Připravena je 5 km dlouhá trasa příjemným terénem. V žádném případě nejde o závod či měření času, ale o to, aby-
chom si akci společně užily. Kdo chce, může uběhnout jenom kousek a zbytek ujít, důležité je vzájemně se podpořit a udělat alespoň něco pro své zdraví a dobrý pocit. 
Pro každou účastnici je připraveno tričko a další dárečky. Přijďte, těšíme se na vás a sportovní výkony oslavíme s dětmi a tatínky na pouti,“ dodává Veronika Webrová.
Informace a registrace na tel.: 777 01 75 01, e-mail: maminyrun@gmail.cz.
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Pěna nikdy nezklame
Mukařov – Tradiční dětský den s hasiči na-

vštívilo letos na 200 dětí, na které čekalo dva-
náct soutěžních disciplín a další zábavné atrakce. 
Teploty šplhaly přes třicet stupňů, a tak si děti 
kromě očekávané pěnové show užily i hromadné 
sprchování hasičskou proudnicí. Nejoblíbeněj-
ším jídlem se staly palačinky s jahodami a po 
nich následoval párek v rohlíku. A protože bylo 
opravdu vedro, vypilo se přes 150 litrů limonády.

Mirošovice – Všechny děti z Mirošovic a širo-
kého okolí se těšily, jaký bude letošní dětský den 
s MC Čolek. A zase se  velmi vydařil! Ochotné 
maminky tentokrát připravily středověkou rytíř-
skou zábavu. Děti si mohly vyrobit zdobený pohár, 
královskou korunu, vlastnoručně uplést a upéct 
houstičku v kouzelné peci. Největší úspěch skli-
dila dílnička, ve které se vyráběly rytířské meče 
z „instalatérské pěnovky“. O zábavu se celý den 
starala skupina Pernštejni. Tři „rytíři“ zahráli 
krásnou pohádku a ve velkém horku se neúnav-
ně věnovali dětem – stříleli s nimi z luku, cvičili 
je v práci s dřevcem a došlo i na souboje. Většina 
dětí se na rytíře vrhala s takovou silou, že postupně 
zničily všechny cvičné molitanové zbraně.

Došlo i na souboj 
„dítě proti rytíři“ 

Pyšely – Klub rodičů a přátel školy uspořádal 
pro žáky z 1. stupně ZŠ v Pyšelích dětský den 
v duchu pravěkém. Děti si mohly podojit pravě-
kou kozičku, zkoušely ulovit mamuta oštěpem, 
jako spolupracující tlupa se pokoušely přenést 
na provázcích upevněnou nádobu s vodou a co 
nejméně ji vylít, rozdělávaly oheň pomocí klac-
ků a provázků, poznávaly druhy semen slouží-
cích v pravěké době k obživě, vybíraly pravěké 
blechy ze zvířecího kožichu, pletly náramky, 
malovaly na kartony pravěké motivy a další. Na 
závěr každý účastník tohoto nevšedního dopo-
ledne dostal perník ozdobený tyranosaurem.

Hod oštěpem na mamuta

Hlubočinka – Na krásném hřišti na Hlubočince v Sulicích vyrostl skákací hrad a obrovská 
skluzavka. Velký zájem sklidilo sumo pro děti aneb hra „Shoď ho“. V této disciplíně byla 
vyhlášena soutěž o putovní pohár starosty obce Sulice. S velkou parádou přijeli popřát všem 
dětem k jejich mezinárodnímu dni i dobrovolní hasiči z Nechánic. Představili nový auto-
mobil, který zakoupila obec Sulice a nechyběla ani veteránka „Máňa“ včetně historického 
čerpadla. A protože bylo opravdu horko, byli dobrovolní hasiči povoláni „do akce“ a kropili 
děti i dospěláky  vodou.

Sumo pro děti aneb „Shoď ho“

Říčany – Velký Dětský den v Říčanech tento-
krát odstartoval v Centru pro volný čas Na Fialce, 
kde na děti čekali hodní skřítkové a také spous-
ta úkolů – například opičí dráha, slalom na kole, 
kouzla a pokusy. Den plný překvapení pokračoval 
na  sokolském  hřišti, kde si děti mohly vyzkoušet 
celou řadu sportů, jako je taekwondo, gymnastika, 
frisbee, judo, parkour, ale třeba také šachy. 

Po celou dobu dětského dne byl připraven 
i kulturní program. Děti i dospělí se pobavili 
u písniček, divadélka a na závěr bylo připraveno 
vystoupení skupiny Zakázaný ovoce. 

Dětský den společnými silami uspořádalo Město Říčany, Centrum pro volný čas Na Fialce a TJ 
Sokol Říčany a Radošovice.
Partnerem akce byla společnost PEUGEOT KOPECKÝ, která v rámci dětského dne představila 
v premiéře nový rodinný vůz Peugeot 308SW, jenž získal titul Auto roku 2014. Více informací 
o partnerovi najdete na www.kopecky.cz.

Skřítkové Na FialceDěTSKé DNy NA ZÁPRAŽí

Tehov – Letošní oslavu MDD v Tehově 
si první červnovou sobotu přišlo užít na še-
desát dětí. Ve středověkém tábořišti si každý 
vyzdobil vlastní měšec, do kterého pak na 
lesní trase získával zlaťáky za splněné úkoly. 
Děti si mohly prohlédnout a osahat středově-
ké nástroje, oděvy, zbraně a další předměty, 
někteří odvážlivci se oblékli i do kroužkové 
zbroje. Veliký dík patří všem dobrovolníkům, 
kteří se dětem věnovali na jednotlivých sta-
novištích. Těšíme se na děti na dalších našich 
akcích, více na www.ostehov.cz.

Zlaťáky za splněné 
úkoly

Křenice – Nejrůznější soutěžní disciplí-
ny, malování na obličej, jízda na ponících, 
ukázky výcviku psů, opékání buřtíků a spous-
ta dobrot čekala na děti v Křenicích. Malé 
i velké diváky pobavilo ochotnické divadlo 
z Uhříněvsi UCHO, které zahrálo pohádku 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Velký zájem 
vzbudila vyhlídková plošina, která zájemce 
vyvezla až „do oblak“, odkud byl nádherný 
výhled do okolí. Na závěr byla připravena ha-
sičská pěna, ve které si děti zadováděly.

Krásný výhled na celé 
Křenice

Uhříněves – Měst-
ská část Praha 22 
uspořádala pro své 
nejmenší obyvate-
le tradiční Den dětí, 
který se uskutečnil 
v areálu Rychety. 
Pro děti byly jako 
obvykle přichystány 
nejrůznější atrak-
ce – skákací hrad, 
kolotoče, houpačky, 
malování na obličej, 
modelování balón-
ků a další. Všechny 
atrakce si mohly děti 
užívat zcela zdar-
ma. Slavnostní akci 
zpestřilo vystoupe-
ní skupiny Maxim 
Turbulenc, klau-
na Ferdy a přijela 
i Majda z Kouzelné 
školky. Samozřejmě 
nemohla chybět ani 
Heidi Janků, která 
opět celou akci moderovala a dětem i dospě-
lým zazpívala. „Paní Heidi oslavy Dne dětí 
ochotně a výborně moderuje již poněkolikáté 
a za to jí velmi děkujeme. Stejně tak všem 
lidem, kteří akci pro naše děti pomáhali při-
pravit,“ říká starosta MČ Praha 22 Milan Co-
ller. „Vyzdvihl bych například naše městské 
strážníky, kteří ve velkém horku neúnavně 

vozili děti na motorkách a ochotně vyprá-
věli o své práci. Celá akce se velmi vydařila 
a spokojené byly nejen děti, ale i my dospělí. 
Podobné akce jsou příležitostí k tomu, aby-
chom se alespoň na chvíli zastavili v každo-
denní práci, pozdravili se se svými sousedy 
a vyslechli si, co naše obyvatele trápí a s čím 
jsou spokojeni.“

Spokojené byly děti i dospělí

Návštěvníci si mohli užít vystoupení žáků 
Základní umělecké školy Velké Popovice, lout-
kové divadlo „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, 
hudební koncert „Pískomil se vrací“ a nechyběl 
ani oblíbený Michal Nesvadba. Celým progra-
mem prováděl člen divadelního souboru Ypsi-
lon Jan Jiráň. „Během víkendu nás navštívilo 
přes 1 500 návštěvníků, kterým tímto děkuje-
me a budeme se těšit na další akce, například 
na Den rytířů,“ říká manažerka areálu Tereza 
Růžičková. 

Den rytířů – 19. července
Den rytířů je jednou z pravidelných a návštěv-

níky velmi oblíbených akcí, která se u nás na 
zámku koná každoročně. Kromě rytířských sou-
bojů, divadelních představení, středověké hudby 
a ukázky středověkých tanců vás čeká i mnoho 
soutěží pro malé i velké.

Letní sportovní kemp
Termíny: 21. – 25.7.;  4. – 8.8.; 11. – 15.8.
V průběhu týdne se budeme věnovat základům 

tenisu a golfu s profesionálními trenéry. Děti si 
zahrají stolní tenis, badminton, fotbal, naučí se zá-
kladům skateboardingu. Dále na ně čekají výlety 
pěšky i na kole, soutěže na koloběžkách na do-
pravním hřišti, návštěva sportovní střelnice, jízda 
na poníkovi a mnoho dalších soutěží a her! Vaše 
děti se mohou zúčastnit třeba pouze na jeden den!

Letní  divadelní  scéna  – 31.7. Svaté neřesti, 
1.8. Hledám milence, zn.: spěchá, 29.8. One-
man show TÁTA
Užijte si krásnou letní atmosféru na zámku a vychut-
nejte si divadelní představení v nevšedním prostředí.  

Letní zámecký ples – 15. srpna
Proč čekat na zimní plesovou sezónu?! Ob-

lečte si krásné šaty a přijďte si užít krásnou hud-
bu, tanec a vybrané pokrmy k nám na zámek. 

Loučení s prázdninami a country festival Vi-
dovický havran – 30. srpna

Prázdniny jsou teprve na začátku, přes-
to si zapište do kalendáře tento datum. Pro 
děti bude připravena spousta zajímavých 
soutěží a především se můžete těšit na krás-
né písničky.

Užijte si prázdniny na Berchtoldu
pohádkové postavy, dětské dílny 
a soutěže, divadelní představení – to 
vše pro vás bylo připraveno na zámku 
berchtold, kde se uskutečnila již 
tradiční oslava dětského dne. na své 
si přišli i všichni milovníci starých, 
krásných automobilů. výstava veteránů 
na berchtoldu patří mezi nejprestižnější 
akce v Čr.

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



Celou akci pořádalo Město Mnichovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mnichovi-
ce, místními dobrovolnými hasiči a spolky: RC Palouček, ROSa, Mnichovický 
Rynek, Myšlín, tedy jsem a Klubem seniorů Mnichovice a okolí.   

„Vzhledem k tomu, že letošní netradiční ročník byl pořádán k  výročí 880 
let založení města, měli všichni prodávající ve stáncích dobové oblečení,“ 
sdělila tajemnice MěÚ Mnichovice Miroslava Vojtíšková. „Návštěvníci si 
mohli koupit nejrůznější zajímavé zboží a dobroty a zároveň podpořit 
dobrou věc. Děkujeme všem za to, že jakkoliv přispěli k úspěchu této 
akce. Zapomenout nesmíme ani na MAS Říčansko, za zapůjčení stánků 
a také faráři Kudláčkovi a manželům Topiarzovým, že provázeli návštěv-
níky po mnichovickém farním kostele Nanebevzetí Panny Marie,“ připo-
mněla paní tajemnice.

Akce byla zahájena historickým průvodem městem, ve kterém se představili ry-
tíři v dobové zbroji, bubeníci, knížata, urozené dámy a měšťané a nakonec chasníci 
a děvečky. Když průvod dorazil na náměstí, tak přítomné uvítalo konšelstvo města 

– Magdalena Třebická, Petra Pecková a Miroslava Vojtíšková. Následovala hraná 
scéna o založení Města Mnichovice, kdy kníže Oldřich, opat Silvestr a král Vla-
dislav předali konšelstvu Mnichovic 
královskou listinu o povýšení uhlíř-
ské osady na městečko. Celý den 
přítomné bavila skupina historic-
kého šermu Sígři z Pelhřimova. Na 
závěr akce ve večerních hodinách 
po setmění si všichni mohli užít 
krásnou ohňovou show.
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Život v kraji 

Pane starosto, největší investiční akcí v tomto 
roce a  v  roce 2015  je dostavba kanalizačních 
řadů a čistírny odpadních vod Nechánice. Zís-
kali  jste  dotaci  nebo  si  obec  musela  pomoci 
sama?

Všechny části kanalizace i stavba nové ČOV 
Nechánice budou kryty z investičního úvěru, kte-
rý jsme získali za velmi výhodných podmínek. 
Obec zvládne splácet tento závazek bez problémů. 
Navíc je třeba si uvědomit, že i v případě obdržení 
jakékoliv dotace z EU nebo národních fondů, by 
bylo nutné přijmout úvěr na spolufinancování celé 
akce. Bohužel žádná z dotací není pro typ a veli-
kost naší obce vypsána a ani v minulých osmi le-
tech vypsána nebyla. Zastupitelstvo obce s plnou 
odpovědností rozhodlo, že již dále čekat nebude 
a občanům, kteří volají po odkanalizování, vyhoví 
formou dlouhodobého financování celé akce. Vo-
dovod, který byl v minulosti vybudován obdob-
ným způsobem společně s okolními obcemi, bude 
v roce 2017 doplacen. Sulice splácí v současnosti 
cca 800 tis. Kč ročně. 

Celkem bude vybudováno cca 3,5 km tlakové 
kanalizace v Sulicích a v části „staré Hlubočin-
ky“. Kanalizační řady budou napojeny na volnou 
kapacitu ČOV Hlubočinka. V obecní části Želivce 
bude vybudována během letošního léta první eta-
pa dostavby kombinovaného gravitačního a tlako-
vého kanalizační řadu v ulicích Hlavní, Štiřínská, 
K Hájku a Mezi Domky. Poslední akcí kanalizace 
v roce 2014 bude výstavba první části gravitační 
stoky v Nechánicích. Na přelomu jara a léta 2015 
je v plánu obce dokončit kanalizaci na Želivci 
v ulicích Rovná, Ve Vilkách a Úzká a během léta 
2015 přijde na řadu výstavba ČOV Nechánice 
a dostavba kanalizačních řadů v Nechánicích. Po-
kud proběhne vše podle plánů, bude na podzim 
2015 celá obec Sulice a všechny její části odka-
nalizovány.

Jednou  z  priorit  současného  zastupitelstva 
je  zlepšení  dopravní  situace  na  komunikaci 
č.II/603,  na  takzvané  staré  benešovské.  Její 
opravu přislíbil kraj a práce již měly být zahá-
jeny. Jak vypadá současná situace?

Situace se nevyvíjí dobře a musím konstatovat, 
že bohužel i díky našim sousedům v obci Kame-
nice. Ačkoliv kraj vyčlenil finanční prostředky na 
rekonstrukci této velmi frekventované a zničené 
komunikace a práce měly být zahájeny již v roce 
2013, nic se neděje a obávám se, že dlouho dít ne-
bude. Vše bylo podpořeno i v minulosti vydaným 
stavebním povolením, které bylo následně pozasta-
veno. Na základě častých dotazů občanů nám Kraj-

ský úřad Středočeského kraje písemně oznámil, že 
akce se odsouvá na období let 2014-2020. Jak vy-
plývá z dopisu, kraj převedl finanční prostředky ur-
čené na opravu komunikace č.II/603 na jinou akci 
ve Středočeském kraji. A důvod? Zjednodušeně 
řečeno, velkými investičními požadavky obce Ka-
menice do okružních křižovatek, chodníků apod. se 
vyjednávání s krajem protahovalo, až nakonec byla 
investiční akce oddálena. Rozumím tomu, že každý 
usilujeme o co nejlepší výsledek, ale v tomto přípa-
dě byly požadavky až příliš nereálné ve své době. 
Nehledě na to, že s některými úpravami provozu na 
této komunikaci obec Sulice zásadně nesouhlasí. 

A co konkrétně šlo?
Osadní výbor Struhařov (Kamenice) požado-

val, aby ulice Ringhofferova v úseku mezi Štiří-
nem a Olešovicemi byla z části zjednosměrněna. 
Obec Kamenice na základě tohoto požadavku 
požádala o vypracování studie, týkající se této 
komunikace (dopravní značení, chodníky apod.) 
a doplnila svůj požadavek na kraj o případnou 
dostavbu okružních křižovatek a chodníků. Jedna 
z okružních křižovatek měla, dle příprav vede-
ných obcí Kamenice, vzniknout též na křižovatce 
na Želivci (restaurace U Slunce). Tímto ovšem 
obec Kamenice zcela ve svém zájmu zasáhla do 
pravomocí obce Sulice. My v žádném případě 
nesouhlasíme s výstavbou této okružní křižovat-
ky. A už vůbec nepodporujeme přenesení veškeré 
dopravy z Ringhofferovy ulice na Želivec. Na této 
křižovatce je již v tuto chvíli značná hustota pro-
vozu, přibližně 10 tisíc vozidel denně. Opatření 
obce Kamenice by tuto situaci jen zhoršilo a my 
vyvineme maximální úsilí, aby k tomuto záměru 
nedošlo.

Mrzí mě, že jsme byli po celou dobu příprav 
ujišťováni, že vyjednávání celou akci neohrozí 
a rekonstrukce komunikace proběhne v řádném 
termínu. Nestalo se tak a díky tomu naši občané 
stále tímto problémem trpí.

S plánovanou akcí opravy povrchu komunika-
ce č. II/603 souvisí i budování chodníků, které 
stavíte z vlastních prostředků. Jaký objem prá-
ce vás ještě čeká?

Musím podotknout, že výstavbu chodníků ne-
podmiňujeme opravou krajských komunikací, ale 
stavíme je bez ohledu na tyto opravy. Jde to. Bě-
hem letních měsíců proběhne výstavba závěrečné 
části bezbariérových chodníků na Želivci. Výstav-
bou posledního úseku mezi obchodním domem 
TESCO a lokalitou Mandava v délce cca 275 m 
dojde nejen ke zlepšení bezpečnosti chodců, kte-

ří se v tomto úseku pohybují, ale též k propoje-
ní centrální části Želivce, místní části Mandava 
a nově budovaného památečního parku Na Kříž-
kách s rozhlednou a přilehlou restaurací.

Jak  pokračuje  výstavba  parku  Na  Křížkách 
a rekonstrukce rozhledny?

Záměrem obce je dát tomuto místu důstojnou 
a reprezentativní tvář, aby mohlo sloužit nejen 
místním lidem k setkávání a jako cíl procházek, 
ale stane se atraktivní i pro návštěvníky z širokého 
okolí. Těší nás, že naši obyvatelé mají o projekt 
zájem a zapojili se do veřejné sbírky, kterou jsme 
vyhlásili na podporu rekonstrukce rozhledny, jež 
byla vybudována v roce 1931. Projekt „Památeční 
park na Křížkách“ bude z velké části financován 
z dotačního programu OPŽP. Dotace již byla ří-
dícím orgánem schválena a realizace projektu se 
plánuje na měsíce říjen a listopad 2014. Park na-
váže na již vybudovanou restauraci Mandava.

Vedení obce klade velký důraz na to, aby jed-
notlivé  části  Sulic  byly  propojeny  a  lidé měli 
možnost  chodit  na procházky. Využívají  oby-
vatelé obnovené polní cesty? 

Myslím, že se situace zlepšuje. Lidé a nejen 
místní začínají opět vyrážet do přírody. Pěšky 
nebo na kole. Naše „polní cesty“ mi prozatím ne-
dělají velkou radost, ale snažíme se na dalším zlep-
šení pracovat. Některé se nám již podařilo upravit, 
další úpravy plánujeme i na letošní rok. Zároveň 
nás čeká výsadba alejí podél některých cest. Plá-
nujeme například výsadbu švestkové aleje, jejíž 
realizace bude financována z dotačního programu 
Ministerstva životního prostředí v rámci „Pro-
gramu péče o krajinu v roce 2014“. Dále budou 
z tohoto programu obnoveny aleje mezi Sulicemi 
a Nechánicemi a ve směru na Kostelec u Křížků. 
Zde bude vysazeno celkem 55 hrušní, 55 jabloní, 
44 třešní a 46 dubů letních. Realizace se uskuteční 
v podzimních měsících letošního roku.

Na podzim 2015 budou Sulice
a všechny její části odkanalizovány
zastupitelstvu obce sulice, ke které náleží i obecní části Želivec, nechánice a hlubočinka, se 
daří uskutečňovat náročné investiční záměry. zároveň nejsou opomíjeny ani menší investice 
jakými jsou např. výstavba chodníků, výsadba zeleně apod., dále pak nejrůznější společenské 
akce, na kterých se lidé mohou společně sejít a pobavit se. „staráme se o rozlehlé území 
a každá lokalita má svá specifika. snažíme se, aby se občané každé části naší obce cítili 
spokojeně a všem se u nás žilo dobře,“ říká starosta obce ing. petr Čuřík.

■ PRO DĚTI S POTÍŽEMI VE VRSTEVNICKÝCH VZTAZÍCH 
A HYPERAKTIVITOU je zaměřený na rozpoznání a zvládání 
impulsů, regulování vhodnosti chování, nácvik respektování 
hranic, porozumění konfliktům, hledání podpory ve 
vrstevnických vztazích, trénink pozornosti a sebekontroly.
■ PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO 
SPEKTRA, kteří se méně obratně pohybují v různých 
sociálních situacích a v komunikaci a kontaktu s druhými 
dětmi, nebo dospělými lidmi. Jejich jinakost jim často 
přináší neporozumění, odmítnutí a mnohdy i osamělost. 
Sociální dovednosti je možné trénovat a posilovat a tím 
i dopad uvedených obtíží zmírňovat.

Aktivity probíhají v malé skupině umožňující individuální přístup. 
Děti se v kroužku učí pomoci si navzájem. Zájemci se mohou hlásit 

na modredvere@modredvere.cz nebo na tel: 725 830 830.

ODBORNÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 
V TERAPEUTICKÉM CENTRU MODRÉ DVEŘE

Mnichovické kramaření v roce 1134
Mnichovice – letošní Xiv. ročník Mnichovického kramaření se 
uskutečnil jako tradičně na Masarykově náměstí, ale letos trochu 
v jiné atmosféře. organizátoři celé akce chtěli připomenout 880. 
výročí založení města, a proto se „vrátili“ zpátky do minulosti – 
do roku 1134, kdy bylo klášterní městečko Mnichovice založeno 
sázavskými mnichy. tato dobročinná a kulturní akce se konala 
opět za účelem podpory dětí z Mateřské školy a základní školy 
t.G.M. v Mnichovicích a dětského domova strančice.

Výtěžek z letošní akce činí 30 000 
Kč. Zastupitelstvo města Mnicho-
vice částku na svém červnovém 
zasedání rozdělilo mezi Mateřskou 
a Základní školu v Mnichovicích 
a Dětský domov Strančice. 

Lensedly – Sbor dobrovol-
ných hasičů Lensedly uspo-
řádal další úspěšný ročník 
Slavností staročeských májí, 
které se zde konají pravi-
delně od roku 1946. Průvod 
krojovaných tanečníků za 
doprovodu muziky prošel 
obcí a potom byla zatanče-
na slavnostní Česká beseda. 
Následovalo pokácení májky 
a předání „trofeje“ vítězi. Na 
závěr akce se všichni přesu-
nuli do místního kulturního 
domu, kde se tančilo a zpíva-
lo až do rána.

Lensedly udržují krásnou tradici

MŠ Sluníčko je pýchou Sulic
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Podařilo se vám uspět v žádosti o dotace na 
ministerstvu  pro  místní  rozvoj  na  opravu 
obecního majetku  poškozeného  při  červno-
vých povodních roku 2013?

Podařilo a máme z toho velkou radost. Celkem 
se jedná o tři žádosti se dvanácti objekty a obec by 
měla získat dotaci celkem cca 9 milionů Kč. Re-
konstrukce zlepší stav mostků, propustků, přelivů, 
hrází, břehů vodních toků, sesuvů půdy a dalších. 

To Velké Popovice čekají pracovní prázdniny!
To tedy ano. Během prázdnin se rozeběhne 

několik projektů, které jsou financovány z do-
tací, z rozpočtu obce a některé menší akce bu-
dou realizovány díky daru Velkopopovického 
pivovaru. Kromě výše uvedených prací nás 
čeká rozšíření vodovodních řadů a oprava části 
kanalizace, zateplení a rekonstrukce tělocvič-
ny, oprava chodníků a na řadu přijdou i drobné 

opravy obecních budov. Velmi se těším na revi-
talizaci Mokřanského potoka a opravu rybníku 
Zahradníček. Touto akcí budeme zase o kousek 
dále k celkovému propojení parku Daleška, kte-
rý by se měl stát bezpečným a příjemným mís-
tem, kam budou rádi chodit na procházky nejen 
místní lidé, ale i návštěvníci obce. 

Využívají  místní  lidé  zrevitalizovou  část 
parku  Daleška,  kde  kromě  laviček  přibyly 
i krásné dřevěné sochy?

Na obecní úřad nám chodí pozitivní děkovné 
zprávy, tak doufáme, že se park líbí. Dřevěné 
sochy si oblíbilo snad každé dítě, a o to více, že 
jsou to „živá“ díla, kterých se můžete dotýkat 
a hrát si s nimi. Setkali jsme se i s názory, že 
jsou to zbytečně vynaložené peníze, že všechno 
zničí vandalové. Ale pokud bychom se nechali 
odradit, tak bychom nemohli udělat vůbec nic. 

Daleška je momentálně jediné místo ve Velkých 
Popovicích, kde je možné si v klidném mís-
tě posedět, odpočinout, setkat se a popovídat 
si. Projekt zahrnuje nejen lavičky a sochy, ale 
také odpadkové koše a stojany na kola, výsadbu 
nové zeleně, revitalizaci drobného potůčku a tři 
informační tabule o Přírodním parku Velkopo-
povicko a historii Dalešky. Nad rámec projektu 
budeme ještě zpevňovat otočku – pokračování 
Farské ulice, a to žulovými kostkami.

Je to vůbec poprvé, kdy 
jsme z ROPu něco získali
Velké Popovice – obci se podařilo získat dotaci z regionálního operačního programu střední 
Čechy tzv. rop, a to na rekonstrukci tří komunikací – sokolská, komunikaci k technickým 
službám a komunikaci včetně odvodnění od restaurace v brtnici k zámečnictví. „je to vůbec 
poprvé, kdy se nám podařilo z ropu něco získat,“ vysvětluje starostka velkých popovic Martina 
Čermáková. „samozřejmě nutně potřebují rekonstrukci i další komunikace, ale pouze tyto 
vyhověly velmi náročným požadavkům dotačního programu, to znamená – přímá návaznost na 
krajskou komunikaci ii. a iii. třídy, přístup k občanské vybavenosti, živnostníkům a podnikatelům 
atd. další potřebné komunikace plánujeme opravit z jiných zdrojů.

Romantické posezení na lavičkách v parku Daleška

Senohraby – Středočes-
ký dětský pohár v triatlonu (pro 
děti od 8 – 15 let) se poprvé 
v historii konal v Senohrabech.  
Plavecká část se uskutečnila ve vnitř-
ním bazénu EuroAgentur Hotelovém 
resortu SEN – nejmladší děti musely 
zvládnout uplavat 40 m a nejstarší 
kategorie 160 m. Poté se závodníci 
vydali na běžeckou trať (od 750 do 
1500 m). Kolo poté zavedlo triat-
lonisty na fyzicky velmi náročnou, 
ale bezpečnou a přehlednou trať na 
louku pod Ježovem. Jelo se od 1500 
do 3500 m.  Triatlon byl ozdoben pa-
rádními výkony od nejstarší dětské 
kategorie, které dominovali „profí-
ci“ Ondrášková a Nejedlý, až po ka-
tegorie závěrečného mini duatlonu 

(doplňkový závod) pro příchozí  nej-
menší děti (ročníky 2007 a mladší).   
Na trati se kromě specialistů triatlonis-
tů představili také téměř všichni tré-
novaní borci ze senohrabského lyžař-
sko-atletického oddílu SOSE, a také 
děti, které si šly vyzkoušet podobné 
závody jako triatlon vůbec poprvé.  
„Organizačně zajistit celý závod bylo 
velmi náročné. Vše se podařilo a mile 
nás překvapilo hodnocení z České tri-
atlonové asociace, že náš závod patřil 
mezi nejlepší v této sezóně,“ říká ře-
ditel závodu Petr Štolba. „Děkuji za 
pomoc všem kamarádům a kolegům. 
Bez nich by to opravdu nešlo.“

Dětský pohár v triatlonu

Strančice – Mateřská škola Strančice pod záštitou starosty obce Jiřího 
Šindeláře a ve spolupráci se Společností pro předškolní vzdělání a výcho-
vu uspořádala již čtvrtý ročník malé divadelní přehlídky. Této regionální 
akce se zúčastnila pouze mateřská škola Světice. „Velmi děkujeme na-
šim kolegyním se Světic a mrzí nás, že i přes dostatečnou kampaň se jiné 
školky nezúčastnily. Snad bude pátý ročník úspěšnější,“ uvedla ředitelka 
MŠ Strančice Mgr. Pavla Petrů-Kicková.

Děti předvedly své herecké umění ve strančické sokolovně, kam je při-
šli podpořit rodiče, prarodiče i starší kamarádi. Ačkoliv mnoho dětí stálo 
na pódiu poprvé, s přirozeností, patřící k mateřinkovému věku, krásně 
zpívaly a hrály pohádky O kocourovi v botách, O Budulínkovi, O sle-
pičce a kohoutkovi a Pohádku pro děti, které nechtějí jíst. Úspěch mělo 
i taneční vystoupení Labutě.

Malá divadelní 
přehlídka

Po dvou letech přichází po rodinném muzikálu Kapka medu pro Ve-
runku do divadla Hybernia další zcela nový původní český rodinný muzi-
kál autorů Zdeňka Bartáka a Aleny a Jana Pixových – Sněhová královna. 
Muzikál vznikl velmi volně na motivy pohádky H. Ch. Andersena.

ONA je zlo a ON dobro
Původní známý pohádkový příběh autoři přizpůsobili velkému jevišti 

a výpravné muzikálové podívané pro všechny generace. Hlavním dějo-
vým motivem zůstává velká láska Gerdy a její statečná cesta za vysvo-
bozením milovaného Kaye. Na rozdíl od původní pohádky Gerda a Kay 
nejsou děti, ale mladí lidé, kteří mají před svatbou.  Sněhová královna je 
složitá rozporuplná osobnost, zápasí v ní dobro se zlem, a ty jsou v mu-
zikálu ztělesněny dvěma postavami – ONA je zlo a ON dobro. Autoři do 
příběhu přidali další nové postavy a naopak jiné, zejména zvířecí postavy, 
z původního příběhu vynechali. Přes všechny starosti Gerdy a její napí-
navou cestu, příběh není ponurý a smutný, naopak – situace a postavy se 
vyznačují milým humorem, který pobaví nejen malé, ale i velké diváky.

Silnou složkou muzikálu, jak jinak, je hudba Zdeňka Bartáka přesně vy-
stihující nálady, povahy, dramatičnost příběhu i humorné situace, to všechno 
v dokonalém aranžmá Daniela Bartáka. Stejně tak i scéna Martina Černé-
ho, kostýmy Kateřiny Bláhové, choreografie Heleny Peerové, písňové texty 
Kristýny Pixové a v první řadě režie Lumíra Olšovského. Text ústřední písně 
Sněhová královna na-
psal Ondřej Suchý.

Konkurzy na muzi-
kál prošlo přes tři sta 
uchazečů, z nichž byli 
po dlouhých úvahách 
a diskuzích vybráni ti 
z nejlepších zpěváků 
a herců, kteří nejlé-
pe odpovídali typům 
jednotlivých postav. 
V hlavních rolích vy-
stoupí Dagmar Patraso-
vá a Mahulena Bočano-
vá (Sněhová královna), 
dále Míša Nosková, 
Felix Slováček jr., Sabi-
na Laurinová, Martina 
Pártlová, Linda Finko-
vá, Lumír Olšovský, 
Dan Barták, Kateřina 
Terčíková a další.

Zveme vás na muzikál
SNěHOVÁ KRÁLOVNA

PreMIérA V DIVADLe HyBerNIA 
20. ZáŘí 2014 V 18 HODIN
LíSTKy V SíTI TICKeTPOrTAL, TICKe-
TArT, HrOMADNé OBJeDNáVKy NA 
e-MAILU: OBJeDNAVKy@PIxA-PrO.CZ
www.SNeHOVAKrALOVNA.CZ.

Dáda Patrasová a Mahulena Bočanová zkouší roli Sněhové královny.

Režisér Lumír Olšovský s Felixem Slováčkem jr.

19:00
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Oslavy začaly v srpnu s mezinárodní účastí – 
vystoupením Komorního orchestru ZUŠ Říčany 
společně s italským orchestrem MABerLINer 
koncertem  na  zámku Konopiště. V září násle-
dovala reprezentativní výstava výtvarného oboru 
v prostorách Staré radnice v Říčanech, kterou při-
pravily učitelky VO Hana Šebestíková a Helena 
Dušková. S velkým ohlasem publika se setkalo 
v říjnu vystoupení souboru SAX&RHYTHM 
v MěKS v Říčanech. Vystoupení připravil pan 
učitel Tomáš Remek. MěKS jsme znovu zaplnili 
v listopadu, kdy proběhl Slavnostní koncert učitelů 
ZUŠ a v prosinci, kdy s Říčanským komorním or-
chestrem vystoupili dva sólisté, violoncellista Petr 

Nouzovský a klarinetista Petr Sinkule, člen České 
filharmonie a bývalý žák říčanské umělecké školy. 
V  lednu  přišlo  dlouho  očekávané  slavnostní 

otevření výtvarného ateliéru a tanečního studia. 
Celou akci finančně podpořil zřizovatel Město Říča-

ny. Byl to krásný a v podstatě neočekávaný dar pro 
naši školu, kterého si velmi vážíme. V únoru se do 
říčanské zušky sjeli pedagogové klavírní hry z celé-
ho Středočeského kraje. V rámci oslav proběhl kla-
vírní seminář vynikajícího českého klavírního peda-
goga Petra Toperczera, který se setkal s obrovským 
pozitivním ohlasem zúčastněných učitelů. Program 
připravila paní učitelka Hana Javorská.  V únoru ve 
zcela zaplněném MěKS proběhla taneční akademie, 
pod vedením paní učitelky Pavlíny Rézové. 
Jednou z nejnáročnějších akcí oslav byl Kon-

cert bývalých absolventů. Na pódiu vystoupilo 
celkem  25  bývalých  absolventů  v  sólových  či 
komorních  výstupech. Podařilo se nám sestavit 
velké symfonické těleso, které střídavě dirigoval  
kapelník Jiří Odcházel a bývalý ředitel školy, zakla-
datel dechového orchestru Bohumil Průcha. Akce 
organizačně náročná, ale velmi povedená a doufám, 
že pro naše bývalé absolventy a pro posluchače zá-
žitek, na který budou dlouho vzpomínat. V dubnu 
navštívila naši školu vynikající česká houslová pe-
dagožka Květoslava Hasilová. Na půdě ZUŠ opět 
proběhl seminář, který byl určen všem pedagogům 
smyčcového oddělení ve SK. Celou akci připravily 
paní učitelky Hana Kutmanová a Jitka Adamuso-
vá. První květnovou neděli, pro změnu v kostele 
sv. Petra a Pavla v Říčanech, vystoupil Komorní 
orchestr ZUŠ s dirigentem Josefem Brázdou s pro-
gramem složeným ze skladeb barokních a klasi-
cistních. V programu vystoupili sólisté houslista 
Jáchym Šimon a hornistka Dorota Šimonová.
Slavnostní koncert v zcela zaplněné Betlémské 

kapli v Praze, 21. května 2014, byl důstojným za-
končením oslav 60. výročí založení ZUŠ Říčany. 

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Oslavy 60. výročí založení ZUŠ 
Říčany měly vysokou úroveň

Poděkování patří všem zaměstnancům ško-
ly, kteří na průběhu oslav celý rok společně 
spolupracovali a Městu Říčany, za finanční 
podpoření celé akce. Další poděkování patří 
grafickému studiu Ateliér13, organizačnímu 
týmu Betlémské kaple a panu docentu Jose-
fu Zichovi v fakulty ČVUT v Praze. 

ve školním roce 2013/2014 oslavila zuŠ Říčany 60. let od svého založení. pro toto 
výročí jsme připravili koncerty, výstavy a akce, na kterých jsme chtěli posluchačům 
a návštěvníkům ukázat to nejlepší, čím se umělecká škola v Říčanech může pochlubit. 

Koncert bývalých absolventů – orchestr diriguje Bohumil Průcha

TUkas otvírá novou plynovku CNG

Za vzrůstající oblibou CNG může také čím 
dál tím širší nabídka nových vozů, které mají 
z výroby již standardně přípravu na dvě paliva – 
benzín a CNG. Například u nové plynové Octávie 
uvádí výrobce úsporu poloviny nákladů. Na 
CNG lze u TUkasu zakoupit i jiné koncernové 
vozy, například Passat, Touran nebo malý 
Volkswagen up!. I při nákupu vozu na CNG lze 
uplatnit všechna zvýhodnění. „Velmi oblíbený je 
až padesáti tisícový odpočet při výkupu starého 
vozu nebo výhodné podmínky financování od 
ŠkoFINu,“ říká Ondráčková. 

V Česku je v současné době více než padesát 
plnicích CNG stanic. „TUkas provozuje již dvě 
čerpací stanice a v červenci jednu z nich rozšíří 
i o CNG,“ upozorňuje Ondráčková a dodává, že 
u řidičů mají veliký úspěch „Padesátiprocentní 
úspora je zásadní, náklady na jeden kilometr 
automobilu střední třídy se pak pohybují 
kolem 1,22 Kč,“ argumentuje Jana Ondráčková 
z TUkasu. 

www.tukas.cz ■

Zatímco ceny benzínu a nafty rostou, získávají alternativní paliva plusové body jak u firemních 
zákazníků, tak soukromých osob. A právě velké finanční úspory jsou vedle ekologického aspektu 
podle Jany Ondráčkové ze společnosti TUkas nejčastějším důvodem pro pořízení vozu na zemní 
plyn. Za stejnou částku lze totiž ujet až dvojnásobný počet kilometrů. A to je už důvod ke zvážení! 

Ze srovnání s běžnými palivy vychází 
CNG jednoznačně nejvýhodněji. 
Za tisíc korun lze při osmilitrové  
spotřebě ujet:
☹ – na benzín asi 350 km 
☹ – na naftu to je už 400 km 
☺ – na CNG něco málo přes 800 km

Tukas PR_MAg_Zaprazi_FIN.indd   2 23.06.14   13:35

HORMONÁLNí JÓGA ZLEPŠUJE ZDRAVí 
hormonální jógová terapie přirozeně odstraňuje potíže způsobené nízkou 
hladinou hormonů, nedostatečnou činnost štítné žlázy, premenstruační 

syndrom, symptomy přechodu, urogenitální suchost, nespavost, emocionální 
nestabilitu, nepravidelnosti menstruace, ztrátu ovulace a menstruace, pocity 

stresu, paniky, deprese a nerozhodnosti, návaly, ztrátu vitality, migrény, 
intelektuální symptomy, snížení paměti, 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, zánět 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

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

Vlastníte chatu či chalupu a uvažujete o tom, 
že ji prodáte, protože nemáte chuť ani čas se 
o ni starat a pravidelně na ni jezdit? V tom pří-
padě se obraťte na naši kancelář RE/MAX VIP 

v Říčanech. Rádi vám s prodejem nemovitosti 
pomůžeme, zajistíme vše potřebné a především 
vám ihned zprostředkujeme zájemce o koupi 
chalupy v našem kraji. Naši klienti mají zájem 

především o oblasti Říčan, Velkých Popovic, 
Stříbrné Skalice a Jílového. Zájem je o méně 
náročné objekty, které jsou vhodné pouze k re-
kreaci, a také o chaty, jež se dají obývat celo-
ročně. 

Zastavte se u nás a my vám rádi sdělíme in-
formace, jaká je situace na trhu s realitami v ob-
lasti, která vás zajímá.

Ideální období na prodej chalupy

Nabídka rD ve Zvoli
RD s tepelným čerpadlem, s neuvěřitelně 
nízkými provozními náklady, obsahuje dva 
velmi prostorné byty. V přízemí 4+1 s kr-
bem, v patře 6+1. Byty jsou zcela odděle-
ny! Dvě garáže, hezká zahrada, nedaleko 
lesa ale přitom mezi hezkou zástavbou. 
Ideální pro velkou rodinu nebo i k podni-
kání – v přízemí např. ordinace odborného 
lékaře, školka (či firma). V patře prostorný 
byt 6+1 k bydlení. Úžasné místo! Autobus 
PID do D. Břežan a do Prahy. Cena k jed-
nání: 12 850 000 Kč. Volný ihned.

re/MAx VIP, Černokostelecká 245/67, Říčany
Ing. Monika Pešková – certifikovaná realitní 
makléřka, mobil: 773 981 729.



Co se za dva roky změnilo? Především přibyly nové nápady, zlepšila  
se kvalita a povědomí o produktech. Třeba hedvábné šátky paní Jeníčkové  
si objednávají klienti z daleké ciziny, značka Zápraží tak putuje na Aljašku 
i do Tasmánie! „Výrobky jsou stále originálnější  a kvalitnější“, hodnotila 
členka komise paní Hana Bajerová. Není to jen klišé i laik může okem po-
soudit stále vypilovanější techniky u šperků z polymerové hmoty paní Ne-
mravové či osobitost kabelek a dalších doplňků paní Graclíkové; paní Pudí-

ková zase nabízí nově ručně malované hrníčky, 
ze kterých je ranní káva pohlazením. Stále ob-
líbenější Mnichovické perníky od paní Bělino-
vé není třeba představovat a není tajemstvím, 
že se výrobkyni hrne jedna zakázka za druhou 
i mimo Říčansko. 

Celkově byl certifikát prodloužen pěti ze sed-
mi výrobců. Dvěma výrobcům, kteří z osobních 
důvodů značku neprodlužují, děkujeme za spo-
lupráci. Všem, co se značkou Zápraží pokračují, 
velmi blahopřejeme a držíme palce při dalším 
rozvoji podnikání. Více na http://www.regional-
ni-znacky.cz/zaprazi/

12  |  zaprazi.eu

Život v kraji

zaprazi.eu  |  13

MAS Říčansko

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

víte, že naše regionální značka zÁpraŽÍ je tu už dva roky? první certifikace 
sedmi výrobků proběhla v roce 2012, od té doby si certifikované výrobky 
našly své místo na trhu a získaly oblibu. proto se také v Mas Říčansko letos 
v červnu sešla komise regionálního značení nad prodloužením osvědčení 
výrobcům na další dva roky. komise pečlivě zkoumala kvalitu výrobků včetně 
dodržování způsobu značení a výrobci prezentovali a obhajovali.

DVA ROKy značky ZÁPRAŽí originální produkt® 

Petra Nemravová (Šperky z polymerové hmoty 
a přírodních materiálů)

Miroslava Jeníčková (Ručně malované 
oděvní doplňky z hedvábí)

Text: Petra Přílučíková Foto: archiv MAS

Certifikovaní  výrobci  regionu  jihovýchodně  za 
Prahou, Zápraží  –  originální produkt,  se  radili 
o dalším rozvoji této jedinečné značky. Význam-
ným krokem bude rozšíření působnosti  značky 
na Dolnobřežansko.  

Aktuálně se značkou Zápraží může pyšnit 18 vý-
robců a také 6 stravovacích a ubytovacích podniků. 
Na jejich setkání 12. června bylo probíráno ohlédnu-
tí za proběhlými akcemi a festivaly. Na samotném 
Říčansku a blízkém okolí se ročně koná několik 
desítek akcí, na kterých můžete pořídit produkty 
označené logem „Zápraží“.

„V dnešní době je složité, aby se malí místní pro-
ducenti prosadili a dozvěděla se o nich široká veřej-
nost, proto je cílem aby značka byla stále na očích 
a výrobky mohly být chápány i jako atraktivní suve-

nýry z výletů v okolí Prahy“, řekl nový koordinátor 
regionální značky Zápraží Aleš Rudl, který přebírá 
správu značky od Petry Přílučíkové.

V plánu je rozšíření počtu prodejních míst 
v celém regionu, aby byly výrobky snáze do-
stupné. Výrobci přicházeli s nápady na insta-
laci prezentačních vitrín na místech s velkou 
koncentrací návštěvníků. Vítanou možností  
je i pořízení prodejních stánků, které by byly 
jednoduché na přepravu i instalaci.

Novinkou, která se chystá je i další rozvoj 
v oblasti působení značky. Nyní probíhají jedná-
ní, která mají za cíl rozšíření značky i do oblasti 
Dolnobřežanska. Pokud by tamější výrobky nebo 
služby splnily podmínky, tak by se rovněž mohly 
pyšnit certifikátem značky spadající pod Asociaci 

regionálních značek. Regionálních značek je nyní 
v celé České republice celkem dvacet čtyři. 

Novinky ze setkání certifikovaných výrobců

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

Starostové obcí a neziskovek Říčanska odehráli 
zápas v rámci již druhého ročníku MAS bowling 
cupu. Místní akční skupina chtěla tímto sportovním 
setkáním poděkovat svým členským obcím a or-
ganizacím za spolupráci a také pomoci zástupcům 
obcí, aby se neformálně seznámili a třeba vymysleli 
nějaký společný projekt. Zástupci z obcí Babice, 
Kamenice, Louňovice, Mnichovice, Modletice, 
Mukařov, Ondřejov, Popovičky, Říčany, Svojetice, 
Velké Popovice a měsíčníku Zápraží tvořili čty-

ři družstva. Své členy si kapitáni Pavlína Filková, 
Ludmila Třeštíková, Aleš Rudl a Pavel Peroutka lo-
sovali z přítomných do svých týmů. Zábava a nad-
šení brzy strhlo všechny a hrálo se opravdu s ver-
vou. Absolutním vítězem se stala místostarostka 
Mnichovic Petra Pecková s největším počtem bodů. 

Všem moc děkujeme, doufáme, že si sportovní 
setkání užili a slibujeme, že další souboj na sebe ne-
nechá dlouho čekat. Vaše MASka (MAS Říčansko 
o.p.s., http://mas.ricansko.eu/)

BOWLING CUP STAROSTŮ ŘíČANSKA
Irena Pudíková (Turkovická keramika) Radmila Bělinová (Mnichovické perníčky)

Marcela Graclíková 
(Kabelky a textilní doplňky)

„Toto včasné objednání kominíka má hned 
několik výhod,“ vysvětluje jednatel firmy Mi-
chal Pechlát. „Vyřešíte svou povinnost a již ne-
budete muset na čištění komína myslet. Pokud 
budete objednávat kvalitního kominíka těsně 
před topnou sezónou, musíte počítat s delší-
mi objednacími termíny. Další výhodou je, že 
můžete ušetřit 100 Kč. Pokud předložíte náš 
kupón, získáte slevu z celkové částky na kon-
trolu a čištění komína.

Objednat kominíka můžete kdykoliv, využijte 
naši speciální telefonní linku 323 603 444, na 
které se lze objednávat v pracovní dny od 7 do 
15 hod. Vaše objednávka bude zaregistrována 

a vy dostanete přesnou informaci, v jaký den 
a v kolik hodin k vám náš kominík přijde.“

I  v  létě  bývá  chladno!  Pak  přijdou  krbová 
kamna vhod

Chcete si pořídit krbová kamna? Nejjedno-
dušším a nejlevnějším řešením je venkovní, 
vícesložkový nerezový komín. Náš technik 
navrhne nejoptimálnější variantu pro umístění 
kamen a venkovního nerezového komína. Jest-
liže se vám naše nabídka zalíbí, můžeme do 14 
dnů začít stavět. Za jeden pouhý den postavíme 
komín, vybouráme potřebné zdivo, instalujeme 
kamna, a zase vše uvedeme do pořádku. Leh-
ké, odizolované, dokonale konstrukčně propra-
cované, nerezové komíny můžeme použít 
prakticky kdekoliv. A navíc jsou velice 
elegantní a dodáváme i různé povrcho-
vé úpravy. 

Poradí firma Pechlát i s výbě-
rem kamen?

Samozřejmě vám dopo-
ručíme a dodáme vhodný 
typ kamen, aby splňo-
val vaše požadavky 
a hodil se do da-
ného prosto-
ru.

Kdy objednat kominíka? O prázdninách!

kominictví pechlát, s. r. o., 
Široká 214, Říčany,  
tel.: 777  212  321, 323 603 444 
e-mail: info@pechlat.cz,

prázdniny jsou tu, sluníčko hřeje, 
a proto je nejvyšší čas… objednat 
kominíka. připadá vám nyní zbytečně 
brzy myslet na čištění komína? 
naopak, nastala právě ideální doba.
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Moderní gastronomické trendy, 
kvalitní suroviny a poctivá domácí 
práce – tak by se dala charakterizovat 
kuchyně Café Bistra Na Fialce, 
jejíž koncept připravil šéfkuchař Jiří 
Roith (působí například v Prakulu 
a momentálně stojí za zajímavým 
projektem Kulinářské umění). 
Každý den u nás najdete nějakou 

neodolatelnou dobrotu a do nabídky 
zařazujeme čerstvé sezónní suroviny. 
Náš jídelníček rozhodně není nuda – 
sledujte denní nabídku na webových 
stránkách, aby vám nic neuniklo. 

A  co  vám  nejvíce  chutnalo? 
Například hamburgery z prvotříd-
ního uruguayského hovězího, pravá 

italská risotta a slané francouzské koláče quiche, tortilly plněné kuřecím 
masem nebo kančí hřbet pečený v pancettě s glazovanou hruškou podávaný 
se šťouchaným bramborem. 

Důležité jsou pro nás děti, a proto v nabídce najdete vždy něco, co jim bude 
chutnat – například domácí těstoviny, nebo palačinky s různými náplněmi. 
A pozor! Dětem u nás chutnají i polévky. Největší úspěch mají jemné, krémové.

Kde se dobře najíte?
Přece Na Fialce
domníváte se, že znáte všechny říčanské restaurace? 
a už jste zavítali do centra na Fialce do skvělého café 
bistra? zveme vás na skvělou kávu, domácí zákusek 
nebo na výtečný oběd či večeři. využít můžete posezení 
na krásné terase, která je oázou klidu v centru Říčan.

Letní dobroty Na Fialce
■ Ochutnat můžete originální studené polévky, které vás v horkém 
létě osvěží. Vyzkoušejte jahodovou nebo okurkovou!
■ Kdo umí nejlépe grilovat? No přece náš mistr kuchař Jirka Novotný. Jeho 
vepřová, kuřecí nebo jehněčí masíčka jsou neodolatelná. A což teprve moř-
ské ryby – mňam! A v žádném případě nesmí chybět grilovaná zelenina. 
■ Páteční posezení s přáteli zpestří živá hudba, která bude na terase 
centra znít v rytmu flamenca nebo moderního jazz-popu.
■ Domácí cukrářské výrobky v Café bistru jsou vyhlášené svou kvali-
tou. Přijďte ochutnat tradiční záviny, skvělé dorty (i na objednávku), 
čokoládové pralinky či moderní nízkokalorické zákusky.

Narozeninová oslava
Připravili jsme pro vás nabídku dětských ale i rodinných oslav, které stojí 
za to! Vybrat si můžete občerstvení a výzdobu místnosti. O hladký průběh 
oslavy se postará hosteska a děti si mohou pohrát s maskotem medvíd-
kem Fialkou. Další nabídka programu pro děti na www.nafialce.cz
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Proč požádat o odbornou pomoc terapeu-
ta a proč nefungují rady od kamarádů, jsme 
se zeptali Mgr. Agaty Čadkové, psychotera-
peutky z Říčan.

Blízcí a přátelé mají sklon nám udělovat rady,  
které vychází nejčastěji z jejich vlastní zkušenosti, 
nahlíží na situaci svojí optikou a ta nikdy není to-
tožná s tou naší. To, co funguje někomu jinému, 
nemusí mít stejný účinek na nás. Co je ale podle 

mne nejdůležitější, že samotná rada většinou neřeší 
příčinu problému. K tomu, aby se objasnily okol-
nosti vzniku potíží, je potřeba pracovat v širších 
souvislostech. Terapeut naslouchá tomu, co klient 
říká bez hodnocení, s naprostým přijetím a to co se 
odehrává v terapeutickém prostředí, dokáže použít 
jako zpětnou vazbu pro klienta. Jednoduše řečeno, 
to co se projevuje v terapii, většinou zrcadlí reálné 
problémy klienta – jeho způsob komunikace, to jak 
vnímá sám sebe a své okolí, jak reaguje, všechno 
je důležitou součástí mozaiky, kterou je potřeba 
poskládat, aby příčina klientových problémů byla 
zřetelnější a dalo se s ní pracovat.

Jakým způsobem pracuje terapeut, jak může 
poskytnout klientovi zpětnou vazbu?

Osobně považuji za nejúspěšnější formu, když 
vhodnými otázkami, vycházejícími ze situace 
„tady a teď“, terapeut nasměruje klienta na to, co 

může mít souvislost s jeho problémy.  Pokud jsou 
otázky mířené na správné místo, často dochází 
k uvědomění, které pomáhá klientovi ke změně. 

Co znamená „tady a teď“ v terapii?
Je to ten nejreálnější rámec, ze kterého může 

terapeut vycházet. Koncentrace na přítomný oka-
mžik nevylučuje pohled do minulosti nebo bu-
doucnosti, ale vztahuje se k současnému okamži-
ku, momentálním prožitkům a emocím. To vše 
vede k lepšímu uvědomění sebe sama, umožňuje 
klientovi být v kontaktu se sebou a svými emo-
cemi. Takové sebeuvědomování považuji za prv-
ní krok ke svobodnému rozhodnutí se kudy dál.

Svobodné rozhodnutí KUDy DÁL

Kontakt: 
Agata Čadková
tel.: 607 622 175
e-mail: agatacadkova@gmail.com

nová psychoterapeutická praxe 
v Říčanech poskytuje pomoc při 
řešení obtížných životních situací. 
pokud se cítíte špatně, nic se vám 
nedaří, nemáte radost ze života, 
děláte stále stejné chyby a máte 
pocit, že ubližujete sami sobě nebo 
svým blízkým, pojďte to vyřešit.

Bytový komplex Na Fialce klade velký důraz 
na parkovou úpravu okolí 

Prostor mezi domy je koncipován jako průchozí 
odpočinková zóna s dvěma dětskými hřišti, parkem 
a lavičkami kolem fontánky. Skladbu zeleně jsme 
připravili ve spolupráci s naším architektem a pře-
jeme si, aby parková zóna byla opravdu příjemná.

Na okraji našeho stavebního pozemku se nachá-
zejí lípy, které jsou významné tím, že byly vysaze-
ny v roce 1968 a symbolizují nesouhlas se vstupem 
okupačních vojsk do Československa. Toto nechce-
me zpochybňovat, ale nesouhlasíme s tím, že před-
mětné lípy byly odborem životního prostředí MěÚ 
Říčany prohlášeny za památné stromy. V prvé řadě 
tyto stromy podle nálezu certifikovaného evropské-
ho arboristy nesou znaky špatné fyziologické vitality, 

která je zapříčiněna tím, že rostou vedle frekventova-
né vozovky, jež bývá v zimě ošetřována posypovou 
solí. Za druhé – podmínky pro vyhlášení stromů za 
památné říkají, že takové stromy musí vynikat svým 
vzrůstem nebo věkem, tvořit významné krajinné do-
minanty, nebo sloužit jako památníky historických 
událostí a mohou se k nim vázat  různé pověsti nebo 
báje.  Městský úřad tvrdí, že hlavním důvodem pro 
vyhlášení stromů za památné je to, že stromy byly 
vysázeny v říjnu 1968, z čehož vyplývá, že jejich věk 
je jen 45 let. Podle našeho výkladu to však k vyhláše-
ní památného stromu nestačí a nemůžeme souhlasit 
ani s vyjádřením, které MěÚ použil v odborném po-
sudku AOPK ČR, ve kterém se píše, že …výsadba 
stromořadí na Fialce má historii datovanou až k ob-
dobí vlády Marie Terezie a Josefa II, kdy bylo naří-

zeními přikázáno u silnic vysazovat doprovodnou 
zeleň z praktických důvodů, protože aleje poskyto-
valy stín, potravu, usnadňovaly orientaci v krajině 
a působily na stav krajiny výrazně esteticky a její 
poškozování bylo přísně trestáno.“ 

Opravdu netušíme, jak by mohly mít 45 let 
staré lípy souvislost s vládou Marie Terezie.

Udivuje mně,  že  s  prohlášením  za památné 
stromy  se  čekalo  25  let.  Změna  režimu  by 
byla lepším důvodem, než záměr developera 
vybudovat rezidenci

Posledním zásadním důvodem proč nesou-
hlasíme, aby stromy byly uznány za památné, 
je fakt, že se nacházejí na našem soukromém 
pozemku a pokud by se s lípami cokoliv stalo 
(ne naší vinou), hrozily by nám vysoké pokuty. 

RIM Engineering nechce stromy pokácet, ani 
záměrně zničit, ale odmítáme nést odpovědnost 
v případě, kdy stromy již nyní nejsou podle odbor-
ného posudku v dobré kondici. A navíc podmínky 
pro uznání stromů za památné nemůže dodržet 
ani samotné město, protože jak ukládají předpisy, 
v ochranném pásmu, tj. v kruhu 3 metrů od středu 
osy kmene se nesmí provozovat stromu škodlivá 
činnost, např. výstavba, terénní úpravy, chemizaci 
apod.  V tom případě by musela z přilehlé silnice 
zmizet automobilová doprava, která poškozuje 
kořenový systém a také by se muselo přestat solit.

Zastávám názor, že stromy a aleje do sídelních 
míst patří. Neměla by být však omezována práva 
vlastníků pozemků a také se měnit „pravidla během 
hry“, protože když jsme pozemky řádně kupova-
li, rostly na nich pouze „obyčejné stromy“, a s tím 
jsme k celému projektu přistupovali. Naopak, pokud 
město cítilo, že jde o vzácné stromy, mohlo pozemek 
koupit již dříve samo a o stromy se řádně postarat.

Petros Papadopoulos, jednatel
RIM Engineering

Památné stromy Na Fialce
komplex bytových domů na Fialce v Říčanech se brzy rozroste o zbylé tři stavby, 
které uzavřou celý moderní areál. první tři objekty byly řádně zkolaudovány 
v roce 2012 a již v nich bydlí  spokojení obyvatelé Říčan. stavební práce budou 
zahájeny v červenci  na základě platného stavebního povolení.

Firma Aquarius Invest cz se specializuje na výrobu 
plastových jímek, nádrží, vodoměrných a kanalizač-
ních šachet, vsakovacích jímek a dalších výrobků.

Nabízíme kvalitní plastové septiky a žumpy ve třech 
variantách – určené k obetonování; samonosné anebo sa-
monosné – přejezdné. Plastikové septiky a žumpy vyrá-
bíme v mnoha provedeních a je možné zhotovit i výrob-
ky na míru podle vašeho přání. Vyrábíme nádrže nejen 
kulaté, ale i hranaté, což se týká i nástavců a poklopů, 
které jsou lehké, snadno přenosné. Nádoby lze doplnit 
o podstavce, ventily, uzávěry, sondy a zátky. 

Plastové nádrže na vodu 
Naše plastové nádrže na dešťovou vodu jsou vo-

dotěsné a disponují neomezenou životností bez nut-
nosti údržby. Všechny naše výrobky jsou pravidelně 
testovány a splňují všechny předepsané normy a lze 
je použít i na pitnou vodu nebo do potravinářského 
průmyslu.

Zakázková výroba z polypropylenu
Z plastu dokážeme vyrobit prakticky cokoliv – za-

hrádkáři jistě ocení plastové obrubníky, květináče, ja-
hodníky, plastové skruže o různých průměrech a výš-
kách k ohraničení např. borůvek, stromků atd. Jejich 
využití je různorodé a hlavní výhoda je, že vydrží 
déle. Oblíbené jsou i jezírka na zahradu.

Vodoměrné i kanalizační revizní šachty
Vodoměrná šachta je určena pro instalaci vodoměru 

v „nezámrzné“ hloubce (možno dodat i provedení výšky 
150 cm, je-li potřebné). Vybavení šachty: dvě stupadla, 
dvě pryžové průchodky DN 32 mm a víko průměr 60 
cm. Z hotových výrobků nabízíme také například revizní 
kanalizační šachty od výšky 120 – 200 cm.

Vyrábíme plastové jímky, 
šachty, nádrže

Kontakt: Aquarius Invest cz s.r.o.
Všechromy 82 – exIT 15 dálnice D1, 200 m 
od dálnice směr Strančičce, tel.: 323 642 032, 
602 285 554, e-mail: aquarius@aquariusinvest.cz, 
www.aquariusinvest.cz

Říčanská jazyková 
škola lanGFoR 
pŘijata do asociace 
jazykových škol 
a aGentuR čR

Jazyková škola LANG-
FOR v letošním roce ja-
ko první škola na Pra-
ze-východ splnila přís-
né podmínky vstupu 
do Asociace jazyko-
vých škol (AJŠA). Poslá-
ním AJŠA je zdokonalo-
vat jazykové vzdělávání 
v regionech České re-
publiky. Školy sdružené  
v AJŠA zastávají společ-
né principy kvality po-
psané v Kodexu kvali-
ty, který zaručuje vyso-
ký standard dodávaných 
služeb. Ve Středočes-
kém kraji byly do AJŠA 
dosud přijaty jen 3 školy. 
Přijetí říčanské školy je 
potvrzením vysoké kva-
lity jejích poskytovaných 
služeb. Gratulujeme!

www.langfor.cz

Restauraci vedou dva dlouholetí kamarádi, pro něž 
otevření „vlastní hospody“ rozhodně není unáhleným 
činem. „Naopak, oba jsme dlouho sbírali zkušenosti 
v restauracích v Čechách i v zahraničí, než jsme se 
rozhodli otevřít vlastní podnik,“ říkají pak Jan Prokop 
a Radek Platil. „Díky tomu se můžeme opřít o boha-
té zkušenosti a máme jasno, kam chceme restauraci 
směrovat. Víme, že je to oblíbená „větička“ všech re-
staurací, ale i my opravdu vaříme z kvalitních surovin 
od osvědčených dodavatelů. Máme skvělého farmáře 
i řezníka, ke kterému si denně jezdíme vybírat maso. 

Je nám jasné, že práci budeme muset obětovat veš-
kerý volný čas, ale jinak to bohužel nejde. Výhodou 
je, že máme velkou oporu v našich manželkách, kte-
ré nám v případě potřeby zajdou pomoci a zapojíme 
i děti,“ říkají s úsměvem spolumajitelé.

Biftek, domácí špagety i cheesecake 
A na jaké menu se mohou hosté těšit? „Naším 

cílem je nabídnout vyvážené menu, které bude ob-
sahovat i smažák. Proč ne, když to lidem chutná, ne-
chceme nikoho vychovávat, ale musí být připraven 
na čerstvém oleji. Zároveň si u nás můžete pochut-
nat na kvalitním bifteku z hovězího masa, na telecí 
roštěnce s glazovanou šalotkou, na tataráku, grilo-
vaných kuřecích křidélkách a na dalších dobrotách. 
Nebudou chybět ani saláty a těstoviny. Špagety si 
vyrábíme domácí, stejně jako pečeme vlastní chleba. 
Nechybí ani domácí moučníky, které skvěle připra-
vuje moje manželka. Přijďte ochutnat čokoládové 
brownies, mrkvový či limetkový dort nebo neodola-
telný cheesecake,“ zve hosty šéfkuchař Radek.

Bez hotovek to nejde
■ Každý den připravujeme aktuální polední menu 

a máme radost, že lidem chutná a vracejí se k nám. 
■ Hosté mohou využít příjemnou terasu, na 
které najdete i dětský koutek se skluzavkou.
■ Oddělený salónek pojme 30 lidí a je vhodný 
pro pořádání svateb a dalších akcí. 
■ Hosté jistě ocení nekuřácké, čisté prostředí.
■ K pití si můžete dát kvalitní vína a kromě stálé 
nabídky i pivní speciály, jejichž nabídka se bude 
stále obměňovat. V létě jistě přijdou vhod domácí 
ovocné limonády, připravované každý den čerstvé.
■ Otvírací doba: Po – Pá: 11 – 22 hod., 
So – Ne: 12 – 22 hod.

V restauraci U NÁS 
se budete mít dobře

Kontakt: restaurace U NáS, 
Černokostelecká ul., Říčany
tel.: +420 323 606 514 
e-mail: info@restauraceunas.cz 
www.restauraceunas.cz.

Během prázdnin se můžete těšit na víken-
dové výtečné grilovačky a také na večery 
s živou hudbou. Aktuální info sledujte na 
facebooku (restaurace U nás).

nová restaurace u nÁs si za krátkou 
dobu svého otevření získala mnoho 
spokojených zákazníků. vyzkoušet 
„naŠi“ kuchyni a ochotnou obsluhu 
můžete i vy – zavítejte do Říčan do 
prostor bývalé restaurace u rytíře.
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Kalendář akcí

12. července
■ Pojďte s námi do Sázav-
ského kláštera – Mnichovi-
ce – u příležitosti výročí 880 
let od svého založení pořádá 
Město Mnichovice, klub čes-
kých turistů Říčany a sázav-
ský klášter v sobotu 12. čer-
vence turistickou pouť do 
sázavského kláštera. a proč 
zrovna na toto místo? pro-
tože podle zápisu v kronice 
založil v roce 1134 sázavský 
opat silvestr na vyvýšeném 
ostrohu nad potokem Mni-
chovkou klášterní městečko 
Mnichovice a v něm ku slá-
vě boží chrám sv. Michala se 
špitálem.
12. 7. se můžete vypravit na 
cestu dlouhou 22 km od mni-
chovického nádraží v 8.00 ho-
din pěšky nebo na kole. nebo 
se můžete připojit na někte-

rém z těchto míst: z Čerčan – 
do sázavy 19 km, ze senohrab 
– 16 km, z hvězdonic – 12 km, 
z chocerad – 9 km.

● podrobnosti naleznete na: 
http://ic.mnichovice.info/.
● Možnost občerstvení v re-
stauracích po trase.
● zakončení turistické pou-
ti proběhne na nádvoří sázav-
ského kláštera od 12.00 do 
16.00 hodin. každý účastník 
turistické pouti (turista i cyklo-
turista) obdrží pamětní list, ra-
zítko a nápoj. 
● u příležitosti této turistické 
pouti bude poutníkům po před-
běžné rezervaci na tel.: +420 
327 321 177 nebo emailu sa-
zava@npu.cz umožněn výstup 
na neorenesanční vyhlídkovou 
věž kláštera se symbolickým 
vstupným.

Kalendář akcí

MC Beruška   
máme otevřeno celé prázdniny

HLíDáNí  FUNgUJe  KAžDý  VŠeDNí  DeN  V  PrůBěHU  
CeLéHO  rOKU VČeTNě  PráZDNIN,  a  to  dopolední,  celo-
denní i hodinové, včetně zajištění stravy. Nemusíte se  dlouhodobě 
objednávat. Stačí zavolat den předem, případně brzy ráno (kvůli 
objednání oběda) a své dítě můžete v klidu přivést. 
MC Beruška sídlí v SKC Ondřejov, bližší info na tel.: 724 850 569.

Dům 6+kk, 2.500 m2 zahrada
tel.: 737 219 639

PRODEJ
www.ondrejov.comNově otevřená Vinotéka na náměstí 

ve Strančicích vás zve na ochutnávku 
kvalitních sudových vín z Moravy.

V nabídce vinotéky najdete moravská a italská vína, 
ale také doplňky jako jsou sklenice na víno 

prestižní italské značky Zafferano.

Otevírací doba:
úterý – sobota  12:00 – 20:00

Adresa:
Vinotéka na náměstí                                                

nám. Emila Kolbena 476, Strančice

www.vinotekastrancice.cz

Čestlice – Devátý ročník Dobrobazaru přivítal kolem tří stovek návštěvní-
ků, kteří přišli podpořit domácí péči a odlehčovací služby v rodinách s termi-
nálně nemocnými. Vybrané peníze byly tentokrát určeny na respitní služby, 
které jsou nezbytné, aby pečující lidé měli šanci dočerpávat síly. Návštěvníci 
mohli přispět také na nákup elektrického polohovacího lůžka do půjčovny 
pomůcek Hospice knížete Václava z Kladna. Kompenzační pomůcky si od-
tud mohou zapůjčit klienti i z dalších částí Středočeského kraje – tedy i ze Zá-
praží. Díky štědrosti účastníků bazaru a dalších dárců se podařila shromáždit 
částka 82 303 Kč. Další informace najdete na http://cestlice.farnost.cz.

Cesta domů a Hospic knížete Václava

respitní  péče  je  založena  na  skutečnosti,  že  ten,  kdo  celodenně 
pečuje o bezmocnou osobu, má nárok na odpočinek. Náročná péče 
o osobu s postižením vede časem k naprostému fyzickému a psy-
chickému vyčerpání „pečovatele“.

Nácviky sociálních dovedností pro děti a dospívající s poruchami 
autistického spektra jsou pro děti a dospívající, kteří se méně obrat-
ně pohybují v různých sociálních situacích a v komunikaci a kontaktu 
s druhými dětmi, nebo dospělými lidmi. Jejich jinakost jim často při-
náší neporozumění, odmítnutí a mnohdy i osamělost. Sociální doved-
nosti je možné trénovat a posilovat a tím i dopad uvedených obtíží 
zmírňovat. V průběhu setkání probíhá nácvik širokého spektra dílčích 
sociálních dovedností v malé skupince po 5 až 6 členech přibližné 
věkové kategorie. V nácviku jsou využívány techniky skupinového 
rozhovoru, přehrávání modelových situací k vybraným tématům, pre-
ferovány jsou reálné problematické situace ze života toho kterého dí-
těte (dospívajícího), dále hry, pracovní listy, obrázky, videonahrávky 
a další techniky. 
Pokud se konkrétnímu dítěti věnuje dostatek času, péče a trpělivos-
ti, lze vyladit působení rodiny, školy a případné medikace tak, že se 
hendikep daný ADHD vyrovná a dítě vyrůstá v pocitu spokojenosti, 
rozvíjí bohaté sociální vztahy a učí se korigovat své chování. 
Terapeutické centrum Modré dveře, Kostelec n.Č.l.

I letos se bude v Říčanech konat středočeské předkolo soutěže pro nadané 
a úspěšné děti Zlatý oříšek Středočeského kraje 2014. Finále tentokrát bude 
součástí městských slavností Řekni Říčany, které se uskuteční v neděli 28. září. 
Děti nebo dětské týmy ve věku do 14 let se mohou přihlašovat od 16. června.

Vítěznou sošku Zlatý oříšek, šek na 10 tisíc korun a další hodnotné ceny si 
v loňském roce odnesli čtrnáctiletá krasobruslařka Anna Dušková z Lysé nad 
Labem, čtrnáctiletý kytarista a zpěvák Jan Doskočil ze Žernovky a rokenrolová 
taneční skupina třináctiletých dívek Madona TŠ Twist z Říčan. Navíc byl roz-
dán také Zlatý oříšek starosty města Říčany a dva granty města v hodnotě 25 
tisíc korun. Výherci se stali třináctiletý triatlonista Matěj Burian, patnáctiletý 
modelář Jan Pastejřík a devítiletá jezdkyně na koni a parkuristka Julie Pásková.

Přihlášky mohou zájemci posílat pouze elektronicky na www.zlatyorisek.cz/
stredoceskykraj od 16. června do 19. září 2014.

Zlatý oříšek 2014 již počtvrté 
v Říčanech. Přihlaste talentované děti!

SeeJay  radio  uzavřelo  přípravy  na  renovovaný  pořad  
CLUBMixx SHOwTiMe po několikaměsíčním dolaďování nové-
ho zvukového obalu a vyjednávání se zahraničními DJs. Ladit můžete 
v DAB či zde: http://play.seejay.cz. Pořad věnovaný moderní elektro-
nické hudbě, který každý pátek večer přináší ty nejnovější mixy od 
světových DJs, jakými jsou Pete Tha Zouk (PT), Luppi Clarke (CZ), 
DJ Sexation (RUS), DJ LC (USA), DJ Mathias Era (CH) a DJ Vinnie 
Ward (AUS). Ředitel rozhlasové stanice Svatopluk Janík krátce dopl-
ňuje: „Všichni věříme, že tento pořad pozitivně obohatí český digitál-
ní prostor (DAB vysílání) a zkvalitní skupinu internetových rádií, kde 
podle serveru Play.cz v segmentu „Internetová rádia“ SeeJay Radio 
poslouchá celých 31% uživatelů tohoto serveru.

13. 7. a 10. 8. – 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

Milé děti, prázdniny si krásně užijeme. Budeme se koupat v bazé-
nu na naší nové bezpečné zahradě a také si vytvoříme keramické vý-
robky v zahradní peci u paní keramičky. Vypravíme se na výlety po 
okolí – vezmeme si s sebou buzolu a naučíme se orientovat v mapě. 
Světové strany jsme se již naučili. Také si zahrajeme na olympiádu 
a uspořádáme velké sportovní hry na hřišti.

Dále se můžete těšit na oblíbené spaní v MC Beruška. Děti vlastnoruč-
ně připraví pizzu, večer si zahrajeme „bojovku“ a podíváme se, jak vy-
padá sportovně kulturní centrum za tmy. Druhý den pojedeme na výlet. 

Pro rodiče a děti, které k nám chodily a nyní se z nich stávají školáci, pořádá-
me rozlučkový večírek s grilováním. Velmi mě těší a dojímá, že na nás „naše“ 
děti rády vzpomínají a mnozí školáčkové s námi tráví prázdniny a účastní se 
našich akcí. Jsem ráda, že se u nás děti cítí jako doma. Iveta Zadáková

Výlet na Slapy jsme si užili Vysadili jsme rybíz a příští rok budeme sklízet
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Cena a nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2014 při financování Renault Finance. Renault finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Nabídka je pouze  informativní a není závaznou nabídkou 
k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky. Mégane: spotřeba 3,2–9,4 (l/100 km), 
emise CO

2
 90–159 (g/km); Clio: spotřeba 3,2–7,0 (l/100 km), emise CO

2
 90–127 (g/km); Captur: spotřeba 3,4–6,6 l/100 km, emise CO

2
 95–125 g/km. Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stano-

venou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Více informací o soutěži na www.renault.cz  Renault doporučuje

• CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ AŽ 90 000 Kč • VYHRAJTE RENAULT CAPTUR
• MOTORY ENERGY SE SPOTŘEBOU JIŽ OD 3,4 l/100 km

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: 420 123 456 789, FAX: 420 123 456 889

www.dealer-renault.cz

RENAULT 20 LET V ČESKU
UMĚLECKÉ SKLONY MÁME V GENECH

indiClioCapturMegRangeMaliri-285x217.indd   1 31.3.14   9:53

Abidea s.r.o., Zelený pruh 95/97, Praha 4
Tel.: 605 299 199, 777 199 228 

E-mail: 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

Díky široké nabídce si vybere opravdu 
každý. Zvolit můžete nábytek v klasickém, 
rustikálním či moderním provedení. V kaž-
dém případě jde o poctivou ruční práci a ka-
ždý kus nábytku je originálním dílem. Pro-
dejní prostory navíc fungují jako galerie, kde 
můžete čerpat inspiraci. Respektujeme, že 
výběr takového nábytku chce svůj čas a my 
vám ho rádi poskytneme. Návštěva prodej-

ny pro vás bude v každém případě krásným 
zážitkem. 

Naše rodinná firma dováží nábytek ze střední 
Jávy, kde provozujeme vlastní výrobu a sklady. 
Našim zákazníkům tak můžeme zaručit stopro-
centní kvalitu a příznivé ceny. Nábytek vyrábí-
me i na zakázku. Klient přinese svůj návrh. Sta-
čí obyčejná skica, kterou pošleme do naší dílny 
na Jávě. Během týdne přijde návrh včetně ceny. 

Bezkonkurenčně největší výběr
V naší nabídce najdete stoly, židle, knihovny, 

šatní skříně, postele, komody, ale také zrcadla, kou-
pelnový nábytek včetně umyvadel z ušlechtilých 
druhů kamene, křesla a pohovky potažené ručně 
činěnou a přírodně barvenou bůvolí kůží. Nechy-
bí originální, designové doplňky, jako jsou sochy, 
svítidla, porcelán a teakové mísy všech velikostí 
a tvarů, které mohou posloužit jako skvělý dárek.

Vše máme na skladě
Naše zákazníky jistě potěší, že téměř veškerý 

sortiment máme na skladě a nábytek si mohou hned 
odvést. Nemusíte čekat dlouhé týdny, než nábytek 
objednáme a dovezeme. Toužíte po čtyřmetrovém 
jídelním stole, nebo potřebujete do své restaurace 
čtyřicet židlí – žádný problém, ihned dodáme. 

Zahradní nábytek a dekorace
V prodejně BobTeak si můžete vybrat i za-

hradní nábytek a dekorace, včetně originálních, 
ručně vyráběných soch a fontán 

z lávového ka-
mene nebo ka-
menné svítilny.

Největší výběr teakového nábytku

Pomůžeme vám vybavit vaši restauraci, prodejnu 
či kancelář! Originální teakový nábytek dodá ka-
ždému prostoru jedinečnou atmosféru, a mnohdy 
postačí pouze jeden zajímavý kus nábytku.

vážení čtenáři, zveme vás do prodejny bobteak v uhříněvsi. Čeká vás 
bezkonkurenčně největší nabídka nábytku a originálních dekorací z teakového 
masivu a dalších ušlechtilých materiálů pro dům, byt a zahradu.

BobTeak Uhříněves
Přátelství 1258/7, tel.: +420 723 468 522
otevřeno: PO: 10–18 hod., ÚT–Pá: 10–19 hod. 
SO: 10–17 hod., www.bobteak.cz

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

Slavnostního otevření se zúčastnil i generální 
ředitel českého zastoupení značek Renault a Da-
cia pan Zdeněk Grunt a další významní hosté. 

„Díky této rekonstrukci můžeme našim kli-
entům nabídnout maximální servis a veškeré 
pohodlí. Dveře nového showroomu jsou otevře-
ny každému,“ říká jednatel Petr Pilař. „Nejste 
ještě rozhodnuti, jakou značku vozu si vybere-
te? Nevadí! Přijďte a my vám rádi poskytneme 

veškeré informace, abyste se mohli správně 
rozhodnout. Nabízíme i produkt Renault finan-
ce, který klientům umožní koupit auto na splát-
ky za výhodnou cenu. Každému rádi spočítáme 
modelovou kalkulaci. 

Prohlídka před letní dovolenou jen za 99 Kč
Servis zahrnuje odbornou prohlídku vašeho 

vozu na dvaceti kontrolních bodech. Kontrolují 

se brzdy, podvozek, pneumatiky, motor, viditel-
nost, autobaterie, klimatizace, povinná výbava 
a karoserie. Servis za tuto výhodnou cenu mů-
žete využít až do 31. července.

Prohlídka vozu před letní 
dovolenou jen za 99 Kč

Kontakt: Auto-Pilař s.r.o., Černokostelecká 268, 
Říčany, tel.: 323 601 186, prodej@auto-pilar.cz, 
tel.: 323 601 185,  servis@auto-pilar.cz

zrekonstruovaný showroom autorizovaného dealera vozů renault a dacia – 
společnosti auto-pilař Říčany byl slavnostně otevřen.  díky této náročné renovaci 
se společnost auto-pilař zařadila mezi nejmodernější centra v České republice.

Otevíráme nový autobazar
Od prvního července zahajuje provoz auto-

bazar zánovních i starších vozů Renault, Da-
cia a dalších značek. Společnost Auto-Pilař 
Říčany nabízí možnost výhodného financová-
ní zakoupení staršího vozu. Autobazar najdete 
v prostorách vedle obchodu „Lidovka“.

Petr Pilař s generálním ředitelem Zdeňkem Gruntem 
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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

www.flip.cz

ELEKTRONIKA

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

DROGÉRIE

DOMÁCÍ POTŘEBY

PAPÍRNICTVÍ, 

ŽELEZÁŘSTVÍ

HRAČKY

KAMNA

VŠE CO POTŘEBUJETE

O

323 661 533(Mukařov

Vyzvedněte si na 
prodejně zdarma 

nový katalog

Osvědčený internetový obchod nabízí velký 
výběr pergol, zastřešených teras, altánů a také let-
ních zahradních domků, které mohou sloužit jako 
pracovny, ateliéry, dílny, domácí posilovny či 
jako apartmán pro hosty. Flexibilní design může 
být upraven tak, aby vyhovoval všem. Můžete 
jednoduše přidat různé komponenty do základ-
ního tvaru a vytvořit jedinečný zahradní prostor, 
kde můžete pracovat nebo trávit volný čas. Výho-
dy těchto variabilních staveb je rychlá realizace 
a příjemné ceny. Díky moderním technologiím 
nedochází k tepelným ztrátám a „domeček“ snad-
no vytopíte. Můžete ho využívat celoročně.

Užijte si prázdniny na zahradě

Internetový obchod
www.drevoprodum.cz 
Kontaktní telefon: 606 076 736.

nastalo léto, sladké období dovolených 
a všechny nás to táhne ven na čerstvý 
vzduch! pokud si chcete vychutnat 
rodinný oběd, kávu či večerní 
grilování venku na terase, v pergole 
či v moderním altánu, „mrkněte“ 
na nabídku internetového obchodu 
dŘevo pro dŮM, který nabízí 
širokou nabídku výrobků ze dřeva.

■ Všechny produkty jsou vyrobeny z kvalit-
ního, dobře vyschlého dřeva.
■ Velkou výhodou našeho internetového obcho-
du jsou velmi krátké dodací lhůty –  zboží vám 
dovezeme do 14 dnů. Zboží dopravíme na jaké-
koliv místo po celé ČR a po dohodě nabízíme 
možnost montáže a dalších povrchových úprav.
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Zeptali  jsme se,  zda betonárka vyjde vstříc  i ma-
lým odběratelům?

Zvládneme uspokojit velké objednávky, ale neod-
mítne ani stavebníky, kteří si přijedou pro beton s vo-
zíkem. Minimální odběr je 0,2 m3. Nabízíme širokou 
škálu transportbetonů a zavlhlé betonové směsi v širo-
kém spektru pevnostních tříd a druhů. 

Mohou si zákazníci, kteří dokončují terénní úpravy 
kolem domu, u vás koupit kvalitní kačírek a písek?

Pro zákazníky jsme připravili výběr několika druhů 
kačírku. Vše máme na skladě v dostatečném množství 
a zvládneme uspokojit i velké zakázky. Zákazníci oce-
ňují i velký výběr písků – na výběr je nejlevnější písek 
zásypový,dále písek říční vhodný do betonu, písek ko-
paný ve dvou frakcích (jemný je vhodný na pískoviště).

Nabízíte i cementové potěry?
Cementové potěry se využívají na interiérové pod-

lahy, nebo i na venkovní terasy, pergoly či na garážová 
stání. Cementové potěry dodáváme za výhodné ceny.

Betony, cementové 
potěry, písky i kačírky

Samozřejmostí je doprava betonů na místo určení, 
případně přistavení čerpadla na beton. Sypký ma-
teriál vozíme sklápěcím vozem (až 2,5 m3 betonu 
a 4 m3  kamene).

betonárku Mukařov najdete v zadní části 
areálu stavebnin pro-doMa. „cestu“ sem 
našli a rádi se vracejí nejen stavební firmy, ale 
i drobní kutilové, kteří si chtějí opravit plot nebo 
vybudovat terasu. přistavujeme kontejnery 
na odpad a suť. zahrádkáři si mohou vybrat 
z několika druhů praných kačírků.

Najdete nás: Areál stavebnin PrO-DOMA, 
U Mototechny 89, Tehovec.
Otevírací doba: Po-Pá 7:00 – 16:30, 
So 7:00 -12:00 hod., dispečink 721 870 737 www.
betonarkamukarov.cz www.svetdetinadlani.cz

	  FIALOVÁ předpLAVeckÁ 
přÍpRAVkA
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Život v kraji Život v kraji

■ Nastalo léto, doba veder, které střídají bouř-
ky a déšť. Osázené truhlíky, zelenina, okrasné 
keře a záhony s trvalkami, potřebují vaši péči. 
V době dešťů se rychle šíří různé druhy plísní, 
proto rajské, okurky, brambory, ale i jahodní-

ky ošetřujeme preventivním postřikem. Padlí 
a černá skvrnitost sužuje růže, ale napadeny 
jsou i okrasné keře a trvalky. 

■ Letošní mírná zima přála všem možným škůd-
cům, jako jsou mšice, molice, housenky a jiný 
savý a žravý hmyz. Pokud si nevíte rady, kterou 
chorobou nebo škůdcem byla vaše rostlina na-
padena, přineste pečlivě zabalený vzorek, aby se 
choroba nerozšířila i v našem zahradnictví, a my 
vám rádi poradíme jaký prostředek použít.

■ Vaše krásně osázené truhlíky, musí za krátkou 
vegetační dobu vykvést. Zelenina na zahrádce 
musí stihnout nasadit plody, ale i dozrát. Proto 
je zapotřebí dodávat rostlinám dostatek živin 
v podobě hnojiv a vláhy. Pokud se obáváte, aby 
rostliny v létě netrpěly suchem, vyzkoušejte 
hydrogel – ten se nabalí na kořeny, nabobtná 
a vytvoří stabilní gel, jenž zásobuje rostlinu 
vodou.

■ Připravili jsme pro vás velký výběr okrasných 
kvetoucích keřů, jako jsou hortenzie, ibišky 
nebo vajgélie. Nezapomínejme také na jehlič-
nany, vybrat si můžete půdopokryvné, solitérní 
nebo které lze použít do výsadbových skupin. 
Najdete u nás i originální roubované čarově-
níky. Každý týden doplňujeme výběr trvalek 
i skalniček.

■ Nezabýváme se jen prodejem, ale i poraden-
stvím, údržbami a realizacemi zahrad. Není 
pro nás problém posekat trávu na vaší zahradě, 
provést provzdušnění trávníku, ostříhat keře, či 
stromy, a nebo jen proplít záhony od plevelu. 
Umíme také pokácet rizikové stromy. Kromě 
stálých údržeb nabízíme i zakládání nových 
zahrad včetně staveb ozdobných kamenných 
zídek, jezírek, a také pokládáme zatravňovací 
dlaždice, závlahové zařízení a samozřejmě za-
kládáme nové trávníky, a to jak vysévané, tak 
i travní koberce.

Přejeme krásné slunné  léto, hezkou dovole-
nou a brzy u nás nashledanou.

zahradnictví alfík v louňovicích úspěšně funguje již od roku 2001. díky 
dlouholetým zkušenostem vám může nabídnout nejen kvalitní sortiment 
z vlastní produkce a od osvědčených dodavatelů, ale také cenné rady.

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích 
u silnice Kutnohorská (na první hrázi). 
Otevírací doba:
po-so: 9.00–17.00 hod., ne: 9.00–12.00 hod.
tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Krásné léto přeje
zahradnictví Alfík

Říčany, 17. listopadu 51/1 
(vedle Komerční banky)

Po-Pá: 9.00–17.00

So: 9.00–12.00

e-mail: ricany@invia.cz

› ›‘‘

ZájeZdy od více než 300 cK 
na jednom místě

•	 Zveme	vás	na	skupinová	cvičení	za	skvělé	prázdninové	ceny	již	od	70	
Kč	a	lekce	alpinningu	od	80	Kč.		

•	 Na přání našich klientek bude během prázdnin pravidelně k dispozici DĚT-
SKÝ PRÁZDNINOVÝ KLUB, ve kterém pohlídáme nejen děti klientek, jež při-
šly na cvičení, ale využít ho může kterákoliv maminka, když si potřebuje 
například v klidu nakoupit. 

Dětský	prázdninový	klub	je	otevřen	od	7.července	denně	od	8.30	do	12	
hodin.	Cena	již	od	50,-	Kč/1	hod.
PRÁZDNINOVÁ AKCE: sleva 50% na druhé dítě.

•	 V	 srpnu	 se	 uskuteční	 dvě	 třídenní	 prázdninové	 školičky  
- 5. 8. – 7. 8. a 12. 8. – 14. 8. Naše oblíbené „tety“ Milena a Martina budou 
s dětmi od 8.30 do 16 hodin tvořit, hýbat se, hrát hry, chodit do přírody. 
Jídlo a pití bude pro děti zajištěno.

•	 RELAX	AND	BEAUTY
 I o prázdninách si můžete dopřát pedikúru, manikúru, depilaci nebo velký 

výběr masáží, některé za akční letní ceny!

ABsoLUTNí	NoViNKoU	BUDE	oD	Září	KAžDoU	pRVNí	soBoTU	V	mě-
síCi	3hoDiNoVý	mARAThoN,	KDY	si	KLiENTKA	sAmA	sEsTAVí	LEKCE	
DLE	sVé	ChUTi	A	„fYZičKY“.	NEBo	pRosTě	sE	jEN	sTAVTE	NA	VýBoR-

NoU	KáVU	Do	NAší	KAVáRNY	s	DěTsKým	KoUTKEm.

sTUDio	fiT	LADY
o	pRáZDNiNáCh

Kontakt: Fit Lady, U Mostu 1867/2, Říčany, tel. recepce: 601 50 50 61, 
fitladyricany@gmail.com, www.fitladyricany.cz, www.facebook.com/fitladyricany
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Život v kraji
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Přijďte se podívat, načerpat 
inspiraci a vybrat si nejvhodněj-
ší variantu. Zaměstnanci spo-
lečnosti Hotovedomy.cz, s.r.o., 
vám rádi sdělí všechny potřeb-
né informace. Vybrat si můžete 
přístřešky dřevěné, hliníkové, 
ocelové, a to v klasickém či mo-
derním provedení. Podle nabídky 
výrobců si můžete zvolit nejen 
rozměry, ale také barvu přístřeš-
ku či typ střechy, střešní krytiny 
a doplňkové příslušenství. V na-
bídce naleznete jak samostatně 

stojící přístřešky se sedlovou nebo obloukovou střechou, tak také přístřeš-
ky pro upevnění ke zdi domu. 

Japonské hliníkové samonosné přístřešky One Trade®

Hliníkové designové přístřešky One Trade® japonského výrobce jsou 
k dostání v osmi modelových řadách, které zahrnují různě pojaté přístřeš-
ky s jedním, dvěma ale i třemi parkovacími místy. Včetně modelu Mini 
– určeného pro parkování motorky nebo kola. 
■ Jednotlivé modely lze navíc snadno rozšířit o doplňkové příslušenství, jako 

je boční panel proti větru nebo podpůrné sloupky a podobně. 
■ Použité materiály – střešní polykarbonát i eloxovaný hliník mají téměř neo-

mezenou životnost a snadnou údržbu. Rez, plísně ani mechy nemají žádnou 
šanci. Dlouhotrvající krásný vzhled je zaručen. 

■ Tyto hliníkové přístřešky odolají větru o rychlosti vichřice i orkánu.

Moderní ocelové přístřešky německého výrobce Siebau
Vysoce kvalitní ocelové přístřešky pro auto nabízejí široké možnosti vyu-

žití. Kromě jednoduchých carportů s jedním stáním, jsou v sortimentu také 
dvoumístné a velkoprostorové přístřešky. Carport můžete zkombinovat se 
zahradní nástavbou, nebo přidat k betonové garáži.

Přístřešek na auto Palram za skvělou cenu
Mezi nejoblíbenější carporty za výhodné ceny patří přístřešky Palram z hliní-
ku a galvanizované oceli. Přístřešek vám bude téměř bezúdržbově sloužit 25 
let a více. Záruka se poskytuje na 10 let.

Vítejte v největším
předváděcím
centru v ČR
chystáte si pořídit přístřešek pro auto nebo novou 
krásnou pergolu? v tom případě zavítejte do největšího 
předváděcího centra v České republice, které najdete 
v tehovci hned u hlavní silnice na Říčany. společnost 
hotovedomy.cz pro vás připravila nejširší nabídku 
přístřešků, garáží a pergol v celé Čr. na jednom místě si 
můžete vše pohodlně prohlédnout a v klidu se rozhodnout.

HOTOVEDOMY.CZ

Logo

Barevná varianta

HOTOVEDOMY.CZ
Varianta v odstínech šedi

HOTOVEDOMY.CZ
Jednobarevná varianta

Kontakt: Ukázkové centrum, ulice U Mototechny, Tehovec, 
(sjezd z hlavní silnice golf Drive Tehovec). 
Otevírací doba: Po – Pá: 10 – 17 hod., So – Ne: po telefonické do-
hodě. Tel.: Čechy: +420 273 139 500, Morava tel: +420 513 036 300, 
Slovensko tel.: +421 908 989 729, e-mail: info@hotovedomy.cz. 

BLIžŠí INFOrMACe NAJDeTe NA 
www.hotovedomy.cz / www.hotove-pergoly.cz
www.hotove-pristresky.cz / www.hotove-garaze.cz

Výhody přístřešků a pergol, které nabízí společnost Hotovedomy.cz:
■ Přístřešky si můžete snadno sestavit sami nebo nabízíme odbornou pomoc.
■ Střechy jsou vyráběny z kvalitního vícevrstvého polykarbonátu s téměř 100 

% účinným UV filtrem a nadstandardní světelnou propustností. Přístřešek 
vaše auto ochrání před kroupami, sněhem, ale i před nepříjemným přehřívá-
ním interiéru auta a blednutí laku. Zároveň střecha propustí dostatek světla.

■ Multifunkční využití – i pro pergoly
 Přístřešky jsou sice primárně navrženy pro zajištění krytého stání automo-

bilu, ale s oblibou slouží i jako pergoly u RD, chatek, chalup nebo k za-
střešení předzahrádek restaurací. Případný volný prostor se dá samozřejmě 
využít také pro úschovu materiálu, zahradního nábytku a techniky.



Okrasná školka Jevany

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

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

OPRAVy CHLADNIČEK,
MRAZNIČEK – AB SERVIS

jaroslav kubíček,
tel. 603 464 367

pod jiřím 205, Mirošovice

veramachackova@mojericansko.cz

hledáme 
– skladové prostory pro 
 zřízení prodejního skladu – 
možnost příjezdu dodávkami, 
 nákladními vozy 
– výdejnu pro eshop 
 + obchod 
– kancelář
 (jednotlivě i dohromady) 
tel.: 775 301 206
veramachackova@mojericansko.cz

Mojericansko.cz 
– nový web Říčanska 
nabízí – bezplatné  
zveřejnění článků, možnosti 
diskusí ve fórech, bezplatné 
zveřejnění akcí, bezplatná 
inzerce, výrobcům z Říčanska 
prodej prostřednictvím eschopu, 
banerovou reklamu, prezentaci 
v newsleteru, 
bezplatná registrace v seznamu 
firem a organizací. 
http://mojericansko.cz 

mobil:  775 301 206
veramachackova@mojericansko.cz

210x100x5
2730

VODA – TOPeNí,
INSTALATérSKé PráCe

Tel: 604 835 260
inhe@seznam.cz

ČESKO-ANGLICKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

V CHOCERADECH PŘIJME
na půl úvazku učitelku Mš 
s odpovídajícím vzděláním 

a s výbornou znalostí angličtiny.
kontakt: jana lightburn 775 614 778

KOUPíM 
MALOTRAKTOR VARI-TERRA 

ZA ROZUMNOU CENU
předem děkuji za

nabídku.tel:777428234

RIZIKOVé KÁCENí STROMŮ
POMOCí HOROL. TECHNIKy

ZAKLÁDÁNí A ÚDRŽBA 
ZAHRAD, SEKÁNí TRÁVy, 

VERTIKUTACE...
731 160 030 www.

zahradypittner.cz

Pronajmu podkrovní 
byt 60 m2 v Tehově

6 000 Kč + služby.
Tel.: 607 744 436

Proč již nyní uvažovat nebo přímo objednávat 
podzimní a zimní dovolenou v exotice?

Důvod je prostý. Letadla jsou prázdná a to zna-
mená i za zvýhodněnou cenu. Čím později kupujete 
letenky, tím jsou lety plnější a letenky dražší.  Na-
víc i mnoho hotelů nabízí slevy pro brzké rezervace, 
které se pohybují kolem 10 % ojediněle až 30 %. 
U exotiky se zájezdy na poslední chvíli za málo pe-
něz neprodávají. Zde to platí opačně –  čím dříve, 
tím levněji. Právě období od konce září do jarních 
měsíců je pro mnoho destinací ideální dobou pro ná-
vštěvu.  Nejvyšší ceny čekejte v období vánoc a Sil-

vestra, kdy oproti normálním cenám v sezóně šplhají 
o 30–100% výše. Pokud chcete trochu šetřit a dopřát 
si ideálního počasí doporučujeme začátek prosince. 
To platí například pro Mauricius, kdy ceny oproti 
hlavní sezóně klesnou o 20‒30% na ubytování. 

Zájezd do exotiky nemusí být nedostupný. Stačí 
jen s dostatečným předstihem vše rezervovat. Na-
příklad týden na Mauriciu v hotelu*** s All inklu-
sive vč. letenek a transferů může stát 37.500,- Kč. 
Klienti u nás najdou nejen ekonomické varianty zá-
jezdů, ale i zlatou střední cestu a i ty nejluxusnější  
resorty vč. letenek v business a první třídách. 

Dovolené sestavujeme klientům individuálně na 
míru, kdy odletět můžete každý den a na jak dlouho 
chcete. Podle Vašich zálib i preferencí doporučíme 
vhodnou destinaci a předáme osobní zkušenosti 
z vlastních cest. Vše probereme po telefonu, nebo 
třeba nad kávou v Říčanech. Důležitá je pro nás 
hlavně kvalita a osobní přístup ke klientovi.

opravdu již nyní v období léta je doba pro plánování podzimní a zimní 
dovolené. Máme pro vás několik tipů: Mauricius, Maledivy, africké safari, 
vietnam, Malajsie, srí lanka, seychely, réunion.

www.DovolenaSnu.cz 
Ing. Jana Nováková – tel: 737 336 535 
info@dovolenasnu.cz 
DOVOLeNá SNů s.r.o.
Klokočná 99

Je ideální doba pro plánování 
exotické dovolené!Elektrický vozík SELVO

Seniorské elektrické vozíky

Čtyřkolový elektro vozík 4800 
     s malým košem

35.990,-
- se slevou 40% oproti bežné ceně 59.980,-

              Tříkolový 
elektro vozík 3200

17.988,-
- se slevou 40% oproti bežné ceně 29.980,-

JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687 / 318 726 837 WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.COM

SELVO

SELVO

... pohyb v každém věku

NABíDKA PROSTOR NA 
MASARyKOVě NÁMěSTí

V ŘíČANECH
cesta integrace, o.p.s. nabízí 

k podnájmu 2 kanceláře v centru 
Říčan na Masarykově náměstí, 

1 patro. vhodné zejména na 
kancelářskou či poradenskou 

činnost. cena 300 kč + dph za m2. 
více informací na tel.: 728 677 285, 

emailu: info@cestaintegrace.cz.

RYCHLÁ ROTA nabízí: 
• Bourací práce, vyklízení vč. kontejnerů, 

stěhování, terénní a zahradní úpravy, 
kácení, úklid, menší stavební práce.

• Jakoukoli výpomoc tam, kde máte nouzi.
Kontakt: Leoš Princl, 

tel.: 603 207 150
www.facebook.com/campzvanovice

STěHOVáNí LeVNě
 Tel.: 603 414 075

www.aa-stehovani.cz

tel.: 774  444 308
 www.mobilityrent.cz

pŮJČOVNA dOdÁVek 
UHřÍNĚVeS

MOBILITY ReNT

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

Prodám CHLADÍCÍ pult

- stáří cca 2 roky plně 
  fungční, výborný stav
- k pultu je veškerá 
   dokumentace

 603 178 350

Cena 41.000,-
Při rychlém jednání sleva !!!

PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENí RD
kompletní 
zateplovací systémy

stavby rd na klíč
rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00  Pá 7:00-15.00



Při výměně čelního skla 

finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

210x100x5
2730

 SKVĚLÉ SLEVY  POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PO CELÉM SVĚTĚ 
 KLASICKÉ I EXOTICKÉ DESTINACE  NABÍDKY PŘEDNÍCH 

CESTOVNÍCH POJIŠTĚNÝCH KANCELÁŘÍ

LÉTO 2014

Pražská 28, Mnichovice
tel.: 323 642 188, tel./fax: 323 640 505, mobil: 602280943 

email: vendula@cbox.cz, www.agentura-vendy.internet123.cz

Út - Pá   10:00 - 12:00
14:00 - 17:00

So     9:30 - 12:00

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

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.

Po - zavřeno
Út - 11:00 – 18:00
St - 11:00 – 18:00
Čt - 11:00 – 18:00
Pá - 11:00 – 18:00
So - 10:00 – 15:00
Ne - zavřeno

kamenictvijordan@seznam.cz

Množstevní slevy na  
tel. kontaktu 774  505  111

www.europalivo.eu
europalivo@europalivo.cz

garážová vrata

předokenní rolety

vjezdové brány

venkovní žaluzie

plotové vý plně

Říčany 774 224 655
ricany@rollo.cz

... pro Váš dům přímo od vý robce

www.rollo.czwww.rollo.cz

Peletky čisté bílé 15 kg  
5,50,- kg/Kč bez DPH / 6 mm EN PLUS A1

Peletky tmavé 15 kg  
5,- kg/Kč bez DPH / 6 mm DIN PLUS

Peletky bukové 25 kg  
5,40 kg/Kč bez DPH / 8 mm EN PLUS A1

ZAREZERVUJTE SI VčAS MÍSTO V čESKO x ANgLICKÉ TŘÍDĚ 
PRO šKOLNÍ ROK 2014/15 S MORTIMER ENgLISH CLUB

Spojení Mikešova školka + Mortimer English Club v únoru 2014 byla dobrá volba pro Vaše děti.

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
400 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

✽✽ špičkové sudové víno ✽ speciální 
lahvové víno ✽ zákusky z pravé šlehačky 
✽ delikatesy k vínu – sýry, klobásky

✽
Kutnohorská 98, Louňovice, 776 669 961
PO–ČT  13.00-20.00     PÁ  10.00-20.00

SO  10.00-18.00     NE  10.00-17.00

Nové ročníky vín v prodeji.



Další informace na www.okal.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

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

210x100x5
2730

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

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
 

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

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

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
Prodej 

palivového dřeva
Martin Filip, Říčany u Prahy 

tel.: 602 388 435
www.drevoricany.cz

KVALitNí dŘeVO 
dO VAŠehO KRbu



Prodej vozů: 323 666 129
E-mail: beno@benoricany.cz

Prodej náhradních dílů
a příslušenství
Tel.: 323 666 133

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

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

Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Dobrý servis
potěší i cenou

Výměna předních
brzdových destiček

Fabia
Octavia Tour

již od 1 371 Kč
již od 1 375 Kč

Výměna zadního
dílu výfuku

Fabia
Octavia Tour

již od 2 655 Kč
již od 3 271 Kč

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

Uvedené ceny zahrnují také servisní práci a jsou včetně DPH.

Dezinfekce klimatizace
Fabia již od 700 Kč
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