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Oprava přetížené 
Černokostelecké 
silnice bude 
trvat přibližně 
do 13. září.

Závody 
přes 
rybník 
ve Zvánovicích
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Školy peníze 
nedostanou 
– zvítězily politické 
ambice před 
potřebami dětí.

ZDARMA
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Jako první 
byla pohřbena 
manželka 
hrobníka.

Osobnosti regionu 
(str. 6-7)

Rozhovor 
s uměleckým 
řezbářem, 
sochařem a malířem 
Ľudovítem Bari.
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Milí čtenáři!
Na začátek nového školního roku jsme 

pro vás připravili články o školách ze Zá-

praží. Dozvíte se, kolik prvňáčků jednot-

livé školy přijaly, jak řeší nedostatečnou 

kapacitu, a také co se v minulém roce 

podařilo. Jelikož jsme nemohli zdaleka 

představit všechny školy, téma otevřeme 

i v dalším čísle.

A protože v nás ještě doznívají vzpomín-

ky z prázdnin, podělím se s vámi o jeden 

zážitek. Bohužel nejde o žádné skvělé dob-

rodružství... Navštívili jsme s dětmi krásné 

nové koupaliště v jednom českém městě. 

Všechny děti si zde mohly libovolně půj-

čovat nejrůznější pomůcky na plavání. Sa-

mozřejmě jich nebylo tolik, aby se dostalo 

na každé dítko, a proto zde bylo zavedeno 

jednoduché pravidlo. Hračka se nesmí od-

nášet, ale musí se nechat ležet u bazénu 

nebo vrátit plavčíkovi. Již asi tušíte, kde 

nastal problém. Všechny plovací pomůcky 

zmizely hned po otevření areálu v devět 

hodin ráno, když si je „první“ rodiče za-

brali a ukryli na dece.  Dlouho jsem vydr-

žela nic „neřešit“ a jen jsem pozorovala, 

kolik hraček leží nevyužitých, schovaných 

pod ručníky. Pak mi to nedalo a vypra-

vila se za jednou paní, která měla dvě 

děti, takže seděla hned na dvou plovacích 

deskách. Nasadila jsem přátelský úsměv 

INZERCE
Zájemci o inzerci se mohou obrátit na manažera 
inzerce Kamilu Kašparovou. Rozměry inzerátu, 
technické parametry a cenu najdete na 
internetových stránkách časopisu v sekci inzerce. 
Nabízíme individuální slevy při opakovaní inzerátů.
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 9. 2012 pro texty
a 20. 9. 2012 pro inzerci.
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ABC AUTO s.r.o. Tomášská 321, Praha 10
tel.: 228 229 227

www.abcauto.cz
abcauto@abcauto.cz

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

Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz
E-mail: beno@benoricany.cz

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Dopřejte si velké auto s velkou výbavou již
od 544 900 Kč. Akční modely ŠKODA Superb Drive 
Vás přesvědčí nadstandardní nabídkou komfortu 
a prostoru se zákaznickou výhodou až 66 000 Kč. 
V jejich základní výbavě přitom nechybí metalická 
barva dle Vašeho výběru, kola z lehké slitiny, 
tónovaná skla SunSet, elektronicky řízená duální 
klimatizace Climatronic a spousta dalších prvků. 
Bližší informace u Vašeho obchodníka ŠKODA
nebo na ŠKODA Infoline 800 600 000.

ŠKODA Superb Drive

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Superb: 4,9–10,1 l/100 km a 128–235 g/km

Každý cíl je nyní na dosah

Bomby z Třemblat si 
odvezly věnec buřtů 

Zvánovice – Pro velký úspěch uspořádali místní 

dobrovolní hasiči již druhý ročník závodů přes ryb-

ník Dolejšák. Od rána montovali lávku, okolo něj pak 

stánky s občerstvením a lavičky pro diváky. Zvánovic-

ké hasičky se postaraly o dobré jídlo – smažily lango-

še, bramboráky a hranolky, grilovaly klobásy a maso. 

Předem napekly domácí buchty a koláče. Lákavé vůně 

se linuly všude kolem.

Samotné závody nabídly zájemcům pět tradičních 

disciplín: přejezd na kole, trakař, valení sudu, bidla 

a přetahování lanem. „V minulosti se pořádala i soutěž 

pro děti plavba v neckách. V dnešní době už ale nikdo 

necky nemá. Protože ale mnozí kluci chtěli ukázat svůj 

um a odvahu, stanovili jsme spodní věkovou hranici na 

10 let, ovšem na zodpovědnost rodičů,“ upřesnila se-

znam disciplín jedna z organizátorek Marie Procház-

ková. Nejmladšímu závodníkovi tak bylo 10 let, nej-

staršímu 50. Zastoupeny byly všechny spřátelené obce: 

Zvánovice, Třemblaty, Černé Voděrady a Ondřejov. 

Lávku širokou 15 až 20 cm a dlouhou 42,5 m se 

pokusilo všemi možnými způsoby překonat mnoho 

borců a zaznamenali jsem i velkou účast žen. Na  ví-

těze v jednotlivých disciplínách čekali krásné poháry 

a lákavé ceny – dárkové koše, salámy Vysočina a také 

„tekutá“ odměna.

Závěrečného přetahování lanem se zúčastnily týmy: 

Tým Jelínek, Tým Třemblaty, Harry tým, Dolejšák tým, 

Bomby z Třemblat, Potkali se u Kolína, Drtiči ze Zváno-

vic (věkový průměr 10 – 12 let) a Hromásci ze Zváno-

vic. Věnec dvaceti buřtů si odvezly Bomby z Třemblat.

„Jsem rád, že jsme se k této tradici, která byla 

v obci  zahájena někdy ve třicátých letech 20. století, 

opět vrátili. Je vidět, že má tento druh zábavy úspěch, 

přišlo asi 400 lidí. Další závody se uskuteční příští 

rok,“ dodal na závěr starosta obce Jaroslav Švarc.

Soňa Jindrová

a začala ji vysvětlovat, že je zbytečné, aby 

měli hračky u sebe, když děti odpočívají na 

dece. Když je vrátí, půjčí si je jiné děti… 

Chvíli mě poslouchala, pak na mě štěkla, 

ať se starám o sebe a neobtěžuji. Dalo se 

to očekávat, ale přece jenom jsem tajně 

doufala, že se zastydí a poběží věci vrátit. 

V okamžiku, kdy jsem si plivala do dlaní 

s odhodláním, že plováky získám a čestně 

vrátím násilím, přišly moje děti. U bazé-

nu ukořistily pěnového panáka a nesly ho 

na deku, aby jim ho nikdo nevzal. To bylo 

řevu, když ho musely odnést zpátky. Bylo 

těžké jim vysvětlit, proč to dělají všichni 

a oni nemohou. Ale bohužel, pokud neza-

čneme vychovávat svoje vlastní děti, aby 

se chovali správně, i když je to pro ně 

„nevýhodné“, tak si můžeme všechny kecy 

o tom, jak je to v Čechách hrozné, strčit za 

klobouk. A důležité jsou právě takové ma-

ličkosti běžného života.

PS: Situace s plovacími pomůckami se 

nakonec vyřešila – na konci prázdnin už 

bylo všechno rozkradené, takže nebylo co 

půjčovat.

Krásné září 

vám přeje

Helena Vlnařová
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Téma Zápraží

ZŠ Strančice – „V září přivítáme 

44 prvňáčků, kteří jsou rozděleni do 

dvou tříd. Odmítnout jsme museli 

asi 20 zájemců z nedostatku kapaci-

ty,“ uvedla ředitelka Kateřina Schej-

balová. „Vzhledem k tomu, že sedm 

žáků z naší školy bylo přijato na ví-

celetá gymnázia, a uvolnila se místa, 

mohli jsme nakonec vyhovět všem, 

kteří měli opravdový zájem o naší 

školu. Kapacita školy je nyní zcela 

naplněná a při stále rostoucím po-

čtu obyvatel budeme mít v příštích 

letech problém přijmout všechny 

strančické děti. Obávám se, že dě-

tem z jiných obcí už nebudeme moci 

vyhovět. Naprosto nedostačující 

je kapacita školní družiny a hlavně 

prostor pro ní. Problém se nám letos 

ještě podařilo vyřešit tím, že jsme 

zrušili kabinet učitelek 1. tříd a vy-

tvořili novou hernu pro družinu. 

Řeší obecní úřad tuto krizovou 
situaci?

Obecní úřad v čele se starostou 

Šindelářem tuto situaci řeší. Jsou 

dokončeny všechny administrativní 

žádosti a je v plánu začít přístavbu 

s rozšířením o 4 třídy, což předsta-

vuje 120 žáků.

Jaké novinky chystáte na nový 
školní rok?

Prvňáčci mají ve škole svůj prostor 

– třídy v podkroví, které jim umožní 

příjemný a zároveň pozvolný přestup 

z mateřské školy. Letos je čeká velké 

překvapení. Prostor jsme nově vy-

malovali. Ve vstupní chodbě je uvítá 

podmořský svět, před třídami vstoupí 

do pralesa a v nově vytvořené herně 

pro odpolední družinu jim zpříjemní 

pobyt slon s hrochy. V novém škol-

Museli jsme 
zrušit kabinet

ním roce bude nově zahájena výuka 

anglického jazyka již od 1. ročníku. 

Pro prvňáčky bude zařazena výuka 

anglického jazyka v časové dotaci 

1 hodiny týdně. Výuka bude zaměře-

na na seznamování s cizím jazykem 

formou hry.

Naše škola se také zapojila do 

evropského výukového projektu 

Evropa dělá školu, který funguje na 

základě studentských mezinárod-

ních výměn. Zahraniční student si 

připraví krátký projekt o své zemi 

a odprezentuje ho svým „kamará-

dům“ ve vybrané škole. Díky tomu 

si děti nejen procvičí cizí jazyk, ale 

navíc se dozví i nejrůznější zají-

mavosti. Projekty probíhají v an-

gličtině, němčině, francouzštině. 

V minulém školním roce jsme již 

několik projektů absolvovali a těší-

me se na další.

Dále budeme pokračovat od říj-

na již druhým rokem v přípravném 

kurzu pro žáky 5. a 9. tříd, kteří mají 

zájem o studium na gymnáziích. 

V přípravných kurzech se zaměřuje-

me hlavně na SCIO testy.“

ZŠ Kamenice – „Vzhledem 

k nedostatečnému prostoru, jsme 

byli nuceni otevřít pouze dvě prv-

ní třídy. K 3. září by mělo nastou-

pit 55 prvňáčků, z toho je padesát 

z Kamenice a zbylých pět je z ji-

ných obcích, kde jsme přihlédli 

k tomu, že na škole již mají star-

šího sourozence. Odmítnout jsme 

museli 24 dětí z okolních obcí a 15 

dětí má odklad školní docházky,“ 

uvedla zástupkyně ředitelky Hana 

Kudrnáčová.

Jednoduchá situace není ani na 
druhém stupni, kam přicházejí 
i žáci z Kostelce u Křížků, kde 
je pouze první stupeň. Kolik 
tříd budete v tomto školním 
roce otvírat?

Opět máme v šestém ročníku 

3 paralelní třídy, (56 dětí z našich 

pátých tříd + z Kostelce + nově při-

stěhovalí + ostatní). Celkem bude 

navštěvovat šestý ročník 74 dětí. 

Do budoucna bude naše škola ka-

pacitně stačit pouze v případě, že 

si rychle rostoucí obce v okolí zřídí 

alespoň 1. stupeň. Zatím je to jen 

Kostelec u Křížků a doufáme, že 

by první stupeň mohly zřídit i Suli-

ce. Ideálním stavem by bylo - na 1. 

stupni po dvou paralelních třídách 

a na 2. stupni můžeme jako spádo-

vá škola otevřít po třech třídách.

Situace není 
jednoduchá ani 
na druhém stupni

Plánuje škola nějakou přístavbu?
Rozšíření kapacity školy by 

se nám samozřejmě líbilo. V pů-

vodním plánu byla přístavba nad 

jídelnou. Bohužel obec nemá do-

statek finančních prostředků ani 

na hašení současných problémů. 

Stále se musíme potýkat se špat-

nou střechou nad tělocvičnou. Aby 

toho nebylo málo, do tělocvičny se 

voda dostává i „spodem“. Přívalo-

vý červnový liják do tělocvičny 

připlavil dokonce i bahno. Příčina 

se nyní zjišťuje, zřejmě to bude po-

rušená izolace a samozřejmě obec 

jako zřizovatel musí situaci neod-

kladně řešit. Údržba školy je pro 

obec vždy finanční zátěží.

Jednou z mnoha povedených akcí 
školy v loňském roce byla aukce 
obrazů. Budete ji letos opakovat?

Budeme se snažit. Odezva byla 

velká a do výtvarného kroužku, 

kde se malují obrázky pro další 

aukci a který je pro děti zdarma, se 

přihlásilo přes 90 dětí! Velký zájem 

nás moc těší, ale bohužel nemáme 

dostatek finančních prostředků na 

materiál. Škola mohla nakoupit 

výtvarné potřeby jen za 20 000 Kč, 

takže zásoba pláten a barev se veli-

ce rychle ztenčila. Proto bych tímto 

ráda poprosila případné sponzory 

o pomoc. Předem děkujeme.

ZŠ u Říčanského lesa v Říča-
nech – Škola byla slavnostně ote-

vřena před třemi lety a od počátku 

se v ní vyučuje čtení genetickou 

metodou. Ředitele školy Daniela 

Kohouta jsme se zeptali, zda jsou 

rodiče informovaní, když přivádějí 

své dítě k zápisu, o jakou metodu 

jde. Nejsou potom překvapení?

„V dnešní době již rodiče pečli-

vě zvažují, kam pošlou své dítě do 

první třídy. Dle mých zkušenos-

tí rodiče této možnosti využívají 

zodpovědně, nevnímají školu jen 

podle „kabátu“, ale i podle toho, 

co je pod ním. Velmi zásadní je 

samozřejmě spolupráce školy s ro-

dinou. Nabízíme rodičům nejen 

třídní schůzky, konzultační hodiny 

atd., ale i třídní konzultace, na kte-

ré dochází rodič společně se svým 

dítětem. Jedním z mnoha důvodů, 

proč jsou konzultace na naší škole 

realizovány, je právě výuka gene-

tické metody v prvním ročníku. 

Domnívám se, že vzhledem k pře-

tlaku zájmu o nastoupení do naší 

školy, jsou rodiče spokojeni.“

Je genetická metoda náročná pro 
pedagogy na přípravu?

Není náročná, ale je jiná! Stejně 

tak, jako by mělo být jiné vzdělá-

vání v jeho celkové podstatě - ne-

boť jsme již v 21. století. Bohužel 

tomu tak stále všude není a ne kaž-

dý dokáže ustoupit z léty vyšlapa-

né cestičky. 

analyticko-syntetické metody, tzv. 

slabikováním. K „oprášení“ ge-

netické metody došlo na přelomu 

roku 1994/1995, kdy se postupně 

na základě novější koncepce opět 

dostávala do škol.

Jaké má genetická metoda 
nevýhody oproti tradiční 
metodě čtení?

Žádná z vyučovacích metod 

čtení a psaní nezískala podložené 

prvenství. Není správné se sna-

žit najít jej i v genetické metodě. 

Genetická metoda čtení je prostě 

další možnou cestou, jak se nau-

čit děti číst a psát. Může se samo-

zřejmě stát, že budou žáci, kterým 

tato metoda bude v začátcích dělat 

jisté potíže zejména při sluchové 

analýze a syntéze. Nedomnívám 

se však, že by nebyli ve školách 

děti, kterým nedělá potíže zase 

naopak slabikování. Nejdůležitěj-

ší je přihlédnout k individuálním 

zvláštnostem a osobnímu tempu 

každého dítěte. 

Začíná nový školní rok. Co bys-
te vzkázala dětem a rodičům?

Dětem… mějte se rády a re-

spektujte vše živé i neživé kolem 

vás. Rodičům… mějte rádi své 

děti takové, jaké jsou. Respektuj-

te je, ačkoliv to mnohdy není jed-

noduché a umožněte jim poznat 

co nejvíce, čeho budete schopni. 

Naučte je jít životem.

Genetická metoda – čtení s porozuměním

ZŠ U Obory – Uhříněves - 

K řádnému zápisu se dostavilo 51 

předškoláků, následně přišlo ještě 

několik dalších k odloženému zápi-

su, kteří nemohli z důvodu nemoci. 

Pět předškoláků dostalo odklad a do 

budoucích prvních tříd by mělo na-

stoupit 50 dětí. „Škola otevírá dvě 

první třídy. Přestože byla před ro-

kem otevřena přístavba školy, ve 

které máme novou učebnu fyziky, 

přírodopisu a chemie a dále učebnu 

informatiky, nemá škola prostor, 

aby otevírala více než 2 paralelní 

třídy,“ uvedl zástupce ředitelky An-

tonín Klecanda.

Přijímáte i žáky na druhý 
stupeň?

Do šestých tříd k přicházejí i žá-

ci z Kolovrat a dalších obcí, kde 

nemají 2. stupeň. Do budoucích 

6. ročníků bylo přijato 14 dětí, což 

Na Zápraží je zase 
o něco více prvňáčků
Prázdniny skončily, a do prvních tříd ve školách 

na Zápraží nastoupí zase o něco více prvňáčků. Nás 

zajímalo, jak se v jednotlivých školách daří řešit problémy 

s nedostatečnou kapacitou , a také co se v minulém 

roce podařilo a s jakými cíly vstupují do školního roku 

2012/2013. Nepřehlédněte článek na str. 7, který 

informuje o tom, jak vláda definitivně „pohřbila“ 

naději na získání peněz na potřebné rozšiřování škol.

Na konci školního roku vaše 
škola absolvovala hloubkovou 
kontrolu České školní inspekce. 
Jak jste dopadli?

Jak jsme zasloužili… Široký 

tým inspektorů sledoval naši práci 

přímo ve vyučovacím procesu na 

1. i 2. stupni několik dní. Navíc se 

inspektoři zabývali dokumenta-

cí, ekonomikou i provozem školy. 

Mám dobrý pocit nejen z toho, že 

jsme při kontrole uspěli, ale i z toho, 

že nám výsledky kontroly potvrdily 

správný směr, kterým jsem se vydal 

společně se svým týmem.

Koordinací činností spojených 
s genetickou metodou je ve ško-
le pověřena zástupkyně pro 1. 
stupeň Dita Nastoupilová, která 
je lektorem, mentorem gene-
tické metody čtení i autorem 
učebnice českého jazyka pro 
první ročník. Zeptali jsme se, 
jaký je rozdíl mezi genetickou 
a „tradiční“ metodou? 

Zásadní rozdíl je především 

v samotném nácviku čtení, kdy 

se žáci učí číst hláskováním a ne 

za pomoci slabik, tedy slabiková-

ním. Nácvik čtení začíná postup-

ným seznamováním a znalostí 

jednotlivých písmen velké tiskací 

abecedy. Pro děti je jejich zapama-

tování snadnější především i kvůli 

jednoduchosti grafické podoby. 

Jakmile žáci ovládají velkou tiska-

cí abecedu, přechází se na malou 

tiskací. Po celou dobu, než dojde 

na seznámení s psací abecedou, 

zaznamenávají své myšlenky, slo-

va a věty hůlkovým písmem. Toto 

období nabízí dostatečné množství 

času také na procvičování ruky 

a prstů uvolňovacími, kresebný-

mi cviky i různými podpůrnými 

činnostmi. Samotné hláskování je 

velmi nápomocné i při psaní, kdy 

se např. eliminuje vynechávání 

jednotlivých písmen ve slovech.

Hlavní myšlenku této metody 

čtení můžeme spatřovat zejména 

ve čtení s porozuměním. Jelikož 

děti umí číst již po prvních 3 měsí-

cích, dovedou mnohem dříve pra-

covat s textem. Většina dětí očeká-

vá od vstupu do školy především 

rychlé nabytí dovednosti čtení 

a psaní. Genetická metoda, která 

je založena na principech přiro-

zenosti, jednoduchosti a smyslu-

plnosti, umožňuje splnění těchto 

očekávání v poměrně brzkém ča-

sovém období. 

Má genetická metoda 
v Čechách tradici?

Základy genetické metody polo-

žil český básník, spisovatel a učitel 

Josef Kožíšek, který byl autorem 

učebnice pod názvem Poupata. 

Genetickou metodou čtení se učilo 

v naší zemi do padesátých let dva-

cátého století. V rámci „jednot-

nosti školského systému“ se pak 

mohlo vyučovat čtení jen pomocí 

Druhé místo v celostátním kole pětiboje

Vodácký výcvik 

ZŠ U Obory

Co znamená zkratka OVOV
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské 
atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní 
pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů 
- OVOV. Jejich cílem je přimět co nejvíce dívek a chlapců sportovat a dát sou-
časné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, 
jaká se osvědčila jim. Jako patroni projektu OVOV působí i další medailisté 
a účastníci Olympijských her, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, kteří se 
osobně zúčastňují okresních a krajských kol soutěží družstev OVOV.

škole vyhovuje, protože z 5. tříd se 

tradičně dostalo mnoho žáků na ví-

celetá gymnázia. Nejméně početné 

máme nyní 7. třídy, do kterých mů-

žeme stále přijímat nové žáky.

Byl pro vás loňský školní rok 
úspěšný?

V loňském roce slavila škola 

úspěchy v nejrůznějších soutěžích, 

a to i v celostátních kolech. K nej-

větším úspěchům patří první místo 

v chemické olympiádě družstev, 

krásné druhé místo v celostátním 

kole pětiboje OVOV a mnohé dal-

ší. Škola pořádá tradičně úspěšný 

Vánoční koncert v divadle Bolka 

Polívky, školní akademii, sportov-

ní soutěže o Pohár Uhříněveského 

starosty a mnohé další. Jako jedna 

z mála škol pořádáme jak lyžařský, 

tak i vodácký výcvik, které jsou 

tradičně u dětí velmi oblíbené.
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� Kolekci unikátních 

hudebních nástrojů tvoří 

20 kusů originálních houslí, 

violy a cella. Nové tvary 

hudebních nástrojů jsou 

označována za technickou 

novinku 21.století. 

� V roce 1995 s ním aus-

tralská televize Beyond 

2000 natočila reportáž, kte-

rá obletěla 82 zemí světa. 

Ačkoliv je o jeho nástroje 

zájem, odmítá je prodávat.

� Ľudovít Bari se živil 

například jako umělecký 

tiskař, a od roku 1986 

do roku 1990 pracoval 

v divadle S.K. Neumanna 

jako inspektor hlediště 

a požární technik. Od roku 

1990 do 1994 zde dokonce 

působil jako hostující he-

rec. Od roku 1996 pracoval 

v Hotelu Evropa jako re-

staurátor obrazů, nábytku 

a interiéru, ale také jako 

recepční. Od roku 2007 je 

výtvarníkem na volné noze.  

� O vzniku svých děl 

a pocitech, které prožíval, 

napsal L. Bari ve své knize 

Díla tvořená láskou. 

O reliéfech s hudební 

tématikou píše: Hudební 

cítění, jenž jsem měl a jenž 

jsem zdědil po předcích, mi 

velmi pomohlo. Vzrušení, 

které prožívám  při posle-

chu krásné hudby nebo 

když hraji já sám, se sna-

žím přenášet do svých děl. 

Vytvořit třeba houslistu, jak 

procítěně hraje a zachytit 

jeho odpovídající mimiku 

a vystihnout kouzelnou 

atmosféru – to můžete 

jenom s obrovskou 

dávkou něhy… 

Jak se ve vás probudila touha stát 
se řezbářem?

Vyrůstal jsem v Praze, ale v do-

spělosti se přestěhoval do Tachova. 

Po Praze se mi ale velmi stýskalo, 

a pokud čas dovolil, jezdil jsem na 

výlety. Při jedné se svých toulek po 

Staré Praze, kdy jsem jen tak bez cíle 

bloudil a přemýšlel a pozoroval život 

kolem sebe, jsem najednou stanul 

před výlohou obchodu na Národní 

třídě, kde prodávali plastiky ze vzác-

ných dřev. Byl jsem úplně fascinován 

krásou a ušlechtilostí dřev. Všímal 

jsem si jejich tvarů a také barevnosti. 

Tenkrát  jsem si myslel, že práce se 

dřevem musí být krásná a jednodu-

chá a rozhodl se, že se to naučím. Byl 

jsem naprosto drze přesvědčen, že 

také dokážu vytvořit ze dřeva krásné 

věci, když tomu budu věnovat náleži-

té úsilí a odhodlání. Když jsem tuto 

úžasnou zprávu řekl doma ženě, je-

nom nevěřícně kroutila hlavou.

A předtím jste se řezbařině vůbec 
nevěnoval?

Nevěděl jsem o řezbařině vůbec 

nic. Musel jsem zajít k jednomu zná-

mému, aby mi ukázal řezbářská dláta. 

Chvíli se mi smál, že to snad nemys-

lím vážně a potom mi je ukázal. Já si 

je obkreslil a doma sám vykoval. Po-

tom nastala muka hledání a objevo-

vání, jako to prožívají všichni samou-

kové. Na všechno jsem si musel přijít 

sám během práce. Můj první reliéf 

vznikl na prkénku ze staré postele, 

na který jsem si obkreslil z časopisu 

hlavu havajské dívenky. Výsledek 

dopadl kupodivu dobře a když jsem 

ho ukazoval kolegům, ani mi nechtěli 

Když jsem oznámil ženě, že se stanu řezbářem, 
nevěřícně kroutila hlavou
Umělecký řezbář, 

sochař a malíř Ľudovít 

Bari začínal jako 

samouk. Díky svému 

odhodlání a lásce 

k umění se vypracoval 

mezi uznávané 

výtvarníky. Mezi 

jeho nejznámější díla 

patří dřevěné reliéfy 

s hudební tématikou 

a především unikátní 

hudební nástroje. 

věřit, že jsem to dělal já. Mysleli, že 

jsem to někde koupil. To mě svým 

způsobem potěšilo a ještě více moti-

vovalo, abych v práci pokračoval.

S jakými lidmi jste se setkával? 
Pomáhali vám nebo vás spíše 
odrazovali od vašeho snu stát se 
řezbářem?

Mnohokrát jsem si musel vyslech-

nout uštěpačné poznámky a nebylo 

to příjemné. Ale musel jsem se přes 

to přenést. Jen díky svému odhodlání 

jsem to nezabalil a vždy našel odva-

hu se jít zeptat na názor či požádat 

o radu. Setkal jsem se ale i se skvělý-

mi lidmi, kteří mi nezjištně pomohli. 

Tato setkání mi bohatě vyvážila ne-

příjemné zážitky. Za všechny bych 

jmenoval například manžele Alenu 

Burešovou a Milana Hůrku – oba 

výtvarníci z Tachova. Naučil jsem 

se u nich figurální techniku  a získal 

vidění perspektivy kompozice. Toto 

vidění je důležité k tvorbě nízkého 

reliéfu, ve kterém jsem převážně pra-

coval a který je velice náročný.

Lehké asi nebyly ani vaše začátky 
tvorby originálních hudebních 
nástrojům. Jak vás to vůbec 
napadlo?

Mé první kroky k houslím byly 

velice zajímavé. Jednou za mnou 

Jak vaše nástroje přijímá 
veřejnost?

Někomu se líbí, jiní je kritizují 

a srovnávají je s tradičními nástroji. 

Ale to není můj záměr. Nechci „pro 

Boha“ soupeřit se stradivárkami. 

Já si pro radost sobě a snad i jiným 

vyrábím nástroje, které svými tvary 

vypovídají o mých citech, emocích 

a představách. Tyto nástroje krásně 

hrají a jejich výtvarné ztvárnění navíc 

umocňuje hudební prožitek. Jsou to 

hrající výtvarná díla. Kolik nástro-

jů během staletích zaniklo, a dnes 

o nich nikdo neví. Dejme proto šan-

ci i novým nástrojům a neberme jim 

existenci. 

záměrem, abych za každou cenu 

vymyslel nějaký zajímavý, šokující 

design, ale chtěl jsem vyjádřit svůj 

obdiv k přírodě, k životu. Například 

tvar mých prvních houslí symboli-

zoval lůno ženy, ze které pochází ži-

vot a potažmo také hudba. U dalších 

nástrojů jsem se nechal inspirovat 

chobotnicí, vesmírnou lodí, nebo 

mouchou. 

Každý hudební nástroj má dané 
své parametry. Dodržujete tyto 
technické rozměry?

Ze začátku jsem samozřejmě ne-

věděl nic o technické stránce výroby 

hudebních nástrojů. Ale housle dobře 

znám a hraji na ně, takže jsem tvar 

odhadl. Když jsem to vyprávěl své-

mu kamarádovi, který se vyučil vý-

robě kytar, tak jen spráskl ruce: „To 

snad není pravda, staví housle a neví 

o tom vůbec nic.“ A začal mi trpělivě 

všechno vysvětlovat. Potom mi půjčil 

hotový poklad – technické výkresy se 

všemi podrobnými detaily ke stavbě 

houslí, viol a cella od Stradivariho. 

Další přítel zvukař Josef mě zase za-

světil, jak pracovat s deskou ozvuč-

nice a jak docílit různých tónů a síly. 

Potom jsem se musel naučit insta-

lovat elektrické snímače, lakovat… 

Všechno pro mě byly nové výzvy, 

které jsem překonal.

přišla do ateliéru jedna paní a přines-

la návrh houslí, které chtěla vyrobit. 

Pečlivě jsem návrh zkoumal, ale ne-

bylo mi jasné, jak bych nástroj mohl 

vyrobit, protože jsem o tom nevěděl 

zhola nic.  Dáma zklamaně odešla, 

ale já jsem začal intenzivně přemýš-

let, kreslil návrhy a hrál si různými 

tvary. Nápad na vytvoření hudebního 

nástroj podle vlastního návrhu mě 

tak nadchl, že jsem chtěl začít hned 

tvořit. Neměl jsem žádné teoretické 

vědomosti, jak se hudební nástroj vy-

rábí – ale zbývala mi láska k hudbě 

a nadšení. Neměl jsem ani vhodné 

dřevo, ale to mě neodradilo. Popadl 

jsem modřín a začal vyřezávat tělo 

nástroje. Ozvučnici jsem vyrobil ze 

smrkového dřeva, stejně jako vrchní 

desku. Krk nástroje vznikl z javoru. 

S nástrojem jsem se doslova mazlil 

a neustále vylaďoval tvary. Do vrch-

ní desky jsem vymyslel originální 

otvory – nechal jsem se inspirovat 

karetním symbolem žaludů. Tento 

trojlístek mi navíc symbolizuje i sva-

tou trojici.

Jak vznikaly tvary nástrojů?
Nové tvary jsem čerpal ze svých 

emocí, které jsem zrovna v danou 

chvíli prožíval. Také jsem se inspi-

roval přírodou, která nabízí nekoneč-

nou zásobárnu nápadů. Nebylo mým 

ZŠ Mnichovice – Po zápisu prvňáčků v řádném 

termínu dostaly rozhodnutí o přijetí pouze děti s tr-

valým pobytem v Mnichovicích. Další čtyři desítky 

dětí ze spádových obcí s uzavřeným školským obvo-

dem musely čekat na rozhodnutí až do srpna. „Byli 

jsme nuceni přerušit správní řízení o přijetí žáků a za-

čali pracovat na navýšení počtu toalet a umyvadel ve 

škole, což byla podmínka krajské hygieny, po jejímž 

splnění bylo možno ministerstvem školství navý-

šit kapacitu školy,“ informovala nás místostarostka 

Mnichovic Petra Pecková. „Městu Mnichovice se 

podařilo provést rekonstrukci hygienického zázemí 

a šaten u školní tělocvičny. Díky tomu jsme mohli 

přijmout i zbývající prvňáčky. Tato investiční akce 

stála obecní rozpočet 1 250 000 Kč.

Jak jste daleko s přípravou na přístavbu školy?
Město Mnichovice získalo stavební povolení na 

vybudování nástavby celého patra na budovu zá-

kladní školy. Rovněž je již zpracovaná prováděcí 

dokumentace. Vzniknout by mělo devět velkých 

kmenových učeben, jedna odborná učebna jazyková, 

tři kabinety pro 12 učitelů a odpovídající hygienic-

ké zázemí. Nástavba by umožnila rozšířit kapacitu 

o dalších 260 žáků.

Celková investice se bohužel vyšplhá ke 40 mi-

lionům a město tak obrovskou částku samozřejmě 

nemá. 

Jediným řešením jak získat finance, bylo pře-
sunutí peněz z evropských fondů, které měla 
schválit vláda. Jak jednání dopadla?

Pracovní skupina zástupců obcí (V. Michalik 

– Dolní Břežany, P. Pecková – Mnichovice, M. 

Čermáková – Velké Popovice a M. Vácha – Psáry) 

udělala maximum pro vyřešení problematiky nedo-

statku míst v základních školách v oblastech Praha 

– východ a Praha – západ. Absolvovali jsme desít-

ky jednání a schůzek, sepsali Berchtoldskou výzvu, 

zpracovali analýzu současného stavu kapacit zá-

kladních škol v prstenci kolem Prahy, svolali jsme 

více než 50 starostů z okolních obcí, kteří podepsali 

výzvu premiérovi Nečasovi. Námi navrženým řeše-

ním bylo realokovat tzv. „měkké“ peníze z Operač-

ního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 

(tedy finance určené na vzdělávání, školení atd.) na 

peníze „tvrdé“, tedy finance určené na investice do 

přístavby škol. V současné době je v tomto programu 

nevyčerpáno více než 50 miliard! Částku, která by 

vyřešila problém nedostatečných kapacit základních 

škol na Praze-východ a Praze-západ, jsme vyčíslili 

na 1,5 miliardy. Naše řešení podpořilo ministerstvo 

pro místní rozvoj, ministerstvo školství a rovněž jej 

podpořila expertní skupina NERV i členové Evrop-

ské komise. Potřebná částka byla postupně krácena 

na 440 milionů a po připomínkovém řízení ve vlá-

dě na konečných 345 milionů určených pro Střední 

Čechy. Materiál byl ve vládě projednán 3. července 

a bohužel nebyl schválen. A to z čistě politických dů-

vodů! O nějaké děti vůbec nikomu nešlo. 

Zbývá nějaká jiná možnost odkud peníze získat?
Podle aktuálních informací nebude vyhlášena ani 

žádná nová výzva na podání žádostí o dotace na pří-

stavby základních škol ze strany Regionálního ope-

račního programu Střední Čechy. Poslední letošní 

výzva byla určena na investice do středních škol, ale 

pouze těch, které jsou v majetku Středočeského kra-

je. Na školy základní již další peníze nezbyly. 

Jaké máte pocity, když vidíte, že politické ambice 
jsou důležitější než vzdělávání dětí? 

Snažili jsme se vyřešit velký problém - jak zajistit 

základní vzdělávání pro děti, které jsou v podstatě bu-

doucností naší země, jak zajistit, aby mohly navště-

vovat školu blízko svého bydliště a být mezi svými 

kamarády. Jednali jsme, pracovali pro společnou věc 

bez ohledu na nějakou naši politickou příslušnost, jen 

pro dobro věci. Osobně mě velmi mrzí, že nakonec 

zvítězilo rozhodnutí čistě politické. 

Zvítězily politické ambice 
před potřebami dětí

Kunice – Na zámek Berchtold 

zavítala putovní výstava ANTHRO-

POID s podtitulem „Někomu život, 

někomu smrt -  Nejvýznamnější od-

bojový čin v Evropě v období 2. svě-

tové války – atentát na Heydricha.“ 

Expozice se skládá z 24 panelů, které 

zachycují příčiny, průběh a důsledky 

atentátu na říšského protektora Rein-

harda Heydricha. 

K této příležitosti byly vyrobeny 

speciální medaile. Mezi oceněnými 

byli majitel areálu Hotel zámek Berch-

told Václav Růžička, brigádní generál 

Alexander Beer, autorka výstavy Jin-

dra Svitáková a další. „Udělení pa-

mětní medaile k 70. výročí operace 

ANTHROPOID vnímám jako přínos

Někomu život, někomu smrt
k popularizaci tradic a vlastenec-

tví a také jako ocenění práce celého 

zámku Berchtold a OÚ Kunice,“ řekl 

Václav Růžička. „Rád bych jí věno-

val k uctění památky mého pradědy 

– padlého legionáře Františka He-

ligra a padlým kunickým občanům 

Jiřímu Stuchlíkovi, Dr. Václavu Má-

chovi a Otakaru Mlchovi. Tito lidé 

si zasluhují velké ocenění. Velmi si 

vážím brigádního generála Alexan-

dra Beera, který se ve svých 95 le-

tech zúčastnil vernisáže. Důležité je 

hlavně připomenutí jejich odkazu pro 

dnešní mladou generaci a pro naše 

dnešní politiky za hrdinství a poctivé-

mu přístupu k životu, ostatním lidem 

a vlasti.“ 

Brigádní 

generál 

Alexander 

Beer

Život v kraji
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BARÁČNÍCI 
OSLAVILI STO LET

Zlenice – Členové Sdružení Zle-

nice uspořádali další prázdninový 

archeocamp na podporu záchrany 

zříceniny hradu Zlenice. Prázdni-

nové akce se pravidelně zúčastňují 

dobrovolníci z širokého okolí, které 

čeká nejen záslužná práce, ale také 

romantické táboření pod zříceni-

nou, koupání v Sázavě a jídlo při-

pravované na ohníčku. Letos měly 

být zahájeny záchranné práce na 

Velké věži, ale jarní archeologický 

průzkum odhalil závažné statické 

porušení paty Velké věže. Aby zís-

kalo Sdružení Zlenice peníze po-

třebné na záchranné stavební práce, 

pořádá nejrůznější akce pro širokou 

veřejnost. Například na začátku 

srpna se uskutečnil dětský den, kdy 

děti střílely lukem, proplétaly se 

obří pavučinou, hlídaly dračí vejce 

nebo hledaly obrázky zvířat scho-

vané v lese. V cíli na ně čekal drak 

Zlenivec a písař, který každému 

dítěti brkem nadepsal diplom a od-

měnil ho sladkostí, „dračí“ medailí 

a krásným pavím perem. 

Pokud máte zájem o podrob-

nější informace o stavu zříceniny 

nebo případně chcete přispět na 

opravu hradu, navštivte stránky 

www.zlenice.cz   

Drak Zlenivec 
zavítal na zříceninu

Život v kraji

V parčíku u Hasičského domu zasadil rychtář soused 

František Stárek se svými vnuky pamětní lípu

Struhařov – „Vyvrcholením 

krásné akce byla Česká beseda, 

kterou zatančily děti z Ondřejova 

a soubor Mikeš z Říčan potěšil 

přítomné krásnými písněmi za 

doprovodu houslí a vozembou-

chu,“ napsala nám vzdělavatelka  

Magda Jungvirtová. Hojná účast 

na celé akci nás potěšila a zahřá-

la u srdíčka. Mladí prý nevěděli, 

Koncept Mortimer English Club nabízí na-

vazující výukový program pro různé věkové 

skupiny a stupně pokročilosti. Podnítí tak zá-

jem o angličtinu již u dvouletých dětí a umožní 

jim pokračovat až do doby, kdy jsou schopné 

domluvit se anglicky v běžných životních situ-

acích. S čím vchází Mortimer English Club do 

nového školního roku jsme se zeptali ředitelky 

říčanského centra Kateřiny Dřízhalové.

 Jaké kurzy nabídne studentům Mortimer 
English Club v novém školním roce?

V novém školním roce samozřejmě otevřeme 

– vedle již běžících kurzů – také kurzy nové. 

Jedná se o kurzy English for Minis pro děti od 

2 do 4 let, English for Children pro děti od 4 do 

10 let, Fit for English pro starší děti a English 

for You pro dospělé. V průběhu tohoto školní-

ho roku plánujeme také začít se zcela novým 

kurzem Fit for Business, který bude orientován 

na studenty, kteří potřebují angličtinu využívat 

především v zaměstnání. 

Přichází kromě nových kurzů Mortimer Eng-
lish Club v Říčanech s nějakými novinkami?

Podařilo se nám posílit lektorský tým, takže 

od září budou některé z kurzů vedeny rodilým 

mluvčím. Další novinkou je zajištění hlídání dětí 

v průběhu některých dopoledních kurzů, které 

jsou určené zejména maminkám na mateřské do-

volené. V neposlední řadě stojí za zmínku malá 

pozornost, kterou jsme přichystali pro všechny, 

kteří se během září zapíší do našich dětských kur-

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY GENERACE

zů - všem novým i pokračujícím studentům vě-

nujeme půlroční předplatné časopisu Čtyřlístek.

Jak vypadá výuka v Mortimer English 
Clubu?

Výuka u nás probíhá v přátelské, uvolněné 

atmosféře, studenti nejsou stresováni a dobře 

se baví. Kurzy probíhají v malých skupinkách. 

V hodinách pro děti se střídají hry s pohybovými 

aktivitami, zpíváním, malováním a další kreativní 

činností, a to vše téměř výlučně v angličtině. Děti 

se tak učí hrou a na nudu není jednoduše čas. Vý-

uka pro dospělé probíhá obdobně. Hodiny jsou 

především konverzační a využívá se v nich opět 

velké množství pomůcek a her. I zde je naším cí-

lem, aby byly hodiny zábavné a pohodové. 

Den ukázkových dveří pořádáme v naší učebně v Jiráskově 

ulici 1519 v Říčanech ve středu 5. 9. od 15 do 17:30 hod.

Jakékoli dotazy rádi zodpovíme 

na tel. 602 663 910 nebo mailem 

na ricany@mortimer-anglictina.cz, 

další informace o Mortimer English 

Clubu můžete najít  

na www.mortimer-anglictina.cz.

Je možné se přijít na výuku podívat?
Samozřejmě. První týden v září budeme po-

řádat v rámci dne otevřených dveří ukázkové 

hodiny, na které je možno se dostavit a podívat 

se tak na způsob výuky nezávazně a bezplatně. 

V případě, že nebude někomu uvedený termín 

vyhovovat, stačí nás kontaktovat na uvedeném 

emailu nebo telefonu a ukázkovou hodinu si 

kdykoli během školního roku domluvit. Kurzy 

otevíráme i v průběhu školního roku, a to již při 

3 zájemcích.

Co se nemění, je široká nabídka plavání pro 

děti. Plavat ve speciální vaně mohou již miminka 

od narození do šesti měsíců. Naučíte se s vaším 

miminkem plavat v klubíčku, splývat na zádech, 

na bříšku. Seznámíte se s abecedou potápění, při 

kterém se využívá přirozený reflex kojence (za-

tajení dechu při styku obličeje s vodou), základy 

otužování. Dítě od šesti měsíců může začít na-

vštěvovat kurzy plavání v bazénu se slanou vo-

dou o teplotě 30 °C.  Pro větší děti je zajištěno 

plavání ve větším bazénu v nedalekém hotelu 

Pratol. V ceně kurzu je započítán i pobyt ve vířiv-

ce a sauně. Svět dětí na dlani nabízí kurzy plavání 

i školkám a školám. Děti se naučí nebo zdokonalí 

plavat, orientovat se ve vodě, sebezáchranné prv-

ky, výdech do vody a další.

Angličtina, výtvarka, cvičení
Co se výrazně změní, jsou neplavecké aktivity. 

„Chceme rodičům a dětem nabídnout celou řadu 

zajímavých kroužků, které se budou vzájemně do-

plňovat tak, aby u nás mohla příjemně strávit čas 

celá rodina,“ říká majitelka paní Lipovská. „Pokud 

bude jeden sourozenec plavat, může se druhé dítě 

zabavit v některém z kroužků a maminka zatím 

může u nás absolvovat angličtinu. Pokud potřebu-

jete nakoupit v nedalekých obchodech, nabízíme 

hlídací služby pouze za symbolický poplatek. Od 

září se děti mohou těšit na oblíbenou hudební ško-

ličku Yamaha, na tři různé kurzy výtvarné výcho-

vy,  každý den budou probíhat lekce angličtiny pro 

různé věkové kategorie vedené zkušenými lektory 

a chybět nebude ani zábavné cvičení pro děti od 

batolátek až po předškoláky. Plánujeme spoluprá-

ci s propracovaným programem Ostrov objevů. 

Maminky určitě přivítají kurzy masáže kojenců, 

které povede známá specialistka Jana Hašplová. 

A pokud vás zajímá znaková řeč pro slyšící mi-

minka, určitě se přihlaste do našeho kurzu.

Společnost  Svět dětí na dlani 
v Říčanech zahajuje nový 
školní rok s novým vedením 
a s novým elánem a nápady.

Kontakt: „Svět dětí na dlani“, 

Černokostelecká 2205, 251 01 Říčany 

u Prahy (parkoviště vedle obchodu LIDL), 

Tel. do recepce: 323 605 426, 602 540 115, 

www.svetdetinadlani.cz

Zábava pro rodiče
V naší nabídce pamatujeme i na rodiče. Pro 

ně jsme připravili kurzy angličtiny, cvičení, 

vodní shiatzu, výtvarný ateliér  a další novinky. 

Návštěvníky Světa dětí na dlani čeká příjem-

né zázemí – prostorné a čisté šatny a především 

útulná kavárnička s dětským koutkem. Zde si 

můžete dát několik druhů výtečné kávy, zákus-

ky, tousty a pro děti nebudou chybět přesní-

dávky, jogurty, zdravé dobroty a pitíčka. Také 

zde můžete koupit přírodní kosmetiku různých 

značek (např. Ellinor) a také ručníky, plavky, 

plavecké brýle, plenky a další drogistické zboží, 

pro případ, kdyby jste něco zapomněli.

SVĚT DĚTÍ NA DLANI – plavání a další 
aktivity pro 
celou rodinu

co si pod názvem český baráčník 

mají přesně představit, ovšem 

ti dříve narození sem přišli prá-

vě zavzpomínat na své mládí 

a na dobu, kdy oni sami Českou 

besedu tančili. Prostřednictvím 

Zápraží chceme poděkovat všem, 

kteří podpořili a obohatili dobrou 

náladou pro nás tak významnou 

oslavu.“

Mnichovice – Sbor dobrovol-

ných hasičů Mnichovice, který je 

nejstarší organizací ve městě, si 

v letošním roce

připomíná 130. výročí svého za-

ložení. V rámci oslav uspořádali 

hasiči řadu akcí, včetně fotbalové-

ho turnaje či dětského dne. Zatím 

poslední akcí byla srpnová výstava 

hasičské techniky na náměstí T.G. 

Masaryka. „Krátce před třináctou 

hodinou zaplnila náměstí dvacítka 

hasičských speciálů, které přivezly 

dobrovolné i profesionální hasičské 

sbory z širokého okolí,“ prozradil 

velitel SDH Karel Pátek. „Nejstarší 

prezentovaný vůz z roku 1929 při-

jel po vlastní ose z Českého Brodu. 

Nejmladší vůz byl vyrobený před 

měsícem a do Mnichovic ho přive-

zl jeden z výrobců. K vidění bylo 

i několik historických hasičských 

stříkaček a dokonce dvě koněspřež-

né čtyřkolové stříkačky. Všechny 

Stříkačka z roku 
1929

stroje dokonale fungovaly a všichni 

zájemci si mohli vyzkoušet moder-

ní vybavení hasičů i obsluhu ruční 

stříkačky. Počasí nám přálo, a tak 

jsme mohli napustit vodu do kádě 

a z ní čerpat vodu pomocí historic-

ké stříkačky z roku 1923. Pro děti 

i rodiče jsme navíc připravili něko-

lik speciálních hasičských soutěží.“

Dne 11. srpna se konala hasičská 

soutěž Okrsku č. 2 Senohrabsko na 

fotbalovém hřišti v Ondřejově. Při 

této příležitosti se také uskutečnil 

i memoriál Jirky Kulhánka, který 

tragicky zahynul v roce 2002. Na 

toto klání se sjely hasičské sbory 

z okolí včetně několika ženských 

družstev. Štafety a požární útok 

nepostrádaly plné nasazení jednot-

livců i celých družstev. Sbor dob-

rovolných hasičů Ondřejov jako 

pořadatel s přispěním Okrsku č. 2 

Senohrabsko se tohoto klání zhostil 

na výbornou, za což jim patří velký 

dík. Nejvíce si ale ceníme skuteč-

nosti, že vzpomínka na kamaráda 

Jirku Kulhánka byla uctěna natolik 

pěkně, že je třeba ondřejovským 

dobrovolným hasičům vyseknout 

doslova poklonu. Na konci soutěže 

požádali přítomné hasičské sbory, 

aby vytvořily pietní kolonu, kte-

rá dojela až na hřbitov. Tam jsme 

kamarádovi položili kytici...

Zdeněk Vaněk st., 

starosta SDH Lensedly

Pocta kamarádovi
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Uhříněves – Před 10 lety se na 

Novém náměstí otevřel nový úřad, 

který slouží nejen občanům MČ 

Praha 22, ale i občanům z Kolo-

vrat, Benic, Královic a Nedvězí. 

V moderní bezbariérové budově 

radnice si občané pohodlně vyřídí 

své záležitosti a i úředníkům tato 

budova zajišťuje, oproti původním 

prostorám (čtyři budovy na růz-

ných místech), odpovídající pra-

covní zázemí. Nutnost postavení 

nové budovy vyplynula zejména 

se vznikem nového správního ob-

vodu Praha 22, kdy byly přeneseny  

další agendy státní správy z radni-

ce Prahy 15. Zřízením správního 

obvodu městské části Praha 22 tak 

došlo i k přiblížení a zlepšení slu-

žeb místním obyvatelům, kterých 

v souvislosti s rozsáhlou výstavbou 

výrazně přibývá. 

Každý nový občan vlastně přijde 

nejdříve na evidenci obyvatel, kde 

se přihlásí k trvalému pobytu a pak 

vyřizuje nový občanský průkaz. 

Toto přepážkové pracoviště je umís-

těno v přízemí a odbavení občanů je 

prostřednictvím lístkového systému 

poměrně rychlé, čekací doby se 

snaží úřednice minimalizovat. Pro 

vyřízení občanských průkazů a ces-

tovních pasů máme zatím pouze 

jedno kombinované pracoviště, ale 

Radnice v Uhříněvsi oslaví 
10 letod ledna 2013 úřad zabezpečí další 

výdejové pracoviště, takže občané 

budou při vyřizování svých záleži-

tostí ještě spokojenější. 

Velkým přínosem pro občany 

bylo v roce 2008 zřízení nového 

pracoviště v rámci projektu Czech 

POINT, kde je možné získat ověře-

né výstupy z mnoha registrů např. 

katastru nemovitostí, obchodního 

rejstříku, živnostenského rejstříku, 

rejstříku trestů aj.  Také tu lze vyří-

dit datové schránky a autorizované 

konverze dokumentů. Občan tak 

nemusí „obíhat“ k vyřízení svých 

záležitostí několik úřadů. Ročně se 

průměrně vydá 1 651 výpisů.

Náš úřad se snaží pružně reago-

vat na všechny změny ve vydávání 

občanských průkazů a cestovních 

dokladů. Těch změn nebylo málo 

a způsobily značný nárůst admi-

nistrativy. V letošním roce se na-

příklad začaly vydávat občanské 

průkazy se strojově čitelnými údaji 

s kontaktním elektronickým čipem 

nebo bez čipu. Velký tlak jsme za-

znamenali s přijetím novely záko-

na, která ukládá, že i děti mladší 

deseti let musí mít od 26. 6. 2012 

při cestě do zahraničí svůj cestov-

ní pas. Pro cesty do států Evropské 

Unie v rámci schengenského pro-

storu bude dětem stačit elektronic-

ký občanský průkaz. „Občanku“ 

mohou od 1. ledna 2012 získat i dě-

ti mladší patnácti let. Žádost musí 

podat rodiče.

A na závěr několik čísel, které 

vypovídají o práci občanskospráv-

ního odboru: V roce 2002 se do 

31. července přihlásilo k trvalému 

pobytu 154 obyvatel, vydalo se 491 

občanských průkazů a 391 cestov-

ních pasů. Počet obyvatel v Uhříně-

vsi, Pitkovicích a Hájku (součásti, 

které tvoří  Městskou část Praha 

22) byl celkově 5 286. Ve stejném 

období roku 2012 se přihlásilo 

k trvalému pobytu 341 obyvatel, 

vydalo se 1 020 občanských průka-

zů a 1 245 cestovních pasů. Z toho 

dětem do 15 let bylo vydáno 856 

cestovních pasů. Počet obyvatel 

v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku je 

8 047. Například Pitkovice se roz-

rostly o 492 obyvatel.

I když práce neustále přibývá 

a zaměstnankyně úřadu jsou čas-

to pod velkým tlakem veřejnosti, 

vždy odvádějí dobrou práci. Jejich 

trpělivost a příjemné vystupování 

je povzbuzením pro všechny kli-

enty, kteří si přicházejí na naše pře-

pážky ÚMČ Praha 22 vyřídit své 

záležitosti. Těmto úřednicím patří 

obrovský DÍK!

Ing. Olga Jandová, tajemník úřadu

Slavnostní otevření 

radnice 8. 7. 2002

Říčany – Rekonstrukce komu-

nikace č. I/2 Černokostelecká, kte-

rou projíždí přes dvacet tisíc aut 

denně, probíhá bez většího prodle-

ní. Potrvá přibližně do 13. září. 

Opravu komunikace započalo 

ŘSD koncem července postupným 

frézováním vozovky. Potom se 

začalo s postupnou pokládkou no-

vého povrchu. Kvůli těmto pracím 

musí být provoz sveden do jedno-

ho jízdního pruhu a řízen světel-

nou signalizací. Fronty mohou ná-

razově řidičům zpomalit cestování 

i o půl hodiny. Objízdné trasy ne-

jsou stanoveny, protože Černokos-

telecká jako silnice I. třídy nemá 

bohužel alternativní trasu. 

Opravy této zásadní komunika-

ce se Říčany dočkaly po mnoha 

letech a navíc dostane nový pro-

tihlukový povrch. Nová asfaltová 

směs účinně a trvale snižuje emi-

se valivého hluku, má vynikající 

protismykové vlastnosti a oproti 

drenážnímu asfaltu je méně ná-

chylná k zanesení. Kromě nového 

povrchu dostane Černokostelecká 

také nové značky a přechody, kte-

ré by měly být lépe přizpůsobeny 

pro hendikepované občany. Podle 

informací ŘSD bude pokládka 

protihlukového koberce bude stát 

cca 15 milionů Kč bez DPH.

Tichý asfalt 
pomůže snížit hluk 
na průtahu městem Říčany

„Myslím, že vše probíhá v při-

měřeném tempu a kvalitě,“ ko-

mentuje opravu starosta Vladimír 

Kořen. „Když jsem měl poprvé 

možnost slyšet rozdíl mezi oby-

čejným asfaltem a tím protihlu-

kovým, velmi mě překvapilo, jak 

výrazný je to rozdíl. Chtěl bych 

poděkovat všem zainteresovaným 

- ministru dopravy, Ředitelství sil-

nic a dálnic i dalším, jak rychle na 

naši prosbu o vyřešení špatného 

stavu komunikace a vysoké hlu-

kové zátěže zareagovali. Doufám, 

že se podaří i to hlavní, co pomů-

že dopravě na jihovýchodně od 

Prahy, a to je urychlená dostavba 

Pražského okruhu.“ 

Foto: Rudolf Flachs

inzerce

Ondřejov – Největší český 

dalekohled s dvoumetrovým zr-

cadlem byl slavnostně pojmeno-

ván po českém astronomovi doc. 

Luboši Perkovi. 

Projekt výstavby dvoume-

trového dalekohledu byl vlá-

dou Československé republiky 

schválen v dubnu 1959 a 23. srp-

na 1967 byl slavnostně uveden 

do provozu. O jeho vybudování 

se velmi zasloužil právě docent 

Perek, kterému je v letošním 

roce třiadevadesát let. Na tomto 

Největší český 
dalekohled 
dostal 
po 45 letech 
jméno

Všedobrovice -– Na autobuso-

vých zastávkách ve Štiříně a Vše-

dobrovicích vytvořili dobrovolníci 

květinové záhony. Zryli vyměřenou 

plochu, odvezli drny, přivezli kom-

post, vysadili trvalky a letničky, 

které přivezli z vlastních zahrad 

a v časech sucha zalévali. Druhou 

akcí, jež následovala, byla výsadba 

květin do truhlíků připevněných ke 

stojanům informačních tabulí na 

obou zastávkách. S výrobou a insta-

lací kovových truhlíků pomohl OÚ 

Kamenice. „Květiny do truhlíků 

a zeminu jsme zakoupili z rozpočtu 

osadního výboru,“ napsala Micha-

ela Valentová. „Udělali jsme první 

krok a doufáme, že naše květiny 

potěší zraky všech kolemjdoucích 

i kolem projíždějících. Možná, že 

přispějí ke zpomalení jízdy auto-

mobilů, což by byla nečekaná při-

daná hodnota. Určitě to není naše 

poslední „zkrášlovací“ akce, i když 

nám zkazilo radost, že týden po akci 

někdo z truhlíků na zastávkách část 

kytiček vydloubl. I když nám všich-

ni říkali, že se kytičky rozkradou 

nebo zničí, nečekali jsme to. Mys-

leli jsme, že žijeme mezi slušnými 

lidmi. Byli jsme naivní? Doufám, 

že ne a že už se nic neztratí.“

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

Jako první byla 
pohřbena 
manželka 
hrobníka

přeplněn, přikročila zdejší obec ku 

stavbě obec. hřbitova – bezkonfesij-

ního – spolu s přifařenými obcemi: 

Petříkov, Radimovice, Všedobro-

vice, Řepčice, Lojovice, Dubina, 

Krámský, Lomnice Dol. a Horní 

a Vidovice. Hřbitov nalézá se na 

pozemku, který darovala zdarma 

firma F. Ringhoffer. Měří 90 x 50 m. 

Náklad byl asi 42.000 K. Ohražen 

je drátěným plotem s dřevěnými 

koly, osázen kolem lesními strom-

ky – rovněž dar fy Ringhoffer. Na 

hřbitově je zřízena studna a posta-

vena dřevěná zvonička. Nový hřbi-

tov zbudován byl v zimě 1920-21, 

a slavnostně otevřen 8. května 1921. 

Pochovávati se naň začalo 6. června 

1921. Shodou okolností se stalo, že 

první na něm byla pohřbená man-

želka hrobníka Barbora Veselá.“

Velké Popovice – Obci se poda-

řilo realizovat projekt na záchranu 

márnice na místním hřbitově, a to 

díky finanční podpoře MAS Říčan-

sko o.p.s. (dotační fond EAFRD 

z EU, Program rozvoje venkova 

ČR v rámci osy IV. LEADER). 

Celkové náklady se vyšplhaly na 

385 394 Kč, z toho 277 245 Kč či-

nila dotace a zbytek zainvenstovala 

obec ze svého rozpočtu. „Márnici, 

která prodělala generální opravu, 

lze bezesporu označit jako míst-

ní významnou památku,“ uvedla 

projektová manažerka Ing. Jana 

Tywoniaková. „Byla postavena 

v pseudogotickém stylu a patří 

do kolekce regionálních staveb 

s typickou „Ringhofferovskou“ 

architekturou. Márnice se nachází 

při okraji tzv. „nového“ hřbitova, 

který leží mezi Velkými Popovice-

mi a Brtnicí. Budova byla v zane-

dbaném stavu a hrozilo, že se ča-

sem zřítí. Nyní je márnice krásně 

opravená a její okolí upraveno,“ 

dodává Jana Tywoniaková, která 

pátrala po historii márnice a hřbi-

tova v místní kronice a objevila 

zajímavé zápisy, jenž dokládají 

vznik nového hřbitova.

„Vzhledem k tomu, že dosavadní 

katolický hřbitov u kostela byl již 

Květiny vysadili 
dobrovolnícidobrovolníci

teleskopu vyrostlo 

několik generací vě-

deckých pracovníků 

stelární astrofyziky. 

Přestože dnes pochopitelně existují 

modernější dalekohledy, ten ondře-

jovský má stále své uplatnění. I po 

pětačtyřiceti letech provozu se na 

něm učí pracovat začínající astro-

nomové.

Pořízení tubusu s protizávažím 

a vybudování kopule vyšlo kon-

cem 60. let na 50 milionů korun. 

Tehdy šlo o unikátní stavbu.

Stálice české i světové astronomie 
doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr.h.c. 
se narodil v roce 1919. Během své 
kariéry získal mnohá domácí i zahra-
niční ocenění a významně se zasloužil 
o rozvoj české astronomie. Doc. Perek 
zažil válku, znárodňování, Pražské jaro 
1968 i dobu „normalizace“ a za své 
životní postoje byl vždy považován za 
moudrého, statečného člověka a vlas-
tence v tom nejlepším smyslu slova.

Život v kraji

Drahé, 
ale kvalitní 
a bezpečné

Pitkovice – Rada Městské části 

Praha 22 – Uhříněves rozhodla, že 

stávající dětské hřiště v Pitkovicích 

bude rozšířeno. „Místní občané si 

přáli domeček, kolotoč a šlapadla,“ 

informovala nás radní Eliška Ma-

chačová. „Ačkoliv jde „pouze“ o tři 

herní prvky, vyšplhala se celková 

cena na 460 000 Kč. To se někte-

rým radním zdálo příliš drahé, ale 

bohužel kvalitní certifikované herní 

prvky stojí hodně peněz. Vybrali 

jsme výrobce, který zaručil dlou-

hou životnost hřiště, jež by mělo 

odolávat i případným útokům van-

dalů. Herní prvky samozřejmě spl-

ňují i přísná bezpečnostní kritéria. 

V současné době se herní prvky 

vyrábějí a pak budou nainstalo-

vány. Doufáme, že se nové hřiště 

bude občanům Pitkovic líbit. 

Kvůli zvýšené bezpečnosti pro-

vádí Uhříněves každým rokem 

odborné kontroly hřišť. Zjištěné zá-

vady odstraní v rámci záruky buď 

sami výrobci nebo jejich odstranění 

hradíme z rozpočtu Městské části 

Praha 22.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí

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

Za časů předlistopadových 

byla řada věcí podstatně jedno-

dušších. Veškeré naše možnos-

ti, počínaje sortimentem zboží, 

možnostmi cestování, podnikání 

i svobody projevu byly velmi 

omezeny. Vlastně z hlediska vý-

běru nebylo co řešit. I naše novi-

ny psaly všechny to samé, snad 

kromě románů na pokračování. 

A volby - to byla kapitola sama 

pro sebe. De facto o žádné volby 

nešlo, neboť jsme neměli mož-

nost výběru mezi různými stra-

nami a kandidáty, ale k dispozici 

byla jediná společná kandidátka 

Národní fronty, kde počet kan-

didátů odpovídal počtu „zvole-

ných“ poslanců. Oficiálně zveřej-

něná volební účast kulminovala 

mezi 99,6 - 99,8 %. To číslo bylo 

absurdní samo o sobě, protože 

takového výsledku nelze praktic-

ky ani technicky dosáhnout. Nic-

méně lze připustit, že k „volbám“ 

tehdy přišlo nějakých 90% voli-

čů, jednoduše proto, aby neměli 

následný průšvich v zaměstnání 

a možná i proto, že věděli, že 

vlastně o volby nejde. 

Také samotný akt volby byl 

jen odevzdáním volebního líst-

ku.  Za plentu jako dnes se ne-

chodilo, volilo se tzv. „manifes-

tačně“, čili fakticky veřejně, na 

důkaz loajality k režimu. Dodnes 

si pamatuji ten adrenalinový zá-

žitek, když jsem se v roce 1971 

vydal za plentu, abych tam čelné 

pitomce na kandidátce přeškrtal. 

Plenta ovšem byla taky jen jako, 

tedy velmi nestabilní, takže při 

škrtání  se mi ji povedlo porazit, 

což pro mě málem nedopadlo 

dobře. Něco takového už dnes 

nezažijete.

Nyní je situace právě opačná. 

Nabídka všeho je obrovská, až 

je inflační. Možností se nabízí 

tolik, že ztrácíme orientaci a ob-

čas i soudnost. Několik desítek 

registrovaných stran a hnutí pře-

svědčuje voliče o jedině správné 

volbě. Důsledkem bývá  pocit 

občana, že nabídka je sice obrov-

ská, ale výběr stále stejně bídný. 

Potom už je jen krok k mylnému 

přesvědčení, že chodit k volbám 

nemá žádný smysl. Výsledkem 

pak je volební účast i nižší, než 

20 %. Napadá mě, že když je pro 

Nová výzva MAS Říčansko
Místní akční skupina podala žádost 

o schválení Výzvy 2/2012. Předpokládané 

datum vyhlášení je 3.9.2012, příjem žádostí 

o dotaci pak 17. – 27.9.2012 mezi 9 a 16 ho-

dinou v kanceláři MAS Říčansko. Do výzvy 

je připravená částka 1.300.000Kč s před-

pokládaným rozdělením 1 mil Kč na Fichi 4 

Zprávy 
z MAS Říčansko
� Místní akční skupina Říčansko byla hodnocena 

Ministerstvem zemědělství a Státním zeměděl-

ským intervenčním fondem. U „zkoušky“ MAS 

prospěla s vyznamenáním…a co to přinese Ří-

čansku za peníze pro rok 2013 se dozvíme v říjnu 

t.r. Hodnotící dotazník a další zprávy o fungování 

MAS najdete na webu www.mas.ricansko.eu

� Náš stánek s propagací Říčanska a Ladova 

kraje navštívil v pavilonu Z na veletrhu Země 

živitelka rekordní počet návštěvníků. Agrosalon, 

který se konal na přelomu srpna a září v Čes-

kých Budějovicích, pak za náš region reprezen-

tovali i výrobci s novou značkou Zápraží!

� Setkat se s MASkou osobně a konzultovat 

své záměry nebo se poradit o tom, jak dostat 

dotaci, můžete na Veletrhu volného času 15. září 

od 9 hodin na Masarykově nám. v Říčanech. 

MASku poznáte podle preclíku na stánkuJ

� Festival řemesel proběhne 6 .10.2012 ve 

Strančicích. Bohatý program pro děti i dospě-

lé, kapely, divadélka, ukázky našich, finských 

a litevských řemesel a jablečné slavnosti si roz-

hodně nenechte ujít!

S projektem „Za poklady venkova“ se koncem 

července vydala šestičlenná výprava výrobců 

(výherců regionální soutěže) do finského městeč-

ka Leineperi.  Zahraniční partner projektu, místní 

Značka Zápraží má první certifikáty!
Na zahradě Gale-

rie pana Romana 

Kotrče ve Velkých 

Popovicích proběhlo 

v sobotu 28. 7.  2012 

předání prvních 

certifikátů výrobcům 

značky ZÁPRAŽÍ 

originální produkt®. 

Certifikáty ke značce 

osobně převzali z rukou 

ředitelky MAS Říčan-

sko paní Pavlíny Filkové 

a národní koordinátorky 

Asociace regionálních 

značek paní Kateřiny Ča-

dilové tito výrobci: Mar-

cela Graclíková (kabelky, 

textilní doplňky), Petr Vlasák – Primocoffee 

(Káva Říčanského podhradí), Radmila Běli-

nová (Mnichovické perníčky), Irena Pudíková 

(Turkovická keramika), Miroslava Jeníčková 

(Ručně malované oděvní doplňky z hedvá-

bí). Dva výrobci paní Anna Demartini (Cíno-

vané šperky) a pan Michal Kalfus (Keramika) 

se slavnostního předání bohužel nemohli 

zúčastnit. Všem certifikovaným výrobcům 

ještě jednou gratulujeme. 

Velký dík patří panu Romanovi Kotrčovi, 

který MAS Říčansku umožnil předání cer-

tifikátů na 19. ročníku zahradní slavnosti 

v Galerii ve Velkých Popovicích. Akce byla 

velmi úspěšná, o čemž svědčila i vysoká 

návštěvnost. Příchozí měli možnost zakoupit si 

regionální výrobky, či zhlédnout divadélko 

pro děti. Mnohé upoutala ukázka kovářské 

výroby a zajímavý hudební program. Slav-

nost pak vyvrcholila bohatou tombolou.

KAM MÁ ŘÍČANSKO 
INVESTOVAT PENÍZE?
CO VÁM CHYBÍ VE VAŠÍ OBCI?  

NAPIŠTE NÁM SVÁ PŘÁNÍ!

Přání (jedno nebo dvacet) můžete

poslat e-mailem na adresu 

kancelar@ricansko.eu  

Nebo hodit do schránky k tomu určené 

(městská knihovna Říčany, Velké Popovice, 

Strančice, Muzeum Říčany, Infocentrum 

Mnichovice, SKC Ondřejov, Autocentrum 

Roškota Janoušek Křenice, Mraveniště 

Říčany, Svojetice, Struhařov,  Šibeniční vrch. 

Nově i Hrusice a Mirošovice). 

Nezapomeňte napsat jaké části města nebo 

jaké obce se Vaše přání týká!

OCHUTNÁVKA FINSKA 
akční skupina Karhuseutu, připravila v rámci fin-

ského Festivalu řemesel workshopy a soutěž ko-

vářů.  Za Říčansko bodoval fantasticky kovář Jan 

Trojan, který si ze soutěže přivezl cenu publika!

 A jaké jsou dojmy z Finska?  Workshopy probí-

haly v klidné atmosféře, každý návštěvník si mohl 

vyzkoušet něco z finských, českých i litevských 

řemesel. Velmi populární byl český hrnčířský 

kruh, ale i pletení košíků a jen málokterý kolem-

jdoucí odolal čerstvě pečenému trdelníku. Z Litvy 

pak byla  úspěšná tradiční dřevořezba; Finové 

excelovali u kovářských kovadlin. Pracovní ces-

ta byla zpestřena řadou kulturních zážitků ať už 

v podobě koncertů či návštěvy místní sauny. 

Spolupráce se zahraničními partnery zdaleka 

nekončí, už v říjnu, 6.10.2012 si přijďte vyzkou-

šet tradiční řemesla Finů a Litevců na Festivalu 

řemesel do Strančic.

Volnočasové a vzdělávací projekty dostanou šanci! 

- volnočasové  projekty (zázemí pro sport, 

kroužky, kulturu) a investice do MŠ, ZŠ 

a sociální oblasti a 300 tis Kč na Fichi 6 - 

vzdělávací projekty pro podnikatele (posí-

lení  konkurenceschopnosti na Říčansku). 

Své záměry s námi konzultujte osobně, 

telefonicky nebo mailem. 

referendum nutná účast alespoň 

50 % zapsaných voličů, tak by 

měl nějaký limit platit i pro vol-

by. Abychom nakonec nedospěli 

k tomu, že budou volit sami sebe 

už jen kandidáti.

V polovině října nás čeka-

jí volby do zastupitelstev krajů 

a do třetiny Senátu.  Řada lidí si 

zřejmě myslí, že v nich o mnoho 

nejde, nebo že v nich jde o něco 

jiného, než se proklamuje. Např. 

minulé krajské volby zřejmě roz-

hodly třicetikorunové poplatky 

u lékaře. To byl dokonalý volebně 

reklamní trik ČSSD, který však 

s racionálním rozhodnutím neměl 

nic společného. Co je tento drob-

ný poplatek proti nehorázným 

doplatkům za léky, které nyní 

musíme platit, což některé senio-

ry s nízkými penzemi přivádí do 

obtížných životních situací. 

V těchto volbách bude ve Stře-

dočeském kraji usilovat o hlasy 

voličů 21 stran a hnutí. Čistě 

teoreticky by mohla nastat situ-

ce, že všechny dostanou kolem 

4,7% hlasů a zvolena nebude 

žádná. To se ale určitě nestane. 

Strany se předhánějí v nadbíhání 

voličům. TOP 09 chce jít za vo-

ličem až do obýváku, ODS zase 

tají, že kandiduje. Kandidátem na 

hejtmana je Dr. R. Nwelati, hlásí 

billboardy, nikde ale ani zmínka 

o straně, jíž je členem a na jejíž 

kandidátce se nachází – on a 69 

dalších kandidátů. To tu ještě ne-

bylo, volby inkognito ... Také je 

zřejmé, že jsou opět zdůrazňová-

na celostátní témata, jako např. 

církevní restituce, k nimž krajské 

zastupitelstvo či hejtman nemají 

žádné kompetence. Naopak jeden 

z uzlových problémů našeho kra-

je – dopravní obslužnost,  jakoby 

nikoho nezajímal ... ale třeba to 

ještě přijde. Nezoufejme a chys-

tejme se k volbám!

Stanislav Boloňský, 

SNK Evropští demokraté

O čem budou podzimní 
volby?

Koalice KDU-ČSL,SNK-ED 

a nezávislí kandidáti, 

www.otevrenehejtmanstvi.cz.

Právo volit, jedno ze základ-

ních lidských práv každého 

dospělého svéprávného obča-

na ČR. Před více jak 22 lety 

se uskutečnily první svobodné 

volby v tehdejším Českosloven-

sku. Tenkrát, snad pod dojmem 

svobody a demokracie, nebo 

ještě ze setrvačnosti se prvních 

svobodných voleb v roce 1990 

zúčastnilo více jak 96 % opráv-

něných voličů. V posledních 

celorepublikových parlament-

ních volbách v roce 2010 nece-

lých 63 % a voleb do obecních 

zastupitelstev v témže roce se 

zúčastnilo již méně než 49 % 

oprávněných voličů. Tento stav 

je alarmující. Vždyť my, voliči, 

jsme ti, kteří udávají politický, 

ale i ekonomický vývoj České 

republiky. Prosím zamysleme 

se všichni nad tímto stavem 

a pojďme společně k letošním 

krajským a senátním volbám. 

Ty letošní považuji za velmi dů-

ležité. A to z několika důvodů. 

Krajské volby jsou jedny z nej-

důležitějších pro obce a města 

a tím pádem pro běžné občany. 

Kraje mají obrovské rozhodova-

cí pravomoci přímo se týkající 

komunální úrovně. U Senátu je 

to jiné. Senát je považován za 

Proč jít k volbám
„pojistku demokracie“. Ano tím 

by byl, pokud by obsazení sená-

tu bylo nepolitické. Podívejme 

se na současný stav – Sněmovna 

PČR „pravicová“, Senát PČR 

„levicový“. Je to takto správně? 

Domnívám se, že to takto nasta-

vený systém je špatný. Pokud 

bude Senát PČR složen výhrad-

ně z nestraníků bude jeho kredit 

mnohem vyšší. Zamysleme se 

společně nad současným stavem 

a volme v podzimních volbách 

do Zastupitelstev krajů a do 

Senátu nestraníky, případně 

osobnosti z vašeho okolí, které 

znáte. Pak se můžeme společně 

těšit na lepší zítřky. Nemysleme 

jen na sebe, ale také na budoucí 

generaci, generaci našich dětí. 

Protože připravit vhodné pod-

mínky pro naše děti je základ 

a jedině tak se můžeme společ-

ně posunout správným směrem.

Ing. Petr Čuřík, 

starosta obce Sulice

kandidát do Senátu PČR 

za volební obvod 41. Benešov

Všechromy – Mateřské cen-

trum Lodička, které sídlí v pod-

kroví domku bývalé hasičské 

zbrojnice ve Všechromech, 

uspořádalo prázdninový výlet na 

zříceninu hradu Zlenice. „Užili 

jsme si společný prima výlet, 

který vřele doporučuji všem 

čtenářům Zápraží,“ říká Míša 

Hupcejová. „Vlakem dojedete 

do Senohrab a odtud se pěš-

ky vydáte po žluté značce až 

k zřícenině Zlenice. Půjdete 

příjemnou trasou bez stou-

pání, kterou zvládnete i s ko-

čárky. Po prohlídce hradu 

můžete přeplout na přívozu 

Sázavu, dát si dobrý oběd 

a motoráčkem, který staví 

nedaleko, se dopravíte na 

vlakové nádraží Čerčany!

Program Lodičky se na-

plno rozjede až v říjnu, 

ale přijít můžete už v září, 

MC Lodička uspořádalo 

prima prázdninový 

výlet k Sázavě

Vyzkoušejte prima výlet
kdy budou probíhat ukázkové 

hodiny. Rádi mezi sebou rádi 

přivítáme nové maminky – „po-

sily“, takže se nebojte a přijďte 

mezi nás,“ zve všechny Míša 

Hupcejová. Bližší informace na 

http:/xp.me.cz/lodicka.
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16. září – Kostelec 

nad Černými lesy, 

Salon kotlů, 
Kutnohorská 678. 

Od 9.00 do 13.00 hod. zveme 

všechny zájemce o moderní 

vytápění biomasou na Den 

otevřených dveří v luxusní 

kotelně na pelety a dřevo 

a prohlídku Salonu kotlů 

Guntamatic. Další informace 

na www.SalonKotlu.cz

  1. září
� Hrusice - HASIČSKÉ ODPOLED-

NE na počest 115. výročí založení 

SDH Hrusice, začátek akce ve 

13 hod. na hřišti. Na programu ukázky 

historické a profesionální techniky, 

hudba, občerstvení, hasičské soutěže 

a dobrá zábava.

  2. září
� Strančice – Indiánský den 

– ve starém lomu v ulici V Březince se 

můžete setkat s Indiány, to od 14 do 

18 hodin. Čeká vás zábava, pečený 

bizon, lukostřelba, výroba čelenky 

a další. Za OS Dvě věže srdečně 

zve Iva Šrámková.

  8. září
� Kamenice – Van Gillern Cup 

2012 – čtvrtý ročník závodu horských 

kol. Závod se po dvou předchozích 

ročnících vrací do horno- a dolnopo-

žárských lesů a nabízí zajímavé tratě 

převážně po lesních cestách v délce 

25 a 50 km, dětský závod na 7 km 

a po dobré loňské zkušenosti i závod 

pro nejmenší na odstrkovadlech 

kolem fotbalového hřiště. 

Info na www.vangillerncup.cz. 

  9. září
� Říčany – Nedělní pochod s Líbou. 

Trasa: Benešov - Měsíční údolí 

- Pyšelka - 15,5 km. Odjezd vlakem: 

Říčany 7.47 hod.

Přihlášky do 7.9. na tel: 723 513 431 

nebo mail: libuse.rohoskova.@cent-

rum.cz. Další informace: 

www.kct-ricany.wz.cz

� Ondřejov – SKC zve na AKCI S OL-

GOU ŠÍPKOVOU A BOHUMILOU ŘE-

ŠÁTKOVOU. Od 8,30 hod prezence, 

od 9,00 hod Step aerobik, od 10,15 

hod Port de Bras. Více informací na  

www.obecondrejov.cz/skcentrum.

  13. září
� Ondřejov - SKC zve na ukázkovou 

hodinu gymnastické přípravy pro děti 

od 5ti do 8 let, ve čtvrtek od 18 hod. 

Minulý týden jsme získali trenérku.

  15. září
� Strančice - Sdružení přátel stu-

dánky u kaple sv. Anny zve na: Výlet 

za studánkami kolem Sázavského 

kláštera a jeho historií. Odjezd 

vlakem v 7,55 hod. ze Strančic. Bližší 

info: studanka.strancice@email.cz 

nebo tel.: 607 157 493

22. 9. 201222. 9. 2012

Všichni se sejdeme v SKC Ondřejov
Sportovně kulturní centrum v Ondřejově nabízí 

širokou nabídku aktivit pod vedením kvalifikovaných 

lektorů a úspěšných sportovců. Od září se můžete 

těšit na „své“ oblíbené kurzy a také na řadu novinek. 

PRO DOSPĚLÉ:
� Kurz sebeobrany pro pokročilé od 12 let s Kristinou Bosákovou, 

mistryní Evropy v karate, v pondělí od 19 hod. 

� Dva kurzy Pilates pro dospělé s Barborou Valuchovou, 

v pondělí od 9 hod a ve středu od 20.15 hod. 

� Kurz cvičení pro zdravá záda nově i pro maminky po porodu 

s Martou Princovou ve čtvrtek od 9 hod.

� Kurz vinyasajógy pro dospělé s Danou Grossovou 

v úterý od 9.30 hod. 

� Klasický kurz kresby a malby pro dospělé (mohou se zúčastnit 

i školáci, pokud budou mít zájem) s ing. arch. Veronikou Třebickou 

– Tomanovou v pondělí od 17.30 hod. 

� Netradiční kurz zážitkové kresby a malby pro dospělé 

s podtextem relaxace a povídání s tužkou a štětcem 

s Klárou Rudolfovou ve čtvrtek od 10.15 hod. 

„Dospěláci“ se mohou dále těšit na powerjógu, jógu, tajči, balanční 

techniky doplněné technikou SM–systém proti bolestem v zádech, 

box, zumbu, fitness latinu, step aerobik a formování postavy. 

Ojedinělý zájem je o pravidelné úterní a čtvrteční lekce aerobiku 

a body Form Olgy Šípkové, mistryně světa ve sportovním aerobiku.

Vzhledem k tomu, že se snažíme vytvářet v SKC příjemnou 

atmosféru a přátelský prostor pro celé rodiny, vytvořili jsme 

pro vás rodinný klub Pohoda, kde funguje kavárnička s dětským 

koutkem. V hezkém prostředí si můžete dát kávu, zákusek 

a malé občerstvení a v klidu počkat na své děti, pro které jsme 

opět připravili spoustu kroužků.

PRO DĚTI: BASKETBAL, 

ROKENROL, BOX, SEBEOBRANA

� Basketbal pro žáky 1. stupně ZŠ 

s Terezou Kölblovou, která hrála 

nejvyšší basketbalovou ligu a byla 

v širší juniorské reprezentaci ČR, 

každé pondělí od 17 hod.

� Přípravka TŠ Twist Říčany 

(klub akrobatického rokenrolu, který 

v roce 2009 a 2010 získal titul mistrů světa v kategorii dívčích formací do 

15ti let) pro kluky i děvčata od 6ti do 11 let, každý pátek od 15.30 hod. 

� Kurz boxu pro juniory se Standou Stárkem, mistrem ČR v boxu, 

ve čtvrtek od 17 hod.

BALET, ZUMBA, HIP HOP, BREAK DANCE

Předškolní děti se mohou těšit na oblíbený balet, zumbu, angličtinu 

podle Helen Doron, kurzy Yamaha (robátka, 1. krůčky k hudbě a rytmic-

ké kroky) a pohybové hry. Školní děti rovněž baletí, a tanečně se mohou 

vyžívat při zumbě, Hip Hop, Street Dance a Break Dance. Pokračovat 

bude oblíbený badminton a Taekwondo. Z hudebních kurzů si stálý 

zájem drží hra na kytaru ve 4 kurzech rozdělených podle úrovně. 

29. 9. 2012 

Restaurace u Andělů
SVATOVÁCLAVSKÉ 

HODY
speciality české kuchyně

domácí moučníky

pivní speciály

Hlavní 19, Senohraby, 
www.restauraceuandelu.cz

Kontakt: 

skcvondrejove@seznam.cz, 

www.obecondrejov.cz, 

manažerka akcí a kurzů: 

Ing. Bohumila Řešátková: 

tel.: 773 693 319.

Zápisy do všech 

kurzů začínají 

již 3. září. 

Těší se na vás tým SKC

FITlady: studio pro ženy

AKCE V ZÁŘÍ – UKÁZKOVÉ 

LEKCE  11. až 13. 9.

Vyzkoušejte zdarma naše lekce 
- Alpinning, Zumba, Pilates, 
Fat-burning, Powerjóga nebo 
cvičení pro děti – Angličtina 
s pohybem a hrami (4-6let), 
Kreativní jóga pro děti (7-10let).
Bližší informace naleznete 

na www.fitladyricany.cz. 

Rezervujte si své místo včas na 

telefonu recepce 323 605 496. 

Nabídka platí pro nové klientky.

Září 2012
� 1. 9. Loučení s prázdninami a country festival „Vidovický havran“. 
Milé děti, přijďte se i se svými rodiči a kamarády rozloučit s letošními 
prázdninami! Budou na vás čekat soutěže tentokrát v duchu letní olympiády 
a bohatý kulturní program. Přejeme vám do nového školního roku plno sil 
a samé jedničky!
Zároveň se v areálu HOTELU zámek BERCHTOLD uskuteční country festival 
tak trochu jinak. V průběhu odpoledne bude soutěžit několik kapel o přízeň 
návštěvníků. Akce se koná od 10:00 do 16:00.

� 8. 9. Minitenisový turnaj
Turnaj pro registrované členy ČTS. Přihlaste se na 736 757 577 
nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz. Začátek 9:30 hod.

� 15. 9. Soutěže a výstava veteránů
V sobotu začíná další ročník soutěže a výstavy veteránů. Program bude 
probíhat od 10:00 do 16:00. Po celý den budou připraveny soutěže nejen 
pro vystavovatele. Proběhne vyhlášení výsledků soutěží v kategoriích 
automobil a motocykl do roku 1945 a od roku 1946 (do roku 1975).

� 23. 9. Turnaj ve stolním tenise
Turnaj pro neregistrované členy. Přihlaste se na 736 757 577 nebo 
na sportcentrum@zamekberchtold.cz. Začínáme v 9:30.

� 28. 9. Svatováclavské slavnosti
Přijďte s námi oslavit svátek svatého Václava, patrona české země. 
Od 10:00 do 16:00 hod. Pro děti budou připraveny tématické soutěže. 
V divadelním představení děti seznámíme s legendou o svatém Václavovi. 
Dospělí návštěvníci mohou ochutnat vynikající burčák z jižní Moravy 
a zúčastnit se tradiční soutěže o nejchutnější štrůdl. Napečte dle Vašich 
rodinných receptů ten nejlepší štrůdl, přineste ho v den akce a vyhrajte 
víkendový pobyt v HOTELu zámek BERCHTOLD a další ceny. 

Jurečkovská 
Šlapka popáté
Dne 29. 9. 2012  pořádá občanské 
sdružení Domeček závod horských kol 
„Jurečkovská Šlapka – aneb kolečka 
okolo Jurečka“. Start a cíl je na známém 
koupališti Jureček. Nejzajímavější místa 
trati jsou v okolí tenisových kurtů 
a starého koupaliště. Také letos nebudou 
chybět dětské závody o ceny. 
Více podrobností o kategoriích, 
propozicích závodu a trati najdete 
na www.jureckovskaslapka.cz. 
Těšíme se na Vás!!

FLORBAL 
V ŘÍČANECH
V letošním červnu jsme v oddíle 
registrovali 52 dětí ve věku 6 – 14 let. 
V nadcházející soutěžní sezóně budeme 
obsazovat již tři soutěže - starší žáci, 
mladší žáci a přípravka. Rádi bychom 
naše družstva posílili o další zájemce. 
Proto pořádáme ve čtvrtek 20.9. od 
17,00 hod. v tělocvičně ZŠ Bezručova 
nábor nových hráčů do pole i do branky 
(dívky ročníku narození  2006 – 2003, 
kluci ročníku narození 2006 – 1998). 
S sebou potřebujete pouze sportovní 
oblečení a čistou (nejlépe sálovou) obuv, 
případně vlastní florbalku, tu ale stejně 
jako brankářské vybavení můžeme 
zapůjčit. Uvítáme rovněž kohokoliv z řad 
rodičů či sportovních nadšenců, kdo by 
se chtěl zapojit do činnosti klubu.
Za trenérský tým FBC Říčany Jiří Pros.

16. září
Na Krupičku, 
Naboso a s knírem
Babický Trail 1/4 Maraton je běžecký závod 
lesem na 10.549 m, tedy přesně 1/4 klasického 
maratonu. Závod je koncipován jako čistě 
amatérský a součástí akce je i pomoc těm, kteří 
běhat nemohou, prostřednictvím výtěžku ze 
vstupného, který jde celý na konto Výboru dob-
ré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Letos konkrétně 
přispějeme na invalidní vozík pro osmnáctiletou 
gymnazistku z Prahy Annu Krátkou.
Kromě hlavní trati jsou k dispozici další 
kategorie – štafety 2 x 5km, děti do 6 let 400 m, 
děti do 12 let 800 m i nová disciplína pro tento 
rok, tzv. Hobby běh na 3 000 m. „Specialitou 
podniku“ jsou potom ceny za Nejlepší čas 
s knírem, což je samozřejmě kategorie otevřená 
jak mužům, tak ženám a novinkou letos 
budou kategorie Na Krupičku/Krupičkovou 
(běh do půl těla) a Naboso.
Mimo závod samotný nabídne pořádající SK 
Babice stejně jako loni bohatý doprovodný 
program a dobré občerstvení. Čestným hostem 
a startérem závodu bude letos legendární běžec 
Vlastimil Zwiefelhofer, Čtyřnásobný vítěz Bě-
chovic a devítinásobný vítěz Velké Kunratické. 
Závod se uskuteční v Babicích u Říčan. 
Propozice, registraci, aktuální startovní 
listinu, i všechno ostatní naleznete 
na webu www.babice.sk.

Salza – latina mix od 10,15 hod 

Salza – Kuba. Více informací na 

www.obecondrejov.cz/skcentrum.

  1. října
� Ondřejov – SKC zve na ukázko-

vou hodinu basketbalu s Terezou 

Kölblovou pro děti 1. stupně ZŠ od 

17 do 18 hod

  17. září
� Ondřejov – SKC zve na ukázkové 

hodiny Pilates s Barborou Valucho-

vou v pondělí od 9 do 10  hod. A ve 

středu 19. 9. od 20,15 do 21,15 hod.

� Ondřejov – SKC zve ukázkovou 

lekci kresby a malby pro dospělé 

i mládež s ing. arch. Veronikou 

Třebickou Tomanovou od 17,30 do 

19 hod.

  18. září
� Ondřejov – SKC zve na ukáz-

kovou lekci Vinyasajógy s Danou 

Grossovou od 9,30 do 11 hod. 

  19. září
� Uhříněves – DDM – Promítání ve 

volnočasovém klubu 803. Můžete 

přinést vlastní film, společně 

vybereme ten nejlepší. Začátek akce 

15:30 hod., vstup volný.

� Ondřejov – SKC zve na ukáz-

kovou lekci Cvičení s balančními 

pomůckami a dle SM-systému 

s Danou Řehákovou od 18,45 do 

20,15 hod

  20. září 
� Ondřejov – SKC zve na ukázko-

vou lekci zážitkové kresby 

a malby s Klárou Rudolfovou 

od 10,15 do 11,45 hod. 

� Ondřejov – SKC zve na ukáz-

kovou hodinu boxu pro juniory se 

Standou Stárkem, mistrem republiky 

od 17 do 18 hod.

  21. září 
� Ondřejov – SKC zve na ukáz-

kovou hodinu rokenrolu TŠ Twist 

Říčany pro děti od 6ti do 11ti let od 

15,30 do 16,30 hod.

  22. září
� Uhříněves – Společná akce 

všech pražských Domů dětí 

a mládeže. Hry a soutěže v areálu 

pražské zoo. Vstupenky k vyzved-

nutí v DDM, vstup pro děti zdarma.

� Říčany – 18. ročník pochodu 

Indiánské loučení s létem. Vydejte 

se mezi 13 – 15 hodinou z koupališ-

tě Jureček Říčanským lesem plným 

indiánských her, soutěží a koní cca 

6 km, k cíli s programem Ekocentra, 

včelařů, lukostřelbou, plavbou na

kánoích, indiánským týpí a hudbou 

skupiny PRO-VAS k poslechu i tanci 

od 17 hodin. Startovné 30 Kč.

� Kostelec n.Č.l. – Občanské 

sdružení ASANACE pořádá 10. 

ročník Kosteleckého kolvětrání. 

Start nám. Smiřických (před školou), 

čas startu: 13 hodin (prezence od 

12:30), trasy: 10 - 50 km, startovné: 

20 Kč/člověk nebo 30 Kč/rodina. 

Přihlášky na email: kolvetrani@-

seznam.cz nebo na místě před 

startem. Více informací a mapy tras 

ke stažení na www.cvikr.info

  23. září
� Ondřejov – SKC zve na AKCI 

S ANDREJEM MIKULKOU. 

Od 8,30 hod prezence, od 9,00 hod 

MUKAŘOVSKÝ  PIŠTĚK
20. – 23. září
Jedinečná přehlídka amatérských 
divadelních souborů. Pořádá: 
Josef Pšenička, TJ Sokol a SDH Mukařov.
� 20. 9. od 10.30 hod. – Máňa hrdina, po-
hádka, DS Svatopluk, Benešov. Od 19.30 hod. 
– Doba kamenná, představení pro dospělé, 
DS BANDA, Bystřice u Benešova.
� 21. 9. od 10.30 hod. – Alenčiny rošády, 
pohádkový příběh, DS Svatopluk, Benešov. 
Od 19.30 hod.- Sborovna, představení 
pro dospělé, DS Havlíček, Neratovice.
� 22. 9 od 14. hod. – Utopený hastrman, 
pohádka, DS Strančice. Od 19.30 hod. 
– Chůvičky, představení pro dospělé, 
DS Stránčičce.
� 23. 9 od 10.00 hod. - O čertech a čerticích, 
pohádka, DS Horní Počernice.
Na školní představení 1. i 2. stupně přinesou 
děti namalované obrázky, které dospělí vyhod-
notí a v neděli po ukončení pohádky budou 
předány vítězným malým malířům odměny.

20. 9. v 9.30h – akce bezpečný 

pes v Mikešově školce, těšíme 

se i na rodiče s dětmi, kteří 

školku běžně nenavštěvují

15. září
Po stopách kocoura Mikeše - 9. ročník turistického pochodu 
Pořádá město Mnichovice ve spolupráci s obcemi Hrusice, Mirošovice, Senohraby 
a Ondřejov, ZŠ  T.G. Masaryka v Mnichovicích, Oblastním muzeem Praha-východ, 
Sportovním areálem Šibeniční vrch, KČT a Astronomickým ústavem Ondřejov 
Start pochodu: od 8.00 do 11.00 hod. v turistickém informačním centru v Mnichovicích, 
Masarykovo náměstí 83. Každé dítě dostane na startu malou hračku a každý pejsek 
pamlsek. Cíl pochodu do 19.00 hod. opět v Mnichovicích. Startovné 25 Kč a děti 10 Kč.
Na výběr jsou čtyři trasy: Trasa Mikešova – 9 km, Mnichovice – Hrusice – Mnichovice
Trasa Bobešova – 18 km, Mnichovice – Hrusice – Ondřejov – Třemblaty – Mnichovice
Trasa Pašikova – 25 km, – Nově – Mnichovice – Hrusice – Zlenice (Hláska) 
– Poddubí – Ondřejov – Třemblaty – Mnichovice
Trasa Hastrmanova –- 32 km, Mnichovice – Hrusice – Zlenice (Hláska) – Čtyřkoly 
– Lštění – Dubsko – Hvězdonice – Ondřejov – Třemblaty – Mnichovice.
Více informaci na www.mnichovice.info, tel.: 323 666 311, 
e-mail: infocentrum@mnichovice.cz



Zimní tenisová škola 
v Oáze Říčany
Oáza Říčany přijímá přihlášky do „zimní“ tenisové školy, 
která je určena pro děti ve věku 4 až 15 let. Tenisová škola 
probíhá pod vedením kvalifikovaných trenérů v pevné 
tenisové hale (3 kurty) od poloviny října 2012 do poloviny 
dubna 2013 (dále navazuje letní tenisová škola) a je vhodná 
jak pro děti které se chtějí naučit jen základy tenisu, tak i pro 
ty, kteří by chtěli hrát tenis závodně (v Oáze máme závodní 
družstv a všech věkových kategorií). Cena je od 3.300 Kč 
za 6 měsíců. Více informací na www.oazaricany.cz.

Přijmeme ihned kuchaře. Více informací tel. 777 201 510.

www.oazaricany.cz
oazaricany@oazaricany.cz
tel.: 323 601 170
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Ať už se chystáte vymalovat 
pokoj, barevně oživit fasádu na 
vašem domě nebo potřebujete 
povrchově ošetřit dřevěný ná-
bytek, obraťte se s důvěrou na 
skutečné odborníky v oblasti 
prodeje barev a laků – na firmu 
Profi-color.

„Nákup barev může být někdy 

věda. A proto jsou naši prodejci 

vždy připraveni vám pomoci s vý-

běrem správného typu materiálu 

i odstínu. Poradíme vám i s technic-

kými otázkami,“ říká obchodní ma-

nažerka Renata Štěpánová. „Veške-

ré barvy mícháme samozřejmě na 

počkání. A to i včetně omítek, na 

které je až do podzimu 15% sleva. 

Než barvy připravíme, můžete si 

zatím vypít kávu nebo si pro oživení 

svých domovů vybrat tapety z mno-

ha krásných katalogů, které máme 

k nahlédnutí na prodejně. Vybírat 

můžete také dekorační lišty, samo-

lepící dekorace, šablony a jiné. 

Pokud potřebujete pomoci 

s uskutečněním svých představ, 

nabízíme služby zkušených, šikov-

Jsme specialisté na barvy 
– natřete to všem!

ných malířů, kteří zvládnout lepení 

bordur i náročnější malířské tech-

niky (jako je benátský štuk, antická 

zemina apod.). Samozřejmostí jsou 

přípravné práce před malováním 

(zakrývání, stavba lešení), úklid po 

malování a drobné zednické opravy 

a štukování. V našem týmu najdete 

i profesionální lakýrníky, natěrače 

a také odborníky na zateplovaní 

fasád.  Zajistíme vám 

veškerou projektovou 

dokumentaci a poradí-

me, jak jednoduše získat 

dotaci z programu MŽP 

Zelená úsporám. 

Tapety patří mezi hity 
letošní sezóny 

Buďte trendy a oživ-

te pokoj nebo přijímací 

halu dekorační tapetou. 

Naše zkušenosti a kva-

lifikace dovolují poradit klientům 

ve výběru vhodných tapet. Nabí-

zíme tapety, které jsou vyrobe-

ny z paropropustných materiálů. 

Všechny tapety se dají umývat 

a při odstraňování se většina tapet 

stahuje beze zbytečného škrábání. 

Tapety na stěnách působí dojmem 

většího tepla a výsledný design na 

stěně je jedinečný.

Přijďte se podívat do našich pro-

dejen a zúčastněte se akce o po-

ukázky na palivové hmoty, která 

trvá až do 22. září 2012.

Naše prodejny najdete v Muka-

řově v areálu Pro-doma,v Nové Vsi 

u Českého Brodu a v Nehvizdech. 

Využít můžete i náš spolehlivý  

e-shop – www.profi-color.cz, kde 

najdete širokou nabídku barev 

a laků za příznivé ceny.

Neváhejte a kontaktujte nás na 

tel.: 734 322 185. Rádi odpovíme 

na všechny vaše otázky.

Sledujte výhodné slevy 
na obklady, dlažbu, sanitu 

a doplňky na internetových 

stránkách www.cero.cz

V Koupelnovém studiu ČERO 

u Louňovic vám pomohou kou-

pelnu zaměřit, navrhnou celkový 

vzhled i sanitár ní zařízení a zdarma 

zpracují 3D grafický návrh.

„Stačí, když nám zákazník jen na-

stíní svoji předsta vu – jaký požadu-

je styl a barevnost a my zhotovíme 

několik návr hů,“ říká majitel pro-

dejny Roman Černý. „Ve spolupráci 

s výrobci navrhujeme i atypická ře-

šení – na příklad dokážeme dodat na 

míru jakýkoliv rozměr skleněných 

dveří do sprchových koutů. Každé-

mu zá kazníkovi zpracujeme indi-

viduální cenovou kalkulaci. Pokud 

s cenou nesouhlasí, snažíme se najít 

opti mální řešení a někde ušetřit. Na-

STAČÍ NÁM JEN NAZNAČIT

Vytvoříme vám dokonalý 

grafický návrh

Kontakt:  Koupelnové studio 

ČERO, Kutnohorská 368 , 

Louňovice – Praha východ, 

tel.: 311 240 850, 

mob.: 739 627 840.

příklad vybereme levnější obklady 

od jiných výrobců, samozřejmě při 

zachování vysoké kvality. Obdobně 

postupujeme i při výběru sanitár-

ního zařízení. Nabízíme pouze  pro-

věřené výrobce s kvalitním záruč-

ním i pozáručním servisem.“

 

Dokážete navrhnuté koupelny 
i realizovat?

Ano! Spolupracujeme s osvědče-

nými řemeslníky (obkladači, zední-

ky, instalatéry) a dokážeme kou-

pelnu, popřípadě i úpravu celého 

bytového jádra dodat na klíč se 

sníženou sazbou DPH. Ob jednávky 

kompletujeme v našem skladu tak, 

aby byla zajištěna ply nulá dodávka 

a návaznost na stav bě. Zákazníkovi 

odpadají starosti, kam zakoupené 

obklady či vanu uskladní. Při mon-

tážích zajišťuje me stavební dozor 

a bezodkladně řešíme problémy 

stavby.  

AKCE: Montáž sprchových 

koutů zdarma (podmínky 

akce na www.cero.cz)

Sprchový kout First
Původní cena 12 857 Kč 
s DPH, nyní 8 990 Kč. 
Rozměry 90x90x185, čiré 
sklo, rám lesklý hliník.

®

Jednou z novinek jsou aktivity určené pro 

děti od 15 měsíců. Maminky s nejmenšími dět-

mi mohou vyzkoušet výtvarné hrátky a veselé 

cvičení. Pro větší děti jsme nově připravili judo, 

které povede vrcholový sportovec a účastník 

letošní olympiády Jaromír Musil. Pro všechny 

správné kluky a holky je určen kroužek sportov-

ní všestrannosti, na kterém se běhá, skáče, šplhá, 

hází balónem – zkrátka děti celkově posilují svo-

ji kondici, sílu a obratnost. Malé sportovce ur-

čitě nadchne i kroužek atletika hrou, tenis, nebo 

kickbox. Holčičky se mohou těšit na zumbu, 

gymnastiku, balet nebo moderní tanec.

Keramika a výtvarný mix
Z tvořivých aktivit patří mezi nejoblíbenější 

keramická dílna. Nově se malí šikulkové mohou 

Přátelské místo pro malé i velké
zapojit do „výtvarného mixu“. V tomto kroužku 

se budou střídat různé zajímavé techniky. 

Děti dostanou maximální péči
Maximální počet dětí v jednom kurzu je 

dvanáct. Díky tomu je každému dítěti věno-

vána náležitá péče. Kurzy vedou prověření 

lektoři, kteří jsou nejen dobří ve svém oboru, 

ale také mají vztah k dětem. Naši lektoři dobře 

ovládají angličtinu, takže kroužky mohou na-

vštěvovat i cizinci.

Hlídání dětí zdarma
Sokolovna Průhonice pamatuje i na rodiče. 

Zatímco se děti baví na některém z kroužků, 

maminky mohou zajít do wellnes studia, ke 

kadeřníkovi, do posilovny, nebo na cvičení. 

V Sokolovně Průhonice také funguje skvělá 

restaurace. Pokud si chcete nerušeně vychut-

nat kávu nebo oběd, mohou si děti pohrát na 

bezpečném, uzavřeném hřišti nebo je můžete 

svěřit do hlídacího koutku (od tří let). Ten je 

pro zákazníky Sokolovny Průhonice zdarma! 

Sokolovna Průhonice je 

místem, které budou vaše děti 

milovat! Od září je zde čekají 

oblíbené tvořivé i sportovní 

kurzy a připravili jsme i několik 

novinek. Neváhejte a přijďte 

se k nám podívat. Z široké 

nabídky si určitě vyberete.

Zahájení kurzů je od 10. září!

Bližší informace 

na www.sokolovnapruhonice.cz, 

tel.: 267 310 506, 

e-mai:info@sokolovnapruhonice.cz. 



SPECIALITY NA GRILLU

HOVĚZÍ - PŠTROS - ZVĚŘINA

RYBY - BURGRY - ZELENINA - SÝRY

AKTUALITY NA WEBU

DĚTSKÝ PARK

PÁTEK 
17.00 - 22.00

SOBOTA A NEDĚLE
14.00 - 22.00

NEBO PO TELEFONICKÉ DOHODĚ

Tel.: 776 776 897

www.villavojkov.cz

Tehovec - Vojkov, K nemocnici 44
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„Pokud již myslíte na zimu 

a objednáváte si palivové dřevo, 

dovolujeme si vám nabídnout naše 

kvalitní boxy na skladování dře-

va,“ říká ředitel a jednatel společ-

nosti DŘEVO PRO DŮM Jaroslav 

Hořejší. 

Díky našim prostorným boxům 

budete mít palivové dřevo vždy 

srovnané a částečně chráněné před 

deštěm a sněhem. Dalším nezbyt-

ným vybavením zahrady před zi-

mou jsou zahradní domky, do kte-

rých uskladníte kola, letní posezení 

a nejrůznější nářadí. Nemusíte jez-

dit do žádného obchodu! V pohodlí 

domova si můžete vybrat z široké 

nabídky našeho internetového ob-

chodu a my vám zahradní domek, 

box na dřevo nebo jiné zboží do 14 

dní dovezeme a po dohodě i smon-

tujeme. Zboží dopravíme na jaké-

koliv místo po celé ČR.

Poctivá řemeslná práce
Všechny naše výrobky jsou vy-

robeny z kvalitního, dobře vysuše-

ného dřeva, které poctivě, řemeslně 

Praktický pomocník – box 
na skladování dřeva

zpracováváme. K povrchové úpra-

vě používáme prostředky na přírod-

ní bázi. Konstrukce jsou vyrobené 

z masivních hranolů, jenž zaručují 

dobrou stabilitu a stoprocentní 

bezpečnost výrobků. Za své zboží 

ručíme a poskytujeme dvouletou 

záruku. Naší velkou výhodou je, že 

jsme prvovýrobci a všechny výrob-

ky vznikají u nás, v dobře vybave-

ných výrobních halách s moderním 

zázemím. Díky tomu můžeme za-

jistit opravdu stoprocentní kvalitu 

a také nízkou cenu – nemusíme 

prodávat přes zprostředkovatele. 

Naši zákazníci jistě ocení i to, že 

jsme variabilní a dokážeme se při-

způsobit každému přání. Jestliže si 

budete přát jiné rozměry, než jsou 

uvedeny v nabídce, budeme se vám 

snažit vyhovět. 

Internetový obchod DŘEVO PRO DŮM si získal mnoho spokojených zákazníků 
i z řad čtenářů Zápraží. Mezi nejprodávanější produkty patří zastřešení teras, 
garážová stání a herní prvky na dětská hřiště. „Všem zákazníkům děkujeme za 
důvěru a přeji, aby naše výrobky dlouho a dobře sloužily,“ dodává pan Hořejší.

Internetový obchod 

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

Internetové stránky jsou velmi 
přehledně rozděleny do kategorií: 
� Zastřešení teras, pergoly a altány; 
� Stání pro auta - carporty; 
� Dřevěné domky a chaty; 
� Dřevěné domky na nářadí a k bazénu; 
� Zábradlí, ploty, branky, lávky; 
� Dřevěný nábytek venkovní; 
� Pro děti.

Zahradní domek Petra 26 352 Kč 

Zahradní 
domek 
Melanie 
22 320 Kč

Zahradní přístřešek 22 500 Kč

Box na skladování dřeva Sam 7 800 Kč

Osobní doporučení je nejlepší reklama

V čem spočívá metoda Metabolic balance? Jde o unikátní lékař-

skou metodu, která úspěšně funguje po celém světě. Byla vyvinuta 

na základě vědeckých výzkumů a poznatků lékařů, dietologů 

a odborníků na potraviny. Upravuje látkovou výměnu, a srovnává 

metabolické a chemické procesy v těle. Díky tomu nejen zhubnete, 

ale také ozdravíte svůj organismus. Každému jedinci je na základě 

zadaných osobních informací a laboratorního rozboru krevního 

obrazu vytvořen individuální jídelníček. Podle složení krve jsou 

do tohoto plánu vybrány potraviny, které tělu dodají látky potřeb-

né k nastartování správného metabolismu. Jestliže budete tento 

jídelníček a několik jednoduchých pravidel dodržovat, dojde k při-

rozené produkci hormonů a dalších látek, které vytvoří „správné“ 

chemické procesy ve vašem těle. 

„Mnohdy jde o podivné meto-

dy, kdy zaplatíte značné peníze za 

„nic“ – za kouzelnou pilulku bez 

účinku, nebo vám mohou dokonce 

poškodit zdraví. I já jsem si prošla 

obdobím „hledání“ a jsem ráda, že 

jsem se seznámila s metodou Me-

tabolic balance, která mi pomáhá 

udržet váhu již několik let. A ne-

jen to – díky této lékařské metodě 

založené na vědeckém výzkumu, 

jsem se zbavila některých zdra-

votních problémů, únavy a cítím 

se plná energie. Nejlepší reklamou 

je osobní doporučení a já vám me-

todu Metabolic balance s čistým 

svědomím doporučuji. Doporučení 

vám rádi dají i další naši klienti. 

Například pan Mirek, kterému 

je 35 let, pracuje jako vrcholný 

manažer a trpěl velkou nadváhou. 

K nadváze se brzy přidaly zdravot-

ní komplikace a především ztráta 

sebevědomí. Pan Mirek věděl, 

že tento problém sám nezvládne, 

ale styděl se požádat o odbornou 

pomoc, natož zajít do posilovny. 

Když jsem ho ujistila, že našim kli-

entům věnujeme individuální péči 

a konzultační schůzky probíhají 

diskrétně, v naprostém soukromí, 

dohodli jsme se na spolupráci. Pan 

Mirek zhubl 35 kilo, ozdravil svůj 

organismus a navíc získal obdiv 

svých kolegů, kteří ho prý velmi 

podporovali. 

Další naše klientka je 68letá 

paní, která si chce díky metodě 

Metabolic Balance prodloužit 

kvalitní život. Přeje si být v dob-

ré kondici a bez zdravotních po-

tíží a doufá, že si jednou zatančí 

s vnukem na jeho svatbě.

Naši pomoc vyhledal i senior pan 

Ladislav, kterému vadí, že nemá 

energii hlídat svého pětiletého vnu-

ka. Díky metodě Metabolic Balan-

ce se mu daří hubnout a věřím, že 

pan Ladislav si brzy bude se svým 

vnukem bez obtíží a únavy hrát.

Kontakt: Husova 6, Říčany, 

tel.: 725 742 019. Více informací

najdete na www.studioprozeny.cz.

Magdalena Mikulandová je 

majitelkou Studia pro ženy, kde 

pečuje o ženy všech věkových 

kategorií. Poskytuje odborné  

a specializované služby v porod-

nictví a gynekologii, dietologii, 

ale i speciální metodu léčení 

funkční ženské sterility. Také 

nabízí vědeckou metodu 

Anti-ageing, která zpomaluje 

stárnutí a zvyšuje kvalitu života.

„Reklamy, které slibují zázračné zhubnutí se 

na nás valí ze všech stran a není divu, že jim 

nedůvěřujeme,“ říká Magdalena Mikulandová, 

majitelka úspěšného Studia pro ženy.

Vážení čtenáři, navštivte pro-
dejnu Teak Galery v Uhříněvsi. 
Čeká vás bezkonkurenčně nej-
větší nabídka nábytku a origi-
nálních dekorací z teakového 
masivu pro dům, byt a zahradu.

„Díky naší široké nabídce si 

vybere opravdu každý. Prodejní 

prostory fungují jako galerie, kde 

můžete čerpat inspiraci a kochat 

se poctivou ruční prací. Každý kus 

nábytku je originálním dílem. Ná-

vštěva naší prodejny pro vás bude 

v každém případě krásným zá-

žitkem,“ dodává vedoucí prodeje 

Marie Tenglová.

Bezkonkurenčně největší výběr

V naší nabídce najdete stoly, 

židle, knihovny, šatní skříně, po-

stele, komody, ale také zrcadla, 

koupelnový nábytek včetně umy-

vadel z kamene, křesla a pohov-

ky potažené ručně vydělávanou 

a přírodně barvenou bůvolí kůží. 

Nechybí originální, designové 

doplňky, jako jsou sochy, svítidla, 

porcelán a teakové mísy všech 

velikostí a tvarů, které mohou po-

sloužit jako skvělý dárek.

Největší výběr teakového nábytku

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 čtyřmetro-

vém jídelním stole, nebo potřebu-

jete do své restaurace čtyřicet židlí 

– žádný problém, ihned dodáme. 

Nábytek ze střední Jávy
Nábytek dovážíme ze střed-

ní Jávy, kde máme dlouholetého 

a spolehlivého partnera. Osobně 

jezdíme na Jávu třikrát do roka 

vybírat nové zboží a kontrolovat 

kvalitu. Nábytek vyrábíme i na 

zakázku. Klient přinese svůj ná-

vrh. Stačí obyčejná skica, kterou 

pošleme mailem nebo faxem na-

šemu dodavateli na Jávu. Během 

týdne přijde návrh včetně ceny. 

V případě zájmu vám doporučíme 

architekta, který vám pomůže rea-

lizovat vaše představy. 

Stoleté, recyklované dřevo
Kromě klasického nábytku, 

ať v moderním nebo rustikálním 

provedení, nabízíme i zcela ojedi-

nělý sortiment nábytku a doplňků 

z recyklovaného dřeva, jehož stáří 

se odhaduje i na stovky let. Ten-

to nábytek přímo dýchá historií 

– můžete mít stůl ze starého mos-

tu nebo přístavního mola. Zcela 

unikátní jsou dřevěná vyřezávaná 

Teak Galerie Uhříněves, 

Přátelství 1258/7, 

kontakt: 724 189 213, e-mail: 

teakuhrineves@seznam.cz, 

www.teakcentrum.cz, 

Prodejní doba: 

Pondělí - pátek:  9:30 - 19:00, 

Sobota: 9:30 - 17:00 hod.

okna, zachráněná ze starých ko-

loniálních domů, která slouží jako 

dekorace. 

Zahradní nábytek a dekorace
V prodejně Teak Galery si mů-

žete vybrat i zahradní nábytek 

a dekorace, včetně originálních, 

ručně vyráběných soch z lávového 

kamene a fontán.



20  |  ZAPRAZI.EU

Život v kraji

JAKO JEDINÍ V ČR!

ZÁRUKA 
NA CELÝ DŮM

Nemáte chuť či odvahu po 
předchozích špatných zkuše-
nostech znovu začínat s výukou 
cizího jazyka? Bojíte se, že bude 
výuka náročná a nezáživná? 
V tom případě – hlavu vzhůru. 
Navštivte Dny otevřených dve-
ří 6. a 17. září v Jazykové škole 
LANGFOR v Říčanech a bude 
vám jasné, že tentokrát to dobře 
dopadne.

Při Dnech otevřených dveří uvi-

díte, co v LANGFORu znamená 

„hlavu vzhůru“. Jazyková škola 

LANGFOR založila výuku na nej-

lepších vyzkoušených metodách, 

dala je do rukou zkušeným profe-

Hlavu vzhůru!
sionálům s dlouholetou praxí a to 

vše podpořila nejnovější technikou. 

Jako první jazyková škola ve Stře-

dočeském kraji vybavila své učebny 

interaktivními tabulemi, které vám 

umožní soustředit veškerou energii 

jen na učení, jež je díky této tech-

nologii účinnější, snadnější a zá-

bavnější. Věřte tomu, že to oceňují 

nejen děti, které navštěvují některý 

z dětských kurzů, ale i dospělí.

Interaktivní tabule
Interaktivní tabule ukáže, že 

slova hlavu vzhůru neznamena-

jí jen povzbuzení. Během výuky 

budete mít skutečně hlavu vzhůru. 

Neskláníte se nad učebnicí, nic do 

ní nezapisujete, nehledáte odstav-

ce a cvičení. Učebnici máte totiž 

během hodiny přímo před sebou, 

na tabuli. Je potřeba nějaký článek 

zvětšit? Žádný problém. Je potře-

ba na tabuli do zobrazené učebnice 

doplňovat správná slova? Kreslit 

propojení mezi výrazy? Psát odpo-

vědi? Něco zvýraznit? Připojit po-

známku? Žádný problém. Výuka 

je pestrá, atraktivní a účinná také 

díky možnosti přehrávat na inter-

aktivní tabuli zvukové záznamy, 

ukázky filmů a videoklipů.

Čtyři hodiny zdarma 
na vyzkoušení

Vyberte si libovolný kurz pro 

dospělé a zúčastněte se čtyř hodin 

výuky. Pokud nebudete spokojení, 

dostanete kurzovné zpět. Navštiv-

te www.langfor.cz, kde přehled-

ně zjistíte, jaké kurzy se otevírají 

a kolik je volných míst. Vyberte 

si kurz a online se zapište. „Nebo 

nám zavolejte. Rádi vám s vý-

běrem kurzu poradíme a bude-li 

potřeba, vytvoříme pro vás učeb-

� Výběr jazyků: angličtina, 

němčina, španělština, 

francouzština.

� První interaktivní tabule 

v jazykové škole ve 

Středočeském kraji

� 48 kurzů pro dospělé, 

10 pro děti

� Kurzy na míru, individuální 

přístup, malé skupinky žáků

zkušení lektoři

Dny otevřených dveří 

6. a 17. 9. 2012, 

9:00 – 18:00 hod. 

Přijďte se podívat, jak se učí 

cizí jazyk na interaktivní tabuli.

ní plán přímo na míru. Jedenáct 

let úspěšného fungování a tisíce 

spokojených žáků. Tomu se říká 

prověřená kvalita,“ dodává ředitel 

školy Mgr. Jan Plecháček.

Jazyková škola LANGFOR 

Říčany, 17. listopadu 133/17

tel:. 323 606 096, 

e-mail: info@langfor.cz

Kancelář: Po–Čt 9.00–12.00, 

14.00–17.00

www.langfor.cz 

Kominictví Pechlát z Říčan si 
získalo důvěru mnoha zákazníků, kteří 
ocenili profesionální práci, příjemné 
vystupování a velkou ochotu vyřešit 
jakýkoliv problém. „Blíží se topná 
sezóna a my jsme připraveni poskyt-
nout našim zákazníkům dokonalý 
servis,“ říká jednatel firmy Michal 
Pechlát. „Nyní můžete využít naši 
speciální telefonní linku 323 603 444, 
na které se můžete objednávat 
v pracovní dny od 7 do 15 hod. 
Vaše objednávka bude zaregistrována 
a díky tomu budete mít jistotu, 
že náš kominík dorazí přesně 
ve stanovenou hodinu. 

Všechny čtenáře Zápraží bych 
chtěl opět varovat před nepoctivými 
kominíky. Ačkoliv jsou lidé opatrnější, 
stále zaznamenáváme nehorázné 
podvody. Nedávno jsme byli svědky 
pokusu o vloupání v jednom domě 
ve Strančicích. Starší paní našla ve 
schránce inzerát anonymní kominické 
firmy, která neuvedla místo sídla. 
Objednala si je a po několika dnech 
přijeli tři muži, kteří začali pobíhat po 
domě nahoru dolů. Vylezli na střechu, 
něco začali dělat s komínem a po 
chvíli odešli. Paní se jejich práce ne-
zamlouvala a navíc po jejich odchodu 
nemohla najít klíče od domu, které 

ZLODĚJI UKRYLI KLÍČE 
VE STŘEŠNÍM OKÉNKU

visely na věšáčku u vchodu. Naštěstí 
byla duchapřítomná a okamžitě 
vyměnila zámky. Potom zavolala 
naši firmu, abychom zkontrolovali 
komín. Náš technik potom při výlezu 
na střechu našel u střešního okénka 
schované klíče. V žádném případě 
se tam nemohli dostat náhodou a je-
likož střecha byla dobře přístupná, 
není pochyb, že si tam klíče schovali 
pro případné vykradení domu. 

Proto vsaďte na spolehlivost 
a tradici. Naši firmu najdete vždy 
na stálé adrese v Říčanech, naši 
technici přijedou vždy ve smluvenou 
domu a navíc se pokaždé prokáží 
průkazem. Těšíme se na vaše 
objednávky,“ dodává s úsměvem 
Michal Pechlát.

Kominictví PECHLÁT, s. r. o., 

Široká 214, Říčany, 

tel.: 777 212 321, 

e-mail: info@pechlat.cz, 

www.pechlat.cz    

Objednávky na tel.: 

323 603 444, 
v pracovní dny od 7 do 15 hod.
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Co všechno nabízí společnost 

Europalivo jsme se zeptali majite-

le pana Škopána.

„Co se týče dřeva na topení, na-

bízíme ho v základních délkách 25 

a 33 cm popřípadě i v jiných roz-

měrech podle přání zákazníka, dále 

dřevo upravujeme na špalky o prů-

měru 8-12 cm, čímž dosahujeme 

dlouhé doby hoření a zároveň snad-

né manipulace. Fyzikální vlastnosti 

dřeva jsou velice důležitým kritéri-

em při výběru vhodného paliva pro 

váš krb či kamna. Z tohoto důvodu 

využíváme při výrobě zejména dře-

viny 4 až 5 tvrdostní třídy - tedy 

buk, dub, habr, jasan a břízu. Ty 

se vyznačují kultivovaným a dlou-

hým hořením a vysokou výhřev-

ností. Zákazníci u nás dostanou 

jen kvalitní, dobře vyschlé dřevo. 

Pro optimální spalování by mělo 

dřevo „zrát“ minimálně 2 roky. Tak 

se sníží podíl zbytkové vlhkosti. 

Čerstvě pokácené dřevo obsahuje 

zhruba 50 - 75% vody a má nízkou 

výhřevnost. Současně tak dochá-

zí k vyšší tvorbě sazí a dehtu a ke 

znečišťování krbu a kouřovodu.

Co se děje se dřevem, než se 
dostane k zákazníkům?

Vítejte u specialisty 
na prodej dřeva

Kontakt: 

Prodejní sklad 

Všechromy 77

Hala 1 dálnice D1 

Exit 15, 

otevírací doba: 

Po-Pá: 7 až 17 hod., 

So: 8 až 12 hod., 

tel.: 774 505 111, 

774 605 111, 

312 310 773, 

www.europalivo.cz

EXTRALONG - kůrová 
Jsou to nejdéle hořící ekobrikety, 
charakteristické tmavě hnědou 
až černou barvou stromové kůry 
a nejvyšším možným slisováním, 
které oproti dřevěným ekobriketám 
hoří a žhnou až dvojnásobně delší 
dobu. Takzvané ekobrikety „na noc“. 
Doba hoření až 10 hodin!
PREMIUM 

Jsou to nejkvalitnější ekobrikety, 
charakteristické tmavě hnědou barvou 
bukového dřeva a velkým slisováním, které 
v kombinaci s jemnou frakcí dávají nejdelší 
dobu hoření a žhnutí dřevěných ekobriket.
RUFHARD 

Jsou charakteristické tmavou barvou 
bukového dřeva s vysokou výhřevností, 
hranatým tvarem a nízkou popelnatostí. 
Pro celodenní intenzivní hoření v krbech, 
kachlových kamnech a jiných topidlech.
Ekopelety Ö-NORM - světlé 
Světlé pelety certifikované, balené v 15 Kg. 
Tyto pelety mají popelnatost okolo 0,3 %, 
jsou prakticky úplně bílé. Dají se spalovat 
ve všech topeništích. Tyto pelety jsou 
vyrobeny ze suchých čistých smrkových 
hoblin bez kůry a patří mezi nejkvalitnější.

Sháníte kvalitní dřevo na topení do kamen 

nebo do krbu?Obraťte se na společnost 

EUROPALIVO, která se specializuje 

na výrobu a prodej kvalitního 

krbového a stavebního dřeva 

– a nemusíte se zimy bát!

Námi nabízené dřevo je pečlivě 

vybíráno již v lese, tříděno podle 

velikosti, kvality, a lhůty od vy-

těžení. Dřevo nejprve necháváme 

vysychat v jeho přirozeném pro-

středí. Následně je dřevo přepra-

vováno k dalšímu dosychání v ob-

jektu naší firmy.

Zde dochází k jeho zpracování 

řezáním a štípáním na tradičním 

švédském vysokovýkonném zaří-

zení na výrobu palivového dřeva.

Poté je dřevo v halách dosuše-

no, baleno a expedováno k zákaz-

níkům.

Nabízíte široký výběr EKOPA-
LIV. Zákaznící si mohou vybrat 
kvalitní biobrikety a peletky. 
Z čeho se vyrábějí?

Tyto produkty se vyrábějí liso-

váním odpadního dřeva (suchých, 

tříděných pilin a hoblin a také 

kůry, kdy její přípravný proces 

probíhá praním a sušením, tudíž 

se jedná o nejkvalitnější brikety na 

trhu) bez jakéhokoliv pojiva pod 

vysokým tlakem. Takto zpracova-

né dřevo na topení je velice výhod-

né, protože má minimální vlhkost 

(jen 9%) a spalováním vzniká mi-

nimum popela. 

inzerce

.cz
Jsme

Nedaleko Říčan u Prahy otevíráme nej-
větší ukázkové centrum garáží a přístřešků 
v České republice.  Naleznete zde různé typy 
betonových prefabrikátů, ocelových gará-
ží s omítkou a přístřešky té nejvyšší kvali-
ty. K vidění budou i garáže lakované nebo 
v pozinku v dostupných cenových relacích. 
Naleznete zde i horkou novinku na českém 
trhu, a to designové dřevěné přístřešky před-
ního německého výrobce. 

Je známo, že zákazníci preferují především 

takové firmy, které nejenom prodávají, ale po-

skytují dovoz, montáže, instalace, plnohodnot-

ný servis a poradenské služby! 

Nestačí jen prodávat
Tímto podnikatelským vstřícným směrem se 

vydala i firma pana Miroslava Zeleného, který 

říká „nestačí jen prodávat, na to už dnes lidé 

nereagují, musíme umět poskytovat komplex-

ní služby, dávat zboží vyzkoušet, informovat 

o variantách produktů, nabídnout komplexní 

garážové řešení a být poctiví. Ke každému 

klientovi přistupovat individuálně, s vysokou 

úrovní profesionality a s ohledem na jeho 

finanční možnosti“

Vyzkoušejte si garáž 

se svým autem
Jedním z kroků této strategie je, že chce zá-

kazníkům nabídnout komplexní služby na jed-

nom místě, kde předvede všechny druhy gará-

žových řešení a přístřešků včetně doplňků. Vše 

si budete moci prakticky otestovat. Návštěvník 

ukázkového centra montovaných garáží – si 

všechny garáže může prakticky vyzkoušet pří-

mo se svým autem. „Podobná příležitost v ČR 

a SR není k dispozici“, říká Miroslav Zelený.

Přijďte se inspirovat! 

Jste srdečně zváni
Ve výstavní expozici si můžete prohlédnout 

několik desítek garáží, přístřešků a stání prémi-

ových německých výrobců i výrobců z Polska. 

Můžete vyzkoušet plechové garáže, montované 

garáže, betonové garáže, dřevěné garáže, pří-

střešky pro auta,zahradní domky, domky na 

nářadí, přístřešky na popelnice, různé druhy ga-

rážových vrat. Uvidíte také realizace profesio-

nální pokládky zámkové dlažby, mnoho druhů 

příslušenství pro garáže včetně exklusivních 

zahradních dekorací z přírodních materiálů.

NEJVĚTŠÍ UKÁZKOVÉ CENTRUM 
GARÁŽÍ A PŘÍSTŘEŠKŮ

Ukázkové centrum se nachází 

necelé 2km od Říčan u Prahy 

přímo na hlavní výpadové 

komunikaci I/2 z Prahy  na Kutnou 

Horu – ul. Černokostelecká 

v obci Tehovec.  Snažili jsme se  

vybrat takové místo, které je dobře 

dostupné jak z hlavního města, 

tak i z nejfrekventovanější dálnice 

D1. Otevření ukázkového centra je 

plánováno na začátek září 2012.

V České republice firma Hotovedomy s.r.o. 
zastupuje např. tyto výrobce:
� výhradní zastoupení 
REKERS GmbH & Co. KG
� výhradní zastoupení 
SIEBAU GmbH & Co. KG
� výhradní zastoupení 
Carportwerk GmbH & Co. KG
� zastoupení PPH Wojstal 

Přijměte pozvání do nového 

ukázkového centra různých druhů 

garáží a jejich příslušenství. Věříme, 

že si u nás vybere každý. Na první 

zákazníky čekají i zajímavé ceny.



REALITNÍ PORADNA

inzerce
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Chci prodat bytový dům, který vlastní společnost s ručením omezeným, jako jediný 

majetek (za účelem provozování domu byla společnost založena). Ve společnosti 

mám většinový podíl. Ve smlouvě o prodeji je uvedena cena za tento obchodní 

podíl. Jak je to se závazky společnosti (finančními); je třeba tyto závazky (popř. 

i pohledávky) ve smlouvě k určitému datu vyčíslit a uvést, že nabyvatel obchod-

ního podílu kupuje tento podíl s těmito závazky?
Marie D., Praha

Život v kraji

Jak už je z vaší otázky patrné, správně 

uvádíte, že ve vašem případě se neprodává dům 

jako takový, ale obchodní podíl ve společnosti, 

která ho vlastní. Samozřejmě, že na cenu ob-

chodního podílu má přímý vliv hodnota bytové-

ho domu, ale jinak vlastní prodej má stejné rysy, 

jako běžný prodej obchodní společnosti. Při 

prodeji společnosti je stěžejní komplexně zjistit 

a mezi stranami vyjasnit závazky i pohledávky 

společnosti, jak stávající i očekávané, veškerý 

majetek, práva k nehmotným statkům, je třeba 

prověřit, zda je správně vedená sbírka listin na 

OR, účetnictví, atd. Určitě se doporučuje udělat 

daňové a finanční due diligence společnosti 

k datu převodu a výsledek zahrnout do smlouvy 

o převodu podílu, aby kupující nemohl později 

namítat, že o některých závazcích společnosti 

nevěděl a že byl uveden v omyl. Ostatně majet-

kový a finanční stav společnosti má přímý vliv na 

cenu obchodního podílu.

Odpovídal František Vilimovský, 

jednatel realitní kanceláře EVROPA 

v Benešově

e-mail: benesov@rkevropa.cz, tel: 317 711 711

Život v kraji

NEBAVÍ VÁS TRÁVIT ČAS V KOTELNĚ? 
PŘIKLÁDEJTE JEDNOU ZA 3 AŽ 6 DNÍ 

S NAŠÍM AUTOMATICKÝM KOTLEM TOPMAX.
Nechcete vyhazovat peníze za topení? S automatickým kotlem TOPMAX ušetříte.

NAŠE FIRMA VÁM ZARUČÍ DODÁNÍ KVALITNÍHO LEDVICKÉHO UHLÍ 
+ 5 % SLEVU NA PALIVO PO DOBU ZÁRUKY KOTLE.

topmaxdvorak@seznam.cz
Prosím 

volejte 

předem 

a domluvte si 

schůzku.

DO MIKEŠOVY ŠKOLIČKY 
- CHODÍ CHYTRÉ HLAVIČKY
U příležitosti 5. narozenin Mikešovy školky jsme 

obohatili náš pravidelný program týdne. 

Ostatní akce a náplně najdete na stále aktuálním 

webu v programu školky.

Děkujeme rodičům za 

vkládanou důvěru a našim 

školákům přejeme úspěšný 

vstup do nové životní etapy.

Ketzlová Miluše

Podlahové
Krytiny

Nakupujte 
výhodně, v klidu 
a v příjemném 
prostředí!

Vzorkovou prodejnu 

společnosti 

PK podlahy najdete 

na Černokostelecká 1623/14, 

Říčany (ve výškové 

budově bývalého 

Interiéru vedle Billy), 

otevřeno 

Po-Pá 9.30 - 18.00 hod. 

(po dohodě dle vaší potřeby), 

tel.: 604 941 123, 775 870 780, 

e-mail: 

pk-podlahy@seznam.cz, 

www.pk-podlahy.cz.

AKCE
od. 1. 9. 2012 do 30. 9. 2012

K LAMINÁTOVÝM PLOVOUCÍM 
PODLAHÁM 

OBVODOVÁ LIŠTA MFD

ZDARMA

Akce nelze kombinovat 
a vztahují se pouze 

k materiálům zakoupeným 
v PK-PODLAHÁCH

SLEVA
od. 1. 9. 2012 do 30. 9. 2012

11% NA DŘEVĚNÉ 
MASIVNÍ PODLAHY

14% NA PLOVOUCÍ 
PODLAHY (LAMINÁT)

10% NA VINYLOVÉ PODLAHY
PLATÍ U ODBĚRU NAD 35 M2

13% NA KOBERCE A PVC

10% NA DVEŘE 
A ZÁRUBNĚ DRE

PRODEJ – DOPRAVA 
ODBORNÁ INSTALACE

ZDARMA 
od. 1. 9. 2012 do 30. 9. 2012

KE VŠEM U NÁS 
ZAKOUPENÝM VINYLOVÝM 

PODLAHÁM JE

INSTALACE 
ZDARMA 

OD 40 M2

Platí i při instalaci po 30. 9. 2012

DOBRÁ 
A ROZUMNÁ INVESTICE!

Odolná, 
téměř 
bez údržová 
podlaha 
v dekorech 
dřeva, kamene a dlažby.

VÝPRODEJ 
do vyprodání zásob

Dřevěné podlahy
Singha Paratech
– Třešeň naturel

Vinylové dílce

Samolepící 
vinylové dílce
6 dekorů dřeva

383,00 Kč/m2

KE VŠEM PLOVOUCÍM 
PODLAHÁM 

PAROZÁBRANA A MIRALON

ZDARMA

Uvedené ceny jsou vč. DPH



WWW.PRONAJEMVYBAVENI.CZ

PÁRTY
U VÁS DOMA

DĚTSKÁ

*cena uvedena bez DPH, vztažena k volbě atrakce

STANY
NÁBYTEK

AV TECHNIKA

FOTO & VIDEO
HRY A ZÁBAVA 

ORGANIZACE 
DĚTSKÝCH OSLAV, 

VEČÍRKŮ, SVATEB, 

FESTIVALŮ 490,-
JIŽ OD 

*

TEL: 777 738 432TEL: 777 738 432
INFORMACE A OBJEDNÁVKYINFORMACE A OBJEDNÁVKY

Život v kraji

  prodejní centrum 
Mukařov (Praha - východ)

levné
bydlení

stavebního
povoleníbez

marvel-mobilnidomy.cz

tel.: 608 933 336 Vinotéka Pohodička a Zahradnictví Alfík 
pro vás připravili skvělé tipy, jak dokonale 
spojit chuť ryby a vína.
ČERSTVÉ RYBY OD ALFÍKA

V zahradnictví Alfík, které najdete na hrázi 

rybníka Požár v Louňovicích, můžete koupit 

různé druhy čerstvých ryb (nabídka se aktuálně 

mění, a pokud máte zájem o konkrétní druh, ra-

ději zavolejte). Majitel zahradnictví Petr Alfery 

je vášnivý rybář a rád vám doporučí nejvhodnější 

způsob úpravy. „Já osobně mám nejraději pečené 

ryby na grilu jen s trochou tymiánu, pepře, čes-

neku a samozřejmě dobře osolené. Aby byla ryba 

dobře ochucená, je dobré ji nasolit, přidat bylinky 

a několik hodin nechat uležet. Pokud nemáte čas, 

nařízněte na několika místech hřbet ryby, aby se 

koření dostalo až „k masu“,“ radí Petr Alfery.

VÍNO A POHODIČKA U GRILOVÁNÍ…
Co by kamenem dohodil od zahradnictví 

Alfík na hlavní silnici mezi Mukařovem a Vyž-

lovkou najdete Vinotéku Pohodička, která na-

bízí sortiment lahvových přívlastkových vín 

od předních vinařů z Moravy a Čech. Také zde 

můžete zakoupit sudová vína velmi vysoké kva-

lity. Majitelka Zuzka Vávrová pro vás vybrala 

skvělá vína, která ideálně doplní chuť ryby.

� Candát vyžaduje víno bílé a hutné, ideál-

ním společníkem je dobré Chardonnay (Char-

donnay 2011, pozdní sběr, polosladké, Vinař-

ství ZD Němčičky).

Ryby a vínečko – dokonalý soulad chutí
� Kapr nejlépe chutná v kombinaci s víny 

harmonickými a aromatickými, které obsahují 

vyšší procento alkoholu. Nejvhodnějšími odrů-

dami jsou Rulandské bílé, Chardonnay, Nebur-

ské nebo Ryzlink rýnský (Rulandské bílé 2010, 

výběr z hroznů, polosladké, Vinařství Winberg 

Mikulov).

� Pstruh grilovaný si nejlépe rozumí s výraz-

nějšími a plnějšími víny (Sauvignon 2011, výběr 

z hroznů, polosladké, Vinařský Dvůr). K delikát-

ní chuťovce jako je uzený pstruh musíte hledat 

jemné a čisté víno - suché rosé z Zweigeltrebe, 

Frankovky nebo Svatovavřinecké mladého roč-

níku 2010. K tomuto pokrmu lze zvolit i jemný 

sekt s čistou ovocnou dochutí (Zweigeltrebe rosé 

2010, pozdní sběr, Vinařství ZD Němčičky).

� Štika – nejvhodnější jsou bílá vína plnější 

chutě a výraznějšího buketu nebo šumivé víno 

(Áčko 2011, polosladké, cuvvé RB, 

SG, TĆ, Vinařský Dvůr).

Zahradnictví Alfík 

najdete v Louňovicích 

u silnice Kutnohorská 

(na první hrázi). Otevírací 

doba: po-so: 9 až 17 hod., 

ne: 9 až 12 hod., 

tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Vinotéka 

Pohodička, 

Kutnohorská 98, 

Louňovice, otevřeno: Po-Pá 13-20 hod., 

So 10-18 hod., Ne 13-17 hod., tel.: 776 669 961, 

více na www.vinoteka-pohodicka.cz

Od počátku září se můžete těšit na pravý 
moravský burčák, a to bílý, růžový i vzácný červený. 
„Burčák je osvěžující, ale navíc je i zdravý,“ říká 
Zuzka Vávrová. „Burčák obsahuje významné 
množství vitamínů, minerálních látek, stopových 
prvků, přírodní hroznový a ovocný cukr. 

JAK VZNIKÁ BURČÁK:
Burčák je mošt z hroznů, který již mírně kvasí. 

Dle stadia prokvašení rozlišujeme sladký, ve varu, 
po zlomení, mydliňák a mladé víno. Zákazníkům 
nabízím jen čerstvý, neředěný a lahodný buřčák 
z vinařství Němčičky.

„A podzimní zdravotní kůru znáte? Lidová 
moudrost praví, že pro uchování zdraví musí 
člověk vypít tolik burčáku za sezónu, kolik krve 
koluje v jeho žilách. Zkuste to jednou také.“
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Řádková inzerce

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

PRODEJ A MONTÁŽ
Automatických kotlů GUNTAMATIC, 
BENEKOV, LICOTHERM, PONAST 

VERNER – na hnědé uhlí, pelety, štěpku 
a obilí – výkony 2 kW až 400 kW

Tepelných čerpadel DAIKIN, ROTEX
Solárních systému GASOKOL

Podlahového topení UNIVERSA
Nabídky zdarma, tel.777 283 009

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.

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU 
= zařízení šetřící Vaší tepelnou energii

Vaše peníze již nebudou utíkat komínem.
Hoření Vašeho kotle, krbu, kamen se výrazně 

zlepší. Sníží se Vám spotřeba paliva 
(uhlí,pelet,briket,dřeva,plynu,LTO) = snížení 

nákladů na vytápění. Objednávky na tel. 
777 283 009 nebo www.esreko.cz

Cena: Ø150 =1.525,-Kč 
Ø200=1.762,-Kč

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

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

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

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

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

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

� 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

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

BETON Strančice s. r. o.

b
e

t
o

n
á

r
k

a

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27

251 63 Stránčice 

Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

HODINOVÝ MANŽEL! 
Drobné i větší opravy 

v domácnosti. Práce u vás 

doma i na chatě. 

Tel.: 608 802 019

Při výměně čelního 

skla finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

OPRAVY CHLADNIČEK, 

MRAZNIČEK AB SERVIS 

Jaroslav Kubíček, 

tel. 603 464 367 

Pod Jiřím 205, Mirošovice

� Revize hasících přístrojů, hydrantů, 

činnost v oblasti BOZP a PO. 

Mukařov-Žernovka. Tel. 311 264 033, 

www.kontrolyarevize.cz

� Kurz základní poslušnosti 

pro všechna plemena psů na cvičišti 

ve Strašíně od 16. 9. 2012 Informace 

pí. Kosanová tel. 733 676 172

VÝUKA ANGLIČTINY 

V ZŠ SENOHRABY, 

PRAHA-VÝCHOD, 

VEČERNÍ KURZY ANGLIČTINY 

PRO DOSPĚLÉ, 140-180Kč/55min. 

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ. 

ZAČÁTEK KURZŮ V ŘÍJNU 2012.

VEŠKERÉ INFORMACE NA 

WWW.LINDA-ANGLICTINA.CZ

� HLÍDACÍ TETA – nabízím 

příležitostné hlídání vašich 

ratolestí u vás doma – Říčany, 

Struhařov, Svojetice a okolí. 

Tel. 737 219 639, mail: 

L.Seligerova@seznam.cz

� Přijmeme pracovnici 

do čistírny oděvů v Říčanech. 

Tel. 604 236 953, 

email: info@cisteniodevu.cz

� Nabízím pronájem 

Prodejny v Kostelci n. Č. l., 

ul. Kutnohorská 254, prodejní plocha 

50m2 + sklad 20m2. Tel: 725 803 406

� Byli jste v posledních čtyřech 

letech účastníky dopravní 

nehody a byli jste zraněni? 

Víte, že máte nárok na odškodnění! 

Evropské Centrum Odškodného. 

Neplatíte žádné vstupní poplatky! 

Vic info. zast. firmy Čap Jan. 

Tel: 603 874 107

� Nabízím úklidové práce 

kolem vašeho domu. Práce 

zahrnuje: sekání, řezání, úklid 

i s odvozem. I malé opravy 

na domu. Volat prosím 

po 15 hodině. Tel : 605 107 118.



STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

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

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
� POČÍTAČE 
� PRODEJ A SERVIS

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

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

KOMÍNY
Stavebnicové komínové systémyza rozumnou cenuza rozumnou cenu

Sestava: komínové tvarovky, šamotové vložky, šamotová 
odbočka šikmá nebo kolmá, šamotová tvarovka pro komínová 
dvířka, komínová dvířka, kondenzační miska, izolace, lepidlo 
na šamot, betonová krycí deska, krycí konus se stříškou

www.kominy-kominy.cz, 602 532 117
Nová Lipová 638, Velké Popovice

Cena s DPH 20% - KOMÍN DN 200 mm, odbočka 90°:
Výška H= 6 m: 13 200 Kč     H= 8 m: 17 235 Kč 

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

INSTALKLUB
Vančura 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

Výroba, doprava a čerpání betonových směsí.

Prodej písků, kačírků a drtí. 

Autodoprava 

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737

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

Kontejnery – odvoz odpadů 

www.4eco.cz

 půjčka 100 000 až 5 000 000 Kč
 doba splácení 12 až 96 měsíců
 bez nahlížení do registrů
 bez dokládání příjmů
 přímo od poskytovatele
 seriózní jednání
 působíme v celé ČR

VOLEJTE
844 999 666
www.ecredit.cz

PŮJČKA NA REKONSTRUKCI 
VAŠEHO DOMU ČI BYTU

V provozovně přemístěné do nových prostor 
tradiční kvalita a sortiment.

KVĚTINYKVĚTINY 
A DÁRKOVÉ ZBOŽÍA DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Alena Šmídová

tel: 323 660 136 mobil: 736 648 639
Choceradská 300, Mukařov

� Vázání � Aranžování květin
� Suchá vazba a svatby

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

pokoje, obývací pokoje, šatny, 

pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostory

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

www.romanovsky.cz

CHOCERADY 321 
po-pá: 8 až 17 hod. 
so: dle dohody 
tel.: 602 338 840
ONDŘEJOV 18 
po-pá: 8 až 17 hod. 
tel.: 777 338 840

e-mail: autovosa@email.cz 
www.autovosa.cz

AUTOSERVIS VOSÁTKA



Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

TUkas a.s.
Kutnohorská 2
102 00 Praha 10 - Šterboholy
Tel.: 267 229 311

GSM: 725 358 379, 724 148 334
ojetevozy@tukas.cz
www.tukas.cz

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou 
záležitostí s možností výhodného financování. Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz. 

Nejprůhlednější nákup ojetého vozu ŠKODA

Vyzkoušené ojeté vozy

629 000 Kč
ŠKODA Superb DSG Elegance
2,0 TDI/125 kW - erná perle ,
97 000 km, modelový rok 2011,
cena nového vozu: 1 020 000 K .

Roční vozy

659 000 Kč (mož. odp. DPH)

ŠKODA Superb Combi Elegance
2,0 TDI/103 kW - erná perle ,
100 km, modelový rok 2012,
cena nového vozu: 950 000 K .

Vyzkoušené ojeté vozy

349 000 Kč
ŠKODA Octavia Ambition
1,4 TSI/90 kW, šedá metalíza,
9 000 km, modelový rok 2011,
cena nového vozu: 450 000 K .

Vyzkoušené ojeté vozy

58 000 Kč
ŠKODA Fabia Classic
1,2 HTP/40 kW - ervená základní,
144 000 km, modelový rok 2005,
cena nového vozu: 235 000 K .

TuKas 210x147.indd 1 27.8.12 15:21

NEP ÍJEMNÉ V CI MAJÍ PRO VÁS M K Í DOPAD.

Volejte kdykoliv na hotline (+420) 724 080 000
Zajistíme asisten ní službu a odtah nepojízdného, havarovaného vozu zdarma
Vy ešíme pojistnou událost za vás
Zap j íme vám náhradní v z na 1 den zdarma
Po oprav  vám poskytneme rozší enou ro ní záruku na v z zdarma

MAYDAY SERVIS OPEL

V p ípad  autohavárie jsme tu pro vás 24 hodin denn !

www.auto-staiger.cz

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

Tel.: +420 724 062 652
prodej.opel@auto-staiger.cz


