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Milí čtenáři!
Děkujeme za vaši přízeň. Zápraží jste si nato-

lik oblíbili, že z distribučních míst mizí blesko-

vou rychlostí. Proto jsme navýšili náklad o dal-

ších tisíc kusů. Potěšující jsou i zpětné vazby od 

vás inzerentů – máme radost, když díky Zápraží 

získáte nové zákazníky a kontakty.

Jednou z nejdůležitějších akcí v říjnu, kterou  

ovšem v našem kulturním kalendáři nenajdete, 

jsou volby do Senátu a do krajských zastupi-

telstev. Tak si držme palce, ať zvolíme dobře. 

A pokud politikům nevěříte ani slovo, zkuste se 

podívat na demagog.cz. Na těchto stránkách si 

můžete ověřit pravdivost výroků politiků, kteří 

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. 10. 2012 pro texty 
a 20. 10. 2012 pro inzerci.

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

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

www. benoricany.cz
E-mail: beno@benoricany.cz

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Druhá půlka až za rok a bez navýšení. 
Užívejte si 100% spolehlivost, 100% bezpečí 
a 100% pohodlí jen za 50 % ceny. Výši první 
splátky si můžete zvolit od 50 % z celkové 
ceny vozidla, což je pouhých 100 450 Kč. 
Zbylou částku doplatíte po roce, a to zcela 
bez navýšení. K doplacení mužete využít úvěr 
ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
Vzorová kalkulace – Fabia Champion Easy za 200 900 Kč
Splátka předem: 100 450 Kč, počet splátek: 12, měsíční 
splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka 
včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr 
včetně pojištění: 108 550 Kč, výše úvěru: 100 450 Kč

Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 
5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České pojišťovny 
s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou 
sazbou po celou dobu financování. Vysoký rozdíl mezi 
výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností 
započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do 
této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech
s platností od 1. 1. 2011.

ŠKODA Fabia Champion za polovinu!

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

Fotografie vozu je ilustrační.

Slavnostní zahájení 
elektrostanice

Uhříněves – Na parkovišti na Novém 

náměstí nedaleko radnice vyrostla nová na-

bíjecí stanice pro elektromobily. Slavnost-

ní zahájení provozu se uskuteční 1. října 

v 16 hodin. Představí se elektromobily, elek-

troskútry a elektrokola, aby v praxi předved-

ly, jak nabíjení probíhá. „Uhříněves se stala 

první pražskou městskou částí, která umístila 

nabíjecí „kovový sloupek“ na veřejné, dobře 

dostupné místo,“ uvedl radní Aleš Benda. 

„V Praze zatím funguje dvanáct nabíjecích 

stanic od Pražské energetiky. Tato nabíjecí 

stanice neboli ePoint nese označení PLUS, 

protože kromě klasické zásuvky pro poma-

lé nabíjení má i rychlejší způsob nabíjení. 

Tu využívají například komerčně prodávané 

elektromobily Smart či přestavěné škodov-

ky. Běžná zásuvka s pomalým nabíjením je 

určena zejména pro elektrokola, či elektro-

skútry, ale i některé elektromobily.“

Pro využívání stanice je nutné mít spe-

ciální elektronickou kartu, kterou PRE 

vydává ve svém Centru energetického po-

radenství v Jungmannově ulici v Praze 1. 

 Tato karta ePoint odemyká a zamyká, iden-

tifikuje klienta kvůli platbě a spouští elek-

třinu. Do konce roku je nabíjení elektrovo-

zidel zdarma.

Vážení čtenáři časopisu Zápraží,

projekt denního stacionáře je určen pro 

nemocné seniory, kteří potřebují trvalou 

péči a neobejdou se bez pomoci jiné osoby. 

Je hodně rodin, které se svědomitě starají 

o své staré a nemocné rodiče doma. 

Časová zátěž jim nedovoluje opustit 

nemocného či nemohoucího člena rodiny 

ani na krátkou chvíli. Aby mohli nemocní 

senioři trávit i „podzim“ svého života 

u svých blízkých, a ti nemuseli „oběto-

vat“ vlastní osobní život, je tu stacionář 

– srozumitelně a hezky řečeno „školka pro 

nemocné seniory“ .

vystoupili v Otázkách Václava Moravce. Poli-

tici totiž informace rádi zkreslují nebo přímo 

lžou, a to klidně v přímém přenosu do televize. 

A protože není možné, aby byl moderátor při-

praven na všechno, provádí ověřování skupinka 

jedenácti analytiků z řad studentů Fakulty soci-

álních studií Masarykovy univerzity.

Přeji nám všem, co nejméně demagogů 

a pokud máte místo řečí 

raději skutky, zkuste 

udělat dobrý skutek.

S pozdravem 

Helena Vlnařová

Denní stacionář OLGA Říčany

Aby se podařilo tento projekt uvést 

do života, je potřeba získat finanční 

prostředky. Díky štědrému dárci, příspěv-

kům občanů a Městu Říčany máme nyní 

již cca 2/3 nákladů na stavbu stacionáře. 

Budeme velmi rádi, jestliže pomůžete 

a přispějete na níže uvedený sbírkový účet. 

Předem Vám moc děkujeme.

Sbírkový účet na stacionář OLGA: 

číslo účtu.1249-320390319/0800

MUDr. Michal Mrázek, radní 
pro zdravotní a sociální péči Říčany, 

michal.mrazek@ricany.cz
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ZŠ Mnichovice – O prázd-

ninách se v mnichovické škole 

pilně pracovalo. Podařilo se včas 

dokončit rekonstrukci sociální-

ho zařízení v suterénu a stavební 

úpravy v dosavadních učebnách 

školní družiny, což umožnilo na-

výšit kapacitu školy. Díky tomu 

mohly být přijaté všechny děti. Ve 

školním roce 2012/13 nastoupí 65 

prvňáků, kteří budou rozděleni do 

3 tříd. Celkem bude školu navště-

vovat cca 410 žáků, to je o 60 více 

než v loňském roce. 

Jak je mnichovická škola při-

pravena na nový školní rok, jsme 

se zeptali její ředitelky Marcely 

Erbekové.

„Už před několika lety jsme si 

vytyčili cíl: „Mnichovická škola 

pro všechny“.  A to není jenom 

o dostatku míst – i když bez stře-

chy nad hlavou a dostatečného 

počtu míst v lavicích vyučovat asi 

nepůjde. Naše priority jsou jas-

né - kvalitní vzdělávání v rámci 

povinné školní výuky a další mi-

moškolní aktivity přímo ve škole 

tak, aby rodiče nemuseli děti slo-

žitě dopravovat do jiných míst. 

Chceme v klidu učit, 
ne řešit prostory

Do školního roku 2012/13 jdeme 

s několika novinkami. Nově za-

hajujeme přípravné kurzy ang-

lického jazyka k mezinárodním 

zkouškám Cambridge ESOL  (ve 

spolupráci s British Council). Naši 

žáci tak budou mít možnost v ná-

vaznosti na školní výuku prohlou-

bit své jazykové znalosti a vykonat 

zkoušky nanečisto, za které získají 

osvědčení o dosažené úrovni. Vy-

učujeme angličtinu už od 1. třídy 

metodikou Supernature (v rámci 

projektu EU – šablony jsme získali 

finance na další kvalifikované uči-

tele). Máme rodilé mluvčí z USA 

jako jazykové asistenty, se kterými 

se děti setkávají jak při výuce, tak 

například v kroužku anglických 

her nebo třeba o přestávce či na 

obědě. Výuku cizích jazyků rozši-

řujeme o výuku ruského jazyka.

Děti v Mnichovicích budou mít 

možnost přihlásit se do vzděláva-

cího programu v rámci Figurkové 

školičky, která rozvíjí matematic-

ké a logické schopnosti dětí.

Originální vzdělávací program, 

který „učí děti myslet“, je určen 

pro děti od 4 let, vychází z pro-

středí šachovnice a je určen pro 

všechny děti – od mimořádně na-

daných až k dětem se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Závažnost 

problematiky rozvoje myšlení v ra-

ném věku si u nás v Mnichovicích 

opravdu uvědomujeme, proto se 

bude vyučovat na několika místech 

– v Základní škole T. G. Masary-

ka Mnichovice, v Mateřské škole 

Mnichovice a rodinném centru Pa-

louček. Informace (včetně on-line 

přihlášky do kurzů) jsou k dispozi-

ci na www.figurka64.com.  

Další novinkou je, že práce 

s počítačem se bude vyučovat již 

od třetí třídy.

Chceme děti připravit do dneš-

ního digitalizovaného světa. Naší 

snahou je naučit žáky, aby využí-

vali počítač smysluplněji, aby jim 

pomáhal a díky němu se rozvíjeli. 

Z loňského on-line testování se 

ukázalo, že děti u počítačů pouze 

„zabíjejí“ čas. Od 3. třídy jsme 

proto připravili výuku zaměřenou 

na rozvoj práce s PC, bezpečné 

a smysluplné využívání digitálních 

technologií. Ostatně už nyní všich-

ZŠ Pyšely – „Do první třídy 

školního roku 2012/2013 jsme 

přijali 28 dětí, které se učí v jedné 

třídě,“ uvedla ředitelka Iva Nikle-

sová. Jelikož celková kapacita ško-

ly činí 250 žáků, můžeme otevřít 

v každém ročníku pouze jednu tří-

du. Podle spádovosti do pyšelské 

školy patří i děti ze Zaječic, Ková-

řovic, Borové Lhoty a Nové Vsi.

Stará budova je z důvodu 
havarijního stavu již několik let 
uzavřená. Jak řešíte nedostatek 
prostoru?

Stará budova je v havarijním stavu
Je to pro nás samozřejmě vel-

ký problém. Ve staré budově byly 

umístěné šatny, samostatná míst-

nost pro školní družinu, dílny a dvě 

učebny. Bývalý pan ředitel se snažil 

alespoň částečně řešit situaci, a ne-

chal vybudovat z půdního prostoru 

učebnu výpočetní techniky, a tím 

se jedna třída uvolnila. Další třídu 

pro 1. stupeň jsme „získali“ z pra-

covny rodinné výchovy v suterénu 

budovy. Obec jako zřizovatel shání 

finanční prostředky na rekonstrukci 

školy, ale zatím neúspěšně. Několik 

Dětí školou povinných bude na Zápraží 
stále přibývat ZŠ Říčany, Bezručova – Přija-

té byly letos všechny děti, jejichž 

rodiče si tuto školu vybrali. „Byli 

jsme vstřícní i k těm rodičům, kte-

ří původně hlásili své dítě do ZŠ 

u Říčanského lesa a pro nedostatek 

kapacity této školy nebyli přijati. 

Původně jsme plánovali otevřít jen 

čtyři první třídy po 25 žácích,“ říká 

ředitelka školy Marie Lejčková. „Po 

intervenci zřizovatele jsme otevřeli 

i pátou první třídu. Organizačně to 

znamenalo přijmout dalšího učitele, 

což se také stalo. Bohužel na konci 

školního roku se najednou řada dětí 

(původně od Říčanského lesa) od-

hlásila. To nám zkomplikovalo situ-

aci. Přesto jsme již od modelu pěti 

tříd neustoupili. Do prvního ročníku 

tedy nastoupilo 114 žáků. Ve třídě 

je optimální počet žáků – v průměru 

22 - 23. Vzhledem k profilaci školy 

je jedna třída opět s hudebním za-

měřením. 

Jaká je celková kapacita školy 
a jak vidíte situaci v příštích 
letech?

Celková kapacita školy je sta-

novena na 750 žáků. Letos máme 

celkem 632 žáků v 28 třídách 

(průměrná naplněnost tříd je 22,5). 

Předpokládám, že počet žáků na 

všech školách v Říčanech bude mít 

vzestupnou tendenci. Naše lokalita 

je žádaná a stále probíhající výstav-

ba v nejbližším okolí Říčan zajišťu-

je dostatek dětí školou povinných. 

Bohužel, již při zápisu do prvního 

ročníku pro školní rok 2013 – 2014 

může být problém všechny děti 

umístit. Máme sice kapacitně volná 

místa, ale bylo by spíše potřeba do-

plnit počty  ve stávajících třídách na 

optimální průměrný počet 26 žáků 

na jednu třídu. Rozhodně nebudeme 

otvírat pět tříd. Pro nás je schůdné 

otevřít pouze tři nové první třídy. Již 

nemáme volné  prostory, kam umís-

tit kmenové třídy. 

Co se vám v minulém roce 
povedlo?

Na poslední pedagogické radě 

proběhlo hodnocení školního roku 

2011 – 2012. Mohli jsme s plnou 

zodpovědností říci, že 

tento rok patřil k těm 

dobrým, úspěšným 

a málo problémovým.  

Naplno jsme se obuli do 

realizace naší profilace. 

Máme školní kapelu, 

tři dětské sbory dětí 

Naplno jsme se obuli 
do profilace školy

mladšího školního věku, úzce spo-

lupracujeme s ZUŠ a MŠ Čtyřlístek 

v Říčanech. Přibylo veřejných vy-

stoupení, jsme žádáni o vystupová-

ní na různých veřejných akcích.

Úspěšně jsme završili dvouletý 

projekt Partnerství škol pod záštitou 

mezinárodního programu Come-

nius. Děti mladšího školního věku 

plnily jednotlivé úkoly projektu 

s názvem Neverending story (ni-

kdy nekončící pohádka). Všechny 

úkoly se zpracovávaly v angličtině. 

V rámci projektu poznávaly děti 

lidové tradice svých partnerů – dětí 

ze Španělska, Slovinska, Lotyšska 

a Slovenska. Do projektu byli zapo-

jeni i naši učitelé, ti postupně navští-

vili všechny partnerské země. Na 

pracovních mítincích jsme prezen-

tovali české školství, tradice, svoji 

školu a své město. V květnu jsme 

hostili skupiny dětí ze Slovenska 

a Slovinska. V červnu jsme se sta-

li hostitelskou zemí pro pedagogy 

z partnerských zemí a naše děti se 

podívaly do Slovinska a na Sloven-

sko. Program projektu byl zajímavý 

a především přínosný pro rozvoj ja-

zykových dovedností dětí i učitelů. 

Výstupy a průběh projektu lze najít 

na webu, který vytvořila také naše 

škola: www.neverendingstory.cz/

Máme za sebou také první rok 

projektu EU – peníze do škol. Jde 

o projekt vyhlášený MŠMT. Jeho 

cílem je zkvalitnění výuky s vyu-

žitím moderních komunikačních 

technologií. Naši učitelé vytvářejí 

digitální učební materiály a ty apli-

kují do hodin. Učitelé se intenzivně 

vzdělávají a škola má možnost na-

koupit  novou techniku, učebnice 

a učební pomůcky.

 Vaše škola se může pochlubit no-

vými webovými stránkami    Strán-

ky během prázdnin dostaly nový 

vzhled. Cílem bylo vytvořit funkč-

ní, moderní a přehledný web. Podle 

ohlasů veřejnosti se úmorná a časo-

vě náročná práce podařila. Aktivity 

naší školy můžete po celý rok sle-

dovat na našem webu:  www.2zsri-

cany.cz

žádostí o dotaci z EU nebo z kraje 

bylo zamítnuto. Projekty na rekon-

strukci staré budovy a sociálního 

zařízení v novější budově jsou již 

připravené.

Jaké projekty jste pro své žáky 
připravily? 

Od loňského roku jsme zapoje-

ni do projektu EU Peníze školám, 

ve kterém realizujeme například 

individualizaci výuky českého 

a anglického jazyka a matematiky, 

dlouhodobé preventivní programy, 

vzdělávání pedagogů, atd. Nově od 

loňského roku realizujeme pro zá-

jemce z řad žáků 4. - 9. třídy týden 

výuky angličtiny rodilým mluvčím 

„Active English week“ . 

Jaká je spolupráce rodičů se 
školou?

Na jaře roku 2011 bylo založeno 

OS Klub rodičů a přátel školy při ZŠ 

Pyšely, které spolupracuje se školou 

v různých směrech – zajišťování zá-

jmových kroužků, organizační i fi-

nanční pomoc při školních akcích, 

brigády apod. Tato spolupráce je 

přínosná a velmi si jí vážím.

V minulém čísle Zápraží jsme pro vás připravili 

články, ve kterých se představily školy z Říčan, 

Kamenic, Uhříněvsi a Strančic. Protože vás 

téma zaujalo, oslovili jsme školy z dalších obcí.

Velké Popovice – V zá-

ří nastoupilo do místní 

školy 67 prvňáčků. „Opět 

jsme otevřeli tři první tří-

dy.  Vzhledem k tomu, že 

jsme věděli o velkém po-

čtu předškoláků, kteří se 

chystali k nám do školy 

k zápisu, požádali jsme 

o navýšení kapacity již 

k 1. 3. 2012. Díky tomu 

jsme mohli přijmout téměř všechny 

děti, které k nám přišly k zápisu,“ 

říká ředitel Milan Čásenský.

„Vzhledem k tomu, že v dalších 

letech se bude počet předškoláků 

zvyšovat, rozhodlo obecní zastu-

pitelstvo o vybudování nástavby. 

Díky dotaci ze Středočeského kra-

je mohly být práce na nástavbě 

zahájeny v posledním červnovém 

týdnu. Nové prostory bychom měli 

mít k dispozici ke konci října. Po 

dokončení nástavby budeme opět 

pro příští školní rok žádat o navý-

šení celkové kapacity školy, která 

nyní činí 380 žáků.“

Stavební práce s sebou přinesly 

mnoho komplikací. Nejzávažnější 

je, že během stavby natekla dešťová 

voda odkrytou střechou do nové bu-

dovy, kde způsobila značné škody. 

Jak stavební práce pobíhaly a zda 

se vše podaří dokončit v řádném 

termínu, jsme se zeptali starostky 

Martiny Čermákové.

„Na konci školního roku jsme 

vše zorganizovali tak, abychom 

nemuseli kvůli stavbě ukončovat 

školní rok o 1–2 týdny dříve, a tím 

udělat mnoho komplikací rodičům. 

S vypětím sil se podařil zvládnout 

i začátek školního roku. I když ješ-

tě není hotovo, provoz školy pro-

bíhá bez problémů. Práce v interi-

éru nástavby budou probíhat až do 

poloviny října, kdy je naplánována 

kolaudace. Potom bude možné vy-

užít jednu novou třídu ve 3. patře 

jako kmenovou. Další tři třídy bu-

dou zatím využívány jako družina 

či jiným způsobem, a to dle potřeb 

školy. V nástavbě vzniknou čtyři 

nové učebny, a díky tomu můžeme 

Nekritizují, 
nepomlouvají, 
ale přišli pomoct

v dalším školním roce otevřít po-

třebné tři 1. třídy a dvě 5. třídy!

Během stavebních prací sku-

tečně dešťová voda poškodila část 

nové budovy, nad kterou vyrostla 

nástavba. Já osobně, pan místosta-

rosta i technický dozor stavby jsme 

během prázdnin na stavební práce 

dohlíželi a upozorňovali je na ne-

dostatky. Přesto ke škodám došlo, 

ale firma nakonec vše řádně opra-

vila.

Stihlo se během prázdnin ještě 
něco vylepšit?

Stihli jsme toho neuvěřitelně 

mnoho a škola výrazně prokoukla.  

A to díky zaměstnancům našich 

Technických služeb, zaměstnan-

cům školy, jak pedagogických tak 

nepedagogických, členů Občanské-

ho sdružení Čtyřlístek, mnoha dob-

rovolným brigádníkům a dokonce 

i zaměstnancům obce, všem patří 

velký dík. A co se všechno uděla-

lo? Byla upravena „neútulná“ hala 

u hlavního vstupu a velká šatna. 

Došlo k výměně stěn a podlah, kte-

ré byly napadeny plísní, a to v dru-

žině, v šatně družiny a v 1. třídě. Ve 

třídách se malovalo, měnilo se lino 

a koberce, opravovala stará elektro-

instalace, natřely se zárubně a radi-

átory… Ve výčtu drobných oprav 

bych mohla ještě dlouho pokračo-

vat. Jsem moc ráda, že se takový 

objem prací podařilo zvládnout a že 

se děti budou učit v hezkém a čis-

tém prostředí. Také mě těší, že se 

našlo hodně skvělých lidí, kteří jen 

nekritizují, nepomlouvají, ale přišli 

přiložit ruku k dílu.“  Vždyť škola 

je jedna z nejdůležitějších institucí 

v naší obci Velké Popovice!

ni mnichovičtí absolventi vědí, že 

zpracovat a obhájit závěrečnou 

práci na konci 9. ročníku není zas 

tak snadné a že je potřeba z oboru 

ICT něco vědět a umět. 

Co byste popřála žákům 
a kantorům do nového školního 
roku?

Držím palce nám všem (nejen 

v Mnichovicích, ale v celém Zá-

praží), aby se hrozící kolaps škol-

ství kolem Prahy podařilo zastavit 

a vyřešit tak, abychom my pracov-

níci ve školách mohli své úsilí vrh-

nout více směrem ke vzdělávání 

dětí než k vyhledávání „každého 

centimetru, kde by se ještě dalo 

učit“. Našim zastupitelům přeji, 

aby naše obecní pokladny neko-

labovaly na nedostatku peněz pro 

zajištění povinné školní docházky 

pro své obyvatele. Vám rodičům 

dětí školou povinných přeji, abys-

te mohli své ratolesti posílat do 

školy, která je pro vás dostupná 

a která naplňuje vaše představy 

o kvalitním vzdělávání. A dětem 

přeji, aby do školy chodily rády 

třeba právě kvůli té „své nejlepší 

paní učitelce“. 

Shantelle na škole funguje jako jazykový asistent
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� Syn Lukáš Slavický jde 

ve stopách svých rodičů. 

Je úspěšným tanečníkem 

a nyní působí jako 1.sólista 

Bavorského státního baletu 

v Mnichově. „Je mnohem 

lepší než já,“ říká o svém 

synovi Jaroslav Slavický.

� Bližší informace 

a program Baletu Bohemia 

najdete na www.bohemia-

balet.cz 

Taneční konzervatoř vedete již 
16 let. To je dlouhá doba…

A když k tomu připočteme, že 

jsem tam čtyři roky studoval, a od 

roku 1972 učím, tak jsem s konzer-

vatoří spjat téměř 44 roků.

Uznání jste získal nejen jako 
tanečník, ale i jako pedagog. 
Jak začala vaše dráha baletního 
mistra?

V podstatě to začalo už na škole. 

V posledním ročníku v roce 1967 

jsem získal stipendium a mohl na 

rok odjet do tehdejšího Leningra-

du. Kromě klasických hodin tance 

se mi podařilo dostat i na lekce ta-

neční metodiky, což nebylo úplně 

jednoduché. Díky tomu jsem získal 

zkušenosti, ze kterých čerpám prak-

ticky dodnes. Setkal jsem se tam 

se spoustou skvělých lidí a když 

jsem za rok odjížděl, měl jsem na-

plánováno, že se tam vrátím. Ale 

pak přišla invaze sovětských vojsk 

v roce 1968 a já se zařekl, že už tam 

nepojedu. 

Jednu sezonu jsem zůstal v Ná-

rodním divadle v Praze a potom 

odešel do Štrasburku, kde jsem pů-

sobil rok. Pak jsem dostal nabídku 

od Pavla Šmoka, který přecházel 

s částí Baletu Praha do Basileje. 

Tam jsem také potkal svoji ženu, 

Kateřinu Elšlégrovou – té nabídl 

angažmá Pavel Šmok na základě 

hlavní role ve světové premiéře ta-

nečního ztvárnění Glagolské mše, 

kterou připravil ve Státním diva-

dle v Brně. Dvě sezóny v Basileji 

s Pavlem Šmokem byly zajímavé, 

mimo jiné zde uvedl v roce 1972 

také světovou premiéru Janáčkovy 

Sinfonietty (s manželkou a Pet-

rem Koželuhem v hlavních rolích). 

V roce 1972 jsme se vrátili do Pra-

hy a nastoupili jsme do Národního 

divadla. Já jako sólista, manželka se 

síte zrovna jezdit do Ruska - spousta 

osobností ruského baletu učí v za-

hraničí, takže se s jejich metodikou 

výuky můžete setkat i ve Francii, 

Německu, USA a dalších zemích.

Nastudoval jste celou řadu před-
stavení. Do jaké míry můžete 
klasickou předlohu předělat? 
Jaké máte možnosti pojmout 
choreografii představení podle 
svého? 

To není jednoduché odpovědět, 

ale v zásadě jde o to, jak citlivě 

zachovat odkaz tradičních balet-

ních představení. Některé pasáže 

se musí upravit, ale zároveň by se 

měl zachovat styl, krása a hodnota 

taneční kompozice. Jedná se často 

o úpravy dramaturgické a režijní, 

úprava délky představení, zvýraz-

nění děje, odbourání částí, které 

děj retardují a samy o sobě nejsou 

tanečně ani dějově podstatné. Ne-

dávno jsem společně s manželkou 

dokončili Dona Quijota pro Státní 

operu. Snažili jsme se inscenovat 

balet podle výše zmíněných krité-

rií a dle reakce diváků se zdá, že to 

tak bylo dobře. V každém případě 

každý, kdo se pustí do nastudování 

baletu, ale samozřejmě i činohry či 

opery, zanechává v představení svůj 

„rukopis“. I dirigenti, kteří hrají 

podle stejných not, dokáží dát do 

skladby něco ze sebe, takže výsle-

dek je pokaždé jiný.

Je studium na konzervatoři 
náročné? 

Kdo chce studovat balet, musí 

prokázat specifické tělesné dispo-

zice, výborné fyzické předpoklady, 

ale také talentové předpoklady, ke 

kterým patří pohybová koordina-

ce, pohybová paměť, schopnost 

ovládnout prostor, rytmické cítění, 

muzikalita a v neposlední řadě je-

vištní zjev. Studium je to náročné. 

Trvá osm let! Žák přijde v jedenácti 

a odejde jako mladý dospělý člo-

věk. Ve škole projde náročným ob-

dobím dospívání. A to může někdy 

změnit jeho priority a zájmy! Proto 

je tak důležitá cílevědomost. Dívky 

mají většinou na začátku cílevědo-

mosti dostatek – vidí se v krásných 

šatech, ve špičkách jako sólistky. 

Chlapci ze začátku tak nadšení ne-

jsou. Ale pak se to obrátí. Děvčata 

postupem zjišťují, že to není tak 

jednoduché a že třeba nejsou tak 

báječné, jak si představovaly a zá-

jem některých opadá. U kluků tomu 

bývá naopak. Zpočátku je to možná 

tolik nebaví, ale když „překousnou“ 

nezáživné začátky, zjišťují, že je toto 

náročné povolání uspokojuje. Pak 

je zde ovšem ještě jedna kategorie, 

a to jsou žáci, kteří na sobě cílevě-

domě pracují od začátku do konce 

a ti potom dosahují výjimečných 

výsledků. Důležitým úkolem školy 

je vštípit žákům vnitřní disciplínu, 

odpovědnost, která se jim bude ho-

dit i v jiných oborech. 

Jak často musí aktivní tanečníci 
cvičit?

Každý den! Balet nemůžete dě-

lat, jen když máte chuť – to je kaž-

dodenní práce. Říká se, když den 

necvičíš, poznáš to sám, když dva, 

poznají to kolegové, třetím den to 

poznají všichni. Opravdu neexistu-

je v sezóně třeba na 14 dní vysadit 

a jet na výlet. Absolvujete jedno 

představení za druhým, a musíte 

být stále ve formě. Na jevišti se ni-

kam neschováte, ani ve sboru, natož 

jako sólista. Každá chyba je vidět, 

takže je to náročné i po psychické 

stránce.

Musejí dnešní zájemci o balet 
tvrdě dřít?

Bohužel musím říci, že mladí 

lidé chtějí všechno hned a nejlépe 

zadarmo. Zvlášť v době televizních 

show – vidí, že do televize přijde 

dívka, zazpívá a je slavná, aniž by 

musela dřít ve škole. A u nás se 

opravdu dře. V rozvrhu mají děti 

40 hodin týdně. Přijdou ráno a od-

cházejí i v půl sedmé. Je to proto, 

že děti musí zvládnout běžné učivo 

a navíc trénovat, a to jedině ve ško-

le pod naším vedením. Nemůžeme 

jim „zadat“ domácí úkol, protože 

oni nevědí, jak na to. Sami sebe 

nezkontrolují, zda cvičí správně. Po 

škole pak navíc mnohdy zkoušíme 

představení, takže se domů dosta-

nou až v osm.

Když to tak poslouchám, máte 
vůbec nějaké studenty?

Ale ano, ještě se najde dost zá-

jemců, kteří balet milují i přes tu 

dřinu. V současné době u nás stu-

duje 147 dětí.

Je dobře, že studium není snadné. 

To bychom byli zaplaveni taneční-

ky. Jen v Praze kromě nás fungují 

dvě soukromé taneční školy, pak 

je konzervatoř v Ostravě a Brně. 

Absolventi pak nacházejí uplatnění 

velice těžko.

Proto je skvělé, že při taneční 
konzervatoři funguje soubor 
Balet Bohemia, ve kterém pů-
sobí vaši absolventi. Jak tento 
projekt vznikl?

Vzorem pro nás byl holandský 

soubor Jiřího Kiliána NDT II., 

Tanečník musí trénovat každý den 
– během sezóny neexistuje volno
Život Jaroslava Slavického je napevno spjat 

s baletem. Jako tanečník získal prestižní 

angažmá v zahraničí a po svém návratu 

byl až do roku 1998 prvním sólistou baletu 

Národního divadla a působil tam také jako 

baletní mistr a pedagog. Brzy po studiích 

se začal věnovat i pedagogické činnosti na 

Taneční konzervatoři hl. města Prahy, kde se 

v roce 1996 stal ředitelem.

ve kterém tančí absolventi růz-

ných škol a mohou zůstat nejdé-

le tři roky. Funguje to jako most 

mezi školu a profesionální dráhou. 

Tento model se mi líbil. Jako prv-

ní představení jsme nastudovali 

Louskáčka. Uzavřeli jsme smlouvu 

s ND, kde se v té době Louskáček 

nehrál a odehráli jsme na jevišti 

Stavovského divadla a při hosto-

vání po ČR osmdesát představení. 

Měli jsme úspěch, a to nám dalo 

chuť do další práce! Protože jsme 

hodně vystupovali nejen doma, 

ale také v zahraničí, potřebovali 

jsme jednoznačný název, který by 

vypovídal o zaměření souboru. Od 

roku 2005 používáme název Bohe-

mia Balet, spolupráce s ND trvá již 

18 let, za tu dobu jsme uvedli ce-

lou řadu velkých klasických baletů 

i večery současného tance, jezdíme 

nejen po Čechách, ale úspěchy sla-

víme i v zahraničí. Jen za poslední 

období jsme vystupovali ve Francii, 

Německu, Japonsku 3x, Číně, Pol-

sku, Kolumbii 4x atd. 

Škoda, že nemáme více peněz, 

abychom mohli angažovat větší 

počet mladých lidí a umožnit jim 

u nás „dozrát“. Je smutné, když vi-

díte, že od nás odcházejí absolventi, 

kteří mají potenciál něco dokázat 

a nedostanou třeba příležitost.

Díky vašim zájezdovým předsta-
vením přibližujete balet široké 
veřejnosti.

To je další obrovské pozitivum 

tohoto souboru. Jednak připravuje 

mladé tanečníky na profesionální 

dráhu, a jednak mohou balet vidět 

i lidé, kteří by do Prahy do Národní-

ho divadla v životě nejeli. Když ob-

volávám jednotlivá města a nabízím 

balet, většinou se setkám s reakcí 

– „Tady balet nikdy nebyl, to nikdo 

nepřijde“. A když se mi podaří od-

povědného pracovníka přemluvit, 

lidé přijdou a jsou nadšení. Třeba 

do Nymburka nebo do Loun jede-

me už popáté. Krásnou reakci jsme 

zažili i v Ondřejově. Tanečníci na to 

vzpomínají dodnes a my se na před-

stavení v říjnu moc těšíme! 

Říčany – Nový systém registru 

vozidel, který v červenci spustilo 

ministerstvo dopravy, měl přinést 

zrychlení služeb tím, že propojí re-

gistr vozidel s registrem osob a dal-

šími agendami. Opak byl pravdou. 

Systém nefungoval a na úřadech se 

tvořily nekonečné fronty. Situace 

se příliš nezlepšila ani po třech mě-

sících uvedení nového registru do 

provozu. 

„Počáteční výpadky systému jsou 

už naštěstí zažehnány, ale práce s re-

gistrem je stále velmi zdlouhavá,“ 

přiznává tajemník MěÚ Tomáš Ma-

řík. „V novém systému chybějí data, 

nebo jsou chybná a úředníci je musí 

doplňovat. Samotný proces registra-

ce se tak prodlužuje. Druhý problém 

je čekání na tisk. Zdá se to jako 

banalita, ale dobu odbavení to opět 

prodlužuje. Pokud srovnáme výko-

ny z loňského roku, jsme na 50 až 

60%. To znamená, že jsme schopní 

odbavit pouze 2/3 žadatelů. 

Můžete pro zlepšení situace něco 
udělat?

Rád bych připomněl, že občané 

mohou využít objednávkový sys-

tém, který je na webových stránkách 

města. Sice se lze objednat řádově 

až za tři týdny, ale zase nemusíte 

čekat.

Lidé ale většinou potřebují „pře-
psat“ vozidla hned.

V tom případě se musí připravit 

na to, že budou čekat. 

Situace je ale mnohdy zoufalá. 
Lidé musejí přijít před městský 
úřad brzy ráno, aby se na ně ještě 
ten den dostala řada. Do redakce 
psala rozhořčená paní, která mu-
sela na registr dokonce třikrát. 
Naposledy pro jistotu přišla již ve 
čtyři hodiny ráno. Nelze situaci 
řešit posílením přepážek?

Myslím, že situace již není tak 

kritická. Přece jenom se systém 

postupným doplňováním dat tro-

chu zrychluje. Pravda je a stále 

platí, že žadatel musí přijít dříve, 

aby byl odbaven ten samý den. 

A jak situaci řešit? Také jsem se 

setkal s názory, že máme na úřadě 

hodně lidí na jiných odborech, tak 

proč někoho za tu přepážku nepo-

sadíme. Ale ono to není tak jed-

noduché. Práce na úřadě podléhá 

zákonem daným pravidlům, kdy 

každá činnost vyžaduje příslušnou 

odbornou způsobilost. Já tedy ne-

mohu úředníky přesunovat podle 

akutní potřeby. Nehledě na to, že 

náš úřad na základě snížení pří-

spěvku na výkon státní správy sní-

žil počet zaměstnanců na minimum 

a nemáme ani tzv. zástupnost – což 

je pracovní síla, která v případě 

potřeby „zaskakuje“ například za 

nemocné kolegyně. Od roku 2008 

klesl počet zaměstnanců o padesát 

lidí, což představuje 35% z celko-

vého počtu. 

Neuvažujete o přijetí nové pra-
covní síly?

To by sebou přineslo značné fi-

nanční náklady a musela by o tom 

rozhodnout městská rada. A bohu-

žel se dostáváme zase k problému, 

že MěÚ v Říčanech zajišťuje výkon 

státní správy pro 52 okolních obcí, 

ale zvýšené náklady v takovém 

případě nesou pouze Říčany. Proto 

hledáme náhradní řešení v operativ-

nosti přesunu úřednic v rámci do-

pravně-správních agend. Znamená 

to rozšíření odborné způsobilosti 

z dokladů i na registr vozidel a pře-

sun mezi přepážkami podle akutní 

potřebnosti. Není to snadná ani lev-

ná záležitost a více jak roční školení 

je zakončené náročnými zkouškami. 

Tyto zaměstnankyně se v současné 

době již zapracovávají. Za nějaký 

čas situaci vyhodnotíme, a uvidíme, 

zda naše řešení přineslo potřebné 

zlepšení.

Městské úřady ve svém důsledku 
za pomalý systém registru vozidel 
nemohou, přesto se veškerá kri-
tika obyvatel sype na vaši hlavu. 
Máte nějaké možnosti, jak popo-
hnat k odpovědnosti ministerstvo 
dopravy?

Jedna z možností je ohlas v médi-

ích. Pokud se budou v novinách ob-

jevovat články typu „městské úřady 

za pomalý chod registru nemohou, 

odpovědnost nese ministerstvo do-

pravy“, tak to je dobře. Když pak 

mluvčí ministra Dobeše do tisku 

sdělí, že všechno funguje bez pro-

blémů a že jsou se systémem spoko-

jení, tak je jasné, že něco není v po-

řádku. Další „účinnou zbraní“ jsou 

společné kroky zástupců měst, které 

se formují na setkávání tajemníků 

MěÚ v rámci benchmarkingové 

iniciativy. Ta funguje pro porovná-

vání výkonnosti jednotlivých úřadů 

a předávání zkušeností. A samozřej-

mě pokud projeví svoji nespokoje-

nost více zástupců měst, má to větší 

váhu, než když vznesu stížnost sám. 

V krajním případě může město po-

dat žalobu na postup státu.

Registr vozidel byl 
posílen o další pracovnice

stala sólistkou baletu v roce 1975. 

A už od začátku mého působení 

v Národním jsem občas vedl tré-

ninky. Všichni byli zvědaví, co jsem 

v Leningradě pochytil. V ND jsem 

působil až do roku 1998.

To jste jako aktivní tanečník 
působil poměrně dlouho.

To ano! Bylo mi téměř padesát 

let. Ale nutno podotknout, že ke 

konci jsem samozřejmě netančil 

stejné role jako dříve. Můj repertoár 

byl přizpůsoben, a role princů mi už 

nesvěřovali. Ale i tak to byly krásné 

a zajímavé role a úkoly! Pozvolna 

převládala pedagogická činnost 

a funkce baletního mistra.

 Stále platí, že „ruská“ škola je 
nejlepší? Jezdí se ještě na studijní 
pobyty?

Nebudu se pouštět do rozborů 

ruská škola versus jiné. To by bylo 

na dlouhé povídání. Ale ruská škola 

určitě patří mezi nejlepší na svě-

tě a drží si svou prestiž. Bohužel 

studijní pobyty už nefungují jako 

v minulosti. Zpřetrhaly se kontakty 

a pokud někdo chce v bývalém Le-

ningradě, dnes Petrohradě studovat, 

musí si to těžce zaplatit. Ale nemu-

Život v kraji
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Tehov – Mladí hasiči za hudeb-

ního doprovodu slavnostně vzty-

čili nad Tehovem olympijskou 

vlajku, potom byl zapálen oheň 

a zazněly slavnostní sliby. Tím 

byly oficiálně zahájeny první dět-

ské olympijské hry, které připravil 

kulturní výbor Obecního úřadu 

Tehov spolu se místním sborem 

dobrovolných hasičů. Na 60 dětí 

soutěžilo ve dvou kategoriích 

v tradičních i méně tradičních dis-

ciplínách, za které byly na závěr 

během slavnostního ceremoniálu 

všechny odměněny pamětními 

medailemi a diplomy.  Tři nejlep-

ší z každé kategorie si navíc pod 

slunnou oblohou vyskočili pro 

další ocenění na stupně vítězů. 

Dokonce byla na přání otevřena 

i kategorie dospělých, a to byla 

pro přihlížející teprve legrace! Po 

celou dobu konání akce, se zá-

vodníci a ostatní návštěvníci měli 

možnost posilnit opečenými buřtí-

ky a výbornými langoši.

Po společném focení a uhašení 

ohně byla opět slavnostně sejmuta 

olympijská vlajka. Velký dík si za-

slouží oba realizační týmy, jejich 

dobrovolní pomocníci a hlavně 

všichni závodníci a návštěvníci, 

kteří se za rok mohou těšit na další 

závodní klání. 

Všechny fotografie a bližší infor-

mace na www.tehov.cz/zivotvobci/                                                                                     

a  www.hasici-tehov.cz

OLYMPIJSKÁ VLAJKA NAD TEHOVEM

Klokočná – Myslivecký svaz 

Světice uspořádal společně s honit-

bami MS Mnichovice, Žernovka, 

Mukařov, Jirny a Tisovec a ve spo-

lupráci s Československým svazem 

kuchařů Svatohubertské kulinářské 

slavnosti. „Cílem této akce bylo se-

tkat se s kolegy myslivci z okolních 

obcí a také přiblížit naši činnost ši-

roké veřejnosti,“ uvedl pan Broukal 

z MS Světice. „Každý kdo přišel, 

mohl ochutnat nejrůznější zvěřino-

vé speciality a dobré víno a také si 

koupit nejrůznější myslivecké po-

třeby, knihy a doplňky. Připraven 

Srnčí ragú, zvěřinová paštika Srnčí ragú, zvěřinová paštika 
a dančí na víněa dančí na víně

byl zajímavý program – ukázky 

vábení zvěře, přehlídka psů, ukázky 

sokolnictví a samozřejmě nechyběla 

živá hudba. Součástí programu bylo 

i vyhlášení nejlepších receptů na 

přípravu zvěřiny. Soutěž probíhala 

ve spolupráci s časopisem Mysli-

vost a jedním z porotců byl i pan 

Sapík – majitel restaurace U koně 

v Klokočné, ve které pro tuto pří-

ležitost uspořádali zvěřinové hody. 

Návštěvníci si mohli pochutnat na-

příklad na dančím na víně, srnčím 

ragú na pepři, loveckém guláši nebo 

na zvěřinové paštice.“

Uhříněves – Školní kuchyně 

s jídelnou stojí v samostatné, mo-

derní budově, která byla dokonče-

na v roce 2000. Vaří zde 1000 jídel 

denně – na obědy sem docházejí 

děti ze všech tří uhříněveských 

škol a dále kuchyně dodává jídla 

do školky a pečovatelské služ-

bě. Do jídelny se chodí stravovat 

i mnoho místních obyvatel. 

Jídelna má jedno patro a původ-

ním záměrem bylo, že v přízemí se 

budou stravovat děti a nahoře do-

spělí. Po vybudování veřejné jídel-

ny v budově domu s pečovatelskou 

službou v 2008 zůstalo horní patro 

téměř nevyužité. „Z bezpečnost-

ních důvodů jsme nemohli dětem 

dovolit, aby si samy nosily tácy 

s jídlem po schodech nahoru a do-

lů,“ vysvětluje ředitelka jídelny 

Hana Vrbová. „A protože nás trápí 

dlouhé fronty na oběd, začali jsme 

uvažovat o zřízení dalšího výdej-

ního místa v horním patře.“

Jak dlouho musely děti čekat?
Ve špičce to bylo i dvacet mi-

nut, což je samozřejmě hodně. Ale 

dlouhé fronty řeší téměř všechny 

školní jídelny. Nicméně rodiče si 

začali stěžovat a bylo nutné situaci 

nějak řešit. Začalo se hledat řeše-

ní, jak efektně využít horní patro 

a přitom zkrátit dobu čekání. Uva-

žovalo se o různých variantách, 

Fronty na obědy 
jsou výrazně kratší

ale ukázalo se, že bez vybudování 

výtahu, který by dopravoval jídlo 

a nádobí z dolní kuchyně, to nepů-

jde. Nakonec vznikl projekt, který 

počítal s vybudováním zcela no-

vého výdejního místa. Vzhledem 

k tomu, že stavební úpravy, včetně 

pořízení výtahu a posílení vzdu-

chotechniky, byly náročné a mu-

selo se nakoupit nové gastro zaří-

zení, vyšla stavba na hodně peněz. 

Ale po prvních dnech fungování 

se ukázalo, že fronty se výrazně 

zkrátily a děti, družinářky, které je 

vodí na obědy, a snad i rodiče jsou 

spokojení.

Kolik míst je nyní v jídelně?
Dole bylo 160 míst, které jsme 

vloni rozšířili o dalších dvacet, ale 

stejně to nepomohlo. Nahoře mo-

hou děti využívat dalších 88 míst.

Systém stravování ve vaší jí-
delně je kombinovaný. Některá 
jídla se objednávají, některá ne. 
Jak to funguje? 

Strávníci mají na výběr pět jí-

del a dvě polévky. Systém funguje 

tak, že vždy menu 1 se musí ob-

jednat. Většinou jde o klasický 

pokrm s hovězím nebo vepřovým 

masem , který vyžaduje dlouhou 

přípravu – třeba svíčková s knedlí-

kem. Na objednávku je i menu 2, 

což je vždy nějaký salát. Pak ná-

sledují další tři nabídky, které si 

můžete dát bez objednávky. Ale 

pokud chcete mít jistotu, můžete si 

zarezervovat i tyto pokrmy. Kaž-

dý den jsou v nabídce tři masová 

jídla, jedno bezmasé a fit salát. 

Obědy lze objednávat přímo v jí-

delně nebo na webových strán-

kách www.sjpraha22.websnadno.

cz, kde si rodiče mohou pod svým 

heslem ověřit i docházku svého dí-

těte. V jídelně funguje i bufet, kde 

nabízíme naše výrobky, jako jsou 

saláty, moučníky, obložené housky 

a další.

Je těžké odhadnout, kolik jídel 
uvařit. Nezbývají vám porce, 
nebo naopak nechybí?

Dá se předpokládat, že na oběd 

přijdou všechny družinové děti. Ty 

starší chodí hlavně v úterý a čtvr-

tek, kdy je odpolední vyučování. 

Také se snažíme domlouvat se ško-

lami, aby nám hlásily, když třeba 

jedou na výlet. Takže trochu odha-

Školní jídelna Praha 22 

vás zve na:

Den otevřených dveří

3. 10. od 15.30 hod.

Čeká vás ochutnávka jídel, 

exkurze do kuchyně

 s odborným výkladem, 

příprava pokrmů přímo 

před vámi a také sportovní 

soutěže pro děti s odměnami 

a další zajímavý program 

a hosté.

dovat můžeme. A když nějaká na-

bídka dojde, vždy mají děti na vý-

běr. Navíc jídelníček sestavujeme 

tak, aby se případně mohlo nějaké 

jídlo rychle „dovařit“. Proto máme 

v nabídce často smažené maso. Ně-

kteří rodiče, kteří nemusí „friťáky“, 

z toho nejsou nadšení, ale například 

kuřecí smažený řízek se sýrem pa-

tří k nejoblíbenějším jídlům a děti 

vždy vracejí prázdné talíře.

nemáme jistotu, že se na ně 

bude tato obecně závazná vy-

hláška vztahovat. Proto jsem 

požádali o konzultaci Odbor 

vnitřních věcí KÚ Středočeské-

ho kraje. Další hledisko, které 

musíme mít na zřeteli, je přá-

ní občanů. Dle ankety, kterou 

obec zorganizovala občané ha-

zard v obci nechtějí, chtějí jej 

pouze právnické osoby. Ale od 

některých zastupitelů zaznívají, 

že není výhodné výherní auto-

maty zakazovat, protože obci 

nesou peníze. Což je sice prav-

da – v loňském roce z automa-

tů do obecní pokladny přiteklo 

přes 200 000 Kč. Ale Přesto si 

myslím, nejen já, ale i další za-

stupitelé, že se nemůžeme cho-

vat pokrytecky. Na jednu stranu 

odsuzovat hazard, který zničil 

mnoho lidských osudů, ale na 

druhou stranu „přimhouřit“ 

oko, povolit ho a vzít peníze.“ 

Zastupitelstvo bude o obecně 

závazné vyhlášce jednat a hla-

sovat až po vyjádření Odboru 

vnitřních věcí KÚ Středočeské-

ho kraje.

Popovice nechtějí 
non-stop hernu 
a zastavárnu 

Velké Popovice – V objektu 

Kozlovky v Masarykově ulici 

vznikla non-stop provozovna, 

ve které funguje herna, bazar 

a zastavárna. Vedení obce s ote-

vřením „non-stop herny“ zásad-

ně nesouhlasilo. „Bohužel pro-

vozování bazaru a zastavárny 

podléhá pouze povolení Živnos-

tenského úřadu a souhlasu pro-

najímatele objektu. Obec nemá 

žádné možnosti toto povolovací 

řízení ovlivnit, není účastníkem 

řízení. Hernu provozuje Občan-

ské sdružení „Život je hrou“. 

Ani v tomto případě obec nemá 

možnost ovlivnit povolovací 

řízení,“ říká starostka Martina 

Čermáková. 

Jednou z možností, jak ha-

zard v naší obci omezit, je za-

vedení obecně závazné vyhláš-

ky, která by zakazovala provoz 

výherních hracích přístrojů na 

celém území obce. Nebo, jak 

navrhují někteří naši zastupi-

telé selektivním výběrem říci, 

které provozovny ano a které 

ne. Vzhledem k tom, že hernu 

provozuje občanské sdružení, 

Hrusice – Letošní rok se v Hru-

sicích nesl ve znamení oslav. Míst-

ní dobrovolní hasiči si připomenuli 

115 let od svého založení a Spoje-

né osady Hrusice (SOH) oslavily 

40 let – přesně tak dlouho fungu-

je toto unikátní spojení místních 

chatařů a osadníků. To ale nejsou 

jediné spolky, které v Hrusicích 

dobře a dlouho fungují – baráčníci 

si připomínají 101 let od svého za-

ložení, TJ Sokol 92 let, fotbalový 

oddíl funguje 75 let.

„Členové SOH se sešli na své 

čtyřicátiny ve známé ladovské 

hospodě U Sejků, kde jim za 

dlouholetou aktivní práci poděko-

val starosta Hrusic pan Tesařík,“ 

prozradil nám pan Borovička. 

„Jednou z tradičních akcí, kterou 

SOH pořádají je podzimní dět-

ský karneval. Výjimkou nebyl ani 

letošní rok, kdy se karnevalový 

průvod vydal na pochod obcí již 

po sedmatřicáté. Aby toho nebylo 

málo, krásnou oslavu svého výročí 

zorganizovali i dobrovolní hasiči. 

Odvážní hrusičtí muži, veteráni 

hasičského sportu, předvedli všem 

zúčastněným sborům, že parádní 

Spojené osady 
Hrusice, hasiči, 
sokolové, baráčníci

disciplínu – útok, mají nejen v pa-

žích a v nohou, ale i v srdci.

Společnou charakteristikou 

všech zmíněných spolků je pod-

pora zájmových činností hrusic-

kých dětí. Hrusice mají šanci být 

vzorem propojení tradice, součas-

nosti i budoucnosti. Pomáhá tomu 

i nejmladší spolek OS Šťastná ro-

dina, hnací motor Velikonočního 

a Vánočního jarmarku. Máme ra-

dost, že se nám daří spolupracovat 

a navzájem si pomáhat,“ uvedl na 

závěr pan Borovička.
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Mukařov – Mnozí občané Mu-

kařova volají po zřízení obecní 

policie. Starosty Rudolfa Seman-

ského jsme se zeptali, zda je reál-

né, že se Mukařov dočká vlastních 

strážníků. 

  Otázkou zřízení obecní poli-

cie v naší obci se zabývám už od 

začátku svého starostování v ob-

ci. Když jsme ale počítali vstupní 

náklady na zřízení a udržení třeba 

i malé jednotky strážníků, dostá-

vali jsme se mimo možnosti obec-

ního rozpočtu. Situace se změnila 

v letošním roce, poté co se poda-

řilo prosadit a schválit novelu zá-

kona o rozpočtovém určení daní, 

která od roku 2013 přinese tolik 

potřebné zvýšení příjmů pro obce. 

Rád bych v této souvislosti připo-

menul, že o tuto úpravu zákona 

se snažilo naše hnutí Starostové 

a nezávislí již od roku 2006 a v le-

tošním roce se ji i díky spolupráci 

Zastupitelstvo obecní policii schválilo
s naším partnerem TOP 09 poda-

řilo prosadit. Jakmile bylo jasné, 

že zákon skutečně začne od 1. 1. 

2013 platit, navrhl jsem našemu 

zastupitelstvu schválení záměru 

zřízení obecní policie v naší obci. 

Musím s radostí konstatovat, že 

návrh byl naprostou většinou za-

stupitelů přijat.

Uvažovali o spolupráci s okolní-
mi obcemi? 

 Na toto téma proběhlo několik 

jednání, víceméně seznamova-

cích, kde jsme si vyjasňovali cel-

kovou problematiku a podmínky 

fungování. Jednou z otázek bylo 

umístění služebny obecní policie 

a tím pádem zřizovatelské obce, 

ale poměrně zásadní bod byl 

i rozsah pravomocí – teď mám na 

mysli vztah starosta – velitel po-

licie, dále doby působnosti hlídek 

v jednotlivých obcích a nakonec 

i místní příslušnost vybraných po-

kut. Spolupráci s okolními obcemi 

jsme i nadále otevření. 

Navštívili jste obce, kde již 
obecní policii fungují?   

Docela dobrou představu jsme si 

udělali po návštěvě říčanské měst-

ské policie a dalších návštěvách 

v okolních obcích kolem Prahy, 

které nám zprostředkoval velitel 

říčanské MP pan Řezáč. Tímto mu 

ještě jednou dodatečně děkuji. Pře-

svědčili jsme se, že dobře funguje 

jak větší jednotka s 24 hodinovým 

pokrytím, jako například v Kolo-

vratech, tak i třeba jeden okrskář 

s místní znalostí, jako v Nedvězí. 

Důležité je připomenout, že ve 

všech případech funguje velice 

dobře spolupráce s republikovou 

policií. 

Nedávno byl v Mukařově 
dokončen kruhový objezd. 
Dá se už dnes hodnotit, jestli do-
pravě v obci opravdu pomohl?

   Kruhový objezd byl opravdu 

běh na dlouhou trať. Několik roků 

jsme objížděli odpovědné pracov-

níky, přesvědčovali, zpracovávali 

statistiky... Dnes již kruhový ob-

jezd funguje a díky netradičnímu 

řešení ve tvaru oválu se doprava 

na tomto dopravním uzlu zklid-

nila, aniž by se vytvářely kolony 

a zácpy. Z této stavby mám velkou 

radost, a i když vše nejde snadno 

a hned, zakládám si na tom, aby 

sliby které dám, byly splněny.

Rudolf Semanský, 

starosta obce Mukařov

kandidát do krajského zastupitel-

stva za Starosty a nezávislé

Mateřská škola v Sulicích, kte-

rá patří mezi největší a nejmoder-

nější na Zápraží, nedávno oslavila 

první narozeniny. Starosty Sulic 

Ing. Petra Čuříka jsme se zeptali, 

zda školka funguje bez problémů 

a zda v obci neplánují postavit 

i základní školu.

„Mateřská škola v Sulicích byla 

dokončena v srpnu 2011 a v září 

přivítala první děti. Ze školky, která 

stála více jak 30 miliónů Kč, máme 

všichni obrovskou radost. Funguje 

skvěle, podle ohlasů jsou spokojené 

děti i rodiče. Zásluhu na vybudování 

této moderní školky má i bývalé za-

stupitelstvo, které projekt zahájilo. 

Nově zvolené zastupitelstvo projekt 

zefektivnilo – zrušili jsme kuchyň 

a tím ušetřili finanční prostředky. 

Jídlo dovážíme z Říčan a po roce 

fungování musím konstatovat, že 

vše funguje skvěle. Díky tomu jsme 

mohli rozšířit kapacitu z původně 

plánovaných 75 míst na současných 

112. Od samého počátku je kapa-

cita zcela naplněná. Umístili jsem 

všechny děti ze Sulic, Želivce, Hlu-

bočinky a Nechánic, a jezdí k nám 

i z Pětihost, Křížkového Újezdce, 

Radějovic, Herinku, Popoviček, ale 

také z Kamenice a Všedobrovic. 

Školku v současné době navštěvuje 

45 předškoláků, a samozřejmě nás 

zajímá, zda se dostanou do škol pod-

le svého přání. Špatný stav základ-

ního školství na Praze-východ i na 

Praze-západ dlouhodobě sleduji. 

Podpora školství je jeden z hlavních 

důvodů, proč kandiduji do Senátu. 

Rád bych region podpořil ve vrchol-

né politice. Okresy kolem Prahy 

si větší pozornost určitě zaslouží. 

Nejbližší škola, která by poskytla 

větší počet volných míst je v Praze 

na Kačerově, nebo v Benešově. Děti 

za Sulic navštěvují první stupeň 

základní školy v Kostelci u Křížků 

nebo v Kamenici, dále dojíždějí do 

Jesenice i do Říčan. Ačkoliv máme 

smlouvu o spádovosti pouze s Kos-

telcem u Křížků a Kamenicí, hradí-

me poplatky za všechny naše děti 

i dalším obcím. Sice to pro obec 

znamená více jak půl miliónu korun 

ročně, ale s ohledem na zřizovatele 

ostatních škol je to férové řešení.

Je reálné, aby v Sulicích v do-
hledné době vyrostla nová škola?

Máme připravený projekt, za-

investovaný pozemek na Želivci 

hned vedle školky. V loňském roce 

se nám podařilo přikoupit soused-

ní hektarový pozemek. Součástí 

mateřské školky je krásná velká 

zahrada s herními prvky a doprav-

ním hřištěm, navíc jsme začali na 

vedlejším pozemku budovat velký 

obecní želivecký park. Umístění 

základní školy na tomto místě by 

bylo přímo ideální, ale… I když 

plánujeme vybudovat místo zdě-

né stavby modulovou, vyšla by 

investice na 40 miliónů korun, ty 

ale nemáme.

Uvažujete o úvěru?
Klasický úvěr by přicházel v úva-

hu asi až na posledním místě. Po-

kud se nám nepodaří získat žádnou 

z dotací, rádi bychom se spojili se 

silným investorem a situaci řešili 

pronájmem s následnou koupí. Díky 

změně rozpočtového určení daní by 

měl  obecní rozpočet získat necelé 

tři milióny korun ročně navíc.

Na Hlubočince vyrostl nový 
chodník. Plánujete další investič-
ní akce?

Nový chodník na Hlubočince 

měří více jak 600 metrů a celkem 

máme podle „staré benešovské“ 

v obecní části Hlubočinka 1200 m 

kompletně osvětleného a bez-

bariérového chodníku. Z těchto 

investic máme velkou radost, pro-

tože naši občané a především děti 

nebudou muset chodit po krajnici 

této velmi frekventované silni-

ce. Příští rok počítáme s výstav-

bou chodníku, který by spojoval 

v obecní části Želivec lokality 

„Tesco“ a „Skanska“. Po dokon-

čení této poslední etapy stavby 

chodníku na Želivci bude defini-

tivně vyřešena bezpečnost chodců 

podél „staré benešovské“.

Jaké máte další plány?

Sulice mají novou školku, chodníky, 
náves a plánují postavit školu

Rozhodně ne kvůli vidině 

teplého místečka. Myslel jsem, 

že se „úkolu“ kandidovat za náš 

region ujme někdo z větších 

a silnějších obcí, ale bohužel, 

takže jsem vytáhl do boje já. 

Někdo musí hájit a prát se za 

potřeby našeho regionu, který 

je velmi specifický a různorodý. 

Úvalsko, Říčansko, Kamenicko 

i Velkopopovicko se potýkají 

s neustávajícím nárůstem oby-

vatel a musí řešit s tím spojené 

problémy – například zmiňova-

ný nedostatek míst ve školách. 

Na Benešovsku, Vlašimi nebo 

u Neveklova je situace úplně 

jiná. Občany zde trápí narůsta-

jící nezaměstnanost a také špat-

ná dopravní obslužnost u men-

ších obcí.

Domníváte se, že by z vás byl 
dobrý senátor?

Nejsem typ člověka, který 

by si dovolil kandidovat bez 

jasných plánů a dobré znalos-

ti specifik senátního obvodu. 

Ve státní správě se pohybuji 

již mnoho let a nasbíral jsem 

množství zkušeností. Než jsem 

přijal kandidaturu na starostu, 

připravoval jsem se dva roky, 

abych mohl poctivě předstou-

pit před voliče a nabídnout jas-

né cíle a ne jen nereálné sliby. 

Doufám, že moje práce staros-

ty Sulic ukázala, že zbytečně 

neřečním, ale pracuji.

Byl jste členem TOP 09, ale 
ze strany jste odešel a nyní 
kandidujete jako nezávislý.

Ano ukončil jsem členství pro 

stále se prohlubující rozdílné 

názory. Volební program nezá-

vislého kandidáta do Senátu, se 

dle mého názoru podstatně liší 

od programů, které předkládají 

občanům kandidáti politických 

stran. Ti jsou svázáni rozhod-

nutími stranických sekretariátů. 

Na rozdíl od kandidátů politic-

kých stran nezávislý kandidát 

nabízí rovný, osobní a politicky 

neřízený přístup.

www.curik.cz

Proč kandidujete do Senátu?

stěhujeme tam obecní úřad, který 

nyní sídlí v nevyhovujících pod-

mínkách. Líbilo by se nám, aby zde 

začala fungovat i nová restaurace. 

U Nechánic plánujeme během 

zimy a jara vybudovat otočku au-

tobusu a posílit spoje, aby lidé z té-

to odlehlejší části nemuseli chodit 

na zastávku daleko. Na Hlubočince 

máme vedle hřiště připravený poze-

mek a rádi bychom zde vybudovali 

Dům pro seniory. Mimochodem na 

jaře jsme zavedli,věřme že novou 

tradici, setkávání seniorů a akce se 

velmi vydařila. Nikomu z přítom-

ných se od písniček  a zvuku har-

moniky nechtělo jít domů. Zkrátka 

stále je co dělat a zatím se nám daří 

naše cíle plnit.

Revitalizovaná náves v Sulicích 

V příštím roce bychom se chtěli 

v Sulicích pustit do rekonstrukce 

objektu bývalého obchodu. Pře-

O zhodnocení situace na silni-

cích na Říčansku jsme  požádali 

Ing. Miloslava Šmolíka, radního 

pro dopravu v Říčanech.

„Nejen Říčaňáci, ale i řidiči 

z okolních obcí, jistě přivítali  do-

končení pokládky nového povrchu 

na Černokostelecké ulici v Říča-

nech. Mám velkou radost z toho, 

že jsme společně s Ing. Mayerem, 

ředitelem závodu ŘSD, v rámci 

přípravy projektu došli k závěru 

použít nepříliš často užívaný tzv. 

tichý asfalt. Jeho použitím dochází 

k zásadnímu snížení hlukové zátě-

že, která vzniká v důsledku pohy-

bu kol po silnici. Ten rozdíl je sku-

tečně na první poslech znatelný!“

Co dalšího nás v dopravě na 
Říčansku čeká?

Po více jak ročním jednání do-

jde zřejmě od 1.10. k zákazu vjez-

du nákladních vozidel na silnici č. 

II/1. Hlavní příčinou je havarijní 

stav mostku za Říčanami, ale také 

situace v Doubravčicích, kudy 

si často kamiony zkracují cestu. 

K úpravě dopravy dojde po zpro-

voznění obchvatu Kolína. Celá 

tranzitní doprava tak bude odklá-

něna již u Kolína. Nový mostek 

Díky opravě mostku 
nebudou kamióny jezdit 
po Černokostelecké

a s ním i pokládka nového povr-

chu – zřejmě opět protihlukového 

asfaltu VIAPHONE - je připravo-

vána na příští léto. Doprava by zde 

měla být zachována pomocí kyva-

dlové dopravy pouze pro osobní 

auta a linkové autobusy.

Jaké jsou navržené objízdné 
trasy? 

Neznám přesně dopravní opat-

ření, ta jsou mj. předmětem pro-

bíhajících jednání. Důležité je, že 

Ing. Miloslav Šmolík, MSc.

� Zkušený vedoucí pracovník působící 

v soukromém sektoru, vystudovaný 

inženýr v oboru vodních staveb 

na ČVUT a autorizovaný inženýr. 

� Od podzimu 2010 pracuje rovněž 

jako radní města Říčany, kde má na 

starosti dopravu, infrastrukturu, 

životní prostředí a podporu podnikání. 

V roce 2010 dokončil postgraduální 

manažerské studium.

� Je ženatý, má dvě malé děti. 

v těchto úsecích by mělo dojít as-

poň na nějakou dobu k zásadnímu 

snížení tranzitní dopravy

Jak to vypadá s rekonstrukcí 
silnice II/101?

Úsek mezi dálnicí D1 a Lipan-

skou v Říčanech měl být realizo-

ván letos. Tato akce však byla po 

zatčení hejtmana Davida Ratha 

označena za rizikovou, soutěž zru-

šena a nyní znovu probíhá soutěž 

na dodavatele. Druhá část silnice 

je nyní také ve fázi soutěže na do-

davatele. Jejich realizaci lze tedy 

předpokládat v příštím roce.

Budou ještě letos probíhat 
opravy nějakých dalších silnic 
na Zápraží? 

S blížícími se volbami se zřejmě 

mimo již dokončené opravy kraj-

ské komunikace v Říčanech Pod 

Lihovarem rozběhne i pokládka 

nového povrchu v Tehově i v Ku-

nicích. 
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Život v kraji

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

PLACEBO 
Miroslava Rovenského

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

Důvěra veřejnosti v politiku 

a politiky již vlastně neexis-

tuje. Slovo politik slouží jako 

vulgární nadávka či rezonuje 

jako pejorativní výraz. To není 

„jen“ kvůli korupčním cau-

sám ex hejtmana našeho kraje, 

předraženým letadlům či zma-

nipulovaným veřejným zakáz-

kám. Ostatně Evropský úřad 

boje proti podvodům (OLAF) 

se již aférou Rath zabývá a nás 

řadí mezi země, které si nej-

víc vybírá organizovaný zlo-

čin pro rozkrádání evropských 

prostředků. Svým způsobem 

k tomuto nehezkému stavu při-

spěly všechny politické strany, 

které zde byly a jsou. KDU-

-ČSL, jako první velká politic-

ká strana v ČR, po volebním 

neúspěchu,  dokázala projít 

očistou a najít ve svých řadách 

nové nezprofanované politiky. 

V tom máme ohromný náskok. 

Ostatní  strany totiž nabízejí jen 

politické recykláty a nejsou už 

schopny nabídnout nic nové-

ho. A malé rychlokvašky, nebo 

podnikatelské záměry v politi-

ce, to jsou strany na jedno po-

užití, které vytváří velmi nesta-

bilní prostředí. Řešením tedy 

jednoznačně je, udělit tentokrát 

červenou kartu oranžovo-rudé 

koalici, která nám nyní v kraji 

vládla i té chystané oranžovo-

-modré, velké oligarchii  a ne-

chat je také vychladnout na 

trestné lavici, zkrátka je třeba 

zklidnit všeobecně „blbou“ ná-

ladu a věnovat se jakési preven-

ci politické vztekliny. 

Největším problémem kraje 

je velká zadluženost, katastro-

fální stav komunikací ll. a lll. 

třídy a nedostatek míst ve škol-

kách a školách v příměstských 

oblastech Prahy východ a Pra-

hy západ. Další zadlužování 

kraje není možné. V případě 

volebního úspěchu, prosadí čís-

lo 68, tedy Koalice KDU-ČSL 

a SNK  Evropští demokraté 

zavedení systému elektronic-

kých aukcí a registru referenč-

ních cen. Důslednou aplikací 

nových pravidel pro výběrová 

řízení můžeme ušetřit přibližně 

30% provozních a investičních 

výdajů kraje. Ušetřené pro-

středky použijeme na úhradu 

dluhů a hospodárné investice. 

Tento model řešení veřejných 

zakázek bude zároveň účinným 

opatřením v boji proti korupč-

nímu dědictví a klientelismu 

bývalé reprezentace kraje pod 

vedením Davida Ratha. Středo-

české nemocnice jsou po jejich 

hospodaření ve velké finanční 

ztrátě. Strašidelnou část závaz-

ků Středočeského kraje tvoří 

jeho záruky za úvěry oblastních 

nemocnic ve výši 1,843 mili-

ardy korun. Hlavním úkolem 

nového vedení kraje tedy bude 

ekonomická stabilizace středo-

českých nemocnic při zachová-

ní stávající nabídky zdravotnic-

kých služeb. Chceme vytvořit 

střednědobou a dlouhodobou 

strategii kraje, přijatelnou na-

příč politickým spektrem, aby 

bylo možné stabilizovat jeho 

rozpočet a zajistit udržitelný 

rozvoj všech důležitých ob-

lastí, které má kraj na starosti. 

Chceme šetřit na správě, ne na 

lidech, do  voleb jdeme s hes-

lem:  „Otevřeně a slušně“  a vo-

lebním progamem:  „Otevřené 

hejtmanství“.

Mgr. Miroslav Rovenský 

– Kandidát na hejtmana

Koalice KDU-ČSL, SNK ED 

a nezávislí kandidáti            

� Zastupitel a předseda 

kontrolního výboru Mnichovic 

� Dlouholetý učitel 

v ZUŠ  Říčany

� Stálý člen Akademie 

für Alte Musik Berlin

� Člen správní rady 

Olivovy nadace v Říčanech

� Ředitel Olivova evropského 

centra o.p.s. 

www.otevrenehejtmanstvi.cz

www.miroslavrovensky.cz

„Prevence politické 
vztekliny“  aneb 
střední Čechy volí 68!

Říčany – Místní akční skupina 

Říčansko pořádá již třetí ročník 

prestižní celorepublikové konfe-

rence „Spolupráce – klíč k rozvoji 

a udržitelnosti venkova“ a slavnost 

„Modlitba za domov“ v Roudnici 

nad Labem, na počest dne vzniku 

samostatného Československého 

státu. Manažerka MAS Říčansko 

Ludmila Třeštíková nám prozradi-

la podrobnosti. 

Představ nám, kdy a co vlastně 
chystáte?

Letos pod hlavičkou „Modlitba 

za domov“ připravujeme oprav-

du bohatý program. Začíná již 

v předvečer slavného dne vzniku 

samostatného státu – 27. 10. 2012 

v 18.00, v katedrále sv. Víta v Pra-

ze, kde pan kardinál Mons. Do-

minik Duka pořádá ekumenické 

setkání a koncert klasické hudby 

„S vírou a odvahou do budoucna“. 

Poté 28. 10. 2012 proběhne velká 

oslava a celodenní program pro 

rodiny s dětmi v Roudnici nad La-

bem. Malí i velcí se mohou těšit na 

divadla, koncerty, soutěže o ceny, 

poutní stezku, tématický trh. Kyva-

dlová doprava pak bude vozit výlet-

níky na bájnou horu Říp. 

A kdo se do Roudnice nad La-
bem nedostane?

Pro poutníky, kteří se nemohou 

akce přímo zúčastnit, je připraven 

přímý přenos 28. 10. 2012 na ČT 

2 od 15.00 hod. Zde vedle zajíma-

vých hostů např. Erazima Koháka, 

Petry Procházkové nebo rozhovorů 

s prezidentskými kandidáty, zazní 

písně Roberta Křesťana a Třeboň-

ských pištců. 

Lído, mluvila jsi na začátku 
o konferenci, kterou MAS 
Říčansko pro kolegy z ce-
lé České republiky pořádá. 
Titul konference je Spolupráce 

Proč zrovna my máme 
něco dělat a ne ti druzí?

– klíč k rozvoji a udržitelnosti 
venkova.  O co jde? Kdo s kým 
vlastně spolupracuje?

Místní akční skupiny, mezi kte-

ré patří i naše říčanská MASka, 

jsou obecně prospěšné společnosti, 

pomáhající rozvíjet venkov po in-

vestiční a informační stránce. (Na 

Říčansku se podpořené projekty 

počítají již na desítky milionů). 

V roce 2009 začaly spolupracovat 

s Ekumenickou radou církví a je-

jími členy, kteří rozvíjí venkov po 

té duchovní a charitativní (sociál-

ní) stránce. Slovo dalo slovo a vy-

tvořil se společný projekt „velkého 

kulatého stolu“-konference. Letos 

proběhne v nádherných prostorách 

Pražského Arcibiskupství na Hrad-

čanském náměstí a to 29. 10. 2012 

od 13 hodin. Na konferenci vystou-

pí odborníci, ale i nadšenci a dob-

rovolníci, kteří představí příklady 

dobré praxe pro rozvoj venkova.

Proč to organizuje právě říčan-
ská MAS?

Musím se smát otázce, často 

se totiž setkáváme s reakcí – bylo 

by dobré TO udělat, jen kdyby se 

TOHO někdo chopil. Proč zrov-

na my máme něco dělat a ne ti 

druzí? Třeba proto, aby bylo líp.

Ale teď vážně, Říčansko je prostě 

blízko Prahy, kde se schází pra-

covní skupina a Ekumenická rada. 

A taky proto, že zakladatel MASky, 

Daniel Kvasnička, je kazatel církve 

Bratrské. Proto k tématu spoluprá-

ce nemáme daleko. Zveme všech-

ny, přijďte se podívat a třeba se 

nechat inspirovat! Dobrých nápadů 

a aktivních lidí není nikdy dost!

Další informace o akci Modlitba 

za domov, včetně termínů a pro-

gramu najdete na www.modlitba-

zadomov.cz  O konferenci pak na 

www.konference-2012.webnode.cz

ZPRÁVY 
Z ŘÍČANSKA
� Dvouletý cyklus vzdělávání k rozvoji ven-

kova začne v Říčanech již v listopadu 2012. 

MAS Říčansko je jednou z devíti MAS, 

které společně realizují projekt spolupráce 

s názvem „Metoda LEADER Budoucnost 

venkova“. Semináře budou určeny jak pro 

odborníky tak i širokou veřejnost. 

� MAS Říčansko se zúčastní Národní 

konference VENKOV 2012, která proběhne 

1-3.října 2012 v Nových Hradech. Pavlína 

Filková se svým týmem, L.Třeštíkovou 

a P.Přílučíkovou, se bude aktivně podílet 

na workshopech k přípravě budoucí pod-

pory pro venkov po roce 2014.

� Byly dokončeny další projekty 

z PRV Leader z výzev MAS Říčansko. 

 Je  to „Revitalizace návsi Struhařov“ 

a „Selský dvorek – I. etapa Farma Tehov“. 

Nové žádosti o dotaci jsme přebrali kon-

cem října a výsledky výzvy 2/2012 budou 

zveřejněny po 15. říjnu 2012 na webu MAS.

Říčanská MAS 
je Á-čko!

S radostí za celý tým MAS Říčansko o.p.s. 

sdělujeme, že naše hodnocení na Ministerstvu 

zemědělství dopadlo výborně. Dosáhli jsme na 

skupinu A - což je kategorie nejlépe fungujících 

a pracujících MAS v České republice. Na nej-

vyšší ocenění místní akční skupina dosáhla ne-

jen svou odbornou prací, ale také díky aktivitě 

padesáti partnerů z řad obcí, neziskových orga-

nizací i podnikatelů z celého regionu. Velmi si 

vážíme této aktivní spolupráce a děkujeme! 

Na nové období evropských dotací, které se 

plánuje na roky 2014 – 2020, chceme být i s va-

ší pomocí připraveni co nejlépe. Již teď hledá-

me názory vás,  obyvatel 39.obcí o které MAS 

pečuje, na potřeby našeho regionu. Dále bude 

navazovat dotazníkové šetření a diskuzní setká-

ní – komunitní projednávání. Pište a zajímejte 

se o to, jak váš domov nebo prostor pro podni-

kání a služby bude vypadat v budoucnu!

KAM MÁ ŘÍČANSKO 

INVESTOVAT PENÍZE?

CO VÁM CHYBÍ VE VAŠÍ OBCI?  

NAPIŠTE NÁM SVÁ PŘÁNÍ!

Svá přání a nápady co je třeba postavit, 

opravit nebo jaká služba Vám chybí, 

posílejte e-mailem na adresu 

kancelar@ricansko.eu  

Nezapomeňte napsat, jaké části města 

nebo jaké obce se Vaše přání týká!

Pro sběr přání jsou určené také označené 

schránky (městská knihovna Říčany, 

Velké Popovice, Strančice, Muzeum Říčany, 

Infocentrum Mnichovice, SKC Ondřejov, 

Autocentrum Roškota Janoušek  Křenice, 

Mraveniště Říčany, Svojetice, Struhařov,  

Šibeniční vrch, Hrusice a Mirošovice). 

Země živitelka ochutnala 
Říčansko

MAS Říčansko a certifikovaný výrobce 
Hrnčířství Kalfus propagovali tradičně na 
nejvýznamnějším zemědělském veletrhu 
ČR v Českých Budějovicích svůj region. 
Za šest dnů veletrh Země živitelka navštívilo 
kolem 100 000 lidí, což je zhruba stejně jako 
loni. Nejvíce jich přišlo tradičně o víkendu, 
lákaly zejména sobotní národní dožínky, kte-
ré navštívil i prezident Václav Klaus. Dalšími 
váženými návštěvníky byli také kardinál Do-
minik Duka, ministr zemědělství Petr Bendl 
i jihočeský hejtman Jiří Zimola. „Práci míst-
ních akčních skupin sleduji,“ řekl ministr 
Bendl „líbí se mi způsob spolupráce mezi 
sektory. Říčansko znám a fandím mu.“

 V letošním 39. ročníku bylo Říčansko na 
společné středočeské expozici a na venkov-
ním prodejním stánku. Kromě všech obcí 
a zajímavých míst k návštěvě, jako je zámek 
Berchtold, pěší stezky a cyklostezky apod. 
se představili místní výrobci. Na venkov-
ním stánku pan Kalfus s formami na peče-
ní /www.hrncirstvi.cz/, na vnitřním stánku 
MASky pak Kunické cereálie Bonavita, Oli-
vovy lázeňské oplatky, Mnichovické perníčky 
od paní Bělinové a kosmetika s Ladovskými 
motivy z Říčanského infocentra.

Pokud jste se do Českých Budějovic nedo-
stali, nezoufejte. Ochutnat tradiční výrobky 
Zápraží můžete i vy na Festivalu řemesel 
6. 10. 2012 od 11 hod ve Stránčicích.

Manažerka 

Lída Třeštíková 

a ředitelka MAS 

Říčansko 

Pavlína Filková

MAS ŘÍČANSKO HLEDÁ 

DOBROVOLNÍKY 

z Říčanska a okolí.

Pomozte nám poznat a popsat 
náš region. Nabízíme zajímavou 
a smysluplnou práci pro místo, 
kde žijete nebo podnikáte! 
Studenti, aktivní důchodci 
a maminky na MD vítáni!
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14. října – 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

18. 10. 9.30h – Divadlo Hračka 

„povídání o pejskovi a kočičce“, 

těšíme se i na rodiče s dětmi, 

které školku běžně 

nenavštěvují, vstupné 100Kč 

FOLKLORNÍ SOUBOR MIKEŠ 

HLEDÁ NOVÉ ČLENY

Taneční složka souboru Mikeš 

Říčany hledá dívky a chlapce ve 

věku 6 – 12 let, kteří rádi zpívají, 

tančí a zažívají legraci s kamarády.

V případě zájmu volejte tel. č. 

606 652 537 – Andrea Stocková, 

vedoucí taneční složky. 

Firemní akce, konference,
školení, vánoční večírky.
Hledáte vhodné prostory pro Vaši firemní akci?

Nabízíme Vám moderní a stylové řešení na zámku BERCHTOLD
Čtyři prostory v různém uspořádání s celkovu kapacitou až 150 účastníků. Zažijte pohodlí a maximální soukromí 

v uzavřených zasedacích sálech na zámku BERCHTOLD či sport centru s možností zajímavých doprovodných 

programů.

Díky dobré dopravní dostupnosti z Prahy i Brna je hotel na zámku Berchtold ideálním místem pro pořádání fi-

remních akcí, kongresů, obchodních jednání, teambuildingových akcí, eventů, prezentací, výstav i školení všeho 

druhu. Hosté hotelu jsou přitom v přírodě s možností relaxovat ve wellness centru. Sportovní vyžití je zde na té 

nevyšší úrovni a útulné ubytování nabízí vysoký komfort.

HOTEL zámek BERCHTOLD, Vidovice 6, 251 63 Strančice

313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz

SVĚT NA DLANI
1.–5. 10. 2012 zahájení kurzů pro 
děti i dospělé – výtvarné, jazykové, 
pohybové… ve Světě dětí na dlani 
(www.svetdetinadlani.cz)
Každé úterý YAMAHA ve Světě dětí na 
dlani (www.svetdetinadlani.cz)
1. 10. 2012 16.00 hod seminář 
Baby Signs – znaková řeč pro slyšící 
batolata ve Světě dětí na dlani 
(www.baby-signs.org)
3. 10. 2012 zahájení programu 
Ostrov Objevů ve Světě dětí na dlani 
(www.ostrovobjevu.cz)
8. 10. 2012 16.00 hod seminář 
Baby Signs – znaková řeč pro slyšící 
batolata ve Světě dětí na dlani 
(www.svetdetinadlani.cz)
22. 10. 2012 povídání s Janou 
Hašplovou o masážích dětí a 
aromaterapii pro děti ve Světě dětí na 
dlani (www.svetdetinadlani.cz)
29. 10.–2. 11. 2012 zahájení 
plaveckých kurzů pro děti s rodiči 
i děti bez rodičů ve Světě dětí na dlani; 
zahájení kurzů pro větší děti v hotelu 
Pratol (www.svetdetinadlani.cz)

Svatomartinské víno
se už připravuje

Naši vinaři nezahálí. Už v těchto 
chvílích dělají vše pro to, aby byla 

Svatomartinská vína co nejvydařenější.
Těšte se společně s nimi na svěží mladé 
víno z nové sklizně. Vždyť  z prvního vína 

můžeme odhadnout kvalitu celého 
ročníku. A koneckonců to, co je 

„poprvé“, si v životě nejdéle pamatujeme. 
Takže 11.11. 2012 v 11:00hod! 

Otevíráme!vice info: 
http://www.svatomartinskevino.cz/

Vinoteka Pohodička
Louňovice 98

Nově otevřený taneční kurz Electric 
Boogie pod vedením trojnásobného 
mistra světa Michala Nedvěda!
Robotický tanec který proslavil například 
Michael Jackson,jako doplněk kurzu 
se děti naučí BEATBOX (hraní na pusu),
základy BREAK DANCE.
V Mukařovské Sokolovně u ZŠ, 
pro děti 8-15let. Od října 2012, 
každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod.
Kurzovné je 480,- Kč na měsíc, lze před- 
platit půl ročně či na tři měsíce dopředu.
Kontakt: 608 886 443,
mail: beatbbusterone@seznam.cz.       

13. 10. 2012 

Restaurace u Andělů
ROCKOVÁ KAPELA 

PROJEKT 76
koncert k uzavření 

motorkářské sezóny 

s teplým bufetem na sále. 

Hlavní 19, Senohraby, 
www.restauraceuandelu.cz

  6. října
� Říčany – Klub českých turistů Říčany 
ve spolupráci s OÚ Všechromy vás zve na 
4.ročník turistického pochodu Za historií 
pánů na „Říčanském“ hradě. Start u zříce-
niny hradu od 7 do 10 hodin. Trasy: 1,5 km 
a 8,16,20,25,30,42 km. Všechny trasy jsou 
vhodné i pro cyklisty. Na hradě vás čeká 
občerstvení, zábava, překvapení a soutěže 
pro děti. Na setkání se těší KČT Říčany, 
www.kct-ricany.estranky.cz.
� Senohraby – TJ Sokol Senohraby oddíl 
lyžování pořádá besedu s cestovatelkou 
Kateřinou Mandulovou, od 19 hod v Soko-
lovně.  Vladivostok aneb stopem z Třebíče 
do Vladivostoku – 12 000 km přes Polsko, 
Bělorusko a celé Rusko až na Dálný vý-
chod. Bližší info na www.senohraby.cz/ski/.

  7. října
� Říčany - Nedělní pochod s Líbou, Trasa 
: Beroun - Sv.Jan - Solvayovy lomy - Srb-
sko, 14,5km. Odjezd vlakem : Říčany 7.39 
hod. Přihlášky do 5.10. na tel: 723 513 431 
nebo mail: libuse.rohoskova.@centrum.cz. 
Další informace: www.kct-ricany.

  8. října
� Ondřejov – SKCENTRUM zve na SEBE-
OBRANU pro začátečníky s mistryní Evropy 
v karate Kristinou Bosákovou v pondělí od 
18 do 19 hod.

  9. října
� Ondřejov – SKCENTRUM zve na 
BADMINTON pro děti a juniory s Míšou 
Čihákovou od 17 do 18 hod. ZDRAVOTNĚ 
KONDIČNÍ CVIČENÍ se Zdenou Ambrožo-
vou od 19,10 do 20,10 hod.

  12. října
� Strančice – ZŠ Strančice ve spolupráci 
s MC Lodička, pořádá 2. ročník burzy 
dětského oblečení, obuvi, sportovních 
(a jiných) potřeb na podzim a zimu, a také 
hraček a knížek. Zajištěno hlídání dětí v dět-
ském koutku. Pátek 12. 10. 16:00 – 19:00 
příjem věcí k prodeji, Sobota 13. 10. 14:00 
– 18:00 prodej, neděle 14. 10. 16:00 
– 18:00 výplata a výdej neprodaných věcí. 
Pokud si připravíte seznam věcí (popis 
zboží, barva, velikost, cena), urychlíte od-
bavení. Více se dozvíte na stránkách školy 
www.skolastrancice.cz Kontakt: janaj@se-
znam.cz, tel.: 603 735 987 (odpoledne).
� Velké Popovice – Benefiční koncert 
„Velké Popovice sobě“ se koná od 20.00 
hod v sálu Sokolovny. Bez nároku na 
honorář vystupí: Jitka Asterová, Lukáš 
Pavlásek, Dagmar Šinkorová a další, a také 
pedagogové ZUŠ, celým večerem bude 
provázet Mário Kubec. Předprodej lístků 
v hodnotě 350 a 250 Kč bude na Obecním 
úřadu, v galerii pana Kotrče a v agentuře 
Unisma. Výtěžek z koncertu bude využitý 
na pořízení opony do Sokolovny. 

  13. října
� Zvánovice – od 15 hod. Svatohavelské 
posvícení. Voňavá pečínka s knedlíčkem 
a zelíčkem, posvícenská polévka, koláče 
a pivo. To jsou hlavní atributy pravého 
posvícení, které se po několika letech usku-
teční ve Zvánovicích. A k tomu zajímavý 
program a soutěže se zajímavými cenami. 
Pořádá Okrašlovací spolek Zvánovice, o.s.

� Uhříněves – Středověká sobota v Do-
mě UM! Přijďte se na vrátit do dob rytířů, 
vyzkoušet zapomenuté techniky a řemes-
la, shlédnout šermířská  a sokolnická 
vystoupení a nakoupit na tržišti.  Chybět 
nebudou ani hry a zábava pro děti. Koná 
se od 13 do 18 hodin, vstup volný.
� Říčany – Galerie Kotelna připravila na 
výjimečnou aukci umění mladé generace. 
Aukce nese příznačný název „Podzimní 
sklizeň“ a nabídne mnoho zajímavého 
z toho, co se urodilo v různých ateliérech 
současných českých výtvarníků. Do aukce 
budou zařazeny i práce talentovaných 
studentů akademie, kteří již během studia 
na sebe obrátili pozornost odborníků. 
Účastníci dražby mají velkou šanci na-
koupit krásná umělecká díla za vyvolávací 
ceny.   

  14. října
� Ondřejov – SKCENTRUM zve na 
akci s oblíbeným lektorem Michalem 
Šubrem. Od 8,30 hod prezence, od 9,00 
hod DANCE AEROBIC od 10,15 hod 
BODY STYLING. Více informací na www.
obecondrejov.cz/skcentrum.

 

 16. října
� Ondřejov – SKCENTRUM zve 
na TAIJI s Milošem Komňackým 
od 19 do 20,30 hod.

  17. října
� Uhříněves – DDM Dům UM pořádá 
odpolední dílnu pro dospělé a seniory. 
Budeme modelovat, točit na hrnčířském 
kruhu, vykrajovat z plátů, dekorovat 
krajkou, rytím, razítky. Dílna je rozdělena 
do dvou dnů: 17.10. budeme modelovat 
a vyrábět a 31.10. barvit a glazovat. Po-
platek na osobu na oba termíny: senioři 
50,-, dospělí 150,-. Místo je třeba předem 
rezervovat.

  18. října
� Louňovice – Pavel Peroutka pořádá 
podzimní řadu koncertů HUDBA NA 
PERUTÍCH v restauraci U Henců. Začátek 
vždy v 19.30 hod. Předprodej vstupenek 
a info: 731 174 624, 323 607 129, www.
facebook.com/pavel.peroutka.10.  Těšit se 
můžete na Jimmy Bozeman and The Lazy 
Pigs - blues a country v podání populární-
ho amerického písničkáře.

  19. října
� Kostelec n.Č.l. – Dýňová slavnost 
v Černokostelecké pivováru, zahájení 
výstavy a soutěže o nejkrásnější dýni 
v 9 hod., během dne pohádky pro děti 
a v 18.30 lampiónový průvod + překvape-

ní. Navštivte dýňovou dílnu 
17. 10. od 15.30 hod. v herně RC Koleč-
ko v bývalém Sanatoriu.

  28. října
� Roudnice nad Labem – od 11.00 
do 15.00, rodinné odpoledne s divadly, 
koncerty a soutěžemi pro děti. www.
modlitbazadomov.cz 

  2. listopadu
� Louňovice – Pavel Peroutka pořádá 
podzimní řadu koncertů HUDBA NA PE-
RUTÍCH v restauraci U Henců. Začátek 
vždy v 19.30 hod. Předprodej vstupenek 
a info: 731 174 624, 323 607 129, 
www.facebook.com/pavel.peroutka.10. 
Jiří Holoubek TRIO - Louňovický rodák, 
moderátor Českého rozhlasu 2 a člen 
Spirituál kvintetu se svojí kapelou.

Tradičně bude přímo na hrázi prodej ryb, 
veřejnost se může opět těšit na chutné 
maso místních kaprů. K dostání bude 
i štika a jiné druhy ryb, ale tato nabídka se 
na pultě objeví až po prvním zátahu. Rybáři 
nastoupí na vodu za rozbřesku, v kádích 
u prodejního stánku se ryby objeví okolo 
osmé hodiny. Kdo nevstává brzo nebo má 
ranní povinnosti tak o možnost zakoupení 
ryb nepřijde, kádě u stánku se z výlovu 
budou průběžně doplňovat celé dopoledne. 
Kdo výlov nestihne, může si ryby koupit 
později, v sádkách pod hrází Jevanského 
rybníka. Informace o zahájení prodeje na 
sádkách bude plakátována a zveřejněna na 
webové stránce www.slp.cz.
 Vyžlovský rybník prošel v posledních 
letech rozsáhlými opravami.  Nejviditelnější 
byla oprava mostu a bezpečnostního přeli-
vu, pod vodou se skrývá opravené loviště 
a výpustné zařízení a došlo i k odbahnění 
prostoru před hrází, kam povodeň v roce 
2002 přenesla bahno z laguny na přítoku. 
Veřejnost pozitivně hodnotí zejména opravu 
mostu, mostovka z téměř stoletých ocelo-
vých nosníků  již byla v havarijním stavu. 
Těšíme se na shledání na hrázi a přejeme 
všem hezké zážitky z výlovu.
 Vedení Školního lesního podniku 
v Kostelci nad Černými lesy

Sobota 6. října 2012 odpoledne
(sraz na místě 14–14.30 hodin)

U borovice nad mirošovickým
hřbitovem (K borovici se dostanete
buď po senohrabské silnici, nebo lesem 
Laďákem od nového sportovního areálu 
nahoru - po fáborcích.)

Létacího draka, vítr do kapsy,
dobrou náladu

Těšíme se na vás…

Kdy?

Kde?

Co s sebou?

drakiáda
Čolkova veselá

www.colek.eu

Kunice – Vidovice HOTEL 
zámek BERCHTOLD

1.10. Taneční pro dospělé
Přijďte se naučit tanečnímu umění 
pod vedením tanečního mistra pana 
Dobromila Nováčka. Tančíme každé 
pondělí od 1.10. 2012 (poslední 
lekce 3.12.2012) v zámeckém sále. 
Začátečníci 18:30 – 20:15, 
Mírně pokročilí 20:30 – 22:15
Kurz obsahuje 10 lekcí. Cena kurzu 
pro pár je 3.900Kč. Kapacita kurzu 
je pouze 15 párů! Proto rezervujte 
svá místa včas!

27.10. Halloween
Převlékněte se děti za vaše oblíbené 
strašidélko a zúčastněte se módní 
přehlídky strašidel. Přidejte se 
k našim upírům a projděte s nimi 
strašidelnou cestu. Nezapomeňte si 
vzít lampionek do průvodu světýlek. 
Čas duchů právě začíná! Akce se 
koná od 16:00 do 20:00 a za každé-
ho počasí!

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKU 
V SOBOTU 3. LISTOPADU

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA TÉMA 

„CESTA DO PRAVĚKU”
Dům UM v Uhříněvsi vyhlašuje 
výtvarně-keramickou soutěž pro 
všechny děti, tentokrát na téma 
Cesta do pravěku. Výtvory označte 
jménem, věkem a kontaktem 
(e-mail + mobil) a přineste je 
do kanceláře DDM, nebo pošlete 
Českou poštou do 26.10.2012. 
Práce budou vyhodnoceny 
a vítězové oceněni, proto všichni 
malujte, modelujte a vyrábějte!

SKC Ondřejov 

vás zve 

na představení 

Bohemia 

Baletu

6. 10. 

od 18. hodin
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Hlídání funguje každý všední den 

v průběhu celého roku, a to  dopo-

lední, celodenní i hodinové, včetně 

zajištění stravy. Nemusíte se složitě 

a dlouhodobě objednávat. Stačí za-

volat den předem, případně brzy ráno 

(kvůli objednání oběda) a své dítě 

můžete v klidu přivést. Paní Zadáko-

vou si díky láskyplnému přístupu za-

miluje každé dítě. V Berušce hlídají 

dokonce i dvouleté děti (po dohodě 

možno i mladší). „Přebalování a kr-

mení nám nevadí,“ říká s úsměvem 

paní Zadáková. „Pokud to jen tro-

chu jde, snažíme se rodičům pomoci 

a dokážeme se postarat i o takto malé 

děti. Máme i vyčleněný prostor, kde 

děti mohou po obědě nerušeně spát. 

Vstříc vycházíme maminkám i pra-

covní dobou. Jsme tu denně od 7 ho-

din, v případě potřeby i do 19 hodin. 

Bylinky, kombajn a mraveniště
Děti se v MC Beruška rozhodně 

nenudí. Paní Zadáková pro ně na 

„BERUŠKU“ SI VAŠE DĚTI ZAMILUJÍ
MC BERUŠKA v SKC v On-

dřejově, vedené Ivetou Zadá-
kovou, nabízí  zaměstnaným 
maminkám i těm na mateřské 
dovolené, hlídání a všestranný 
rozvoj předškolních dětí. 

každý den připravuje bohatý pro-

gram a děti se hravou formou učí 

počítat, psát písmenka a také po-

znávat svět kolem sebe. „Je úžasné, 

jak děti v předškolním věku touží 

všechno poznávat,“ říká paní Zadá-

ková. „Proto připravujeme na každý 

den zajímavá témata. Nyní máme 

třeba bylinky. Chodíme je s dětmi 

trhat, pak si uvaříme čaj a učíme se, 

na co nám pomáhají. Nebo jsme šli 

pozorovat kombajny a vyprávěli si, 

jak z obilí vzniká mouka, a co z ní 

všechno vyrábí. Před týdnem jsem 

vyráběli mraveniště… Každý den 

si zpíváme, chodíme ven sportovat 

a máme nějakou výtvarnou činnost. 

Často jezdíme na výlety, a jednou 

měsíčně si uděláme „bojovku“ 

a přespíme v mateřském centru. 

Díky tomu, že sídlíme v SKC, mů-

žeme s děti při nepříznivém počasí 

chodit cvičit do tělocvičny. Pořádá-

me i zájmové kroužky jako je ang-

ličtina, ze které jsou děti nadšené, 

hudební výchova a keramika.

Didaktické hračky
Dětem můžeme nabídnout hezké 

a čisté prostředí a kvalitní didaktické 

pomůcky. Děti si je oblíbily a dokáží 

s nimi samostatně pracovat. Obědy 

dovážíme z Chocerad a na výběr jsou 

dokonce dvě jídla. Samozřejmostí je 

pitný režim a svačiny.

Do Berušky mohou děti 

umístit i maminky, které si 

přišly do SKC zacvičit 

nebo jen posedět 

u kávy s kamarádkou. Cena 

hlídání je od 7 do 14 hod. 

300 Kč. A od 7 do 19 hod. 

400 Kč, včetně jídla. 

Sazba za hodinu 50 Kč. 

V případě předplatného 

na celý měsíc jsou ceny 

zvýhodňovány.

Bližší informace na 

iveta.zadakova@seznam.cz, 

nebo tel.724 850 569.

Aquarius Invest cz 
provozovna Všechromy čp. 82 

(150m od nájezdu na D1) 
nabízí:

Jímky a šachty jsou 
certifikovány ITC Zlín.

PRODEJNÍ DOBA: 
po-pá:  8.30 – 16.00 hod.

Informace na tel: 
602 285 554, 602 154 322

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

Návštěva prodejny nábytku a originálních 

doplňků z teakového masivu Teak Galery v Uh-

říněvsi pro vás může být krásným zážitkem. 

„Prodejní prostory fungují nejen jako galerie, 

kde můžete čerpat inspiraci. Přijďte se „jen tak“ 

podívat, rádi vás uvidíme,“ říká vedoucí prode-

je Marie Tenglová.

Bezkonkurenčně největší nabídka
Zákazníkům nabízíme bezkonkurenčně nej-

větší nabídku nábytku a dekorací pro dům, byt 

a zahradu. Téměř veškerý sortiment máme na 

skladě a nábytek si můžete hned vyzvednout. 

Zboží dovážíme ze střední Jávy, kde máme 

dlouholetého a spolehlivého partnera. V srpnu 

jsem pro vás na Jávě osobně vybrali nový sor-

timent, který si můžete v těchto dnech prohléd-

nout na prodejně.

Přijďte se podívat na novou 
kolekci teakového nábytku

Stovky let staré dřevo
Teakový nábytek nabízíme v přírodní úpravě, 

kdy naplno vynikne krása dřeva, nebo s povr-

chovou úpravou. Unikátní je nábytek z re-

cyklovaného dřeva, jehož stáří se odhaduje i na 

stovky let. Tento nábytek přímo dýchá historií 

– můžete mít stůl vyrobený ze dřeva starého 

mostu nebo přístavního mola. 

Teakový nábytek je dobrá investice
Těžba teakového dřeva je na Jávě přísně kon-

trolována, protože „starých“ stromů nad pade-

sát let, které mají kvalitní dřevo, rychle ubývá. 

Výrobci nábytku proto nemohou vyrábět v tak 

masivním objemu jako v minulosti, a kvalitního 

teakového nábytku bude na trhu méně. Navíc 

tento nábytek postupem času získává na ceně, 

což se o výrobcích z lisovaných materiálů, roz-

hodně říci nedá.

Ručně vyčiněná bůvolí kůže
V naší nabídce najdete křesla a pohovky 

potažené ručně činěnou a přírodními barvami 

upravenou bůvolí kůží. Tato kůže je velmi silná 

a kvalitní. Přijďte se přesvědčit sami.

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.

3x týdně a pořádáme pravidelné 

semináře latinsko-amerických 

tanců i tanců standardních. Svůj 

um pak všichni tanečníci mohou 

předvádět na soutěžích, pořáda-

ných naším tanečním klubem (na-

příklad nejbližší termín je Fuego 

Cup 2012, konající se 27.10.2012 

V MěKS Říčany kam se klidně 

můžete přijít pokochat). Jen na 

jaře 2012 naši členové navštívili 

přes 30 soutěží a přivezli přes 20 

medailí a dva taneční páry postou-

pily do vyšší soutěžní třídy.

Po prázdninách opět přivítá 

nové tanečníky. Pro děti máme při-

pravenou každé úterý taneční pří-

pravku, kde se učí základům tance 

a pohybu vůbec, nezaměřujeme se 

na jediný styl, ale na základě na-

bytých dovedností z těchto lekcí 

mohou děti pokračovat v soutěž-

ním tanci nebo pohodlně oslňovat 

v tanečních. Pro dětské a juniorské 

páry máme tréninky minimálně 2x 

týdně a pro dospělácké a seniorské 

zájemce o tanec trénujeme alespoň 

Taneční klub Fuego Říčany 



JABLKOHRUŠEŇ, ŠVESTKA, 
TŘEŠEŇ I MERUŇKA

Život v kraji
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Pokud je Vám výše zmíněné motto blízké, 

navštivte nově otevřenou vinotéku na náměstí 

v Říčanech, kde Vás vřele přivítá majitelka Rad-

ka Pšeničková, pro kterou je důležité, aby se zá-

kazníci při nákupu cítili dobře a byli maximálně 

spokojeni. 

K příjemnému nákupu nepochybně přispívá 

i stylově zařízený interiér prodejny. Přijďte se 

o tom sami přesvědčit a hlavně ochutnat skvělá 

vína. Nabízíme deset druhů kvalitních stáčených 

vín, včetně Prosecca a Lambrusca. V našem 

sortimentu naleznete nejen vína z Moravy, ale 

i z Francie, Argentiny a Chile. Velký ohlas jsme 

zaznamenali zejména na vína z vinařství Jiřího 

Šmeráka z obce Hrušky u Břeclavi. Fungování 

vinařství je založeno na rodinných zkušenostech 

a kontaktech, které se předávají z generace na 

generaci, a jsou tak zárukou opravdové kvality. 

Osobně bych vyzdvihla zejména Pálavu (výběr 

z hroznů,ročník 2011). Není náhodou, že právě 

vína Jiřího Šmeráka jsou každoročně oceňována 

na vinařských soutěžích.  

Při vstupu do prodejny Vás překvapí vůně kva-

litní zrnkové kávy a čajů (zelených, černých, bí-

lých, ovocných…). Mezi čaji vede prim „Divo-

ká višeň“, „Jahoda v šampaňském“ a „Tajemná 

Život je příliš krátký na to, 
abychom pili špatná vína

KONTAKT: Vinotéka „U Černé kočky“, 

Široká 31/1 (Masarykovo náměstí), 

Říčany, Po zavřeno, Út – Pá 9.30–17 hod., 

So 8.30-12 hod., tel.: 602 776 412.

vášeň“. Pokud jste milovníci kávy, zaujme Vás 

naše nabídka plantážních a aromatizovaných 

druhů tohoto nápoje. Mezi nejoblíbenější kávy 

patří „Skořicoví šneci“ nebo „English Toffee“. 

V případě zájmu zákazníkům rády připraví-

me originální dárkové koše a balíčky. 

KONTAKT: Vinotéka - dárečky, 

Kutnohorská ul. 255, Kostelec n.Č.lesy, 

Po – Pá 9-12 a 13 -17 hod., 

So 8-12 hod., tel.: 602 266 799.

Vinotéka v Říčanech je založena na rodinné 

tradici a navazuje na zavedenou prodejnu v Kos-

telci n. Č. lesy, jež patří paní Evě Pšeničkové, 

která děkuje za přízeň a věrnost všem stálým zá-

kazníkům. V této prodejně naleznete stejný sor-

timent zboží doplněný navíc o dárkové předměty 

a bytové doplňky v provensálském stylu. 

„V říjnu nás na zahrádkách čeká spous-
ta práce,“  připomíná paní Petr Alfery. 
„Vysazují se ovocné stromy a pro naše 
zákazníky jsme připravili bohatou na-
bídku od osvědčených českých sadařů, 
se kterými máme dlouholeté zkušenos-
ti. Zahrádkáři si u nás mohou vybrat 
z různých druhů stromků - od jabloní, 
třešní, broskví až po meruňky, které 
jsou odolnější vůči mrazům. Velice ob-
líbená je švestka, která je díky šlechtění 
odolná vůči nemoci šárce a u hrušní se 
nemusíte obávat nepříjemné rzi. Velká 
poptávka je i po „jablkohrušni“ kumoi, 
která má lahodné plody. Nezapo-
meňte ani na rybíz, maliny, ostružiny 
či angrešt. Vysadit můžete i ořešák, 
lísku, jeřáb a moruši. A aby toho výčtu 
nebylo málo, podzim je vhodný i na 
výsadu různých druhů jehličnatých 
a listnatých stromů, které dodáváme 
pěkně prokořeněné v balech. V nabídce 
budou i čerstvé plotové túje.“

Zahradnictví 

Alfík najdete 

v Louňovicích 

u silnice 

Kutnohorská (na první hrázi). 

Otevírací doba: 

po-so: 9 až 17h., ne: 9 až 12h., 

tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Je potřeba před zimou 

zahrádku prohnojit?

Určitě! Rádi vám poradíme, jaké 
hnojivo je vhodné na trávníky, jaké na 
květiny a také musíme pamatovat na 
zeleninové záhony. V každém případě 
se na podzim používají bezdusíkatá 
hnojiva s obsahem draslíku. V říjnu 
také můžete ošetřit ovocné stromy 
přípravky proti houbovým chorobám 
a zeminu pročistit dusíkatým vápnem. 

Rychlá čistírna oděvů na Čer-

nokostelecké ulici již více než 

12 let poskytuje služby v oblasti 

chemického čištění, praní, reno-

vace kožených oděvů a oprav 

oděvů. V tomto roce navázala 

čistírna spolupráci s německou 

firmou SEITZ®, která má v obo-

ru praní a čištění tradici 125 let. 

Firma SEITZ® udělila čistír-

ně licenci pro užívání unikátní 

technologie čištění oděvů bez 

chemického rozpouštědla. Vý-

hodou této technologie je šetr-

nější přístup k oděvům zákazní-

ků a také k životnímu prostředí. 

Technologie tohoto šetrnější-

ho čištění bez rozpouštědel vy-

žaduje rozsáhlé investice a ga-

ranci kvality strojů a personálu. 

Rychlá čistírna oděvů v Říča-

nech jako jediná v ČR disponu-

je novou technologií v takovém 

Unikátní technologie 
čištění oděvů 
bez chemického 
rozpouštědla

rozsahu. Technologií SEITZ® je 

možné čistit téměř veškerý sorti-

ment oděvů a textilních výrobků. 

Zákazníci si pochvalují zvláště 

jemnější omak, příjemnou vůni 

a doprovodnou apretaci povrchu 

oděvů, která více brání násled-

nému zašpinění oděvů. 

Rychlá čistírna oděvů je drži-

telem certifikátu Mistr řemesla 

v oboru praní a čištění a mnoha 

dalších osvědčení např. v ob-

lasti chemického čištění, detáše 

skvrn, žehlení pánských obleků 

apod. Firma se zabývá také pora-

denstvím a vzděláváním pracov-

níků v oboru praní a čištění.  

Rychlá čistírna oděvů, 

Černokostelecká 82/66, Říčany, 

info@cisteniodevu.cz, 

www.cisteniodevu.cz, 

tel.: 420 323 601 350, 

mobil: +420 733 284 080.

„Zboží jezdím vybírat osobně, takže každý 

kus oblečení, který se dostane na prodejnu, jsem 

měla v ruce,“ říká paní Valentová. „Díky tomu 

v mém obchodě naleznete jenom kvalitní, hezké 

a nezničené věci často nové s vysačkou doveze-

né z Anglie. Většinou jde o značky Next, H+M, 

Mother Care, Rebel, Quiksilver, New Look, 

George, atd. Pokud mi přece jenom nějaká vada 

unikne, hned zboží putuje „do slev“. Veškeré 

oblečení pečlivě pereme a žehlíme.“

Pošleme SMS
V obchodě najdete oblečení pro děti od 0 do 

12 roků. Vše je přehledně roztříděno podle dru-

hu, velikostí a navíc rozděleno podle toho, zda je 

oblečení pro dívky, chlapce nebo pro miminka. 

V nabídce jsou také spací pytle a deky pro mimin-

ka, čepice, župany. Zákaznice se mohu těšit každý 

týden na nové zboží. „O tom co je nového infor-

mujeme pravidelně každý týden SMS zprávami“

Příjemné prostory a dětský koutek 
A jaké další výhody nabízíme našim zákazni-

cím? Hezké, čisté prostředí, osobní přístup, dět-

ský koutek, kde si mohou děti hrát a kreslit a ta-

ké možnost výměny zboží, pokud neodhadnete 

Tak trochu jiný „sekáč“

velikost. Také dbáme na to, aby se zboží měnilo 

podle sezóny. Nyní u nás najdete podzimní zboží 

a chystáme zimní. Neexistuje, abyste se muse-

li probírat ještě letními šatičkami,“ dodává paní 

Valentová.

V obchodě navíc najdete nabídku nových 

značkových ponožek a punčocháčů, a také hez-

ké dětské knížky.

„Dětský sekáček“ Kostelec n.Č.l 
– Kutnohorská 155, otevírací doba: Po-Pá 9-12 hod., 
13-17 hod., So 8.30-11 hod., tel.: 774 561 497.
Paní Pavlína Valentová osmým rokem 
úspěšně provozuje mnohým dobře známý „Dětský 
sekáček“ v Kouřimi, který najdete na Nám. Míru 48.

Pokud neradi chodíte do „sekáčů“, protože vás zklamalo 

nabízené zboží a nechcete se probírat nepřehlednými 

kupami oblečení, určitě navštivte výběrový dětský 

second hand paní Valentové v Kostelci n. Č. l.

Svátek Dušiček
Zahradnictví Alfík pamatuje i na 
svátek Dušiček a připravilo nabíd-
ku vkusných smutečných věnečků. 
Pokud dáváte přednost vlastno-
ruční výrobě, můžete si u Alfíka 
koupit korpus věnečku a další 
potřebné dekorace a sušinu.    

Říjen je vhodný i na výsadbu růží. 
Přijďte si vybrat z mnoha druhů 
a barev

Půjčovna dětských svatebních 

a společenských šatů. 

Přijďte si vybrat z široké nabídky za 

příjemné ceny. Pro kluky i pro holky.
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JAKO JEDINÍ V ČR!

ZÁRUKA 
NA CELÝ DŮM

Užijte si rodinné výlety, cesty po 

městech… Thalia vám nabízí potě-

šení z moderního a pohodlného se-

danu. Nový Renault Thalia přichází 

s kompletně přepracovaným desi-

gnem. Má proporce klasického tří-

prostorového sedanu s důrazem na 

elegantní pojetí. Výrazný stoupající 

boční prolis hraje na lehce sportovní 

notu a oživuje tak usedlé tvary star-

šího modelu Thalie. Novinkou proti 

předchozí generaci je také malé boč-

ní okénko za zadními dveřmi. Zava-

zadlový prostor patří se svými 506 

litry v této třídě ke špičce malých 

sedanů. Přesné a rychlé reakce vozu 

při řízení a antiblokovací systém kol 

ABS vám zaručí klidnou a pohodl-

Renault Thalia II za 99 900 Kč

nou jízdu. Díky svému podvozku 

Thalia vyvolává dynamický dojem 

z jízdy.  Aerodynamický tvar vozů 

Thalia představuje úsporu energie, 

která má přímý dopad na sníženou 

Autorizovaný dealer vozů 

Renault a Dacia – společnost 

Auto-Pilař pro vás připravila 

další skvělou akční nabídku. 

Renault Thalia II můžete nyní 

získat při financování Renault 

finance za 99 900 Kč a při platbě 

v hotovosti za 149 900 Kč.
spotřebu pohonných hmot. Odhluč-

nění kabiny Thalie vám umožní 

vychutnat si naplno potěšení z jízdy 

na dlouhých cestách, ale také při jíz-

dě po městě. Thalia má prostornou 

a pohodlnou kabinu o délce 4,26 m 

a šířce 1,645 m. Nic zde nebylo 

ponecháno náhodě, vozy zaručí 

maximální pohodlí všem členům 

vaší rodiny. Interiér kabiny nabízí 

tříramenný volant s nastavitelnou 

výškou, spojený s hydraulickým 

posilovačem řízení, které umožňuje 

snížení tlaku při otáčení volantem 

a přitom zachovává rozsah rotace 

běžného volantu.

Kontakt: Auto-Pilař s.r.o., 

Černokostelecká 268, Říčany, 

tel.: 323 601 186, 

prodej@auto-pilar.cz, 

tel.: 323 601 185,  

servis@auto-pilar.cz

Středočeské silnice jsou zoufale roz-

bité. Totiž ne okolo Rathovy Hostivice, 

ale v našem regionu jihovýchodně od 

Prahy je to katastrofa.

O silnice se musí starat kraj a jeho 

dnešní vedení to nezvládá. Ve vozov-

kách jsou výtluky, povrch je hrbolatý, 

škarpy se nesekají, značky jsou nakři-

vo. Každý, kdo byl třeba v Německu, 

vidí ten nebetyčný rozdíl mezi jejich 

a našimi silnicemi. My se blížíme spíš 

Ukrajině. 

Kromě silnic má kraj na starosti i au-

tobusy, a ty taky nezvládá. Od nástupu 

ČSSD s KSČM do vedení kraje to s ve-

řejnou dopravou jde od deseti k pěti. 

Napřed se zdražilo jízdné, pak koncem 

roku 2010 ČSSD škrtla 20 % všech auto-

busových spojů. Když starostové chtěli, 

aby se tato drastická změna projednala 

na krajském zastupitelstvu, svolal ho 

hejtman Rath schválně na 18 hodin ve-

čer v sobotu 29. 1. 2011 – normálně se 

krajská zastupitelstva konají v pracovní 

dny od 9 hodin a trvají až do pozdního 

odpoledne. I tak na toto zasedání přišlo 

hodně starostů, řada z nich cestovala 

přes půl kraje. Jenže zastupitelé ČSSD 

a KSČM, kteří v zastupitelstvu mají 

většinu, hned na začátku neschválili 

Silnice nejsou pravicové, 
ani levicové

program, tím bylo zasedání ukončeno, 

o žádných autobusech se nejednalo 

a starostové se po zbytečné cestě vrátili 

domů. Prostě obce a občané nejsou pro 

ČSSD a KSČM partnerem k jednání, 

ale jen otravným hmyzem.

Korupce, o rozkrádání krajských pe-

něz, to není jen věc Davida Ratha, kte-

rého chytili s krabicí milionů. Bez tiché 

podpory jeho spolupracovníků v radě 

a zastupitelstvu kraje by totiž ten oblud-

ný systém nebyl možný. A hospodaření 

kraje? Náš kraj je dnes nejzadluženěj-

ším krajem v republice.

Nevadí mi levicové názory, v lecčem 

jsou mi i blízké. Ale to, co v našem kraji 

předvedla ČSSD a KSČM, není levico-

vost. To je prostě neschopnost. Silnice 

nejsou levicové, ani pravicové. Můžou 

být jen dobře, nebo špatně spravované. 

Chcete-li, aby byly rozbité jako dosud, 

volte ČSSD a KSČM. Chcete-li, aby se 

spravily, nevolte je.

RNDr. Martin Macháček

Autor je starostou Ondřejova, 

kandiduje do krajského 

zastupitelstva 

za Starosty 

a TOP09
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STŘEDNÍ
ČECHY JSOU
ROZKRADENÉ

Změňte to 12.–13. října

VÍC, NEZ SI MYSLÍTE

Helena Langšádlová
kandidátka na hejtmanku

V posledních deseti letech zažívá bydlení v mo-

bilních domech velký boom. Mobilní domy jsou kva-

litou srovnatelné s běžným bydlením v rodinných 

domech nebo bytech. Obytná plocha v průměru 

okolo 50m2, nábytkem i spotřebiči, vybavený inte-

riér, nízké náklady na provoz domu a v neposlední 

řadě pořizovací cena, která se pohybuje u starších 

domů mezi 50-600 tis. Kč a od 600tis. Kč u nových 

domů. Největší využití nalézají mobilní domy v Če-

chách v oblasti rekreačního bydlení, jako výhodná 

alternativa klasické chaty nebo chalupy.  

Mobilní domy plně konkurují také bydlení v bytě 

či rodinném domě. Tato forma bydlení je stále více 

oblíbena také díky krizi, která spoustu lidí připravila 

o práci i finance. Je známo několik případů, kdy ro-

dina prodala byt, koupila si menší pozemek, mobil-

ní dům a ze zbytku, což ve většině případů byla víc 

než polovina částky, za kterou prodali byt, 

splatila své závazky. Další sku-

MARVEL mobilní domy, luxusní domov za nízké ceny
pinou, která si toto bydlení oblíbila jsou mladé páry, 

kterým často chybí finance a tak je pro ně optimální 

tato levnější forma bydlení, kde začínají svou kari-

éru a budují rodinu. Dalším příkladem jsou naopak 

senioři, kteří nechtějí ve dvou obývat velké domy, 

což je pro ně náročné jak technicky tak i ekonomic-

ky. Obecně si lidé začínají uvědomovat, že kvalitní 

bydlení nemusí stát miliony.

V případě specialisty je jistota, že jakýkoliv pro-

blém, který po koupi může vzniknout prodejce pomů-

že vyřešit. Důležité nejsou jen služby, které Vám na-

bídne firma při prodeji, ale také následný servis, který 

poskytuje.  Po celou dobu, co budete v domě bydlet 

můžete takovéhoto prodejce kontaktovat a žádat 

o rady i informace a nemusíte míst strach, že prodej-

ce skončí, bude se zapírat nebo bude mít malé zna-

Jak se nespálit při koupi mobilního domu
Pro spoustu lidí je při nákupu mobilního domu 

nejdůležitější cena, ale pozor, nezapomeňte také na 

další důležité informace, které Vám  mohou ušetřit 

desetitisíce korun. Při nákupu mobilního domu  jde 

vždy o poměrně vysokou částku a není tedy pro-

stor pro chyby. Vyberete-li si prodejce se silným 

zázemím, velkou pobočkovou sítí, širokou nabídkou 

domů a v neposlední řadě dlouhou historií na trhu, 

můžete si být jisti, že  se jedná o specialisty v oboru 

a ne o překupníky, kteří mimo jiné zkouší prodávat 

mobilní domy. V druhém případě se většinou nápad-

ně levná cena v konečném efektu značně prodraží. 

losti a tak Vám poradí špatně. Cenu tedy považujte za 

důležitý, nikoliv rozhodující argument k nákupu.  

Pro toto vydání jsme vybrali lídra na trhu s mo-

bilními domy, společnost MARVEL, která je příkla-

dem spolehlivého prodejce s historií 17 let, nabídka 

obsahuje více než 160 domů. Společnost MARVEL 

vlastní 5 center mobilních domů, přičemž nejbližší 

pro Střední Čechy a Vysočinu je prodejní centrum 

Mukařov (Praha - Východ). Už jen fakt, že největší 

podíl prodaných mobilních domů na trhu v ČR zre-

alizoval Marvel svědčí o tom kdo má cenné zkuše-

nosti a dostal největší důvěru zákazníků.

Více na www.marvel-mobilnidomy.cz.

Studio FITlady v Říčanech 

úspěšně funguje již druhým 

rokem. Je výjimečné tím, 

že je určeno výhradně ženám. 

„Jsme rády, když si 

u nás klientky kvalitně 

zacvičí, zajdou si na 

masáž a pak si dají tře-

ba kávu nebo fresh džus 

v naší kavárně. Ve stu-

diu funguje i dopolední 

dětský koutek s mož-

ností hlídání, který naše 

klientky rády využívají. 

Naše služby jsme rozšířili o aplikaci umělých 

řas,“ říkají majitelky Romana a Petra. 

Které pohybové aktivity patří u vás k nejob-
líbenějším?

Vzhledem k tomu, že cílem většiny našich kli-

entek je redukce hmotnosti, tak určitě Alpinning. 

Cvičí se na speciálně upravených chodících tre-

nažérech Alpitrack. Chůze je zpestřena jednodu-

chými krokovými variacemi, posilováním a ne-

chybí ani závěrečný strečink. Vybrat si můžete ze 

tří modifikací: ALPINNING SLIM ZÓNA, AL-

PINNING FITNESS a ALPINNING S BODYS-

TYLINGEM. Všechny lekce Alpinningu kromě 

redukce hmotnosti také podporují funkci kardi-

ovaskulárního systému. Věk zde není překážkou, 

chůzi zvládne opravdu každá zdravá klientka.

V naší nabídce nechybí ani lekce hathajógy, 

léčivé jógy či powerjógy. To jsou lekce, kde pra-

cujete s dechem a zklidnění mysli či koncent-

race na určitý pohyb je jejich součástí. U nás 

se u jógových cvičení můžete taky zapotit… 

Pokud rády zkoušíte něco nového, je tady pro 

vás FITBOX. Dostanete ze sebe stres, získáte 

sebevědomí a jistotu. O správné „nabuzení” se 

postará instruktorka a svižná hudba. Nebo mů-

žete vyzkoušet SLIM GYM – jedná se o kon-

diční kruhové cvičení s využitím top-náčiní 

(systém TRX, BOSU, činky, kettlebell). 

Můžete něco nabídnout klientkám, které 
mají problémy s bolestmi zad?

V takových případech jednoznačně doporuču-

jeme lekce Pilates. Jedná se o pomalý posilovací 

trénink zaměřený na zlepšení síly hlubokého sva-

lového stabilizačního systému. Velmi účinné jsou 

Zacvičte si, relaxujte a nechte se hýčkat

Kontakt: 

U Mostu 1867/2, 

251 01 Říčany, 

tel. recepce: 323 605 496, 

e-mail: info@fitladyricany.cz

Web: www.fitladyricany.cz. 

Otevírací doba: po - čt: 8:00 - 21:30 hod., 

pá 8:00 - 20:30, ne 17:30 - 20:30 hod.

zde individuální lekce s instruktorkou, která vám 

připraví hodinu na míru podle vašich potřeb.

Nabízíte i cvičení pro děti?
Nabízíme kurzy pro děti od 2 do 15 let. 

Můžete vyzkoušet cvičení rodičů s dětmi od 2 do 

3 let, cvičení s angličtinou, novinkou jsou kurzy 

Kreativní jógy pro děti – kde se hravou formou 

spojuje jóga a balanční cvičení. Cílem lekcí pro 

děti je správné držení těla. Nechybí ani taneční 

lekce pro děti. Pro velký zájem klientek jsme do 

nabídky zařadili i kurzy pro těhotné. 



REALITNÍ PORADNA
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Jako svatební dar jsme s manželkou dostali větší částku peněz, 

proto jsme se rozhodli investovat do bydlení. Máme zájem o koupi 

bytu, ale nemůžeme se rozhodnout, zda koupit nějaký starší byt, 

nebo byt v novostavbě. Máme z toho trochu obavy. Poraďte mi, zda 

máme koupit byt, který ještě třeba ani nestojí a jaké z toho budu mít 

na druhé straně výhody?                 Manželé C., Vlašim

Život v kraji

Se starším bytem je to jako 

s ojetým autem. Můžete ho i zre-

konstruovat, upravit dispozici, ale 

pořád bude odpovídat použitými 

stavebními materiály a dispozi-

cí době, ve které vznikl. Stejně 

tak to bude i s náklady na jeho 

provoz a údržbu celého domu. 

Pokud, jak říkáte, máte dostatek 

finančních prostředků, nebo ne-

máte problém dosáhnout na hy-

potéku, poradil bych Vám inves-

tici do nového bydlení. Například 

V Benešově v Tyršově ulici se do-

končuje I. etapa bytového domu, 

ve kterém je zřízeno 9 bytů o ve-

likosti od 1+kk do 4+kk. V sou-

časné době započala výstavba II. 

etapy bytového domu, ve kterém 

se počítá se 7 byty ve velikosti 

od 1+kk do 3+kk s termínem do-

končení v říjnu 2013. Tato lokalita 

je v odpoledních hodinách a o ví-

kendech minimálně dotčena au-

tomobilovou dopravou a hlukem. 

Zároveň zaručuje rychlou dostup-

nost autobusového i vlakového ná-

draží, obchodních a dalších služeb, 

nemocnice, atd. Pro stavbu obou 

domů jsou použity nejmodernější 

technologie a materiály, které zaručí 

dlouhodobé a bezproblémové byd-

lení s minimálními náklady. Dnes je 

na prvním místě nákladovost na pro-

voz domácnosti, náklady na topení 

tvoří podstatnou část rozpočtu do-

mácností. U domů je použit nejmo-

dernější fasádní systém, až 200 mm 

tloušťka izolací včetně střechy. Mo-

derní okna s tepelně izolačním dvoj-

sklem s mikroventilací izolují jak únik 

tepla, tak průnik hluku. Domy budou 

vybaveny kvalitním kotlem Bude-

rus GB 162-45, byty elektronickými 

prvky a zařízeními odpovídajícími 

době. Samozřejmostí jsou rozvody 

TV, telefonu, datových zásuvek. Co 

se týká platebních podmínek, jsou 

vždy individuálně dohodnuty tak, 

aby si mohl každý zájemce co nej-

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.

přijatelněji zvolit financování. Možné 

je i využití slev a bonusů. Zaváděcí 

ceny bytů tj. mínus 15 % jsou také 

příjemným bonusem i pro II. etapu 

výstavby. Samozřejmě na všechny 

platby budou poskytnuty bankovní 

garance. Veškeré informace o ce-

nách a dispozicích jednotlivých 

bytů, o možnostech úprav a změn 

dle vašich představ a užití nadstan-

Nové prostorné byty od 1+kk do 4+kk s výtahem v novém bytovém 

domě v Benešově, Tyršova ulice, s parkovacím stáním, možno 

dojednat nadstandard. Cena od 1.642.050,- Kč, tel.: 731 040 040.

dardních materiálů Vám poskyt-

nou odborníci v naší kanceláři 

v Tyršově ulici 2260. Na ucelenou 

nabídku lze nahlédnout i na ser-

veru www.bytybenesov.cz.

Odpovídal: Hnitka Milan, 

makléř realitní kanceláře 

Evropa, Benešov

Tel.: 731 040 040, 

e-mail: benesov@rkevropa.cz

Den otevřených dveří 

5. a 6. 10. 2012



www-pro-tir.cz

Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu, 
množství a kapacitě za kilogram 6,- Kč!

Jan Slavík
tel: 725 935 531

Rožníček Jan 
tel: 774 333 872

Vysoká kvalita 
NEJLEPŠÍ CENY 

autobaterií

!AKCE BATERIE!
12V 180 Ah 1000 A při vrácení váhově 

stejné baterie  2.690,- bez DPH    
12V 225Ah 1150 A při vrácení váhově 

stejné baterie  3.450,- bez DPH
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Řádková inzerce

� ČENDA ÚKLID – úklid oken, 

zimních zahrad, koberců, 

sedaček či pravidelné úklidy 

kanceláří, domů, zahrad. 

Tel. 603 874 107. 

www.cenda-uklid.wbs.cz, 

cendauklid@seznam.cz

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

� Hledám práci jako pomocná síla 

do kuchyně a nebo úklid. 

Kontakt: 605 035 799

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

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

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery

Prodej: Písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, 

zahradní substráty

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

PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENÍ RD
Kompletní 
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00  Pá 7:00-15.00

� Přijmeme 

cukrářku do nové 

cukrárny v Praze 10, 

Vršovice, 

tel. 722 208 844.

� Pronajmu 

suterénní 

byt 1+1 v Tehově 

za 4 000,-Kč 

+ služby. 

Tel. 607 744 436.

� Hledám 

spolehlivou osobu 

pro výpomoc 

v domácnosti 

a na zahradě. 

Tel: 606 470 756

� Nabízím služby hodinového manžela, 

žádné práce se nebojíme. Cena a termín 

dle dohody na tel.: 605 374 158 nebo 

na email: opravaudrzba@seznam.cz 

� VODA - TOPENÍ, INSTALATÉRSKÉ PRÁCE 

Tel: 604 835 260, Helebrant.A@seznam.cz



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

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

NEPŮJČÍ VÁM V BANCE? 
ZAVOLEJTE NÁM! 

 předčasné splacení půjčky zdarma
 bez nahlížení do registrů 
 přímo od poskytovatele
 působíme v celé ČRRychlá půjčka do 70 000 Kč

pro zaměstnance, podnikatele, důchodce

Půjčka jištěna nemovitostí do 5 000 000 Kč 
pro vlastníky domu či jiné nemovitosti

Půjčka jištěna automobilem do 1 000 000 Kč
pro vlastníky osobního automobilu

Více informací získáte na bezplatné lince 800 999 666
nebo můžete žádat on-line na: www.ecredit.cz

Máme tisíce spokojených klientů. 

U eCREDITu si můžete vybrat 
například z těchto produktů:

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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
330 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT: 

777 322 135   





-500 Kč -20 %


