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Výkup a prodej 
použité dopravní techniky. 

Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu, 
množství a kapacitě za kilogram 7,- Kč!

Jan Slavík
tel: 725 935 531www-pro-tir.cz

Roman Kožušník 
tel: 774 333 871

Vykupujeme tahače, návěsy 
a další dopravní techniku.

Peníze ihned v hotovosti. 
tel: 774 201 431

www.tirbazar.cz        vykup@tirbazar.cz

Ivan Vodochodský 

doporučuje:

3 patra pochoutek 
Etažérka 3-patrová GUSTITO

Káva GAVIOTA a TESCOMA
v novém!

OC LIHOVAR prodejna 1. patro

Petr Vágner 

doporučuje: 399,-
Dříve 499,-

Platnost cen od 1. 12. – 31. 12. 2011 nebo do vyprodání zásob.www.kavagaviota.cz

6 špičkových nožů 
v designovém bloku
Blok na nože AZZA, se 6 noži

1999,-

Vychutnejte si čerstvě praženou kávu!

2999,-
Dříve 3999,-
Ušetříte 1000,-

Čerstvě pražená káva určená pro přípravu 
kávy espresso, to nejlepší ze světových 
plantáží pro milovníky kávy.

GAVIOTA
Royal Gold 149,-
Čerstvě pražená káva určená pro přípravu 
kávy espresso, káva jemné chuti, ovocného 
aroma s velmi bohatou smetanovou pěnou.

GAVIOTA 
Gourmet 159,-

Luxus s desetiletou
garancí kvality
Sada nádobí AMILA, 9 dílů

Nádobí z prvotřídní nerezavějící oceli 18/10 
s extra silným sendvičovým dnem a širokými 
nerezovými úchyty. Poklice z odolného skla 
s nerezovým okrajem, nádoby jsou opatřeny 
stupnicí. Sada obsahuje: 5,0 l hrnec Ø 22 cm 
s poklicí; 2,5 l kastrol Ø 20 cm s poklicí; 
2,0 l kastrol Ø 18 cm s poklicí; 
1,5 l hrnec Ø 16 cm s poklicí; 
1,2 l rendlík Ø 16 cm.

Nejtenčí kávovar JURA s technologií One Touch pro snadnou 
přípravu cappuccina jedním stiskem tlačítka. Kávovar JURA 
ENA9 One Touch nabízí jako první výškově nastavitelnou 
duální výpust pro mléčné speciality – pro libovolnou výšku 
šálků od 75 mm do 125 mm. 
Kávovar Jura ENA9 OneTouch je vybaven novým systémem 
automatického zpěňování mléka. Díky nové revoluční 
technologii Jura Fine Foam snadno připravíte sametově 
jemnou mikropěnu pro cappuccino. Jeden stisk tlačítka 
a kávovar Vám připraví kompletní Cappuccino nebo Latte.

Vychutnejte si 
kávu dokonale
Kávovar ENA 9

24999,-
Dříve 26999,-
Ušetříte 2000,-

Možnost 
splátkového 
prodeje!

HIT

úvodník z obsahu...
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Milí čtenáři, 
vážení obchodní 
partneři a inzerenti!

Děkujeme vám za přízeň a přejeme 

klidné Vánoce, veselého Silvestra a hlavně 

správné vykročení 

do nového roku. 

Připomínám, 

že v lednu 

nevycházíme, 

ale v únoru 

už budeme 

opět s vámi.

Tak nashledanou 

v roce 2012

Vaše Zápraží
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Vyžlovka, Zvánovice – potraviny, Žernovka, „Hospůdka“ v Kalištích. 

inzerce

Zápraží vychází 
v těchto obcích: 
Babice, Božkov, Březí, Čestlice, 

Černé Voděrady, Dobřejovice, 

Doubek, Herink, Hrusice, 

Chomutovice, Jažlovice, Jevany, 

Kamenice, Klokočná, Kolovraty, 

Kostelec u Křížků, Kozojedy, 

Krabošice, Křenice, Křížkový 

Újezdec, Kunice, Kuří, Louňovice, 

Mirošovice, Mnichovice, Modletice, 

Mukařov, Myšlín, Nebřenice, 

Nupaky, Ondřejov, Pacov, Petříkov, 

Pětihosty, Pyšely, Popovičky, 

Průhonice, Radošovice, Řehenice, 

Říčany, Senohraby, Sluštice, Srbín, 

Strančice, Strašín, Struhařov, 

Sulice, Světice, Svojetice, 

Stříbrná Skalice, Štíhlice, Tehov, 

Tehovec, Uhříněves, Velké 

Popovice, Voděrádky, Všestary, 

Vyžlovka, Zvánovice, Žernovka.
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Téma Zápraží

Petice za dostavbu silničního 

okruhu kolem Prahy bude 

probíhat až do konce roku. 

Bližší info na říčanské radnici 

nebo v Infocentru. 

Jednalo se o situaci kolem dostav-

by Pražského okruhu a o nadměrné 

dopravní zátěži na Černokostelecké 

silnici (č. I/2), na přípojce č. II/101, 

a také nově v důsledku omezení na 

D1 i o situaci v Široké ulici. 

„Východní část Pražského okru-

hu, tedy stavba č. 511 musí být co 

nejrychleji dostavěna“ – na tom se 

shodli všichni přítomní. Současná 

situace však nasvědčuje tomu, že 

by se stavba této důležité dopravní 

tepny mohla rozeběhnout nejdříve 

až v roce 2014 a pravděpodobně 

ještě déle. Kvůli pochybení ma-

gistrátu Prahy a kvůli občanským 

iniciativám v Běchovicích, které 

se staví proti okruhu, se totiž proces 

vrátil zpět do fáze získání územní-

ho rozhodnutí. Na setkání se proto 

diskutovalo o možnostech, jak do-

pady nadměrné kamionové dopravy 

zmírnit, než bude okruh postaven.

„Kamiony z Černokostelecké 

vyhnat nemůžeme,“ řekl nám radní 

pro dopravu Ing. Miloslav Šmolík. 

„Není k dispozici žádná vhodná ob-

jízdná trasa. Dokonce ani havarijní 

Dostavba okruhu v nedohlednu,  ale ministr slíbil alespoň váhy

V Říčanech se uskutečnilo setkání ministra 

dopravy Mgr. Pavla Dobeše se starostou 

Mgr. Vladimírem Kořenem a dalšími členy 

vedení města. Přítomní byli i zástupci 

Ředitelství silnic a dálnic, poslanecké 

sněmovny, Státního fondu dopravní 

infrastruktury a také starosta Mukařova 

a místostarosta Uhříněvsi. 

stav mostku před Říčany za odboč-

kou do Tehova neumožní odklonění 

dopravy. Jediné co můžeme a musí-

me dělat, je dbát na maximální bez-

pečnost a hlídat kamiony, aby nejez-

dily rychle a přetížené. Jsme rádi, že 

od ministra dopravy Dobeše jasně 

zazněl slib realizace bezpečnostních 

opatření na Černokostelecké včetně 

úpravy křižovatky na vjezdu do Ří-

čan u Olivovy, kde bude vybudován 

odbočovací pruh. Také by měly být 

do povrchu vozovky instalovány 

dynamické váhy. Do té doby máme 

přislíbeno, že bude častěji probíhat 

vážení mobilními váhami.“ 

Na tiskové konferenci také zazně-

lo, že ministerstvo dopravy má na 

dostavbu okruhu v rozpočtu aloko-

vány finanční prostředky a také, že 

ŘSD povede s Běchovicemi jedná-

ní, aby bylo nové územní rozhodnu-

tí ve prospěch všech zúčastněných 

stran a nedošlo k dalšímu odvolá-

vání. Z rozhovoru se starostou Bě-

chovic však vyplývá, že zatím nikdo 

žádnou snahu o vyřešení problému 

neprojevil.

V souvislosti s dostavbou úseku č. 511 Praž-

ského okruhu se často zmiňuje, že celou stav-

bu zablokovaly Běchovice – v této městské 

části Prahy by měl vzniknout velký dopravní 

uzel, který bude „stavbu 511“ napojovat na 

Štěrboholskou radiálu a na novou komunika-

ci 1/12, která se bude za Úvalama napojovat 

na starou českobrodskou silnici. Podle výpo-

čtů by zde každý den mělo projet 110 tisíc 

aut! Místní obyvatelé proto požadují všechna 

možná opatření, aby tato stavba ovlivnila je-

jich životní prostředí co nejméně a již dvakrát 

docílili zrušení územního rozhodnutí. O tom, 

jak celou situaci vnímají samotné Běchovice 

a zda opravdu dělají jen „naschvály“, jsme si 

povídali se starostou Běchovic Ing. Ondřejem 

Martanem.

Pane starosto, Běchovice byly od začátku 
proti tomu, aby okruh vedl územím obce?

Když byl okruh v roce 1998 začleněn do 

územního plánu, nebyli jsem z toho nadšení, 

ale chápali jsme, že jde o důležitou a v globálu 

prospěšnou stavbu. V roce 2000 došlo k posou-

zení vlivu stavby na životní prostředí EIA. Tato 

studie ovšem počítala s tím, že dopravním uz-

lem – křižovatkou Dubeč projede denně „jen“ 

45 000 aut. Po roce 2005 se objevily první ná-

vrhy trasy okruhu a uskutečnily se první veřej-

né diskuze, na kterých se obyvatelé Běchovic 

pochopitelně zajímali, jak hodně ovlivní stavba 

jejich životy a jak budou ochráněni před hlu-

kem a dalšími negativními jevy. Už tenkrát 

jasně zaznělo, že tuto křižovatku nepůjde zcela 

odhlučnit podle hygienických předpisů, a v no-

ci bude limit překročen o cca tři decibely. Aby 

bylo odhlučnění v normě, muselo by ŘSD dle 

vyjádření projektanta vybudovat val vysoký 

35 metrů, což je nereálné. Upozorňuji, že ještě 

v této fázi, kdy nám jasně řekli, že odhlučnění 

nebude dokonalé, jsme ještě byli ochotní jednat 

a stavbu za určitých podmínek respektovat.

Zvrat nastal až potom, co jste se dozvěděli, 
co to vlastně obnáší být v pásmu hlukové 
ochrany?

Bylo tam více věcí, které nebyly v pořádku 

a které jsme připomínkovali v územním řízení 

a nakonec nebyli do územního rozhodnutí zahr-

nuty. Největším důvodem k odvolání však bylo 

právě ochranné hlukové pásmo. Nikdo nám totiž 

nechtěl jasně vyložit, co to pro obec bude zna-

menat. V první fázi nám bylo řečeno, že slouží 

k ochraně obce. Ale opak je pravdou, je to nao-

pak ochrana investora, aby mohl postavit stavbu, 

jež nejde odhlučnit podle hygienických předpisů. 

Taková opatření se využívají jen při stavbě letišť. 

Ministerstvo zdravotnictví nakonec jednoznačně 

rozhodlo, že vydání ochranného hlukového pás-

ma bylo v tomto případě protizákonné.

Co by znamenalo pro část Běchovic, kdyby 
se ocitla v tomto pásmu?

Jakákoliv nová výstavba či úprava již stojících 

domů by musela splňovat tak přísná kritéria, že 

by bylo téměř nemožné získat stavební povolení. 

V podstatě by ta čtvrť byla odsouzená k dožití.

Jak reagovali obyvatelé Běchovic?
Samozřejmě se cítili podvedení a ztratili dů-

věru. A také to Běchovice rozdělilo na dva tá-

bory. Nejvíce dotčení obyvatelé založili občan-

ské sdružení a začali prosazovat posunutí trasy 

okruhu dále od území obce. Druhá část obyvatel 

je ochotná s okruhem souhlasit, ovšem za před-

pokladů, že se splní některé podmínky.

O jaké podmínky jde?
Zejména se jedná o vytvoření obchvatu MČ 

– přeložení Českobrodské ulice mimo zástavbu. 

Dále jsme například připomínkovali, že není re-

álné, aby zásobování tak rozsáhlé stavby bylo ve-

deno po komunikaci Do Říčan směrem na Dubeč, 

která je naprosto nevyhovující. Také jsme žádali, 

aby byla vyřešena celková dopravní situace Bě-

chovic, kterou zatěžuje například provoz z tech-

nologického parku, kde pracuje téměř tři tisíce 

lidí. Na tyto připomínky však nikdo nereagoval. 

K poslednímu zrušení územního rozhodnutí 
došlo mimo jiné kvůli nicotné formální 
chybě – dokument byl z úřední desky 
sundán o den dříve, než nařizuje zákon.

To trošku symbolizuje celý podivný přístup do-

tčených orgánů k celé kauze. Rozhoduje se o stav-

bě, která je prý prioritou ministerstva dopravy 

a bude stát 15 miliard a dopustí takovou chybu.

A Běchovice na toto formální pochybení 
poukázaly?

Ne! To zjistili úředníci z ministerstva pro 

místní rozvoj. Občané, kteří se v celé kauze 

angažují, měli připravené jiné pádné důvody 

k odvolání. A je velmi pravděpodobné, že by 

u Nejvyššího správního soudu uspěli.

Vidíte nějaké možnosti, jak celou situaci 
vyřešit?

Běchovice byly na začátku plánování okru-

hu připravené tuto stavbu přijmout – ovšem za 

splnění nějakých podmínek. Nyní se bohužel 

situace změnila a kvůli nefér jednání Ředitelství 

silnic a dálnic a potažmo ministerstva dopra-

vy, někteří z občanů okruh odmítají a požadují 

změnit trasu. Podle mého názoru je nutné nej-

dříve vypracovat studii a jasně určit, zda je mož-

né okruh vést jinudy. 

Ministr dopravy Pavel Dobeš na jednání 
v Říčanech tvrdil, že se trasa okruhu nikam 
posouvat nebude a ředitel ŘSD pro Prahu 
Ing. Jiří Mayer uvedl, že jsou připravené 
různé varianty inkriminované křižovatky…

Se mnou ovšem nikdo oficiálně nejednal. 

A pokud se tento přístup nezmění, nepohneme 

se z místa. Vždyť i my máme zájem, aby se si-

tuace vyřešila.  

Běchovice byly ochotné stavbu 
respektovat, pak nastal zlom…

V souvislosti s diskuzemi o potřebě dostav-

by úseku 511 Pražského okruhu, který se nyní 

zasekl kvůli odvolání Běchovic, bych rád při-

pomněl, že Středočeský kraj má rozpracova-

ný projekt vnější varianty Pražského okruhu, 

který by spojoval Říčany, Úvaly, Brandýs nad 

Labem, Kralupy nad Vltavou a Ruzyni. Rych-

lejší se jeví realizace trasy Říčany – Běcho-

vice, která samozřejmě velmi urychlí spojení 

z Říčan do Prahy a zklidní dopravu přes Uh-

říněves. ALE! Bude-li úsek PO 511 dokon-

Vnější varianta Pražského okruhu
čen, přinese s sebou mnohá negativa. Osobní 

i nákladní doprava si bude zkracovat cestu na 

Kolínsko na D11 i R10. Řidiči, kteří přijedou 

od D1 do Říčan, nebudou vjíždět do přetíže-

ného prostoru Běchovice – Černý most, kam 

bude směřovat 12 hlavních tahů silnic a dál-

nic. V uvedeném prostoru se vytvoří největ-

ší dopravní uzel na Pražském okruhu, který 

bude těžko neprůjezdný. PO se hluboce vrací 

ke středu města a funkci okruhu neplní. Jaká 

je při dnešní situaci neochota řidičů vracet se 

z PO do Prahy přes Spořilov, tak si ještě více 

budou řidiči zkracovat své trasy z Říčan na 

východ. Po zprovoznění 511 se zvýší dopra-

va na silnici II/101 do Úval a I/2 přes Říčany, 

Mukařov a Kostelec nad Černými lesy. Třeba 

jen částečná stavba rychlostní silnice na trase 

Říčany – Úvaly, by zmíněné nebezpečí odstra-

nila. Nemusel by se ani stavět rozporuplný ob-

chvat Kostelce nad Černými lesy a odpadlo by 

náročné hledání obchvatu Říčan pro I/2. 

Jaroslav Skalník  Sluštice
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Starosti měst a obcí

Vodovod v obci se začal v rámci 
vodovodu Region Jih stavět 
na podzim roku 2009. Kdy byl 
dokončen?

Letos v srpnu nabylo právní 

moci kolaudační rozhodnutí na 

hlavní přivaděč do naší obce. Až 

potom mohl Vodoprávní úřad v Ří-

čanech vydat kolaudační rozhod-

nutí i na vodovodní řady „I.etapa“ 

v naší obci.  

Kdo bude vodovod provozovat?
Vzhledem k tomu, že jsme čle-

ny Svazku obcí Region Jih, svěřili 

jsme provozování vodovodu spo-

lečnosti I.T.V.CZ s.r.o., která za-

ručuje, že ceny za vodné a stočné 

budou přijatelné.

Kdy bude uvedena do provozu 
kanalizace s novou čistírnou 
odpadních vod?

Zdárně jsme absolvovali zkouš-

ku provozu nové čistírny a všech tří 

přečerpávacích stanic a bez problé-

mů proběhla i kolaudace. Čistírna 

odpadních vod byla uvedena do 

zkušebního provozu a pokračuje 

se napojováním jednotlivých do-

movních přípojek. Uvidíme, jak 

rychle budou tyto stavební práce 

probíhat v zimních měsících. Ně-

kteří majitelé již mají šachtu s pří-

pojkou zakončenou čistícím otvo-

rem a potřebné výkopy připravené. 

Někdo ale bude muset provádět 

rozsáhlejší práce, čímž se uvede-

ní kanalizace do trvalého provozu 

pravděpodobně zdrží. Čistírna bude  

pracovat po dobu jednoho  roku ve 

zkušebním režimu. Je to běžné 

opatření, aby se dosáhlo optimální-

ho přítoku splaškových vod.

Jakou výši dotací jste na obě 
stavby získali?

Vodovod stál necelých 20 mili-

ónů korun a dotace z Ministerstva 

zemědělství činila 65%, přičemž 

jsme měli ještě přislíbeno 10% ze 

Středočeského kraje, ale bohužel 

jsme nedostali nic. Kanalizace se 

vyšplhala na 60 miliónů a dotace 

činila 80%. Jelikož obec šetřila, 

Zvánovice mají nový 
vodovod i kanalizaci
Pro obec Zvánovice byl letošní rok velice úspěšný – podařilo se 

dokončit vodovod, kanalizaci a zrealizovat rozšíření školky. 

Starosta Jaroslav Švarc tedy může být více než  spokojen.

zvládli jsme tyto náročné akce 

s úvěrem jen 4,5 miliónů korun, ze 

kterých jsme financovali spoluúčast 

obce.Na rozšíření mateřské školy 

má obec úvěr ve výši 1,1 mil. Kč.

Kolik obyvatel se na vodovod 
a kanalizaci připojilo a jaká 
byla výše příspěvku?

Připojilo se kolem 80% obyva-

tel a příspěvek byl 10 000 Kč na 

vodovod a 20 000 Kč na kanaliza-

ci, což je v okolí nejnižší částka. 

Čistírnu odpadních vod a kana-
lizaci stavěla shodou okolností 
společnost Zvánovec…

Byla to souhra náhod, že se tato 

stavební firma z Českých Budějo-

vic přihlásila do výběrového říze-

ní. Majitel pan Jaroslav Zvánovec 

by měl být podle pověsti potom-

kem rodu Zvánovců, kteří tuto 

obec zakládali. Není to historicky 

podložené, pravděpodobnější je 

vznik příjmení pouze podle místa 

původu člověka, který se někam 

přistěhoval.

Zmínil jste, že se podařilo i roz-
šířit mateřskou školu…

Mateřská škola nyní sídlí v bu-

dově bývalého obecního úřadu 

a původně byla koncipovaná pro 

13 dětí. Po stavebních úpravách 

můžeme přijmout dvacet dětí, 

takže uspokojíme poptávku nejen 

místních obyvatel, ale můžeme 

vzít i děti z okolních obcí. 

Máte nějaké plány s opuštěnou 
budovou bývalé školy?

Plány zatím necháváme ote-

vřené, protože v současné době 

nemáme finance tento objekt jak-

koliv rekonstruovat. Zamýšleli 

jsme, že by se sem mohla přestě-

hovat školka, nebo kdo ví, možná 

by zde mohla v budoucnu fungo-

vat i škola. 

Oslavila obec dokončení vodo-
vodu a kanalizace?

Uspořádali jsme slavnost, na 

kterou byli pozvaní samozřejmě 

všichni občané a zástupci místních 

spolků, a také rodáci, kteří přijeli 

ze širokého okolí. Po slavnostním 

zasedání zastupitelstva se vypravil 

krojovaný průvod směrem k rybní-

ku Dolejšáku, kde stojí nová ČOV. 

Po slavnostním přestřižení pásky 

jsme zasadili dub a na třítunový 

obelisk osadili pamětní desku. 

V rámci této akce také požehnal 

kaplan Římsko-katolické farnosti 

v Říčanech – Timotej Maria Pavel 

Vácha, O. Praem. prapory hasičům 

a baráčníkům a také vysvětil nové 

prostory školky.

Krásný dort ve tvaru 

lampionu upekla pro děti 

paní Chejnová

Kostelec n. Č. l. – Již popáté 

uspořádalo RC Kolečko v Černo-

kosteleckém pivováru Dýňovou 

slavnost. Po celý den byla volně 

přístupná výstava čítající 62 nejen 

dýňových exponátů a návštěvní-

ci mohli hlasovat, který výtvor je 

nejkrásnější. Svými díly přispěly 

děti z místní mateřské školy, zá-

kladní školy, základní a praktic-

ké školy i skautky. Na „dýňové 

dílně“, která se uskutečnila dva 

dny před akcí v klubovně RC 

Kolečko, pak dlabaly a zdobily 

celé rodiny. 

„Pro děti byla v průběhu dne 

připravena dvě divadelní předsta-

vení v podání Liduščina divadla 

z Roztok u Prahy,“ informovala 

Hanka Mondscheinová z RC 

Kolečko. „Po odpolední pohádce 

a slavnostním vyhlášení vítěz-

ných dýní se pivovarský dvůr 

rozblikal stovkami světýlek. 

Zářily nejen lampiony, ale i oči 

Výstava dýní a ohnivá show

Život v kraji

nadšených dětiček, a tak se mohlo 

vyrazit na již očekávaný lampió-

nový průvod. Ten byl stejně jako 

loni zakončen opravdu působivou 

ohnivou show. V průběhu celého 

dne zavítalo na Dýňovou slavnost 

přibližně 350 návštěvníků. Výstava 

dýní byla volně přístupná ještě po 

celý víkend.  Velice děkujeme všem 

sponzorům a podporovatelům 

– Město Kostelec n.Č.l., MAS 

Podlipansko, Efes, Černokoste-

lecký pivovár, Asanace, Baxter 

BioScience, ČSAD Polkost. Sa-

mozřejmě velké díky patří také 

všem, kteří věnovali svá dýňová 

díla na výstavu a podíleli se na 

přípravě akce.“

Paní Marková dobře 
vycvičila pavouka

Svojetice – „Zamlžený du-

šičkový čas, kdy soumrak padá 

už odpoledne, přímo vybízel 

k uspořádání výletu do kouzelné-

ho, strašidelného světa,“ napsala 

nám zastupitelka obce Ing. Eliš-

ka Olmerová. „Nechtěli jsme 

Halloween a raději se inspirovali 

krásnou českou pohádkou Ať žijí 

duchové. Pochod začal v 17 hodin 

a kvůli mlze nebylo vidět na krok. 

Ještěže děti měly lampiony. Ob-

čas se ze tmy vynořily pochodně 

a to byl signál – pozor, tady stra-

ší. Na prvním takovém zastavení 

děti získaly ochranu čarovného 

světélka a tak se zlověstných sil 

už nemusely bát. Přesto mnohým 

z nich došel dech, když se z okra-

je lesa vynořil Bezhlavý rytíř. Na 

děti dále čekala hodná Bílá paní, 

která je podělila sladkými balíčky 

– pokud ovšem měly odvahu si pro 

balíček sáhnout do koše, kde se to 

hemžilo pavouky, hady a jinou ha-

větí. Na předposledním stanovišti 

čekala  vědma s lízátky a potom už 

zbývala poslední překážka. Kdo se 

chtěl dostat do cíle, musel prolézt 

obří pavučinou. Na jejích vlák-

nech se houpal obrovský, hladově 

vyhlížející pavouk, pod jehož ku-

Jak se žije ve Zvánovicích? Jsou 
místní lidé aktivní?

Fungují u nás různé zájmové 

spolky - jako jsou rybáři, myslivci, 

sokolové, hasiči, baráčníci. Napří-

klad rybáři každoročně pořádají 

pro děti oblíbené letní tábory. Míst-

ní lidé v čele s rodinou Chejnových 

a Soňou Jindrovou letos krásně 

zorganizovali lampiónový průvod. 

Připravili stánek, kde se podával 

svařák, čaj s rumem a pravé chod-

ské koláče. Děti soutěžily nejen 

o nejkrásnější lampión, ale také ve  

znalostech o Zvánovicích. Všechny 

děti pak dostaly za odměnu krásný 

barevný dort ve tvaru lampiónu. Ta-

kové akce náš úřad rád podpoří.

Vodovod a kanalizace jsou 
dokončené, silnice opravené, 
náměstí uklizené… Jaké máte 
před sebou ještě úkoly?

Vždycky je co dělat. Rádi by-

chom vyčistili oba zvánovické 

rybníky, což je ovšem finančně 

náročná akce, kterou si nemůže-

me v dohledné době dovolit. Mu-

síme splácet úvěr.

sadly se muselo prolézt. Naštěstí 

ho jeho majitelka paní Marková 

dobře vycvičila, takže nám nikoho 

nesežral. 

A pak přišla odměna – pečený 

špekáček a teplý čaj. Nasycení 

a napojení odvážlivci se odebrali 

domů a my jen doufáme, že je ve 

snech nepronásledoval Bezhla-

vý rytíř nebo Bílá paní. Byla by 

to škoda, protože jsme se snažili 

ukázat, že se strašidly může být 

i legrace. Jestli se nám to podařilo, 

poznáme za rok podle toho, kolik 

dětí přijde znovu – tak nám držte 

palce, ať je jich hodně.“

Za zastupitelstvo obce Svojetice                   

ing. Eliška Olmrová

Slavnostní průvod vedl 

k nové čističce odpadních vod
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Lenka je rodačka z Třeboně, na 

flétnu hraje již od šesti let a do Tře-

boňských pištců nastoupila v roce 

1980. Tento věhlasný soubor za-

ložili v roce 1974 manželé – pe-

dagogové srdcem i duší – Milena 

a Václav Šimečkovi, kteří ho vedou 

dodnes, a tak dál vychovávají nové 

muzikanty. Pištci za 37 let své exis-

tence odehráli na 1 100 koncertů 

doma i v zahraničí, vydali 5 CD, 

mají za sebou natáčení v televizi 

i v rozhlase a vystupovali s přední-

mi českými umělci, mezi jinými to 

byli např. Š. Margita, E. Urbanová, 

J. Stivín, M. Eben a další. 

Lenko, jak se vůbec stane, že 
český flétnový soubor dostane 
pozvánku hrát pro nejvyšší 
představitele katolické církve 
ve Vatikánu? To jste poslali 
papežovi CD ☺? 

Bylo to trochu složitější. Letos 

v Jihočeském kraji, ale i v celé 

České republice, probíhal „Rok 

růže“, který připomínal čtyřset-

leté výročí vymření šlechtického 

rodu Rožmberků, který pochází 

z jižních Čech. A v rámci tohoto 

projektu nás oslovil velvyslanec 

ČR u Svatého stolce JUDr. Pavel 

Vošalík (který je také Třeboňák), 

Hráli jsme pro papeže

že by bylo hezké, kdybychom 

reprezentovali náš kraj v Římě, 

potažmo ve Vatikánu. Zprvu jsme 

tomu nechtěli uvěřit, ale pak jsme 

si řekli, že je to výzva, kterou 

zvládneme, a pustili se do nároč-

ných příprav. 

Jaký repertoár jste si pro Vati-
kán připravili?

Koncert s názvem „Pocta růži“ 

trval hodinu a zazněly na něm 

skladby Adama Michny z Otra-

dovic, slavného rodáka z Jindři-

chova Hradce, a dalších renesanč-

ních a barokních mistrů, jakými 

jsou například W. A. Mozart a J. 

S. Bach. Celý repertoár podléhal 

přísnému schvalování. Zrovna tak 

jako výběr kostýmů.

Jak probíhal váš slavnostní 
koncert „Pocta růži“ v bazilice 
sv. Praxedy v Římě?

Byl to samozřejmě obrovský 

zážitek. Působí na vás už jen to, že 

hrajete v jednom z nejstarších kos-

telů v Římě, kde údajně zemřel Cy-

ril – jeden ze staroslovanských vě-

rozvěstů – a je zde pochován první 

arcibiskup pražský Jan z Jenštejna. 

Publikum tvořili vrcholní předsta-

vitelé katolické církve a další osob-

nosti kulturního i duchovního ži-

vota v Itálii, např. bývalý papežský 

nuncius Giovanni Coppa, zástupci 

Jihočeského kraje a města Třebo-

ně, novináři a nechyběli ani pout-

níci z Čech, kteří nás doprovázeli. 

V řadách posluchačů seděla i paní 

Vědunka Lunardi, dlouholetá zpra-

vodajka Českého rozhlasu v Itálii, 

s níž jsem se mohla osobně setkat 

a popovídat si. 

Ještě před naším hlavní koncer-

tem v bazilice sv. Praxedy v Římě 

jsme odpoledne vystupovali na 

české mši v bazilice Santa Maria 

Maggiore, taktéž v Římě, kterou ce-

lebroval českobudějovický biskup 

Mons. Jiří Paďour. Mše byla vedena 

v českém jazyce pro české poutníky 

i české krajany, kteří v Itálii žijí. 

Měla jsi trému? 
Samozřejmě jsme byli všichni 

nervózní. Ale celý rok jsme s pišt-

ci velmi pilně cvičili a jakmile za-

zněly první tóny našeho programu, 

už jsem si byla jistá, že vše dobře 

dopadne.

A na tomto koncertě byl příto-
men i papež Benedikt XVI.?

Ne. S ním jsme se setkali až dru-

hý den při generální audienci na 

Náměstí svatého Petra. Domnívali 

jsme se, že budeme stát někde vza-

du, ale Papežská švýcarská garda 

nás hned uvedla do první řady, což 

bylo obrovské privilegium, když si 

představíte, že za námi sedělo či stá-

lo 45 tisíc dalších poutníků z celého 

světa. Svatý otec seděl v naší těsné 

blízkosti.

A na této audienci jste Svatému 
otci zahráli?

Ano a byla to velice vypjatá si-

tuace. Museli jsme uklidnit svoje 

emoce, které s námi při tomto zá-

žitku „cloumaly“, a maximálně 

se soustředit, abychom nepropásli 

chvíli určenou pro naše vystoupe-

ní. Ta nastala, když papež pronesl 

pozdrav k poutníkům v českém ja-

zyce. Všichni jsme vstali a zahráli 

Händlovu skladbu „Hle, náš vítěz 

přichází“. Papež krátce zatleskal 

a požehnal nám. V tu chvíli ze mě 

všechno napětí spadlo a jenom 

jsem si užívala ten nepopsatelný 

pocit štěstí a přítomnosti „něčeho 

božského ve vzduchu“. Papež nám 

potom vzkázal, že hrajeme krásnou 

a inteligentní hudbu.

Silných momentů jsi zažila bě-
hem těch dvou dnů více…

Byla to obrovská porce emocí 

a některé pocity mi docházejí až 

nyní, protože těch zážitků bylo bě-

hem krátkého času opravdu mnoho. 

Na mě silně působily i starobylé 

římské památky. Když si předsta-

víte, že tady stály před dvěma tisíci 

lety a budou tu stát dlouho po nás… 

Slzy v očích jsem měla i při prohlíd-

ce Svatopetrské baziliky, kde jsme 

u oltáře českého národa, nesoucího 

jméno našeho patrona sv. Václava, 

který svatopetrské bazilice věnoval 

sám Karel IV., společně s českobu-

dějovickým biskupem Mons. Jiřím 

Paďourem potichounku zazpívali 

českou lidovou písničku „Okolo 

Třeboně“ a společně se pomodlili.

Ty jsi pomáhala i při organizová-
ní zájezdu. Bylo to náročné?

Museli jsme opatřit všechna 

potřebná povolení, zajistit finan-

cování celé akce, vymyslet přesné 

časové itineráře, nechat ušít speci-

ální kostýmy ve fialové duchovní 

barvě a také například zorganizovat 

generální zkoušku koncertu, která 

se uskutečnila ve zcela zaplněném 

kostele Panny Marie Královny a sv. 

Jiljí v Třeboni týden před naším od-

jezdem do Říma. Jeli s námi i ne-

zletilí členové souboru, o které jsme 

se museli postarat, a samozřejmě 

jsme nezapomněli ani na pojištění. 

Což se nám vyplatilo, protože náš 

autobus během koncertu v bazilice 

vykradli a ztratily se cenné náhrad-

ní nástroje. Hlavním organizáto-

rem našeho koncertního zájezdu 

byl Pavel Barnáš a jeho agentura. 

Pavel hostuje v našem souboru na 

violoncello, jinak je to dlouhole-

tý člen Symfonického orchestru 

Českého rozhlasu a ředitel multi-

žánrového festivalu Okolo Třebo-

ně. Spolu s Pavlem a s ostatními 

dlouholetými členy souboru jsme 

vytvořili super „produkční tým“ ☺. 

Vše probíhalo v úzké a profesio-

nální spolupráci s Velvyslanectvím 

České republiky při Svatém stolci 

a s městem Třeboň. 

Lenko, jak na tebe zapůsobila 
návštěva Vatikánu po duchovní 
stránce?

To je velmi osobní otázka. Věřím 

ve „spravedlnost“, v božskou sílu 

nad námi, ať ji kdo chce, jak chce 

říká. Nepatřím k žádné církvi, ale 

cítím, že některé věci se nemohou 

dít na světě jen tak. A že principy 

poctivého a správného života, kdy 

nehledíte jen na svůj prospěch, se 

vlastně slučují s Desaterem přiká-

zání. Když nám papež Benedikt 

XVI. žehnal, došlo mi, že cest k Bo-

hu, k síle nad námi, je mnoho, ale 

je úplně jedno, kudy k němu jdeš, 

hlavně, že jít chceš. 

Čest reprezentovat Českou republiku u Svatého stolce měly 

dosud pouze tři české hudební soubory. Letos k nim přibyl 

čtvrtý – Třeboňští pištci, ve kterém hraje na zobcové flétny 

a zpívá i Lenka Sedláková ze Srbína.

� Další informace 

o Třeboňských pištcích, 

včetně termínů koncertů, 

najdete na www.

trebonstipistci.estranky.cz.

� Členové souboru hrají na 

všechny druhy zobcových 

fléten a doprovází je 

violoncello, cemballo, 

kytara, zvonkohra 

a bicí nástroje.
Třeboňští pištci po koncertě v bazilice sv. Praxedy 

(s českobudějovickým biskupem Mons. Jiřím Paďourem)  

Život v kraji

Kostelec n. Č. l. – Občanské 

sdružení Maetus a místní základní 

škola uspořádali s podporou města 

Adventní řemeslný jarmark, kte-

rý se konal na náměstí Smiřických 

a také v areálu školy. Návštěvníci, 

kteří se do Kostelce sjeli ze široka 

daleka, rozhodně nelitovali. Prodejci 

nenabízeli „vietnamské“ zboží, ale 

dřevěné hračky, keramiku, korálky, 

klobásky, sýry, ručně pletené čepice 

a další kvalitní výrobky. Připraveny 

byly nejrůznější dobroty, svařák, 

a soutěže o zajímavé ceny. Nechyběl 

ani bohatý program – vystoupili žáci 

z místní základní školy, děti z pěvec-

Adventní řemeslný 
jarmark

kého sboru Kosáček, ženský komorní 

sbor, zpěvačka Leona Černá, skupi-

na historického šermu Rebel, Cho-

rus Angelicus, Arcus Gothic music 

a další. Pozvání na jarmark jako již 

tradičně přijal řezbář Ivan „dědek“ 

Šmíd, který do betléma vyřezal další 

sochu ze smrkového dřeva. Skvělý 

den vyvrcholil rozsvícením vánoční-

ho stromu na náměstí. 
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

BENO Říčany,  s.r.o.
Říčanská 1818
25101 Říčany

Nová ŠKODA Citigo 
Život v pohybu

Staňte se skutečnými pány svého času s novým vozem ŠKODA Citigo. Užívejte si prostor, komfort a bezpečí velkého
vozu při nízké spotřebě a překvapivé manévrovatelnosti. Do centra, na nákupy nebo do přírody se tak nyní můžete vydat,
kdykoliv chcete a potřebujete.

Na předváděcí jízdu Vás zve Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ŠKODA Citigo: 4,5-4,7 l/100 km a 105-108 g/km

Firma BENO Říčany, s. r. o. děkuje 

všem svým zákazníků a přeje hodně 

štěstí a zdraví do nového roku 2012.

Mnichovice – V květnu 2011 

získalo město Mnichovice finanč-

ní grant od Nadace VIA v rámci 

5.ročníku programu ČSOB a Era 

pro podporu regionů, který je za-

měřen na ochranu životního pro-

středí na místní úrovni, na péči 

o místní kulturní dědictví a na 

rozvoj kulturního a spolkového 

života. 

„Cílem projektu nebylo jen od-

borné ošetření památných stromů 

na území Mnichovic, ale přede-

vším upevnění vztahů mezi oby-

vateli a jejich zapojení do dění 

v obci. Stromy se staly jakýmsi 

propojením mezi dneškem a mi-

nulostí – vysadili je naši předko-

vé, my se o ně dnes staráme a jed-

nou v tom budou pokračovat naše 

děti,“ sdělila nám místostarostka 

Mnichovic Petra Pecková. 

Stromy propojují minulost 
se současností

„Do projektu se zapojily děti 

z mateřské školky v Mnichovicích, 

které se svými učitelkami chodily 

ke stromům na procházky, malova-

ly obrázky a povídaly si o stromech. 

Žáci ze základní školy v Mnicho-

vicích pak pátrali po informacích. 

Ptali se rodičů i prarodičů, zda mají 

nějakou vzpomínku na stromy. Za-

pojil se i místní kronikář pan Dražil. 

Děti z turistického kroužku Stopař, 

který funguje pod Mateřským cen-

trem Palouček, s aktivní vedoucí 

Danou Klečkovou vymyslely trasu 

naučné turistické stezky po těchto 

památných stromech a navrhly po-

dobu turistické mapy. Také vyro-

bily makety interaktivních herních 

prvků, které by mohly být umístěny 

u každého zastavení u památného 

stromu. Tak si budeme hodně přát, 

aby se nám podařilo sehnat peníze 

na naučnou stezku. V říjnu se pak 

uskutečnila společní beseda dětí, 

rodičů i seniorů „Povídání napříč 

generacemi“. Samozřejmě došlo 

i na odborné ošetření stromů, kte-

ré prováděl arborista Tomáš Gut. 

Ten je několikanásobným mistrem 

republiky ve stromolezení a opa-

kovaným účastníkem mistrovství 

Evropy. Stromy nejen ošetřoval, 

ale také o nich a o své práci povídal 

žákům ze základní školy. Poslední 

akcí, která se v rámci projektu ko-

Mirošovice – Mateřské centrum 

Čolek opět nezklamalo a připravilo 

další vydařenou akci – Lampiónový 

průvod. Letos vedla trasa z Ohrady 

k rybníku, kde na všechny čekalo 

překvapení. Maminky z Čolka si 

opět daly práci a vymyslely origi-

nální příběh k celé akci.

„Průvod vedl tentokrát sám sva-

tý Martin! Zbloudil v našem kraji 

a my jsme se rozhodli posvítit mu 

svými lampiónky na dalekou cestu 

domů,“ vypráví Ilona Komárková. 

„Jaké ale bylo naše překvapení, 

když jsme u rybníka narazili na 

promrzlého žebráka, s nímž se sva-

tý Martin obětavě rozdělil o svůj 

plášť. My jsme se ovšem také ne-

dali zahanbit a přispěli tomu chu-

dákovi mincí do jeho torny, aby 

si mohl koupit něco teplejšího na 

sebe. Za to nás všechny Martin po-

dělil zlatou čokoládovou podkovič-

kou a chutnala báječně. Svatý Mar-

tin měl podkoviček nachystanou 

Děti obdarovaly žebráka 
a dostaly zlatou podkovičku

rovnou stovku a před stavte si, ani 

jedna nezbyla, ani jedna nechyběla! 

Inu, stáli při něm asi všichni svatí.

Plakát sliboval, že se budou 

pouštět lampiony štěstí. Ale vel-

kým překvapením bylo, že neletěly 

vzduchem, ale pluly po vodě. Celý  

rybník rozkvetl jejich barevnými 

pe
s.
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10 000 Kč NÁLEZCI

květy a jejich záře konkurovala 

hvězdné obloze i uličním lampám. 

Snad se nám všem splní všechna 

přání, s nimiž jsme lampióny posí-

lali po hladině…

A ráno nám nastala rozcvička, 

pěkně kánoe na rybník – a uklí-

zet!“ uzavřela Ilona Komárková. 

VZORKOVNA STRANČICE:
Průmyslová 62

tel./fax: +420 725 878 565
e-mail: cag-strancice@novedvere.cz

Děkujeme našim zákazníkům 
za přízeň v letošním roce
a přejeme všem hodně štěstí 
a úspěchů v roce 2012.

Kostelec n. Č. l. - Letos už po-

třetí uspořádal oddíl orientačního 

běhu TJ Sokol Kostelec n.Č.l. ve 

spolupráci se sponzory orientační 

závod na horských kolech, odbor-

ně MTBO (Mountain Bike Ori-

enteering), tentokrát v lese mezi 

Svatbínem a Brníkem. Každým 

rokem závodníků přibývá - letos 

jich přijelo 140 z širokého okolí, 

z Prahy a dokonce i z Moravy. 

„Ve dvou dospěláckých kategori-

ích mužů a žen závodí vždy spo-

lečně elitní registrovaní závodníci 

a další sportovci, kteří si s nimi 

chtějí poměřit síly. Pro úplné no-

váčky je určena kategorie „Pří-

chozí“, a odpovídá tomu fyzicky 

i orientačně méně náročná trať,“ 

informovala Jarka Švarcbachová 

za tým pořadatelů.

„Ani děti se v průběhu hlavního 

závodu nenudí. Pro ty nejmenší 

jsme zajistili školku s odborným 

dozorem a programem. Předško-

láci a děti do 10 let mají vlastní 

fáborkovou trať, tentokrát se malí 

závodníci bezpečně projeli v kos-

telecké „sanatorce“. Organizáto-

rům se podařilo závod výborně za-

jistit a navíc sehnat atraktivní ceny 

od sponzorů (CykloSport ORG 

Říčany, Puzzleshop, Bohemia 

Cosmetics, Školní lesní podnik.) 

MAUDI CUP 2011 
aneb memoriál mojí babičky

Kdo by si chtěl MTBO vyzkoušet, 

dejte si do kalendáře 3.listopad 

2012 a mrkněte na www.maudi.

cz/maudicup2011, kde se dozvíte 

víc,“ vyzvala všechny cyklisty Jar-

ka Švarcbachová.

nala, byla výstava v Turistickém in-

formačním centru v Mnichovicích. 

Vystaveny byly nejen obrázky dětí 

z mateřské a základní školy, sloho-

vé práce starších žáků, dobové fo-

tografie, které schovával archiv, ale 

také několik obrazů významných 

mnichovických malířů,“ zakončila 

Petra Pecková.

inzerce

Přejeme vám poklidný 
advent, veselé 
a pohodové Vánoce, 
dětem bohatého 
Ježíška a do roku 2012 
pevné zdraví, spoustu 
legrace a štěstí.

V neposlední řadě pak mnoho 

zábavy při objevování krás 

angličtiny s našimi lektory.

Chcete-li podarovat své blízké 

hodnotným dárkem, můžeme 

Vám nabídnout vánoční 

voucher na výuku v některém 

z našich kurzů.

Více informací o kurzech, 

akcích a zajímavostech 

na tel.: 602 663 910, na e-mailu 

ricany@mortimer-anglictina.cz, 

nebo na www.mortimer-anglictina.cz.
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VÁNOCE 
v mateřských 
centrech

Vánoční kapříci a hvězdy
Ze samoschnoucí hmoty vymodelujete rybky a po 

zaschnutí pomalujete temperami. Ze stejného materiálu 

jsou i hvězdy, které můžete tvořit pomocí vykrajovátek na 

těsto. MC Mukarov-sko, www.mcmukarovsko.estranky.cz

Na Vánoce pamatují i mateřská centra 

ze „Zápraží“, která připravila zajímavé 

výtvarné dílny. Šikovné maminky, 

babičky a děti z našeho regionu vytvořily 

krásné vánoční dekorace. Pokud máte 

chuť, můžete si je zkusit vyrobit.

Perníkové 
adventní věnce
Aktivní mateřské centrum 

Lodička dočasně funguje 

v prostorách obecního 

úřadu ve Stračicích a už 

se moc těší do nových 

prostorů do domku bývalé 

hasičské zbrojnice ve 

Všechromech. Místní 

maminky se i letos pustily 

do originálních, voňavých 

perníkových adventních 

věnců. MC Lodička, 

http:/xp.me.cz/lodicka.

Originální hvězdy 
z těstovin
Tuto jednoduchou a efektní 

ozdobu, kterou zvládnou i děti, pro 

vás připravily maminky 

z Rodičovského centra Kolečko, 

Kostelec nad Černými lesy, 

rckolecko@seznam.cz, 

www.rckolecko.cz

Háčkované 
vánoční ozdoby
Muzeum Říčany pořádá 8. 12. 

od 17 hod. kurz háčkování. 

Tentokrát se naučíte vánoční 

„sněhové vločky“, které se 

budou krásně vyjímat na 

stromečku. S sebou háček 

č. 6 (7, 8). Vstupné 100 Kč. 

Bližší info na http://www.ricany.

cz/org/muzeum

Kouzelné 
svítící 
domečky
Potřebovat budete pouze 

čtvrtku velikosti A3, 

pravítko, nůžky, lepidlo, 

barevný pergamenový papír 

a stříbrnou barvu a vlastní 

fantazii. Bližší informace o 

bohaté nabídce aktivit 

a zájmových kroužků 

najdete na www.dumum.cz, 

e-mail: info@dumum.cz.

Mukařov – Podle infor-

mací starosty Mukařova měla 

být podle všech plánů zaháje-

na stavba kruhového objezdu 

již minulý měsíc. Bohužel 

situaci trochu zkomplikovalo 

výběrové řízení – bylo třeba 

dodržet všechny lhůty pro 

odvolání neúspěšných ucha-

zečů, a tak v letošním roce 

dojde s ohledem na počasí 

patrně pouze k přeložkám sítí 

a k úpravě povrchů v místech 

mimo dnešní vozovku. Z to-

hoto důvodu tedy prozatím 

nejsou nutné žádné silniční 

uzávěry nebo dopravní ome-

zení. Ta nastanou až v jarních 

měsících, kdy se stavba roz-

jede naplno a neobejde se bez 

nutných objížděk. Dokončení 

kruhového objezdu  se plánu-

je do konce června 2012.

Stavba 
začne 
až příští 
rok

Velké Popovice – Obecní úřad se 

snaží postupně řešit všechny problé-

my, které mu zanechalo bývalé vede-

ní. Jedním z velmi ožehavých témat 

je příspěvková organizace Drobná 

provozovna, která zajišťuje technic-

ké služby pro obec. Vše nasvědčuje 

tomu, že hospodaření této organizace 

bylo velice neprůhledné a neefektiv-

ní. „Naším cílem je dobrat se koneč-

ně k nějakému výsledku a ukončit 

kontrolu účetnictví v Drobné provo-

zovně. Bohužel musíme konstatovat, 

že výsledky nejsou povzbudivé,“ 

uvedl předseda finančního výbo-

ru Luděk Čermák. „Neustále jsme 

naráželi na to, že chybí dokumenty 

potřebné k provedení řádného audi-

tu a nedostávali jsme pravdivé infor-

mace. Pro ilustraci uvedu jeden kon-

krétní příklad. S auditory jsme řešili 

v Drobné provozovně pohledávky 

po splatnosti. Na toto téma jsme byli 

ze strany vedení Drobné provozovny 

ujištěni, že vše probíhá standardně, 

pohledávky jsou pod kontrolou, za-

sílají se upomínky. Požádali jsme 

tedy o kompletní přehled pohledá-

vek po splatnosti, které dle účetnic-

tví činí 1,536 milionů Kč. Dostupná 

a kontrole předložená dokumentace 

ovšem byla na částku 1,066 milionu 

Kč.   Podklady vysvětlující zbývající 

částku ve výši necelých půl milionu 

korun v pohledávkách nebylo ve-

dení Drobné provozovny schopné 

doložit. Jednou z verzí vysvětlení 

bylo, že účetní to nejspíše nějak 

špatně zaúčtovala, takže jsou to jen 

„fiktivní pohledávky“. Také jsme 

zjistili, že Drobná provozovna přeú-

čtovávala obci za různé služby vyš-

ší částky, než doopravdy zaplatila. 

Podobných nejasností jsme objevili 

v Drobné provozovně mnoho. Nej-

větším paradoxem bylo, že ačkoliv 

tato příspěvková organizace měla 

veškerou techniku od obce zdarma, 

nedokázala vykázat ani minimální 

zisk a naopak každým rokem žádala 

o navýšení příspěvku. 

Naším cílem je tedy dohledat 

všechny nejasnosti a zprůhlednit 

hospodaření Drobné provozovny 

a do budoucna nastavit hospodaření 

tak, aby si organizace na sebe vydě-

lala a ještě něco přinesla do obecní 

pokladny,“ uzavřel Luděk Čermák.

V současné době byl vedoucí 

Drobné provozovny odvolán.

DROBNÁ PROVOZOVNA 
MÁ VELKÉ PROBLÉMY

Pozvánka na vánoční koncerty, které pořádá 
Botanický ústav AVČR a obec Průhonice 
v prostorách Rytířského sálu Průhonického zámku:

11. 12. od 18 hod. – Adventní koncert vokální skupiny

MARIKA – A CAPPELLA SINGERS

22. 12. od 19 hod. – Vánoční koncert ANDREY KALIVODOVÉ 
A VRATISLAVA KRÍŽE

Na Štědrý večer 24. 12. se budete moci díky panu vikáři Miroslavu 

Malému a zpěvákům z Průhonic setkat v kostele Narození panny 

Marie v Průhonicích u příležitosti VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
SLOVA SE ZPĚVY, která se v letošním roce koná od 22.30 hod.

S propadem v příjmech bojují 
téměř všechny obce

Průhonice – Celostátní pokles 

výběru daní z příjmu fyzických 

osob (jedná se zejména o oso-

by samostatně výdělečně činné 

– OSVČ) se negativně projevuje 

v příjmových částech obecních 

rozpočtů. S propadem bojují téměř 

všechny obce a pokles zazname-

naly i Průhonice. „Do konce roku 

2011 předpokládáme meziroční 

pokles příjmové části rozpočtu 

v této položce 6 miliónů korun,“ 

uvádí Ing. Jitka Havlíčková, ta-

jemnice OÚ. „Bohužel tento fakt 

nemůžeme nijak ovlivnit, proto-

že výběr této daně je zcela mimo 

kompetence OÚ v Průhonicích, 

neboť správcem této daně jsou 

místní příslušné finanční úřady. 

Výnos daní z příjmů fyzických 

osob plyne do státního rozpočtu 

a je také významným příjmem 

do rozpočtů územních samospráv 

(cca 30% z této daně získává obec, 

ve kterém má podnikatel trvalé 

bydliště, a dále ještě určitá část 

z celostátního výnosu putuje do 

obcí podle počtu trvale hlášených 

obyvatel).

Obecní úřad spolu se zastupitel-

stvem obce se všemi uvedenými 

informacemi pracuje a všichni se 

snažíme, aby výpadek této pod-

statné části příjmu rozpočtu byl 

vyrovnán jinými příjmy (nedaňo-

vými) či úsporami ve výdajové 

části rozpočtu obce Průhonice.“

Advent v Průhonicích



MAS Říčansko

Paní Jarmila Budská 
z Mnichovic oslavila 
105. narozeniny! 
Díky vzorné péči rodiny, 

si může tato milá a stále 

výborně vypadající dáma 

užívat pokojné stáří. 

Jako každým rokem 

přišli paní Budské popřát 

zástupci města a nechyběly 

ani krásné dárky. 

Paní Jarmilce přeje 

všechno dobré i Zápraží.   
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Rouhači
Vánoce jsou vždycky jiné

Utekl zase rok a chystáme se ke svátkům. 
Vánoční číslo Zápraží z minulého roku se zdá 
být jako včera, témata jsou stále živá...

Ano. Každá rodina má svoje návyky a v sí-

ti těch zvyků, vážících se ke Štědrému večeru, 

vidí svoji jedinečnost. Pro maminčino cukroví, 

pro ten kout pod stromkem, kam se děti vejdou 

i s pejskem a pro tu neodolatelnou vůni jehličí 

se vracíme do dětství. Jenže Vánoce jsou vždyc-

ky jiné. Vždycky do nich vstoupí něco nového 

a nečekaného. 

Co jste tím myslel?
Tedy náš vnitřní svět a to, co je v něm, je stále 

stejné, to máte pravdu. Ale kolem se to strašně 

změnilo. Arabské revoluce, Evropa v úzkých, 

zklamání z politiky. Někteří tomu říkají divným 

slovem entropie. Rozpad skutečnosti a ideálů 

a neuspořádanost, ve které se nevyznáme. Jen 

alibisté posměšně říkají, že to dávno věděli a zna-

jí jen jeden způsob řešení – cestu zpět. To je ale 

typ lidí, kteří nás nikdy nikam nedovedli a nedo-

vedou. Jsou to klauni.

Znám spoustu lidí, kteří si to vůbec nepři-
pouští a žijí svůj život…

Toho se trochu hrozím. Ale máte pravdu. Po-

kud jsou ještě dnes rohlíky na pultě a teče voda 

z kohoutku, pak se vlastně nic neděje a není 

třeba jít do ulic. Je vše jako včera. Byť se ob-

čas ději divné věci, český člověk je stabilní, bez 

vzruchu a všichni nespokojenci jsou tak trochu 

blázni. Český člověk se téměř se vším smíří, 

nechá si nadělat na hlavu. Namísto toho, aby 

zasáhl a rychle zastavil zlo, radši pak dlouhé 

roky trpí a nebo se soudí.

Není to trochu moc obecné? Co tím myslíte?
Zabýval jsem se letos více šestnáctým stoletím 

a zaujal mne, jak čeští stavové usilovali o císař-

ské dekrety, nakonec získali na prahu dalšího sto-

letí Rudolfův majestát. Ten však následující císař 

perořízkem prořízl a byl mu konec. Kdyby se 

naopak věnovali stabilitě a spolupráci, vypadlo 

by to jinak. Na Bílé hoře jsme prohráli všichni, 

stavové i císařští, propadli jsme se o století zpět, 

kradlo se a bojovalo. 

Daniel Kvasnička, 

farář

Dobře, to je historie…
Ale dnes je to zase tak. Vedou se divné záku-

lisní boje a šustí se papíry. Zákony dostáváme 

jak na běžícím pásu a teprve po čase zjistíme, 

že jsou napsány proti nám. Krade se také v pěk-

ném tempu.  

Jenže já o tomhle nechtěl mluvit. Chtěl jsem 

říct, že já ve Vánocích vidím předzvěst nových 

věcí. Každé Vánoce jsou zase o krok jiné a Je-

žíš, to malé škvrně v kolébce, už svou existencí 

dává naději, že to jde jinak. Pro mne je Ježíš 

tím, kdo se nevrací zpět, stojí na praotcích, ne-

soudí je, ale neopakuje je. Jde dopředu. A to je 

pro mne téma letošních Vánoc.

Jak si to máme vyložit?
Že není třeba vynakládat snahu na návrat 

zlatých časů. Nejde to, marná snaha! Jde to jen 

dopředu. Nelze také vyhodit padesát let mého 

života, musím na nich stavět. A v širším slova 

smyslu? Zcela konkrétně bych nelpěl na návra-

tu církevního majetku. Překotně dělané reformy 

vypadají jako přesměrování toku zisku, nic víc. 

Mám pochyby o skutečnosti mediálně přetřása-

ných reforem. Taky bych nevyhazoval minulá 

léta evropské integrace a podobně. Radím i li-

dem, aby se nestávali soudci svých rodičů a part-

nerů, neodmítali svou vlastní minulost. Pokání 

přece není černá deka a zapomnění. 

A jak tedy dopředu?
Většinou se říká: Milovat sebe a stejnou měrou 

ty druhé. Co neudělám sobě, nebudu dělat těm 

druhým. To je základ lidské důstojnosti. Ale to 

nejde tak lehko, k tomu já osobně potřebuji vůd-

ce. Osobnost, se kterou mohu konzultovat, která 

mne určitě vede, která vyhlíží dopředu a otvírá 

možnosti – služeb, podnikání, kultury, vztahů... 

Nepotřebuji žádné klauny. A pro mne je tou 

osobností betlémské dítě, Ježíš. Všude byl a všu-

de je o krok napřed. Baví mne to s ním žít a lidem 

k tomu životu s Ježíšem 

pomáhat. 

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

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

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

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

NOVÝ PARTNER V RODINĚ MAS 

Lukostřelecký 

klub LADASPORT 

je z Dolních 

Jirčan a zabývá 

se provozováním 

areálu pro 

vrcholovou 

i rekreační  

lukostřelbu. 

Zajišťuje výcvik 

dětí a mládeže 

a přípravu trenérů 

lukostřelby. Areál 

je také hojně 

využíván pro 

závody a přebory 

Českého lukostřeleckého 

svazu. Klub také 

pořádá aktivity pro 

veřejnost – dětské dny 

a čarodějnice. 

Více informací na 

www.ladasport.cz 

a www.czecharchery.cz

Státní zemědělský intervenční fond obdr-

žel dne 22. 11. 2011 od ministerstva země-

dělství informaci o alokaci pro místní akč-

ní skupiny podpořené v Programu rozvoje 

venkova ČR na rok 2012. MAS Římansko

o.p.s. získala pro svůj region 9 555 972 Kč.

Ze 112 podpořených místních akčních 

skupin z celé republiky je MAS Říčansko 

na pomyslné 22 příčce, což je k poměrně 

malé velikosti území zahrnující pouze 39 

obcí od Průhonic po Pyšely, velmi licho-

tivý výsledek!

První výzva pro podání žádostí o dotaci 

pro investiční projekty na Říčansku bude 

vyhlášena na jaře 2012. Programový výbor 

MAS se shodl na vyhlášení projektových 

záměrů tzv. Fichí 1 – 5. Tedy obce, nezis-

kové organizace a místní drobní podnikatelé 

budou moci žádat na projekty cestovního ru-

chu (pěší stezky, běžecké trati, hippostezky, 

malokapacitní ubytování, půjčovny sport.

potřeb…), posílení infrastruktury (návsi, 

parky, chodníky, školy a školky, hřiště, spol-

kové domy, zázemí volnočasových aktivit 

a sociálních služeb, malé obchody, knihovny, 

pošty…) a na projekty podporující kulturní 

dědictví (kostely, kapličky, křížky, hřbitovy, 

zvoničky, historické budovy…). Přijďte svůj 

projekt konzultovat již nyní, kdy je dostatek 

času na jeho pečlivou přípravu! Konzultace 

jsou pro subjekty z regionu zdarma.

NOVÉ 
MILIONY 
pro Říčansko

� Vážení  čtenáři Zápraží, nastává vá-

noční čas, čas klidu a radosti. Uvědomu-

ji si, že někteří z vás po přečtení článku 

v minulém čísle Zápraží, klid ztratili. Do-

mnívají se, že Olivovna – naše říčanská 

Olivovna se bude zavírat. Ráda bych vás 

ujistila, že tomu tak není. Pouze v lednu 

2012 budeme mít omezený provoz díky 

rekonstrukci oddělení. Stacionář však 

bude otevřen již od 3. 1. 2012. Plný pro-

voz léčebny nastane pak od 1. 2. 2012.

VZP dluží Olivovně peníze, a není to 

zanedbatelná částka. Přesto léčebna dále 

nabízí své služby dětem v plné rozsahu. 

Dokonce má více dětí, než jsme měli 

touto dobou v loňském roce. Nemuseli 

jsme si zatím ani půjčit na mzdy a pro-

voz. Jistě je to dobrým hospodařením 

celé léčebny, za což patří poděkování 

všem jejím zaměstnancům.

Chtěla bych vás ujistit, že budeme za 

léčebnu bojovat a už jsme i začali. Dnes 

již víme, že léčebna je naprosto života-

schopná, že nepotřebuje dotace, protože 

je schopná si na sebe vydělat. Naše přání 

je zlepšovat a rozšiřovat péči o naše děti, 

která je tak velice důležitá. Pomáhat jak 

dětem na návrh lékařů, tak i dětem, které 

přijdou z neutěšených sociálních poměrů.

V Olivovně zůstává dosavadní výše 

regulačního poplatku. Díky Olivově na-

daci i dárcům bude ve výši 60,- Kč/den. 

Velice si toho vážím a děkuji.

Prosím, nedejte na řeči, které se šíří 

v Říčanech. Přijďte se k nám podívat. 

V rámci koncertů, v rámci akcí, nebo 

jen tak na výbornou kávu do recepce... 

Ráda Vás přivítám. 

Zdeňka Provazníková

� NAŠE AKCE V PROSINCI:

2. 12. 2011 v 16.30 bude hrát brněnské 

divadélko Špílberk – Josef a Marie 

mají děťátko

10. 12. 2011 v 16.00 bude zpívat 

sboreček Gabriel, dospělí s dětmi se 

rozezpívají písněmi adventu a Vánoc 

11. 12. 2011 v 17.00 bude koncertovat 

skupina Reliéf, ve které najdete 

kytaristu a zpěváka Jiřího Holoubka, 

ale i organizátora koncertů v Olivovně, 

basistu Pavla Peroutku

13. 12. 2011 v 18.00 bude v kapli 

vánoční vystoupení dětí z pěveckého 

souboru Elišky Vlašicové

18. 12. 2011 v 18.00 zpívá v Richard 

Pachman v bilančním koncertu své 

dvacetileté kariéry

24. 12. 2011 Na Štědrý den uslyšíte 

v 15.00 hodin poprvé nový věžní zvon 

a v 16.00 budou v kapli bohoslužby 

pro děti a rodiče

Vodnické vycházky, tedy  tři vycházkové trasy, 

jejichž realizaci si vzaly za své MAS Říčansko 

o.p.s. a Posázaví o.p.s. ve spolupráci s obcemi 

Kaliště, Ondřejov a Senohraby byly 19.listopa-

du slavnostně otevřeny. V kulturním domě obce 

Lensedly  představila A.Lichtenbergová, mana-

žerka projektu, na předadventím tržíku jak vy-

cházky, tak i doprovodné pracovní sešity pro děti 

- časopis „Brekekes“ a „Posázavské kukátko“. 

Pan M. Macháček, starosta obce Ondřejov, pak 

tématickou stezku pomyslně otevřel a poděkoval 

všem partnerům tohoto prospěšného projektu.  

Na vycházkových trasách jsou instalovány in-

formační tabule, které mapují místní faunu, fló-

ru, tradice, řemesla a historii. Na své si přijdou 

i děti předškolního a mladšího školního věku, 

které jistě zaujmou interaktivní prvky infor-

mačních tabulí. Vycházky vedou ze Senohrab 

do Ondřejova přes atraktivní zříceninu Hláska. 

Pracovní sešity pro děti si můžete zdarma vy-

zvednout v infocentrech – v Říčanech, Mnicho-

vicích a Hrusicích nebo v MAS Říčansko. 

Sokol Říčany a Radošovice je tělocvičná 

jednota, která sdružuje přes tisíc 

členů všech věkových kategorií a je 

tak největší společenskou neziskovou 

organizací v Říčanech. Sokol patří 

do župy Barákovy a je součástí České 

obce sokolské. V jednotě pracuje odbor 

všestrannosti s oddíly: R+D (rodiče 

a děti), předškolní děti, mladší žactvo, 

mladší i starší ženy, nezávodní florbal 

mužů, nezávodní volejbal a taneční oddíl 

– a je nejpočetnější. Nově vzniklo cvičení 

všestrannosti v odbočce v Kuří.

Nejpočetnějším sportovním oddílem je 

tenis, dále basketbal, závodní volejbal 

a lehká atletika. Sokol pořádá také 

mnoho akcí pro širokou veřejnost např. 

šibřinky, karneval, atletický den. Více 

informací na www.sokol-ricany.ic.cz

S radostí oznamujeme, že od 1.12.2011 do rodiny MAS Říčansko přibyli 

dva noví členové. Jsou to shodou okolností obě sportovní organizace:

Vodnické vycházky otevřeny
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Život v kraji

OPEN GATE je jediná česká kolejní škola, která 

získala  certifikát pro Mezinárodní maturitu (Inter-

national Baccalaureate IB), jež studentům otevírá 

dveře ke studiu na předních světových univerzitách. 

Mezinárodní maturitu mohli získat pouze studenti 

mezinárodních škol, které se zaměřují na děti z ro-

din zahraničních pracovníků, žijících hlavně v Pra-

ze. OPEN GATE nabízí možnost absolvovat tento 

mezinárodně uznávaný program studentům z celé 

České republiky, včetně těch, kteří si toto drahé 

studium nemohou z ekonomických důvodů dovo-

lit. Těmto dětem pomáhá Nadace THE KELLNER 

FAMILY FOUNDATION a díky ní od roku 2005 

získalo stipendium již 204 studentů. International 

Baccalaureate skládali studenti OPEN GATE po-

prvé letos, tato náročná zkouška se skládá ze šesti 

předmětů, ročníkové práce na vysokoškolské úrovni 

a splnění podmínek programu práce pro komunitu. 

Studenti ale samozřejmě mohou složit jen českou 

maturitu.

Čím se liší studium na gymnázium v OPEN 
GATE a na běžných středních školách, jsme se 
zeptali zástupce ředitele Petra Cháry.

Školní vzdělávací program OPEN GATE splňu-

je požadavky mezinárodní organizace IB i českého 

MŠMT a plně respektuje osobnost studentů a jejich 

individuální potřeby. Nízký počet studentů ve tří-

dách umožňuje individuální přístup pedagogů, kteří 

výuku vedou tak, aby zaujala, podnítila k dalším 

otázkám a k chuti dozvědět se něco více. Učíme 

děti diskutovat, hledat řešení, cíleně pracovat na 

společných i samostatných projektech, prezentovat 

svoje práce a také samozřejmě nést důsledky svého 

Vychováváme výjimečné studenty, 
kteří nejsou lhostejní ke svému okolí
Filozofií školy OPEN GATE je nabídnout 

všem mladým lidem, kteří projeví 

dostatečné nadání a vlohy ke studiu, 

možnost naplnit svůj potenciál, bez ohledu 

na rodinné zázemí či osobní situaci, 

a připravit je na českou a Mezinárodní 

maturitu (International Baccalaureate).

rozhodnutí. Což samozřejmě mohou a měli by dělat 

pedagogové i na ostatních školách. Největší rozdíl 

vidím v intenzitě výuky cizích jazyků. Již na nižším 

stupni gymnázia věnujeme velký prostor výuce an-

gličtiny a od tercie také dalším jazykům (francouz-

ština, španělština, němčina). Ve všech odborných 

předmětech je kromě české terminologie používána 

i anglická. Často se pracuje s anglickými materiály 

a učebnicemi. Studenti tak získají přípravu do vyš-

ších ročníků, kdy se vede výuka výhradně v anglic-

kém jazyce.

Je jisté, že studenti OPEN GATE musí podávat 
maximální výsledky a jsou na ně kladeny 
vysoké nároky. Sledujete děti, aby nepodléhaly 
velkému stresu?

Samozřejmě sledujeme a všechny náznaky hned 

řešíme. Naši studenti často patřili mezi nejlepší, ale 

po příchodu do nového kolektivu vzniká nové roz-

dělení. A to je velice citlivé téma, vysvětlit jim, že 

je důležité ze sebe vydat maximum, ale zároveň se 

netrápit tím, že nejsou první, jak byli zvyklí. Dou-

fám, že máme důvěru dětí, a že se nebojí svěřit se 

s problémy. Chceme vychovat nejen vzdělané lidi, 

ale také šťastné.

Stává se, že studenti nevydrží tempo a ze školy 
odejdou?

Stává se to a řešíme to v přátelském duchu. Sna-

žíme se studenty motivovat, aby vydrželi, ale když 

vidíme, že opravdu nejsou šťastní a mají v životě 

úplně jiné ambice než studovat na maximální úrov-

ni, tak si podáme ruku a v dobrém se rozejdeme. 

S některými bývalými studenty si dokonce píše-

me a máme radost, že si hledají místo v životě po 

svém.

Absolventi vašeho gymnázia dosahují skutečně 
skvělých výsledků a daří se jim i na předních 
zahraničních universitách…

Máme z toho velkou radost a úspěchy našich stu-

dentů bedlivě sledujeme. Na tom, že jsou naši stu-

denti při přijímacích pohovorech úspěšní, má vliv 

i tzn. kariérní poradenství. V rámci něho se studenty 

probíráme jejich reálné možnosti a díky našim zna-

lostem o vzdělávacích systémech v ČR i zahraničí, 

společně vybereme tu nejvhodnější univerzitu a stu-

dijní obor. 

Open Gate nenabízí studentům jen kvalitní 
vzdělání, ale zároveň je učí být ohleduplnými 
a vnímavými ke svému okolí…

V průběhu studia na OPEN GATE se studenti 

účastní celé řady veřejně prospěšných činností a mi-

moškolních aktivit, a to jednak v rámci Ceny vévody 

z Edinburghu a jednak v rámci vlastních programů. 

Díky tomu se z nich stávají vnímaví, vyrovnaní lidé, 

kteří jsou si dobře vědomi své odpovědnosti vůči 

společnosti, ve které žijí. Rozvinutý intelekt sám 

o sobě nestačí – potřebujeme jedince, kteří dokáží 

inteligenci spojit s empatií, soucitem a snášenlivos-

tí. Možná to zní nadneseně, ale to je opravdu naším 

cílem a rozhodně není lehké k tomuto postoji děti 

vychovat. Jisté je, že v naší škole se zkrátka zapojit 

musí a dostávají i hodnocení, ke kterému se přihlíží 

při přijímacích řízeních na univerzity. 

Co všechno si můžeme pod pojmem veřejně 
prospěšná činnost představit?

Naši studenti chodí například prezentovat zají-

mavosti seniorům z Domova pro seniory Pod Kavčí 

skálou v Říčanech. Dále spolupracujeme se základ-

ními školami a dětskými domovy (ZŠ Mirošovice, 

Olivova dětská léčebna, Dětský Domov Pyšely), 

kde studenti zdarma vedou jazykové kluby. Děti se 

také zapojují do nejrůznějších dobrovolných aktivit 

mimo školu(např. projekty Šance, Světluška) a také 

je vedeme k tomu, aby pomáhali mladším spolužá-

kům v rámci OG.

Jaké mladé lidi vychovává OPEN GATE?
V dobrém slova smyslu chceme vychovat vzdě-

lané lidi, kteří se ale zároveň nepovyšují, ale maxi-

málně využívají svůj potenciál a snaží se být pro-

spěšní pro své okolí. Zároveň si přejeme, aby byli 

šťastní, vyrovnaní a sebevědomí. Doufáme také, 

že se naši studenti vrátí z mezinárodních univerzit 

a své zkušenosti uplatní v České republice.

BRÁNA POZNÁNÍ 
OPEN GATE nabízí také studium na 

základní škole. Vyučovací program 

je vytvořen v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem Ministerstva 

školství ČR a s mezinárodně uznávaným 

programem IB „The Primary Years 

Programme“. Filozofickým rámcem pro 

vzdělávací program jsou „brány připravené 

k otevření“. Uvědomělým objevováním žáci 

nalézají odpovědi na podstatné otázky světa. 

Učitel je tím, kdo je na této cestě doprovází. 

K hodnocení používá slovní hodnocení 

tak, aby žáci byli pozitivně motivováni 

a postupně otevírali „brány“ k poznání, 

přírodě, jazykům, k lidem a také sami k sobě.

Kontakt: 

OPEN GATE – Gymnázium 

a Základní škola, s. r. o., 

Babice u Říčan, 

e-mail: info@opengate.cz, 

tel. kancelář:  323 616 740, 

www.opengate.cz.

Studentky z Open Gate zpívají seniorům

Pomoc 

handikepovanému 

spolužákovi je 

samozřejmostí.

RENAULT THALIA. JE NA VÁS, KAM POJEDETE
NYNÍ JIŽ OD 109 900 Kč

•  Zavazadlový prostor 506 dm3

•   Hospodárný vůz

•  Bezpečnost a spolehlivost

Ceny a nabídka fi nancování platí od 1. 11. do 31. 12. 2011 při fi nancování Renault Finance. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI 
Financial Services, s. r. o. *4 roky  / 60 000 km  (podmínka, která nastane dříve) platí při fi nancování Renault Finance dle všeobecných obchodních podmínek 
Renault Benefi t, servisní prohlídky nezahrnují cenu oleje. Thalia: spotřeba 4,8–7,6 (l/100 km), emise CO

2
 136 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. 

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

www.dealer-renault.cz

60 000 km*

AM POJEDETE

indiThaliaKopretNew197x124.indd 1 1.11.11 9:26

AUTO PILAŘ s. r. o.
Černokostelecká 268, 251 01 Říčany, tel.: +420 323 601 185, www.auto-pilar.cz
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klavír Adély Donátové a kurzů

na bicí nástroje Zdeňka Sýkory.

  22. prosince
� Říčany, Měks, od 8 do 18 hod.

Vánoční akademie ZŠ Bezručova

  31. prosince
� Říčany, Měks, od 20 hod.

Silvestr se skupinou REPETE 

– Skvělá zábava a bohatá tombola. 

  6. ledna
� Všechromy, MC Lodička 

– od 17 hod. Tříkrálový průvod 

– Rádi bychom s našimi dětmi prošli 

obec Všechromy, v níž působíme 

velmi krátce a zazpíváním koled 

na zápraží domků popřáli krásný 

a šťastný nadcházející rok. 

V Lodičce popijeme horký čaj a ještě 

ochutnáme poslední zbytky cukroví 

a povyprávíme si, co jsme dostali od 

Ježíška a co nás nejvíce potěšilo.

Vážení 
příznivci 
filmového 
umění z Říčan 
a okolí. 
Je mi líto, že kdysi 

fungující a relativně 

hodně diváky 

navštěvované kino 

v Říčanech chátrá. 

Všem, kteří by opět 

rádi viděli filmy 

a kino v provozu 

a chtěli v této věci 

jakkoli pomoci, 

je určena tato 

výzva. Podrobnější 

informace podám, 

pokud napíšete 

na mail: 

viola.bren@seznam.cz 

  2. prosince
� Uhříněves, POHÁDKOVÁ NOC 

V DOMĚ UM, od 18 hodin

Pohádkové hry, promítání a nakonec 

přespání v Domě UM pro děti od 

6 do 12 let. Začátek v pátek 2.12. 

v 18 hodin, zakončení v sobotu 3.12.

v 9 hodin. Místo je nutno si předem 

rezervovat na petrova@dumum.cz, 

vstup je zdarma.

  3. prosince
� Hrusice, Obecní úřad pořádá 

„Mikulášskou pro děti“, 

v sokolovně od 14 hodin. 

Srdečně zveme. 

� Strančice – VÁNOČNÍ 

JARMARK – ve 14 hodin na terase 

před Hotelem Milota vás bude 

čekat vystoupení dětí MŠ 

a skupiny historických tanců 

Impudilin a kovářský mistr. 

Ochutnávkou renesanční hudby vás 

potěší muzikant J. Venas a vaše 

ratolesti si mohou vyzkoušet některé 

vánoční zvyky. Na stáncích budou 

k prodeji drobné vánoční dárky, 

dekorace a samozřejmě dobré jídlo 

a pití. Přijďte pobýt, popovídat se 

sousedy a zazpívat si společně 

vánoční koledy. Jako součást 

Jarmarku bude probíhat vánoční 

prodejní výstava výrobků žáků místní 

ZŠ, a to již od 9 do 12 hodin ve 

školní budově. Pořádá OS Dvě Věže. 

� Průhonice, kongresové centrum 

VÚKOZ, od 10 do 16 hod.

Vánoční vazba s květinou 

– předváděcí a prodejní akce. 

Společně s aranžéry si můžete 

vytvořit krásnou dekoraci.

  4. prosince
� Oleška, Obecní úřad, od 15 hod.

Rozsvěcení vánočního stromu, 

zpívání koled, vystoupení žáků 

MŠ a ZŠ, možnost občerstvení 

– svařák nebo grog. Od 16 hod. se 

koná Adventní koncert v kostele 

Všech svatých. Vystoupí Petr Maria 

Lutka (zpěv, kytara) a Markéta 

Procházková Lutková (varhany). 

Pořádá OU, RC Kolečko a OS Za 

Olešku krásnější.

� Říčany, Nedělní pochod s Líbou. 

Trasa: Konojedy-Louňovice-Mukařov 

– 14,5 km. Odjezd autobusem  č. 

382 – Říčany k žel.st. 9.08 hod. 

Přihlášky na pochod do 3.12. na 

tel.: 723 513 431 nebo na mail: 

libuse.rohoskova@centrum.cz. Další 

informace na www.kct-ricany.wz.cz

  5. prosince
� Všechromy – MC Lodička 

zahajuje v nových prostorech, od 16 

do 18 hod. Andělské radovánky 

s Mikulášem – děti si pohrají a 

společně vyrobí čertí figurku, než 

přijde Mikuláš s čertem. Přijďte 

se podívat na hernu a prostředí 

nové Lodičky. Nadílka bude pro 

každého šikulku. Přihlaste prosím 

počet dětí, abychom zajistili dost 

občerstvení. Sledujte prosím bedlivě 

naše webové stránky http://xp.me.

cz/lodicka, kde bude možno 

zjistit aktuální stav programů! Tel.: 

Michaela Hupcejová 732 16 17 06, 

Petra Fendrychová 723 665 812, 

email: mc.lodicka@seznam.cz

  6. prosince
� Mnichovice – na Masarykově 

nám., od 17 hod.

Možná přijde i Mikuláš – veselá 

akce pro děti, kostýmy čertíků a 

andělů s sebou, pro každého teplý 

čaj a vánočka, na závěr akce dojde 

k rozsvícení vánočního stromu.  

  7. prosince
� Uhříněves, DDM Dům UM,  

Turnaj v kulečníku, od 15 hodin.

Akce otevřeného Klubu 803, přijít 

může kdokoli. Vstup je zdarma.

  9. prosince
� Říčany, Měks, od 19 hod. 

Setkání „Beatlemaniaků“ Vánoční 

setkání s The Beatles – účinkují The 

Backwards – Slovensko, Pangea 

- Šumperk a kapela Boom. 

  10. prosince
� Říčany, Měks, od 14 hod.

Dva sněhuláci na Vánoce 

– pohádka pro děti

  13. prosince
� Říčany, Měks, od 19.30 hod.

Vánoční koncert Říčanského 

komorního orchestru. Na 

programu: A.Corelli, W.A.Mozart, 

M.Corrette, Š Kalous, J.Haydn

Sólisté: Jan Mráček – housle, 

Josef Hladík, Viktor Dekoj – lesní 

rohy, Benjamin Sirovátka – klarinet, 

Dirigent: Pavel Chovanec.

  14. prosince
� Uhříněves, DDM Dům UM, 

Dárek na poslední chvíli, od 17 

do 20 hodin. Výroba andílků z ovčí 

vlny, ozdobných hvězd na okna, 

vánočních svícínků ad. Vstupné 

50 Kč. Místo je nutno předem 

rezervovat na hraska@dumum.cz

� Říčany, Měks, od 19 hod.

Vánoční koncert kytarového kurzu 

Jiřího Bardy a sboru Bardáček.

� Říčany, Muzeum, filmový klub 

od 19.30 hod. Paříži, miluji Tě. 

Producenti unikátního světového 

projektu oslovili přední světové 

režiséry, aby natočili krátký příběh, 

jež by charakterizoval jejich vztah k 

půvabnému městu nad Seinou. 

  18. prosince
� Hrusice, sokolovna, od 18 hod.

Obecní úřad pořádá vánoční 

kon cert „Ladovy vánoce“, 

vstupné 70,-Kč, děti zdarma, 

stolová úprava + překvapení. 

Vystoupí zpěváci Národního 

divadla a Hudebního divadla Karlín. 

Srdečně zve OÚ Hrusice.

  19. prosince
� Říčany, Měks, od 17 hod.

Vánoční koncert kurzů hry na 

Vánoční setkání 
u betléma aneb jak 
se slavily Vánoce před 
100 lety v Mnichovicích. 

Na nádvoří Městského úřadu 

v Mnichovicích a v informačním 

centru 20. prosince od 14 do 

18 hod. V této předvánoční 

atmosféře si připomenete 

vánoční zvyky, tradice a nebudou 

chybět ani koledy. Zároveň si zde 

budete moci zakoupit perníčky, 

kalendáře a vánoční dárky 

s motivy Josefa Lady. Každý 

návštěvník dostane občerstvení 

– vánoční pečivo, jitrničky, jelítka, 

domácí tlačenku. K pití nebude 

chybět medovina, svařené víno, 

punč, grog a také káva a čaj.

Sbírka 
pro dětský 
domov 
Strančice
Paní Eva Hůlková 

zorganizovala sbírku 

pro DD ve Strančicích, 

do které se zapojila 

například II. ZŠ v Říčanech 

(na dražbě obrázků žáků 

této školy se vybralo 

2 000 Kč). V květnu byla 

díky vstřícnosti radnice 

zorganizována veřejná 

sbírka v Kostelci nad 

Černými lesy. Do dětského 

domova putovalo 

spousta potřebných věcí. 

V současné době od 16.11. 

- do 16.12. v Kostelci 

probíhá sbírka znovu. Pokud 

chcete, můžete se zapojit. 

Bližší informace vám 

podá Eva Hůlková, e-mail: 

hulkova.eva@centrum.cz

3. až 22. prosince 
– Výstava prací DDM 
V Uhříněveském muzeu. 
Výstava výrobků  z výtvarných, 

keramických a modelářských kroužků 

Domu UM. Vstupné 

a otevírací doba dle provozu muzea.

Galerie Kotelna 

zve na Velký vánoční trh 

s uměním ve dnech 

od 1. 12. do 13. 1. 2012. 

www.galeriekotelna.cz

galeriekotelna@seznam.cz

ZŠ a MŠ Magic Hill organizuje ve spolupráci s občanským 

sdružením Diakonie Broumov sbírku použitého ošacení, 

obuvi, lůžkovin (více na www:diakoniebroumov.org). 

Věci zabalené do igelitových pytlů můžete vozit od 1.12. do 9. 12. 

od 9:00 – 16:00 na adresu MŠ Magic Hill, Dunajská 2136, Říčany. 

Děkujeme za Vaši pomoc.  

Veselá soutěž 
pro děti
Vzácný druh bílého 

tygra žije v ZOO:

a) na Zápraží  

b) v Pyšelích   

c) v Liberci

Správnou odpověď pište na e-mail: redakce@zaprazi.eu

Pokud má vaše dítě oslabenou imunitu, je nejvhodnější sáhnout po vitamínových 
prostředcích či bylinkách. Velmi účinnou novinkou je Imugamin pro děti od Rapeta. 
Děti si ho okamžitě oblíbí pro jeho vynikající chuť, díky 100%ní přírodní pomerančové 
šťávě. Jednotlivé složky přípravku, jako jsou kvalitní Beta glukany získané extrakcí 
z hlívy ústřičné, v kombinaci s dalšími imunomodulačními látkami – echinacea, 
pomerančová šťáva a vitamin C, jsou všeobecně doporučovány k podpoře a posílení 
imunitního systém organismu. Cucavé pomerančové tablety Imugamin jsou vhodné 
pro dospělé a děti od 3 let. Dostanete je v balení s roztomilým plyšovým tygrem. 
Více informací naleznete na:  www.imugaminprodeti.cz 

Jevany – Ve středisku rybář-

ství a myslivosti v Jevanech (pod 

hrází Jevanského rybníku) bude 

zahájen prodej čerstvých ryb, 

a to od 2. prosince každý pátek 

od 13 do 16 hodin. V posledním 

týdnu před Vánoci si můžete pro 

kapra přijít každý den do 16 ho-

din!  V tomto týdnu se také bu-

dou prodávat vánoční stromky. 

Těšit se můžete na čerstvé ryby 

z Vyžlovského rybníku, který má 

písečné dno, takže ryby mají vý-

tečnou chuť bez příchuti bahna. 

Na sádkách se ryby navíc ještě 

pročistí v čisté vodě. Vyžlovský 

rybník zůstal po letošním výlovu 

vypuštěný. „Je to z toho důvodu, 

že musíme provést údržbu ryb-

níka. Rekonstrukcí musí projít 

bezpečnostní přeliv a most,“ 

sdělil nám náměstek Školního 

lesního podniku v Kostelci n.Č.l. 

Ing. Jiří Neuhöfer.

Přijďte si pro kapra 
z Vyžlováku
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PR prezentace

Společnost Urbio Sisto se může pochlubit 

desetiletou praxí v projektování a výstavbě 

dřevostaveb. Za tu dobu nasbírala bohaté zku-

šenosti, které uplatňuje nejen při realizaci ro-

dinných domů, ale také komunálních staveb. 

„Troufám si tvrdit, že za těch deset let jsme 

dřevostavby dokonale „poznali“, takže naši 

klienti od nás dostanou stoprocentně kvalitní 

práci a nemusejí se obávat, že je za čas nemile 

překvapí nějaké skryté závady,“ říká Ing. Da-

niel Klíma. „Také jsme se utvrdili v tom, že 

dřevostavby nabízejí spoustu výhod – rychlá 

realizace (za tři měsíce můžete bydlet), nízké 

náklady na výstavbu, nízkoenergetický provoz, 

velká variabilita (snadno můžete zbourat příčky 

a změnit dispozici domu) a v neposlední řadě 

jsou naše stavby hezké. To je zásluha našich 

skvělých architektů, kteří dokáží „vytáhnout“ 

z dřevostaveb to nejlepší. Unikátní je i to, že se 

účastní vlastní výstavby a na místě řeší všechny 

vzniklé problémy a kontrolují kvalitu. Do týmu 

Urbio Sisto patří i stálá parta stavařů, kteří svo-

ji práci ovládají a záleží jim na dobré pověsti 

firmy. Rozhodně neděláme to, že každou chvíli 

najímáme jiné řemeslníky.

Jak vznikl nápad zaměřit se na komunální 
stavby?

„Stačilo se jen dívat kolem sebe,“ odpoví-

dá Ing. Arch. Tomáš Děták V obcích přibývá 

rodinných domů, ale chybí školky, obchody, 

tělocvičny, prostory pro společné setkávání. 

A není divu, protože málokterá obec má nadby-

tečné peníze, aby si mohla dovolit postavit no-

vou knihovnu nebo infocentrum. Řeší se spíše 

nová kanalizace. A proto jsem se rozhodli nabí-

zet obcím toto ideální řešení – levné a kvalitní 

dřevostavby, které díky své variabilitě mohou 

sloužit k různým účelům. Například nejdříve 

jako školka a když děti odrostou, může se ob-

jekt lehce předělat na školu nebo na komunitní 

centrum obce. 

Takový projekt už jste realizovali?
Ano. Právě dokončujeme projekt a připra-

vujeme stavbu školky, kde investor požaduje, 

aby se objekt za pár let jednoduchými vnitřními 

úpravami změnil na školu. Na základě potřeb 

obcí jsme vytvořili širokou řadu typových pro-

jektů komunálních staveb a zájemce s nimi rádi 

seznámíme. Samozřejmostí je, že projekty plně 

přizpůsobíme požadavkům klientů.  

Dbáte při projektování veřejných staveb, 
aby vhodně ladily s okolní zástavbou a třeba 
i pozvedly celkový vzhled obce?

To nás na celé práci baví nejvíce – hledat 

nejlepší možná řešení a obci nabídnout funkč-

ní stavbu, která bude nejen dobře sloužit, ale 

také dobře vypadat. Nejsme jen stavební firma, 

které pouze něco postaví podle plánů a o více 

se nestará. Jelikož sami projektujeme a vymýš-

Potřebujete v obci novou školku, 
jídelnu nebo obchod?
Architektonická a stavební 

společnost Urbio Sisto 

nabízí obcím i podnikatelům 

skvělé řešení, jak rychle, 

levně a kvalitně postavit 

školku, obchody, tělocvičnu, 

skladové prostory, obecní 

byty, jídelnu či knihovnu 

a další komunální stavby. 

Kontakt: 

Urbio Sisto, s. r. o., 

Zdiby 783, 

tel.: 420 731 166 194, 

e-mail: daniel.klima@urbiosisto.cz 

www.urbiosisto.cz

líme návrhy objektů, záleží nám na tom, aby 

do dané lokality dobře zapadly. Naši architekti 

jsou schopni obcím nabídnout celkovou studii 

rozvoje komunálních staveb.

Obcím pomáháte nejen s architektonickými 
návrhy, ale také s financováním staveb…

Obcím se snažíme vyjít maximálně vstříc 

a stavby dodáváme „na klíč“. Počínaje urba-

nistickou studií, vypracováním projektu, návr-

hem rozpočtu, realizací stavby a její uvedení do 

provozu, a v neposlední řadě obcím pomáháme 

s financováním. Využíváme dotační programy 

z fondů EU, zajišťujeme úvěry a leasing (fi-

nanční i operativní) a zcela ojedinělou službou 

je tzv. dočasný nájem, kdy obcím objekt za vý-

hodných podmínek pronajmeme.

Na jaké stavby jste nejvíce pyšní?
Radost máme například ze školky u Mladé Bo-

leslavi, která vznikla v nástavbě na budově obec-

ního úřadu. Museli jsme zbourat střechu, zpevnit 

stropy a postavit další patro. A to je další výhoda 

dřevostaveb – jsou lehké, a proto se hodí k reali-

zaci nejrůznějších nástaveb. Jsme rádi, že dobře 

slouží i přístavba jídelny u ZŠ v Mnichovicích, 

kde funguje i komunitní centrum MATES.

� Stavíme kvalitně, levně a rychle 

- projekt za 1 měsíc, stavba za 3 měsíce. 

� Naše stavby plně přizpůsobujeme 

požadavkům každého z našich 

zákazníků. 

� Smluvní cena stavby je u nás vždy 

cenou konečnou; neúčtujeme vícepráce. 

Stavby realizované námi podle našeho 

projektu mají projekt zdarma.

� Stavby dodáváme celé na klíč: 

projekt, financování, realizaci, provoz.

PR prezentace

Základní škola Sofie, která je první školou 

vyučující metodou Montessori na Praze-vý-

chod, nabízí rodičům a zejména jejich dětem, 

alternativní systém výuky k tradičním základ-

ním školám v našem regionu. Nová základní 

škola navazuje na mateřskou školu Sofie, kte-

rá vznikla v roce 2008 a v současnosti působí 

v nově rekonstruovaných prostorách nedaleko 

centra Říčan.

První fáze budování vzdělávacího zaříze-

ní pro děti od 2 do 9 let bude završena 1. září 

2012, kdy se otevřou dveře pro první školáčky 

v základní škole. Podle filosofie Montessori bu-

dou třídy smíšené, tvořené 1., 2., 3. ročníkem 

a 4., 5. ročníkem. V prvním roce bude třída 

tvořena prvním a v případě zájmu i druhým 

ročníkem, v dalších letech dojde k postupnému 

smíšení dětí. Dětem ze základní školy bude také 

umožněno spolupracovat s kamarády, případně 

sourozenci, v prostředí mateřské školy.

Předností vzdělávání „pod jednou střechou“ je 

plynulý přechod z jednoho stupně vzdělávání na 

druhý ve známém prostředí, celková propojenost 

vzdělávacího procesu 

a spolupráce při využití 

forem a metod práce. 

Základní škola Sofie 

se při vzdělávání řídí 

filozofií Marie Montes-

sori, která je nejrozšíře-

nějším „alternativním“ 

vzdělávacím progra-

mem na světě. U všech 

dětí rozvíjí nezávislost, 

sebedůvěru a pocit 

zodpovědnosti za sebe, 

druhé i své prostře-

dí. Děti se učí přiměřenou formou vyjadřovat 

vlastní názory a požadavky a zároveň naslouchat 

a přijímat názory a požadavky ostatních. Cílem 

Montessori je, aby žáci byli tvořiví a flexibilní, 

byli schopni se celoživotně vzdělávat, týmově 

spolupracovat, uměli zacházet s informacemi.

Dítě je postaveno do středu všech našich 

snah a aktivit. Jde nám o to, abychom mu po-

mohli k rozvíjení vlastní svobodné osobnosti 

prostřednictvím vlastní činnosti a samostatnos-

ti. To ostatně vyjadřuje motto celé Montessori 

filozofie, které zní: „Pomoz mi, abych to doká-

zal sám.“

Nová základní škola Sofie 
otevírá v září 2012 v Říčanech

Přednosti základní školy Sofie
� Třídy s menším počtem žáků a dvěma pedagogy umožňující individuální přístup.

� Kvalifikovaní pedagogové se zkušenostmi v oblasti Montessori vzdělávání.

� Rodinné prostředí školy a úzká spolupráce mezi třídami, základní školou, 

    mateřskou školou a rodiči.

� Dobrá dostupnost školy umístěné blízko centra Říčan.

� Nadstandardní výuka anglického jazyka, která je součástí výuky i jiných předmětů.

� Bohatý výběr zájmových kroužků a odpoledních aktivit.

� Návaznost na mateřskou školu.

� Hodnocení žáků – žáci jsou vedeni k sebehodnocení, nalezení a odstranění 

    vlastních chyb, učitel hodnotí žáka pouze slovně.

� Věkově smíšené třídy umožňující učení se od starších spolužáků, 

    předávání dovedností mladším.

� Orientace na zájem dítěte – dítě postupuje v učebním plánu dle svého individuálního 

    zájmu v rámci dohodnutého plánu.

� Otevřená komunikace škola – rodič – prostřednictvím individuálních schůzek, 

    přímého kontaktu s pedagogy, emailu, webu.

� Pozdější začátek školy – vyučování od 8:15, s možností školní družiny od 7:30.

Pokud máte zájem o podrobnější 

informace o připravované základní škole 

Sofie, přijďte 10. ledna 2012 od 17hod 

na den otevřených dveří v Říčanech, 

ulice Žižkova 12. Zápisy do školy 

proběhnou v termínech 24. 1. a 7. 2. 

a od března do června je plánovaný 

program pro zapsané předškoláky. 

Více informací najdete 

na www.centrumsofie.cz.



4.12. Mikulášská 
nadílka
Milí návštěvníci, 

od 16 do 19 hod. 

se uskuteční mikulášská 

nadílka. Čerti, andělé 

a Mikuláš obdarují hodné 

děti a zlobivé si čerti 

odnesou do zámeckého 

pekla. Program: 16 hod. 

sraz přes zámečkem 

– vánoční zvyky, 

16.30 hod. zvonkový 

průvod parkem, 

17 hod. zpívání koled, 17.30 hod. rozsvěcení 

vánočního stromu, mikulášská nadílka 

v zámeckém sále. Vstupné jednotné 

90Kč/osobu – děti do 3 let neplatí!

18.12. Živý betlém
V neděli se přijďte podívat na biblický příběh. 

V každou celou hodinu od 11 do 15 hod. 

proběhne 15-25 min. představení. Pokloňte se 

Ježíškovi a přineste mu dary. Vstup na tuto 

akci je dobrovolný a výtěžek z akce půjde 

dětem na internátní školu v Olešnici.

SERVÍROVANÁ VEČEŘE
� Králičí terinka s rybízovou omáčkou 

� Pečená krůta s kaštanovou nádivkou, 

máslovými šťouchanými brambory 

� Horké višně se zeleným pepřem, skořicí 

a vanilkovou zmrzlinou

SILVESTROVSKÝ RAUT
Míchaný listový salát s chlebovými krutony 

a dijonským dresinkem s ančovičkami, kuřecí 

miniřízečky, vepřové basketky v sýrovém 

těstíčku, výběr tuzemských sýrů, zelené 

a černé olivy, čerstvě pražené mandličky 

a jiné zobání, ovocná Bowle s finskou vodkou 

a Bohemia sektem, půlnoční pikantní hovězí 

gulášek se strouhaným křenem.

Na Nový rok budeme podávat teplou 

pražskou šunku na kosti s čočkou 

a znojemskou okurkou nebo s jablečným 

křenem a hořčičnou variací.

Rezervujte si svá místa již nyní na emailu: 

hotel@zamekberchtold.cz nebo 

na telefonu 313 039 741, bližší info 

na www.zamekberchtold.cz.

SILVESTR 2011
Silvestrovské menu včetně láhve sektu, živá 

hudba s moderátorem, diskotéka na přání, 

ohňostroj při slavnostním nasvícení a ubytování 

v zámeckých pokojích – to vše je ideální poslední 

den v roce v areálu HOTEL zámek BERCHTOLD. 

Cena pro 2 osoby včetně ubytování (se snídaní) 

4 590 Kč, cena pro 2 osoby bez ubytování 

2 700 Kč. Cena pro jednu osobu včetně 

ubytování (se snídaní) 2 490 Kč, cena pro jednu 

osobu bez ubytování 1 500 Kč.

Veselé a klidné svátky vánoční 

Vám přeje kolektiv 

HOTELu zámek BERCHTOLD!
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Obchod vede pan Tihamér Tuhársky, který se 

v Maďarsku narodil a místním delikatesám dob-

ře rozumí. Klobásky a salámy vozil původně jen 

svým známým, a protože všem moc chutnalo 

a poptávka neustále rostla, rozhodl se otevřít malý 

obchod. Zde nabízí nejen široký výběr klobásek 

a salámů, ale také uzená masa, špek, tlačenku, 

slaninu, paštiku, sádlo a také pikantní nakládanou 

zeleninu, maďarský česnek a cibuli a poctivou su-

šenou papriku z oblasti Kalocsai a samozřejmě 

vítečná vína a pálenky. Zboží pan Tuhársky naku-

Kdo jednou ochutná, 
už nechce nic jiného…
Každý, kdo jednou vstoupil do obchůdku Hungarita 

v Říčanech a ochutnal nějakou z výtečných 

maďarských klobásek, se pravidelně vrací. Skvělé 

chuti pravých maďarských delikates totiž nelze odolat.

PR prezentace

puje výhradně v malých výrobnách, kde má jisto-

tu, že používají kvalitní maso a dodržují tradiční 

postupy a dobu zrání. „Pokud ochutnáte „uherák“ 

z nějakého obchoďáku, které dodávají velkový-

robny, a od nás, jasně poznáte rozdíl,“ vysvětluje 

pan Tuhársky. „Zákazníci si u nás mohou vybrat 

zboží podle své chuti. Někdo má raději hrubší zr-

nitost s většími kousky masa, někdo chce tvrdší, 

vyzrálejší klobásku a jiný upřednostňuje hodně 

pikantní chuť. Výběr je opravdu veliký a zákazní-

kům samozřejmě nabídneme k ochutnání.

O jaké delikatesky je největší zájem?
Těžko říci. Naši stálí zákazníci rádi ochutnávají 

pokaždé něco jiného. Velkou lahůdkou jsou vý-

robky, které obsahují výtečné maso z prasat Man-

galica. V našem obchůdku dále najdete klobásy 

a salámy s obsahem jeleního masa nebo kvalitní-

ho hovězího z „šedých volů“. Do všech výrobků 

samozřejmě patří poctivá maďarská slanina a ko-

Kontakt: Prodejnu Hungarita najdete 

na rohu Široké ulice v Říčanech 

u ragbyového hřiště 

(u kominictví Pechlát), 

tel.: 734 698 698, 

e-mail:

t.tuharsky@seznam.cz,  

www.hungarita.cz

Skvělý tip na vánoční dárek

Výtečný salám, dárkově balená paprika 

v plátěném pytlíku či tokajské víno jsou 

skvělým tipem na vánoční dárek. 

ření. V jakém poměru – to už je výrobní tajemství 

každého řezníka.

Krásně vypadá i nakládaná zelenina…
Nejen krásně vypadá, ale i chutná. Dodává 

nám ji jedna milá paní, která nepoužívá žád-

né umělé konzervanty. V nabídce jsou kyselé 

okurky, květák, patizony, zelí a samozřejmě 

nejrůznější papriky.

Zahradnictví Alfík srdečně zve všechny zá-

kazníky, aby si přišli vybrat vánoční stromky. 

V nabídce budou borovičky, smrky i jedle. 

„Letos v Čechách jedle omrzly, takže jich bude 

omezený počet,“ říká paní Hana Alferyová. 

„Dovezli jsme pro vás ale krásné jedle z Dán-

ska. K dostání bude i chvojí na vánoční výzdo-

bu a také svícny a další dekorace. Zákazníci 

u nás jako již tradičně mohou koupit i čerstvé 

kapry, které na požádání zabijeme a vykuchá-

me. Pokud někdo nechce čekat, může si vyku-

chání ryby objednat telefonicky. Zrovna tak je 

možné si objednat na sváteční stůl candáta či 

štiku. A abychom si poslední měsíc v roce s vá-

mi hezky užili, připravili jsem pro vás ve dnech 

od 21. do 23. prosince voňavý svařák. Za celý 

kolektiv Alfíka vám přeji klidné Vánoce, šťastný 

nový rok a v březnu se budeme těšit na shleda-

nou,“ uzavřela paní Alferyová.

Zahradnictví Alfík 

najdete v Louňovicích u silnice 

Kutnohorská (na první hrázi). 

Otevírací doba: 

po-so: 9 až 17 hod., ne: 9 až 12 hod., 

tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Studio NBC pro Vás otevírá nové možnosti 

v oblasti péče a  vnímání Vašeho těla. Dopřejte 

si pocity z krásného těla působením čistě přírod-

ní kosmetiky, procedur Tibet SPA v parní  lázni, 

prohřátím a detoxikací v infrasauně, individuál-

ním cvičení nebo využijte možnost cvičení na 

přístroji VacuShape. V našem studiu spojujeme 

cvičení, masáže a detoxikaci organismu, což 

zajišťuje ženám i mužům jisté výsledky v péči 

o své tělo. Budete se cítit spokojenější, vitálnější, 

atraktivnější. Začnete do světa vyzařovat spoko-

jenost, a ta se k Vám jen pohrne jako odpověď 

na Vaše nové vnímání  a prociťování  svého těla. 

Vaše okolí se najednou probudí a Vy začnete vi-

dět a vnímat věci, které jste do té doby jen míjeli. 

Začnete si uvědomovat, jak kouzelný nástroj je 

Vaše tělo, jak poslušně Vám dnes a denně slouží, 

a kterému spousta lidí nevěnuje ani tu nejmenší 

pozornost. Tak pokud se cítíte nespokojení, den-

ně čelíte stresu, chtěli byste si zlepšit postavu, 

pozvednout náladu, upravit jídelníček nebo jen 

tak relaxovat a prožít příjemné uvolnění mysli, 

jsme tu  pro Vás denně od  9 – 22 hod.

Nenabízíme Vám možnost jen přijít na masáž, 

na cvičení, na orientální tělové procedury, pobýt 

v infrasauně nebo si prožít hlubokou detoxikaci 

organismu v parní bylinné lázni, ale nabízíme 

Vám možnost se podílet na tvorbě Vašeho nové-

ho, spokojenějšího, zdravějšího a atraktivnějšího 

života. Budete to především Vy, kdo se začne po-

Budete se cítit spokojenější, Budete se cítit spokojenější, 
vitálnější, atraktivnějšívitálnější, atraktivnější

dílet na Vašem novém přístupu k Vašemu zdraví 

a tělu, které je pro nás na zemi nejen dopravním 

prostředkem, ale i nástrojem vnímání pocitů 

a emocí. Při změně vnímání péče o Vaše tělo 

dáváte životu jasně najevo, že o něj stojíte  a že 

si ho ceníte. Vydejte se tedy prosím s námi na 

tu krásnou pouť prociťování  a  léčení těla. Ne-

musíte se na tuto cestu vydat právě s námi, ale 

pokud Vám tyto řádky vnukly alespoň semínko 

k zamyšlení, pak splnily svůj účel. 

Za team Natural Bodycare Dana Procházková

Natural Bodycare
� Orientální tělové procedury

� Masáže 

� Kosmetika 

Bio Relax plus

� Tibet spa

� Infrasauna

� Vacushape

� Individuální cvičení 

a poradenství ve výživě

Kontakt: Wellness studio Natural 

BodyCare najdete v Říčanech na 

Černokostelecké 616, v budově 

studia Face Faktory, tel.: 

734 730 524, www.jemilip.cz. 

Ve wellness studiu se používá 

unikátní přírodní kosmetika, 

kterou si můžete koupit v obchůdku 

v Říčanech na Černokostelecké 

ulici (vedle vinotéky). 

Je založena na prastarých 

orientálních recepturách 

z oblasti Maroka, Tuniska a Alžíru. 

Naše motto:
Péče o tělo není jen móda, 

je to způsob, jakým dát najevo, 
že si sami sebe vážíte a že Vám záleží 

na dobré kondici a pohodě.

PEKAŘSTVÍ FRYDRYCH 
přeje všem svým zákazníkům 

pokojné, voňavé Vánoce 
a úspěšný nový rok

V prosinci bude na zámku 
Berchtold živo

Pekařství Frydrych 
pro vás na Vánoce 

připravilo 
tradiční čerstvé vánočky, 

nadýchané štoly 
a také velký výběr 

cukroví.

Rugby Club 
Mountfield Říčany
Mistr České republiky 
2011

Děkuje za přízeň 
všem věrným fanouškům 
a sponzorům, 
a přeje hezké Vánoce 
a v novém roce 
spoustu úspěchů.

Luxusní 

restaurace  

Hotelu zámek 

Berchtold.

VÁNOČNÍ STROMKY A RYBY U ALFÍKA

PR prezentace



VZORKOVNA STRANČICE:
Průmyslová 62

tel./fax: +420 725 878 565
e-mail: cag-strancice@novedvere.cz

Plánujete pořízení
nových dveří?
Právě teď se to vyplatí… 
u nás navíc za výhodnější 
ceny, než u konkurence
v akci!

Když DVEŘE, tak TEĎ…  
Když dveře, tak

Více na
www.novedvere.cz

Finalista soutěže Nejlepší česká škola

nově také s možností cenově zvýhodněné docházky
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Blíží se termín zápisů do 1. tříd základních 

škol a rodičům nastává složité období rozho-

dování o tom, do které školy jejich dítě půjde. 

Doba, kdy se nastupovalo automaticky do nej-

bližší, tzv. spádové školy a rodič nebo dítě měli 

jen pramalou šanci cokoliv změnit, je naštěstí 

pryč. Dnes sice existuje určitá nabídka škol, 

jak státních tak i soukromých, nicméně rodiče 

přesto stojí před složitou otázkou, podle čeho 

školu vybrat, a která je ta správná. 

V případě školy, obdobně jako u jiné služ-

by, nelze bohužel dát jednoznačný návod nebo 

kritérium, podle kterého školu vybrat. Škola je 

živý organismus, který tvoří a ovlivňuje mnoho 

faktorů od umístění, vybavení školy a její veli-

kosti,  přes pedagogický sbor a jeho řekněme 

naladění. Podstatné je také zaměření školy, čím 

se odlišuje od ostatních, jaké jsou její priority, 

co ve výuce sleduje, jak se škola staví ke kla-

sickým atributům, jako jsou známky a domácí 

úkoly, atd. Můžeme také vzít do úvahy výsled-

ky žáků, tedy to jak jsou úspěšní v těch či ji-

ných zkouškách a soutěžích, a nebo třeba to, 

jak se děti ve škole cítí, jestli se do školy těší. 

Pro někoho může být rozhodující doba, kdy se 

s vyučováním začíná a končí, nebo třeba nabíd-

ka odpoledních zájmových aktivit dětí. 

Je toho opravdu hodně, co musí rodič v této 

situaci posoudit a rozhodně by neměl výběr ško-

ly podcenit, neboť je to pro dítě naprosto klíčový 

okamžik. Tento předěl mezi bezstarostným dět-

stvím a opravdovými povinnostmi školáka by 

měl být pro dítě nezapomenutelným zážitkem. 

Ono totiž to, jak se dítě ke škole bude stavět, 

ocení rodiče pak mnohokrát i v budoucnu. 

Proto radím v každém případě ještě v předsti-

hu školu navštívit a udělat si svůj vlastní úsudek, 

už jen například podle toho, zda si škola na vás 

udělá čas v době vyučování, zda vám vše ukáže 

a vysvětlí, zda vás nechá nahlédnout do výuky. 

Zcela jistě při takové návštěvě, kdy je škola v tzv. 

normálním provozu, jsou v ní děti a nic se „ne-

šperkuje“ jen pro rodiče, mnohé uvidíte a zce-

la jistě se ve škole budete nějak cítit. Vezměte 

s sebou případně i svého předškoláčka, určitě si 

všimne důležitých detailů, které vám při pohle-

du z výšky mohly uniknout. Zdrojem informací 

vám také může být názor z vašeho okolí od ro-

dičů, kteří již děti ve škole mají. Tady ale je po-

třeba zdůraznit, že každý rodič a stejně tak i dítě 

jsou individualitami, které mají vlastní představy 

a očekávání a také nároky na školu a každé dítě 

je pak v té či oné škole jinak úspěšné. 

Proto by rodič měl zvážit pokud možno 

veškerá zmíněná kritéria, ale především by je 

měl zvažovat s ohledem na své dítě. Zcela jistě 

v této situaci poradí i mateřská škola, kam dítě 

chodí, a nebo případně pedagogicko -psycholo-

gická poradna.

V každém případě rodičům, ale hlavně dětem 

přeji, aby měli při výběru školy šťastnou ruku.

Ing. Martina Olivová

(autorka  je zakladatelka a jednatelka Základní 

školy s RvJ Magic Hill s.r.o. www.magic-hill.cz)

Vybíráte školu pro svého budoucího 
prvňáčka nebo prvňačku?

Je v dnešní době výhodné koupit byt jako investici? 
Milan D., Ledeč nad Sázavou

Jednoznačná odpovědět zní ANO. Obecně platí, že v jakékoli době je investice do nemovitostí 
tou nejméně rizikovou a hlavně na ni nemůžete prodělat, tak jako na mnoha jiných investičních 
příležitostech. Nacházíme se v období začínající krize, jak v Evropě, tak i v USA. Proto bankovní 
investice např. na akciových trzích, dluhopisových trzích atd., jsou dle mého názoru pro člověka, 
který se v tomto byznysu neumí orientovat, velmi riskantní. Ano, banka Vám jistě poradí, ale za 
tu investici už neručí. Myslím, že mnoho z nás už s tím má své vlastní zkušenosti. Dnes krachují 
státy natož pak banky. Nečeká nás všechny lehké období, a proto se dnes vyplatí investovat do 
něčeho hmatatelného, jako jsou nemovitosti. Samozřejmě Vám zde mohu dát jednoduchý příklad, 
jak je investice do nemovitosti výhodná. Investor, který koupil před čtyřmi lety byt 2 + kk zaplatil 
za něj v průměru 1.200.000,- Kč. Byt pronajal za 12.000,- Kč měsíčně. V dnešní době vlastní tento 
investor byt v hodnotě přes 2 mil. korun a přitom na nájemném má za tu dobu příjem cca 600.000,- 
Kč. Můžete namítnout, že v současné době ceny bytů padají dolů. Ano to je pravda, ale je to jenom 
korekce neúměrného nárůstu cen bytů z minulého a předminulého roku. Toto, ale neměnění nic na 
skutečnosti, že nemovitosti jsou stále nejvýnosnější a nejjistější investicí. Statistiky zabývající se 
cenami nemovitostí to nejlépe dokumentují. Z dlouhodobého pohledu ceny nemovitostí rostou.

František Vilimovský, jednatel realitní kanceláře Evropa, Benešov

REALITNÍ PORADNA

Posezení u krbu, na Štědrý den vánoční domácí kuba, šneci,
pečené kaštany, horký punč a pečený krocan.



Nábytek Praktik najdete v Říčanech 

v Černokostelecké 555, tel.: 323 602 684, 

e-mail: nabytek@nabytekpraktik.cz, 

www.NabytekPraktik.cz, pracovní doba: 

Po-Pá 9-18 hod., So 9-13 hod.

Rychlá čistírna oděvů 
na Černokostelecké

každá čistírna tvrdit, že právě ona 

ten tajemný postup čištění kůží 

ovládá. Jak má takové speciální 

čištění kůží skutečně probíhat? 

Jak nám vysvětlili v Rychlé 

čistírně oděvů v Říčanech na Čer-

nokostelecké ulici, jejich způsob 

čištění zaručuje nejen vyčištění 

oděvu ale i jeho regeneraci, hyd-

rataci a celkovou renovaci. Skvrny 

odstraňují odbornými detašovací-

mi prostředky a usně čistí v tuko-

vé lázni. Po vyčištění každá useň 

prochází finišovacím procesem 

k vyrovnání tukové složky a vá-

zané vody. Každý kožený oděv je 

nastříkán hydrofobní úpravou. Od-

řená místa jsou dobarvena. Oděvy 

jsou žehleny a tvarovány. Čistírna 

na Černokostelecké ulici je navíc 

schopná i usňové oděvy přebarvo-

vat, tedy změnit odstín barvy odě-

vu a samozřejmě také krejčovsky 

opravovat nebo upravovat. Takto 

udržovat je možné také kožené ru-

kavice, kabelky, obuv, kombinézy 

nebo potahy sedaček a jiné nábyt-

kové prvky. 

Rychlá čistírna oděvů je drži-

telem certifikátu Mistr řemesla 

v oboru praní a čištění a mnoha 

dalších osvědčení např. v oblasti 

chemického čištění, detáše skvrn, 

žehlení pánských obleků apod. 

Firma se zabývá také poraden-

stvím a vzděláváním pracovníků 

v oboru praní a čištění.  

RYCHLÁ ČISTÍRNA ODĚVŮ

Černokostelecká 82/66

251 01 Říčany u Prahy

info@cisteniodevu.cz

www.cisteniodevu.cz

tel: 420 323 601 350

mobil: +420 733 284 080

PR prezentace

Pokud máte přání ještě tuto 

zimu topit v kamnech, obraťte 

se na firmu Kominictví Pechlát, 

která vám postaví nerezový 

komín za jeden den, a to 

i v zimních měsících. 

„Nerezové komíny se nemusejí 

zdít a jejich instalace je 

možná i při nízkých teplotách. 

Instalaci kamen si můžete 

objednat klidně i v lednu a 

dodací doba je kolem čtrnácti 

dnů,“ vysvětluje jednatel firmy 

Kominictví Pechlát Bc. Michal Pechlát. 

Nerezové komíny se běžně 

používají pro venkovní instalaci. 

Dají se využít i v interiéru?

Nerezové komíny se využívají i uvnitř 

domů a dokáží ozvláštnit každý 

prostor. Zákazníci si mohou vybrat 

nerezové provedení, a to v úpravě 

mat, lesk nebo broušený povrch. 

Hojně se využívá i černý lakovaný 

povrch a zákazníci si samozřejmě 

mohou vybrat z široké palety dalších 

barev. Barevné lakované úpravy jsou 

oblíbené i u venkovních komínů, které 

tak můžete sladit podle barvy fasády.

Pokud se zákazník rozhodne, 

že si chce doma postavit kamna 

s vnitřním komínem, co všechno 

musí udělat?

Stačí, když nám zavolá. Náš technik 

si prohlédne prostor a společně 

Chcete topit v nových 
kamnech ještě tuto zimu?

Údržba oděvů 
z usní a kožešin

Když obrátíte své kalhoty nebo 

sako naruby, většinou tam najdete 

visačku s tzv. symboly údržby, kte-

ré vám poradí, jak prát, žehlit nebo 

chemicky čistit. Ale ouha, oděvy 

z usní většinou mívají všechny 

symboly přeškrtnuty a pod nimi 

kouzelnou větičku: „Čistit pouze v  

čistírně speciálním čištěním kůží“. 

Zkuste se schválně zeptat proda-

vačky, ať vám doporučí tu „odbor-

nou čistírnu“ a nechť vám vysvětlí, 

co to je to „speciální čištění kůží“. 

Povětšinou bude odpovědí jen 

dlouhé ticho. Je pravda, že žádná 

norma nedefinuje ten speciální po-

stup čištění kůží. A tak by mohla 

s majitelem vymyslí nejvhodnější 

umístění kamen a vedení komína. 

Postaráme se i o veškeré 

stavební práce.

Nemusejí se zákazníci bát, 

že stavba komínu udělá 

nepořádek a zabere hodně času?

Stavba komínu trvá pouze jeden 

den, a to včetně stavebních úprav, 

které jsou potřeba, když komín 

prochází stropem a střechou. Výstup 

ze střechy samozřejmě zajistíme tak, 

aby do domu nezatékalo. 

Kominictví PECHLÁT, s. r. o., 

Široká 214, Říčany, tel.: 323 603 444, 

777 212 321, e-mail: info@pechlat.cz, 

www.pechlat.cz    

„Milí sběratelé, rád bych vás 

pozval na naše vyhlášené bleší 

trhy, kde seženete nejen běžné 

spotřební zboží, ale také krásné 

starožitné věci a cenné sběra-

telské kousky od uznávaných 

designerů. Přijďte si vybrat ná-

bytek, porcelán, sklo, keramiku, 

hodiny, sochy, obrazy, hudební 

nástroje, kuriozity. Dále zboží 

z 60. let “Brusel”, oblíbené re-

tro, ale i elektro, knihy, gramo-

fonové desky atd.Možná najdete 

originální vánoční dárek pro 

vaše blízké – v každém případě si 

však odnesete příjemný zážitek.“ 

Srdečně vás zve

majitel firmy Aron Antik 

a nadšený sběratel Jan Gondek

SBĚRATELSTVÍ 
povznáší ducha, 
nezná věk ani pohlaví 

Bleší trhy
16. a 17. prosince 2011 

Pátek 14-18 hod. 

Sobota 8-17 hod.

Prodloužené vánoční bleší trhy:

18. až 22. prosince 2011

Denně od 9 do 17 hod.

Místo konání trhů:  
V areálu firmy Van Gillern, 

2. patro, Ringhofferova 421, 

251 68 Kamenice-Olešovice, 

mobil: +420 606 302 700, 

e-mail: info@aron-antik.cz, 

www.aron-antik.cz. Zboží si 

můžete v klidu prohlédnout 

a koupit v našem internetovém 

obchodě Aron Antik.

BĚŽNÁ OTEVÍRACÍ DOBA 

DLE TEL. DOHODY:

Po až Pá, od 8 do 21 hod.

„Matrace v zásadě dělíme na pružinové a taštičko-

vé, z PUR pěn, ze studených pěn, z líných a memory 

pěn, z bio pěn a latexu. Pěn, které se používají v nábyt-

kářském průmyslu je cca 20 druhů, a velmi se liší jak 

kvalitou, tak i cenou. Pokud si chcete správně vybrat, 

musíte vědět, na jaký podklad budete matraci ukládat. 

Lamelový rošt je vhodný na libovolnou pěnovou nebo 

latexovou matraci. Pevný prkenný rošt kombinujte 

s bonell nebo taštičkovou pružinovou matrací.

„PUR pěna”– je nejjednodušší materiál, vylepšený 

molitan, použití do základních typů matrací.

Studená pěna – je elastičtější, objemově stálá, má 

hustší konzistenci a je vzdušnější.

Líná pěna – je zárukou max. komfortu spánku, reaguje 

jak na teplo tak i na tlak, optimálně se přizpůsobí tělu.

Vyberte si správnou matraci
„Pokud si chcete pořídit novou matraci 

do postele, určitě se inspirujte našimi 

radami,“ říká majitel prodejny 

Nábytek Praktik v Říčanech pan Kapr. 

Adventní 
setkání 
v Sulicích

Sulice – Na obnovené návsi 

v Sulicích, jejíž revitalizace se 

uskutečnila letos na podzim, se 

uskutečnilo Adventní setkání. Pří-

jemnou akci zahájily děti z místní 

MŠ Sluníčko, které zazpívaly ko-

ledy. Potom starosta Ing. Petr Ču-

řík popřál všem občanům hezké 

vánoční svátky a nakonec proběh-

lo slavností rozsvícení vánočního 

stromu. „Děti přinesly vlastno-

ručně vyrobené ozdoby a zavěsily 

je na strom a dospěláci si mohli 

popovídat se svými sousedy, kte-

ré třeba dlouho neviděli,“ uvedla 

předsedkyně kulturního-sociální-

ho odboru OÚ Jana Indrová. „K 

příjemné náladě hrály vánoční 

melodie a nechyběly ani různé 

dobroty k občerstvení. Přišlo na 

dvě stě lidí, z čehož máme velkou 

radost a v pořádání nejrůznějších 

akcí budeme určitě pokračovat.“

Bio pěny – jsou vyrobeny z přírodních Bio olejů, např. 

ricinového nebo sojového, hitem jsou momentálně 

pěny s extrakty levandule. Mají výborné regenerační 

antibakteriální účinky.

Latex – je materiál přírodního charakteru s různým 

podílem přírodního kaučuku, má výborné ortopedické 

vlastnosti i po mnoha letech. 

Taštičkové matrace – jsou maximálně vzdušné, vý-

borně kopírují tělo, roznášejí váhu, mají dobrou bodo-

vou elasticitu a jsou nenáročné na podklad.

Ortopedické vlastnosti – správná matrace se musí 

přizpůsobit vaší hmotnosti. Čím je hmotnost vyšší, tím 

by měla být matrace vyšší, aby se páteř dostala do rov-

né polohy a svaly se mohly uvolnit. 



Soukromá mateřská škola Smíškov, s. r. o. 
Lovčická 322, Praha 9 - Klánovice 

Kaštanová 1, Říčany 

Tel.: 608 817 000

Milé maminky, tatínkové,  
posíláme mnoho pozdravů 

z MŠ Smíškov 
a přejeme Vám krásné Vánoce.

vanocni_prani_A7.indd 1 22.11.11 9:26
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Řádková inzerce

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

� ČENDA ÚKLID – úklid oken, 

zimních zahrad, koberců, sedaček 

či pravidelné úklidy kanceláří, 

domů. Tel. 603 874 107. 

www.cenda-uklid.wbs.cz, 

cendauklid@seznam.cz

Rodinná restaurace u Knapů

www.uknapu.cz
DOMÁCÍ KUCHYNĚ � MINUTKOVÉ SPECIALITY 

HOTOVÁ JÍDLA  �  ROZVOZ OBĚDŮ 
Na výsluní 110, Struhařov u Říčan, Tel: 602 317 993, 

e-mail maik-knap@seznam.cz

Restaurace 
a penzion 
Mlýn Pataki, 
Žernovka
Přijmeme 

samostatného kuchaře 
s profesionálním přístupem, 

602 293 523, e-mail: 

info@mlynpataki.cz

� Koupě a prodej nemovitostí

323 640 672, 603 483 258

� Prodám družstevní byt 1+1 

upraven na 2 + 1, 54m2, vyvýšené 

přízemí, bez doplatku, P 7, 

Veletržní ulice, 605 035 799 

� Sháním brigádu pomocná síla do 

kuchyně nebo pokojská, 605 035 799

� Prodám 1500 m2 stavební 

pozemek uprostřed zahrad 

v intravilánu obce Radějovice. 

Zájemci volejte: 602 232 239.

� Potřebujete půjčit 

až 150 00 Kč? Profi credit 

je tu pro vás, 603 874 107, 

capjan1460@seznam.cz

� Profesionální 

harmonikář nabízí 

kvalitní produkci pro 

Vaše společenské 

akce – životní jubilea, myslivecké 

leče apod. GSM: 737 417 055

� Přijmeme truhláře 

pro zakázkovou výrobu nábytku 

do dílny ve Zvánovicích.

Tel. 323 649 470, mobil 603 203 559

� Zpracuji účetnictví a daně

Tel.: 773615186

www.ucetnictvi-jana.cz

Vám nabízí

ceníky, katalogy a další informace:    www.slp.cz

okrasné školky Jevany  
po-pá 8-17 so 9-12 telefon: 321 677 649 

pila Smrčiny 
po-pá 6-17 so 7-12 telefon: 321 610 366; 602 119 267 

zámek v Kostelci n. Č. lesy, telefon: 321 610 325 

řezivo, kůra, 
palivové dřevo

krbové dřevo 
- dodávka 

až do domu

pro objednávky volejte telefon: 321 610 366

rostliny  
a potřeby pro 
Vaši zahradu

polední menu, 
ubytování, 

společenské 
akce

Školní lesní podnik
v Kostelci nad Černými lesy

PŘEJEME VŠEM VESELÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Zažijte s námi pravou slováckou 
„koštovačku“ ve sklípku 

na Jižní Moravě. Těšit se můžete
na zaváděcí ceny, bohatý program 

pro skupinky i jednotlivce. 
Bližší informace, termíny na tel.: 

776 669 961 nebo ve vinotéce 
Pohodička, Louňovice 98.

BETONÁRKA 
MUKAŘOV 

přeje svým
obchodním
partnerům 

ŠŤASTNÉ 
A VESELÉ 
VÁNOCE



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

svítidla
a elektromateriál

www.elkom-ricany.cz
tel.: 323 631 347
Černokostelecká 222/97

kabel CYKY 4x10 85,20 Kč

jistič PL6 10 49,90 Kč

jistič PL6 16 49,90 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH a platí
do vyprodání zásob.

zboží v akci:

AK
ČN

Í

CENY
PRONTO ŘÍČANY � vybavení koupelen

� voda – topení – kanalizace

Nabízíme Vám provedení

PRONTO Říčany dodává veškerý topenářský a instalatérský 
materiál na hrubou stavbu i konečnou kompletaci

Černokostelecká 152/62
tel. 323 602 235

Po-Pá 7.30-17.00
So 8.30-12.00

www.pronto-ricany.cz

– nových koupelen vč. obkladů
– rekonstrukce koupelen
– opravy koupelen
– podlahové topení

– montáže vodovodu
– montáže a opravy topení
– montáže plynovodů

– výhodné ceny
ve spolupráci s osvědčenými řemeslníky včetně kompletní dodávky materiálů

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

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

KOMÍNY
Stavebnicové komínové systémyza rozumnou cenuza rozumnou cenu

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

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

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

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

INSTALKLUB
Vančura

PODLAHÁŘSTVÍ
Montáž PVC, koberců, 

plovoucích podlah
Renovace parket 

a dřevěných podlah.
Broušení, tmelení, lakování

603 510 800

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery,

odklízení sněhu
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

Koupě a prodej 

nemovitostí

MNICHOVICKÁ REALITNÍ 

KANCELÁŘ s. r. o.
www.mnichovicka-rk.cz

info@mnichovicka-rk.cz

323 640 672, 603 483 258

Při výměně čelního 

skla finanční příspěvek 

na dálniční známku 

na rok 2012



k Wobenzymu 800 tbl.k Wobenzymu 800 tbl.

2 DÁRKY2 DÁRKY 
ZDARMAZDARMA

Dárek pro rodi e a blízké
Pom že t lu, pot ší duši...

PrevenzymPrevenzym®®

60 tbl.60 tbl.
a CD s váno nímia CD s váno ními 
koledamikoledami

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Prevenzym - doplněk stravy.

MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000.

Bolí je klouby a pořád nic nepomáhá?Bolí je klouby a pořád nic nepomáhá?
Příčinou může být zánět, který změny v opotřebeném kloubu zpravidla 

doprovází. Enzymy v léku Wobenzym omezují projevy zánětu a urychlují 

ústup otoků. To vede ke zmírnění bolesti a zlepšení pohyblivosti kloubu.

Mají problémy s hojením ran?Mají problémy s hojením ran?
Wobenzym zlepšuje prokrvení tkání a průchodnost lymfatických cév. 

Díky tomu dochází k lepšímu zásobení postiženého místa živinami 

a odstraňování nežádoucích látek z rány a jejího okolí. To umožňuje na-

startovat procesy hojení i u dlouhodobě se nehojících ran.

Čeká je operace?Čeká je operace?
Wobenzym zkracuje dobu hojení a omezuje výskyt pooperačních kompli-

kací např. s hnisáním rány. Urychluje vstřebávání otoků, krevních výronů 

a podlitin a zmírňuje bolest. Nejlepšího účinku lze dosáhnout, začne-li 

se Wobenzym užívat co nejdříve po operaci, samozřejmě po předchozí 

konzultaci s lékařem.

Mají potíže s imunitou?Mají potíže s imunitou?
Trápí je neustálé chřipky a angíny? Obranyschopnost organizmu bývá 

nejvíce ohrožena v podzimních a zimních měsících a také ve stáří, kdy už 

je imunitní systém do jisté míry opotřebován. Wobenzym posiluje osla-

benou imunitu a pomáhá bránit častému opakování nemoci.

To jsou čtyři důvody, proč darovat lék Wobenzym®. A jeden navíc:To jsou čtyři důvody, proč darovat lék Wobenzym®. A jeden navíc:

NENÍ ENZYM JAKO ENZYM
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs 
enzymů, jejíž účinnost je ověřena roz-
sáhlým vědeckým výzkumem, řadou 
kontrolovaných klinických studií a více 
než 40letou léčebnou praxí. Každý en-
zym a jeho přesně stanovené množství 
zde má svůj význam. Zvlášť cenný je 
živočišný enzym trypsin, který má vý-
razný protizánětlivý účinek a zlepšuje 
hojení. Účinek jiných enzymových smě-
sí může být zcela odlišný.

Inzerce


