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Obce bez škol
budou muset
řešit problém,
kam umístit děti.

O supermarketu
Tesco v Mnichovicích
zřejmě rozhodne
anketa.

Běžkaři ze Senohrab vás
zvou na Vávrův palouk
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Nově otevřená
Duhová školka
v Říčanech
přivítá
nové děti.
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Hostinec
v Doubku vás
srdečně zve 23. 2.
na koncert skupiny
Spirituál Kvintet

Úvodník

Napsali jste nám...

Studenti stavěli septik,
schody a nádrž
na dešťovou vodu

Milí čtenáři!

VÁŠ AUTORIZOVANÝ DEALER FIAT
Autocentrum Roškota-Janoušek Křenice,
Praha východ
Proč utrácet peníze někde zbytečně
a bez záruky za opravy starších modelů
ﬁat, alfa romeo?
Náš značkový servis vám nabízí vybrané kvalitní
originální díly za cenu neoriginálních.
Váš vůz bude servisován v našem moderním zařízení
nejlepší diagnostikou a trvale školeným personálem.

Úvod Zápraží je věnován základním
školám. Jak jinak! Je čas zápisů a spousta rodičů bude netrpělivě očekávat, zda
se jejich dítě dostalo na vybranou školu. Ačkoliv ze zákona mají rodiče právo
vybrat si školu podle svého rozhodnutí,
reálná situace je jiná. Bohužel. Nyní se
dostáváme do situace, že rodiče budou
rádi, když své dítě dostanou alespoň do
nějaké školy v okolí. Navíc změnou zákona, kdy zřizovatel školy dostane příspěvek na každého žáka přímo, již nebudou
zapotřebí smlouvy o spádovosti. Potom
bude záležet na jednotlivých obcích, jak
k problému přistoupí. Jestli se třeba hodně zadluží a přispějí na přístavbu „své“
spádové školy nebo zřídí vlastní školu.
Nebo jestli se na své občany „vykašlou“
a nechají je, ať si poradí sami.
A co v únorovém Zápraží najdete
dále? Určitě si nenechte ujít rozhovor
s Ludvíkem Hessem – zakladatelem babyboxů, který žije nedaleko Uhříněvsi.

Naše nabídka trvá až do konce března
a jistě vám přijde vhod.

Mějte se hezky
šéfredaktorka
Helena Vlnařová
Časopis Zápraží se stal partnerem projektu na podporu místních výrobců,
restaurací a ubytování na Říčansku. Máme radost, že značka Zápraží originální
produkt, kterou garantuje Místní akční skupina Říčansko, nese naše jméno.
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a cenu najdete na internetových stránkách
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Babice – V minulém roce navštívilo 10 studentů septimy
gymnázia Open Gate v rámci komunitního programu Indii.
Cílem této cesty bylo, aby se studenti naučili chovat citlivě
nejen ke svému nejbližšímu okolí, ale také vnímat okolní
svět. Studentka Sára Lukešová napsala o pobytu v Indii
krátký článek.
Během první části našeho dvoutýdenního pobytu jsme
nejprve společně s indickými studenty pomáhali ve vesnicích Hassachipatti a Kumbarghar v pohoří Matheran
severně od Mumbaje. V Hassachipatti jsme dokončovali
počítačovou pracovnu, pomáhali s výstavbou nádrže na
dešťovou vodu, stavěli schody v prudkém kopci a také si
hráli s místními dětmi, které jsme při tom učili anglicky.
Ve druhé vesnici jsme stavěli septik a příbytek místním
obyvatelům pomocí speciální směsi kamenů, hlíny, písku
a vody s cukrem. Ve 40-ti stupňovém vedru a za vysoké
vlhkosti to pro nás byla velmi náročná práce, ale snažili
jsme se ji odvést co nejlépe.
Po prvním týdnu práce v terénu jsme se přesunuli do
Mumbaje. Mumbaj, do roku 1996 známá jako Bombaj, je
nejdynamičtější a nejvíce evropské město v Indii. Šestnáctimilionová megapole a hlavní město indického státu Maháráštra leží na západním pobřeží Arabského moře. Mumbaj
je celosvětově známá svými největšími ﬁlmovými studii
v Bollywoodu, četnými pozůstatky britské koloniální epochy, viktoriánskými památkami, velmi známá je například
Brána Indie. Mumbaj je i jedním z největších indických
přístavů. Město je stejně jako celá Indie plné kontrastů,
všude jsou patrné symboly prosperity, odvrácenou stranou
je pak pověstná chudoba, téměř třetina obyvatel žije na ulici
nebo v největších slumech v Asii.
V Mumbaji jsme se účastnili výuky ve zdejší IB škole
DAIS a bydleli v hostitelských rodinách studentů. Díky této
příležitosti jsme poznali jinou kulturu, přiučili se spoustě
nových věcí a potkali mnoho nových lidí. Jsem ráda, že
jsem mohla být součástí tohoto CAS projektu (komunitní
činnosti) v rámci přípravy na mezinárodní maturitu IB.
Touto cestou jsme zahájili oboustrannou mezinárodní výměnu studentů mezi našimi školami, indičtí studenti strávili
týden v České republice na konci školního roku a letošní
septima se už připravuje na další cestu do Mumbaje. Děkujeme škole za tuto jedinečnou příležitost a paní Errington
a panu Marksovi za organizaci a doprovod.

inzerce

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
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Téma Zápraží

V roce 2015 budou muset Říčany odmítat prvňáčky z jiných obcí
Říčany – V Říčanech se konala strategická
porada ke kapacitě škol v regionu. Demograﬁcký vývoj předpokládá v horizontu pěti let
razantní nárůst počtu dětí, než kolik nabízí kapacita škol v Říčanech.
„Region je dlouhodobě zasažen jevem suburbanizace a problematiku školství v rámci
územního plánování řada obcí velmi podcenila,“ uvedl starosta Říčan Vladimír Kořen a dodal: „Kritická situace nastane po roce 2015, kdy
školy v Říčanech budou muset odmítat uchazeče ze sousedních obcí z kapacitních důvodů.“
Letos nastoupilo do říčanských škol celkem
1644 dětí, které zaplnily celkem 71 tříd. Oproti
loňskému roku tedy přibyly 4 nové třídy s obsazeností 131 dalších školáků. Na přelomu tisíciletí navštěvovalo říčanské školy „jen“ 1374
žáků v 57 třídách. Nejméně 1206 dětí bylo ve
školním roce 2007/2008. A počet prvňáčků se
za deset let více než zdvojnásobil.

Jaká bude situace
v budoucnu?
Podle odhadů nastoupí za tři roky na Říčansku celkem 336 dětí do prvních tříd. Tři základní školy nepojmou takové množství dětí ani po
maximálním navýšení svých kapacit. 1. ZŠ na
Masarykově náměstí má maximální kapacitu
570 žáků, do ZŠ Bezručova se vejde až 750
žáků a před dvěma lety postavená ZŠ u Říčanského lesa bude mít prostory pro 810 dětí.
„V Říčanech budou za tři roky chybět 3 třídy, to znamená cca 90 dětí, v roce 2016 už to
bude 16 tříd, což je jedna celá škola,“ varuje
místostarostka Říčan Hana Špačková s tím, že
nastane okamžik, kdy říčanské školy budou
muset odmítat žáky ze sousedních obcí.
Zatím se Říčany snaží rozšířit kapacitu dvou
škol a schválily 200 tisíc Kč na prověřovací studii vhodných prostor pro 1. ZŠ. Nově mají obce
zřizující školy od ledna 2013 zajištěno ﬁnancování ze státního rozpočtu přímo na každého
žáka. Příspěvek už nebude dostávat obec, kde
má žák trvalé bydliště, ale obec, kde navštěvuje
školu. Obec, která je zřizovatelem školy, získá
na každého žáka cca 5 700 Kč ročně.

Odloučená pracoviště
a malotřídky
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Kamenice

Zápis do prvních tříd probíhal ve dvou
dnech 25. a v sobotu 26. 1. Přišlo celkem 106
dětí a s největší pravděpodobností budou
otevřeny čtyři první třídy. Kapacita uvedená
v rejstříku škol je 700. „Děti přijímáme podle zákona až do naplnění kapacity,“ sdělila
Jitka Kunteová.

Budoucí prvňáčkové se dostaví k zápisu
v sobotu 9. února 2013 od 10 do 16 hodin
a v pondělí 11. února 2013 od 14 do 17 hodin. „Vzhledem k tomu, že očekáváme hodně dětí, doporučujeme předem se na zápis
objednat, vyhnete se tak dlouhému čekání,“
napsala ředitelka školy Pavlína Tolarová.
„Budou otevřeny 2 až 3 první třídy, záležet
bude na počtu dětí s trvalým bydlištěm v obci
Kamenice. Vzhledem k tomu, že minulý rok
přišlo výrazně více zájemců, než jsme mohli
přijmout (otvíraly se 2 první třídy), budeme
přijímat žáky přednostně s trvalým pobytem
v obci Kamenice a jejich částech, a ve spádových obcích (Sulice, Želivec, Hlubočinka,
Nechánice, Křížkový Újezdec, Čenětice, Radějovice, Olešky). Datum a čas zápisu nemá
vliv na přijetí či nepřijetí žáka.“

Sbírka pro opuštěná zvířata

Návštěvníky
vítali školáci.

Kapacita ZŠ v Mnichovicích
stačí jen pro místní děti
Den otevřených dveří se v ZŠ TGM v Mnichovicích ustečnil 13. ledna. „Sotva se našlo
jiné místo, kde se sešlo tolik lidí jako ve škole,“ uvedla ředitelka školy Marcela Erbeková. „Základní škola je zkrátka opravdovým
komunitním centrem Mnichovic. Přišli nejen
celé rodiny, učitelé a zaměstnanci, ale dorazili
i představitelé obcí našeho školského obvodu.
Nechyběli samozřejmě zástupci Mnichovic
v čele s místostarostkou Petrou Peckovou,
a zástupci Hrusic, Všestar a Struhařova.
O problematice nedostatečné kapacity
základní školy se mluví v Mnichovicích již
dlouho. Nyní však už jenom diskuse a plány
nestačí. Musíme konat! Kdo a jak? Ministerstva, vláda, krajské orgány od této problematiky dávají ruce pryč a shodně říkají – je to
problém obcí. Obec má ze zákona povinnost
zajistit pro své občany základní vzdělávání.“
Právě probíhají zápisy dětí do 1. tříd. To,
jestli rodiče obdrží kladné rozhodnutí o přijetí jejich dítěte do školy, záleží na tom, zda
bude vyřešeno, kde se budou děti vzdělávat.
V současné budově mnichovické základní
školy už další místa nejsou.
Kolik zbývá volných míst?
Na zdánlivě jednoduchou otázku je velmi
složité nalézt odpověď. V současnosti nám zbývá 30 volných míst, po odečtení odcházejících
deváťáků, můžeme od září přijmout cca 50 dětí
do 1. tříd. Už nyní víme, že to sotva stačí pro
mnichovické děti. Na rozdíl od MŠ je školní
docházka povinná a rodič má povinnost přihlásit dítě do 3 dnů po přestěhování k docházce do
základní školy a obec má povinnost zabezpečit
pro své občany základní vzdělávání.

Škola je rovněž na hranici fyzické naplněnosti všech učeben – tzn. nezbývají žádné odborné
učebny, učebny na dělení tříd na jazyky, místnosti pro školní družinu. Všude se učí.
Co přinese nový zákon, podle kterého již
budou dostávat školy peníze přímo na žáka?
Dle mého názoru to v našich podmínkách
přeplněných základních škol bude spíše na škodu. Obec, která nezřizuje školu, už nebude platit za své žáky do ostatních obcí, kde děti plní
povinnou školní docházku. Zdálo by se, že je
to pro obce výhoda – jedni se nemusí zabývat
s platbou, druzí zas nemusí z nikoho ﬁnance
vymáhat (někdy složitě). Smlouvy o společném
školském obvodu řešily právě i ﬁnanční poplatky za žáky. To již nyní neplatí. A tudíž obce,
které mají školy, už nyní nemají žádný ekonomický důvod tyto smlouvy s okolními obcemi
udržovat. Pro malé obce to bude nyní mnohem
složitější než pro ty, které školy mají. Budou se
obce snažit najít nějaké společné řešení? Například ﬁnancování rozšíření stávajících školských
zařízení. V Mnichovicích se o to snaží. A zastupitelé ze spádových obcí (Hrusice, Všestary,
Struhařov, Mirošovice a Senohraby) si tuto problematiku již vážně uvědomují.
Debata s představiteli obcí
o nedostatečné kapacitě školy.

Na naší škole jsme uspořádali sbírku pro
opuštěná zvířata z útulku v Maršovicích u Benešova. Na nápad o uskutečnění akce jsme
přišli, když jsme viděli plakátek, který vyzýval
k darování věcí, jež nám už sice neposlouží, ale
zvířatům se mohou hodit. Neváhali jsme a ihned
jsme chtěli do sbírky zapojit i ostatní žáky naší
školy. Nečekali jsme, že se do akce zapojí tak
hodně lidí. Zjistili jsme, že opuštěná zvířata
nejsou lidem vůbec lhostejná. Shromáždily se
dary - hračky, pamlsky a hlavně granule a jiná
krmiva. Někteří přinesli i koberce na zateplení
psích příbytků. Každopádně sbírka byla velice
úspěšná a určitě pomohla nejen zvířatům, ale
i majitelům útulku. (žáci z 8.A)

Průhonice
„Zápis v naší základní škole se uskueční v úterý 5. 2. 2013 v době od 15 do
18 hodin a rádi bychom přijali kolem 50
dětí, abychom mohli v příštím školním
roce opět otevřít dvě první třídy,“ sdělil
nám zástupce ředitelky Petr Vaněk. „V
současné době školu navštěvuje 310 dětí,
což představuje 87 % celkové kapacity.
Do první třídy se k nám tradičně hlásí
děti nejen z Průhonic, ale i z Nupak,
Modletic a Dobřejovic. Těšíme se na
prvňáčky i z jiných obcí.“

Dětský den pro školku
„V průběhu celého školního roku pořádáme nejrůznější akce. Velký úpěch má například Dětský den, který připravují naši
školáci pro své kamarády ze školky.“

Jak chutná prales
Naše třída navštívila Ekocentrum ve Vlašimi
a tam jsme si vyzkoušeli projekt „Jak chutná
prales“. Formou hry jsme se vžili do problémů,
které tam denně prožívají obyvatelé pralesa.
Museli jsme spolupracovat, velmi dobře počítat
a uvážlivě hospodařit s penězi, abychom dokázali přežít po dobu šesti let. Uvědomili jsme si,
jak souvisí naše spotřeba s ubýváním deštných
pralesů a s životy jejich obyvatel. Zároveň nám
také došlo, že to, jak žijeme, není samozřejmostí.
Vždyť na světě musí každé sedmé dítě ve věku
osmi až patnácti let dvanáct hodin denně těžce
pracovat a bojovat o přežití! Co by tyto děti daly
za to, kdyby mohly chodit do školy a hrát si jako
my! Projekt nás zaujal a velmi se nám líbil.
(Žáci 6.A)

Mukařov

Mukařovská hvězda hvězd

Zápis do 1. tříd se uskutečnil 29. 1. v kontejnerové přístavbě. Rozhodnutí o přijetí/
nepřijetí bude vyvěšeno na budovách školy
a na stránkách školy po 15. 2. pod přidělenými registračními čísly. Celková kapacita
školy je 400 míst, přičemž přijato bude maximálně 60 dětí. Přednostně budou přijaty
děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti
školy – Mukařov, Žernovka, Srbín, Louňovice, Svojetice, Tehovec, Vojkov, Babice,
Doubek, Štíhlice, Struhařov.

Oblíbená pěvecká soutěž pro děti od 6 do
15 let se uskutečnila již podeváté. Je určena
nejen pro zpěváky z Mukařova, ale pravidelně
se ji účastní i děti z okolních obcí. Druhým rokem tuto vydařenou akci pořádá ZŠ Mukařov,
která převzala organizaci po zakladateli soutěže panu Soustružníkovi, jenž s pořádáním
„Hvězdy“ i nadále pomáhá. „Úroveň pěveckých vystoupení se každým rokem zlepšuje
a umělecký zážitek z této akce určitě stojí za
to,“ napsala ředitelka Jana Novotná.

Velké Popovice
Zápis do první třídy pro školní rok 2013/
2014 se koná 5. a 6. února od 14,00 – 17,30
hod. „Ve snaze zlepšit organizaci zápisu do
první třídy jsme připravili zkušební verzi
rezervačního systému,“ říká zástupkyně ředitele Lucie Fusková.
„Celková kapacita školy je 380 dětí a volných míst je pouze 45. Jelikož se v minulém
roce podařilo realizovat přístavbu školy,
zažádali jsme o navýšení kapacity. Odhaduji, že zdlouhavý proces schvalování by měl
skončit do května. To bychom už měli mít
jasno, kolik prvňáčků můžeme přijmout.“

Sbírka pro děti z Afriky
Děti ze ZŠ ve Velkých Popovicích se často zapojují do nejrůznějších akcí na podporu
slabších a potřebnějších lidí. Již po několikáté
pomohli zorganizovat charitativní sbírku pro
Diakonii Broumov. V prosinci na škole proběhla sbírka pro děti z Afriky. Dohromady
se vybralo 1 700 Kč. Za vybrané peníze se
koupil záchod, tabule a troje školní pomůcky
pro 30 dětí.



Nejlepším řešením je podle většiny zástupců obcí vznik odloučených pracovišť na období
kritických let. S tím souhlasí i starosta Říčan,
který navrhuje hledání nových prostor pro vytváření malotřídek a odloučených pracovišť
nebo realizaci jednoho společného velkého
projektu. Bez pomoci okolních obcí je ale například stavba nové školy v Říčanech vysoce
nepravděpodobná. Město je stále zadluženo výstavbou nové školy z roku 2010 a hledání vhodného pozemku může trvat i několik let.
(zdroj: TZ MěÚ Říčany)

Kostelec n.Č.l.
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Téma Zápraží
Uhříněves
Zápis do ZŠ Bří Jandůsu se uskutečnil 16. 1.
Novinkou byl rezervační systém, díky němuž
se mohli rodiče objednat na určitý čas a nemuseli čekat. K zápisu přišlo celkem 100 dětí. Vše
proběhlo bez problémů. Fungovaly dvě učebny
po dvou učitelích, kteří pracovali s dětmi. Další pedagogové řešili administrativu. Kapacita
školy je nyní 550 žáků, ale je připraven projekt na novou přístavbu, kde vzniknou 4 učebny. Přístavba by měla být uvedena do provozu
k 1. 9. 2013. „Do školy v tuto chvíli chodí cca
512 žáků; pokud odečtu 43 jistých odcházejících žáků 9. tříd, pak mi vychází do naplnění kapacity 81 míst. Takže můžeme uvažovat
o otevření tří prvních tříd po maximálně 27
žácích,“ prozradil ředitel Jiří Měchura. „Do
naší školy se hlásí i děti z jiných obvodů, ale
pokud zde nemají sourozence je jejich šance
na přijetí v letošním roce velmi nízká.“

Starostův pohár všestrannosti
„A co se nám v poslední době povedlo? Když
pominu vydařené letošní vánoční oslavy, tak
bych vyzdvihl Starostův pohár všestrannosti,
který jsme letos pořádali již potřetí. Jde o meziškolní přátelské klání v různých, mnohdy velmi netradičních disciplínách. Akce se zúčastňuje mnoho dětí a závody si velmi užívají.“

Uhříněves
Zápisy do prvních tříd má za sebou i další
škola v Uhříněvsi – ZŠ U Obory. „Mám radost, že můžeme vyhovět všem dětem, které
k nám k zápisu přišly,“ říká ředitelka Ivana
Vodičková. „Budeme otevírat dvě třídy, do
kterých nastoupí cca 56 prvňáčků. Čekáme
ještě na potvrzení odkladů.“
V roce 2011 byla slavnostně otevřena přístavba, která se pyšní 6 kmenovými učebnami, odbornou učebnou chemie a PC učebnou.
Součástí přístavby jsou rovněž kabinety a šatny. Tím se celková kapacita školy zvýšila na
500. Školu navštěvují především děti z Uhříněvsi, ale i z jiných obcí. Do šestých tříd na ZŠ
U Obory navíc přecházejí žáci ze ZŠ v Kolovratech, která má pouze první stupeň.

Vánoční zpívání
„Krásným zážitkem z poslední doby bylo Vánoční zpívání v divadle U22,“ uvedla paní Vodičková. „Účinkovala snad celá škola, dokonce zpíval
i pedagogický sbor. Všichni jsme si užili krásnou
akci a navíc z vybraných peněz dovybavíme školní kuchyňku, na kterou se děti už moc těší.“
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Město chce prodat
část sanatorky
za 60 000 000 Kč
Kostelec n. Č. l. – Město se pokouší prodat
část zchátralého areálu bývalého plicního sanatoria – takzvané sanatorky. Situaci komplikují
složité majetkové vztahy. Většina areálu včetně
lesoparku patří Kostelci, některé části jsou však
ve vlastnictví státu a soukromých majitelů. Například bývalý dětský pavilón využívá Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady jako archiv.
Ve vlastnictví státu je také zdevastovaná vrátnice, se kterou může hospodařit Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje. V soukromém
majetku je devět bytových domů s obsazenými
94 byty. Celkem se v areálu nachází 25 budov,
z nichž 15 se prodává. K prodeji se nabízí pozemky o rozloze větší než devadesát jedna tisíc metrů čtverečních,
včetně pozemku, který nyní využívá
soukromá ﬁrma Marker.
Lesopark a ubytovny
zůstanou města
V majetku města by měly zůstat
například objekty Nové a Staré ubytovny. Záměrem je rekonstruovat Novou ubytovnu, kde by podle projektu
mělo vyrůst 63 malometrážních bytů
a Starou ubytovnu kvůli nedostatku
parkovacích míst zbourat. Kostelec
nebude prodávat ani dvacet šest hektarů lesoparku včetně budovy „České
správy“ a ČOV.
Soutěž na prodej sanatorky
byla vyhlášena dvakrát
Záměr města na prodej části areálu sanatorky byl zveřejněn 18. července a investoři mohli
své nabídky předkládat do 21. září. Přihlásili se
dva zájemci, z nichž jeden se ukázal jako nevěrohodný. Kostelec ale soutěž vyhlásil před
koncem roku 2012 ještě jednou, a to z důvodu
upřesnění výměry pozemků.
V novém záměru je speciﬁkovaná nejen
rozloha, ale samozřejmě také orientační kupní
cena. V původním záměru byla orientační cena
stanovena na 65 milionů korun, v novém záměru nabízí město pozemky trochu levněji – za 60
milionů korun. Budovy je možné využít v souladu s územním plánem pro účely zdravotní,
sociální nebo školské péče, anebo také jako
kulturní zařízení.

Údržba areálu stojí Kostelec n. Č. l.
nemalé peníze.

Řidiči v některých místech neustále
porušují předpisy a ještě nám nadávají
Štve vás, že hlídky dopravní policie stojí nejčastěji
na „osvědčených“ místech, kde se často porušují
předpisy a kde pohodlně vybírají pokuty? Máte pocit,
že by měly raději kontrolovat kamióny, které si zkracují
cestu přes úzké lesní cesty? Na tyto a další otázky
jsme se zeptali vedoucího dopravního inspektorátu
v Mnichovicích Pavla Boučka.
Dopravní inspektorát v Mnichovicích je
součástí územního odboru Praha venkov
– JIH krajského ředitelství Policie ČR
Středočeského kraje. Jaké území spadá pod
vaši působnost?
Budu jmenovat namátkou některá okrajová
města jako jsou Říčany, Čerčany, Jesenice, Dolní Břežany, Hradišťko…
Jak mají rozdělené úkoly policisté dopravního inspektorátu?
Policisté jsou rozděleni do dvou skupin. Jedna se zabývá řešením nehod, druhá provádí dohled nad bezpečností silničního provozu. Dále
je potřeba si uvědomit, že dopravní inspektoráty jsou součástí Policie ČR a pokud dojde k výjimečným situacím, plníme úkoly nad rámec
„dopravy“.

Věhlasné sanatorium
i nemocnice pro vojáky
Historie černokostelecké nemocnice sahá
až do roku 1901, kdy zahájila svou činnost.
V roce 1921 přešla nemocnice do zemské
zprávy a o dva roky později zde zahájili léčbu
TBC. Díky vynikajícím výsledkům se nemocnice stále rozvíjela. V roce 1941 byla podle
projektu významného architekta Františka
Fialy postavena nová funkcionalistická budova
s 200 lůžky. Do roku 1951 se areál rozrostl
o další stavby jiného skvělého architekta Jana
Gillara a současně se ukončil výkup pozemků
nynějších hranic.
V roce 1971 byl areál předán sovětské armádě. Tehdy muselo opustit sanatorium kolem
200 pacientů a 100 zaměstnanců. Armáda zde
provozovala vojenskou nemocnici s 500 lůžky.
V tomto období byly v areálu vystavěny bytové
domy, infekční čistírna odpadních vod a tzv. H-pavilon. Po odchodu sovětských vojsk v roce
1991 zůstal areál v neutěšeném a zanedbaném
stavu. Část staveb se podařilo znovu zprovoznit, některé bylo o nutné po sanačních pracích
zakonzervovat, několik jich bylo odstraněno.
Od roku 1991, kdy zde Ministerstvo zřídilo
Nemocnici s poliklinikou, byl ze zdravotních
objektů v provozu pouze H-pavilon sloužící
jako dětské rehabilitační oddělení. Činnost
tohoto oddělení byla ukončena v červnu roku
2000.

V uplynulém období se v našem regionu
opravovalo mnoho vozovek. S tím spojené
uzavírky měly za následek, že si osobní
auta a především kamióny zkracovaly
cestu všude možně. Může dopravní policie
tyto situace pružně a rychle řešit? Přijede
hlídka na žádost občanů, kteří vás upozorní
na porušování předpisů? Spolupracujete
s obcemi?
Pokud nás občané nebo například starostové požádají o pomoc, snažíme se samozřejmě
vyhovět. Problém je v tom, že nemáme k dizpozici volné lidi, které bychom posílali na
místo okamžitě po zavolání. Policisté, kteří
provádějí dohled nad plynulostí a bezpečností silničního provozu, mají podle strategicky
vytvořeného harmonogramu dopředu naplánované služby a stanoviště, které musí dodržet.
Náš územní odbor Praha venkov Jih je velmi
rozsáhlý a naší povinností je vykonávat dohled na celém území. Uváděla jste konkrétní
případy, kdy kamióny ohrožovaly provoz na
úzkých komunikacích během uzavírek silnic v Říčanech a ve Velkých Popovicích. Ale
není možné, abychom hlídkovali jen v těchto
oblastech. Mnohdy se také stane, že hlídka na
upozornění dorazí, na stanovišti stráví dvě hodiny a nic se neděje. A když už jsme se dotkli
problematiky průjezdu kamiónů po nevhodných cestách, myslím, že problém by se měl
řešit jinak, než honit kamióny po lese. Pokud
se chystá uzavírka silnice první třídy, po kte-

ré tranzitní doprava jezdí, je potřeba všechno
naplánovat dopředu a do všech detailů. Řidiči
kamiónů musí být včas informováni dopravním značením, aby mohli včas zvolit jinou trasu a popřípadě musí být jasně označeno, kudy
projíždět nesmějí.
Pokud se někde chystá uzavírka komunikace, jste o tom předem informováni? Můžete
se k uzavírkám nějak vyjádřit?
Povolení k uzavírce dává podle kategorie
silnice obec nebo kraj. Dopravní inspektoráty
fungují pouze jako poradní orgán, nemůžeme
uzavírku zakázat. Vyjadřujeme se například
k dopravnímu značení, k napojení na další
komunikace atd. Zvolení správné „strategie“
má na starosti komunikační inženýr. Silnice
2. a 3. třídy řešíme my a k silnicím 1. třídy se
vyjadřuje komunikační inženýr krajského ředitelství.
Zmínil jste, že není dostatek policistů.
Nechci si nějak stěžovat, ale větší počet policistů by naši situaci zlepšil. Policisté samozřejmě svoje služební povinnosti zvládají. Ale
pokud nastane výjimečná událost a přihodí se
mnoho nehod, nedostatek lidí se hned projeví.
Vyšetřit nehodu a vše dobře zdokumetovat zabere hodně času a nic se nesmí podcenit, protože i prokazetelný viník se může začít odvolávat.
Policisté pak pracují i 24 hodin v kuse a navíc
je čeká sepsání dokumentace v kanceláři.
Pomohly vám eurotiskopisy?
Určitě ano, ale spousta lidí přece jenom raději policisty zavolá.
Podle čeho určujete, kam postavíte hlídku
silniční kontroly? Proč se objevují na stále
stejných místech?
Hlídky stavíme na úseky častých nehod, kde
bylo prokázáno časté porušování rychlosti jízdy. Hlídku tam několikrát vyšleme a řidiči už
vědí, že tam občas „stojíme“ a jezdí opatrněji.
Dále umisťujeme policisty na hodně frekventované přechody pro chodce – například u škol,
autobusových zastávek, obchodních center.
A samozřejmě stavíme hlídky na místa, kde
se předpisy často porušují. Ale není to z důvodu, abychom si „vydělali“ na pokutách. Řidiči
v některých místech neustále porušují předpisy

a pak nám nadávají. Ale řešení je jednoduché
– pokud budou jezdit správně, my se rádi přesuneme jinam. Spíše mě udivuje, že někoho
chytneme za porušení rychlosti nebo za vjezd
do zákazu a za tři měsíce ho na stejném místě
přistihneme znovu.
Také si musíte uvědomit, že policejní hlídka
musí stát na místě, kde může řidiče bezpečně
zastavit.
Jsou policisté odměňováni podle počtu
vybraných pokut?
Ne, takový systém by nemohl fungovat.
Domníváte se, že hlídkování na silnicích má
vliv na bezpečnost silničního provozu?
Určitě. V loňském roce náš územní odbor
evidoval 963 dopravních nehod a 39 euroformulářů, což je sice více než v roce 2011, ale
zemřelo o dva lidi méně. Celkem v roce 2012
přišlo na silnicích o život pět lidí. Méně je i těžce zraněných a škoda na majetku byla o milión
nižší než loni. Znamená to, že nehody nebyly
tak hrozivé, že řidiči jezdili přece jenom pomaleji a opatrněji. To přičítám tomu, že jsme na
silnicích vidět. V loňském roce jsme provedli
na 15 000 kontrol, přičemž v 1/3 případů jsme
zjistili nedostatky.
Musel jste u svých podřízených řešit podezření z braní úplatků nebo jiné stížnosti?
Ne a mrzí mě, že je policie v médiích neustále negativně prezentována. Neříkám, že všichni
policisté jsou bezchybní a někteří svoji pravomoc skutečně zneužijí, ale vždy je to nutné brát
jako selhání jednotlivce. Rozhodně tvrdím, že
naprostá většina policistů pracuje poctivě a že
nemají lehkou práci. Nikdy nemohou tušit, co
je ve službě čeká a na jakého řidiče narazí.
Co vám ještě vadí?
Že lidé vnímají dopravní policii negativně.
Když nás vidí stát u silnice, jsou naštvaní, že
musí zpomalit, že nemohou projet na červenou,
nebo se bojí, protože před jízdou pili alkohol.
A místo toho, aby se zamysleli nad svým chováním a zkrátka dodržovali předpisy, tak nadávají na nás. Přitom policisté jsou na silnicích
proto, aby pomáhali, a mnohdy jsou první, kteří
poskytnou zraněnému řidiči pomoc. Přál bych
si, abychom se mohli více věnovat prevenci,
než represi a udělování pokut.
Rád bych viděl na silnicích více moderních
bezpečnostních prvků, které by řidiče donutily jet pomaleji nebo upozornily na nebezpečí.
Mám na mysli různé nástřiky na vozovky, které začnou hučet, světelné alarmy a další. Chtěl
bych, abychom se více zaměřili na prevenci
u dětí, které můžeme vychovat tak, že budou
jezdit bezpečně ze svého přesvědčení, a ne proto, že někde u silnice číhá policie.
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O supermarketu Tesco v Mnichovicích
zřejmě rozhodne anketa
Podzimního běhu se tradičně účastní mnoho dětí.

Běžkaři zvou na trénink
Mistrovství republiky klubů
v orientačním běhu
– medaile pro Kamenici!
Kamenice – „Závěr každé orienťácké sezóny je každoročně završen
klubovými mistrovstvími – Mistrovstvím republiky tří členných
štafet a sedmičlenných smíšených
družstev,“ vysvětluje Martin Škvor.
„Jde o velmi prestižní závody a některé oddíly dokonce lákají kvalitní
zahraniční běžce k posílení svého
týmu. Přesto, že jde o hodně, je na
těchto závodech i výborná atmosféra, závodníci mají obličeje pomalovány barvami a všichni freneticky celý den fandí. Mistrovství se
tentokrát konalo v Březině u Brna,
kam jsme odjížděli velice napjatí,
zda nám to letos „cinkne“.
Štafetové závody mají na rozdíl
od závodů jednotlivců hromadný

start a po doběhu každého úseku
je předávkou (plácnutím) vyslán na
další část závodu další člen štafety.
V tříčlenných štafetách jsme získali
bronzovou medaili pro dorosteneckou štafetu (Kettner-Kettner-Semík). Žáci doběhli na druhém místě (Škvor-Hausenblas-Jíra) a naši
veteráni (Kovářík-Škvor-Kozák)
dokonce nenašli přemožitele!
Závody sedmičlenných družtev
provázelo špatné počasí a vytrvalý
déšť. Naše výkony to ale neovlivnilo a dočkali jsme se úspěchu,
o který jsme několik let usilovali
– stříbrnou medaili pro dorostenecké družstvo (Semík-Hausenblasová-Kettner-Procházková-Kettner-Bořánková-Valášek).

Senohraby – TJ Sokol Senohraby lyžařský oddíl sdružuje partu
nadšených lidí, kteří milují běžky
a navíc k tomuto sportu vedou i děti. Základna oddílu je na chatě na
Vávrově palouku, kde se pravidelně
konají tréninky. Pokud jsou sněhové
podmínky, tak na běžkách, jinak se
běhá „na sucho“. V žádném případě
se nezahálí. Členové oddílu se aktivně účastní nejrůznějších běžeckých
závodů, kde rozhodně nepatří mezi
nejhorší. Dospěláci, ani děti, nemohli chybět naříklad na Jizerské 50.
Během roku pořádají členové oddílu
i další akce - například běh do vrchu
Hvězdonice-Ondřejov nebo vyhlášený Podzimní běh lyžařů. Letos se
uskutečnil již 56. ročník. Celkem
se přihlásilo 613 závodníků, odstartovalo 539 a v cíli bylo klasiﬁkováno
531 závodníků. Lyžařský oddíl Ski
Senohraby vlastní stopovač a skútr,
s jejichž pomocí upravují běžecké
stopy, které může využívat široká

veřejnost. Aktuální informace o stavu stop a termíny tréninku najdete
na www.senohraby.cz/ski/trenink.
Na Vávráku narváno!
Tak by se dal stručně charakterizovat úterní večerní trénink 23.1. Celkem 20 dětí! 11 větších a 9 menších.
Většina z nich aspoň s jedním rodičem
a někteří z rodičů se zúčastnili i tréninku! Dva trenéři: Tomáš Matějka
si vzal na parádu větší děti a Obik se
trpělivě věnoval těm menším. Zázemí
jako vždy měl pod palcem Radek Skořepa, který se staral o to, aby ti, kteří
se náhodou nezahřáli na sněhu, nebo
už jim došla energie, doplnili teplo
a síly teplým čajem a sušenkami. Na
závěr jsme si zaběhli společně, velcí
i malí, štafety. A byl to mazec. Kdo
vyhrál, je ale skutečně jedno, protože
o to tady zrovna nešlo... atmosféra
jako na velkých akcích! A jestli nevěříte, přijďte si s námi někdy zatrénovat. (Ski Senohraby)
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„Supermarket by měl vyrůst na pozemku soukromého
majitele, ale podle platného
územního plánu na těchto pozemcích obchod stát nemůže,
jedná se o nezastavitelné území. Majitel pozemků, zastoupen projekční ﬁrmou, proto
požádal o změnu územního
plánu, ale zastupitelstvo ji neschválilo. Důvody byly v podstatě dva – pozemek se nalézá

v přírodním biokoridoru a navíc
zastupitelé nechtěli individuálně
měnit územní plán v okamžiku,
kdy se zpracovává nový,“ uvedla
místostarostka Mnichovic Petra
Pecková. Řešením by bylo změnu včlenit do konceptu nového
územního plánu. Město se proto
rozhodlo, že celý záměr projedná
i s občany a 8. ledna uspořádalo veřejné slyšení s diskuzí, na
které se dostavili zástupci obce,
manažer společnosti Tesco, koordinátor programu „Zaostřeno na
hypermarkety“ z nevládní organizace Nesehnutí a asi stovka obyvatel. Tesco ovšem občany zcela
nepřesvědčilo, že právě jejich
nabídka je nejlepším řešením.
Hlavním problémem byl nedostatek informací. Jedinými fakty,
která byla předložena, je rozloha
supermarketu, počet parkovacích

míst a ujištění, že zásobování
bude zajišťovat 6 kamiónů týdně
plus každodenní doprava auty
typu pick up.
V průběhu slyšení se mnoho
občanů přiklánělo k názoru, že
Mnichovice velký supermarket
nepotřebují, i když zlepšit úroveň
nakupování by si přáli všichni.
Řešení občané vidí spíše v modernizaci stávajících obchodů či
využití starých objektů, než ve
stavbě nové plechové haly. Ze slov
manažera společnosti pana Vratného navíc vyplynulo, že Tesco
má zájem nalákat kupní sílu z široké spádové oblasti, což by samozřejmě zatížilo dopravu v obci,
nehledě na to, že by zřejmě došlo
k úplné likvidaci malých prodejců
a Mnichovice by mohli mít „mrtvé“ centrum obce. Možnost, že by
Tesco v Mnichovicích zřídilo jed-

nu ze svých menších prodejen
Tesco Expres, pan Vratný zamítl s tím, že by zde nakupovali
jen místní obyvatelé.
„Dotčený pozemek v současné době opravdu nevypadá
nějak atraktivně. Soukromí
investoři, pokud chtějí změny v územních plánech, často
slibují, jak pozemky a okolí
zvelebí, vybudují dětská hřiště,
chodníky. Vymahatelnost požadavků je posléze velmi komplikovaná. Domnívám se, že bychom neměli pozemek převést
na stavební, když máme jen
velmi málo informací a nevíme,
jak supermarket ovlivní život
v Mnichovicích. Každopádně
jsme rozhodnuti, že uspořádáme anketu mezi občany, aby se
mohl vyjádřit každý,“ uzavřela
Petra Pecková.
inzerce

Získat Yetiho nebylo nikdy snadnější

Fuego 2013 aneb co nás čeká
Říčany – V lednu začínají
pravidelné semináře pro nováčky z tanečních kurzů a pokračují
semináře standardu i latiny. Juniorská přípravka má tréninky
stále 2x týdně a občasné víkendy
(podle možností MěKS), všichni se pilně připravují na soutěže
a zejména na Říčanský pohár
2013 – již 36. ročník jedné z nejtradičnějších soutěží. Letos se
bude konat 17.2. Přijďte podpořit domácí páry! Účast bude jistě
hojná a snad bude i nějaký pohár.
V dubnu, přesně 6.4 nás čeká již
10. reprezentační ples. Kde se
bude celý večer hrát opravdu tanečně a po zhruba 1. hodině ranní
bude oblíbená Nejen Latino Party
– discotéka v rytmu „tanečního“
tance. Že se ptáte, co to je? Tedy
věřte, že náš dj hraje hlavně takovou muziku, aby se na ní daly
tančit společenské tance.

Mnichovice – Obchodní řetězec Tesco má zájem otevřít
v Mnichovicích nový supermarket, a to v lokalitě Husínek
(naproti autosalónu Citröen).
Ačkoliv se zastupitelé, i místné obyvatelé shodnou, že současná úroveň prodeje potravin
není vyhovující, povolit stavbu
prodejní haly zatím nechtějí.

ŠKODA Yeti Trumf
s nadupanou výbavou
nyní již od 349 900 Kč
Naše SUV si vzali do parády inženýři
a poladili ho do posledního detailu. Yeti
Trumf Vás nadchne nejen skvělými motory,
ale taky klimatizací, rádiem, palubním
počítačem a spoustou další výbavy. Tyhle
i další vychytávky si vyzkoušejte osobně
při testovací jízdě!
Se ŠKODA Finance od ŠkoFINu sada
zimních kol zdarma.

Zachránily malé dítě

Chcete se k nám přidat? Přjďte
se kdykoliv podívat na pondělní
nebo páteční trénink kolem 17 hod
v sále MěKS.
Jan Beránek, www.fuego.cz

Uhříněves – Učitelky mateřské
školy v Uhříněvsi Marcela a Dana Vokounovy obdržely „Cenu
města Říčany za záchranu dětského života“. Díky své statečnosti
a rychlému jednání zachránily
sedmnáctiměsíční dítě, které nešťastnou náhodou spadlo do septiku na zahradě. Zoufalá maminka
volala o pomoc a sestry Vokouno-

vy šly naštěstí kolem. Nezaváhaly
a jedna se protáhla úzkým otvorem septiku a dítě zahránila.
„Marcela a Dana Vokounovy
jsou výborné učitelky a navíc
velice milé a skromné. O svém
hrdinském činu nikomu neřekly
a my jsme se to dozvěděly více
méně náhodou,“ řekla ředitelka
školky Alena Vojtěchovská.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Yeti Trumf: 5,4–8,0 l/100 km, 140–189 g/km

facebook.com/skoda

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
E-mail: beno@benoricany.cz

Prodej vozů:
Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz

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

Prodej náhradních dílů
a příslušenství:
Tel.: 323 666 132
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Život v kraji

Dáváme zoufalým matkám možnost,
aby dítě svým rozhodnutím nezabily
Za osm let své existence pomohly babyboxy vykročit do světa 81 dětem, z toho 46 holčičkám a 35
klukům. V celé republice nyní funguje 54 babyboxů, 21. března budeme otevírat další v nemocnici
na Vyškově, 25. dubna v Prostějově. Otcem myšlenky a především neúnavný realizátor babyboxů
je „babydědek“ Ludvík Hess.
Jak vás napadlo začít zakládat babyboxy
v Čechách?
Lidé odkládají své nechtěné čerstvě narozené
děti co svět světem stojí. Jen o ně bývalo rozdílně
postaráno. Arabové před Mohamedem je zahrabávali zaživa do písku, ve Spartě je házeli ze skály,
a v Římě do řeky Tiber, dokud papež nevydal nařízení, že musí být zřízena bedýnka, do které se
můžou odkládat. Asi největším zařízením, kam se
odkládaly děti, byl Hôpital des Enfants-Trouvés.
Založen byl v 18. století a ročně v něm skončilo
8000 dětí z 18 tisíc, které se ve Francii narodily.
Jean-Jacques Rousseau sem například dal svých
pět dětí hned po narození. A tak bych mohl v příkladech pokračovat. Vždy budou existovat matky,
které se svého čerstvě narozeného dítěte budou
chtít zbavit, ať už z jakéhokoliv důvodu a pohnutek. S tím nic nenaděláme, ale můžeme jim dát
možnost, aby dítě svým rozhodnutím nezabily. Ale
to už jsem říkal mnohokrát…
Mě spíše udivuje, že to dříve nenapadlo nějakého lékaře, pediatra, sociálního pracovníka, nebo
třeba nějakou neziskovku, která pomáhám matkám
v nouzi. Že jste musel přijít právě vy – spisovatel,
fotograf, chovatel koní a jak sám netajíte i velký
milovník žen.
No to nevím, proč to neudělal nikdo přede mnou.
Možná to někoho napadlo, ale neměli sílu bojovat
s legislativou, předsudky a odmítáním.
Jak dlouho trvalo, než se vám podařilo prosadit první babybox?
Jeden a půl roku jsem překonával nejrůznější
překážky na ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu práce a sociálních věcí a na dalších institucích. Věnoval jsem tomu tolik úsilí, až se mi kamarádi smáli, že kdybych si založil továrnu na košťata
a dal do toho tolik energie, tak je ze mne úspěšný
a bohatý podnikatel. Ale já to musel udělat. Protože jsem umanutý stařík.
Vaše úsilí se vyplatilo a v roce 2005 začal fungovat první babybox v Praze v hloubětínském
GynCentru, což je soukromé zdravotnické
zařízení.
Velký díl na tomto úspěchu nesou moji kamarádi, lékaři Petr Pícha a Zdeněk Mayer, kteří díky své
osobní statečnosti umožnili, aby byl první babybox
umístěn právě v jejich zařízení. V té době měly babyboxy mnoho odpůrců. A výsledek - tamní babybox za 7 let fungování pomohl vstoupit do života
už 17 dětem.
Co odpůrcům na babyboxech tolik vadí?
Argumenty jsou různé – od nejrůznějších právních záležitostí, až po úplné blbosti. Ale já jsem
rád za každého odpůrce, se kterým se mohu ná-
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Ludvík Hess
se starším
modelem
Babyboxu
„na kliku“.

zorově střetnout. Pro mě to je legrace a pro babyboxy ohromná propagace. Třeba jeden z mých
největších odpůrců Fanda Schneiberg, předseda
Společnosti sociální pediatrie, toho mám rád. Jeho
argumenty jsou tak hloupé, že to je radost mu je
vyvracet. Třeba když tvrdil, že lidé budou do babyboxů házet mrtvé kočky. Zarputile proti byla
i ministryně zdravotnictví a potom i hejtmanka
Plzeňského kraje Milada Emmerová. Ta zase tvrdila, že babyboxy budou využívat hlavně cizinky
a český stát se bude muset o ty děti starat. To je
přece také krásný argument – cizinky v nouzi ať si
klidně hází miminka do křoví. Ale paní Emmerová
naštěstí změnila po našem osobním setkání názor.
Teď je jednoznačnou protagonistkou, dokonce mě
navrhla na státní vyznamenání.
A využívají babyboxy cizinky?
To můžeme odhadovat pouze podle vzhledu miminek, ale samozřejmě ano. Vždyť ony jsou nejohroženější skupinou. Nemají pořádně kde bydlet,
nemají peníze a mnohdy jsou v Čechách nelegálně. Právě ony nemohou jít do porodnice a tam
anonymně porodit a pak dát dítě k adopci, jak mi
mnoho odpůrců předkládá. Bojí se, že na ně přijde
cizinecká policie. Spousta žen a dívek v nouzi své
těhotenství tají a mají nějaké své důvody, proč nejdou do porodnice. A babybox jim dává možnost
situaci vyřešit, aniž by nemusely dítě zahazovat
do popelnice. Netvrdím, že to je ideální řešení.
Ani že zachrání všechny nechtěné děti. Ale stále
nabízí alespoň nějakou šanci. A 81 dětí, to snad za
to stojí, ne?
Proč chtěl babyboxy v roce 2011 zakázat Výbor OSN pro práva dítěte?

OSN nemůže nic zakazovat, může pouze doporučit. Výbor pro práva dítěte zasedal v Ženevě
a během jednodenního grilování vytkli českým delegátům mnoho bodů. A jedním z nich byla právě
existence babyboxů. Domnívám se, že ani pořádně
netušili, jak babyboxy u nás fungují, a o co vlastně
jde. Prý o nich hovořili pouhé tři minuty. Nicméně,
když zpráva dorazila do Čech, tak nastal poprask.
Mnoho lidí se toho chytlo, a zase to začali řešit. Ale
já jsem rád, protože to opět zvedlo vlnu zájmu.
Tenkrát se toho chytil i Michael Kocáb, vládní
zmocněnec pro lidská práva.
No ano, držel se argumentu, že mezinárodní
úmluva o právech dítěte říká, že dítě má právo znát
svou identitu, pokud je to možné. O odstavec výše
se ovšem píše, že prvním právem dítěte je právo na
život. Já myslím, že každému rozumnému člověku
je jasné, jaké právo je přednější. Nehledě na to, že
český zákon řeší a upravuje celou řadu případů,
kdy dítě identitu některého z rodičů či obou nezná.
Matka nemusí vědět, kdo je otec, nebo ho nechce
uvést, ani mnoho adoptovaných dětí neví o svých
biologických rodičích a další kategorií jsou umělá
oplodnění s darovaným vajíčkem či spermiemi.

 Při studiu SVVŠ na libeňském Zámečku založili v září 1964 se spolužákem
Emilem Machálkem literární časopis Divoké víno. Nikdy nepovolený časopis vycházel
do počátku roku 1972. Svoje první básně v něm publikovali Jiří Žáček, Karel Sýs,
Petr Cincibuch, Pavel Verner, Jaroslav Holoubek, Ladislav Landa. Časopis otiskl jako
první skoro celou literární tvorbu Václava Hraběte. Od roku 2002 vychází časopis
v internetové podobě jako www.divokevino.cz.
 Je autorem knížek Antologie Divoké víno 1964-2007, Satyr a nymﬁčky, Co jste se
v novinách nedočetli o babyboxech, Balady o koních a romance o holkách, Čtyřúhelník,
Romance o klisničkách a balady o ženách a v roce 2011 vyšla kniha Stařec a Kuře.
 Jeho velkou a také prodělečnou láskou je chov anglických plnokrevníků. V jeho stáji
se narodilo přes 140 koní. Někteří slavili i úspěchy na dostizích. Největším úspěchem
bylo vítězství jím odchovaného hřebce Marco Polo ve Velké jarní ceně v roce 1985.
„Hned z kuchyně mám vchod do stáje, kde je nyní přes 30 koní. Chovat koně je
ﬁnančně velice náročné, ale koně jsou zkrátka součástí mého údělu a udělám
pro ně všechno. Zrovna tak pro babyboxy.“

Kolik stojí zřízení babyboxu?
Přibližně 300 tisíc korun. Nyní vyrábíme
a montujeme babyboxy druhé generace, které jsou
technicky velmi dokonalé. Automaticky se otevírají a zavírají, box je vyhříván, klimatizován, má
bezpečnostní pojistky, aby se dítě nemohlo třeba
zranit při zavírání dvířek, a okamžitě signalizuje,
že se něco děje.
Kdo tyto boxy vyrábí?
Vznikly podle mého projektu. A naštěstí jsem
před rokem potkal skvělého člověka a odborníka
Zdeňka Juřicu, který všechny mé nápady dokázal
uvést v život. Takže jsme od plechových bedýnek
postoupili dále, to je normální technický pokrok.
Takže v každé zemi vypadá a funguje babybox
jinak?
Ano! Ten náš český je můj vynález a i název babybox jsem si dal patentovat. Čas od času přijede
i někdo z ciziny a projeví zájem. Třeba za mnou
přijeli lékaři z Rigy a chtěli naši schránku koupit.
Nakonec z toho sešlo, ale informovali mě, že udělali alespoň ve zdi okénko a už také „zachytili“ pár
dětí.
Kdo ﬁnancuje výrobu a instalaci babyboxů?
Hodní dárci, které musím najít, oslovit, nabídnout a prosit a prosit a prosit. Dnes jsem například
odeslal 600 dopisů s žádostí o pomoc. Starám se
také o následný servis, protože nemocnice nemají
ﬁnance, aby Zdeňka Juřicu zaplatili. A nějaký nemocniční údržbář to opravovat nemůže.
Rozhodujete i tom, kde budou babyboxy
umístěné?
Samozřejmě a někdy jsou to dlouhé debaty.
Schránka musí být dobře vidět a dobře přístupná,
aby ji lidé našli. Nedávno jsem například přemístil
blíže k silnici babybox v Klatovech, který se kvůli
stavebním úpravám ocitnul uprostřed areálu nemocnice. V nemocnici v Kladně také přestavovali
a také jsem chtěl box přemístit, aby byl snadno
dostupnější. Jednal jsem o tom s ředitelkou Kateřinou Pancovou, ale pak je s Rathem zavřeli.
Máte nějakého následovníka, který by po vás
toto poslání a především starost převzal?
Ne a pěkně mě to trápí, až sere. Nevím, jak babyboxy dopadnou, až tady nebudu. Jediné řešení
je převést je do vlastnictví nemocnic, ale to není
snadné.
Co to na zahradě stavíte?
To bude azylový domeček právě pro matky
v zoufalé situaci. Taková poslední šance před tím,
než dítě odloží. Na babyboxech bude mimo jiné
napsáno: „Odkládáš-li děťátko, protože s ním nemáš kde přespat, zavolej.“ Jsem připraven ubytovat i staříka nebo babičku, kterým proradný majitel
domu odpojí vodu a elektrický proud, nebo je zlé
děti vystěhují do sklepa.
A nenakládáte si toho na sebe příliš? Vždyť
to nebude vůbec jednoduché takové zařízení
ﬁnancovat a provozovat.
Všichni kamarádi mi nadávají a rozmlouvají
mi to, že si zadělávám jenom na problémy. A mají
pravdu. Ale já si zkrátka nemohu pomoci.
Rozhodnete-li se pomoci zachránit
další novorozence, ﬁnanční dar věnovaný
na zřizování babyboxů můžete zaslat na
bankovní účet 26116319/0800.
Více info na www.babybox.cz

Rovná práva pro všechny
zaměstnance
Uhříněves – Úřad Městské části pro Prahu 22 Uhříněves prošel úspěšně genderovým
auditem. Firma GENDER Consulting, která
genderový audit provedla, svým certiﬁkátem
potvrdila, že ÚMČ pro Prahu 22 je zaměstnavatel, který respektuje a podporuje rovná
práva svých zaměstnanců a nediskriminuje je
v žádném směru.
„Velice pozitivně lze hodnotit otevřený
a vstřícný přístup vedení úřadu, konkrétně přístup paní tajemnice Olgy Jandové. Její vstřícný přístup, zájem o problematiku rovných
šancí a maximální ochota ke spolupráci hrála
z hlediska získávání informací zcela zásadní
roli,“ uvedla Kateřina Kaňoková ze společnosti Gender Consulting. „Na základě analýzy
interních a externích dokumentů ÚMČ Prahy
22, a také na základě rozhovorů s vybranými
zaměstnanci a anonymního dotazníkového šetření lze konstatovat, že ÚMČ Prahy 22 je zaměstnanci vnímán velice pozitivně. Toto pozitivní hodnocení platí především z hlediska
personálních vztahů a komunikačních procesů

v rámci úřadu. Velice kladně bylo zaměstnanci hodnoceno slaďování práce a rodiny. ÚMČ
Prahy 22 umožňuje všem svým zaměstnancům, pokud to jejich pracovní pozice dovolí,
ﬂexibilní formy práce.“
GENDER Consulting v závěrečné zprávě
konstatovala, že ÚMČ může být příkladem
dobré praxe pro ostatní a doporučila úřadu
přihlásit se do soutěže Úřad roku půl na půl
– respekt k novým příležitostem.
GENDER Consulting působí jako konzultační, vzdělávací a informační společnost
v oblasti rovných příležitostí mužů a žen
a jejich postavení ve společnosti. Rovné
příležitosti jsou vnímány jako moderní
trend a strategie, které jsou důležité pro
udržení kroku v rámci rostoucí konkurence
a pomáhají zlepšovat ﬁremní kulturu a image. GENDER Consulting nabízí genderový
audit, individuální konzultace a poradenství, přednášky a školení, a také odbornou
spolupráci při žádostech o grant EU. Více
informací na www.genderconsulting.cz

REKONSTRUKCE
ZÁMKU POKRAČUJE
Průhonice – Na průhonickém zámku, známém z mnoha českých i zahraničních pohádek (Třetí princ, Princezna se zlatou hvězdou,
S čerty nejsou žerty, Popelka, Koloběžka první,
Ať přiletí čáp, královno a řada dalších) probíhá
v těchto týdnech další etapa oprav. Po rekonstrukci Rytířského sálu a přilehlých prostor
a loňské opravě fasády a fresek na jižní a západní straně zámku přišla řada na podloubí
a místnosti okolo zámeckého nádvoří.
Vůbec poprvé se opravují i některé sklepní
prostory, ve kterých vznikne zázemí pro připravovanou bezbariérovou botanickou kavárnu
na malém nádvoří, v přízemí se pak připravují
místnosti pro tolik potřebné sociální zařízení.
Přestože musí stavebníci pracovat s ohledem na historickou a kulturní hodnotu zámku,
který je zapsán v seznamu kulturního dědictví
UNESCO, práce postupují poměrně rychle, aby

bylo vše hotovo ještě před začátkem návštěvnické i svatební sezóny, tedy předtím, než se
park ponoří do záplavy květů tolik obdivovaných rododendronů.
inzerce

POTŘEBUJETE
NÁPLNĚ
DO TISKÁREN?
CHCETE UŠETŘIT?
NAVŠTIVTE NOVOU PRODEJNU
V ŘÍČANECH, ULICE 17. LISTOPADU 16

Černobílé
a barevné
kopírování
Prodejní
a servisní
zastoupení
kancelářské
techniky

CANON

TEL.: 602 767 882
WWW.CANPRO.CZ
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MAS Říčansko

Život v kraji

Místní starostové spolupracují
na rozvoji regionu

Pojeďte s MASkou
do Litvy!

Místní výrobci a řemeslníci se již podruhé
mohou podívat do zahraničí. Díky projektu
„Za poklady venkova“, který v MAS Říčansko
realizujeme, se ti nejlepší budou prezentovat
v Litvě na mezinárodním festivalu řemesel.
Všechny výdaje platíme my. ☺
VÝROBCI, přihlaste se do soutěže! Tři výrobci
řemesel ze čtyř zapojených MAS budou mít hrazené letenky a pobyt. Podmínkou je zaslat ukázkové foto výrobků se stručným popisem činnosti a případně odkaz na www (přihláška je na
www.mas.ricansko.eu). Účastnit festivalu se
může fyzická osoba s bydlištěm na území jedné
ze čtyř MAS (u nás z jedné z 39. obcí regionu Říčanska viz.mapka na stránkách) nebo právnická
osoba, která zde má sídlo nebo provozovnu.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 17. 2. 2013.
Hlasování veřejnosti proběhne na stránkách
www.pokladyvenkova.webnode.cz. Hlasovat
můžete od 19. 2. 2013 -10. 3. 2013.

„ZÁPRAŽÍ originální
produkt®“ – jarní
kolo certiﬁkace
pro výrobce
MAS Říčansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery vyhlašuje II. výzvu
k předkládání žádostí o udělení značky „ZÁPRAŽÍ originální produkt®“ pro výrobce působících
v oblasti jihovýchodně za Prahou.
Certiﬁkovat lze originální potravinářské, řemeslné, přírodní a zemědělské produkty jedinečné,
anebo tradiční pro region.
Podrobné informace a reference k certiﬁkaci
jsou k dispozici zde: http://www.regionalni-znacky.cz/zaprazi. Přihláška na www.mas.
ricansko.eu
Žádosti můžete podávat do 28. února 2013
osobně, v pracovních dnech, nebo poštou na adresu
MAS Říčansko, Olivova 224, 251 01 Říčany.
Poradenství při podávání žádosti je zajišťováno koordinátorem značky zdarma.
Formuláře pro podání žádosti a informace
k dispozici u A. Kolovratníkové na adrese projekty@ricansko.eu, tel. 774 780 037 a vyvěšeny na stránkách http://mas.ricansko.eu/.

Starostové z regionu Říčanska chtějí více
ovlivňovat rozvoj území, v němž působí a žijí. Shodlo se na tom 21 obcí z územní působnosti místní akční skupiny Říčansko (MAS
Říčansko) dne 15.ledna na pracovním setkání vedení obcí. Prostřednictvím MAS se
chtějí více podílet na koncepčním rozvoji
celého území a na získávání dotací pro malé
i velké investiční akce i podporu místních
sdružení a služeb.
Shromáždění starostů probralo možnosti jak
se efektivně připravit na nové programovací období 2014–2020, kdy bude do regionu prostřednictvím MAS zřejmě proudit podstatně víc dotací než dosud. Starostové se shodli na podpoře
fungování MAS Říčansko, její „certiﬁkaci“ pro
možnost čerpání dotací z minimálně 2 – 4 operačních programů, a také na společné práci
- přípravě Integrované strategie celého území

pod koordinací MAS. Během setkání starostové také rozvedli do podrobných cílů navržená
témata, která jsou prioritní pro rozvoj území.
Jako klíčová se ukázala témata „Vzdělávání
a školství“ a „Doprava“, třetí nejsilněji akcentované téma je „Vzhled a infrastruktura obcí“.
K tématům se dále mohou vyjadřovat i všichni
občané z regionu v anketě na stránkách MAS
nebo osobně na diskuzních setkáních.
MAS Říčansko chce být článkem, který přispěje k upevnění sounáležitosti obcí v regionu
a také poskytne žádaný servis např. v územně
plánovací oblasti, přípravě dotací, passportizace. Podle starostů je ale potřeba si uvědomit,
že rozvoj regionu není zadarmo. Obce se proto
budou muset zamyslet nad způsobem spoluﬁnancování MAS, která je do konce roku 2013
placena z evropských peněz. Nové čerpání ﬁnancí se předpokládá až na rok 2015.

ŘÍČANSKO STRATEGICKY
SPOLEČNĚ 2014 – 2020
Rozdělme 60.000.000 Kč do regionu!
Kam půjdou dotace z EU na Říčansku, můžete ovlivnit i vy! Anketa a diskuse mohou určit, do jakých obcí a na jaké projekty poplynou
peníze v letech 2014-2020 .
MAS Říčansko o.p.s. podporuje region Říčanska, což je 39 obcí od Průhonic po Pyšely a od
Psár po Křenici, již pět let. Podle
strategie programu Leader v letech 2008-2012 rozdělila MAS
téměř 40 mil Kč do 71 projektů.
Povedlo se opravit i vybavit řadu
školek a škol, kluboven a tělocvičen, vybudovat dětská hřiště a sportoviště. Podpořili jsme

drobné podnikatele v cestovním ruchu. Vznikly
nové naučné stezky, opravily se komunikace,
chodníky a návsi.
Je čas, kdy musíme začít aktivně pracovat na
strategii pro nové období (2014-2020), abychom
byli připraveni a mohli si sáhnout na další peníze.
Je pro nás důležité vědět, co si vy,
lidé v regionu skutečně myslíte
a přejete. Zveme Vás tedy k vyplnění ankety na našich stránkách
a k účasti na pracovních setkáních.
Uplatněte svůj názor, ukažte na to,
co vám chybí nebo kam by měly
peníze od příštího roku plynout!

TEMATICKÁ SETKÁNÍ VŽDY ÚTERÝ A ČTVRTEK
MAS Říčansko, Olivova 224, Říčany, tel.: 774 780 141, mail: kancelar@ricansko.eu
Úterý 5.2.2013
14:00 – 16:00
SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ
(senioři, prevence)
Čtvrtek 7.2.2013 14:00 – 16:00
KULTURA A SPOLEČNOST
(památky, církve, aktivity)
Úterý 12.2.2013
13:00 – 15:00
OBCE – VZHLED A INFRASTRUKTURA
(od 15:00 navazuje seminář
pro obce čističky odpad. vod)
Čtvrtek 14.2.2013 14:00 – 16:00
PODNIKÁNÍ na Říčansku
Úterý 19.2.2013
14:00 – 16:00
DOPRAVA (komunikace, bezpečnost, obslužnost)
Čtvrtek 21.2.2013 14:00 – 16:00
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE NÁZORY!!! www.mas.ricansko.eu

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

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

Historie Zápraží

Intenzivní pomoc
lidem v akutní
psychické krizi

Arnošt Chvojka
založil muzeum
v Pyšelích

Kostelec n. Č. l. – V terapeutickém centru Modré dveře v Kostelci
nad Černými lesy fungují tři programy služeb sociální prevence. Jeden je
pro klientelu s duševním onemocněním a jeden je zaměřen na mentálně
postižené klienty. Třetí je pak krizová
intervence, intenzivní pomoc lidem
v akutní psychické krizi.
Program pro klienty s lehkou
a střední mentální retardací
Klienti s lehkou a střední mentální
retardací tráví v centru všední dny
od 9 do 15 hodin. V programech se
střídají aktivity terapeutické, např.
relaxační, výtvarné či pohybové,
s dílnami - textilní, košíkářskou a keramickou. Nacvičujeme také běžné
praktické dovednosti (např. vaření,
nakupování) a individuálně trénujeme
kognitivní funkce – paměť, pozornost
či plánování.
Mentálně postiženým klientům od
16 do 65 let nabízíme smysluplný
program, který slouží ke zmírnění
jejich izolace, k začlenění do společnosti, poradensky pracujeme i s jejich
rodinami. Klienti totiž mnohdy vyjdou ze školy a zůstanou jen v péči
rodiny. Podobné služby naleznete
v Praze a ještě dále.
Program pro klienty
s duševním onemocněním
Obrátit se na nás mohou klienti
s psychotickým onemocněním (schizofrenie, bipolární afektivní porucha), pro něž je určen komplexní terapeutický program. Stále se rozšiřuje
i nabídka terapeutických aktivit pro
klienty s poruchami osobnosti, neurotickými a úzkostnými poruchami či
poruchami příjmu potravy.
Program určený pro klienty od 16

Pyšely – Významná osobnost Pyšel – Arnošt Chvojka,
by se letos dožil 111 let. Pocházel z Trojic u Chrudimi
ve východních Čechách. Jeho
otec byl rolník, horlivý vlastenec a podnikavý člověk. Založil v Trojicích místní kampeličku. Syn Arnošt měl ještě
sedm sourozenců. Všichni vystudovali a také Arnošt studoval obchodní akademii v Kolíně. Pak pracoval jako úředník
ve spořitelně v Benešově a od
roku 1927 v Pyšelích. Zajímal
se o vše, co se v obci dělo, byl
členem Sokola, hrál s ochotníky divadlo. Ale jeho velkým
zájmem byla historie, hlavně
pyšelská. V roce 1937 založil
v Pyšelích muzeum. Nashromáždil na tisíc předmětů archeologických, numismatických, archiválních, historické
fotograﬁe a etnograﬁcké předměty. Vše bylo uloženo v jedné
místnosti v domě č.p. 38, kde
dříve býval Obecní úřad. Sbírka byla velmi hodnotná, ale
myšlenka pana Chvojky, uchovat vše pro budoucí pokolení,
nebyla naplněna. V roce 1948
přišla změna politická a pan
Chvojka byl služebně přeložen
do Prahy, kam dojížděl 14 let.
V padesátých letech bylo muzeum zrušeno, hodně hodnotných sbírek se ztratilo a ostatní byly odvezeny do okolních
muzeí – do Říčan, Brandýsa,
Jílového u Prahy. Pan Chvojka
se dále zajímal o kulturní život
v obci, měl o všem přehled,
pomáhal lidem moudrou radou
a věděl, kdy ho kdo potřebuje.
Společně s panem Vejmelkou
ze Zaječic napsali Kroniku,
knihu o historii Pyšel, Zaječic,
Kovářovic a okolí. V roce 1962
odešel pan Chvojka do důchodu. V tomto období také spolupracoval s ČSAV v oblasti
místních názvů, za což obdržel
od ČSAV poděkování.
Já sama jsem měla tu čest
se blíže seznámit s panem A.
Chvojkou v Domově důchodců
v pyšelském zámku, kde jsem
pracovala jako sanitární sestra

do 65 let probíhá ve všední dny od
9 do 15 hodin a je zdarma. Klient
si podle své situace a potřeb může
vybrat individuální či skupinové poradenství, arteterapii, muzikoterapii
i jógu a relaxaci. Velkou podporu klienti shledávají v tréninku kognitivních funkcí- paměť, pozornost, soustředění či schopnost plánovat bývají
totiž vlivem nemoci oslabeny. Klienti
často řeší nejrůznější otázky týkající
se sociálního zabezpečení a hledání vhodného zaměstnání, klíčovou
roli pro ně hraje možnost sociálního
a pracovního poradenství. Komunikační i praktické dovednosti mohou
procvičovat v terapeutických dílnách
– šperkařské, papírenské, textilní, košíkářské a keramické či při práci na
zahradě.
Kavárna Modré dveře pomáhá
V přízemí našeho domu je kavárna
Modré dveře otevřená veřejnosti. Tam
probíhá hlavní pracovní terapie našich klientů. V rámci tréninku práce
v kavárně se učí dodržovat domluvené úkoly, samostatnosti, sebekontrole, práci s časem, práci v týmu. Máme
vypracovaný hierarchický postup pracovního zařazení, od jednoduchých
úkonů typu utírání stolů a sběru nádobí až po samostatnou činnost za
honorář. Klienti si tuto práci velmi
pochvalují a cítí se užiteční.
Velmi důležité je, že tyto služby
jsou pro klienty zdarma.
Více informací o možnosti
přihlášení do služeb najdete
na www.modredvere.cz
či získáte na tel. 725 885 885
(klienti s mentální retardací)
či 725 840 840
(klienti s duš. onemocněním).

POHÁDKOVÉ NÁDRAŽÍ
Mnichovice – Mnichovická železniční zastávka se probojovala
mezi deset nejkrásnějších nádraží
v České republice. Soutěž každoročně pořádá občanské sdružení Asociace Entente Florale CZ – Souznění.
Smyslem soutěže je zlepšit stav
našich nádraží a pochválit dobrou
práci lidí, kteří o „svá“ nádraží dobře pečují. „V těžké konkurenci s takovými městy jako je Telč, Mariánské Lázně, Luhačovice nebo Opava,
která nakonec zvítězila, jsme získali

zvláštní cenu „Pohádkové nádraží“,“
sdělila nám místostarostka Mnichovic Petra Pecková. „Ocenění jsme
slavnostně převzaly v sídle Senátu
Parlamentu ČR ve Vadštějnském
paláci. Cenu nám předávala herečka
„princezna“ Ivana Andrlová. Ta řekla, že naše nádraží zná dobře ještě
z doby, kdy bylo ošklivé. Ale že jí to
bylo tenkrát úplně jedno, protože odtamtud jela z oslavy Silvestra. A že
si ho teď určitě přijede prohlédnout
to krásné opravené.“

a pan Chvojka zde žil jako klient
domova. Shodou šťastných náhod
byl na stejném pokoji jako spolubydlící můj otec. Chodili spolu na
procházky a povídali si o tom, co
v životě prožili. Tak jsem poznala
pana Chvojku blíže, jeho moudrost, skromnost a laskavé pochopení pro druhého. V té době jsem
neměla myšlenky na to, že bych
pokračovala v muzeu v započaté
práci pana Chvojky.
Stalo se tak až za čtyři roky.
V roce 1992 jsem měla na Velikonoční pondělí v Domově důchodců noční službu, sedla jsem si na
pokoji u pana Chvojky a ptala se,
jak se mu daří. Díval se někam za
mě, do prázdna a řekl: „Váš tatínek před pěti lety zemřel, já už
bych chtěl také odejít, už jsem
moc starý.“ Co jsem mu mohla na
to říct. Jen jsem si v duchu přála,
aby ten milý pan Chvojka tu ještě
mezi námi nějakou dobu pobyl,
ale bohužel jeho přání se vyplnilo. Zemřel v tichosti zanedlouho
17. května 1992 ve věku 90ti let.
Škoda, že se pan Chvojka
nedožil toho, že bylo Pyšelské
muzeum obnoveno. Bylo to také
zásluhou jeho syna Jiřího, kterému předal své znalosti a lásku
k historii a rodným Pyšelům.
Muzeum bylo po 45 letech obnoveno a stálá expozice zde trvá již
šestnáct let.
Srnská Zdena

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková
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Kalendář akcí
2. února

 Kamenice - Klub žen Kamenice
vás srdečně zve na tradiční dětský
karneval od 14 hod. v kulturním
domě v Kamenici.
Hostem programu bude šašek Viki,
připravena je bohatá tombola.

5. února

 Kamenice - NOSÁČKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ – PINOKIO,
Kulturní dům Kamenice.
Účinkuje Hravé divadlo Pro děti
od 3 do 10 let Začátek 9.00 hod.
Vstupné 40,- Kč

9. února

 Svatbín – srdečně zveme
na masopustní veselici od 14 hod.
Čeká vás živá hudba a něco
dobrého na zub.
 Mukařov – Sbor dobrovolných
hasičů pořádá dětský maškarní
karneval od 14 hodin v místní
sokolovně. Těšíme se na masky
a všechny návštěvníky.

10.února

 Říčany - Nedělní pochod s Líbou
Trasa : Stříbrná Skalice – Chocerady – Senohraby, 14 km.
Odjezd autobusem č. 382 :k žel.
st. 9.08 hod. Přihlášky na tel:
723 513 431 nebo mail: libuse.
rohoskova.@centrum.cz
Další informace: www.kct-ricany.cz

10. únor

– Kostelec nad Černými lesy,

Salon kotlů,
Kutnohorská 678.
Od 9.00 do 13.00 hod. zveme
všechny zájemce o moderní
vytápění biomasou na Den
otevřených dveří v luxusní kotelně
na pelety a dřevo a prohlídku
Salonu kotlů Guntamatic. Další
informace na www.SalonKotlu.cz

11. února

 Ondřejov - SKC zve
na ukázkové lekce baletu
s Hanou Zadákovou od 16,30 hod
pro děti od 3 do 4 let, od 17,15 hod
pro děti od 5ti do 7mi let.

13. února

 Ondřejov – SKC zve na ukázkovou lekci Cvičení s balančními
pomůckami a dle SM-systému
s Danou Řehákovou od 18,00
do 19,30 hod.

15. února

16. února

 Zvánovice – Sokolovna,
od 20 hod., Rybářský ples.

18. února

 Ondřejov – SKC zve
na ukázkovou hodinu rokenrolu
TŠ Twist Říčany pro děti od 6ti
do 11ti let od 15,30 do 16,30 hod.
a na ukázkovou hodinu basketbalu
s Terezou Kölblovou pro děti
1. stupně ZŠ od 17 do 18 hod.
 Ondřejov – SKC zve na ukázkovou lekci kresby a malby pro
dospělé i mládež s ing. arch. Veronikou Třebickou Tomanovou
od 17,30 do 19 hod.

23. února

 Kostelec n.Č.l. - Sportovní klub
si Vás dovoluje pozvat na Slavnostní ples k 90. výročí vzniku klubu
ve 20. hodin v sokolovně. Bohatý
doprovodný program včetně kankánového vystoupení.
 ZŠ Mirošovice - DoreMiro
Pokud rádi zpíváte, připojte se
k nám každý čtvrteční večer ve
20.00 hodin v ZŠ Mirošovice.
Kontakt: Blanka Straňovská,
774 766 616. Mirošovický pěvecký
soubor DoreMiro.

Velké obrazy
noci a dne
Galerie Kotelna
v Říčanech
zve výstavu
(od 25. 1. do 6. 3. 2013).
Malíř Michal Novotný
- MICL se narodil roku
1969 v Brně. Na pražské
akademii prošel třemi
různorodými ateliéry, malířským u Jiřího Načeradského, sochařským Karla
Nepraše a intermediální
školou Jiřího Davida.
Miclovy obrazy
se neodehrávají v reálném
čase, ale jakoby v mnoha
časech najednou a mají
dvě strany jako mince.
Temnou černozlatou
vizi podvědomí
a modrobarevnou krajinu.

Muzeum Říčany – únor 2013
CYKLUS PŘEDNÁŠEK KOLEM SVĚTA
Albánie a Makedonie – Škoda Tour 2011, středa 6. února
od 18 hodin. Vstupme do míst, kde čas jako by se zastavil,
a poznejme svět takový, jaký byl, jaký známe už
jen z vyprávění. Poznejme svět, kde nevládne člověk, ale příroda.
Dokument z cesty deseti dobrodruhů a tří škodovek napříč celou
Albánií od Dinárských hor na severu, podél pobřeží Jaderského
a Jónského moře, k historickým městům na jihu a dále
k Ohridskému jezeru a pohoří Korab v Makedonii.

KLUB DESKOVÝCH HER
13. února od 16 do 19 hodin. Zveme vás na další setkání
s moderními deskovými hrami v muzeu. Představíme některé
z prověřených her, vysvětlíme pravidla a můžete si samozřejmě
i zahrát. Vítáni jsou dospělí i děti školního věku, skupiny i jednotlivci.
Děti od 6 do 10 let se mohou účastnit pouze v doprovodu rodičů.
Přijít můžete kdykoliv mezi 16 až 19 hodinou. Vstupné 30 Kč.

STAVĚNÍ PTAČÍCH BUDEK
21. února od 16 do 19 hodin. Tradiční akce pro děti i dospělé.
Kromě samotné stavby budek z připravených dílů se můžete
zapojit i do doprovodného programu - dílny a her s ptačí tematikou.
Materiál zajišťuje Ekocentrum Říčany. Přijít můžete kdykoliv
v průběhu. Vstupné dobrovolné.

Pokud rádi zpíváte, připojte se k nám každý
čtvrteční večer ve 20.00 hodin v ZŠ Mirošovice.
Kontakt: Blanka Straňovská, 774 766 616.
Mirošovický pěvecký soubor DoreMiro.

Putování s básníkem
na podporu osvěty autismu
– přidejte se i vy!
610 kilometrů po svých se chystá ujít básník Mnoháček Zgublačenko. Na své pouti od 1. do 31.
března 2013 hodlá obejít zhruba
na čtyři desítky měst a vísek,
ve kterých bude besedovat
v kulturních centrech na téma
autismus. K tomuto činu ho
vede fakt, že sám má diagnostikován Aspergerův syndromem
a dobře ví, s jakými problémy
se musí potýkat. 610. rozhodně není jen tak nahodilé číslo
- 2.4.2013 uplyne 610 560 hodin
ode dne, kdy vyšla práce Dr. H.
Aspergera „Die Autistischen
Psychopathen im Kindesalter“,
takže básník symbolicky ujde
za každou uplynulou hodinu
metr trati. To nejdůležitější na
svém putování vidí v setkávání
se s lidmi, v tom, že s nimi může
promluvit, podělit se o své zkušenosti a dodat naději těm, kteří
si myslí, že s autismem není
možné vést plnohodnotný život.
Svým entuziazmem naopak přesvědčuje, že ačkoliv je autismus
bezesporu životní průšvih, může

přinést do života i obohacení.
APLA Praha, střední Čechy,
o.s. - asociace pomáhající
lidem s autismem a občanské
sdružení Adventor, převzaly nad
touto ojedinělou akcí záštitu.
Uvítáme každého, kdo se bude
chtít k putování připojit, protože
tím napomáhá upozornit na fakt,
že s autismem se rodí už každé
100. dítě, což rozhodně není
zanedbatelné číslo.
Více info na www.praha.apla.cz,
www.adventor.org

Kalendář akcí únor
1. – 10. 2. Týden rakouské
kuchyně – gastro akce
14. 2 – 16. 2. Valentýn
– romantické pobyty spojené
s gastro zážitky
16. 2. Zimní sportovní
dětský den, vepřové hody
– gastro akce

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
Srdečně vás zveme do Sportovně kulturního centra Ondřejově
na AKADEMII, která se koná v sobotu 9. února od 17 hod.
Vystoupí účastníci kurzů: Yamaha, gymnastiky, rokenrolu Street
Dance, jógy, Break Dance, latiny , taekwon do, kytary a uvidíte
ukázky prací kurzu: kresba a malba. Vstupné je dobrovolné.
TĚŠIT SE MŮŽETE I NA VYNIKAJÍCÍ VÝKONY NAŠICH HOSTŮ:
 Reprezentantů ČR v taekwondo v čele s mistrem světa
a mistrem evropské profesionální ligy Michalem Machotou.
 Reprezentantů ČR v rokenrolu z TŠ TWIST Říčany
v čele s párovou formací Fascination (4x 4 místo na MS)
a 2 akrobatickými páry.
 Mistra světa ve stepu Marka Chytru.
 Klavíristu Filipa Chytru.
 Závodníky úspěšného oddílu aerobiku v Českém Brodě
Corridoor pod vedením manželů Strakošových
(Jakub je trojnásobný mistr světa)

ano

www.galeriekotelna.cz

 Ondřejov – SKC zve do rodinného klubu Pohoda, ve kterém
se koná od 18 hod již druhá akce
ze zajímavého seriál povídání
s cestovatelem Františkem Jandou.
Téma je Toulání po západu
a severu Evropy - Irsko, Wales,
Devon, Cornwall, Alandské ostrovy,
Market reef, Turku.
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LANGFOR ZACHRÁNÍ
VAŠE NOVOROČNÍ
PŘEDSEVZETÍ
Věděli jste, že mezi nejčastější novoroční předsevzetí
patří vedle odhodlání začít pravidelně cvičit, přestat
kouřit, zlepšit svou ﬁnanční situaci, jíst zdravě
a zhubnout také rozhodnutí naučit se cizí jazyk?
Pokud patříte mezi ty, kteří si
jako novoroční předsevzetí dali
za úkol naučit se konečně pořádně
anglicky (španělsky, francouzsky,
německy, italsky, čínsky…) vězte,
že to s ním nemusí dopadnout jako
s většinou novoročních předsevzetí, která se většinou nedožijí konce
ledna. Na splnění toho svého totiž
nejste sami. V únoru začíná v jazykové škole LANGFOR v Říčanech nové pololetí a vy se můžete
přihlásit do desítek kurzů pro dospělé i děti.
LANGFOR je jako první jazyková škola ve Středočeském kraji
vybavena interaktivní tabulí, která
vám umožní soustředit veškerou
energii jen na učení, jež se díky
této technologii stává účinnějším,
snadnějším a zábavnějším.

Kromě toho jistě oceníte, že navzdory permanentnímu zdražování
všude kolem nás má LANGFOR
již řadu let stále stejné ceny kurzů.
Navštivte www.langfor.cz., kde
přehledně zjistíte, jaké kurzy se
otevírají a kolik je volných míst.
Využijte možnost zúčastnit se čtyř
hodin vámi vybraného kursu pro
dospělé zcela ZDARMA.
Zapište se na webu, zavolejte,
mailujte, nebo se u nás zastavte.
Jazyková škola LANGFOR
Říčany, 17. listopadu 133/17
tel:. 323 606 096,
e-mail: info@langfor.cz
Kancelář:
Po–Čt 9.00–12.00, 14.00–17.00
S jazykovou školou LANGFOR
v tom nejste sami.

Zákaz pití alkoholu
na veřejnosti
Velké Popovice – Zastupitelstvo
obce Velké Popovice se na svém zasedání usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejnosti. Účelem této vyhlášky je přispět
k ochraně veřejného pořádku v obci
a také ochránit děti a mladistvé před
negativními jevy spojené s pitím alkoholu. Vyhláška jasně vymezuje
pojmy, co je veřejné prostranství, co
se rozumí pod konzumací alkoholu
a také co je zjevné umožňování kon-

zumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství.
Ve vyhlášce je také uvedeno, na
co se zákaz nevztahuje. Například
na prostory restauračních předzahrádek provozovaných v souladu
s právními předpisy. Alkohol se
může na veřejnosti pít i 31. prosince a 1. ledna, a také na Den Kozla,
o Velkopopovické pouti či po dobu
konání sportovních a kulturních
akcí pořádaných v souladu s právními předpisy.

Duhová školka v Říčanech se těší
na vaše děti
Milí rodiče, představujeme vám Duhovou
školku, která úspěšně funguje v Šestajovicích
a nyní otevírá nové prostory v Říčanech.
„Jsme soukromá školka, a proto
respektujeme, že musíme rodičům
a především dětem dávat tu nejlepší péči,“ říká zřizovatelka školky Slávka Bezoušková. „Duhová
školka v Šestajovicích je zaměřená
především na intenzivní výuku angličtiny, kterou vede profesionální
pedagog Mgr. Olga Trumpfheller.
Výuka je vedená hravou, prožitkovou formou, která děti zaujme
a přináší výsledky. Výuka probíhá
v samostatné učebně. Lektorka se
věnuje každému individuálně (maximálně dvě děti). Ostatní děti mají
program s druhou paní učitelkou.
Neopomíjíme ani rozvoj českého
jazyka. Obohacujeme dětem slovní
zásobu, „nutíme“ je vyprávět a věnujeme se logopedickým cvičením.
Jóga, plavání, keramika i ﬂétna
Každý den se děti věnují různým
výtvarným činnostem (v ceně škol-
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Školka v Říčanech se může pyšnit
krásným prostředím a také
velikánskou zahradou s hřištěm.
„Už se těším, až si budeme
s dětmi pěstovat zeleninu a kytičky
pro maminky,“ říká paní Bezoušková.

kovného je i kroužek keramiky)
a pohybovým hrám. Učíme je, že
pohyb je nedílnou součástí zdravého životního stylu a že běhat, skákat a chodit na procházky je prima.
S dětmi cvičíme například jógu,
jezdíme plavat a podnikáme různé
výlety. Také děti vedeme k hudební
výchově – poznáváme různé nástroje, zpíváme a také zkoušíme hrát na
ﬂétnu.
Přivítáme děti se speciálními
vzdělávacími potřebami
Od února 2013 otevíráme další
rodinnou mateřskou Duhovou škol-

ku v Říčanech, která nabízí stejně
bohatý program jako v Šestajovicích. Vzhledem k tomu, že v mateřské školce v Říčanech bude působit
i speciální pedagog, nabízíme možnost integrace dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami. Můžeme
pomoci dětem s lehkou mentální retardací (Downův syndrom), lehčími
poruchami autistického spektra, dětem po lehké mozkové obrně, s poruchami koncentrace, s poruchami
řeči a s nejrůznějšími disfunkcemi.
Máme bohaté zkušenosti a určitě
dokážeme rodičům poradit.

Kontakt: Slávka Bezoušková,
tel: +420 773 577 757,
email: info@duhova-skolka.cz,
www.duhova-skolka.cz.
Duhová školka Říčany:
Bezručova 628, Duhová školka
Šestajovice: Lísková 1033.
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Nová prodejna
teakového nábytku
a bytových doplňků
v našem regionu

Náš region za Prahou má co nabídnout!
Z ohlasů našich certiﬁkovaných výrobců si značka ZÁPRAŽÍ vede
v prvním roce velmi dobře. Veřejnost se s ní seznamuje v propagačních materiálech a tisku. Projekt napomáhá v rozjezdu lokálních
výrobců, kteří díky němu navštěvují domácí i zahraniční trhy. Letos
se navíc rozšíří prodejní a výstavní místa produktů a vyjde katalog
certiﬁkovaných výrobců. V březnu proběhne další kolo
certiﬁkace. Za dobrý start značky ZÁPRAŽÍ
děkujeme zlatým rukám našich řemeslníků!
Petra Přílučíková, manažerka projektu

Vážení čtenáři, přijměte pozvání do prodejny
společnosti ANTIK – ART, spol. s r.o.
„Teak Galerie“ v Uhříněvsi.
Na této stránce bychom Vás rádi seznámili
se širokým spektrem teakového nábytku a bytových doplňků, které nakupujeme v Indonésii
a dovážíme jako přímí dovozci.
Bezkonkurenčně největší výběr
Jedná se o bohatý sortiment nábytku z teakového masivu jako je například nábytek v rustikálním stylu, nábytek v moderním provedení,
repliky starožitného vyřezávaného nábytku vč.
sedacích souprav, trendy barevný nábytek navozující atmosféru jižních krajin, atypický nábytek, nábytek z recyklovaného teaku a bytové
dekorace a doplňky různých stylů a provedení.
Nabízíme také největší sortiment teakových
jídelních stolů, jídelních židlí, barových židlí,
konferenčních stolů a další bohatý sortiment interiérového a zahradního nábytku.
Teakový nábytek do paneláku? Proč ne!
Teakové dřevo může být zajímavé i při zařizování panelákového bytu. S určitou dávkou
fantazie se vám podaří zcela změnit atmosféru
„jednotvárného“ bydlení v paneláku. Velká nábytková centra sice nabízejí nepřeberné množství nábytku, ale všechno je stejné, bez špetky
originality. Jde o průmyslově vyráběné nábytkové série, které lze potkat v mnoha interiérech.
Pokud toužíte alespoň část bytu zařídit trochu
jinak, můžete volit variantu nábytku z přírodního masivního dřeva. Hrubý přírodní teakový
nábytek nepatří jen do interiérů chalup, lze s ním
s úspěchem zařídit i zcela moderní byt, i menších rozměrů a velmi dobře se dá kombinovat
s moderními technikou, jako je televize, domácí
kino, či hudební systémy.
Obdivujte krásu kořenů
Novinkou v sortimentu je kolekce několika
kusů zcela ojedinělých konzolových stolů, konferenčních stolů a jídelních stolů z kořenů starých teakových stromů. Kořeny stromů desítky

MNICHOVICKÉ
PERNÍKY paní Bělinové
belinova.radmila@tiscali.cz
„Značka ZÁPRAŽÍ by měla být potvrzením, že
výrobce vkládá do své práce své ruce a srdce
a měla by mu otevřít cestu na ten správný trh.
Ze své krátké zkušenosti můžu říct, že to tak je.“

let starých, které byly ukryty pod zemským
povrchem, vytvořily neskutečnou změť, pestrou
strukturu tvarů a barev. Stoly jsou minimálně
opracované, doplněné silnou deskou z čirého
skla. Udělejte si volnou chvilku a přijďte obdivovat nádherné přírodní výtvory citlivě upravené řemeslníky z daleké Indonésie.
Doplňky, dekorace a čínský porcelán
V prodejně „Teak Galerie“ jsme pro vás připravili také množství drobností. Například svícny vyrobené z měděných drátů, teakové misky
různých tvarů a velikostí. Nejen pro milovníky
historie máme v nabídce také vázy a dekorační talíře. Jedná se o repliky starého čínského
porcelánu z dinastie Ming a repliky keramiky
Celadon, vyráběné starými technikami. Dále
vás mohou zaujmout sošky z teakováho dřeva,
vyřezávané reliéfní obrazy a plastiky, umyvadla
z mramoru, sochy z lávového kamene. Jsou to
věci, které doutváří atmosféru a teplo domova
a věci, které určitě potěší!
Kvalitních teakových stromů rychle ubývá
Těžba starého teakového dřeva v Indonésii je
přísně kontrolována a redukována, protože „starých“ teakových stromů nad padesát let, které
mají nejkvalitnější dřevo, rychle ubývá. Výrobci
nábytku proto nemohou již vyrábět v tak masivním objemu jako v minulosti a kvalitního teakového nábytku a nábytku z kořenových systémů
starých stromů bude do budoucnosti na trhu
rapidně ubývat a jednou možná bude toto zboží
i nedostatkové. Z tohoto pohledu
je i zakoupení teakového nábytku a bytových doplňků
vhodou investicí do budoucnosti, protože ceny
těchto výrobků, oproti nábytku z lisovaných materiálů, budou stále vzrůstat.

CÍNOVANÉ ŠPERKY
paní Demartini z Říčan
http://www.ﬂer.cz/anna-demartini
„Značka mi dává možnost snít o tom, že si
jednou otevřu maličkou galerii.“

TEXTILNÍ
VÝROBKY
paní Graclíkové z Říčan,
http://www.ﬂer.cz/m-g-0
„Značka Zápraží mi otevřela velkou škálu prodejních
a prezentačních možností, zviditelnila mou práci a přivedla mnoho zákazníků i na řemeslných trzích po celé ČR.“

UŽITKOVÁ KERAMIKA
pana Kalfuse z Říčan
www.hrncirstvi.cz
Výroba navazuje na tradici českého
hrnčířství v souladu s požadavky
moderní domácnosti. Výrobky
lze objednat přes zásilkový obchod.
ŠPERKY Z FIMA paní Nemravové
z Louňovic, http://www.nemravka.cz
„Možnost být na Zápraží“ mi kromě přítomnosti ve
tvořivé komunitě přinesla i šanci účastnit se zajímavých prodejních akcí a získat další prodejní kontakty.“
TURKOVICKÁ KERAMIKA paní Pudíkové
http://www.ﬂer.cz/pudikova-irena
„Značka Zápraží originální produkt mi pomohla
zviditelnit mé výrobky, kontakt s ostatními
prodejci, možnost
účastnit se prodeje
a prezentace keramiky
na jarmarcích
a trzích.“
KÁVA Z ŘÍČANSKÉHO PODHRADÍ pana Vlasáka
ze Strančič, http://www.primocoffee.cz
„Značka dosud nenaplnila má očekávání.“

Nabízíme laskavou péči, profesionalitu
a respekt k seniorům
Domov pro seniory BLANÍK
v Mnichovicích přivítal své první
klienty, kterým nabízí profesionální
služby, domácí prostředí a respektování osobnosti každého jedince.
Domov pro seniory Blaník je
soukromé zařízení, začleněné do
sítě poskytovatelů sociálních služeb. Naplňuje všechny požadované standardy na tento typ zařízení
dle platné legislativy ČR a podléhá kontrole středočeského krajského úřadu.

ANTIK – ART, spol. s r.o.
„Teak Galerie“ Přátelství 1258/7,
Praha 10 – Uhříněves
kontakt: 606 286 998
e-mail: info@antik-art.cz
www.teakcentrum.cz
prodejní doba:
Pondělí – Pátek 9,30 – 19,00 hod.,
Sobota 9,30 – 17,00 hod.
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RUČNĚ MALOVANÉ HEDVÁBÍ
paní Jeníčkové z Říčan
http://www.ﬂer.cz/jena
„Jsem pyšná na to, že k mému ručně malovanému
hedvábí, které prodávám v ČR i zahraničí, mohu
připojovat etikety regionální
značky Zápraží.“

Klient určuje svůj denní režim
„Jsme rodinná ﬁrma a našim základním cílem je spokojenost klienta
a důvěra,“ říká ředitel Mgr. Oldřich
Kumprecht. „Domov je zařízen
funkčně a bezpečně, s přihlédnutím
na požadavky a zvyky klientů. Naší
snahou je, aby se co nejvíce podobal
skutečnému domovu. Klient určuje
svůj denní režim, kdy bude vstávat,
kdy a co bude jíst, co bude přes den
dělat, kdy bude odpočívat. Víme,
že největším problémem u seniorů

v pobytových zařízeních je pocit
nepotřebnosti a ztráty životního
smyslu. Proto společně s klientem
hledáme náplň času, aby se každý
mohl v maximální míře seberealizovat podle svých možností a nacházet radosti ve svém životě.
Laskavý a individuální přístup
V našem domově se klient setká s laskavou a vstřícnou péči,
respektující jeho dosavadní život
i navyklé životní rituály, které mu
napomáhají k psychické pohodě
a zároveň se setká s individuálním
přístupem a možností stále rozhodovat o svém životě. U nás se

 K dispozici jedno
až dvoulůžkové
pokoje s vlastním
sociálním zařízením
a sprchou.
 Ošetřovatelskou
péči nepřetržitě
provádějí kvaliﬁkovaní pracovníci
v sociálních
službách – pečovatelky a zdravotní sestry.
Vedoucí zdravotního úseku je lékařka.
 Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem, neurologem,
rehabilitačním lékařem a psychiatrem, kteří pravidelně dojíždí.
 Celodenní stravování s možností výběru a přípravou různých
diet, či mixování jídel. Hlídá se pitný režim.
 V domově je umožněn kontakt s kočkami, psem a papouškem.
Funguje například objednávání služeb kadeřníka, pedikérky,
masáže, nakupování a další služby.

nepřizpůsobuje klient zvyklostem
instituce, ale pečující personál se
snaží o co největší porozumění
skutečných potřeb našich klientů.
Naším cílem také je, aby se náš
Domov a naši klienti stali součástí
Mnichovic, a nestáli „na okraji“.

Domov pro seniory BLANÍK,
Jiráskova 456,
Mnichovice,
mobil: 603 442 349, e-mail:
o.kumprecht@dsblanik.cz,
www.dsblanik.cz.
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Mortimer English Club i pro dospělé
„Já se to snad nikdy nenaučím!“ „Vždyť jsem
se anglicky pár let učila. Tak proč vždy, když
na mě někdo promluví, koukám a nevím,
co říct?“ „Napište mi to. Psát a číst anglicky
to mi ještě celkem jde, ale nerozumím a to
mluvení...ach jo.“ Taky se takto nebo
podobně cítíte? Nezoufejte...
Mortimer English Club je tu pro Vás.
Co je Mortimer English Club?
Mortimer English Club je jazykový koncept výuky angličtiny
fungující ve 20 zemích světa. Kurzy jsou určeny všem generacím,
od batolat po seniory.

dý tak dostane dostatek prostoru
k mluvení a procvičení všeho, co
se zrovna probírá.
Hodiny jsou věnovány aktuálním tématům a studenti si mohou

Čím jsou kurzy pro dospělé
v Mortimer English Clubu jiné?
V kurzech pro dospělé se klade
velký důraz na porozumění mluvenému slovu a na mluvení jako
takové. Gramatika a psaní jsou
samozřejmě součástí výuky, ale
nejsou to nejdůležitější. Kurzy
probíhají ve tří- až šestičlenných
skupinkách a trvají 75 minut. Kaž-

nacvičit rozličné běžné životní situace. Díky nízkému počtu studentů je možno hodiny přizpůsobovat
zájmům studentů v dané skupince,
aby byla probíraná témata pro zúčastněné skutečně zajímavá. Mortimer English Club v Říčanech
nabízí svým studentům také procvičování angličtiny v praxi, např.
návštěva restaurace s objednáváním nebo prohlídka Prahy v anglickém jazyce.
Co se k výuce v Mortimer English Clubu používá?
Každý student má vlastní výukové materiály připravené podle
metody Mortimer English Club.
Dále se využívá velké množství
didaktických a praktických pomůcek, her, interaktivních cvičení. Učení v Mortimer English
Clubu je hravé, zábavné a zároveň účinné.

čátečníky i pro středně pokročilé.
Otevřeny jsou i kurzy speciálně
zaměřené na výuku seniorů. Nově
se otevírají i hodiny pro středně
pokročilé, kteří se chtějí zaměřit na
obchodní angličtinu. Kurzy vedou
zkušení a pravidelně proškolovaní
lektoři – buď Češi, kteří dlouhodobě žili či studovali v anglicky mluvících zemích nebo rodilí mluvčí.
Přijďte se přesvědčit, že učit se
anglicky může být zábavné a že
i Vy se můžete zbavit ostychu
a začít anglicky skutečně mluvit.
Více o výuce, včetně fotek naleznete na www.anglictina-ricany.cz
nebo na www.facebook.com/anglictinaricany.
Kontakt:
Mortimer English Club
Kateřina Dřízhalová
ricany@mortimer-anglictina.cz
tel. 602 663 910

Pro koho jsou kurzy pro dospělé určeny?
Mortimer English Club v Říčanech nabízí kurzy pro úplné za-

MC Beruška pomáhá zaměstnaným
maminkám, i na mateřské
MC BERUŠKA v SKC v Ondřejově, vedené Ivetou Zadákovou, nabízí zaměstnaným maminkám i těm
na mateřské dovolené, hlídání a všestranný rozvoj předškolních dětí.
Od 7 hodin, v případě potřeby
až do 19 hodin
Hlídání funguje každý všední
den v průběhu celého roku, a to
dopolední, celodenní i hodinové,
včetně zajištění stravy. Nemusíte se
dlouhodobě objednávat. Stačí zavolat den předem, případně brzy ráno
(kvůli objednání oběda) a své dítě
můžete v klidu přivést. Paní Zadákovou si díky láskyplnému přístupu zamiluje každé dítě. V Berušce
hlídají dokonce i dvouleté děti (po
dohodě možno i mladší). „Přebalování a krmení nám nevadí,“ říká
s úsměvem paní Zadáková. „Pokud
to jen trochu jde, snažíme se rodičům pomoci a dokážeme se postarat i o takto malé děti. Máme i vyčleněný prostor, kde děti mohou po
obědě nerušeně spát. Vstříc vycházíme maminkám i pracovní dobou.
Jsme tu denně od 7 hodin, v případě
potřeby i do 19 hodin.

20 | ZAPRAZI.EU

Děti se v MC Beruška nenudí
Paní Zadáková pro ně na každý
den připravuje bohatý program
a děti se hravou formou učí počítat,
psát písmenka a také poznávat svět
kolem sebe. „Každý den si zpíváme, chodíme ven sportovat a máme
nějakou výtvarnou činnost. Často
jezdíme na výlety, a jednou měsíčně si uděláme „bojovku“ a přespíme v mateřském centru. Díky
tomu, že sídlíme v SKC, můžeme
s děti při nepříznivém počasí chodit
cvičit do tělocvičny. Pořádáme i zájmové kroužky jako je angličtina,
ze které jsou děti nadšené, hudební
výchova a keramika.“

Co budeme dělat?
Začátek roku 2013 a celé jaro si
budeme povídat a učit se o zvířátkách. Budeme se věnovat těm, co
žijí u nás, i těm z různých kontinentů. S našimi dětmi „beruškami“
uspořádáme sbírku pro psí útulek.
To proto, aby si děti uvědomily,
že starat se a pomáhat slabším,
je dobré. Ani zvířátka v lese nám
nezůstávají lhostejná a budeme je
během zimy chodit krmit.
Didaktické hračky
Dětem můžeme nabídnout hezké
a čisté prostředí a kvalitní didaktické

Do Berušky mohou děti
umístit i maminky, které si
přišly do SKC zacvičit nebo jen
posedět u kávy s kamarádkou.
Cena hlídání je od 7 do 14
hod. 300 Kč. A od 7 do 19 hod.
400 Kč, včetně jídla. Sazba
za hodinu 50 Kč. V případě
předplatného na celý měsíc
jsou ceny zvýhodňovány.

pomůcky. Děti si je oblíbily a dokáží s nimi samostatně pracovat. Obědy dovážíme z Chocerad a na výběr
jsou dokonce dvě jídla. Samozřejmostí je pitný režim a svačiny.
Bližší informace na
iveta.zadakova@seznam.cz,
nebo tel.724 850 569.

Zatímco děti plavou,
rodiče si užijí vířivku
Společnost Svět dětí na dlani
v Říčanech má dlouholeté zkušenosti s plaváním dětí od miminek až po pokročilé plavce.
Sauna a vířivka pro rodiče
zdarma
„Jsme rádi, že je zájem o plavecké kurzy, které pořádáme ve
velkém bazénu v hotelu Pratol,“
prozradila nám majitelka paní Lipovská. Otevřeli jsme 6 kurzů po
6-ti dětech. Pro rodiče jsme navíc
přichystali výhody - 10% slevu
v hotelové restauraci a rodiče také
můžou zdarma využít saunu nebo
vířivku v čase kurzu dětí. Z důvodu omezené kapacity wellnes je
nutné se předem objednat. U plaveckých kurzů, které probíhají
v malém bazénu se slanou vodou
ve Světě dětí na dlani, nabízíme
hlídání sourozenců - a to denně
od 8,30 do 12,30 hod. Je lépe si
hlídání předem objednat. Pro naše
klienty je cena 20 Kč/hod. Hlídání
mohou využít i ostatní maminky,

které jdou například nakoupit nebo
ke kadeřníkovi, a to za 40 Kč/hod.
Oslava narozenin v bazénu
Ve Světě dětí na dlani si můžete
objednat nezapomenutelnou narozeninovou oslavu. Děti a rodiče
mohou využít atraktivní prostory
klubu, včetně bazénu! V případě
zájmu se o vaše děti postará zkušený lektor – připraví nejrůnější hry,
hádanky, malování a zábavu v bazénu. Rodiče si zatím mohou popovídat u kávy. „Také si u nás můžete
objednat úžasné dorty a zákusky,
které připravuje osvědčený pan

cukrář. Pravidelně pro naši kavárničku peče čerstvé koláče a na vánoce jsme pro své klienty připravili
ochutnávku cukroví,“ prozradila
paní Lipovská.
Pojeďte s námi na dovolenou
Připravujeme letos celkem 6 pobytů ve třech lokalitách – v Peci pod
Sněžkou, na Monínci a ve Studenci.
Jedná se o pobyty se zaměřením
především na plavání. Doplňkovým
programem jsou výtvarné a sportovní činnosti nejen pro děti. Pobyty
jsou tří až sedmidenní – první pobyty se uskuteční již v březnu.

Přijďte navštívit naše
„neplavecké“ kurzy:
Ostrov objevů - pro děti 15-26 m.,
a pro děti 24-36 m. Cvičení pro
děti: Medvídci (chodící děti do
2 let); Klokánci (od 2 do 4 let);
Krtečci (pro batolata). Cvičení
maminek s hlídáním dětí, Výtvarka, Hudební školička Yamaha,
Znaková řeč pro miminka a další.
Kontakt: „Svět dětí na dlani“,
Černokostelecká 2205, Říčany
(parkoviště vedle obchodu LIDL),
Tel. do recepce: 323 605 426,
602 540 115,
www.svetdetinadlani.cz,
bc@svetdetinadlani.cz.
Právě probíhá renovace
našich web stránek.

Poctivé, čerstvé, a s láskou připravované
zákusky od Michaely
„Vždy jsem toužila po tom,
vyrábět dorty a zákusky poctivě
– z pravé šlehačky, másla, kvalitní čokolády a z čerstvého ovoce.
Krásně nadýchané, čerstvé a voňavé. A proto jsem si otevřela vlastní cukrárnu,“ prozrazuje vyučená
cukrářka Michaela Jandová. „Věřím, že lidé poznají kvalitu a ocení
moji práci.“
„Všechny zákusky, které zákazníkům nabízím, vyrábím sama
a stoprocentně ručím za jejich
kvalitu. Žádné náhražky, umělé
tuky, nebo ingredience v prášku.
Od dodavatele vozím pouze medovník a trubičky. Ale krém do
nich již tvořím sama. Do zákusků
připravuji krém vařený s pravým
vanilkovým luskem. S tím už se

 V nabídce cukrárny najdete výtečnou
kávu, nealkoholické nápoje, bonboniéry
a výběr kvalitních cukrovinek pro děti.
 Možnost upečení dortu nebo zákusků
na objednávku, i do druhého dne.

mnoho cukrářů „nezatěžuje“,“ dodává s úsměvem Michaela.
Klasika i delikatesy
Na čem si můžete pochutnat?
Na „klasice“ jakou jsou větrníky,
rakvičky, čokoládové i ovocné
košíčky, rolády, koňakové špičky,
punčové řezy, Míša řezy, marcipánové brambory, věnečky, ale také
na nejrůznější delikatesách jako
je Royal dort, Sachr, karamelový
řez, Panna Cotta, čokoládový dort
s malinami, mrkvový dort s marcipánem, Schwarzvaldský višňový
dort a další.
Každý den něco nového
Skladba nabídky se každý den
obměňuje a zákazníci se tak mohou těšit pokaždé na něco jiného.
„Pečení dortíků a zákusků je pro
mě radost, a tak nabídku připravuji podle nálady. Někdy mám

Náš tip:
Karamelový řez – Karamelový
krém se vyrábí z želatiny, šlehačky
a karamelové hmoty, do které se
přidává nugát a kousky křupavých
opečených palačinek.

chuť upéct čokoládový dort, někdy
udělám Panna Cottu. Samozřejmě
se řídím chutěmi zákazníků. Když
vidím, že po některých druzích se
jen „zapráší“, tak je peču častěji,“
dodává se smíchem Michaela.

Michaela Jandová hledá
do své provozovny vyučenou
a spolehlivou cukrářku.

Kontakt: Cukrárna v Srbíně, Šípková 279 (vedle tabáku), Mukařov,
tel.: 722 903 669 a facebook (cukrárna v Srbíně). OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí: Zavřeno; Úterý - Neděle: 9.00-17.30 hodin
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Nová podlaha slouží všem

Ondřejov – Sportovně kulturní centrum v Ondřejově ve spolupráci s obecním úřadem úspěšně
dokončilo rekonstrukci podlahy v hlavním sále.
„Díky aktivnímu přístupu ondřejovského obecního úřadu, který dobře vypracoval a obhájil žádost
o dotaci, jsme získali z MAS Říčansko dotaci ve
výši 52 000 Kč,“ sdělila nám programová managerka Bohumila Řešátková. „Práce byly zahájeny o vánočních prázdninách, abychom nemuseli
omezit naše stálé programy. Díky dodavatelské
ﬁrmě, které pracovala i přes noc, byla podlaha hotová za čtyři dny. Staré parkety se musely
zbrousit, upevnit, poškozené vyměnit a nakonec
třikrát přelakovat. Krásnou podlahu navíc zdobí
znak Ondřejova, který se pracně maloval ručně.“
Tělocvična SKC je plně využívána každý den.
Slouží nejen k nejrůznějším sportovním aktivitám, ale využívá ji i místní základní a mateřská
škola, MC Beruška a také se zde konají kulturní
akce, jako jsou divadení představení nebo plesy.
„V současné době SKC nabízí 42 kurzů a působí zde 26 velmi kvaliﬁkovaných a úspěšných
lektorů. Za všechny jmenujme Olgu Šípkovou,
mistryni světa ve sportovním aerobiku, Standu
Stárka, mistra republiky v boxu, Kristinu Bosákovou, mistryni Evropy v karate, Lucii Mášovou,
mistryni světa v rokenrolových formacích, nebo
Vladimíra Machotu, mistra Evropy a vicemistra
světa,“ dodává Bohumila Řešátková.

PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
 ZÁKLADY BALETU s Hanou Zadákovou
PO 16,30 a 17,15
 ANGLIČTINA H. DORON s Dominikou Švehlovou
PO 15,30
 YAMAHA s Radkou Škochovou STŘ 9,00
pro robátka, 10,00 první krůčky k hudbě,
15,45 rytmické krůčky
PROGRAM PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI
 BALET s Hanou Zadákovou PO 17,15 a 18,00 hod.
 BASKETBAL s Terezou Kölblovou PO 17,00
 FLORBAL se Zdenkem Fouskem STŘ 15,00
 GYMNASTIKA s Adrianou Krenkovou ČT 17,00 a 18,00
 HIP HOP, HOUSE s Aničkou Rečkovou ST 16,45
 ROKENROL TŠ TWIST Říčany PO 15,45 – 16,45
 KYTARA s Honzou Beránkem ÚT 16,00 a 17,00
PROGRAM PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
 BADMINTON s Míšou Čihákovou ÚT 17,00
 STREET DANCE s Pavlou Landovou ST 18,00
 BREAK DANCE s Pavlem Staněm ČT 19,30
 BOX se Standou Stárkem ÚT 20,10 a SO 9,30
 KYTARA s Honzou Beránkem ÚT 18,00 a 19,00
 SEBEOBRANA s Kristinou Bosákovou PO 18,00
pro začátečníky a 19,00 pro pokročilé
 TANEČNÍ AEROBIK ÚT 18,00 a AEROBIK
S FORMOVÁNÍM TĚLA ČT 18,00 s Olgou Šípkovou
 FITNESS LATINA s Pavlou Landovou ST 19,00
ODDÍL TAEKWON-DO ST 17,00, NE 16,00
PRO ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
 PILATES s Barborou Valuchovou PO 19,00

Valentýnská zábava

 ZDRAVĚ DO KONDICE se Zdenou Ambrožovou
ÚT 19,10
 POWERJÓGA PO 20,00 a PÁ 10,30
a BODY FORM PÁ 9,30 s Ditou Fuchsovou
 JÓGA s Brankicou Šurlan ÚT 17,30
 TAIJI s Milošem Komňackým ÚT 19,00
 VELKÉ MÍČE, BALANČNÍ TECHNIKY
A SM-SYSTÉM s Danou Řehákovou ST 18,00
 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA
s Martou Princovou ČT 9,00
DALŠÍ SLUŽBY
 MC BERUŠKA v SKC v Ondřejově,
vedené Ivetou Zadákovou
 RODINNÝ KLUB POHODA volnočasový
prostor pro rodiny a děti
 VĚŘEJNÝ INTERNET a prostor pro školáky

Likvidace vozidel zdarma a bez starostí

Máte doma staré vozidlo, které ho se chcete
zbavit? V tom případě se s důvěrou obraťte na
ﬁrmu Autocentrum Vojkov, která zdarma provádí ekologickou likvidaci všech typů vozidel
(nákladních i osobních) a všech značek.
„Zákazníci mohou přijet přímo k nám do areálu v Tehovci - Vojkov nebo nepojízdné vozidlo
v rámci Prahy a Středočeského kraje zdarma
odtáhneme,“ vysvětluje Ing. Pavel Nemrava.
„Potom už se majitel vozu nemusí o nic starat.
Dokonce ani není potřeba se předem objednávat. Na počkání vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci, které je nutné doložit při vyřazení vozidla z registru vozidel a také zajistíme

odhlášení z registru vozidel a poradíme, jak
zrušit povinné ručení u pojišťovny.
Jaké doklady jsou potřeba?
Občanský průkaz nebo plná moc, pokud auto
nepředává k likvidaci majitel. Nemusí být úředně ověřená. A pak samozřejmě velký technický
průkaz.
Firma Autocentrum Vojkov s.r.o. získala v roce 2008 povolení na dobu určitou od Krajského
Vykupujeme pojízdná i havarovaná vozidla
od roku výroby 2000 těchto značek - Alfa
Romeo, Fiat, Ford, Renault, Opel, Škoda,
Volkswagen, Citroen, Peugeot.

úřadu Středočeského kraje a začali jsme s likvidací vozidel. V roce 2010 splnila podmínky
Krajského úřadu Středočeského kraje tak, že
bylo povolení prodlouženo na dobu neurčitou.
Firma je vybavená zařízením na odsávání provozních kapalin z vozidel a také navrtávacím
zařízení na palivové nádrže od ﬁrmy SEDA.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na tel.:
605 238 887, e-mail: likvidace@vojkov.cz,
nebo www.likvidace.vojkov.cz.
Adresa: K Nemocnici 50, Tehovec.
Pracovní doba: Po-Pá od 8 do 17 hod.,
So od 8 do 12 hod.(po tel. domluvě)

Hostinec V Doubku ležící ve stejnojmenné
obci nedaleko Mukařova obnovil svůj provoz.
Čekají vás zrekonstruované, příjemně zařízené
prostory a bohatý program.
„Spěchali jsme se stavebními úpravami, abychom restauraci otevřeli již v prosinci a mohli
pro místní obyvatele připravit mikulášskou zábavu pro děti a oslavu Silvestra,“ říká zástupkyně společnosti Furud.
Čaje Cocola, Bombardino i točená vína
„Před sebou máme ještě mnoho práce. Velkou
radost máme, že se podařilo velmi složité osazení dlouhých nosných trámů ve velkém sále. Plní
nejen nosnou funkci, ale navíc zlepšují akustiku
a krásně vypadají. Zákazníkům se líbí i nový
bar z masivního dřeva, který je vybaven výčepním zařízením na stáčená vína. Ochutnat můžete
odrůdy bílých vín Chardonnay, Rulandské šedé
nebo červené víno Modrý Portugal. Kromě piva
Popovický kozel, Gambrinus nebo nealko Radegast, nabízíme akoholické míchané nápoje, jako
je Doubek libre (Havana rum, cola, limetka) nebo
Doubecké kopačky (Havana rum, limetka, ledová
tříšť, třtinový cukr), nebo také grog a Bombardino, což je vaječný koňak zahřátý s mlékem
a whisky a zdobený šlehačkou. Nabízíme také
exkluzivní alkohol jako je Zacapa nebo švýcarské slivovice, hruškovice či malinovice. Z nealko
nápojů můžete ochutnat fresh džusy z čerstvého
ovoce, horké nápoje s jablkem nebo hruškou
a také skvělé značkové čaje Cocola – vybrat si

můžete z 13 druhů (zelený, černý nebo ovocné či
bylinné). Momentálně pracujeme na rekonstrukci
kuchyně, připravujeme otevření zahrádky a při té
příležitosti hledáme nový tým číšníků a kuchařů,
s nímž bychom mohli poskytovat našim hostům
dobré a poctivé hostinské služby.
PROGRAM NA ÚNOR:
 2. 2. DJ J. J – diskotéka 80.-90. léta.
Vstup 30,-Kč, začátek ve 20.00 hod.
 9. 2. DJ J. J, – diskotéka 80.-90. léta v duchu
dobového oblečení. Za převlek získáte lístek do
tomboly zdarma, vstup 30,-Kč, začátek v 20.00 hod.
 14. 2. VALENTÝNSKÁ PÁRTY – DJ LUCKY FOX,
vstup 30,-Kč, začátek v 20.00 hod.
Míchané koktejly pro zamilované.
 23. 2. SPIRITUÁL KVINTET, vstup 250,- Kč,
začátek v 18.00 hod., večer pokračuje ve 20.30 hod.
COUNTRY PARTY S DJ LUCKY FOXEM. Rezervace
osobně v hostinci v Doubku, emailem nebo telefonicky. Rezervovat můžete do 22.2.2013 se slevou 20%,
tzn. za cenu lístku 200,-Kč.
Více zde: http://www.hostinecvdoubku.cz/program/

Z historie Doubku…

První dochované zmínky o Doubku pochází
z roku 1330. Tehdy byla vesnice v držení pražského měšťanského rodu Olbramoviců. Před rokem
1348 byla ves připojena k pražské Univerzitě
Karlově a spravována statkem Michle. Výnosy
byly určeny pro vyživování medicínské a právnické
fakulty. V místě, kde dnes stojí domek č. 9, byla
postavena opevněná tvrz a kolem ní byly přistavovány další domky. Mezi domy č. 7 a č. 8 byla
vrata, která se na noc zavírala jako obrana proti
vlkům a jiné dravé zvěři.
Později se zde usadil rod pánů z Doubku
a Litomyšle. V roce 1654 žilo v Doubku 7 sedláků
a 1 chalupník. V roce 1699 ves jezuité prodali
Janu Rudolfu, hraběti z Morzinu, který ji připojil
ke Kounickému panství. Hraběcí rod měl Doubek
v držení až do roku 1760, kdy jej i s panstvím
prodal kněžně Marii Terezii Savojské z Liechtensteinu. Od roku 1850 je Doubek samostatnou obcí
s vlastním Obecním úřadem.
Připravila kronikářka
paní Vlasta Habrovanská

Ve škole v Mnichovicích vznikly
DUHOVÉ ŠATNY
Město Mnichovice je historicky velmi významnou spádovou oblastí pro poskytování základního vzdělávání v regionu. Základní škola
se ovšem potýká s nedostatečnou kapacitou
a doslova bojuje o každý metr prostoru. V přízemí školy se nacházel nevyužitý prostor bývalé
kotelny na uhlí, která se, vzhledem k plynoﬁkaci objektu, již několik let nevyužívá. Prostor byl
ovšem ve velmi neutěšeném stavu a potřeboval
celkovou rekonstrukci. Díky dotaci z MAS Říčansko ve výši 495 000 Kč zde vznikla místnost
o 45 m2, do které byly umístěny šatny pro 106
žáků školy. Projekt byl doﬁnancován z rozpočtu města Mnichovice.

Děti se inspirovaly ve Francii
„Proč „Duhové šatny“? Protože se jedná
o prostor bývalé kotelny, je pod stropem umístěna změť různých druhů potrubí - vodovodních
instalací, vzduchotechniky, topení, elektroinstalací. A tyto rozvody musí být v případě nutnosti
jejich oprav přístupné a nemohou být uzavřeny
pod např. sádrokartonovým stropem. Proto se řešil jiný způsob jejich plošného zakrytí,“ uvedla
ředitelka školy Marcela Erbeková. „Veškeré návrhy ovšem narážely na velké ﬁnanční nároky.
Vzhledem k nedávnému studijnímu pobytu žáků
ve Francii, vznikl nápad, abychom se inspirovali
pařížským kulturním centrem a muzeem Centre

Pompidou, které je proslulé množstvím barevných odhalených potrubí a rozvodů, a ze kterého
byli žáci při své návštěvě doslova nadšeni. Rozvody a potrubí tedy zůstanou odhaleny a natřeny
barvami podle návrhů dětí. Děti vymyslely milý
duhový prostor, ve kterém žijí skřítkové.
Relaxační prostor u Duhového skřítka
V souladu s touto vizí bude upraven i venkovní prostor o rozloze 152,6m2, kterým se bude
k šatnám přicházet. Vznikne relaxační posezení
U duhového skřítka, o které se budou starat žáci
školy a upravovat ho podle ročních období. Relaxační posezení U Duhového skřítka bude sloužit všem žákům školy i široké vrstvě obyvatel
využívající školu jako přirozeného komunitního
centra regionu Mnichovice a okolí.“

DUHOVÉ ŠATNY
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ
KOTELNY V ZŠ MNICHOVICE
Tento projekt je spoluﬁnancován EU
z Programu rozvoje venkova – Leader
a realizován podporou MAS Říčansko o.p.s.
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Život v kraji

Život v kraji

Školky, klubovny, obecní úřady,
školy… Stavíme
obce a města

Pohádková svatba na zámku Berchtold

Urbio Sisto – architektonická
a stavební společnost, se specializuje na projekty a výstavbu staveb pro
obce a města. Zakladatelé společnosti si už před řadou let uvědomili,
že rychle se rozvíjející města a obce
ve Středočeském kraji budou potřebovat obnovit a výrazně rozšířit
svoji infrastrukturu. Proto navrhla
mnoho typových obecních staveb
a dodává je za velmi příznivé ceny.
„Na základě dlouhodobých zkušeností už víme, jak má vypadat
správná komunální stavba, aby z ní
obce měly největší užitek,“ říká jed-

Hotel zámek Berchtold zajistí
novomanželskou jízdu veteránem
nebo projížďku v kočáře, vypouštění bílých holubic, svatební noc
v romantických zámeckých pokojích, svatební vizážistku, ubytování pro svatební hosty v zámeckém
hotelu, kouzelnou svatební tabuli,
originální menu podle vašich přání
a bohatý výběr českých i zahraničních kvalitních vín.
Svatební pokoj zdarma
V Hotelu zámku Berchtold vám
zajistí kompletní servis od obřadu,
hostiny, ubytování až po dopravu.
Svatební hostinu připraví dle vašeho přání spolu se zámeckou restaurací „Kouzelná zahrada“, která
je součástí hotelu. Vaši první společnou noc v manželství můžete
strávit v zámeckých svatebních
pokojích, které jsou zařízeny a vyzdobeny právě pro tyto příležitosti.
Svatební pokoj je zdarma, pokud si
rezervujete min. 5 dalších pokojů.

Mateřská škola, klubovna
pro děti i pro dospělé, hřiště
se šatnami, škola, tělocvična, škola se školní jídelnou,
restaurace, centrum služeb,
obecní byty a provozovny
služeb, denní stacionář,
domov důchodců…

natel společnosti Ing. Daniel Klíma.
„V současné době je největší zájem
o výstavbu mateřských škol. Není
divu, poptávka po místech v MŠ
je ve Středočeském kraji vysoká
a podle demograﬁckého výzkumu
se v příštích 20 letech bude držet
na stejné úrovni. Zároveň se připravujeme na vlnu zájmu o výstavbu
nových základních škol nebo rozšiřování kapacity stávajících.“
Nástavby a přístavby – efektivní
řešení
Nástavby a přístavby jsou často
velmi efektivní cestou, jak v obci
postavit novou komunální stavbu
bez nutnosti mít k dispozici volnou
parcelu na vhodném místě. S obcemi spolupracujeme i při zajištění
dotací nebo úvěrů pro ﬁnancování
našich komunálních staveb. Stavby
dodáváme celé na klíč: projekt, ﬁnancování, realizaci, provoz.

Mateřská škola ECO jednotřídka: 3 mil. Kč,
projekt 1 měsíc, stavba 3 měsíce .

Naše komunální stavby navrhujeme a stavíme:
 ve vysoké kvalitě a s přizpůsobením požadavkům zákazníka
 s nízkými investičními a provozními náklady
 s možností rychlé a levné přestavby na jiný účel
 nízkoenergetické a bez zátěže životního prostředí
 ve velmi krátké době – projekt 1 měsíc, stavba 3 měsíce.
 Smluvní cena stavby je u nás vždy cenou konečnou;
neúčtujeme vícepráce.
 Stavby realizované námi podle našeho projektu
mají projekt zdarma.
 Spolupracujeme s obcemi i při zajištění dotací nebo úvěrů
pro ﬁnancování našich komunálních staveb.
Kontakt: Urbio Sisto, s. r. o., Zdiby 783, tel.: 420 731 166 194,
e-mail: daniel.klima@urbiosisto.cz, www.urbiosisto.cz

Prožijte váš velký svatební den „D“ na romantickém zámku Berchtold v Kunicích. Čeká vás
pohádkové prostředí a dokonalé služby
- všechna vaše přání jsou předem splněna.

Plastové vodoměrné šachty i jímky

Novinky pro rok 2013
Baliské masáže celého těla,
včetně masáže hlavy teplým olejem.
Thajské masáže energy,
rukou, nohou a obličeje.

Firma Aguarius Invest cz působí
ve Všechromech již od roku 1999.
„Naši zákazníci se na nás mohou
stoprocentně spolehnout – vždy
rádi pomůžeme a je to k nám blízko. Což je oproti ﬁrmám, které sídlí
„bůhvíkde“, velká výhoda,“ připomíná majitel Ing. Zbyněk Miksa.
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Kvalitní práce
Firma se zabývá převážně výrobou jímek, nádrží, vodoměrných
šachet, vsakovacích jímek, a stavebním dozorem, neboť vlastní Autorizaci vydanou Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Rozsah
činnosti se za poslední léta rozšířil
o výrobu domovních čerpacích stanic pro tlakovou kanalizaci nebo
přečerpávání do vyšších míst sítě.
„O naší profesionalitě a vysoké odbornosti svědčí fakt, že většina našich výrobků je chráněna průmyslovým vzorem, což znamená, že
jsme autory mnoha inovativních řešení – například
u vodoměrných šachet
či jímek na odpadní
i dešťové vody.“

Rezervujte si svůj termín svatby
již nyní! Svatby na Berchtoldu jsou
nádherné nejen v létě, ale i v zimních měsících.
Firemní akce a obchodní jednání
Hotel zámek Berchtold také nabízí zajímavé prostory pro konání
ﬁremních a společenských akcí,
obchodních jednání, školení či teambuildingových akcí. Kompletní
konferenční služby zajistí na klíč.
Moderní vybavení
Využít můžete čtyři uzavřené
prostory s maximální kapacitou
150 účastníků. Jednotlivé sály a za-

Plastové truhlíky obložené
dřevem vyrobíme na míru

Nabízíme kalová objemová
čerpadla samostatně nebo
jako součást domovních
čerpacích stanic
odpadních vod.

Záruční i pozáruční servis
Našim klientům poskytujeme záruční i pozáruční servis a navíc nabízíme jistotu, že na naše výrobky
budeme mít vždy náhradní díly.
Květináče, obruby na záhony,
bazény
Z plastu dokážeme vyrobit
prakticky cokoliv – od trávníkových obrub, nádob na rostliny, až
po bazény, nádrže nebo ochranné
„vaničky“ do kufrů aut atd. Úpra-

vy rádi provedeme i na jímkách,
šachtách a dalších našich výrobcích. Nádoby lze doplnit o podstavce, ventily, uzávěry, sondy,
čidla a zátky… Přijďte, řekněte
nám svoji představu a určitě něco
vymyslíme,“ dodává pan Miksa.
„Kromě vodoměrných šachet
a jímek na odpadní vody si zákazníci objednávají jímky na dešťovou
vodu, kterou využívají například
na zalévání.“

Nenechávejte
svého partnera doma,

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

Valentýn
14. 2.

vyzkoušejte naše
párové masáže!
Také u nás můžete zakoupit
naprosto originální tělovou kosmetiku
za přijatelnou cenu jako dárek
ke svátku Sv. Valentýna!

Bonsai Body Spa

Masarykovo nám. 73, Říčany, tel.: 731 110 917
e-mail: info@bonsai-spa.cz, www.bonsai-spa.cz
otevřeno: úterý až neděle: 9 – 18 hod.
(po dohodě se přizpůsobíme přání zákazníka).

Kalendář akcí na únor
1. – 10. 2. Týden rakouské
kuchyně – gastro akce
14. 2 – 16. 2. Valentýn
– romantické pobyty spojené
s gastro zážitky
16. 2. Zimní sportovní dětský
den, vepřové hody – gastro akce

sedací místnosti nabízejí nerušené
jednání a také disponují veškerou
potřebnou technikou, například
připojení na internet, dataprojektor,
projekční plátno, ﬂipchart, ozvučení, TV, DVD/VHS
přehrávač.

HOTEL zámek BERCHTOLD,
Vidovice 6, 251 63 Strančice,
tel: 313 039 741,
hotel@zamekberchtold.cz,
www.zamekberchtold.cz

Řádková inzerce
Přední český výrobce
přívěsů a nástaveb
nákladních automobilů
hledá pro prodejnu sídlící v Modleticích
– u sjezdu D1 směr Říčany (exit 11)

 Přijmeme pracovnici na úklid RD
v Říčanech. 1-2 dny/týden.
Pouze písemné nabídky na email:
ma@cmail.cz.

PRODEJCE – TECHNIK

 VODA - TOPENÍ,
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
Tel: 604 835 260,
Helebrant.A@seznam.cz

 Nabízíme prodej i pronájem bytů
v Kostelních Střímelicích,
tel.774 608 993, 731 520 919.

 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
u metra Háje, Praha 4, Brandlova 5
– komplexní právní služby – vymáhání
pohledávek,zastup. u soudů,
obchod. a obč. právo, byty, rozvody,
výživné, dědictví, exekuce, smlouvy.
Tel.: 606 125 069,
e-mail: causa@cmail.cz.

 Přijímáme další pracovnice
do čistírny oděvů a prádelny
v Říčanech. Prosíme pouze
písemné nabídky na email:
info@cisteniodevu.cz.

 Hledám uplatnění jako lektor
angličtiny, dlouholetá praxe
– žití v USA přes 15 let, výuka
na několika školách.
Tel. 602 285 962,
e-mail: vjb@seznam.cz

 Pronajmeme nebytové prostory o rozloze 70 m2
v Ondřejově na náměstí. Vhodné jako kancelář
nebo obchod. Výhodná lokalita v centru obce.
Cena dohodou. Kontaktní telefon: 723 852 240
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PK-podlahy největší
interiérové studio v regionu

www.interierystaveb.cz

Dodáváme a instalujeme na klíč podlahy, dveře, schody.

AKCE NA ÚNOR DŘEVĚNÁ PODLAHA
Dub Rustic kartáčovaný
přírodní olej
1490,00 nyní 999,00 Kč vč. DPH
Dub Classic Polar White
matný bílý lak
1280,00 nyní 880,00 Kč vč. DPH
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Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy
najdete na Černokostelecká 1623/14, Říčany
(ve výškové budově bývalého Interiéru vedle Billy),
otevřeno Po-Pá 9.30 - 18.00 hod. (po dohodě dle vaší
potřeby), tel.: 604 941 123,
e-mail: pk-podlahy@seznam.cz, www.pk-podlahy.cz.
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 ČENDA ÚKLID – úklid oken,
zimních zahrad, koberců,
sedaček či pravidelné úklidy
kanceláří, domů, zahrad.
Tel. 603 874 107.
www.cenda-uklid.wbs.cz,
cendauklid@seznam.cz

Pracovní náplň: Prodej a zpracování nabídek,
prodej náhradních dílů a příslušenství,
zodpovědnost za chod prodejny
Váš proﬁl: Ukončené středoškolské vzdělání nejlépe
tech. směru, trestní bezúhonnost, organizační
a obchodní schopnosti, uživatelská znalost práce na PC,
časová ﬂexibilita, znalost AJ nebo NJ výhodou.
Nabízíme: Perspektivní a zajímavou práci, zázemí
společnosti s významným postavením na trhu,
odpovídající ﬁnanční ohodnocení s motivací na výkon
 nástup březen,duben, příp. dohodou, životopis
zasílejte na e-mail.: praha@vezeko.cz
 Pracovní poměr dohodou možný na HPP, VPP i OSVČ
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Fuchs Oil Corporation (CZ) spol. s r.o.

hledá administrativní
pracovnici/pracovníka
do skladu v Oticích.
Požadujeme středoškolské
vzdělání, uživatelskou
znalost PC (SAP výhodou),
praxi v administrativě.
Alespoň částečná znalost
angličtiny výhodou.
Pracovní doba od 6,00 hod. CV zasílejte
do konce února na petra.vargova@fuchs-oil.cz
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REALITNÍ PORADNA
Vlastním rodinný dům, který musím v letošním roce z rodinných
důvodů prodat. Zajímalo by mě, zdali kromě zvýšení daně z převodu nemovitosti nastali nějaké další změny týkající se mého případného prodeje?
Berendová M., Zruč n. S.
Ke zvýšení daně z převodu nemovitosti skutečně došlo od 1. 1.
2013, a to z dosavadních 3% na
4% z ceny kupní nebo ze znaleckého posudku – záleží na tom,
jaká částka je vyšší.
Další podstatná změna se týká
povinnosti zpracování průkazu
energetické náročnosti budovy
podle novely zákona 406/2000
Sb. Energetický průkaz je povinen
předložit každý vlastník budovy
a bytové jednotky při jejím prodeji, a to již při samotné inzerci a nabídce nemovitosti. Tento průkaz

se poté stává součástí kupní smlouvy při následném převodu nemovitosti. Vlastník bytu v případě prodeje
bytové jednotky může do r. 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za 3 předchozí zúčtovací období. Výjimka pro
zpracování energetického průkazu
se vztahuje na objekty s menší obývanou plochou než 50 m2 a dále pro
objekty rekreační, chaty, chalupy
a objekty podle LV užívané pouze
pro rekreaci. Dále pak se tato povinnost netýká památek a objektů pro
náboženské účely.

Poslední změnou, která nastala
od 1. 1. 2013 je zákonem uložena
povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři. Vzor formuláře
je stanoven vyhláškou č. 401/2011
Sb. a lze jej získat na www.cuzk.
cz nebo na podatelně každého katastrálního úřadu, příp. na adrese
http://nv.cuzk.cz naleznete aplikaci,
jejíž pomocí snadno vytvoříte Návrh
na vklad práva do katastru nemovitostí. Aplikace využívá aktuální
údaje katastru nemovitostí, které
tak nebudete muset vyplňovat.
Andrea Ptáčková,
asistentka realitní kanceláře
Evropa, Benešov
Tel.: 317 711 711,
e-mail: benesov@rkevropa.cz

Nemusíte jezdit do servisu – rozbité autosklo vyměníme u vás doma
Jedete do práce nebo vezete děti autem
do školy a náhle vám kamínek rozbije čelní
sklo. Co dělat? Obraťte se na autoservis
Autosklo Vojkov, který sídlí v obci
Tehovec-Vojkov 6 km od Říčan.
Výměna autoskel
z pojištění zdarma
„Zákazníkům nabízíme speciální
mobilní službu výměny autoskel“,
říká Radek Kadeřábek.

„Co to znamená? Nemusíte jezdit k nám
do servisu, ale my přijedeme za vámi
a sklo vyměníme u vás doma. Dojedeme
za vámi po celém
Středočeském kraji.
Stačí se objednat jeden
den dopředu. Výměnu
autoskel provádíme
z pojištění zdarma
- formality vyřídíme za

vás. Vyměňujeme čelní, boční
i zadní skla a opravujeme praskliny.
Používáme čelní skla zn. AGC, Pilkington,
Spintex.“
„Náš autoservis není specialistou jen na
výměny skel. Zajišťujeme kompletní servis
pro osobní, nákladní automobily a autobusy.
Jsme partnerem smluvních pojišťoven.“
 Pneuservis
 Autopůjčovna, zajištění náhradního vozu

 Automyčka, čištění interiérů aut,
plnění a čištění autoklimatizace
 Montáž tažného zařízení
 Klempířské a lakýrnické práce
 Odtahová služba
Autoopravna Tehovec Vojkov, volejte
automechaniky - tel.: 321 389 506,
e-mail: autosklovojkov@seznam.cz,
http://vojkov.eu/
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KVĚTINY

AUTOSERVIS VOSÁTKA

A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
Alena Šmídová

 Vázání  Aranžování květin
 Suchá vazba a svatby
V provozovně přemístěné do nových prostor
tradiční kvalita a sortiment.
tel: 323 660 136 mobil: 736 648 639
Choceradská 300, Mukařov

CHOCERADY 321
po-pá: 8 až 17 hod.
so: dle dohody
tel.: 602 338 840
ONDŘEJOV 18
po-pá: 8 až 17 hod.
tel.: 777 338 840
e-mail: autovosa@email.cz

www.autovosa.cz

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

Ŷ Zakázková výroba z lamina, MDF a dýhy vč. lakování – i do vysokého lesku
Ŷ Materiály značek Technistone, Corian, Egger, Thermopal, Eurolight, Glunz,
Kronospan, Polyform, Hettich, Blum, Graz, Effegibrevetti, Peka, Wireli, Mivokor, Franke a další
Ŷ Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací stěny, postele
Ŷ Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od patnácti značek
a dalších doplňků dle požadavků zákazníka vč. přípravy elektro a vodoinstalace

www.parkhotelpopovicky.cz
Ke Kostelu 13, Popovičky
Do nově otevřeného salonu v Park Hotelu Popovičky přijímáme:
KADEŘNÍKY, KOSMETIČKY, PEDIKÉRKY, MANIKÉRKY
Informace na +420 602 339 470
Dále pro naší restauraci hledáme: BARMANA, OBSLUHU
Nástupní plat 15 000 Kč, krátký-dlouhý týden
Podmínky: praxe v oboru, AJ, profesionální vstupování
BRIGÁDNÍKY (výpomoc v restauraci) nástup ihned
Profesní životopis s fotograﬁí prosím zašlete na
reditel@parkhotelpopovicky.cz

INSTALKLUB
Vančura

Tel.: 603 525 617

Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com
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VÝROBA NÁBYTKU
Romanovský Luboš

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR
kuchyňské linky, ložnice, dětské
pokoje, obývací pokoje, šatny,
pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostory

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

www.romanovsky.cz

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

Martin Svoboda

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

Vysoká kvalita
NEJLEPŠÍ CENY
autobaterií

U eCREDITu si můžete vybrat
například z těchto produktů:
Rychlá půjčka do 70 000 Kč
pro zaměstnance, podnikatele, důchodce

AKCE

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

NEPŮJČÍ VÁM V BANCE?
ZAVOLEJTE NÁM!
předčasné splacení půjčky zdarma
bez nahlížení do registrů
přímo od poskytovatele
působíme v celé ČR

Půjčka jištěna nemovitostí do 5 000 000 Kč
pro vlastníky domu či jiné nemovitosti
Půjčka jištěna automobilem do 1 000 000 Kč
pro vlastníky osobního automobilu

Restaurace
a penzion
Mlýn Pataki,
Žernovka

Máme tisíce spokojených klientů.

Více informací získáte na bezplatné lince

800 999 666

nebo můžete žádat on-line na: www.ecredit.cz

Přijmeme

samostatného kuchaře
s profesionálním přístupem,
602 293 523, e-mail:
info@mlynpataki.cz

AUTOELEKTRIKÁŘE

Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu,
množství a kapacitě za kilogram 8,- Kč!
!AKCE BATERIE!
12V 180 Ah 1000 A při vrácení váhově
stejné baterie 2.850,- bez DPH
12V 225Ah 1150 A při vrácení váhově
stejné baterie 3.650,- bez DPH

POZEMKY

pro výstavbu RD

Nádherné pozemky na okraji obce Strančice
ve vzdálenosti 6 min.chůze od nádraží,
výborné spojení do hlavního města,
cena od 2.160,-Kč/m²

Rožníček Jan
tel: 774 333 872

www-pro-tir.cz

Jan Slavík
tel: 725 935 531

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

 POČÍTAČE
 PRODEJ A SERVIS

 MODERNIZACE PC
 PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769, 251 01 Říčany
tel: 323 604 238, mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz

www.zavacomp.cz
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VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ
ZALESŇOVÁNÍ
VYKÁCENÝCH PLOCH
TEL.: 602238849
www.broukal.cz

ZEMNÍ PRÁCE,

autodoprava, kontejnery
Odklízení sněhu technikou
Prodej: Písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, zahradní substráty

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

PELETY Ø 6mm

775 624 469
www.hotovedomy.cz
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Dřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistého
suchého smrkového dřeva (piliny a hobliny)
– certif. dle rakouské Ö-NORM M7135
– vyrobené v ČR. Aktuální ceny na
www.espedi.cz nebo telefonicky
na tel. 777 283 009, 321 770 400.
Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy
v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích.
Na paletě 1050 kg.
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KROLAN s.r.o.

• lanka, páčky
• plasty, ﬁltry
• oblečení, helmy
• vše pro enduro
a motokros
Šípková 279 , Mukařov - Srbín
+ 420 736 452 405

www.mefo.cz

KLEMPÍŘI – POKRÝVAČI – TESAŘI
KOMPLETNÍ MONTÁŽE
A REKONSTRUKCE STŘECH
VÝROBA A PRODEJ
KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A MATERIÁLU
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Poděbradská 1163
250 92 Šestajovice u Prahy
Tel: 246 089 706
Mobil: 603 269 991
Fax: 246 089 704
Email: krolan@krolan.cz

NOVÁ SLUŽBA
PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
VYŘEZÁVÁNÍ
NA CNC STROJI HUNDEGGER
NAŘEŽEME VÁM MATERIÁL NA KROVY,
ALTÁNY, PERGOLY ČI GARÁŽOVÁ STÁNÍ
DODÁVKA I S PLÁNEM SESTAVENÍ
NEBO MOŽNOST MONTÁŽE.

WWW.KROLAN.CZ

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE

22. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

VÝSTAVA MOTOCYKLŮ, ČTYŘKOLEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

GOLF SHOW
TOP GASTRO & HOTEL

7. - 10. 3. 2013

7. - 10. 2. 2013
PŘIJĎTE A V

Partner veletrhu

YHRAJTE

vyhraj
Přijď a
696
NSTER
O
M
I
T
DUCA

VELETRH MOTOCYKL

PŘIJĎ A VYHRAJ MOTOCYKL DUCATI MONSTER 696 ZA 200.000,-

www.vyhrajmotorku.cz

www.incheba.cz

VŠECHNO MÁ SVÉ MÍSTO
Pİedstavujeme vám úplnô nový Cruze Station Wagon.

CENA OD

299 900 KË

Úplnô nový Chevrolet Cruze Station Wagon vám dává vše, co oæekáváte a ještô nôco navíc. Víc prostoru pro váš životní styl. Víc pohodlí pro İidiæe
i spolujezdce. Víc výkonu, zábavy a užitku díky nové İadô motorń a podvozku, který zvítôzil na Mistrovstvích svôta cestovních automobilń (WTCC).
A navíc získáte lepší pİipojení s inovativním informaæním systémem Chevrolet MyLink a Bluetooth®.

GARANCIA
ÉV
LET

Chevrolet Cruze Station Wagon
kombinovaná spotİeba 4,5 - 7,2 l/100 km, kombinované emise CO2 119 - 170 g/km.

VAGY
120.000

AUTO-STAIGER CZ A.S. | ÚSTįEDNÍ 14/21, PRAHA 10 - ŠTóRBOHOLY | WWW.AUTO-STAIGER.CZ
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Vyzkoušejte si ji mezi
prvními a vyhrajte některý
z jedinečných zážitků.
Letošní únor bude plný nových zážitků! Od 2. února 2013
si můžete vyzkoušet novou generaci vozu ŠKODA Octavia a
navíc vyhrát jedinečný zážitek. Objednejte si svou testovací
jízdu již nyní přímo u nás nebo na
www.zazijteoctavii.cz.

Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Váš autorizovaný prodejce a servis vozů ŠKODA:

Auto TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
Praha 10-Štěrboholy
Tel.: 267 229 310, 267 229 316
E-mail: skoda@tukas.cz

www. tukas.cz
SERVIS 7 DNÍ V TÝDNU
7:30 - 19:30 hod.

