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Život v kraji (str. 11)

Nové haly na 
kraji Říčan budou 
zprovozněny 
až po dokončení 
Pražského okruhu.

PETR PILÁT 
patří mezi 
světovou 
freestylovou 
špičku

Život v kraji (str. 15)

Mnichovice 
daly milión 
na rozšíření 
kapacity 
základní školy.

ZDARMA

Život v kraji (str. 9)

Štiřínské studánky 

se nacházejí v lese 

severně od zámku Štiřín. 

Jedná se o jedinečné 

technické památky.

Život v kraji (str. 8)

V Sokolovně 

Průhonice se ukutečnil 

jednodenní filmový 

festival. Tentokrát 

s Janem Hřebejkem.
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NOVÝ 

SORTIMENT

NEJLEPŠÍ CENY

Soubor Taneční konzervatoře hl.m.Pra-
hy BOHEMIA BALET vystoupí v sobotu 
21. dubna v 18 hodin ve Sportovně kultur-
ním centru v Ondřejově. 

Ke spolupráci se souborem jsou zváni mladí 

i renomovaní domácí a zahraniční choreografo-

vé. Za dobu své existence se vyvinul v ambici-

ózní soubor mladých tanečníků, mnohdy laure-

átů mezinárodních soutěží. Představení Bohemia 

Baletu se vyznačují nejen technickou vyspělostí, 

ale přinášejí na scénu i radost a entuziasmus mla-

dých tanečních interpretů. Za dobu existence zís-

kal soubor několik ocenění a vytvořil mimořádné 

projekty i v profesionálním kontextu. Soubor 

vystupuje pravidelně na scéně Stavovského diva-

dla v Praze i Nové scéně Národního divadla a je 

pravidelně zván na hostování do zahraničí (mimo 

jiné USA, Japonsko, Kolumbie, Portugalsko, 

Kambodža).

Pro své vystoupení v Kulturním domě v Ond-

řejově, které je věnováno památce zasloužilých 

členek Národního divadla v Praze Jiřině a Maše 

Šiklovým, dlouholetým občankám Ondřejova,  

vybral soubor ze svého repertoáru balet Lunedda 

francouzské choreografky Bérangere Andreo, 

který získal 1. cenu na Soutěžní přehlídce sou-

časného tanečního umění ČR v roce 2012. Dále 

jednu z nejkrásnějších choreografií Pavla Šmo-

ka, vytvořenou na Trio g moll Bedřich Smetany 

a na závěr humornou Deku pod dekou na hudbu 

Paula Conteho Italien café v choreografii Toma 

Rychetského a Viktora Konvalinky, která obdr-

žela Cenu za humor na Soutěžní přehlídce sou-

časného tanečního umění ČR v roce 2012.

Milí čtenáři!
Tak máme za sebou masopustové oslavy, za-

tančili jsme si na hasičských, školních, sokol-

ských a obecních bálech, vynesli jsme Morany 

a než jsme se nedáli, jaro je tu. Záměrně jsem 

se vyhnula napsat, že jaro ťuká na dveře, proto-

že toto spojení se používá tak často, až je mi to 

protivné. Navíc mohou ťukat na dveře Velikono-

ce, Vánoce, podzim i exekutoři. Takže jaro je tu 

a konečně můžeme podnikat výlety „po Zápra-

ží“. Pokud nevíte kam, inspiraci najdete v tomto 

vydání. Zavítat můžete do SKC v Ondřejově, do 

Černokosteleckého pivováru, kde funguje uni-

kátní muzeum, nebo se můžete pokochat štiřín-

skými studánkami. Ale nesmíte zabloudit v lese 

Pod Stodůlkou. Tipy, jak prima strávit volný čas, 

najdete i v našem kalendáři akcí. 

Nebo můžete zajet do Čerčan a když budete 

mít štěstí, tak tam uvidíte trénovat Petra Pilá-

ta – skvělého freestylového motokrosaře. Petr 

jezdí na motorce od tří let – pokud nevěříte, 

podívejte se na fotku u rozhovoru na straně 4. 

Pokud hledáte pohlazení po duši, tak si 

najděte čas na kázání Daniela Kvasničky. 

Sbor Církve bratrské již nehledejte v Olivov-

ně. Setkání se budou konat v konferenčním 

centru v Oáze Říčany, a to téměř každou ne-

děli v 10 hod., včetně Velikonoc.

Milí čtenáři, užijte si Velikonoce a pálení 

čarodějnic. Dejte na sebe pozor a za měsíc 

zaťukám na dveře. ☺

Helena Vlnařová
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Osobnosti regionu

Akční nabídka Trumf a Magic s cenovou výhodou až 90 000 Kč
Na tom, že všichni vyklízejí garáže, není nic podezřelého. Dozvěděli se totiž, že 
nadstandardně vybavené modely Trumf a Magic teď získají s cenovým zvýhodněním 
až 90 000 Kč. S úvěrem od ŠkoFINu navíc dostanete zimní kola zdarma! Nabídka platí 
do vyprodání skladových zásob.

Vykliďte garáže!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u vyobrazeného modelu 
Magic dle motorizace: 5,1-5,9 l/100 km a 117-139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Tel.: 724 148 323
skoda@tukas.cz
www.tukas.cz

TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
Praha 10 - Štěrboholy
Tel.: 267 229 310

inzerce

Pilník patří mezi nejlepší freestylové jezdce na světě
Vyskočí na motorce 

dvanáct metrů 

vysoko, udělá salto 

a pověsí se za 

řidítka hlavou dolů 

– to všechno zvládne 

sympatický mladý 

muž Petr „pilník“ Pilát 

z Pyšel. Nedávno si 

na tréninku v Americe 

komplikovaně zlomil 

nohu v nártu. Tak mu 

držme palce, ať se 

brzy uzdraví a může 

Českou republiku ve 

freestyle motokrosu 

dále skvěle 

reprezentovat. 

vody, chodí na tréninky, natáčí mě, 

abych viděl, kde dělám chyby. 

Jaké nejtěžší triky nyní předvá-
díte?

Náročný je Back flip tsunami. 

V saltu se motorka dostane  kolmo 

k zemi, řídítky dolů a jezdec udělá 

stojku s nataženýma rukama. Potom 

mám trik, který nyní dělám jediný na 

světě – salto na motorce, přičemž se-

dím bokem s oběma nohama na jed-

né straně. Je to těžké v tom, že mo-

torka má jinou stabilitu. A teď jsem 

se naučil další skok - najíždím na 

salto a držím se pouze jednou rukou. 

To děláme dva lidi na světě. Hranice 

triků se ale stále posouvá a když ně-

kdo s něčím přijde, my ostatní se to 

snažíme překonat. 

Vy jste už nějaký trik vymyslel?
Mám v hlavě jednu věc a hned, 

jakmile se uzdravím, půjdu skok 

vyzkoušet. Ale třeba to ani nepůjde 

skočit.

Prozradíte, co to bude?
Ne ne!:)

Jak se trénují nové skoky?
Jezdím trénovat do areálu firmy 

ŽPSV v Čerčanech, kde mám vý-

borné zázemí. Některé triky zkou-

ším hned s dopadem „na hlínu“. 

Ale těžší kousky musím trénovat na 

jámě. Je 16 metrů dlouhá a plná mo-

litanu. Když ale dopadnu špatně, tak 

to stejně pěkně bolí. Při tréninku je 

nesmírně důležité přesně si zafixovat 

všechny pohyby a také nájezdovou 

rychlost. Naše motorky totiž nemají 

tachometr, takže vše závisí na citu 

jezdce. Trénink je fyzicky i psychic-

ky velice náročný.  

Jak se při závodech posuzují 
triky? Je dáno nějaké pevné 
bodové ohodnocení za jednotlivé 
skoky? 

Právě že ne! Vše záleží na sub-

jektivním posouzení rozhodčího. 

Každý závodník si sám určí, co bude 

skákat, ale nikdy nemá jistotu, jaké 

dostane ohodnocení. Takže i když 

skočíte perfektně nejtěžší skok na 

světě, první místo mít nemusíte. 

Existují dvě nejprestižnější soutěže 

- mistrovství světa a Red Bull X-

-Fighters. V soutěži Red Bull výkon 

hodnotí pět rozhodčích – jeden sle-

duje styl jezdce, druhý dopady, třetí 

variace (jestli se povedou třeba dva 

triky v jednom skoku), další se dívá 

na diváky, zda se to líbí lidem. Pak se 

body sečtou. Soutěží se vyřazovacím 

způsobem, to znamená, že dva jezdci 

jedou proti sobě a ten s méně body 

vypadává. Na MS každý rozhodčí 

hodnotí všechno a podle celkového 

počtu bodů se jezdci probojovávají 

z kvalifikace do finále. 

Freestyle motokros je zatím mla-

dá disciplina, a já doufám, že se ča-

sem nějaká pravidla podaří nastavit. 

Protože tato situace moc nepřispívá 

k dobré atmosféře. Často je po závo-

dě někdo naštvaný a zklamaný.  

Stalo se, že i vás nespravedlivě 
ohodnotili?

Třeba vloni na mistrovství v Bul-

harsku jsem skončil čtvrtý, přitom 

jsem zajel skvělou jízdu. I obecen-

stvo mohutně bučelo.

Ale co se dalo dělat…  

Cítíte při skoku, že to není ono 
a raději trik nedáte?

Jo, kolikrát se mi stalo, že jsem 

cítil, že rozjezd nebo výška není 

optimální a trik jsem neprovedl. 

Bohužel, z nějakých triků se „utéct“ 

nedá. Salto si v polovině rozmyslet 

nemůžete. Když už jste jednou ve 

vzduchu, a je něco špatně, tak vám 

nic nepomůže. To se mi stalo právě 

před nedávnem na tréninku v Ame-

rice, kde jsem si zlomil nárt. Už při 

nájezdu jsem měl pocit, že motorka 

nemá správný výkon. Ale podařilo 

se mi z motorky šikovně seskočit, 

takže to odnesla „jen“ noha. Přece 

jenom jsem byl 12 metrů nad zemí 

a mohlo to dopadnout hůře. 

Musíte se před skokem koncen-
trovat?

Jistě a bývám docela nervózní. 

Takže musím pracovat i na tom, 

abych se před závodem dostal do 

psychické pohody. Ale když už zá-

vod jedu, tak to napětí ze mne spad-

ne a užívám si to. 

Procestoval jste kus světa. Kde 
se vám nejvíce líbilo?

Obrovským zážitkem byly zá-

vody v Mexico City v býčí aréně, 

kam  se vejde na 60 tisíc lidí. Když 

jsem vjel do arény a viděl ten roz-

bouřený dav, tak to byla fakt síla. 

Podobnou atmosféru jsem zažil 

i ve Španělsku v Madridu. 

Umíte si představit, že byste 
dělal něco jiného než jezdil 
a skákal na motorce?

V současné době absolutně ne. 

Doufám, že budu zdravý a nepřihodí 

se mi žádné vážné zranění. A také 

že se bude dařit a dosáhnu dobrých 

výsledků. Až budu cítit, že se již ne-

můžu nijak zlepšit, tak v nejlepším 

odejdu. Ale to říkám nyní, když je 

mi 21 let. Uvidíme co bude za deset, 

patnáct let. ☺

Petře prý jste začal jezdit na 
motorce už ve třech letech?

Můj táta je motorkář a v mládí 

také jezdíval motokros. Jednou jsme 

se byli podívat na nějakých závodech 

a táta mě z legrace posadil na malou 

motorku. Myslel, že budu jenom 

sedět. Jenomže já okamžitě přidal 

plyn a bez problémů se rozjel. Táta 

byl samozřejmě nadšený, že jsem 

„po něm“ a s maminkou se dohodli, 

že mi malou motorku koupí. Od té 

doby se pro mě motorka stala vším 

a skoro veškerý volný čas jsem trávil 

na improvizovaném okruhu, který 

táta upravil za domem. Ve čtyřech 

letech jsem už jel svůj první závod 

v motokrosu. V deseti letech jsem se 

stal mistrem republiky. Ale tou do-

bou jsem již začal pokukovat po těch 

borcích, co skáčou freestyle.  

Jak jste se k freestyle motokrosu 
dostal?

Shodou okolností v sousedních 

Pětihostech bydlel Petr Kuchař – 

skvělý motokrosař a průkopník fre-

estylu u nás. Ačkoliv se může zdát, 

že se jenom vozíme na motorce, je 

tento sport hodně fyzicky náročný 

a Petr chodil často běhat. A jednou 

takhle běžel kolem našeho domu 

a viděl mě jezdit. Dal se s tátou do 

řeči, slovo dalo slovo, a začal nám 

pomáhat. Toto setkání pro mě bylo 

osudové a přineslo mi nejen výbor-

ného učitele, ale také nejlepšího 

kamaráda. Tenkrát mi bylo deset let 

a kromě motokrosu jsem začal zkou-

šet svoje první skoky.

Dá se motokros a freestyle dělat 
zároveň?

Pokud chcete sport dělat na něja-

ké úrovni, tak ne! I když se zdá, že 

se obě disciplíny doplňují, každá 

vyžaduje jiný trénink. A to se mi 

stalo málem osudným. Ve třinácti 

letech jsem měl těžkou nehodu. Na 

jedné exhibici jsem nezvládl skok. 

Nebyl jsem dobře připravený a kon-

centrovaný, protože se zrovna jely 

motokrosové závody. Rozdrtil jsem 

si hrudník a ležel v kómatu. Naštěstí 

se mi to podařilo s velkou pomocí 

mých blízkých zvládnout.

To muselo být pro rodiče velmi 
těžké…

Bylo! A když jsem se uzdravil, za-

čalo se opatrně řešit, zda budu pokra-

čovat. Táta byl překvapivě mnohem 

více proti než maminka. Ale protože 

jim je jasné, že bez motorek nemo-

hu žít, tak jsme se dohodli, že budu 

dělat jenom freestyle a pořádně. Ale 

mamka od té doby nejezdí na žádné 

moje závody, ani se nemůže dívat na 

přímé přenosy. Když ale sedím zdra-

vý vedle ní v obýváku na gauči, tak 

se s chutí podívá na záznam a je na 

mě pyšná. Táta je mojí velkou opo-

rou. Jezdí se mnou na všechny zá-

� Již v pěti letech obsadil 

druhé místo na Velké ceně 

ČR mezinárodního mistrovství 

Evropy. Až do vážného 

úrazu v roce 2004 sbíral 

v motokrosových soutěžích 

jedno ocenění za druhým 

a je mistrem ČR a mistrem 

severní Itálie.

� I ve freestylové disciplíně 

se řadí mezi světovou špičku. 

V roce 2005 ve svých 14 letech 

byl zapsán do Guinessovy knihy 

rekordů jako nejmladší člověk, 

který skočil salto na motorce. 

V roce 2009 skočil salto na 

motorce (Tandem Back flip) 

s pražským primátorem. 

Tento skok dokázal skočit pouze 

nejlepší Američan 

Travis Pastrana a Petr Pilát. 

� Od roku 2008 je pravidelně 

zván do série Red Bull X-

Fighters a mistrovství světa. 

Ze série Red Bull X-Fighters má 

nejlepší 5. místo a v mistrovství 

Světa se loni začal umisťovat na 

stupních vítězů stále častěji.

� Petr Pilát jezdí profesionálně 

v týmu rakouského výrobce 

motorek KTM.

� Petrovi sponzoři: Red Bull, 

KTM, DC shoes, GF, ŽPSV, 

Red Bull Kini, Mitas, 

Skateshop.cz, Alpinestars, 

Oakley, Motorex, Moira, Moto 

Point, Proormedent, GoPro, 

GS Park, Procházka Moto.
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Mukařov
„Letos se nás na Dětském 

karnevalu s hasiči sešlo 

přes dvě stě,“ napsala 

nám za pořadatele Jitka 

Pokorná. „Děti tancovaly 

a soutěžily a mlsaly 

bonbóny, které rozdával 

velký klaun. Tradičně 

nechyběla bohatá tombola 

a na závěr všechny děti 

navíc dostaly balónky, 

sladkosti a také ovoce. 

„Organizátoři letos 

vymysleli novinku 

– všechny děti na památku 

obkreslily svoje ručičky na 

veliký pruh papíru a také 

mohly něco napsat 

nebo nakreslit. Bude to 

každoroční tradice a bude 

zajímavé sledovat, jak nám 

děti rostou.“  

Mirošovice 

„Tak máme za sebou pátý, tedy tak trochu jubilejní „Čolčí 

karneval“ a Mirošovicemi už zase chodí slušné a spořádané 

děti místo všech těch kovbojů, lesních žínek a zvířátkových 

postaviček,“ napsaly nám maminky z MC Čolek.

„Tentokrát nás odpolednem provázel klaun Krejčík Honza 

ze Záplatovic se Špendlíkem Nesmyslíkem a věřte, byla to 

pořádná legrace!

Život v kraji

Velké Popovice – V areálu pivo-

varu se uskutečnil již 3. ročník po-

pulárních Ladovských vepřových 

hodů. Krásné počasí přilákalo na 

nádvoří pivovaru rekordní počet ná-

vštěvníků - přes dvě tisícovky lidí 

přišlo ochutnat zabíjačkové dobro-

ty a velkopopovickou jedenáctku 

Medium a pivo Kozel Černý. Navíc 

byl připraven bohatý program. 

„K podobným akcím patří ukáz-

ky tradičních řemesel, a nechyběly 

ani ve Velkých Popovicích. Tou nej-

atraktivnější bylo samozřejmě mis-

trovství v podání řezníka Kadlece, 

který se spolupracovníky přichystal 

zabíjačku, jak má být – od bourání 

masa až po přípravu guláše, polév-

ky, jelítek a jitrnic, ovárku, tlačenky 

i škvarků. Celkem návštěvníci spo-

řádali šest a půl prasete,“ informo-

vala nás manažerka Eva Kršňáková. 

„Svůj um předvedli také kováři 

a košíkáři, k tomu všemu v lidovém 

tónu zahráli harmonikář a bombar-

Řezník Kadlec 
předvedl své umění

donista, zazpívaly a zatančily děti 

ze ZUŠ. Ty navíc připravily výstav-

ku svých prací na téma „Zabíjač-

ka“. Velký nápor návštěvníků čekal 

i na prohlídkovou trasu pivovarem 

a Návštěvnické centrum s Kozlím 

obchůdkem. Na exkurzi do historie 

i současnosti pivovaru a Velkopopo-

vického Kozla se v sobotu vydalo 

celkem 386 zájemců.“

Život v kraji

Velké Popovice 

Dětský karneval 

v Popovicích si nenechalo 

ujít téměř sto dětí, rodičů, 

babiček a dědečků. 

Hrály se nejrůznější hry, 

tancovalo se, zpívalo, 

přednášely se básničky. 

Akce trvala téměř dvě 

hodiny a některým dětem 

se nechtělo domů. 

inzerce

Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu, 
množství a kapacitě za kilogram 5,- Kč!

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

Roman Kožušník 
tel: 774 333 872

Vysoká kvalita 
NEJLEPŠÍ CENY 

autobaterií

Kostelec n.Č.l – V areálu 

Černokosteleckého pivováru na-

jdete  ojedinělé muzeum, které 

schraňuje historické technologie, 

nástroje a nejrůznější předměty, 

které vypovídají o bohaté historii 

výroby piva v Čechách. Majitelé 

pivováru zachraňují tyto památky 

ze starých pivovarských provozů, 

které jsou nemilosrdně bourány. 

Nedávno se jim podařilo zachrá-

nit unikátní vodní nádrže…

„To se jednou rozdrnčel te-

lefon a na druhé straně kolega 

z muzea ve Vysokém Mýtě s ur-

gentní informací o archeologic-

kém objevu v bývalém pivovaru 

Lomnice nad Popelkou. „Kluci, 

jeďte tam rychle! Něco vykopali 

v pivovaru, je to velký a staví se 

tam zase nějakej vobchoďák.“ Co 

se dalo dělat? S nasazením řidi-

čáku jsme upalovali do míst, kde 

se bourala nejstarší budova ve 

městě. Čekala nás velká plocha 

s archeologickými vykopávkami 

v místech původního chladného 

hospodářství a hospodářských 

budov pivovaru. Sladovna byla 

částečně opravována a v mís-

tech varny s chladícím štokem se 

proháněl bagr. Hlavním nálezem 

byly dvě roubené konstrukce 

dvoukomorových vodních ná-

drží, které byly zahloubeny do 

nepropustného jílového podloží. 

Vetší a mladší nádrž o rozměrech 

cca 6 x 3 metry roubená z jedlo-

vých trámů pochází z konce 18. 

století a dochovala se v perfekt-

ním stavu. Starší a menší nádrž 

je v horším stavu. Na místě jsme 

se ihned domluvili s archeology 

a stavební firmou na odvozu pi-

vovarských nádrží, i když jejich 

přesná funkce je doposud nejasná. 

Po konzervaci, rozebrání a popisu 

jednotlivých částí nádrže došlo 

k nejhoršímu. Stěhování bylo vel-

mi náročné a na naložení jednoho 

trámu bylo třeba osmi chlapů. 

V Kostelci bylo třeba ihned jed-

notlivé kusy nádrže umístit do 

vlhka. K tomu účelu byla vybrána 

nevyužívaná lednice za třetím le-

žáckým oddělením. Nyní se dřevo 

aklimatizuje v nových podmín-

kách a snad dojde letos za pomoci 

profesionálů z turnovského muzea 

k jejímu opětovnému složení.

Jedno je však jasné. Z našeho 

sklepa je už nikdy nikdo nevyn-

dá.“

Michal Starec 

Pivovarské muzeum otevřeno 

každou sobotu od 15.00. 

Exkurze trvá cca 60 minut 

a zahrnuje malé občerstvení. 

Minimální počet návštěvníků je 

6 a vstupné je 70 Kč.

Nádrž pochází 
z konce 18. století

inzerce



inzerce
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Filmový festival zahájil v deset 

hodin film Šakalí léta, pak násle-

dovaly Pelíšky a po nich přišel na 

řadu nejméně známý Hřebejkův  

film Zítra se bude…. Jde o fil-

mové ztvárnění divadelní opery 

Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila 

o procesu s Miladou Horákovou, 

kterou skvěle zahrála Soňa Červe-

ná. Představení i film sklidily řadu 

ocenění, a to u odborné kritiky, 

i u diváků. I při promítání v Prů-

honicích bylo znát, že diváky tento 

silný příběh zasáhl. Organizáto-

ři akce Petr Jachnin a Vítězslav 

Praks připravili pro Jana Hřebejka 

překvapení – originální dort, kdy 

spolu ve filmové aréně soupeří 

hřeben a býk a dohromady sply-

nou v hřebejka. Příští filmový svá-

tek plánují organizátoři na květen, 

kdy do Průhonic přijedou Zdeněk 

a Jan Svěrákovi.

Nejhorší situace 
nastávají po 
dokončení filmu

Pane Hřebejku, těší vás 
takové akce, které prezentují 
vaše filmy?  

Samozřejmě mě to těší. A skvě-

lé je, že se promítal i film Zítra se 

bude... Právě na takových akcích 

je možnost diváky seznámit s fil-

my, které jsou dobré, ale distribuč-

ně se jim nedařilo a neprosadily 

se do širšího zájmu diváků. Co se 

týče výběru ostatních filmů, rozu-

mím pořadatelům, že vybrali ově-

řené fláky. Ale zase je tu riziko, že 

lidi je dobře znají a nebudou mít 

zájem přijít.

Vaše filmy se promítají i na 
nejrůznějších zahraničních 
festivalech. Jak je místní diváci 
vnímají?

Jde o to, kde se festival koná. 

Jasně že Poláci nebo Maďaři ro-

zumějí českým filmům lépe, než 

třeba Američani. A také záleží na 

tom, jak hodně jsou diváci vzdě-

laní. Pokud jsou to filmoví mani-

aci, tak vědí o našich filmech více, 

než čeští diváci. Tak jako někteří 

nadšenci u nás mají perfektní pře-

hled o finské a jiné kinematografii. 

Myslím si, že režisér má natočit 

film, jak nejlépe dovede a nepře-

mýšlet o tom, co by tam mělo 

být, aby ho svět přijal. Naopak si 

myslím, že je skvělé, když je ve 

filmu cítit, ze které země je režisér. 

Já také rád chodím na švédské fil-

my, protože jsou typicky švédské. 

Nechci, aby byl snímek natočený 

jako americký nebo francouzský. 

A někdy nastanou situace, které 

neodhadnete a nemůžete je prvo-

plánově ovlivnit a sice, že se za-

hraniční divák nechá unést i úplně 

lokálním, specifickým filmem. Mě 

se například přihodilo, že za mnou 

v Chicagu přišel indický konzul 

a řekl, že film „ U mě dobrý“ ho 

nadchnul, protože přesně vystihu-

je, co se děje i u nich. 

 

Je těžké hodnotit své filmy a tře-
ba přiznat, že se něco 
úplně nepovedlo?

Nejhorší situace nastávají po 

dokončení filmu, když jsem z něho 

totálně unavený, naštvaný a zkla-

maný, že se vlastně nic nepovedlo. 

A teď mám odpovídat na otázky, 

jak odhaduji úspěch snímku. To 

se nedá! Film můžete zhodnotit až 

po nějakém čase. Zapomenete na 

všechny zbytečné věci kolem natá-

čení a můžete vnímat příběh a jak 

na vás působí, a zdali po pár letech 

už nenudí. Podle mého se oprav-

du dobrý film pozná až po letech. 

Nerad používám přirovnání, ale 

je to jako s vínem. Některé filmy 

stejně jako kvalitní archivní vína, 

otevřete po padesáti letech, a stále 

skvělé. Také je spousta filmů, které 

jsou dobré, ale určené k okamžité 

konzumaci – jako víno boujolais, 

to se také nedá pít po deseti letech. 

No a pak je tady krabicové víno…  

Nedávno jsem byl se ženou na 

snímku z roku 1959 U konce s de-

chem s J.P.Belmondem od režiséra 

Jeana-Luc Godarda. Ten film byl 

naprosto skvělý a neztratil nic ze 

svého kouzla. 

Točíte s přibývajícími 
zkušenostmi jinak? Měníte se?

Ze sebe se nevyvlečete a jak rád 

říkám – film odráží metabolismus 

tvůrců. Takže abych s přibývající-

mi roky a zkušenostmi začal točit 

nějak výrazně jinak, to asi ne! Ale 

pochopitelně při své práci občas 

podlehnu nějakým vlivům a schí-

zám a udělám rozhodnutí, která 

nejsou dobrá, i když byla učiněná 

pod vlivem nejlepších pohnutek. 

Režisér se může nechat ovlivnit 

a něco změnit, ale nesmí ztratit 

vizi. On jediný ví, kam film smě-

řuje a jak to má být.  

JAN HŘEBEJK dostal v Průhonicích 
dort s hřebenem a býkem
V Sokolovně Průhonice se uskutečnil již druhý  jednodenní 

filmový festival osobností české kinematografie. 

Tentokrát si diváci mohli vychutnat filmy Jana Hřebejka, který 

na akci osobně přijel, aby se zúčastnil diskuze s diváky. 

Máte nějakého přítele, 
od které byste si nechal poradit. 
Třeba Nevinnost jste pouštěl 
Miloši Formanovi?

Forman je zdvořilý člověk, takže 

mi k filmu neřekl nic špatného. De-

bata byla spíše asociativní, protože 

se film natáčel na Máchově jezeře, 

kam Forman v dětství často jezdil. 

A nedokážu si představit, že by na-

stala situace, že by mi Forman řekl, 

tuto pasáž dělej jinak, to vyhoď 

celé, to je dobrý. To zkrátka nejde! 

Film představuje váš názor, vaše 

vnímání, vaši představu, jak příběh 

sdělit lidem. Nemůže přijít někdo 

jiný a úplně změnit smysl. Pelíšky 

a Musíme si pomáhat jsem pouštěl 

Jiřímu Menzlovi, a také mi neřekl 

nic kritického. A ono to ani nepři-

nese žádný užitek – někomu  napá-

lit, jak se vám to nelíbí. Nejde o po-

krytectví, ale o jakousi kolegiální 

blahosklonnost. A úplně nesnáším, 

když mě po premiéře zastavují lidé 

a mají potřebu se vyjádřit a říkají: 

Víte, musím vám říct, že se vám to 

nepovedlo. A já říkám: Nemusíte! 

Jestli bylo něco špatně, to ukáže 

čas a já si na to přijdu sám. A jest-

liže na to přijdu, a film je opravdu 

nepovedený, tak si důsledky stejně 

ponesu já osobně, ať už mě někdo 

hodnotí nebo ne. Ale jiná situace 

nastává u komedií. Tam jiný pohled 

potřebuji, protože některé scénky 

mám překoukané a vlastně nevím, 

zda dobře fungují a zda rozesmějí. 

 

Akční nabídka Trumf a Magic s cenovou výhodou až 90 000 Kč

Vykliďte garáže!

Na tom, že všichni vyklízejí garáže, není nic podezřelého. Dozvěděli se totiž, že nadstandardně vybavené modely Trumf a Magic teď získají 
s cenovým zvýhodněním až 90 000 Kč. S úvěrem od ŠkoFINu navíc dostanete zimní kola zdarma! Nabídka platí do vyprodání skladových 
zásob.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u vyobrazeného modelu Octavia Tour Trumf dle motorizace: 6,4-7,2 l/100 km a 149-168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

Všedobrovice, Štiřín – U šti-

řínských studánek se sešlo několik 

nadšených dobrovolníků, kterým 

není lhostejný nepořádek v lese. 

Využili svůj volný čas a alespoň 

částečně uklidili okolí několika les-

ních studánek, jež kdysi zásobova-

ly vodou zámek a pivovar u Štiřín-

ského zámku. Na brigádu, kterou 

uspořádal Osadní výbor Všedobro-

vice a Štiřín, přišli dospěláci i děti, 

a všichni společně odnášeli větve, 

sbírali různý odpad a čistili koryta 

potůčku. V poledne pak lesem za-

voněly na ohníčku opečené buřty. 

Na pálení posbíraného klestí dohlí-

žel zkušený hasič pan Žižka.

„Koryto potůčku a studánky 

sice prokoukly, ale na svahu pod 

horní pěšinou je stále mnoho od-

padu, který sem lidé bezostyšně 

sypou,“ napsala Petra Pařízková. 

„Našli jsme i hodně zavařovacích 

sklenic a lahví. To asi nějaký kou-

mák uklízel sklep. On má čisto, 

ostatní mají problém, a musejí dá-

vat pozor, aby se v lese nepořezali 

o střepy. Takže ke studánkám se-

jděte z cesty raději po improvizo-

vaných schůdkách, které jsme pro 

vás připravily. Užijte si nádhernou 

procházku a važme si krásné pří-

rody kolem nás!“ 

Jako přípravnou etapu chceme 

s pomocí místních obyvatel ve spo-

lupráci s Lesy ČR započít dlouho-

dobý záměr o zpřístupnění, uprave-

ní a zviditelnění tohoto místa. 

Osadní výbor 

Všedobrovice a Štiřín

Štiřínské studánky se 

nacházejí v lese zvaném Pod 

Stodůlkou severně od zámku Štiřín. 

Vyskytuje se zde několik pramenů 

a jímacích zařízení– Ringhofferova 

studánka, Ringhofferova krytá 

studna, Kněžská studna, Dinka 

Quelle, Zapomenutá studánka 

a Velká studna nad Kněžským 

rybníkem. Jedná se o jedinečné 

technické památky, avšak některé 

jsou v bezútěšném stavu a je 

nezbytně nutné jejich zabezpečení 

a oprava. V rámci žádosti o dotaci 

byla vyprojektována dokumentace 

na naučnou stezku ke Štiřínským 

studánkám, která vede ze Štiřína ke 

studánkám a dále do Všedobrovic. 

Součástí naučné stezky je instalace 

piknikových stolů, lavic, naučných 

tabulí a rozcestníků. Osadní výbor 

Všedobrovice a Štiřín zatím čeká 

na novou dotační výzvu, kam by se 

tento projekt mohl podat.

Štiřínské studánky patří 
mezi technické památky 
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Říčany – Developerská spo-

lečnost, která vlastní obrovský 

pozemek v „průmyslové“ zóně na 

Černokostelecké ulici (od Tesca až 

za obchod Billa), zde hodlá vybu-

dovat pět nových hal a zrekonstru-

ovat původní objekty. V objektu 

za Lidlem a za „Lidovkou“ se již 

usilovně buduje a brzy by se měly 

stěhovat první firmy – mimo jiné 

zde bude sídlit i středisko České 

pošty pro Středočeský kraj. Po 

rekonstrukci vznikne 22 000 m2 

výrobních, skladových a kancelář-

ských prostor ve dvou nadzemních 

podlažích. Přestavby se dočká 

i bývalá kotelna, kde podle infor-

mací developera vyroste 2 000 

m2 skladových ploch a kanceláří 

ve třech nadzemních podlažích. 

Komín zůstane zachován. Z plá-

novaných nových objektů by jako 

první měla vyrůst hala R1 v těsné 

blízkosti Tesca. Tato stavba již 

prošla posouzením vlivu na život-

ní prostředí a v lednu získala od 

Krajského úřadu souhlasné stano-

visko EIA.  

Jak bude budoucí areál vypadat 

a jak probíhají jednání mezi měs-

tem a developerem jsme se zeptali 

tajemníka MěÚ Tomáše Maříka.

Jednání stále probíhají a město 

se samozřejmě snaží vyjednat ta-

kové podmínky, aby vyhovovaly 

přísnějšímu regulačnímu plánu, se 

kterým se počítá v novém územ-

ním plánu. Podle těchto podmínek 

by nové haly nesměly přesáhnout 

4 000 m2 zastavěné plochy, což 

investor původně zamýšlel a od 

svého záměru ustoupil. Dalším dů-

ležitým bodem, o kterém se jedná, 

Nové haly budou zprovozněny 
až po dokončení Pražského okruhu

jsou přístupové komunikace. De-

veloperská firma přišla s původ-

ním plánem zásobovat celý areál 

z Černokostelecké ulice nájezdem 

vedle výjezdu požárních vozidel. 

Proti tomuto řešení jsme se  posta-

vili. Jednak by to bylo technicky 

těžko proveditelné a za druhé by 

se ještě více zkomplikovala dopra-

va v této části Černokostelecké. 

V novém návrhu se počítá s vjez-

dem i výjezdem pro zákazníky na 

několika místech areálu, včetně 

parkoviště Tesco a zásobování are-

álu by mělo být řešeno vjezdem na 

kraji areálu směrem od Uhříněvsi. 

V memorandu, o jehož konečné 

podobě zatím jednáme, a o kterém 

musí rozhodnout zastupitelstvo, 

by měla být zakotvena i podmín-

ka, že nové haly budou uvedeny do 

provozu až po dokončení alespoň 

části Pražského okruhu od dálnice 

D1. V současné situaci si nemůže-

me dovolit ještě více zatížit dopra-

vu v Říčanech.“

Jak pan tajemník dále uvedl, 

memorandum by mělo obsahovat 

i podmínky, za jakých bude řešeno 

odkanalizování celé oblasti. Dopo-

sud zde fungovala sdružená kana-

lizace, kdy do potrubí teče i dešťo-

vá voda. Součástí smlouvy mezi 

investorem a městem bude i vý-

sadba zeleně a celková úprava ob-

lasti. Hovořilo se i o možné úpravě 

bývalé železniční vlečky, která by 

Odkud bude celý areál zásobován? 

Jedním z možných řešení je tímto 

vjezdem na okraji Říčan.

Strančice – V areálu společnos-

ti TR objevili rysa ostrovida, kte-

rý chodil stereotypně podél plotu 

a hledal cestu ven. Situaci museli 

řešit pracovníci Záchranné stanice 

ve Vlašimi, kterým se zvíře poda-

řilo po třech hodinách odchytit. 

Jedná se o rysího samce v dobré 

kondici a bez zjevných zranění. 

Podle zubů je odhadováno, že jde 

o mladého jedince starého okolo 

tří let. Vážil 17,9kg. Zvíře nebylo 

označeno čipem, takže jde buď 

o nelegální chov nebo o volně ži-

jící zvíře.

„Nyní je umístěn v prostorách 

Záchranné stanice pro živočichy 

a v současné době pracovníci spo-

lupracují s vědci z brněnské Aka-

demie věd a AOPK na identifikaci 

zvířete,“ uvedla Michala Musilová 

z Českého svazu ochránců přírody. 

“Pokud se prokáže, že jde o volně 

žijící zvíře, bude vypuštěn v pří-

hodné lokalitě. Jestliže byl odcho-

ván lidmi a jeho chování tím bude 

výrazněji ovlivněné, pak již natr-

valo zůstane v péči Záchranné sta-

Odkud přišel strančický rys ostrovid?

nice či v jiném chovatelském sub-

jektu, například v nějaké ZOO.“

Je obtížné poznat, zda bylo 
zvíře chované v zajetí?

Není to tak jednoduché, jak se 

může zdát. Z běžného pozorování 

to určit nelze, protože pokud bylo 

zvíře chováno tzv. bezkontaktním 

Rys ostrovid se v České 

republice přirozeně 

vyskytuje. Především na 

Šumavě a v Beskydech. Při 

potulkách někteří jedinci 

přechází i na vzdálenější 

lokality. Výskyt rysa tak byl 

opakovaně zaznamenán 

například i v Brdech 

a okolí Prahy. Díky malé 

populační početnosti je 

rys ostrovid řazen mezi 

zvláště chráněné druhy 

živočichů do kategorie 

silně ohrožený. V současné 

době je ohrožen především 

pytláctvím a migrující 

jedinci silniční dopravou.

způsobem, tak neztratilo přiro-

zenou plachost. Nyní se zkoumá 

DNA vzorku chlupu a také pátráme 

v okolí Strančic, zda nenajdeme sto-

py, že zvíře samostatně lovilo nebo 

popřípadě trus tohoto rysa. Pokud 

by se ve vzorku našly stopy stravy, 

která není přirozená pro volně žijící 

zvířata, mohli bychom rozhodnout.

Přispějte na poraněná 

zvířata v nouzi

Pošlete DMS s textem 

zvirevnouzi vlasim 

na číslo 87777

1 DMS – 30 Kč

Snažíme se vidět význam před-

školního vzdělávání nejen v pří-

pravě na vstup do základní školy, 

ale především také jako přirozené 

socializační centrum, které nava-

zuje na výchovu v rodině, posiluje 

její výchovnou a vzdělávací funkci 

a navíc obohacuje děti o podněty, 

které v dnešní, uspěchané době čas-

to rodiče nemohou dětem v dosta-

tečné míře poskytnout nebo zajistit. 

Pro děti je období mezi 3 a 6 rokem 

velmi důležité s ohledem na vývoj 

osobnosti a socializaci ve společ-

nosti a právě přirozené prostředí 

vrstevníků je nenahraditelné. Snaží-

me se děti nejen rozvíjet a učit, ale 

především motivovat, nadchnout 

pro věc, přistupujeme často čás-

tečně i na jejich pravidla, děláme 

kompromisy, aby pocítily sounále-

žitost a respekt, posílily si vlastní 

sebevědomí. Zpětnou vazbou nám 

I ti nejzlobivější začínají spolupracovat
Zajímá vás, v čem 

je školka Pastelka 

v Petříkově odlišná? 

Zeptali jsme se 

ředitelky PhDr. Gabriely 

Strýčkové Ph.D.

potom je skutečnost, že i ti nejzlobi-

vější a nejméně přizpůsobiví jedinci 

začínají spolupracovat, uchopí au-

toritou učitele vlastním a osobitým 

způsobem, přestanou se nudit, a tu-

díž přestávají zlobit a my jsme jim 

potom schopni podat ruku, usnadnit 

životní cestu a vytvořit jim optimál-

ní předpoklady pro další vzdělání 

i život. V prostorách školky se po-

tom cítí naše děti bezpečně, kolikrát 

ani nechtějí domů a není výjimkou, 

že některým dětem i tzv. narovná-

me určitou dysbalanci v prostředí 

rodinném. Rodiče jsou v každém 

případě našimi partnery a mnohdy 

naše vztahy přerostly do přátelství. 

Rodiče se nebojí sdělovat diskrétní 

věci, svěřit se a komunikovat a my 

si této důvěry hluboce vážíme.

Je pravdou, že se zvýšeně 
věnujete preventivní péči 
v různých oblastech?

Ano, nejen díky mému předcho-

zímu vzdělání, ale i díky výborné 

spolupráci s mnoha odborníky 

se snažíme formou screeningů 

nalézt jedince, kteří potřebují zvý-

šenou péči, ať již v oblasti grafo-

motorické, logopedické nebo or-

topedické a rehabilitační. Pro celý 

kolektiv dětí MŠ jsou potom také 

nezbytné výstupy těchto šetření, 

a to zejména pro vedení pedagogů 

správným směrem -  v oblasti správ-

né ergonomiky sedu, správného dr-

žení těla, rozcviček s preventivními 

prvky vadného držení těla a ploché 

nohy, v oblasti správného úcho-

pu tužky, kde se snažíme striktně 

dodržovat tzv. levácké a pravácké 

varianty pastelek a tužek, využí-

váme též SES kuliček a samozřej-

mě v neposlední řadě provádíme 

logopedické rozcvičky a nabízíme 

každotýdenní pravidelnou logope-

dickou péči odborníkem. 

SBÍRKA NA OPRAVU 
KOSTELA

Konojedy – Obecní úřad vyhlašuje veřejnou sbírku na rekonstruk-

ci kostela sv. Václava. Sbírka potrvá do 19. 9. 2012. Peníze prosím 

poukazujte na nově zřízený účet obce Konojedy vedený u České spo-

řitelny – č.ú: 2514521339/0800.

Obecní úřad předem děkuje za jakýkoliv příspěvek.

Roku 1530 původní dřevěný kostel po zásahu bleskem vyhořel 

a nahrazen byl kostelem zděným. V kostele působil i husitský kněz 

Václav Karion, jehož proslulé kázání nad rakví Albrechta Smiřic-

kého vyšlo tehdy dokonce tiskem. Roku 1765 dala kněžna Marie 

Terezie Savojská, majitelka Černokosteleckého panství, starý kostel 

zbořit a na jeho místo postavit kostel nový. Stavba nového barokního 

kostela s věží byla tedy započata roku 1766 a dokončena roku 1777. 

se přestavěla na přístupovou ko-

munikaci pro pěší a cyklisty.

„Nejsme spokojeni s posuzová-

ním vlivu stavby na životní prostře-

dí na každou halu zvlášť,“ přiznává 

Tomáš Mařík. „Optimální by bylo 

docílit, aby se zpracovala EIA na 

celou oblast kompletně. Ale zatím 

není nic rozhodnuto.“
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Stalo se již tradicí, že se během dne 

starají o děti lyžařští instruktoři, kteří se 

dětem velmi trpělivě a s profesionálním 

přístupem věnují. Úplní začátečníci mají 

možnost naučit se základům lyžařských 

Se školkou na lyže!
Tak jako každý rok, i letos odjela naše česko-anglická 

mateřská škola Magic Hill z Říčan na zimní školku 

v přírodě na Monínec. Děti si zde užily nejen spoustu her 

a zábavy, ale hlavně zimních radovánek a lyžování.
dovedností v lyžařské školičce vybavené po-

jízdným kobercem a mnoha pomůckami pro 

výuku lyžování. Pokročilejší se zdokonalují 

na vleku přímo u chaty. 

Kromě lyžování  pomáhaly děti také Sněhur-

ce a 7 trpaslíkům plnit úkoly při cestě za pokla-

dem, který byl i konečnou, sladkou tečkou za 

celým pobytem.

Při závěrečném večeru jsme se všichni ra-

dovali z medailí a diplomů, které dětem 

za jejich snahu a lyžařské dovednosti 

předal medvídek Brumík. Nechyběl 

ani závěrečný táborák a pečení velmi 

oblíbených „marshmallows“ – sladké 

speciality našich amerických učitelů.

Všichni se již těšíme na červen, kdy 

se na Monínec zase vrátíme. Tentokrát 

však k bazénu, jízdě na koních a mnoha 

letním hrám.

Mgr. Radana Wagenknechtová

ředitelka MŠ Magic Hill 

www.magic-hill.cz

„Houpavý pohyb na koňském 

hřbetu stimuluje celé skupiny sva-

lů a nervů od kyčelního kloubu až 

ke krčním obratlům a podporuje 

rovnováhu a svalovou koordinaci. 

Navíc při jízdě na koni zapomene-

te na všechny starosti a vyčistíte si 

hlavu, protože se musíte soustředit 

na svůj výkon. V neposlední řadě 

bych ráda připomněla šestou etic-

kou zásadu Mezinárodní jezdecké 

asociace – „Zacházení s koněm formuje osob-

nost, zejména mladých lidí“. Pravidelná péče 

a starost o jakékoliv zvíře, nejen o koně, učí děti 

velmi užitečnému smyslu pro zodpovědnost.“ 

Bezpečnost na prvním místě!
Pokud jsem vás přesvědčila, že jízda na koni je 

nejzdravější a nejúčinnější relaxace, tak neváhej-

te a objednejte se k nám do jezdecké školy. Na-

U nás se nevozíme, 
ale jezdíme!

„Jízda na koni na nás působí 

blahodárně po fyzické 

i psychické stránce,“ říká 

Markéta Ceplová, majitelka 

jezdecké školy Macek. 

bízíme vám individuální tréninky 

pod vedením zkušeného cvičitele 

jezdectví. Bezpečnost je u nás na 

prvním místě! Půjčujeme bezpeč-

nostní vesty, které jsou u nás pro 

děti povinné, ochranné přilby s tříbodovým zapí-

náním, používáme bezpečnostní třmeny.

Dostanete svůj „Jezdecký deník“
Naučíme vás koně skutečně ovládat, abyste si 

mohli užít i vyjížďky do přírody. Při zakoupení 

kurzu vám vypracujeme váš osobní „Jezdecký 

deník“, a dostanete fotografii v rámečku a CD 

z vašeho kurzu!

Markéta Ceplová, Ranč El Paso, 

Svojetice 194, tel.: 777 227 822, 

281 972 091, e-mail: info@jezdeckaskola.eu, 

www.jezdeckaskola.eu

Nabízíme:
� Projížďky pro celé rodiny. Po telefonické 

domluvě zajistíme dlouhé vyjížďky přírodou, 

zakončené třeba obědem v restauraci.

� Dárkové poukázky na jízdy na koni do 

terénu, výcvikové lekce.

� Firemní akce dle přání, program na míru. 

Zajistíme ubytování. 

� Splníme vám jakékoliv přání 

k narozeninám, k výročí svatby… Třeba se 

můžete proměnit v prince na bílém koni 

a překvapit svoji partnerku.

� V létě pořádáme prima tábory, kde si děti 

užijí spousty legrace a také se naučí ovládat 

koně při jízdě v terénu.

MARKÉTA CEPLOVÁ 

� Aktivní jezdkyně parkurových 
soutěží s licencí cvičitele. 
� Velká zkušenost s výcvikem 
dětí i dospělých. Zodpovědný 
přístup, spolehlivost... 
Těším se na Vás!

PR školka nedvězí 
1/2 sovička

Jazyková školička Chytrá Sovička v Nedvě-

zí u Říčan je plná spokojených a bystrých dětí. 

Školkový program je sestaven profesionálními 

pedagogy tak, aby rozvíjel talent jednotlivých 

dětí, vedl je k získávání osobních zkušeností a při-

pravil je na budoucí život. K tomu také školka vy-

užívá tři zcela unikátní metody. A to metodu In-

strumentálního obohacení Reuvena Feuetsteina, 

metodu Play Wisely a metodu Creative Minds. 

Více o školce a jejím zaměření prozradily mana-

žerky Gabriela Babická a Lucie Žalmanová.

Feuersteinova metoda
Feuersteinova metoda, pomáhá předškolákům 

připravit se na vstup do školy. Metoda vychází 

z předpokladu, že každé dítě může být úspěšné, 

když mu k tomu vytvoříme příznivé podmínky. 

Naučí děti UČIT SE 
Rozvíjí komunikaci a ori-

entace v životě, motori-

ku, matematické schop-

nosti, vnímání, paměť, 

strategické myšlení a představivost a posiluje 

koncentraci. Tato výjimečná metoda vlastně učí 

děti „učit se“.

Play Wisely nebo-li Moudré hraní 
pro nejmenší

Nezapomněli jsme ale ani na nejmenší. Každý 

čtvrtek dopoledne probíhají u nás ve školce kur-

zy Play Wisely, které jsou určeny  dětem ve věku 

od 3 měsíců do 3 let. Cílem tohoto „moudrého 

hraní“ je přirozeně rozvíjet mozkovou kapaci-

tu a pohybové schopnosti dětí. Jedná se vlastně 

o takové „vyladění“ smyslových, řečových, učí-

cích a pohybových dovedností dítěte, které jsou 

důležité pro budoucí všestranný rozvoj“. 

Creative Minds Talk English
Někdy je učení cizího jazyka přece jen jed-

notvárné a náročné, a proto naše lektorka Sasha 

spojila výuku angličtiny s uměním a interaktiv-

ním objevováním. Děti tak mají možnost aktiv-

ně používat angličtinu při různých kreativních 

situacích. Tyto kurzy jsou jednak nedílnou 

součástí našeho běžného programu.  Jsou také 

určeny dospělým i dětem mimo naši školku, 

a to jak ve všední dny, tak třeba i v sobotu. Na 

prázdniny plánujeme také několik týdenních 

letních táborů Creative Minds. Tyto tábory bu-

dou určeny i školním dětem a to od 6 do 12 let.

Pokud vás cokoliv zaujalo, neváhejte a ozvěte 

se nám. Rádi vás se vším seznámíme a slibuje-

me, že budeme stále o krok vepředu,“ uzavírají 

s úsměvem Gabriela a Lucie.

Kontakt: Jazyková školka Nedvězí, 

Slámova 38/8, tel.: 776 633 633, pro obecné 

dotazy použijte telefon: 776 003 003, 

e-mail: nedvezi@kindergarten.cz, 

www.kindergarten.cz
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Rouhači
A pokaždé jsou to jiní lidé; 
a všichni znovu vykračují a jdou

Když mi před třiceti lety zemřel táta, do-

stal jsem pár dní volna navíc a jel jsem jako 

zaměstnanec Hudebních nástrojů fotit na 

Politickou píseň do Sokolova, kde rodiče 

bydleli. Podnik tam půjčil klavír a chtěl mít 

záblesk firmy na políčku filmu a mně chtěl 

soudruh vedoucí pomoci. Spirituál kvintet 

tam zpíval svou úlitbu bohům svazáckého 

světa a vychutnával si se mnou tleskající ná-

čelníky, kteří ze stoje zpívali, nevěda co ří-

kají: A kdo se bojí vodou jít / ten podle tónů 

faraonů musí žít / Mává, mává nám všem 

svobodná zem... 

Nechápal jsem tehdy, jak mohou soudruzi 

zpívat text, který mluví o nich. Zjitřený smr-

tí jsem v písni dostal novou sílu jít dál a ne-

bát se. A ač jsem byl na festivalu, který měl 

ve svém znaku kytaru s pěstí na hmatníku, 

připadal jsem si jako v nebi. Přišel jsem se 

strachem a odcházel jsem v oblacích. 

Velikonoce mají pokaždé ve svých ději-

nách cestu z temnoty do světla, z otroctví do 

svobody. Tehdy to byli egyptští otroci, kteří 

vyrazili do země zaslíbené. Putovali od oázy 

k oáze, občas jen pouští. A pokaždé jsou to 

znovu jiní lidé; a všichni vykračují a jdou. 

Už desetkrát prohráli, už se párkrát museli 

vrátit, ale půjdou zas: A kdo se bojí vodou 

jít / ten podle tónů faraonů musí žít / Mává, 

mává nám všem svobodná zem...

I pro Spiriruál kvintet se změnil čas. 

Dříve nezpívali všude: Ten starý příběh 

z Bible vám tu vykládám / ať každý ví, že 

rozhodnout se musí sám / mává, mává nám 

všem svobodná zem... Místo z Bible zpívali 

“z knížky” a prošlo jim to. 

Můj Sbor Církve bratrské se taky vydal 

na cestu. Děkuje Olivovně za dva a půl roku 

azylu a přechází do jiné Oázy. Tedy do konfe-

renčního centra Oáza na druhé straně Říčan, 

kde si jej najdete ve stejnou hodinu, v 10:00 

téměř každou neděli. Tak i o Velikonocích. 

Nicméně 15. 4. 2012 nás najdete v Kulturním 

domě U Boudů v Kolovratech v Mírové ulici 

také v 10:00. A na poslední neděli 29. 4. 2012 

vás zveme mimořádně v 9:00 hodin k rozhla-

sovým přijímačům na Českém rozhlase 2 

Praha nebo fyzicky opět do Oázy. A nezapo-

meňte: Mává, mává 

nám všem svobodná 

zem...

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

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

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

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

QUO VADIS?
Demokracie předpokládá erudované-

ho, sebevědomého a do veřejné sféry 

permanentně zapojeného občana. Jít 

jednou za 4 roky k volbám nestačí. Moc 

musí být kontrolována a korigována 

bez ustání.  Jinak je demokracie mrtvá 

a zůstává jen skořápkou bez obsahu, 

vystavena parciálním skupinám na ni 

parazitujícím. Celá západní Evropa vy-

rostla a stojí na atributech občanských. 

Jde o princip kompetence a sociální 

integrity, který buduje a posiluje ob-

čanská společnost. Vytváření takové 

společnosti je při tom pro stát i z po-

hledu vnějšího důležité. Čeští občané 

historicky vykazují slabou schopnost 

vstupovat do veřejné sféry. Jejich vol-

nočasové aktivity jsou výlučně apoli-

tické, česká společnost je bez identity, 

neví kdo je, o co usiluje a na čem stojí. 

Toho využívají politické skupiny, které 

si tuto absenci uvědomují, dovedou s ní 

pracovat a s nacionalistickou rétorikou 

předkládají své jednoduché koncepty. 

Vyplňují tak snadno mezeru, kterou 

standardní demokratické strany nejsou 

schopny zaplnit a až příliš to evokuje 

Výmarskou republiku … Jaké jsou dů-

sledky tohoto stavu v naší zemi?

 Výkon moci není pod veřejnou kont-

rolou. Existuje apriorní nedůvěra a tedy 

nízká legitimita institucí. Není vyvozo-

vána důsledná politická zodpovědnost. 

Vláda predátorského kapitalismu vyvo-

lává přesvědčení o nelegitimitě bohat-

ství.  Dominuje pozice občana v pod-

danské pozici, remcalství, nestřízlivá 

očekávání od demokracie, nízká politic-

ká gramotnost. Nedostatek víry v účin-

né kolektivní jednání a rezidua osvo-

jené a v populaci hluboce zakořeněné, 

přetrvávající taktiky přežití – páteční 

útěk na chalupy, jako důsledek normali-

zace. Tendence legitimizovat politickou 

moc na základě charismatu, kdy politik 

nemusí nic vědět, ale musí dobře vypa-

dat. Morálními hodnotami neukotvená 

společnost, je manipulovatelná! To jsou 

ony důsledky! 

 Pokud je občanská  společnost  para-

lyzována, hrozí nekontrolovatelný růst 

státní moci.  V důsledku však stát, jako 

takový,  na úkor politických stran slábne.

V přicházejícím volnu Velikonoc 

máme čas se zamyslet…

Mgr. Miroslav 

Rovenský

Předseda 

středočeské 

KDU-ČSL

PLACEBO 
Miroslava Rovenského

Daniel Kvasnička, 

farář

Pětadvacet starostek a starostů a desítka 
zastupitelů z obcí Světice, Dobřejovice, Březí, 
Babice, Doubek, Svojetice, Zvánovice, 
Mnichovice, Kunice, Psáry, Průhonice, 
Čestlice, Pětihosty, Sulice, Modletice, 
Říčany, Louňovice, Velké Popovice, 
Mukařov, Strančice, Struhařov, Kamenice, 
Radějovice, Senohraby a Petříkov 
se radilo o zajištění bezpečnosti v obcích. 

MAS Říčansko pořádá pravidelné pracovní 

snídaně starostů již třetím rokem, letošní první 

využilo prostory Kunického zámku. Setkání bylo 

bohaté na náměty a po každé prezentaci zástupci 

obcí bouřlivě mezi sebou i odborníky debatovali 

o praktických stránkách zabezpečení obcí a měst 

a péči o bezpečnost obyvatel. Z odborníků vy-

stoupili zástupci policie České republiky, s pre-

zentací místní situace, statistikami a s příklady 

preventivních postupů a příkladů dobré praxe. Na 

jejich vystoupení navázal generální ředitel spo-

lečnosti ALKOM security, s praktickými poznat-

ZPRÁVY z MAS 
ŘÍČANSKO
� 13.5. od 14 hodin u rybníka Marvánek 

pořádáme s městem Říčany pohádkové 

odpoledne pro rodiny z blízkého 

i vzdáleného okolí. Těšit se můžete na 

úkoly od pohádkových postav, výrobu 

masky a soutěž o pěkné ceny, lukostřelbu, 

jízdu na koni i na lodi, tombolu. Akce je 

pořádána k mezinárodnímu dni rodiny. 

Přijďte se pobavit s vašimi nejbližšími!

� Výzva k podání projektů MAS Říčansko 

z Programu rozvoje venkova Leader bude 

vyhlášena na měsíc květen. Pravděpodobný 

termín (závisející na schválení SZIF) 

bude 1. – 31.5.2012. Žádost může 

podat obec, nezisková organizace nebo 

místní podnikatel. Konzultace záměrů 

a potřebných dokumentů k dotaci je zdarma 

(po objednání). 

� MAS Říčansko podala jako partner 

s dalšími devíti místními akčními 

skupinami z ČR projekt na vzdělávání 

občanů i odborné veřejnosti. Na venkově 

chybí především dostatek schopných, 

vzdělaných a iniciativních lidí, kteří znají 

současnou situaci a možnosti, jak venkovu 

účinně pomáhat. První semináře proběhnou 

v Říčanech již koncem roku. O zápise do 

seminářů budeme včas informovat.

� MAS zažádala u Asociace regionálního 

značení o přidělení značky „Zápraží – 

originální produkt“. Místní řemeslníci, umělci 

i provozovatelé restaurací a ubytování tak 

mohou získat certifikát na své výrobky 

a služby. Jsme hrdí na místní podnikatele 

a jsme připraveni jim pomoci. Již letos v září 

proběhne také první festival řemesel. 

STAROSTOVÉ ŘÍČANSKA 
O BEZPEČNOSTI V OBCÍCH

ky o bezpečnostním zabezpečení osob, majetku 

a informací. S velkým ohlasem se také setkaly 

prezentace místního hasičského záchranného sbo-

ru o ochraně obyvatelstva při standardních i kri-

zových situacích, o územním plánování z hledis-

ka stavební prevence a o vzdělávacím programu 

pro základní školy Hasík (do kterého je možno 

se přihlásit). Vystoupení pak doplnil o praktic-

ké zkušenosti s energetickou soběstačností obcí 

a provozů a generátory elektřiny a tepla ředitel 

divize energetické systémy společnosti Phoe-

nix Zeppelin. V projektu Energency představil 

komplexní řešení náhradních dodávek elektrické 

energie jak v situacích plánovaných odstávek, tak 

i při kalamitních stavech. Na závěr setkání ještě 

starostové jednali o možnosti podílet se na pod-

poře péče o regionální kulturní památky.

Místní akční skupinu, organizátora snídaně 

starostů, těší velký zájem veřejných činitelů o ty-

to tématické společné debaty. Další setkání je 

plánováno na červen. (Více informací a prezen-

tace naleznete na webových stránkách MAS).

BERCHTOLDSKÁ VÝZVA
Dokument Berchtoldská výzva – Zabránění hrozícího kolapsu zajištění základní-

ho vzdělání, který shrnuje stanovisko a výzvu k řešení starostů obcí Prahy-Východ 
a Prahy-Západ byl předán mluvčími z řad starostů 13. března t.r. parlamentu České 
republiky. Výzva mimo jiné poukazuje na to, že zhruba ve 28 základních školách, které 
jsou přirozenými „spádovými“ centry více než šedesáti okolních vesnic, je katastrofál-
ní nedostatek míst pro přicházející žáky. Všechny školy i po úpravách, které jsou obce 
schopny financovat samy, jsou na hranici kapacitních možností. Objekty škol je nutno 
zásadně rozšířit a tyto investice obce a malá města nemají. Nejedná se o stav dočasný. 
Demografické studie prokazují, že tento stav bude trvat nejméně dalších 20 let. Obce ne-
mohou tuto problematiku řešit samostatně, je důležité hledat řešení společná, koncepční 
a koordinovaná se státní správou.

K výzvě se přidává stále více místních starostů a obcí. Více také na stránkách MAS.

Mnichovice – Z důvodů nedostatečné kapaci-

ty byly do mnichovické základní školy T.G.Ma-

saryka po nedávném zápisu přijaty do první třídy 

jen děti s trvalým bydlištěm v Mnichovicích. 

„Všichni ostatní budoucí prvňáčci nebyli odmít-

nuti, ale bylo přerušeno správní řízení o jejich 

přijetí až do doby navýšení kapacity základní 

školy,“ informovala nás místostarostka Petra 

Pecková. „Mnichovičtí zastupitelé na svém po-

sledním zasedání 21. března schválil miliónovou 

investici do rekonstrukce a modernizace hygi-

enického zázemí a šaten u tělocvičny základní 

školy. V současné době město Mnichovice vy-

hlašuje výběrové řízení na stavební firmu, která 

by rekonstrukci provedla. Díky této rekonstrukci 

by mělo být umožněno navýšení kapacity zá-

kladní školy o dalších 80 žáků. Nejpozději do 

poloviny srpna by měla být rekonstrukce hoto-

va a navýšená kapacita by měla být zapsána do 

školského rejstříku. Poté bude přerušené správní 

řízení s rodiči budoucích prvňáčků ukončeno 

přijetím jejich dítěte do základní školy.

Kromě této stavební úpravy vzniká v součas-

né době projektová dokumentace na nástavbu 

Mnichovice daly milión 
na rozšíření kapacity školy

základní školy. Zpracovává ji vítěz výběrového 

řízení, architektonický ateliér Agora z Liberce.  

V budoucnu by tak mělo být postaveno sedm 

velkých učeben, dvě jazykové učebny, kabinety 

a hygienické zázemí.“

Jak pokračují jednání v Senátu a na Středo-

českém kraji, jejichž výsledkem by mělo být 

komplexní vyřešení nedostatečné kapacity zá-

kladní škol v našem regionu?  

Naše pracovní skupina, jež se skládá ze zá-

stupců Mnichovic (jednání se zúčastňuji já 

a ředitelka ZŠ TGM Mnichovice Marcela Er-

beková), Velkých Popovic (starostka Marti-

na Čermáková), Říčan (místostarostka Hana 

Špačková), Kamenice (starosta Pavel Čermák) 

a Psár (starosta Milan Vácha), intenzivně jedná 

a rozhodně to nechceme vzdát. Na posledním 

jednání v Senátu 13. března, kde byl přítomen 

senátor a náměstek hejtmana Středočeského 

kraje Marcel Chládek a náměstci ministerstev 

financí, školství a místního rozvoje, jsme si 

ujasnili, že je nutné získat zhruba 1,5 miliardy 

na investice do přístaveb stávajících škol či vy-

budování nových.“



Neděle v SKC v Ondřejově
Nedělní dopoledne v pohybu 

s lektorskými osobnostmi, to už je 

v SKC v Ondřejově skoro tradice. 

Od roku 2006 pořádá SKC pravidelně 

kolem 10ti akcí, které si zachovaly stálé 

a dalo by se říci osvědčené schéma 

2 lekcí zaměřených většinou dle zájmu na 

různé formy aerobiku, tance i zdravého 

životního stylu. Cvičenky a také cvičenci se 

sjíždějí z dalekého okolí včetně Prahy, aby 

si užili nejen pohyb, ale i atmosféru, kterou 

dokáží lektoři vytvořit. Lektoři k nám také 

jezdí rádi, mnozí i dvakrát do roka. Byla 

u nás celá řada mistrů světa i Evropy 

ve sportovním aerobiku a fitness. 

Za všechny jmenujme Jakuba Strakoše, 

Vláďu Valoucha, Janu Havrdovou 

(moderátorka Sama doma), Radku 

Hanákovou a především Olgu Šípkovou, 

která si cvičenky i SKC natolik oblíbila, 

že zde vede 2x týdně pravidelné hodiny  

tanečního aerobiku a Body Form. 

Mezi nejoblíbenější patří i Michal Šubr 

i Ála Matějovská. Své příznivce měla 

i tvář power jógy Václav Krejčík. Snažíme se 

reagovat i na pohybové trendy a tak letos 

dostal větší prostor tanec, ve kterém  zazářil 

Andrej Mikulka se salzou a irskými tanci. 

Pokud by vás zajímala celá historie akcí 

i přesný kalendář na letošní rok, najdete 

vše na www.obecondrejov.cz/skcentrum. 

Ale pokud by vás oslovila přímo neděle 

v SKC, tak přijďte. Těšíme se na vás.

Lektoři i tým SKC 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

T. G. Masaryka Mnichovice
Bezručova 346, 

251 64 Mnichovice

Ve školním roce 2012/2013 

otvíráme

6. třídu s rozšířenou 

výukou jazyků 
· zvýšená hodinová dotace anglického 

jazyka (max. 12 žáků ve skupině)
· druhý cizí jazyk (možnost volby) 

již od 6. třídy
· výuka některých předmětů částečně 

v anglickém jazyce (metoda CLIL)
· zapojení do mezinárodních projektů 

s možností zahraničních výjezdů 
do partnerských škol 

· rodilí mluvčí z USA a Velké Británie 
jako jazykoví asistenti  

· všeobecný základ (ČJ, M, Fy, Ch, Dě) 
ve stejném rozsahu jako 
v běžné třídě gymnázia

· nadstandardní využívání 
digitálních technologií

Přijímací řízení 

(pondělí 21. května 2012):

- zkouška z anglického jazyka 

(písemný test, poslech, 

ústní projev)

- vysvědčení ze 4. a 5. ročníku
                                          

   Více informací včetně přihlášky:

www.zsmnichovice.cz      

Přihlášky doručte do kanceláře 

školy do 2. května 2012.              

Kalendář akcí

15. dubna – 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

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEVNÍ OBEC V MUKAŘOVĚ
Srdečně vás zveme na Velikonoční bohoslužbu

Slavení Kristova Vzkříšeni – Paschu.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově  

Sobota 14 dubna  23.00 hod. – bohoslužba a svěcení.           

Neděle 15 dubna  10.00 hod. – svěceni pokrmu.

Pravidelné bohoslužby – každou neděli od 10.00 hod.

o. Evžen Červinský, duchovní správce

pravoslavi@seznam.cz    tel: 608 751 001 
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I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
ŘÍČANY, Masarykovo náměstí 

71, otevírá ve školním roce 

2012/2013

6. třídu s rozšířenou 

výukou matematiky

a přírodovědných předmětů
Přijímací zkoušky se konají 

ve středu 23. května 2012 v 8.10

v budově I. ZŠ, Masarykovo 

nám. 71 – budova za kostelem. 

Zkoušky probíhají formou 

matematického testu. Žáci si 

přinesou psací a rýsovací potřeby.

Přihlášky s kopií vysvědčení 

za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte 

na adresu školy do 14. 5. 2012. 

Budou přijímáni pouze žáci, kteří 

mají jako cizí jazyk angličtinu. 

Přihlášku lze vyzvednout v hlavní 

budově školy nebo stáhnout 

zestránek školy 

(http://1zs.ricany.cz). Další 

informace na tel. čísle 323 602 794.

  5. dubna
� Říčany – Měks U labutě, 

od 20 hod. Koncert Jitka Vrbová, 

Akáty a Hot jazz Praha.

  6. dubna
� Říčany – MěKS U Labutě, 

od 19 hod. Minifestival 

spřízněných kapel – Totální 

nasazení – Slaný, Houba – Ústí 

n.Labem, Covers For Lovers 

– Praha, Zakázaný ovoce – Říčany.

  7. dubna
� Senohraby - VI. beseda o hradě 

Zlenice, kongresové centrum 

hotelu S.E.N v Senohrabech. Mimo 

jiné budou představeny plány s 

konzervací “Velké věže” hradu 

Zlenice.

  11. dubna
� Říčany – MěKS U Labutě, 

19.30 – Kruh přátel hudby 

- Panochovo kvarteto – účinkují: 

J. Panocha a P. Zajfrt – housle, 

M. Sehnoutka – viola, 

J. Kulhan - violoncello

  12. dubna
� Ondřejov – SKC zve na zumbu 

pro děti 7 – 12 let s Marií Palovou 

od 18 hod (maminky si mohou 

souběžně zacvičit s mistryní světa 

Olgou Šípkovou. Od 19. hod. 

zveme juniory na

Break Dance s Pavlem Staňou.

� Uhříněves – DDM Dům UM, 

registrace od 15:30, začátek akce 

v 16:00, pro děti a mládež 

11-18 let, vstup volný. KLUB 

803 - TURNAJ PING-PONG. 

Turnaj v oblíbené hře, soutěžíme 

o sladké ceny! Bližší informace: 

Vojtěch Tyle, tyle@dumum.cz. 

  14. dubna
� Všechromy – MC Lodička, 

od 10–16 hod. Paličkovaní krajky 

s děvčátky od 7 let (včetně 

maminek, babiček i začátečníků).

MC Lodička, informace tel. 

732 16 17 06, program každý týden: 

úterní Prozpěvování 9:30-11:30h, 

středeční Keramika pro nejmenší 

9:30 - 11:00h, páteční Volná 

herna 9:30-11:30h.

� Jevany, 13:00 Vítání Jara, 

loučení se Zimou (na parkovišti 

u Jevanského rybníka), 14:30 

Probouzení lesa po Zimě (Start 

u závory ve Voděradských 

bučinách), 17:30 Koncert skupiny 

ANTIFONA (Restaurace Na Statku), 

19:00 Vinotéka Liverpool (první 

jarní posezení s kytarou), www.

tudyznudy.eu.

� Uhříněves – DDM Dům UM, 

od 9 do 13 hodin v keramické 

dílně, vstupné 50,-Kč, místo 

je třeba předem rezervovat. 

VITRÁŽ TECHNIKOU TIFFANY 

– z barevných skel si poskládáte 

krásné přívěšky a ozdoby. Bližší 

informace Miroslava Hráská, 

hraska@dumum.cz

  15. dubna
� Ondřejov – SKC zve na akci 

s Dr. Jaroslavou Otáhalovou. 

Od 8,30 hod prezence, od 9,00 

hod cvičení na velkých míčích 

(gymballs) a od 10,15 hod Pilates. 

Více informací na

www.obecondrejov.cz/skcentrum.

� Říčany - Nedělní pochod 

s Líbou

Trasa: Roztoky - Únětice - Okoř 

- 14 km, odjezd vlakem z Říčan 

7.09 hod. Přihlášky na pochod 

do 14.4. na tel.723 513 431 nebo 

na mail: libuserohoskova@centrum.

cz. Další informace 

na www.kct-ricany.wz.cz

  17. dubna
� Uhříněves – DDM Dům UM, 

začátek akce v 15:30, pro děti 

a mládež 8-15 let, vstup volný. 

FILMOVÁ ANIMACE - Přijďte 

si vyzkoušet hravé triky filmové 

animace! Bližší informace: Vojtěch 

Tyle, tyle@dumum.cz

  18. dubna
� Říčany – MěKS U Labutě, 

20.00 hod. Jazzové večery 

v Říčanech – Polydor Jazz Sextet 

a Eva Emingerová – dixieland 

koncert

  19. dubna
� Ondřejov – SKC zve na 

pohybové hry pro děti od 

3 let s Ivetou Zadákovou 

a Lucií Hejmovou od 16,45 hod.

� Mikešova školka - divadlo 

„O malé čarodejnici“ v 9.30h, 

pro všechny děti, i které 

nenavštěvují Mikešovu školku.

  20. dubna
� Říčany – MěKS U Labutě, 

19.30 hod. RockMinifest 

– účinkují: Projekt 76, Rockass, 

Bubny Praha – rocková 

tancovačka

  21. dubna
� Uhříněves – ZŠ U Obory, 

začátek akce v 8:30, 

pro hráče roč. 2001 a mladší, 

startovné 50,-. OPEN TURNAJ 

VE FLORBALU - Přijď si 

s kamarády zasoutěžit o ceny 

a zahrát florbal! Otevřený turnaj 

pro všechny florbalové týmy 

roč. 2001 a mladší.

Bližší informace: Radek Čermák, 

cermak@dumum.cz

  22. dubna
� Říčany – MěKS U Labutě, 

14.00 hod. Pohádka o třech 

námořnících – Divadlo Ludvík.

  26. dubna
� Ondřejov – SKC zve na 

speciální cvičení pro zdravá 

záda s Martou Princovou 

od 17 hod a nový směr jógy 

Art jógu s Brankicou Šurlan 

od 19 hod.

� Říčany – MěKS U Labutě, 

17.30 hod. Koncert partnerských 

škol – ZUŠ Říčany.

  27. dubna
� Uhříněves - DDM Dům UM, 

od 17-21 hodin na zahradě, 

pro všechny věkové kategorie, 

vstup volný. ČARODEJNICKÝ 

DEN V UHŘÍNĚVSI - Zábavný 

večer pro děti i dospělé při 

příležitosti tradičního pálení 

čarodějnic. Čeká Vás bohatý 

program, hry a soutěže, 

čarodějnický rej při živé hudbě, 

opékání buřtíků, skákací hrad 

a pro nejhezčí čarodějnice 

sladká odměna! Nápadité 

kostýmy jsou vítány. Koná se 

od 17 do 21 hodin na zahradě 

Domu UM v Uhříněvsi 

(V Bytovkách 803). 

Bližší informace: Markéta Petrová, 

petrova@dumum.cz. 

� Říčany – MěKS U Labutě, 

20.00 hod. Petr Spálený se 

skupinou Apollo, host: Miluška 

Voborníková.

  29. dubna
� Ondřejov – SKC zve 

na akci s Olgou Šípkovou 

a Bohumilou Řešátkovou. 

Od 8,30 hod. prezence, 

od 9,00 hod Step aerobik, 

od 10,15 hod Port de Bras. 

Více informací na

www.obecondrejov.cz/skcentrum.

MOTOPARTY 2 
Zveme všechny příznivce historického endura a motokrosu 

do Lešan u Týnce nad Sázavou 21.4.2012. Vezměte s sebou 

své motocykly do r. v. 1989 všech značek. Každý jezdí pouze 

na svou zodpovědnost!!! Nejedná se o závody ani 

o organizovaný tréning !!! K dispozici je motokrosová trať 

a přilehlé enduro sjídné pro každého. 

Dotazy na tel. 603 159 741 M. Křeček, 604 835 260 A. Helebrant

16. dubna 2012 – Říčany – FITlady: DÁMSKÁ JÍZDA aneb POZNEJTE NÁS

Vyzkoušejte zdarma mix toho nejlepšího u nás: Alpinning, Fat-burning, Fitbox, 

Pilates … 20ti minutovky zvládne každá. A ještě na Vás čekají další překvapení 

- kosmetické poradenství a líčení, módní návrhářka se svojí kolekcí, ochutnávka 

zeleného ječmene v naší kavárně při svitu svíček... Těšíme se na Vás. Bližší 

informace na www.fitladyricany.cz

POZVÁNKA NA JARNÍ SÁZENÍ 
V PŘÍRODNÍM PARKU VELKOPOPOVICKO
Popovický spolek okrašlovací a občané, 

kteří se podílejí na realizaci projektu 

„Obnovení ovocných stromořadí a cesty 

v přírodním parku Velkopopovicko“ Vás 

srdečně zvou na jarní sázení stromořadí 

podpořené z grantu Nadace Partnerství. 

S Vaší pomocí plánujeme v sobotu 14. 

dubna od 10:00 hod vysadit stromořadí u 

cesty z Krámských na Dub. Místní ovocné 

stromy obohatí chutné odrůdy švestek 

a slivoní spolu s několika atraktivními 

morušemi. Odpoledne se k nám přidají 

naši sousedé ze Zaječic 

a Pyšel. Budeme sázet ovocné stromořadí 

podél obnovené cesty 

přes louku v údolí pod Zaječicemi směrem 

na Dub. Toto stromořadí bude tvořeno 

jeřáby, třešněmi a višněmi. Přijďte i na 

chvíli, jak vám čas dovolí. Na závěr dne 

bychom si rádi společně sedli k ohni; 

můžete si proto vzít s sebou něco na 

opečení, pití připravíme.

Během dubna máme v úmyslu doplnit též 

dubové stromořadí na obnovené úvozové 

cestě pod Lojovicemi. Konkrétní termín této 

akce bude oznámen na Webu http://www.

pospokra.cz . Na uvedené adrese budou 

zveřejněny dodatečné informace o všech 

připravovaných akcích.

Sázení se nám bude lépe plánovat 

pokud se nám předem přihlásíte na email 

pso@pospokra.cz. Děkujeme a těšíme se 

na viděnou.

Martin Tušl, Eva Mundilová

31. 3 - 14. 4. 2012 – Uhříněves - muzeum 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V MUZEU
Dům Dětí a mládeže Vás srdečně zve na Velikonoční výstavu 

do muzea v Uhříněvsi. Přijďte se podívat na výtvarné, keramické, 

ale i netradiční výrobky dětí navštěvující zájmové aktivity! 

Galerie Kotelna Říčany
Komise Festivalu amatérské malby upozorňuje 
všechny příznivce malby a ostatních výtvarných 

disciplín, že během měsíce dubna je nutno 
předložit svá díla pro výběr k účasti na již 

5. ročníku květnového festivalu. Ukázky své 
tvorby mohou zájemci zasílat během dubna 

na e-mail: galeriekotelna@seznam.cz, 
www.galeriekotelna.cz



PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY 
AUTORIZOVANÉHO SERVISU Honda

„Najdete nás po pravé straně dálnice D1 smě-

rem do Prahy, 800m před výjezdem na Chodov. 

Provádíme kompletní záruční i pozáruční ser-

vis vozů Honda a běžné opravy vozidel všech 

značek. Nabízíme i opravy karoserií, včetně 

kvalitního lakování a klempířských prací. Na-

víc pro naše zákazníky zajišťujeme kompletní 

řešení pojistných událostí. Pokud se stanete 

účastníkem nehody, nechte všechny starosti na 

nás. Samozřejmostí je i zapůjčení náhradního 

vozu po dobu opravy,“ říká vedoucí manažer 

Petr Hlinka. 

Moderní diagnostika, lakovna i pneuservis
Do servisu se můžete objednat telefonicky 

nebo mailem. Tým profesionálních techniků vaše 

požadavky vyřídí v co nejkratším čase. Ceny 

jsou stanovené předem, takže se nemusíte obávat 

neočekávaného navýšení. Pneuservis nabízí pro-

dej všech značek pneumatik (domácích i zahra-

ničních). Možnost uskladnění  pneumatik.

Autogarant Forte Honda Chodov 

provozuje autorizovaný servis, 

vybavený nejmodernějším servisním 

a diagnostickým zařízením. 

Kontakt: Autogarant Forte, 

Starochodovská 1a, 

Praha 4 (Chodov) – pět minut od metra 

Opatov + prostorné parkoviště 

pro návštěvníky, 

otevřeno: Pondělí - Pátek: 7:00 - 18:00,  

Sobota: 9:00 - 14:00, telefon: 271 720 320,  

606 714 564, 602 775 801,

e-mail: honda@honda-chodov.cz, 

www.honda-chodov.cz

Vážený zákazníku,

Srdečně Vás zveme 

k návštěvě našeho servisu na 

JARNÍ SERVISNÍ KAMPAŇ
Ve dnech 1. 4. – 30. 4. 2012

Prohlídka vozidla za 99Kč

Možnost zkušební jízdy 

s novým vozem Honda Civic

Život v kraji
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Nabízíme tyto služby:
� Příprava a zajištění STK a měření emisí

� Laserová diagnostika, měření karosérií 

všech značek

� Servisní diagnostika (testy brzd – včetně 

pohonu na 4x4, světel, geometrie kol)

� Špičková diagnostika systému řízení motoru

� Prodej náhradních dílů a příslušenství

� Montáž alarmů, audio, telefonických sad, 

doplňků a dalších

� Montáž satelitní 

ochrany vozu před 

krádeží

� Ruční mytí 

vozidel vč. interiérů 

(autokosmetika)

� Renovace laku a interiéru starších 

vozidel všech značek

� Plnění a čistění klimatizace

� Občerstvení při čekání na opravu vozidla

� Prodej náhradních dílu,možnost předváděcí 

jízdy vozy Honda

� Jarní a Podzimní prohlídky

Generální ředitel Raiffeisenbank Lubor 
Žalman bydlí již řadu let nedaleko Říčan. 
Banka nyní u nás otevírá svou první 
pobočku, využili jsme tedy možnosti si 
s Luborem Žalmanem popovídat nejen 
o této pobočce, ale i o jeho vztahu 
ke zdejšímu kraji.

Raiffeisenbank se podle Vašich 
dřívějších tvrzení zaměřuje 
na klienty s vyššími příjmy a nové 
pobočky otevírá hlavně ve velkých 
městech. Proč tedy právě Říčany?

V Říčanech a okolí je spousta lidí jako 
já, kteří chtějí bydlet mimo ruch velkoměsta, ale do Prahy denně dojíždějí za prací. My 
těmto klientům chceme být blíž, proto otevíráme naši novou pobočku přímo v centru Říčan 
na náměstí. Jsem velmi rád, že se nám povedlo pobočku otevřít právě na takovém místě. Mám 
moc dobrý pocit i z toho, jak se nám povedla výstavba a vzhled celé pobočky. Pevně věřím, 
že zdejší pobočka si zde své klienty najde.

Co klientům nová pobočka nabízí?

Myslím si, že v dnešní době není bankovnictví jen o zřízení účtu a jeho obsluze, ale především 
o kvalitním poradenství a fi nančním plánování pro celý život. A právě proto otevíráme 
nové pobočky tak, aby si klienti o svých fi nančních potřebách a přáních mohli popovídat 
s profesionály a ve velmi příjemném prostředí. Jsem rád, že můžeme obyvatelům Říčan a okolí 
nabídnout kvalitní fi nanční poradenství aniž musí jezdit do Prahy tak, jako tomu bylo standardem 
doposud. Ale samozřejmě pobočka neslouží jen k fi nančnímu poradenství, klienti tam získají 
všechny potřebné fi nanční služby.

Vím o vás, že řadu let žijete nedaleko Říčan. Proč jste se sem přestěhoval 
a můžete nám představit vaše oblíbená místa v okolí?

Přestěhoval jsem se kvůli přírodě. Čím jsem byl starší, tím víc mi chyběl les a kopce. Proto 
padla volba na Mnichovice. Když jsme vzali v úvahu výborné dopravní spojení do Prahy, 
nebylo co řešit. Rád si vyjdu na vrch Vlčí halíř, zastavím se ve srubu na Šibeničním vrchu nebo 
v hotelu Myšlín.
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Stavební společnost 3 + S, s.r.o. byla založe-
na v roce 1997. „Výsadou naší společnosti je 
spolehlivost, serióznost, stabilita“, říká ředitel 
společnosti Ing. František Janota. „Cílem naší 
společnosti je poskytování kompletních služeb 
ve stavebnictví“.

„Velké zkušenos-

ti máme s realizací 

nových staveb i s re-

konstrukcí bytových 

a komerčních ob-

jektů. Opravujeme 

historické budovy 

v centru Prahy, dále 

se podílíme na opravách mateřských a základ-

ních škol.  Provádíme opravy stoupacích vede-

ní (elektro ,voda, plyn a kanalizační rozvody). 

Rekonstruujeme bytová jádra, byty a kan-

celářské prostory. Zhotovujeme kompletní 

projektovou dokumentaci, statické posudky, 

pasportizace a veškeré revize. Při provádění 

zakázek je vždy nutný odborný, komplexní 

a individuální přístup, který vede ku spokoje-

nosti zákazníka. Pracovat ve stavebnictví není 

procházka růžovým sadem. Zkrátka konku-

rence je veliká, ale my jsme připraveni“, říká 

s úsměvem pan Janota.  

Pracovat ve stavebnictví 
není procházka…

Infolinka: 731 426 000, 

e-mail: 3-s@3-s.cz, 

www.3-S.cz – na webových stránkách 

najdete kompletní nabídku služeb. 

CO NABÍZÍME:

� zednické, 

obkladačské, malířské 

a natěračské práce

� fasády – nátěry, 

zateplení, opravy

� sádrokartony

� zámečnické práce

� zhotovení, opravy 

a údržby střech, 

pokrývačské práce

� klempířské práce 

– měď, pozink, titan - zinek

� kominické práce, vložkování komínů, 

pasportizace komínů

� truhlářské práce, tesařské práce

Elektroinstalace všeho druhu

� montáže a opravy hromosvodů (LPS)

� slaboproudé rozvody – TV/SAT, 

zvonky, zabezpečovací 

a kamerové systémy

� zřízení odběrných míst 

dle požadavků PRE, STE, ČEZ

Instalatérské, topenářské 

a plynařské práce, rozvody plynu

� havarijní stavy

� čištění kanalizace a odpadů 

(strojní, ruční, tlakové)



Pokud chcete pro své děti jenom to 
nejlepší a přejete si, aby vyrostly ve vzdě-
lané, zdravě sebevědomé jedince s pevně 
danými morálními hodnotami, určitě 
se zamyslete nad nabídkou Křesťanské 
základní školy Elijáš.

Škola Elijáš zajišťuje vzdělání a výcho-

vu dětem od prvního do devátého ročníku. 

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího 

programu vypracovaného podle schválených 

rámcových vzdělávacích programů MŠMT. 

Děti se učí v krásném, moderním prostředí. 

Ve třídách je malý počet žáků, takže učitelé 

se mohou dětem individuálně věnovat a své 

svěřence dobře poznat. Ačkoliv jde o křes-

ťanskou školu, dveře jsou otevřené i dětem 

z ateistických rodin. Rodiče se v žádném 

případě nemusí obávat, že křesťanská vý-

chova zde probíhá nějak násilně a nemo-

derně. Naopak! Děti se přirozeně seznamují 

s morálním řádem a principy, které fungují 

v dnešním globálním světě. „Podle křesťan-

ského vnímání každé dítě přijímáme jako 

dar od Boha. Jako jedinečnou osobnost,“ 

říká ředitel školy Zbyněk Muzikář.

Vychováváme vzdělané 
a sebevědomé děti

Učitel je nejdůležitější
„Výběru školy jsme věnovali značnou pozor-

nost a velkou váhu jsem přikládali především pe-

dagogům. Podle nás je právě učitel klíčová osoba, 

která několik let formuje osobnost dítěte,“ říká 

paní Hana, která do školy Eliáš přihlásila obě 

své děti – jedenáctiletého Daniela a devítiletou 

Anetku. „Musím říci, že paní učitelka Rašíková, 

která učí Anetku, tak i pan učitel  Zbořil, který 

vede třídu Daniela, jsou skvělí lidé a je na nich 

vidět, že svou práci dělají srdcem. Jsem ráda, 

že ve škole Elijáš učí i muži, a kluci je mohou 

brát jako správný vzor. „Náš“ pan učitel Zbořil 

si u dětí získal přirozenou autoritu. Jednou se se 

svými žáky dohodl, že se budou učit venku, ale 

dohodli se předem na konkrétních pravidlech. 

Kluci se dohodnutými pravidly venku neřídili 

a bylo tedy logickým důsledkem, že se museli 

vrátit ke klasické výuce ve třídě. Klukům bylo 

následně líto, že učitele zklamali, a tak přemýš-

leli, jak tuto situaci vyřešit. Nakonec se dohodli, 

že koupí panu učiteli čokoládu a omluví se mu. 

Skvělé na tom je, že kluci všechno vymysleli 

a uskutečnili sami. Ve škole je totiž učí zvládat 

všední životní situace a konflikty, ke kterým ne-

ormálně v mezilidských vztazích dochází. 

Jste spokojená s úrovní vzdělání?
Daniel se nyní připravuje na zkoušky na 

osmileté gymnázium. A pokud mohu po-

suzovat z testů, které jsem zatím dělali, tak 

úroveň jeho znalostí je ve srovnání s jeho 

vrstevníky velice dobrá.

Křesťanská ZŠ Elijáš zahájila provoz 

v roce 2008. Škola sídlí na pražské 

Brumlovce uprostřed BB Centra 

(Baarova 360, Praha 4 - Michle.) 

Kontakt: tel.: 733 733 233, 

e-mail: reditel@zselijas.cz, 

www.elijas.cz

PŘEDNOSTI ŠKOLY:
� rodinná atmosféra školy

� bezpečné sociální prostředí

� individuální přístup k dětem

� profesionální a motivovaní učitelé

� výuka AJ již od MŠ

� moderní metody výuky

� podpora talentů

� týmová spolupráce dětí a žáků

� orientace na praktické životní dovednosti

DLAŽBA 
pro Váš domov

„I já jsem
spokojeným
zákazníkem.“
Václav Vydra

Každý si vybere ze široké škály 
barev, povrchů a tvarů dlažby 
DITON Premium a dalších prvků 
zahradní architektury. 
DITON, dlažba pro Váš domov! 

 

„Za 14 let naší existence jsme se vypracova-

li v jednu z největších firem v naší branži. Za 

to patří velký dík jak našim zákazníkům, tak 

zaměstnancům,“ říká ředitel DITONu Petr Di-

viš. Poctivě jsme pracovali, aby značka Diton 

představovala tu nejvyšší kvalitu a nyní máme 

zodpovědnost, abychom si prestiž udrželi a zá-

kazníky nezklamali.

Základ firmy tvoří schopní lidé 
„Jsme žádaným zaměstnavatelem, který nabí-

zí produktivním pracovníkům perspektivu dal-

šího profesního i osobního rozvoje. Díky tomu 

máme možnost vybírat si z velkého množství 

uchazečů, a tak u nás pracují opravdu ti nejlep-

ší,“ prozradil s úsměvem Petr Diviš.

Denně kontrolujeme kvalitu
Za úspěchem firmy stojí především vysoká 

kvalita výrobků. Tým odborníků kontroluje 

kvalitu od nákupu materiálů přes samotnou 

výrobu až k expedici a dopravě výrobků k zá-

kazníkovi. Naše výrobky denně zkoušíme v la-

boratoři, jestli vyhovují podnikovým normám, 

které máme nastaveny přísněji, než je požado-

váno evropskou legislativou. Důkazem toho 

je fakt, že společnost DITON s.r.o. se stala již 

podruhé za sebou nositelem prestižního titulu 

„Nejlepší výrobce stavebnin“. V této soutěži 

se mimo jiné hodnotí kvalita, přístup k za-

městnancům, využití moderních technologií 

a také šetrnost výroby k životnímu prostředí, 

a i tento ukazatel firma maximálně splňuje.

Prestižní titul „Nejlepší výrobce stavebnin“
Společnost DITON s.r.o. se řadí mezi nejvýznamnější 

výrobce betonové dlažby a dalších produktů venkovní 

architektury v České republice. Na trhu úspěšně působí 

od roku 1999. Firma nabízí velkou škálu výrobků, vysokou 

kvalitu, příznivé ceny a špičkový zákaznický servis. 

Na webových stránkách 

www.diton.cz si můžete snadno 

vyhledat nejbližšího prodejce produktů 

Diton a také můžete vyzkoušet  

počítačový program a zkusit si 

navrhnout vlastní zahradu.

Každý si vybere ze široké škály barev, 

povrchů a tvarů dlažby DITON a dalších 

prvků zahradní architektury:

� Dlažba

� Zatravňovaní tvárnice

� Obrubníky

� Palisády

� Svahové tvárnice

� Plotový, zdící a kanalizační program

Inspirujte se u nás
U všech výrobních závodů vznikly unikátní 

areály se vzorkovou prodejnou, kde se každý 

návštěvník může inspirovat, jak kreativně ztvár-

nit jakoukoliv venkovní plochu, ať již s použi-

tím různých druhů betonových dlažeb, obrub-

níků, palisád, ztraceného bednění, štípaných 

plotových tvarovek, opěrných zdí, odvodnění 

nebo dalších produktů společnosti.
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Inspiraci najdete 
v Uhříněvsi
Zavítejte do značkové 

prodejny Praha Diton 

v Uhříněvsi, kde najdete 

nejrůznější instalace 

betonových produktů Diton. 

Přijeďte se inspirovat! 

Prodejnu s velkým areálem, 

kde je vybrané zboží přímo na 

skladě, najdete v průmyslové 

zóně v Bečovské ulici.

Kontakt: Praha Diton, s. r. o.,  

Bečovská 939, 

Praha-Uhříněves, mobil: 

731 627 314, 739 348 367, 

pracovní doba: 

po-pá od 7 do 17 hod., 

www.diton.cz

Život v kraji
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Cena  4 680 Kč (sada lavice + stůl)

Všechny vaše plány a přání vám 

pomůžeme splnit internetový ob-

chod DŘEVO PRO DŮM, který 

nabízí širokou nabídku výrobků ze 

dřeva, a to pro venkovní i vnitřní 

využití. V našem internetovém ob-

chodu si můžete v klidu prohléd-

nout bohatou nabídku a vybrat si. 

Pokud si budete přát jiné rozmě-

ry, než jsou uvedeny v nabídce, 

budeme se vám snažit vyhovět,“ 

říká ředitel a jednatel společnosti 

Jaroslav Hořejší. „V případě zá-

jmu technici přijedou k vám domů 

a poradí vám přímo na místě. Vel-

kou výhodou našeho internetového 

obchodu jsou velmi krátké dodací 

lhůty –  zboží vám dovezeme do 14 

dnů. Zboží dopravíme na jakékoliv 

místo po celé ČR a po dohodě na-

bízíme možnost montáže a dalších 

povrchových úprav.

Internetový obchod je součástí 

firmy s dlouholetou tradicí Dřevěné 

Vybírejte v klidu doma, 
zboží přivezeme do 14 dní
Slíbili jste si, že letos si konečně pořídíte nový kvalitní, dřevěný 

zahradní nábytek a postavíte pergolu. A děti by si zasloužily hezkou 

prolézačku. A také nutně potřebujete domek pro zahradní nářadí…
konstrukce s. r. o., Sedlčany. A prá-

vě díky dlouholetým zkušenostem, 

profesionálnímu zázemí a moder-

ním technologiím nabízí zákaz-

níkům tu nejlepší kvalitu. „Pou-

žíváme dobře vysušené a kvalitní 

dřevo, které poctivě, řemeslně zpra-

cováváme. Konstrukce jsou vyrobe-

né z masivních hranolů, jenž zaru-

čují dobrou stabilitu a stoprocentní 

bezpečnost výrobků. Za své zboží 

ručíme a poskytujeme dvouletou 

záruku,“ vyzdvihuje pan Hořejší.

Internetový obchod 

www.drevoprodum.cz 

Kontaktní telefon: 

606 076 736.

Internetové stránky jsou 

velmi přehledně rozděleny 

do kategorií: 

� Zastřešení teras, pergoly 

a altány; 

� Stání pro auta - carporty; 

� Dřevěné domky a chaty; 

� Dřevěné domky na nářadí 

a k bazénu; 

� Zábradlí, ploty, branky, 

lávky; 

� Dřevěný nábytek venkovní; 

� Pro děti.

Cena 10 200 Kč 

Cena 43 320 Kč 

Cena 22 320 Kč

Jak jste přečkali zimu?
„Letošní zima byla krutá, mrzlo až praštilo 

a sníh nikde. Celá řada rostlin se potýká s po-

škozením a některé dokonce vymrzly úplně,“ 

říká vedoucí střediska Okrasných a lesních 

školek Ing. Vojtěch Varga. „Před zimou vždy 

rostliny zazimováváme, nenecháváme nic 

náhodě, stálezelené a choulostivější rostliny 

v kontejnerech v prosinci pokládáme a za-

Zimu jsme přečkali a jaro je už tady
Jste plní energie a chuti pustit se do práce na vaší zahrádce? 

Zahrádku vyčistit, vyhrabat, dosadit nové rostlinky? 

V tom případě určitě navštivte zahradní prodejní centrum 

Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy, 

které je nedaleko Jevan. Nakoupíte zde vše potřebné.
krýváme bílou textilií, rostliny s kořenovými 

baly zimujeme do kůry. Jaro letos přišlo velice 

rychle, náhle se oteplilo a nyní máme naspěch. 

Většina rostlin už je odzimovaná, navežená na 

prodejních plochách a připravena k prodeji. 

Také v prodejně se nezahálelo, doplnili jsme 

zásoby hnojiv, truhlíků, keramiky, travního 

osiva, substrátů a chemie na ošetření rostlin 

a dalšího doplňkového zboží.

Jakou nabídku jste přichystali 
na duben?

O dubna je již otevřeno do 17 hodin, a pro-

bíhají dopolední sobotní prodeje, ale protože 

jaro je už tady tak jsme pro veřejnost otevřeli 

soboty již od 24. března. Kromě našich výpěst-

ku v kontejnerech a v balech, které pěstujeme 

na 32 ha rozlohy okrasných školek, zásobuje-

me zahradní centrum také od kolegů školkařů 

z ostatních českých, ale i zahraničních školek. 

U nás najdete bohatý sortiment jehličnatých 

a listnatých dřevin, keřů, azalek a rododendro-

nů, travin a také rozmanitých trvalek. Samo-

zřejmostí je také jarní prodej ovocných strom-

ků, vinné révy a růží. Doufám, že zákazníci 

budou s naší nabídkou spokojeni.

Zima je za námi a je nejvyšší 

čas dopřát našim automobilům 

„jarní“ údržbu a výměnu pneu-

matik. Pokud zavítáte do Hrusic, 

můžete využít profesionálních 

služeb autoservisu a pneuservi-

su Josefa Procházky.

„Naší předností je, že v Hru-

sicích nejen pracujeme, ale také 

zde žijeme. Nemůžeme si proto 

dovolit odvést špatnou práci, 

a tak riskovat své dobré jméno 

a hněv nespokojených zákaz-

níků,“ říká s úsměvem Josef 

Procházka. „Naše autoopravna 

nabízí veškeré servisní služby – 

mechanické práce, opravy a vý-

měny brzd a výfuků, kontrolu 

provozních kapalin, zabezpe-

čení vozidel, výměnu autoskel, 

servis a dezinfekci klimatizací, 

přípravu a zajištění STK.“

VÝMĚNA PNEU 
KLIDNĚ 
V NOCI! 

Provozovna: Hrusice 254, provozní doba po telefonické 

domluvě non-stop, tel.: 737 612 737, info@autoopravna-hrusice.

cz, www.autoopravna-hrusice.cz

„Zákazníkům nabízíme 

přezutí pneumatik, a to 

i ve večerních hodinách, 

v sobotu i v neděli. Chceme 

tak vyjít vstříc klientům, 

kteří se vrací z práce až 

pozdě odpoledne. Zavolejte 

a dohodneme se na ta-

kovém čase, aby vám vyho-

voval. V naší autoopravně 

si můžete nové pneumatiky 

i koupit. Máme ověřené 

dodavatele a rádi vám po-

radíme,“ vysvětluje Josef 

Procházka.

Kunice – HOTEL zámek BERCHTOLD
DUBNOVÉ AKCE

7. 4. Velikonoční vítání jara
10:00 – 15:00 hod – velikonoční zvyky, 

spousta soutěží a zábavy. Čeká vás 

barvení vajíček, Divadélko Hody, hody 

doprovody, Velikonoční občerstvení, 

Prodej dekorací a suvenýrů.

Akce se koná za každého počasí 

– v zámeckém parku nebo 

nafukovací hale!

8. 4. Turnaj ve stolním tenisu
Začínáme od 9:30. Rezervujte 

na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

10. 4. Cvičení s pejsky
Program pro MŠ, ZŠ zaměřený na správné zacházení 

s čtyřnohými mazlíčky. Možnost návštěvy i předem 

objednané veřejnosti. Místa rezervujte na 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz

14. 4. Babytenisový turnaj
Turnaj pro registrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz

18. 4. Divadélko Špuntík
Divadelní představení pro MŠ, ZŠ. Možnost návštěvy 

i předem objednané veřejnosti. Místa rezervujte na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz

21. 4. Tenisový turnaj
Čtyřhra pro dospělé neregistrované 

hráče začíná od 10:00, zápis od 9:30. 

Rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

25. 4. Řemesla aneb zlaté 

české ručičky

Program pro ZŠ, kde děti uvidí co všechno je nutné pro 

postavení domečku nebo rekonstrukci zámku. Možnost 

návštěvy i předem objednané veřejnosti. Místa rezervujte 

na 736 757 577 nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz

30. 4. Pálení čarodějnic

Život v kraji
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Existuje právní norma, kde by bylo přesně specifikováno, co všechno musí realitní 
kancelář udělat pro své klienty v případě prodeje jejich nemovitosti? Chystám se 
prodat domek, a chci si nejprve ověřit informace, abych při případném podpisu 
smlouvy s realitní kanceláří znal svoje práva.                            Milan K., Kutná Hora

REALITNÍ PORADNA

Život v kraji

„Mám radost, že zákazníci jsou s naší 
prací spokojeni a doporučují nás dále,“ říká 
Miroslav Mokroluský – majitel firmy, která 
se specializuje na stavby, výrobu a montáže 
zděných, dřevěných, kovových, plastových, 
pletivových a atypických plotů.

„Naším mottem je: Nejsme mistři svě-
ta, ale pro své zákazníky uděláme cokoliv 
– a to se snažíme dodržovat. Samozřejmos-
tí je  bezplatná konzultace, kdy zjistíme, 
jaké představy má zákazník a společně 
najdeme nejvhodnější řešení. Pokud se do-
hodneme, klient se už nemusí o nic starat 
a my dodáme celou stavbu „na klíč“, dle 
přání i včetně terénních úprav a zámkové 
dlažby. Žádná zakázka pro nás není příliš 
malá nebo velká. „
Poctivé ceny i práce

Sledujeme konkurenci a snažíme se být ce-

nově dostupní. Ovšem nechceme být levní za 

každou cenu, na úkor kvality použitých mate-

riálů nebo neodborně provedené práci. Máme 

vlastní zaměstnance, kteří svou práci dobře umí 

a ručí za ni.

Jaké ploty umíme?
Jsme připraveni nabídnout mnoho řešení 

a způsobů oplocení vašeho domu. Vybrat si 

můžete ze zděných plotů (betonové tvárnice, 

kámen, lícové cihly, atp.) a výplněmi  dřevě-

STAVÍME PLOTY PODLE VAŠICH PŘÁNÍ

nými, plastovými nebo kovovými (kde lze volit 

mezi typizovanými profily, Tahokovem nebo 

kovanými prvky). 

Na stavbu drátěných plotů nabízíme pozinko-

vaná nebo poplastovaná pletiva. Při požadavku 

na zvýšenou pevnost jsou vhodné plotové 3D 

panely. Pro drátěné ploty doporučujeme pode-

zdívku z podhrabových desek nebo zahradních 

obrubníků. 

Díky dobrému dílenskému zázemí se rádi 

pustíme i do výroby atypických prvků dle va-

šeho návrhu.

Branky a vjezdová vrata
Součástí naší nabídky je výroba a montáž 

branek a vjezdových vrat jednokřídlých, dvou-

křídlých, pojezdových (s kolejnicí) nebo samo-

nosných (bez kolejnice). Na všechny varianty 

Ploty Miroslav Mokroluský, 

Choceradská 138, Mukařov,

tel.: 774 98 24 25, 

e-mail: info@ploty-pergoly.cz, 

www.ploty-pergoly.cz

vám dle vašeho přání namontujeme automatic-

ký pohon na dálkové ovládání.

Pergoly podle vašich představ
Stavíme pergoly jednak vzdušné, tvořené 

pouze dřevěnými obvodovými stěnami, kde 

jako střecha slouží otevřený krov nebo pergoly 

se střechou plnou. Při stavbě je možné kombi-

novat dřevo se zděnými prvky, sklem, kovem, 

atd. Prostě vaší představivosti se meze nekla-

dou. Dále nabízíme výrobu a montáž dřevěných 

zahradních domků a garážových stání.

Dopřejte si originální plot 

či vrata z tahokovu

Nabízíme Vám možnost výhodného financování:
ČSOB Říčany, Barákova 237/8
e-mail: info.ricany@csob.cz

Žádná právní norma neexistuje. Jako u jiných služeb je vždy důležitá smlouva mezi zákazníkem 
a poskytovatelem služby. Proto vždy doporučuji podepsat s realitní kanceláří smlouvu, na kterou 
se při případném sporu můžete odvolat a kde jsou specifikované povinnosti realitní kanceláře.  
V dnešní době se realitní kanceláře předhánějí v nabídkách, co všechno pro zákazníka udělají 
zcela zdarma. Při výběru realitní kanceláře můžete dát na doporučení vašich známých nebo si 
udělat prosté srovnání několika kanceláří při první informační schůzce. Byl bych velmi obezřetný 
v případě, že makléř realitní kanceláře nepotřebuje podepsat žádnou smlouvu. To můžete risknout 
při prodeji garáže, ale chcete-li prodat dům, tady již smlouvu vyžadujte.

Pokud Vy jako klient podepíšete výhradní smlouvu o zprostředkování prodeje vaší nemovitosti 
s jedinou realitní kanceláří, všechny služby s tím spojené jsou řešené v rámci provize. Žádné další 
platby, kromě daně z převodu nemovitosti, by po vás kancelář neměla chtít. Stručně řečeno od 
Vás se očekává pouze součinnost v situacích, kdy realitní kancelář nemůže jednat sama. To se 
týká zejména prohlídek nemovitosti s případnými klienty, podpisu smluv kupních, převod energií 
a předání nemovitosti do užívání kupujícího. Vše ostatní realitní kancelář dělá sama. Stručný rozsah 
služeb je přibližně následující:

1. Nábor nemovitosti do prodeje – prvotní prohlídka nemovitosti makléřem, stanovení 
reálné tržní ceny a následně po dohodě s majitelem stanovení prodejní ceny, pořízení fotografií 
nemovitosti pro inzerci, předání podkladů potřebných pro prodej (podklady z katastru nemovitostí 
si kancelář zajistí sama), sepsání zprostředkovatelské smlouvy.

2. Příprava zakázky k prodeji – ověření si podkladů převzatých od majitele nemovitosti 
z veřejných zdrojů, zpracování textových a grafických podkladů pro inzerci, příprava harmonogramu 
prodeje (marketingový plán).

3. Samotná realizace zakázky – zadání nabídky nemovitosti na realitní servery, do tiskové 
inzerce, na vývěskové desky, letáky atd., organizování prohlídek nemovitosti se zájemci, průběžná 
komunikace s majitelem nemovitosti, rezervace nemovitosti v případě vážného zájmu, příprava 
podkladů pro sepsání kupní smlouvy nebo obdobných smluv za účasti právníka realitní kanceláře, 
asistence při podpisu kupní smlouvy nebo obdobných smluv oprávněnými osobami, vypořádání 
kupní ceny (pokud je tak dojednáno), doručení smluv na katastrální úřad, převod energií, vyhotovení 
daňového přiznání a zaplacení daně z převodu nemovitosti (pokud je tak dojednáno).

Výše uvedené služby vám mohou posloužit jako seznam věcí, které by pro vás realitní kancelář 
měla učinit. Zároveň to může sloužit jako struční návod prodeje nemovitosti. Na závěr ještě jedna 
rada. Postupujte při prodeji vždy uvážlivě a před podpisem jakéhokoli dokumentu si ho vždy v klidu 
pečlivě přečtěte a případné nejasnosti si nechte vysvětlit.

Odpovídal František Vilimovský, jednatel realitní kanceláře EVROPA v Benešově
e-mail: benesov@rkevropa.cz, tel: 317 711 711

Nábytek Praktik najdete v Říčanech v Černokostelecké 555, 

tel.: 323 602 684, pracovní doba: Po-Pá 9-18 hod., So 9-13 hod.

Jarní akceJarní akce

e-mail: nabytek@nabytekpraktik.cz

www.NabytekPraktik.cz 



ZAPRAZI.EU  |  2726  |  ZAPRAZI.EU

Dobrý den,
působím ve Vašem regionu, kde pro své klienty 
zajišťuji prodej a koupi nemovitostí. Pokud 
přemýšlíte o prodeji Vašeho domu či bytu nebo 
o koupi nemovitosti, ráda Vás osobně navštívím 
a poradím Vám. Moji klienti oceňují, že k nim 
přistupuji s ohledem na jejich osobité potřeby 

a požadavky. Budu se těšit na setkání s Vámi.

Váš osobní prodejce nemovitostí

Ilona 
Málková

NEMOVITOSTI Group s.r.o.

Areál Výstaviště čp. 67, 170 00 Praha 7
tel.: 725 823 443
malkova@nemovitostigroup.cz

Nabízíme prodej bytů 
v novostavbě od 2+kk do 4+kk 
v ceně od 1 664 000 Kč. Byty jsou 
vybaveny vysokým standardem.  
Novostavba se nachází směr Úvaly 
u Prahy, poblíž Českého Brodu. 
Výborné vlakové spojení 
i MHD směr Praha a okolí. 

„Jsme jeden z mála autoservisů v okrese 

Praha východ, který nabízí služby 

takového rozsahu. V našem autoservisu 

využíváme dlouholetých zkušeností, 

dobrého technického zázemí a lidského 

přístupu k našim klientům,“ říká majitel 

pan Vosátka.

Mechanické, klempířské, lakýrnické práce

Nabízíme veškeré práce. Dílna je profesionálně 

vybavena včetně autozvedáků o nosnosti 3,5 

a 5 tun.

Vyřízení pojistných událostí

Měli jste nehodu a máte těžkou hlavu z toho, 

jak vyřídit její následky? Již nemusíte. 

Zavolejte číslo 602 338 840 a my za vás vše 

vyřídíme. Pokud je vaše auto nepojízdné, 

tak jej odtáhneme a pokud si to budete přát, 

dovezeme vám na místo nehody náhradní 

vůz. Automobil pro pojišťovnu nafotíme 

Pokud budete potřebovat 
jakoukoliv pomoc…

a BEZPLATNĚ opravíme, t.j. výkony našeho 

autoservisu zaplatí přímo pojišťovna. Pojistné 

události vyřizujeme se všemi tuzemskými 

pojišťovnami. Pokud byla vaše nehoda takového 

rozsahu, že je auto pojišťovnou označeno za 

vrak, tak jej za vás ekologicky zlikvidujeme.

Pneuservis

Pokud potřebujete přezout svůj vůz, tak u nás 

se vám dostane té nejlepší péče. Nakoupili jsme 

nové stroje, a tak je pro nás vyvážení, přezutí 

nebo jen kontrola vašich pneumatik hračkou.

Dále nabízíme prodej nových i použitých pneu. 

Nebo naopak vaše starší pneu vykoupíme. 

V případě potřeby u nás můžete uskladnit vaše 

zimní pneu.

Autopůjčovna

Půjčíme vám tyto: Škoda Fabia Combi, Fabia 

Hatchback, Octavia II combi, Ford Escort a Tranzit.

Diagnostika vozidel

Diagnostiku provádíme ihned pro všechny 

koncernové vozy (Škoda, Audi, VW, Seat) novým 

přístrojem Bosch. Ostatní vozy vyšetříme také, 

ale na objednání.

Autopůjčovna 

Adresa provozovny:

� Chocerady 321, 

po-pá: 8 až 17 hod., 

so: dle dohody, 

tel.: 602 338 840

� Ondřejov, 

Nám. 9. května 18, 

po-pá: 8 až 17 hod., 

so: dle dohody, tel.: 777 338 840, 

e-mail: autovosa@email.cz, 

www.autovosa.cz

AKCE
Od 1. do 27. dubna 

má pneuservis 

otevřeno každý den!

Od 1. dubna je znovu otevřen 

autoservis v Ondřejově. 

Rádi vám s čímkoliv pomůžeme!

Nově zrekonstruovaný servis v Ondřejově

Moderní servis v Choceradech k vašim službám

Tenisová škola a příměstské 
tábory v Oáze Říčany

Vyznavači tohoto krásného bílého sportu mají 

k dispozici osm venkovních antukových kurtů 

a tři kurty s umělým povrchem v tenisové 

hale. Oáza Říčany provozuje již od svého založení 

od roku 2003 tenisovou školu, kterou navštěvují 

děti ze širokého okolí ve věku od 4 let. Výuka 

probíhá pod vedením kvalifikovaných trenérů 

individuálně nebo ve skupinách (2 až 5 dětí). 

Tenisová škola funguje po celý rok s výjimkou 

vánočních a letních prázdnin. Je vhodná jak pro 

děti, které se chtějí naučit jen základům tenisu, 

tak i pro ty, kteří chtějí hrát tenis závodně - v Oáze 

jsou družstva všech mládežnických kategorií 

a účastní se soutěží, které pořádá Český tenisový 

svaz. Pro děti (i jejich kamarády) jsou rovněž 

pořádány nejrůznější sportovní tábory – a to 

v zimě lyžařské, i jarní a letní tábory s různým 

zaměřením.  Nyní probíhá nábor pro „letní“ 

tenisovou školu, která začíná 16. dubna 

- přihlášky je možné podávat do 7. dubna.

Více informací o tenisové škole a příměstských sportovních táborech 

najdete na webových stránkách www.oazaricany.cz 
nebo osobně v recepci Oázy (popř. telefonicky na tel. 323601170)

Oáza Říčany je zapsána v podvědomí většiny obyvatel 

„Říčanska“ jako moderní sportovní areál s restaurací, 

hotelem a kongresovým centrem. Díky kvalitnímu 

vybavení si Oázu oblíbili především milovníci tenisu.

Další velmi oblíbenou akcí, která se již tradičně 

pořádá o letních prázdninách, jsou příměstské spor-

tovní tábory. Oáza nabízí opravdu ideální zázemí 

pro takovou akci. Děti mohou využívat všechny 

sportoviště (tenis, plážový volejbal, badminton, stolní 

tenis, dětské hřiště, venkovní bazén) nebo se mohou 

projet na kolech do přírody v okolí (jízda na kolech 

není samozřejmě povinná). V případě deště je k dis-

pozici veliká sportovní hala a horní restaurace, kde 

mohou děti hrát různé hry. Stravování probíhá přímo 

v restauraci Oázy (vč. celodenního pitného režimu). 

Letos je vypsáno celkem 7 turnusů (vždy 

pondělí až pátek od 8:00 do 17:30 hod.), 

cena za jeden turnus činí 3 250 Kč, 

v případě závazné přihlášky do 30. 4. 2012 

se poskytuje sleva ve výši 500 Kč.

S příchodem jara přichází období péče 

o zahrádky a oživení jezírek novými okras-

nými rybami. Běžně se chovají krásní 

karásci a jeseteři. V poslední době si svoji 

oblibu získávají i japonští KOI kapři. Jejich 

barevnost a hravost je bezkonkurenční.

„Dne 15. dubna zahajujeme prodej okrasných 

ryb,“ říká podnikatel Jakub Doležal z Újezdu 

nad Lesy. „Chtěl bych upozornit na několik 

okolností, které jsou pro nákup důležité. Nákup 

okrasných ryb není jen otázkou technickou 

a estetickou, ale především emoční. Krásné, 

zdravé ryby v jiskřivé vodě oživí celou zahradu. 

Jezírko vytváří relaxační místo pro duševní 

a psychický odpočinek. KOI kapr je ryba s vel-

kou dynamikou a hravostí, která se dá snadno 

ochočit. Pozná vás podle hlasu a můžete ji 

krmit z ruky. Dožívá se i 20ti let a více, tudíž 

bude vaším dlouholetým společníkem. 

Optimální podmínky pro chov

Pokud se rozhodnete pro chov KOI kaprů, 

čeká vás nejprve hodně práce s vybudováním 

jezírka, které musí mít optimální podmínky. Mu-

síte vybrat správné místo, zajistit kvalitní filtraci 

vody bez spoléhání jen na samočisticí efekt. 

A potom ryby správně ošetřovat a krmit.

Základ tvoří ryby z Japonska 

K úspěšnému chovu je nezbytný i správný 

výběr ryb. Podle barvy, tvaru, původu. Zákla-

dem našeho chovu je stále oživovaný kmenový 

KOI kapry 
můžete krmit z ruky

základ dovezený z Japonska. Výhodou pro vás 

je, že dostanete ryby již aklimatizované, nes-

tresované dlouhou přepravou, zvyklé na naše 

podmínky. 

Rozlišujeme 13 základních druhů

KOI kapry rozlišujeme podle zbarvení, sytosti 

barev, složení skvrn, tvaru těla a ploutví. Existuje 

celkem 13 základních druhů, ze kterých můžete 

vybírat. Zákazník by se měl orientovat na cho-

vatele se zkušenostmi, na kterého se můžete 

KOI 10-15cm 90Kč

obrátit o radu a pomoc. V žádném případě nek-

upujte ryby od  anonymního, často zahraničního 

chovatele levných, druhořadých ryb.

Chovem ryb se zabývám více jak 15 let a mohu 

prohlásit, že KOI kapři jsou pro mě tím nejlepším 

způsobem relaxace. Zájemcům dodám i veškeré 

příslušenství pro chov KOI kaprů – vzduchovací 

pumpy a kameny, příruby a guly, filtrační média 

a krmení. V nabídce máme i nádherně zbarvené 

karásky, kteří jsou méně nároční. 

KOI 25-35cm 

450Kč KOI 25-35cm TOP 600Kč

KOI 15-25cm 300Kč

Prodej bude 

zahájen 

od 15 .dubna. 

Je nutné 

se předem 

objednat na 

tel.: 602 323 676 

nebo e-mailem: 

info@zahradyprokoi.cz  



V provozovně 
přemístěné 
do nových 

prostor 
tradiční 
kvalita 

a sortiment.

KVĚTINYKVĚTINY 
A DÁRKOVÉ ZBOŽÍA DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Alena Šmídová

tel: 323 660 136
mobil: 736 648 639

Choceradská 300, Mukařov

� Vázání
� Aranžování květin

� Suchá vazba a svatby
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Řádková inzerce

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

PODLAHÁŘSTVÍ
Montáž PVC, koberců, 

plovoucích podlah
Renovace parket 

a dřevěných podlah.
Broušení, tmelení, lakování

603 510 800

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery

Prodej: Písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, 

zahradní substráty

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

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

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

Tepelných čerpadel DAIKIN, ROTEX
Solárních systému GASOKOL

Podlahového topení UNIVERSA
Nabídky zdarma, tel.777 283 009

PELETY Ø 6mm
Dřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistého 

suchého smrkového dřeva (piliny a hobliny) 
– certif. dle rakouské Ö-NORM M7135 

– vyrobené v ČR. Aktuální ceny na 
www.espedi.cz nebo telefonicky 

na tel. 777 283 009, 321 770 400.
Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy 

v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích. 
Na paletě 1050 kg.

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU 
= zařízení šetřící Vaší tepelnou energii

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

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

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

Cena: Ø150 =1.525,-Kč 
Ø200=1.762,-Kč

Václav Košnar – 603 853 307

kosnar4@seznam.cz

Obkladačské a ostatní stavební 
práce, štuky, sádrokarton,
omítky, pokládka podlah, 

malířské práce, 
bytová jádra.

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

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

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

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

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

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU� ČENDA ÚKLID – úklid oken, zimních 

zahrad, koberců, sedaček či pravidelné 

úklidy kanceláří, domů, zahrad. 

Tel. 603 874 107. www.cenda-uklid.wbs.

cz, cendauklid@seznam.cz

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

BETON Strančice s. r. o.

b
e

t
o

n
á

r
k

a

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27

251 63 Stránčice 

Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

Aquarius Invest cz 
provozovna Všechromy čp. 82 

(150m od nájezdu na D1) 
nabízí:

Výrobu a prodej 
plastových vodoměrných 

šachet, žump, 
jímek na dešťovou 
a odpadní vodu.
Jímky a šachty jsou 

certifikovány ITC Zlín.

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

Informace na tel: 
602 285 554, 602 154 322

MULČOVÁNÍ 
SEKÁNÍ TRÁVY
� stavební parcely, zahrady

� louky, pastviny, příkopy okolo cest a silnic
� pro obce i soukromé osoby

� v agregaci traktor a mulčovač

tel. 606 362 799 tel. 606 362 799 
NedbalRadek@email.cz

� Podnikatelé i začínající potřebujete půjčit 

300 000 Kč na rok? Zavolejte 603 874 107, 

čapjan1460@seznam.cz

� Revize hasících přístrojů, hydrantů, 

činnost v oblasti BOZP a PO. 

Tel. 311 264 033

� Obkladačské práce a ostatní stavební 

činnost ve vysoké kvalitě. Tel: 603 853 307, 

kosnar4@seznam.cz

� TOPENÍ - VODA 
mail: inhe@seznam.cz,  

tel. 604 835 260  INSTALATÉR

� Prodám 

chatu 

v Mnichovicích, 

spěchá. 

tel. 777 007 617

� Prodej bytu 

3+1, 72m2, 

po rekonstrukci, 

na PV-Nučice 

u Kostelce 

nad Černými lesy

tel. 777 007 617

� Pronajmu 

dlouhodobě

podkrovní 

byt 60m2 v Tehově, 

6000 Kč + služby, 

tel. 607 744 436

HODINOVÝ 
MANŽEL! 

Drobné 
i větší 
opravy 

v domácnosti. 

Práce 

u vás doma 

i na chatě. 

Tel.: 608 802 019

HNOJIVO, KTERÉ 
ODPUZUJE KRTKY
V zahradnictví U Alfíka panuje 

čilý ruch. „Jsme rádi, že se k nám 

po zimě vrátili stálí zákazníci, což 

bereme jako důkaz spokojenosti 

a vážíme si toho,“ říká s úsměvem 

Petr Alfery, kterého v zahradnictví 

potkáte téměř pokaždé.

„V dubnu si u nás zákazníci mohou koupit ovocné stromky a keře. 

Také je nejvyšší čas vybrat si cibuloviny, které vám budou krásně 

kvést v létě – jako například gladioly, lilie nebo begónie. Máme 

připravené sadbové brambory a cibuli a velký výběr semínek. 

V dubnu také můžete začít s výsadbou  růží – velmi rádi vám 

poradíme, který druh bude pro vaši zahradu nejvhodnější. Majitelé 

okrasných jezírek bych chtěl upozornit, že u nás máme výběr 

krásných vodních rostlinek, které jsou velmi odolné i vůči mrazu. 

„Hitem dubna“ bude určitě hnojivo na trávníky, které odpuzuje krtky,“ 

dodává pan Alfery. 

Už zase udíme!
Prodej čerstvých ryb je již v plném proudu. U Alfíka také začali 

každý pátek udit pstruhy. Pokud chcete mít jistotu, že se na vás tato 

lahůdka dostane, zavolejte předem.

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích u silnice 

Kutnohorská (na první hrázi). Otevírací doba: po-so: 

9 až 17 hod., ne: 9 až 12 hod., tel.: 606 494 939, 723 516 513.        

Dlouhodobý pronájem 
apartmánů

13 400,- Kč bez DPH

Telefon: 603 875 163



STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

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

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
� POČÍTAČE 
� PRODEJ A SERVIS

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

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

KOMÍNY
Stavebnicové komínové systémyza rozumnou cenuza rozumnou cenu

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

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

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

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

INSTALKLUB
Vančura SUCHÉ PALIVOVÉ 

A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Sklady-odběrná místa: 

Prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)

Otevírací doba: Po-Pá: 7-17  So:7-13
Ceník: www.broukal.cz

Při výměně 

čelního skla 

finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

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

Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

Výroba, doprava a čerpání betonových směsí.

Prodej písků, kačírků a drtí. 

Autodoprava 

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737

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

Kontejnery – odvoz odpadů 

www.4eco.cz



  30% sleva na originální náhradní díly Opel 
 a 15% sleva na práci p i oprav  vozu 
 staršího 6 let v autorizovaném servisu Opel

  36% sleva na vybrané jarní 
 p íslušenství Opel

  Sleva až 36 % na letní pneumatiky zn. 
 Michelin, Kleber, Nokian a BFGoodrich

NECHTE SI ZKONTROLOVAT
SV J V Z PROFESIONÁLY.

Opel Servis

AUTO-STAIGER CZ a.s., autorizovaný dealer Opel
ernokostelecká 621/122, 100 00 Praha 10

Tel.: +420 271 009 111, servis.opel@auto-staiger.cz            www.auto-staiger.cz

PROHLÍDKA PO ZIM  JEN ZA 99 K


