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Říčany - V pondělí 24. března odstarto-
vala I. etapa rekonstrukce jedné z nejvý-
znamnějších dopravních tepen vedoucích do 
Říčan - komunikace II/101. Stavební úpravy 
v úseku od dálnice D1 až po křižovatku s Li-
panskou ulicí budou trvat přes dva měsíce. 
Opravu ve výši přes 28 milionů korun finan-
cuje Středočeský kraj s podporou Regionál-
ního operačního programu Střední Čechy.  

Velmi frekventovaná silnice Říčanská se 
dočká opravy v délce téměř tří kilometrů. 
Vedení města ji dojednávalo a pomáhalo 
připravit již od roku 2010. „Jsem rád, že se 
konečně po mnohých jednáních s vedením 
kraje podaří alespoň tuto část silnice opra-
vit. Po dokončení této investice budu ape-
lovat na kraji, aby opravili i okolní objízdné 
komunikace, především z Kuří, a dokončili  
i opravu silnice v Jažlovicích,“ připomíná 
krajský zastupitel a říčanský radní pro do-
pravu Miloslav Šmolík. 

Dojde k rozšíření komunikace
Rekonstrukce počítá s výměnou živič-

ných vrstev vozovky, včetně zlepšení únos-
nosti spodních podkladních vrstev, tzv. recy-
klace za studena. Zároveň dojde k rozšíření 
komunikace z důvodu bezpečného odbočení 
na obec Voděrádky ve směru od dálnice D1, 
a částečné rekonstrukci mostního objektu 
za tímto odbočením. „Stavba bude probíhat 
po etapách tak, že nejdříve začnou práce ve 
směru od dálnice D1 v úseku dlouhém cca 
200 m (úplná uzávěra pro všechna vozidla 
ve směru do Říčan) a úplnou uzávěrou sil-
nice mezi ulicemi Rooseveltova a Lipanská. 

Současně bude uzavřena i silnice III/00313 
mezi obcí Kuří a silnicí II/101. V dalších eta-
pách dojde k úplné uzavírce silnice mezi ulice-
mi Na Dlouhém (u D1) a kruhovým objezdem 
u hřbitova,“ sdělila tisková mluvčí Středočes-
kého kraje Nicole Mertinová.  

Dálniční exit kompletně uzavřen
„Dálniční exit ve směru na Říčany bude 

kompletně uzavřen jak pro osobní, tak ka-
mionovou dopravu. Řidiči osobních aut bu-
dou muset využívat exit v Průhonicích nebo  
ve Velkých Popovicích,“ vysvětluje starosta Ří-
čan Vladimír Kořen. Objízdné trasy pro osobní 
automobily povedou po místních komunikacích 
přes obce Jažlovice, Kuří, Voděrádky a po dál-
nici D1, nákladní automobily jednosměrně přes 
obce Všechromy, Světice, Uhříněves, Prahu  
a po dálnici D1.  

Kompletní uzavírka 
dálniční přípojky v Říčanech

Milí čtenáři,
máte pocit, že z našeho okolí mizí vysoké 

starobylé stromy? Je to tak! Na zahradách vy-
sazujeme nízké okrasné stromky a keře a na 
veřejných prostranstvích majestátní lípy, kašta-
ny nebo duby pomalu mizí. Více si přečtěte na 
straně 4.

Základní škola U Obory v Uhříněvsi oslaví 
80. let. V rámci oslav se uskuteční řada výstav, 
na které se podařilo získat unikátní historické 
fotografie. 

Hezký duben vám přeje Helena Vlnařová

Stavba střechy školy  v roce 1934
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Svojetice - V budově Obecního úřadu ve Svojeticích se uskuteční v pátek 11. dubna od 14 do 
20 hod. místní referendum. Otázka, o níž má být v referendu rozhodnuto, zní:
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Svojetice schválilo návrh změny územního 
plánu, podle kterého by vznikly nové zastavitelné plochy pro vybudování nových ko-
munikací (dvě vedle sebe procházející okružní cesty vedoucí také současnou zástavbou 
rodinných domů) včetně kruhového objezdu u hřbitova na křižovatce silnic z Tehovce 
a ze Srbína?

Institut konání místního referenda umožňuje občanům vyjádřit svůj názor na otázky, které se 
jich přímo týkají. Využijte proto své právo, které vám zákon dává a přijďte vyjádřit svůj názor 
na nové komunikace, které by podle změny v územním plánu v naší obci vyrostly. Zvažme 
všechny dopady jak na finanční zatížení rozpočtu obce, tak na život v obci jako takový. Pro 
všechny zájemce dále připravujeme materiál, kde znovu vysvětlíme důvody, které nás k myš-
lence uspořádání místního referenda vedly a další informace. Celou historii vyhlášení místního 
referenda naleznete na: www.nasesvojetice.cz. Děkujeme za podporu!

Za přípravný výbor: Hana Bajerová, Štěpán Marzini, Eliška Olmrová.

Místní referendum ve Svojeticích

Uhříněves – V Městské části Praha 22 fun-
gují tři základní školy (jedna je určena pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi). ZŠ U Obory, kterou navštěvuje 365 
dětí, nyní v dubnu oslaví 80. let. Jak budou 
oslavy probíhat, jsme se zeptali ředitelky 
Ivany Vodičkové.  

Oslavy budou probíhat po dva dny - 
24. a 25. dubna. Zahájení oslav propukne  
ve 14 hodin, kdy bude v každé třídě připrave-
na tématicky zaměřená výstava. Návštěvníci se 
dozví informace o historii školy. K nahlédnutí 
budou kroniky školy, staré třídní knihy, vy-
svědčení a také historické fotografie. Podařilo 
se nám získat dokonce fotky budovy z roku 
1934, kdy byla škola otevřena. Také předsta-
víme projekt 9. ročníku o historii školy a ná-
vštěvníci si mohou prohlédnout výtvarné práce 
dětí. Pochlubíme se i našimi úspěchy – k vidění 
budou medaile, poháry a diplomy. Chybět ne-
budou ani odkazy na další akce školy, jako jsou 
výlety, školy v přírodě, sportovní kurzy. Dále 
se můžete těšit na výstavu učebních pomůcek, 
od těch historických až po ty moderní. Násle-
dovat budou kulturní vystoupení ve venkovním 
areálu školy a sportovní akademie v tělocvičně. 
Celou akci zpestří hudební skupina Jamaron.
Škola bude otevřena pro všechny zájemce.

Řada obcí zeleni nevěnuje dostatek pozor-
nosti, protože řeší jiné problémy - například 
nový vodovod, kanalizaci, chodníky. Někde se 
ale o „své stromy“ starají. Na obecním úřadu 
v Kamenici je obor životního prostředí, jehož 
referentku Šárku Valáškovou jsme požádali  
o rozhovor.

Jsou obecní pozemky jediným místem, kde 
lze obnovit výsadbu původních dřevin?

Těžko přemluvíte majitele zahrádky, aby 
si před domem vysadil lípu. Obecní pozemky 
jsou tedy ideální pro výsadbu vzrostlých stro-
mů. Ale i na veřejných prostranstvích mají lidé 
tendenci prosazovat krátkověké dřeviny, často 
nepůvodní, s malými nebo úzkými korunami 
pravidelně stříhanými. Je to určitá cesta jak za-
chovat sídelní zeleň, ale není to úplně ideální.

Lidé mají obecně ke vzrostlým dřevinám na 
veřejných prostranstvích kladný vztah, ale ze-
leň je nesmí v ničem omezovat. Nechtějí se o ni 
starat, upravovat okolí, neradi hrabou listí a od-
klízejí spadlé větve – to musí udělat obec. Pak 
existuje skupina lidí, kterým připadá ošetřování 
starých stromů finančně nevýhodné a zbytečné, 
a navrhují jejich kácení už ve středním věku. 
Ale takový postup nejenže je nešetrný vůči 

stromům, ale v konečném důsledku je vlastně 
dražší.
Jaký je stav starobylých stromů v Kame-
nici?

Kamenice se může pyšnit mnoha majestátní-
mi stromy, ale jejich stav není ideální. Stromy 
trpí zhoršeným životním prostředím. V jejich 
blízkosti se kopou nové sítě, rekonstruují vo-
zovky, staví se ploty a další stavby, které mají 
velmi negativní vliv na kořenový systém. Ne-
hledě na to, že alejemi projíždí denně stovky 
aut včetně nákladních, které působí tlakovou 
vlnou na kmen i korunu. Komunikace se v zimě 
zasolují, což posléze způsobuje prosychání. 
V ovzduší stoupá výskyt spor dřevokazných 
hub, které napadají stromy. 
Je péče o staré a ohrožené stromy náklad-
ná?

Ano je. Zejména o ty, které se nacházejí nad 
frekventovanými a zastavěnými místy (ulice, 
parky, dětská hřiště), kde je zvýšené riziko zra-
nění lidí nebo poškození majetku. Je třeba pra-
videlně sledovat, zda nedochází k výraznému 
zhoršování zdravotního stavu a vitality. Odbor-
níci musí navrhnout opatření, která by zmírni-
la riziko ohrožení (prořezávání suchých větví, 
zdravotní řezy a redukční řezy korun pro zvý-

Zmizí starobylé stromy z našeho okolí?
šení stability stromů, upevnění bezpečnostních 
vazeb v korunách, a případně kácení). Každá 
obec musí vyhodnotit, zda může vynaložit ta-
kové prostředky. A to už záleží na úhlu pohledu 
starosty, zastupitelů, občanů. Pro starostu, kte-
rý hledí do budoucnosti, je plánování nových 
výsadeb důležitou součástí plánu rozvoje obce. 
Jaké stromy máte nejraději?

Mám ráda kaštan (jírovec) a lípu, obě dřevi-
ny nádherně kvetou. Ale do výsadeb preferuji 
„statečnou“ lípu. Je to dlouhověká dřevina. 
Lépe odolává různým narušením, a dobře se 
vypořádává s houbami. Dokáže se také lépe 
zregenerovat po provedení zdravotních nebo 
redukčních řezů. 

Zapojí se do oslav žáci a rodiče? 
Zapojí se téměř všechny děti. Jednak nacvi-

čují kulturní a sportovní vystoupení a jednak 
připravují výstavy.  Naši žáci nám také pomá-
hají „sbírat materiály“. Velké poděkování si za-
slouží rodiče a prarodiče, kteří našli a zapůjčili 
opravdu dnes již historické materiály – bez nich 
by to nešlo. Zároveň se rodiče podílí i finanč-
ně, například od SRPDŠ dostaneme 20 000 Kč,  
za které si můžeme pronajmout velké venkovní 
pódium.
Jak dlouho tyto oslavy připravujete? 

Intenzivněji od konce ledna, ale plány vzni-
kaly již mnohem dříve. Tímto bych chtěla po-
děkovat celému pedagogickému sboru, který 
akci věnoval mnoho času.
Co byste škole popřála?

Zdá se to jednoduchá otázka, ale je těžké 
v krátkosti vyslovit „zodpovědné“ přání. Tato 
škola zde stojí již osmdesát let, překonala mno-
hé těžkosti včetně II. světové války a naším 
úkolem je školu vést tak, aby dobře sloužila i 
dalším generacím. Ale určitě bych škole popřá-
la spokojené vyučující, spokojené děti a jejich 
rodiče, klid a pohodu na práci, dostatek finanč-
ních prostředků na rozvoj a také hodně místa 
pro všechny naše žáky. Pokud možno málo pro-
blémů, a když už problémy musí být, tak ať se 
nám je podaří vyřešit. 

Škola U Obory oslaví 80 let

Velké Popovice – Základní umělecké škole 
VP se v minulém roce podařilo získat dotaci 
z Fondu rozvoje venkova na opravu památné-
ho koncertního křídla, které bylo po generální 
opravě umístěno ve Vzorné lidové knihovně 
ve Velkých Popovicích.

„Chci moc poděkovat lidem, kteří naší 
škole při zpracování žádosti tohoto projek-
tu pomáhali,“ uvedl zástupce ředitelky ZUŠ 
Velké Popovice Pavel Špunda. „Na úplném 
začátku nám byla velkou oporou paní Andrea 
Lichtenbergová. Díky ní se podařilo včas  
a v pořádku odevzdat potřebné podklady. 
Z MAS Říčansko nám na naše dotazy ochot-
ně a trpělivě odpovídaly paní ředitelka Pavlí-
na Filková a paní Ludmila Třeštíková. Podě-
kování také patří vedení obce a zastupitelům, 
bez jejichž záštity nad tímto projektem a 

schválením některých podpůrných opatření by 
nejspíše k jeho naplnění nemohlo dojít. Nyní se 
už Velkopopovičtí (a nejen oni) mohou těšit na 
koncerty, které se budou pravidelně ve Vzorné 
lidové knihovně ve Velkých Popovicích konat.

Oprava stála 225 000 korun a díky dotaci, 
která náklady z velké části pokryje, se ZUŠ 
může chlubit nádherným hudebním nástrojem, 
který by v případě pořízení nového vyšel nej-
méně na 2 miliony korun. Slavnostní zahajo-
vací koncert, na němž bylo opravené koncert-
ní křídlo veřejnosti představeno, se uskutečnil  
20. března. Návštěvníci mohli slyšet Janu 
Černohouzovou, která v naší škole vyučuje 
klarinet, saxofon a zobcové flétny. Vystoupila 
se souborem Trio Clavio, v němž  účinkují ještě 
Lucia Kopsová - housle a Lucie Valčová  - kla-
vír.

Památné koncertní křídlo zachráněno

zuŠ velké popovice srdečně zve na další 
koncerty:
■ 9. dubna od 18:00 hod. zahrají trumpetista 
josef zámečník, klavír - regenschori z chrá-
mu svatého víta, václava a vojtěcha v pra-
ze, varhaník josef kšica.
■ 23. dubna v 17:30 hod. proběhne koncert 
pedagogů zuŠ velké popovice.
■ 6. května v 17:30 hod. uzavře první řadu 
koncertů hana zemenová s klavírním reci-
tálem, na nějž si pozve své hosty.

DUBEN je měsíc, kdy určitě nejsme za kam-
ny, ale v plné práci na zahradě. „Můžeme už 
vysévat mrkev, špenát, kopr, ředkvičky a další. 
Velký výběr osiv najdete u nás v Zahradnictví 
Alfík,” říká Petr Alfery, majitel zahradnictví. 
„V tuto dobu také po prvních vertikutacích 
doséváme trávníky. Je doba na sázení cibule 
sazečky, a tu máme v několika druzích včet-
ně červené i bílé. Zrovna tak jako sadbové 
brambory. Vysazují se také okrasné i ovocné 
stromy a z těch zejména meruňky a broskve. 
Duben je také dobou pro výsadbu trvalek, kte-
rých u nás také najdete velký výběr a nastává 
doba rhododendronů (pěnišníků) a azalek.

Je doba na sázení cibule a brambor

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovi-
cích u silnice Kutnohorská (na první 
hrázi). Otevírací doba: po-so: 9 až 17 
hod., neděle: 9 až 12 hod., 
tel.: 606 494 939, 723 516 513. 
Najdete nás i na Facebooku, 
kam můžete posílat své dotazy.

evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. evropa investuje do venkovských oblastí

Mnichovice - V Mnichovicích dokončují 
definitivní podobu nového územního plánu, 
na kterém se intenzivně pracovalo několik 
měsíců. V březnu se uskutečnila veřejná dis-
kuze i oficiální veřejné projednání návrhu 
nového územního plánu na Odboru územ-
ního plánování města Říčany. Do 2. dubna 
bylo možné podávat námitky a připomínky.  
A jaký bude nový územní plán? „Zastu-
pitelstvo města se rozhodlo tímto územ-
ním plánem zásadně regulovat výstavbu,“ 
uvedla místostarostka Petra Pecková. „S 
ohledem na nedostatečnou kapacitu ČOV, 
na nedostatečnou kapacitu základní a ma-
teřské školy a dalších služeb se zastupitelé 
rozhodli, že tento nový územní plán ne-
umožní zastavět nové plochy „na zelené 
louce“. Podporována bude pouze výstavba 
v intravilánu, v zastavitelném území obce, 
kde je podle platného ÚP stále ještě 82 hek-
tarů dosud nezastavěných pozemků. Nový 
územní plán upravuje a podporuje vznik 
veřejné zeleně, městských parků. Navrho-
vána je obnova rybníka, cyklostezka podél 
Mnichovky a pod. Podporuje i drobné pod-
nikání, malé provozovny živnostníků, snaží 
se propojit slepé silnice, kterých je v Mni-
chovicích 137. 

Jak už to bývá, s územním plánem nebu-
dou spokojeni všichni. Je totiž předmětem 
mnoha různých zájmů. Jedni si přejí ze 
svých zahrad a polí udělat stavební pozem-
ky, druzí nechtějí, aby se v jejich sousedství 
stavělo. Město usiluje o propojení slepých 
ulic, aby se zjednodušila doprava, o tom ale 
nechtějí slyšet majitelé dotčených pozem-
ků. Přesto doufám, že většina těch, kdo zde 
žijí, mají společný cíl – aby naše městečko 
neztratilo svůj ráz, nestalo se baštou staveb-
níků, kteří hájí jen své finanční zájmy a je 
jim jedno, co zde po nich zůstane.“ 

Stará lípa ve Štiříně

Povzbuďte rostliny
Je také potřeba rostliny povzbudit do nové 

sezony a letos nabízíme zajímavou novinku 
- nový typ hnojiv podle holandské receptu-
ry BLOOMATE pro květ, pro růst a pro květ  
a plod (lze použít i pro trávníky). Hnojiva, 
podpůrné a ochranné prostředky pro zahradu  
u nás tradičně najdete v mnoha druzích. Aktu-
álně např. proti moniliové spále (mrtvici), ame-
rickému padlí i proti nastupujícím škůdcům. 
Alfíkovy tipy:
■  Vysaďte si pro radost pár macešek, aby byl 
nástup jara už definitivní.

■ Uzené ryby jsou k dostání už pravidelně kaž-
dý pátek po obědě. Čerstvé ryby na grilování si 
můžete koupit každý den.

méNě StAVebNícH 
POZeMKů, 
větší podpora zeleně

Kamenice – vzrostlých stromů kolem nás ubývá. trendem jsou 
zahrady se skalkami, tújkami, rododendrony, azalkami a jinými 
„nízkými“ stromky a keři. pokud na soukromých zahradách přece 
jenom vzrostlé stromy objevíte, pak je majitelé často kácí, protože 
stíní nebo se bojí padajících větví. pokud tedy nechceme, 
aby vzrostlé, majestátní stromy nadobro zmizely z našich obcí, 
a tím se narušila estetická a ekologická rovnováha, zbývá jediný 
prostor, kam je vysadit – obecní pozemky.

http://www.nasesvojetice.cz
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Pozemek na výstavbu školky je v majetku města

Život v kraji 

Setřete zimu 
a přivítejte jaro
Jarní servisní kampaň Toyota

TOYOTA TSUSHO PRŮHONICE
Praha - Čestlice
Obchodní 105
tel.: +420 227 629 111

TOYOTA TSUSHO MODŘANY
Praha 4 - Modřany
Československého exilu 554/3
tel.: +420 227 629 222

www.toyotatsusho.cz

Prohlídka A: pouze 300 Kč
Čištění a dezinfekce klimatizačního systému

Prohlídka B: pouze 600 Kč
Regenerace chladicího média klimatizace

Navíc kompletní sortiment kabinových pylových
 ltrů a široká nabídka příslušenství s 20% slevou.

Přijměte naše pozvání a objednejte se v období 
od 14. 3. do 27. 6. 2014 v našem autorizovaném servisu.

inz TS_jaro_2014_TTP_148x210.indd   1 7.3.2014   10:31:46

buchty, koláče 
a koblihy zmizely hned

Zvánovice – Okrašlovací spolek Zvánovice uspořádal již třetí 
ročník masopustní veselice. Všichni si mohli pochutnat na jitrni-
cích, jelitech, tlačence, ovaru, prdelačce, kaši lepenici, na škvar-
kových preclících, šnecích se zelím. „Největší zájem byl tradičně 
o sladké dobroty,“ prozradila hlavní organizátorka Soňa Jindrová. 
„Připravily jsme na 140 buchet, 150 koláčů a koblihy jsme zadělá-
valy z pěti kil mouky a po všem se jenom zaprášilo.“

Výtěžek z akce půjde jako tradičně na zvelebování obce. Okraš-
lovacímu spolku Zvánovice se již podařilo např. zrekonstruovat au-
tobusovou zastávku, pořídit nové lavičky a také dřevěný vánoční 
betlém - každý rok vlastnoručně vyrobí jednu figuru. V nejbližší 
době vysadí členové spolku na hlavním náměstí v obci nový smrk, 
natřou plot kolem hřiště školky a zrenovují herní prvky na obecním 
hřišti. 

Svojetice - Masopustní průvod se uskutečnil 
i ve Svojeticích. Určen byl především pro děti, 
které si mohly přinést pokličky, píšťalky, řeh-
tačky a dělat pořádný rámus. Připraveno bylo 
osm zastávek, kde „maškary“ dostaly občerst-
vení a děti plnily nejrůznější úkoly. Závěr akce 
byl naplánován v restauraci „Na kurtech“, kde 
na všechny čekal veliký narozeninový dort.  
A kdo slavil narozeniny? „Tuto a další akce  
ve Svojeticích pořádá sdružení aktivních obča-
nů, kteří usilují o to, aby se zde lidem dobře 
žilo,“ vysvětluje Eliška Olmrová a Hana Baje-
rová. „Přejeme si, aby ve Svojeticích lidé jen 
nepřespávali, ale aby se vzájemně setkávali, 
nebylo jim lhostejné, co se v obci a okolí děje 
a také, aby se naše děti nenudily, byly aktivní  
a měly ke „své“ obci vztah. Sdružení jsme pojme-
novali trochu zvláštně a provokativně - Společ-
nost pro uspořádání Mistrovství světa v kopané  
ve Svojeticích. Díky tomu máme jistotu,  
že lidem utkvíme v paměti,“ dodává s úsměvem 
paní Olmrová. „Jako maskota máme žabičku  
a právě Skokan slavil první narozeniny.“

masopust aneb kdo to slaví narozeniny?

Tehov – Ma-
sopustní průvod 
s muzikanty, 
koňským spře-
žením a spous-
tou maškar opět 
letos prošel naší 
obcí. Radost 
a smích nás 
provázel nejen 
po celou dobu 
obchůzky, ale i později odpoledne na vepřových hodech. Druhý 
ročník byl podpořen velikou účastí a mnoha maskami. Nechybě-
la postava strakatého se strakatou, ale ani kobyla, nevěsta, ženich, 
čarodějnice, selka, mnoho zvířátek, muchomůrek, Mikeš s Nácíč-
kem a mnoho dalších. Pořádající kulturní výbor obce Tehov děku-
je všem  zúčastněným, stejně tak jako panu R. Chromému, kapele  
″A je to″ a mnoha věrným pomocníkům. Foto na www.tehov.cz.

První březen patřil 
maškarám

Další akcí je 21. dubna 
Velikonoční procházka. 
Více informací na www.nasesvojetice.cz.

http://www.nasesvojetice.cz
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POMOCNÍK
do každé zahrady
Journeyman Gladiator 510 MLE
Jedna z nejznámějších a nejprodávanějších     
čtyřkolek v ČR. Legendární pětistovka Gladiator 
510 je silná, dobře ovladatelná čtyřkolka, která 
má ve výbavě vše, co má stroj 4x4 určený na práci 
mít. Jedná se o spolehlivý, kvalitní, na údržbu 
nenáročný a jednoduchý stroj s rozumnou          
spotřebou, který zastane spoustu práce ve všech 
ročních obdobích. Nadstandardní 3-letá záruka, 
celorepublikové servisní zázemí, dostupné levné 
díly i příslušenství jsou samozřejmostí. 

Nová cena - 114.990,- vč. DPH

Další info na www.journeyman.cz

Na Fialce můžete v rámci filmového klubu 
zhlédnout divácky náročnější snímky, konají se 
zde zajímavá divadelní představení a koncerty, 
a také výtvarné dílny. Sázkou na „nejistotu“ 
bylo například i zařazení záznamu opery, kte-
rou si posluchači mohli vychutnat v prvotřídní 
kvalitě na filmovém plátně. Volnočasové cent-
rum návštěvníkům nabízí také nejrůznější před-
nášky a pamatuje i na seniory, pro které připra-
vilo sérii přednášek v rámci projektu Centrum 
celoživotního vzdělávání.

„Nedostatek sociálních kontaktů a motiva-
ce dále na sobě pracovat je obvykle to první,  
co lidem odcházejícím do důchodu začne chy-
bět. Proto jsme programy zaměřili i na občany 
v důchodovém věku,“ vysvětluje Ivana Drbo-
hlavová. „Centrum celoživotního vzdělávání 
(CCV) nabízí neprofesní vzdělávání vysoké 
kvality. Přednášky vedou špičkoví odborníci 
atraktivním a srozumitelným způsobem. Jejich 
smyslem není poučovat nebo někoho zkoušet. 
Témata jsou zvolena a posluchačům podána 
tak, aby se každý něco dozvěděl, rozšířil si ob-
zory a také, aby mohl zlepšit svůj život. To se 
týká konkrétně témat zdravého životního stylu.
Na Říčansku máme aktivní seniory  

Centrum CV založila již téměř před 30 lety 

v Praze Ing. Dana Steinová (předsedkyně Kraj-
ské rady seniorů v Praze), v současné době na-
vštěvuje v Praze její aktivity každý semestr ně-
kolik tisíc „studentů“. Těší nás, že i na Říčansku 
máme aktivní seniory, kteří nechtějí sedět doma 
a mají zájem dozvídat se zajímavé informace 
a společně se setkávat a debatovat. V současné 
době probíhají dva cykly přednášek -  Zdravý 
životní styl a Architektura v dějinách lidstva. 
Někteří zájemci absolvují všechny přednášky, 
ale je možné vybrat si podle zájmu jen některé. 
V každém případě jste srdečně zvaní, a to nejen 
senioři. Od zimního semestru 2014 (od října) 
se můžete těšit na zcela nový obor Mgr. Len-
ky Doležalové - Vývoj náboženství,“ doplňuje 
paní Drbohlavová.
Jak se vidíme a jak nás vidí druzí

Po přednášce Jak se vidíme a jak nás vidí 
druzí, kterou vedl Mgr. Michal Žmolík, jsem se 
sešla v místním Café Bistro s několika milými 
dámami, jež se přednášek pravidelně zúčastňu-
jí. Povídaly jsme si o tom, čím jsou pro ně tyto 
akce přínosné.

„Centrum celoživotního vzdělávání zná-
me a s radostí jsme uvítaly, že bude fungovat  
i zde,“ potvrdilo několik seniorek. „Přednáše-
jící jsou naprosto skvělí a všechny informace 
nám hezky „naservírují“. Vyberou k tématu 
vždy to nejdůležitější a nejzajímavější. Čas 
nám vždy velmi rychle uteče a kolikrát by-
chom poslouchaly a debatovaly mnohem déle.  
Ačkoliv si nemusíme nic zapisovat, protože nás 
nikdo nezkouší, skoro všechny si zápisky dělá-
me,“ dodávají s úsměvem.
Našly jste zde nová přátelství?

Některé jsme se znaly již dříve, ale rozhodně 
je prima se potkat s novými lidmi, kteří pře-
mýšlejí stejně jako vy a jsou spřízněné duše. 

Protože my chceme být aktivní a máme chuť se 
bavit o zajímavých věcech – třeba o architek-
tuře nebo psychologii. Nebaví nás sedět doma  
a koukat na seriály.
Co vám dala konkrétně tato přednáška?

To bylo hodně o životě, protože každý máme 
sklony vidět se jinak a možná i lépe, než nás 
vidí druzí. Promítali jsme si i ukázky modelo-
vých situací. Diskutovali jsme o tom, jak se vi-
dět v reálném světle a nic si nepřikrášlovat, ale 
ani se nepodceňovat.
Scházíte se i po přednáškách?

Buď zajdeme sem na kávu nebo máme jiné 
programy. Nebo nám skončí vycházky a hlídá-
me vnoučata J. Některé z nás chodí plavat nebo 
jsme objevily skvělé zdravotní cvičení vhodné 
pro nás – starší ročníky. Jmenuje se to cviče-
ní oscilačně-antigravitační metodou a odstra-
ňuje nejen vadné držení těla, svalové dysbalan-
ce a nesprávné pohybové stereotypy, ale naučí 
vás pohybovat se uvolněně, pružně a lehce. 

Senioři nechtějí sedět doma a dívat se na seriály

Při cvičení Taiji v SKC Ondřejov posílíte 
své tělo, zlepšíte stabilitu a rovnováhu, 
a naučíte se relaxační cvičení. 
Cvičí se v malé skupině, kde je možný 
osobní přístup ke každému. Ve skupině 
panuje přátelská a otevřená atmosféra.  

Cvičení vede Miloš Komňacký, který prak-
tikuje Taiji již desátým rokem, v posledních 
letech pod vedením instruktora z Nového Zé-
landu.

„Cvičení Taiji zvládne každý, kdo má zá-
jem se hýbat - bez omezení věku a fyzické 
kondice. Není třeba se obávat, že byste cviče-
ní nezvládali a nestačili ostatním. V Taiji du-
cha soutěživosti a porovnávání nepěstujeme, 
každý cvičí a zlepšuje se svým tempem a dle 
svých schopností,“ říká Miloš Komňacký.

Zlepšete si zdraví a prodlužte si aktivní 
život.

„Toto starobylé umění bylo vyvíjeno se zá-
měrem zlepšit zdraví, prodloužit aktivní život  
a také se v případě nutnosti umět ubránit. Prak-
tikovat Taiji znamená být v souladu se změna-
mi, které se dějí v našich životech. Při cvičení 
se snažíme si stále být vědomí změny v každém 
pohybu se zaměřením na jeho průběh, ne na vý-
sledek. V běžném životě jsme si pak vědomi 
změn, které nastávají a učíme se vidět jejich 
příčiny, necháváme je proběhnout namísto lpě-
ní na nich.“ 
Naučtete se uvolnit ze stresu a zbavit tělo 
napětí.

„Cvičíme styl Yang, zkrácenou sestavu 37 fo-
rem sestavenou  Cheng Man-ch‘ingem. Prove-

dení formy dle mistra Huang Sheng Shyana, 
který dále vytvořil relaxační cvičení, což jsou 
cviky směřující k uvolnění těla a k pochopení 
principů Taiji v rámci opakovaného pohybu.“ 

Cvičení probíhá v SKC Ondřejov, 
v úterý od 19.00 – 20.30 hod., bližší info 
na tel.: +420 605 268 612.

  

taiji v SKc Ondřejov

Přednášky centra celoživotního 
vzdělávání se konají vždy ve čtvrtek 
jednou za čtrnáct dní. 
■  10. dubna od 9 do 11 hod. 
(Ing. Grabačová: Homeopatie – cesta 
ke draví a k rovnováze) a od 14 do 
16 hod. (Prof. Ing. Arch. Karel Kibic, 
DrSc.: Mimoitalská renesance). 
■   24. dubna od 9 do 11 hod. 
(PhDr. Iva Voglová: Humor jako život-
ní motiv) a od 14 do 16 hod. 
(Prof. Ing. Arch. Karel Kibic, DrSc.: 
baroko v Itálii).
1/Zdravý životní styl  09:00-11:00 hod     
2/ Architektura v dějinách lidstva II.       
14:00-16:00 hod

Od zimního semestru 2014 (od října) 
se můžete těšit na zcela nový obor 
Mgr. Lenky Doležalové - Vývoj nábo-
ženství. 

 

Říčany – volnočasové centrum na Fialce se před zahájením 
svého provozu zavázalo, že se bude věnovat nejen 
programům, které si snadno najdou své klienty a „vyplatí se“, 
ale i těm, jež nejsou určeny pro široké masy. a své sliby plní.

ilustrativní foto

http://www.tai-ji.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=74
http://www.tai-ji.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=74
http://www.tai-ji.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=67
http://www.tai-ji.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=75
tel:%2B420 605 268 612
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Jarní počasí přímo vyzývá k tomu, abychom 
vytáhli kola a vydali se na výlet po okolí. Na 
svých toulkách můžete zavítat i do Kolovrat 
a zastavit se v nově zrekonstruované restau-
raci u Boudů. Co vás zde čeká? 

Nekuřácké prostředí přímo nahrává tomu, 
aby se zde občerstvily celé rodiny na svých vý-
letech po okolí. Pitný režim je možné dohnat 
několika druhy piv, včetně nepasterizované-
ho piva Gambrinus a pšeničného piva Fénix. 
Z nealkoholických nápojů kromě klasické ne-
perlivé a jemně perlivé vody a mnoha druhů 
džusů, zde najdete točenou kofolu i malinov-
ku. Je možná také siesta u kávy či čaje. Pokud 
chcete mít svá kola stále pod kontrolou, můžete 
využít posezení na zahrádce. V restauraci jsou 
k prodeji i mapy okolí se záchytnými občerst-
vovacími body. Výborná kuchyně má ve svém 
výběru jak klasické české hotovky, přes oběd  
od 11:00 hod do 14:00 hod, tak také minutky  
i výtečné dezerty, jako jsou například borůvko-
vé lívance. Na měsíc duben se připravují speci-
ality z klasických jarních surovin. 
Rodinné oslavy i kulturní akce

Restaurace se sálem je využívána i pro ro-

Už jste byli v Kolovratech 
U boudů?!

dinné oslavy, jak 
malého tak i vel-
kého charakteru a 
to nejen kolovrat-
skými, ale i lidmi 
z okolních obcí. V 
komplexu U Bou-
dů v zimě proběh-
lo mnoho plesů, 
masopustních veselic i dětských zábav. Sál dále 
využívají taneční i divadelní spolky, cvičení i 
školní akce. Snaží se nabídnout divákům kva-
litní kulturní akce, které se v okolí běžně ne-
vyskytují, a které jsou zajímavé i něčím navíc. 
Jednou z takových pravidelně nepravidelných 
akcí je i Burianova kulturní ozdravovna, která 
je v dnešní uspěchané době balzámem pro duši 
nejednoho z nás. V březnu zde také uvítali le-
gendární skupinu Spirituál kvintet, která již del-
ší dobu nehrála v tak komorním prostředí, jako 
je sál u Boudů. Vyprodaný sál a spokojenost 
diváků potvrdily, že tyto akce do Kolovrat patří.
Pravidelné jazzové večery

V dalších měsících nás čekají pravidelné ve-
čery se Steamboat Stompers, kteří již více jak 
45 let hrají tradiční jazz. Jazzové večery mohou 

být spojeny i s výbornou večeří. Jedna z dal-
ších akcí, která nabývá vzrůstajícího zájmu, 
jsou klubová filmová představení. Zapojení do 
projektu „Promítej i ty“, který má návaznost 
na filmovou přehlídku „Jeden svět“, vyvolalo  
u diváků kladnou odezvu. Diváci se mohou po-
stupně těšit na zajímavé filmy, které by se dalo 
říci,  jinde neuvidí. Na těchto akcích je vstupné 
většinou dobrovolné.

Aktuální jídelní lístek, přehled kultur-
ních akcí a další informace najdete na 
www.klububoudu.cz, www.uboudu.cz, 
e-mail: restaurace@uboudu.cz, 
tel.: 776 150 060. Otevřeno je každý 
den od 11 do 23 hodin.

Tak trochu jiná škola
začíná vznikat pod záštitou SKC Ondřejov, 
a to přímo v jeho prostorách. Je to škola, 
která je určena všem, kteří hledají jistou 
alternativu. Jedná se o školu, kam budou 

docházet děti, jejichž rodiče zažádali o „in-
dividuální“ vzdělávání. Děti budou chodit do 
školy, kde se v malé věkově smíšené skupině 

budou učit vzájemně se respektovat, na-
slouchat si a budou se pomalými krůčky učit 
se učit. Zkrátka budou mít z učení radost.

                                
Za realizační tým 

Eva Hruštincová 
a Irena Pudíková.

www.skola-ondrejov.cz

Fanděte našim! Nová ŠKODA Yeti.
BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Vyzkoušejte si, o kolik je nová ŠKODA Yeti lepší. Pokud je vaší 
disciplínou městský ruch, zapadne do vašeho stylu nová verze Yeti 
s elegantním designem a exteriérovými prvky v laku. Pokud radši 
posouváte své hranice ve skutečné divočině, vyberte si za parťáka 
robustní verzi Yeti Outdoor speciálně vybaveným podvozkem 
na nezpevněné povrchy.

Domluvte si testovací jízdu u svého autorizovaného dealera 
a navíc si můžete zahrát originální ŠKODA Carling.

skoda-auto.cz

ŠKODA Finance od ŠkoFINu 
ŠKODA Pojištění

Otestujte naše
želízkO v Ohni!
Otestujte naše
želízkO v Ohni!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Yeti: 
4,6–8,0 l/100 km, 119–189 g/km

D2_Yeti_Facelift_6983a813492d4e9b8cf408609aac8724_indd   1 3/11/2014   1:30:16 AM

http://www.klububoudu.cz
http://www.uboudu.cz
mailto:restaurace@uboudu.cz
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Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

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

evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. evropa investuje do venkovských oblastí

projekt je FinancovÁn evropskou uniÍ,
evropskýM FondeM pro rozvoj venkova 
v rÁMci osy iv. leader, proGraMu 
rozvoje venkova České republiky

Velikonoční zamyšlení
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Kde peníze z MAS pomáhají

Říčansko – pohádkový Ladův kraj a okolí

MAS Říčansko vyhlásila v letech 2008 
– 2014 celkem 12 výzev, ve kterých rozda-
la  47.708.348,- korun. Rukama pracovnic 
MAS prošlo celkem 205 projektů, které byly 
do výzev podány.  Dotaci z nich fakticky 
získalo 98 projektů, 12 žadatelů z nějakého 
důvodu od přiklepnuté dotace odstoupilo  
a 95 projektů bylo neúspěšných. 

Častěji uspěly s žádostmi v MAS obce  
a jejich příspěvkové organizace (školy, mu-
zea a kulturní domy), celkem získaly 67%  
ze všech alokací.  Do soukromého sektoru, 
tedy k neziskovým organizacím a soukro-
mým podnikatelům, šla pouze třetina financí.

Projekty z MASkových peněz se re-
alizovaly nebo ještě realizují v celkem  
24 obcích říčanska. Z celkem 39 obcí, kte-

■  Zastupitelstvo obce Zvánovice odsouhla-
silo územní působnost MAS Říčansko o.p.s.  
na svém území. Obec se tak stala 39. obcí v re-
gionu říčanska, která bude moci čerpat přes 
MAS dotace a informace v letech 2014 - 2020. 
■  Pracovnice kanceláře MAS se zapojily  
do projektu Meziobecní spolupráce Svazu měst 
a obcí ČR. Od ledna 2014 do června 2015 půso-
bí na pozicích pracovnic pro analýzy a strategie 
v rámci projektového týmu kanceláře starosty 
města Říčany.
■  Na SZIF byly registrovány poslední čtyři vy-
brané projekty z finanční podpory období 2007 
– 2013, z výzvy MAS Říčansko. Stále probíha-
jí kontroly dokončených projektů – za poslední 
měsíc podaly žádosti o proplacení obec Miro-
šovice, ZŠ Mnichovice, obec Klokočná, měs-
to Říčany. Proběhly kontroly na místě v obci 
Křenice, o.s. Pares Mnichovice, obci Struhařov, 
SK Slunéčko o.s.  Platba pak byla schválena  
u projektů Openplace s.r.o., SKC Ondřejov, 
města Říčany s projektem Pacov a ZŠ Říčany 
Bezručova.
■  V MAS Říčansko proběhla finanční kontro-
la SZIF za rok 2013. MAS také prošla úspěšně 
auditem. Výrok auditora a výroční zpráva bude 
zveřejněna na webových stránkách www.mas.
ricansko.eu 

ré patří k MAS, tak peníze putují na víc jak 
61% našeho území. V grafu vidíte, jak která 
obec (resp. obec, spolky, školy a podnikatelé 
z místa) byla ve „sbírání“ dotací úspěšná.   

Zprávy z MASky:

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU
/ NOVOU KOLEGYNI

HPP na dobu určitou, po dobu zástupu 
za mateřskou dovolenou, na pozici 

PROJEKTOVÝ/Á  MANAŽER/KA
Náplň práce: 
administrativa, finanční a projektová kon-
trola, komunikace se žadateli a partnery, 
správa značky, vyhledávání a psaní žádostí 
o dotace, plánování a organizace akcí pro 
veřejnost.
Požadujeme: 
min.SŠ vzdělání, řidičský průkaz,
samostatnost, pečlivost a spolehlivost,
práce na PC (Excel, Word, Outlook, práce 
na Internetu), velkou výhodou je znalost 
dotačního prostředí a zájem o dění na 
říčansku. 
Nabízíme: 
práci, která má smysl a výsledky
příjemné pracovní prostředí 
odpovídající platové ohodnocení  
nástup v červnu 2014.
Životopisy posílejte do konce dubna 
L. Třeštíkové, koordinator@rican-
sko.eu. Výběr proběhne začátkem 
května 2014. 

Areál hradu Zlenice je od roku 1996 ve 
správě Sdružení pro ochranu kulturního 
dědictví – Zlenice. Můžete nám říct, co vše 
se vám za tu dobu povedlo?

Od roku 1996 probíhají v areálu zříceniny 
pravidelné letní pracovní tábory, v rámci kte-
rých se setkává množství dobrovolníků s cílem 
pomoci ve svém volném čase. Za tu dobu bylo 
provedeno několik etap konzervace. Hned z po-
čátku došlo k zajištění čelní hradby jádra hradu, 
včetně první fáze konzervace první brány. Prá-
ce byly prováděny převážně vlastními silami  
a pod dozorem odborníků na památkovou péči. 
Výsledkem je dodnes bíle svítící zdivo, které 
je tichým důkazem neustálého vývoje techno-
logií v památkové péči. Následně byly v letech 
2001 – 2003 staticky zajištěny vrcholové par-
tie vstupní brány a osazena střešní konstrukce 

chránící dochované zdivo před nepříznivými 
vlivy podnebí. 
Co dalšího se ještě povedlo realizovat za 
dobu vaší činnosti?

V roce 2010 byla dokončena obsáhlá „Stu-
die na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny 
Zlenice a jejího přírodního prostředí“, která 
poskytla zevrubný pohled na celý areál památ-
ky včetně kompletního detailního digitálního 
zaměření a následné 3D modelace terénu a do-
chovaného zdiva. Na základě uskutečněných 
průzkumů bylo následně možno přikročit k dal-
ší fázi záchrany areálu hradu. Druhá fáze sta-
tického zajištění brány jádra hradu byla dokon-
čena v roce 2011 ve formě dřevěné vyhlídkové 
plošiny a zpevněna turistická stezka ve svahu 
kolem hradu. O rok později byl proveden  ar-
cheologický průzkum v prostoru JZ zdi „Velké 

věže“, který odhalil 
nebezpečnou destruk-
ci základového zdiva. 
Tato havarijní situace 
byla provizorně řeše-
na základním static-
kým zajištěním paty 
věže, které se mohlo 
uskutečnit mimo jiné 
i díky velké podpo-
ře veřejnosti, kdy se 
podařilo mezi dobro-
volnými dárci vybrat 
téměř 60 000 Kč. Tato 
částka spolu s přispě-
ním obce Senohraby, 
Nadace Českých Pa-
mátek a Sdružení Zle-

nice postačila na pokrytí celkových nákladů!  
V průběhu roku 2013 byl zahájen projekt I. eta-
py konzervace „Velké věže“, v rámci kterého 
byla staticky zabezpečena její havarijní situace 
a zakonzervovány dochované interiérové omít-
ky. V tomto roce bude realizována již více než 
desetiletí připravovaná stavba lávky do jádra 
hradu, což je spolu s konzervací věže velký 
milník v záchraně a bezpečnějším zpřístupnění 
této pro tento region tak symbolické památky.

Jaká je budoucnost zříceniny Hláska u Senohrab?!
hrad zlenice, pro mnohé známý jako hláska u senohrab, má 
letos jedno významné, i když nikoliv veselé, jubileum – 550 let od 
svého zániku. rok 1464 je historie vzdálená a opředená mlhou 
nejasností. na dění kolem malebné zříceniny hradu, známé 
například z obrázků josefa lady, jsme se zeptali vladimíra 
havelky, předsedy sdružení zlenice.

Podpořte záchranu hradu Zlenice
podpořte drobným finančním darem 
co nejrychlejší zahájení oprav havarijní 
situace koruny zdiva. 
svůj dar zašlete na číslo účtu: 
2900508079/2010,
variabilní symbol: 201401. do zprávy 
pro příjemce uveďte heslo „palác“, své 
jméno a kontakt na vás. ke konci roku 
budou všichni, kdo na sebe zanechají 
kontakt, informováni o průběhu a finan-
cování této akce. 
Více informací na www.zlenice.cz.

Vždycky se mne hodně dotkne, když 
si někdo bere život: Tím spíše, když je to  
v neděli ráno. Ta neděle má při takových 
řešeních jistou obvyklost pro svůj prázdný 
smutek. Připadám si pak, že jsem jinde, než 
bych měl být. Samozřejmě, že jsem běžně 
na cestě do Kolovrat k Boudům, kde sla-
víme neděli. Je to jako ten známý a vtipný 
anglický piktogram se šesti okénky: Můj za-
městnavatel si myslí, že dělám; moji rodiče 
si myslí, že dělám… A závěrečné okénko 
představuje, co skutečně dělám. 

Velikonoční neděle ráno nás probudí jása-
vě - Vstal z mrtvých! A většina lidí přemýšlí 
o modravém přísvitu zázraku, jiní o velkém 
podvodu a další něco jiného. Já v Kristově 

návratu vidím především novou kvalitu života. 
A všímám si, že se mi celý zbytek Bible snaží 
připomenout, že jde o vzkříšenost života pře-
devším tady, na matičce Zemi. O to jde přede-
vším! O to, co doprovázím se slovy: „Tak to je 
na mne moc, to i kdybych se zabil!”. A vždy 
je za tím nějaká velká výzva zvládnout těžkou 
situaci. Třeba život s nemocí, postižením, ale 
i s větším objemem pochopení pro nemocné-
ho člověka. Říkají mi občas partneři v man-
želství, že život s tím druhým je na zabití. A 
já jim někdy dobře rozumím. A mohl bych po-
pisovat další situace života, kdy by bylo skoro 
lepší nežít. Jestli moje křesťanství k něčemu je  
a jestli velikonoční neděle nelhala, pak to vždyc-
ky musí jít, opakuji sám sobě. Pak se vždycky 

musí najít slavný způsob, jak to zvládnout! 
Věřím! Vstal z mrtvých! A k tomu pak patří  
i to, co se ani do piktogramu představ  
o vzkříšení většinou nevejde - všichni vsta-
neme a vydáme účty svého života. Konec 
nikdy není totiž úplným koncem. Ale neboj-
te! Kristus je vzkříšen! A s ním každý, kdo 
uvěří, že to platí už dnes!

Zvu na skvělé možnosti Na Fialce,  
v dubnových pátcích v 19:00. Ty první dva 
máme skvělé hosty: 4. dubna P. Karel Mar-
tin Satoria (Na hranici posvátna) a 11. dubna  
Dr. Tomáš Kraus: (Historie a dnešek Židů  
v Čechách a na Moravě).

Daniel Kvasnička, farář

mailto:koordinator@ricansko.eu
mailto:koordinator@ricansko.eu
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Projekt STRUHAŘOVSKÉ VÝSLUNÍ se 
nachází v malebné obci Struhařov nedaleko Ří-
čan. Najdete zde krásné okolní lesy, které jsou 
součástí NPR Voděradské bučiny. Dále pak fot-
balové, volejbalové i dětské hřiště, obchody, re-
staurace a také nově zrekonstruovanou školku. 
Výhodou je rychlé spojení na dálnici D1. 

Veškeré inženýrské sítě jsou v nové lokalitě 
již zkolaudovány. Samozřejmostí jsou nové ko-
munikace, chodníky a zeleň.

Energetická náročnost A
Společnost KONHEFR se specializuje  

na výstavbu nízkoenergetických rodinných  
a bytových domů. Využívá nové technologie, 
díky nimž může klientům nabídnout bydlení 
s velmi nízkými provozními náklady na vytá-
pění, svícení, praní apod. Za zvýhodněnou cenu 
si nyní můžete vybrat ze dvou typů rodinných 
domů, které budou vytápěny tepelným čerpa-
dlem. Jsou navrženy tak, aby splňovaly energe-
tickou náročnost A - nízkoenergetický dům do 

Nízkoenergetický dům + pozemek 950 m2 
+ auto za pouhé 3,99 miliony Kč vč. DPH

50 KWh/m2. V rámci standardu bude ve všech 
místnostech podlahové topení, základní přípra-
va pro inteligentní systém řízení domu a reku-
perace vzduchu celého objektu včetně bypassu. 
Stovky spokojených klientů

Společnost KONHEFR působí na trhu již 
osmnáctým rokem a za tu dobu si získala dů-
věru desítek spokojených klientů. Firma úspěšně 
realizovala mimo jiné 235 bytových jednotek 
v Praze 9, 27 rodinných domů v Sedlci u Líbez-
nic, 28 bytových jednotek v Klánovicích a další.

■  Vyberte si samostatné stavební pozemky 
o výměře od 950 m2 do 1350 m2, nebo včet-
ně domu za zvýhodněnou cenu.
■  Nízkoenergetický dům + pozemek  
950 m2 + auto = 3,99 miliony Kč vč. DPH. 
Akce platí do 30. dubna 2014.

společnost konheFr 
pro vás připravila skvělou 
nabídku - do 30. dubna 2014 
můžete s domem 
a pozemkem získat navíc i 
automobil Škoda citiGo – 
to vše v rámci projektu 
struhaŘovské výslunÍ

Bližší info na tel.: 608 418 507, www.konhefr.cz 

Společnost Verdeon nabízí tepelná čerpadla 
vzduch voda značek Toshiba a Daikin. Tepel-
né čerpadlo TOSHIBA ESTIA SÉRIE 4 patří 
součastné době mezi nejúčinnější na trhu. Jeho 
COP je 4,88 (z jedné kW elektrické energie 
vyrobí až 4,88 kW tepla). Důležitý je i nízký 

hluk vnější jednotky a v neposlední řadě zázemí 
velkého výrobce pro případ potřeby náhradních 
dílů v budoucích letech.

Náš ucelený systém vytápění není určen 
jen novostavbám, ale dokážeme jej instalovat  
i do starších domů. Díky našemu optimalizova-
nému systému snížíme nejen výrazně náklady 
na vytápění, ale prodloužíme i životnost použi-
té technologie.

Navrhneme kombinaci tepelného čerpadla, 
solárních panelů a dalších komponentů přesně 
na míru vašemu domu.

Stačí jen zavolat!
Máte zájem o tepelné čerpadlo? Chcete se 

nezávazně dozvědět více informací? Stačí jen 
zavolat a v případě zájmu provedeme vše „na 
klíč“.
■ Zdarma provedeme nezávaznou odbornou 
konzultaci a navrhneme technické řešení. 
■ Zdarma vypočítáme tepelné ztráty a vypracu-
jeme cenovou nabídku.
■ Zdarma zajistíme smlouvu se společností 
ČEZ k tarifu D 56 (tarif pro tepelná čerpadla).
■ Projekt – Vypracujeme detailní projekt  
s ohledem na individuální potřeby a požadavky 
zákazníka.
■ Financování - vybereme pro vás nejlepší 

tepelné čerpadlo „bez starostí“
dostupný úvěr na trhu. Zprostředkujeme jeho 
vyřízení. Spolupracujeme s 15 bankami v ČR
■ Montáž - provádějí vyškolení a certifikovaní 
profesionálové.
■ Realizace - Samotná realizace trvá dle nároč-
nosti projektu 3 - 7 dnů.
■ Servis - samozřejmostí je záruční i pozáruč-
ní servis po celou dobu životnosti zařízení. Na 
všechny naše práce poskytujeme záruku 60 mě-
síců. Na veškeré strojní zařízení poskytujeme 
záruku 36 měsíců.

 

Kontakt: Verdeon s. r. o., 
Doubravčice, tel.: 776 111 011, 
info@verdeon.cz, www.verdeon.cz.

topná sezóna skončila 
a nastalo ideální období 
uvažovat o tom, jak příští 
zimu topit efektivněji 
a levněji.  

V areálu najdete čerpací stanici, která nabízí 
kvalitní standardní benzín a naftu (od dodava-
telů Čepro nebo ENI ČR (AGIP)) a LPG, a pro-
fesionální zázemí pro kompletní péči o automo-
bil. Areál je vybaven čtyřmi krytými boxy pro 
ruční mytí s profesionálními vysokotlakými 
WAPY. Ovládání přístrojů je jednoduché, po-
mocí symbolů a zvládne ho každý řidič. Pokud 
ne, obsluha vám ráda poradí. V nabídce najdete 
standardní služby jako je šampónování či vos-
kování, příjemnou výjimkou oproti podobným 
službám je použití teplé vody (35 stupňů) při 
mytí. „Ačkoliv je ohřev vody pro nás finančně 
i technicky náročnější, chtěli jsme motoristům 
dopřát ten největší komfort a možnost umýt své 
auto opravdu důkladně,“ vysvětluje majitel. 

Profesionální ruční mytí
„Zákazníkům nabízíme i možnost nechat si  

u nás auto profesionálně umýt i vyčistit interiér. 
Tato služba trvá delší dobu, kterou může zákaz-
ník strávit v našem příjemném bistru, kde podá-

váme kávu a drobné občerstvení. Nechybí ani 
Wi-Fi a možnost zapůjčit si tablet. Doporučuje-
me si tuto službu předem telefonicky objednat.“ 
Nabízíme něco více

K dalšímu vybavení areálu patří čtyři boxy 
s vysavačem a klepadlem pro čištění interiéru. 
„Chtěli jsme něco více než jen stojan s vysa-
vačem. Proto u nás zákazníci mohou zajet do 
příjemného, zastřešeného a osvětleného boxu, 
ve kterém je pro větší komfort i umyvadlo.“
Mytí jen za 5 a půl minuty

V areálu nechybí ani špičková mycí linka. 
„Náš mycí portál je vybaven nejnovějšími tech-
nologiemi, které zaručí nejen perfektní umytí, 
ale i rychlost. Nejdelší program mytí u nás trvá 
pouhých pět a půl minuty.

Doufáme, že se u nás bude motoristům líbit  
a že budou s našimi službami spokojeni,“ říká 
na závěr majitel. 
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Nový Autopark 212 otevřen 
k vašim službám
Máte rádi své auto a chcete mu dopřát tu nejlepší péči? v tom 
případě navštivte nový areál 212 autopark, který vyrostl  
na Černokostelecké silnici mezi vojkovem a Mukařovem v obci 
tehovec (na místě bývalé lpG stanice).

Otevřeno denně 
od 07.00 do 20.00 hod. 
Kontakt: 212 AUtOPARK, 
U Mototechny, státní sil. č.2, 
tehovec 251 62, 
tel.: 777 719 523, 606 658 150.

partneři projektu:

Ladův kraj
15 minut od Prahy
Čistý vzduch a klid v přírodě
Systémové zabezpečení lokality
Kompletní inženýrské sítě
Optická datová síť

http://www.konhefr.cz
http://www.elpocom.cz/downloads/2014_Katalog_TOSHIBA_tepeln%C3%A9_%C4%8Derpadlo_estia_cz.pdf
http://www.cez.cz/cs/elektrina/etarif-fix/cenik.html
mailto:info@verdeon.cz
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13. 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
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,,Mámo, táto, chci se 
učit v Ondřejově,, 

Pod záštitou SKC Ondřejov      
 nabízíme alternativní formu vzdělávání dětí,  

určenou pro žáky prvního stupně základní školy  
a dětí s odkladem školní docházky. 

Školní rok 2014/2015 
 

Kontakty : Eva Hruštincová  721 575 638   evahrustincova@seznam.cz 
                    Irena Pudíková    602 750 388   irenapudikova@seznam.cz 

    Ve třídě max. 10 dětí  
       Individuální přístup k dětem 

    Vzdělávání  probíhající v blocích  

www.skola-ondrejov.cz 
         Logopedie 

             Zájmové kroužky 

www.antee.cz/skcentrum 

5. dubna
■  Strančice – Mc lodička 
pořádá tradiční akci 
studánková víla  iX. ročník. 
sejdeme se v 15 hod. 
u mateřské školky 
ve strančicích a projdeme 
se ke kapli sv. anny. zde 
společně upleteme věnečky 
pro holčičky a pomlázky 
pro kluky, zazpíváme si 
a zatančíme, budeme se 
radovat z přicházejícího jara. 
v blízkém lomu upečeme 
buřtíček, ale hlavně upálíme 
zlou zimnici Morenu. akce 
se koná pouze za dobrého 
počasí!

9. dubna
■ Kamenice - zuzana 
Mináčová – život fotografky. 
výstava se bude konat 
v kulturním domě obce 
kamenice na ringhofferově 
náměstí od 9. do 15. dubna.
výstava je prodejní (knihy, 
fotografie), vstupné zdarma.
otevírací doba: všední dny 
14 – 19 hod., so a ne 10 – 17 
hod. (školy a ostatní zájemci 
po domluvě).
více informaci na stránkách: 
www.obeckamenice.cz,  
Facebook: kamenice u prahy.

12. dubna
■ Kolovraty - infocentrum 
s knihovou všechny srdečně 
zve na tradiční velikonoční 
jarmark, který bude zahájen 
ve 13.00 hodin koncertem dětí 
zuŠ v kostele sv. ondřeje a 
od 14.00 hod. bude pokračovat 
bohatým programem v „atriu“ 
před infocentrem s knihovnou.
■ Hrusice - velikonoční 
jarmark hrusice – přijďte 
s námi přivítat jaro na 
velikonočním jarmarku, kde 
nebudou chybět 
například dílničky pro tvořivé 
děti. akce se koná v sobotu od 

10 hodin v hrusické sokolovně 
a pořádá ji občanské sdružení 
Šťastná rodina a místní sdh. 
■ Říčany – Muzeum Říčany 
14-17 hod. chcete strávit 
v muzeu příjemné odpoledne 
s dětmi či bez nich? přijďte 
si vyrobit  přírodní dekorace 
na velikonoční stůl, shlédnout 
výstavu a chvilku posedět. 
v případě hezkého počasí 
probíhá dílna na zahradě. 
v ceně vstupenky 140 kč 
je: výroba ošatky ze sena a 
lýka, tvoření drobné dekorace 
z lýka, prohlídka výstavy 
„obojživelníci“ (v 15:00 je 
prohlídka s ukázkou krmení). 
rezervace vítána: edita.
jezkova@muzeum.ricany.cz, 
323 603 161
■  Stříbrná Skalice - panská 
sídla stříbrnoskalicka - 
přednáška s vycházkou. 
občanská sdružení 
stříbrnoskalicka pro vás 
připravila již třetí naučnou 
vycházku, tentokrát věnovanou 
panským sídlům. akce začíná 
přednáškou v restauraci na 
Marjánce ve stříbrné skalici 
v 11:30, odkud se okolo půl 
jedné vyrazí na trasu dlouhou 
přibližně 10 km s cílem 
v kostelních střimelicích 
(návrat linkou 490 zpět do stř. 
skalice okolo 18:00). odborný 
výklad zajistí pánové jiří 
bernat z Ústavu archeologické 
památkové péče středních 
Čech a vojtěch vaněk 
z okresního archivu v kutné 
hoře. navštívíme lokality: 
rovná, stříbrná skalice, 
hradové střimelice a kostelní 
střimelice. podrobnosti 
na www.zivot-v-hradci.cz.

13. dubna
■ Říčany -  nedělní pochod 
s líbou. trasa: loděnice - 
lhotka - beroun, 13,5km. 
odjezd vlakem: Říčany 
7.59 hod. přihlášky na 
tel: 723 513 431 nebo email: 
libuse.rohoskova@centrum.cz
další informace: 
www.kct-ricany.cz.

18. dubna
■ Uhříněves – ddM - dům uM 
zve na Školu rocku. druhé 
výběrové kolo k již druhému 
ročníku soutěžního festivalu 
dětských kapel Škola 
rocku open air Festival, 
který se bude konat 7. 6. 

čarodějnic, odchyt jedné 
z nich katem a její upálení 
na hranici, dále čarohrůzné 
menu a hudba. 

2014. akce proběhne formou 
mini festivalu, během kterého 
vybereme postupující kapely. 
přijďte nalézt svého favorita! 
součástí akce je malý raut. 
vstup dobrovolný! začátek 
akce v 18:00, zakončení 
ve 20:00 hodin.

26. dubna
■ Strančice – Mc lodička 
pořádá od 15 hod jarnÍ 
Úklid u lodičky. přijďte 
přiložit ruku k dílu a pomoci 
uklidit svět. pohrabeme trávu 
kolem hasičárny, vysbíráme 
papíry, vyhodíme špatné 
hračky, pohrajeme si v herně 
a na hřišti a nakonec si 
uděláme buřtíka ke sváče. 
přineste si sebou rukavice. 
pytle na odpad a buřty budou 
připraveny.
■ Kunice – hotel zámek 
berchtold pořádá pálení 
čarodějnic a koloběžkový 
závod. začínáme ve 14 hod. 
program: 14:30  vystoupení 
Žiznivý dubáci a soutěže pro 
děti, 16:30 divadélko královna 
koloběžka, 18:00  Čarodějnice 
se vrací na zámek aneb 
petra Černocká se vrací, 
19:00  vyhlášení výsledků 
koloběžkového závodu. 
následuje ohýnek a opékaní 
buřtíků. po celou dobu se také 
můžete těšit na dílničky 
a koloběžkové závody.  

28. dubna
■ Uhříněves -  ddM - dům 
uM pořádá pálení čarodějnic. 
Čarodějná škola, výuka 
a kouzla! hry a zábava pro 
děti, vystoupení dětí z kroužků, 
skákací hrad a další. kouzlit 
začínáme v 17:00 hodin, oheň 
budeme zapalovat v 19:30. 
vstup je zdarma, vítáme 
všechny čaroděje a čarodějky 
v maskách!

30. dubna
■ Strančice – Mc lodička 
pořádá od 16 - 18 hod. 
Čarodějnice na minigolfu. 
připraveny budou soutěže. 
v malém obchůdku si budete 
moci koupit odměny a dárky 
za vaše výkony. na závěr 
upálíme všechny čarodějnice, 
které se namanou.
■ Mnichovice - na Šibeničním 
vrchu se uskuteční od 19 hod. 
pálení čarodějnic. připraven 
doprovodný program - rej 

klub u boudů kolovraty zve na dubnové kulturní akce  
■  burianova kulturní ozdravovna - 7.4. od 19 hodin  
pacienty bko provází slovem jan burian aneb co se dá dělat, 
abychom si uchovali zdravý rozum a kulturní úroveň.  
■ ach, ta něha našich dam aneb pórek - 8.4. od 19 hodin  
divadelní spolek saModiv z brandýsa nad labem uvádí absurdní 
černou komedii. vstupné: dobrovolné  
■ jazzový večer - steamboat stompers - 14.4. od 19 hodin  
rezervace: předprodej v restauraci u boudů kolovraty (denně 11-23 
hodin) více zde: http://www.klububoudu.cz

Pád tělesa nad Čeljabinskem
14. dubna od 18 hodin
Zveme vás na další 
z přednášek z astronomie, 
které ve volnočasovém centru 
Na Fialce přednesou vědci z 
Astronomického ústavu AV 
ČR v Ondřejově.
Téma: Pád tělesa nad 
Čeljabinskem - událost století. 
A co o ní po roce víme?
Přednáší: RNDr. Jiří 
Borovička, CSc. 

V pátek 15. února 2013 
došlo nad ruským městem 
Čeljabinsk k pádu malé 
planetky. Jedná se o největší 
zaznamenaný objekt, 
který zasáhl Zemi od tzv. 
Tunguzského meteoritu v 
roce 1908. Tato událost, při 
které bylo lehce zraněno více 
než 1000 lidí a díky stovkám 
videozáznamů a dalších 
dat byla zdokumentovaná, 
vyvolala celosvětovou 
pozornost. V přednášce 
shrneme poznatky, které se za 
rok zkoumání podařilo získat.

Jarní burza oblečení 
v ZŠ Strančice 

11. - 13. dubna
Příjem věcí k prodeji pátek 
11.4. 16:00 – 19:00
Prodej sobota 
12.4. 14:00 – 17:00
Výplata a výdej věcí 
neděle 13.4. 15:00 – 16:00
provětrejte šatník a dejte do 
oběhu to, z čeho vaše děti 
vyrostly. přijďte si vybrat nové 
věci! o děti se postaráme 
v dětském koutku. do prodeje 
přijímáme dětské (0-16 let) 
jarní a letní oblečení, boty, 
sportovní (a jiné) potřeby, 
kola, kočárky, hračky, knížky, 
těhotenské oblečení apod. 
přijímáme max. 30ks na osobu, 
bez výjimky! pokud vyplníte 
náš seznam věcí, a přišpendlíte 
naše samolepky, můžete využít 
eXpres stoly. vše k dostání 
ve škole a v lodičce). 
pořádá zŠ strančice 
www.skolastrancice.cz 
a Mc lodička www.mclodicka.cz

Fit důchodce
jóga je idealní aktivitou pro seniory. i v tomto věku zvládneme dělat 
pokroky v jednoduchých předklonových, úklonových či balančních 
pozicích.
protáhnout se, malinko zapotit a zlepšit ohebnost svého těla můžete v 
skc ondřejov vždy v pátek v 10.30 pod vedenim lektorky dity Fuchsové.

Dendrologická zahrada v Průhonicích 
je od 1. dubna po zimním období opět otevřena pro návštěvníky. 

Tulipány a ostatní cibuloviny
Jednou z prvních akcí je již tradiční jarní výstava tulipánů. Pro 

tento rok bylo vysazeno 111 odrůd ve 12 skupinách šlechtění  
od jednoduchých časných až po liliovité tulipány. Výstavu tulipánů 
doplňuje také rozrůstající se sbírka narcisů, které jsou soustředěny 
především v narcisové louce u Černého rybníka. Ve stejnou dobu po-
kvetou také desítky druhů ostatních drobných cibulovin od krokusů, 
botanických tulipánů až po ladoňky. Předpokládaný termín výstavy 
je od 22. 4. – 11. 5. Ale pozor! Díky teplému počasí mohou tulipány 
začít kvést dříve. Aktuální informace o kvetení výstavních záhonů 
proto sledujte na webových stránkách nebo nově na Facebooku.

„Srdečně zveme všechny návštěvníky, pro které jsme na letoš-
ní rok  připravili sadu  tištěných průvodců zahradou s informacemi  
o nejzajímavějších rostlinách a vyznačením doporučených okruhů,“ 
sdělil nám Zdeněk Kiesenbauer. „Tito průvodci budou vydávány té-
maticky vždy pro aktuální období. Zároveň bych vás chtěl pozvat 
na oblíbené komentované exkurze, které vedou odborníci na různé 
skupiny rostlin - Keře časného jara 19. dubna, Tulipány a drobné 
cibuloviny 3. května, Jarní keře 24. května. Na exkurzi je nutné se 
přihlásit v rezervačním systému na webových stránkách zahrady.

Otevírací doba:
Zahrada je otevřena od úterý do neděle (duben 9 – 18 hod.), (kvě-

ten 9 – 19 hod.). Bližší info najdete na  www.dendrologickazahrada.
cz, www.dendrologickazahrada.cz .

Pochod k pramenům Rokytky - 19. dubna

kČt Říčany ve spolupráci se zŠ bezručova pořádají a 
srdečně zvou všechny malé i velké milovníky toulek v přírodě 
na turistický pochod „k pramenům rokytky“ aneb pochod 
Františka znamenáčka. přijďte se podívat do míst, kde se 
nachází prameny rokytky a její přítoky, kde si voda razí cestu 
kamenitým korytem radošovického údolí a dále spěchá ku 
praze.
náš pochod vás zavede k zajímavostem např. kamenický 
skanzen v louňovicích, lom kamenka odkud pochází základní 
kámen národního divadla, hvězdárna ondřejov. Můžete si 
vybrat z několika tras a to: 8, 13, 16, 25, 28 km, trasy máme i 
pro náročné turisty a to 37 a 42 km. 
■ start a cíl pochodu: Říčany, základní škola v bezručově ulici 
od 7 – 11.00 hod a cíl pochodu tamtéž do 18 hod.
v cíli na vás kromě pamětního listu a odznaku čeká i sladká 
odměna. za kČt Říčany, pavel vojtíšek

http://www.obeckamenice.cz
http://www.zivot-v-hradci.cz
http://www.klububoudu.cz
http://www.skolastrancice.cz/
http://www.mclodicka.cz/
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Jaké byly vaše začátky před 20-ti lety?
Využili jsme příznivého období na začátku 

devadesátých let, kdy byl trh stále nenasycen  
a zákazníci chtěli nové zboží. Na druhou stranu 
jsme v tu dobu začínali v Říčanech s cyklo sor-
timentem až jako čtvrtí v pořadí, ale v konku-
renci jsme obstáli, naše služby rozšiřovali a zís-
kali jsme si okruh zákazníků ze širokého okolí.

Proč jste se vy jako žena rozhodla podnikat 
právě v cyklistice? Jezdíte sama na kole?

Pochopitelně že jezdím a ráda. Ale nápad 
otevřít obchod s cyklistickým zbožím pochá-
zel především od manžela a obou synů, kteří 
se cyklistice věnovali docela intenzivně. Dnes 
máme čtyři vnoučata, samé kluky, takže vede-
me k cyklistice i je. 

Váš obchod nabízí široké zastoupení značek. 
CykloSport Říčany nabízí dohromady kola 

pěti značek. Jejich výběr rozhodně není náhod-

ný a prošel svým vývojem. Významným hledis-
kem je určitě renomé značky v očích cyklistické 
veřejnosti a naše vlastní zkušenosti ze spolu-
práce s konkrétními dodavatelskými firmami. 
Musíme zohledňovat obecné možnosti dodání, 
rychlost reakcí na naše případné doobjednáv-
ky, flexibilitu při řešení specifických požadav-
ků zákazníků, pružnost při řešení servisních 
záležitostí a spolehlivost plnění dojednaných 
termínů. Snažíme se náš sortiment stavět tak, 
abychom pokryli poptávku jak rekreačních,  
či začínajících cyklistů, tak abychom vyhověli 
i cyklistům náročným, profesionálním. Po do-
hodě vyhovíme, je-li to v našich silách, poža-
davkům na výběr mimo náš sortiment. Snažíme 
se o to, a doufám že úspěšně, abychom u nás 
mohli zákazníkovi nabídnout nejen kolo, se 
kterým bude maximálně spokojen, ale chceme, 
aby si mohl vybrat i z široké nabídky doplňků  
a kompletního sortimentu cyklistického obleče-
ní a obuvi.

Nabízí CykloSport Říčany i servis?
Poskytujeme komplexní servisní služby  

na jízdní kola a plně využíváme možnosti pro-
školení našich servisních techniků specialisty 
od výrobců a dodavatelů, abychom stále šli tzv. 
„s dobou“. I v našem oboru se promítá technic-
ký pokrok a profesionální řešení případných 
problémů se bez pravidelného proškolování 
neobejde.

V Říčanech působíte 20 let. Máte ještě něja-
ké přání či cíle?

Dvacetiletá historie není krátká,  za minulostí 

jsme se ohlédli, ale důležitější pro nás je bu-
doucnost. I v dalších letech  chceme být partne-
ry našim zákazníkům. Naše nabídka proto za-
hrnuje rovněž kola dětská, dětské cyklosedačky 
a tažné tyče, abychom rodinám umožnili trávit 
společný čas aktivně. Nejen pro seniorské ka-
tegorie jsme na podzim loňského roku zahájili 
nabídku zkušebních jízd na elektrokolech (čtě-
te na www.cyklo-org.cz nebo na Facebooku). 
Kromě toho vám v našem obchodě zprostřed-
kujeme nákup jízdního kola na splátky, či pojiš-
tění jízdního kola. Sledujeme současné trendy  
a stále se vyvíjející nové technologie. Pravi-
delně navštěvujeme nejen mezinárodní výsta-
vy, veletrhy, ale i výrobní továrny na jízdní 
kola nejen v Evropě, ale pozvání jsme dostali  
i do USA. 

Nic z toho by ale nemělo smysl bez našich 
zákazníků. Ráda bych tak všem, kteří za těch  
20 let prošli naším obchodem, byli u nás spoko-
jeni a ve většině případů se i vrátili, chtěla po-
děkovat za jejich přízeň, které si velmi vážíme. 
Nic z toho by se nepodařilo ani bez obrovské 
vůle, loajálnosti a profesionality mých kolegů, 
zaměstnanců. Patří jim můj velký dík. Věřím, 
že náš stabilní kolektiv, který převážně v tom-
to složení působí více než 10 let , je důležitým 
předpokladem pro naše další úspěšné fungo-
vání a spokojenost zákazníků. Přála bych si  
do budoucna, aby se nám dařilo udržet  nasto-
lený směr a v našem plánování a rozhodování 
volit s pokorou vždy tu cestu, kterou považuje-
me za správnou.  Vstřícnost a ochota nás nesmí 
opustit.   

Jako malou pozornost k našemu výročí 
zveme všechny, kteří u nás nakoupí alespoň  
za 900 Kč, na kávu a zákusek formou  pou-
kázky na 70 Kč do nově otevřené Cukrárny u 
Štěpánka, která sídlí hned vedle naší prodejny.  

cykloSport ORG Říčany slaví 20 let
obchod a s ním i značka cyklosport orG Říčany oslaví 
v letošním roce 20 let svého působení na trhu. je jednou 
z mála provozoven, která na Černokostelecké ulici 
v Říčanech po dobu zmiňovaných 20-ti let vydržela. 
Majitelku obchodu paní Miroslavu hroudovou jsme požádali 
o rozhovor.

Kontakt: 
cyklosport orG Říčany, 
Černokostelecká 118, Říčany
tel.: 323 602 412, 
       323 605 663, 
e-mail: org@iol.cz, 

www.cyklo-org.cz.

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ!
Stačí kapka

2× denně

URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚĚ!
St

2

Ě!

Azelastin-POS®

0,5 mg/ml oční kapky, roztok

www.ursapharm.cz

Pro léčbu 
a prevenci 
alergického zánětu 
očních spojivek

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

http://www.cyklo-org.cz
mailto:org@iol.cz
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Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé 
mohou nabídnout velké zkušenosti. První tábo-
ry byly organizovány v létě 2004 a od té doby 
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabí-
zí profesionální sportovní zázemí. V případě 
deštivých dní se program koná v tenisové hale, 
tělocvičně a v horní restauraci, kde mají děti zá-
zemí. Zajištěno je kvalitní celodenní stravování 
(2x svačina, ovoce a oběd) a pitný režim. 
Jak vypadá celodenní program

Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45 
do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 
do 18:00. Během této doby je pro děti připra-
ven bohatý program, který je zaměřen zejména 
na pohybové aktivity a sportování. Program 
probíhá pod vedením kvalifikovaných trenérů  
a jejich asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin 
(5 až 8 dětí ve skupině) a postupně během dne 
„rotují“ po stanovištích jako je výuka tenisu, 
venkovní bazén, jízda na kole (není povinná), 
stolní tenis, míčové hry a další herní a sportovní 
činnosti.

Příměstské tábory v Oáze Říčany 
jsou velmi oblíbené

Tábor je určen pro děti od 5 ti let až do 
15 let. Pro letošní prázdniny je vypsáno 9 
„týdenních“ termínů (vždy pondělí až pá-
tek). 30.6. -  4.7., 7.7.-  11.7., 14.7.-  18.7., 
21.7.-  25.7., 28.7  -  1.8., 4.8. -  8.8., 11.8. 
- 15.8., 18.8. - 22.8., 25.8. - 29.8.

Získejte slevu
Cena za týdenní turnus je  

3 250 Kč (možná účast i jeden 
nebo více dnů – 650 Kč/den). 
Zajímavá je určitě sleva 500 Kč, 
která je poskytnuta při uhraze-
ní celé částky do konce května  
a také všem dětem, které navště-
vují tenisovou školu Oáza. Slevy 
poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na 
více turnusech. Slevy se nesčítají, 
maximální možná sleva je ve výši 
500 Kč/celý turnus.

oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu 
během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 
přihlásit se můžete již nyní a navíc získáte slevu 500 kč.

 

Letošní jaro se rozjelo plnou rychlostí,  
a tak neváhejte a navštivte naši okrasnou škol-
ku v Jevanech. Na zahájení sezóny jsme plně 
připraveni. K jarnímu sázení vám můžeme na-
bídnout jehličnaté a listnaté dřeviny z vlastní 
produkce, ovocné stromky od kolegů ovocnářů 
a také další okrasné rostliny od kolegů z čes-
kých i zahraničních školek. Udělejte si radost 
a nechte se unést různobarevností jehličnanů  
a krásou rašících listnatých keřů a stromů. 
Potěšte se květy, které čekají v zavřených pu-
penech a také se můžete začít těšit na plody  
z ovocných dřevin, které vám budou odměnou 
za námahu a péči.

Udělejte si radost v Okrasné 
školce Jevany
když si vzpomeneme na loňskou zimu, tak jsme se ještě 
v březnu koulovali a sníh nám lezl do bot. letos byla zima 
krátká a krásné jarní počasí nás přímo vyhání na zahrádky.

Přijeďte si vybrat:
■ ovocné stromky (jabloně, hrušně, slivoně, 
višně, meruňky a broskvoně), 
■ drobné ovoce (angrešty, rybízy, jostu, maliny, 
ostružiny a také kanadské borůvky, muchovní-
ky, rakytníky),
■  vřesovištní rostliny (rododendrony, azalky, 
vřesy, vřesovce aj.),
■ popínavé rostliny (klematisy, vistárie, jedlé 
aktinidie, břečťany a přísavníky),
■  prostokořenné i kontejnerované růže,
■  trvalky a skalničky kvetoucí na jaře,
■ dále pro vás připravujeme široký sortiment 

Oáza Říčany přijme číšníka i recepč-
ní s AJ s praxí. 
Info na tel.: 323 601 170.
bližší informace k příměstským tá-
borům mohou čtenáři najít na našich 
webových stránkách 
www.oazaricany.cz. nebo v recepci  
(tel.: 323 601 170).
 

jehličnatých a listnatých stromů a keřů v kon-
tejnerech i balech, a v různých velikostech. 

Hnojiva a zahradnické potřeby
Kromě okrasných rostlin nabízíme v naší 

prodejně  také doplňkové zboží jako jsou sub-
stráty, hnojiva, chemické prostředky na ochra-
nu rostlin, květináče, keramiku, kůly a zahrad-
nické nářadí.
Kde nás najdete?

Naší prodejnu najdete v areálu okrasných  
a lesních školek mezi Kostelcem nad Černý-
mi lesy a Jevany. Před prodejnou je parkoviště  
pro vaše vozy a děti se zabaví na dětském hřišti. 
Otevřeno celoročně: listopad až březen 8,00 
– 15,00 hod.; od dubna do října 8,00 až 17,00 
hod. Sobotní prodej bude zahájen od 22. března 
a bude otevřeno od 9,00 do 15,00 hod.

Den otevřených dveří
9.a 10. května

Pro velký zájem pro vás i letos připravujeme 
již druhé Dny otevřených dveří, tentokrát v jar-
ním období 9. a 10. května. Opět budou připra-
veny ukázky práce sázecího a vyzvedávacího 
stroje, řízkování, roubování, pozveme vás do 
výrobních objektů a pěstebních ploch s mož-
ností odborného výkladu. Nebudou chybět 
akce pro děti, občerstvení a cenové zvýhodnění 
zboží a rostlin pro tuto akci. 

Těšíme se na shledanou 
kolektiv okrasných a lesních školek

prodejní doba: zimní období (listopad – březen) po-pá 8-15
 letní období  (duben – říjen) po-pá 8-17, so 9-12
telefon: 321 677 649        prodejna – přímý telefon: 321 610 377

Okrasná školka Jevany



22  |  zaprazi.eu zaprazi.eu  |  23

Život v kraji Život v kraji

Letní sportovní tábor na zámku Berchtold
Čas rychle uteče a bude tu opět léto! Hotel 

zámek Berchtold pro vaše děti připravuje tra-
diční letní sportovní tábor. Koná se v krásném 
prostředí zámeckého areálu, který se může pyš-
nit špičkovým sportovním zázemím.

Využít můžete celý týdenní turnus nebo zvo-
lit určité dny podle vaší potřeby. Zajištěn je 
bohatý sportovní program. Děti si zahrají tenis 
a golf s profesionálními trenéry a dále stol-
ní tenis, badminton, fotbal. Dále na ně čekají 
výlety pěšky i na kole, soutěže na koloběžkách 
na dopravním hřišti, výuka angličtiny, návštěva 
sportovní střelnice, zámeckého parku, zámku  
a naučné stezky, jízda na poníkovi a mnoho dal-
ších soutěží a her! 
■ Letní tábor probíhá od pondělí do pátku, vždy 
od 8:00 do 16:00 hod. Vhodný pro děti od 6 do 
12 let. Zajištěn je pitný režim, svačinka, obídek 
v zámecké restauraci (pro ubytované i snídaně 
a večeře).
■ Zapůjčení sportovního vybavení na místě 
(kromě jízdního kola a helmy).
■ Z důvodu omezené kapacity (15 dětí/turnus) 
se přihlašujte již nyní. 
■ Ceny bez ubytování: 700 Kč/dítě/den,  
3 300 Kč/dítě/5 dní, (400 Kč/dítě/den,  
2 000 Kč/dítě/5 dní - pro členy tenisového klu-
bu SC Na zámečku).

Hotel zámek berchtold dubnové akce
■ Ceny s ubytováním: 1 420 Kč/dítě/den  
a noc, 7 100 Kč/dítě/5 dní, 4 noci, (1 100 Kč/
dítě/den a noc, 5 500 Kč/dítě/5 dní, 4 noci - pro 
členy tenisového klubu SC Na zámečku).
■  V případě přihlášení sourozenců na 1 termín 
– sleva 10%,  případě přihlášení 1 dítěte na dva 
termíny – sleva 10% na druhý termín.
■ Termíny: 21. – 25. 7., 28. 7. – 1. 8., 4. – 8. 8.

 

hotel zámek berchtold, 
vidovice 6, tel.: 313 039 741, 
hotel@zamekberchtold.cz, 
tereza.ruzickova@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz

Restaurace Kouzelná zahrada zve na gast-
ronomické akce:
■ Den japonské kuchyně 17. dubna 
■ Velikonoční hody 18. – 21. dubna                           
■ Zámecké grilování od 26. dubna
■  Každý pátek v květnu Speciality z mořských 
ryb na grilu!

Zámecká svatba - poslední volné termíny
SLEVY 50% na svatební obřad, 10% na 

ostatní služby.

26. dubna 
Pálení čarodějnic

Připraven program pro rodiny s dětmi a spor-
tovce, velké pálení čarodějnic a opékání buřtí-
ků. Zahraje vás kapela Žizniví Dubáci.

 

Všechny výrobky internetového obchodu 
Dřevo pro dům jsou vyrobeny z kvalitního, 
dobře vysušeného dřeva. Konstrukce jsou vyro-
bené z masivních hranolů, jenž zaručují dobrou 
stabilitu a stoprocentní bezpečnost výrobků. 

Nemusíte jezdit do nejrůznějších obcho-
dů a porovnávat ceny! Pokud věříte našemu 
poctivému řemeslu, neváhejte a navštivte náš 

Pergolu či altán do 14 dní
přejete si letošní jaro a léto užít v krásné dřevěné pergole, 
která vás ochrání před silnými slunečními paprsky a zároveň 
vás schová před deštivými přeháňkami? těšíte se na 
grilování a setkávání s přáteli v moderním altánu? všechna 
vaše přání vám pomůže splnit internetový obchod dŘevo 
pro dŮM, který nabízí širokou nabídku výrobků ze dřeva.

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

internetový obchod DŘEVO PRO DŮM. Jest-
liže si budete přát jiné rozměry, než jsou uve-
deny v nabídce, budeme se vám snažit vyhovět. 
Velkou výhodou našeho internetového obchodu 
jsou velmi krátké dodací lhůty –  zboží vám do-
vezeme do 14 dnů. Zboží dopravíme na jaké-
koliv místo po celé ČR a po dohodě nabízíme 
možnost montáže a dalších povrchových úprav.

Jarní sleva 15%
na čištění přikrývek, polštářů 
a matracových chráničů!

Péřová přikrývka 295 Kč
Syntetická přikrývka 255 Kč

Veškeré lůžkoviny pereme a desinfikujeme odděleně ve velkokapacitních 
pracích strojích výhradně ve vodní lázni (německá technologie SEITZ ®).

Zásadně nepoužíváme horký vzduch ani horkou páru.

Odstraňujeme roztoče z hraček, lůžkovin a textilií (americká technologie 
Allersearch® USA).

Nově prodáváme veškerý sortiment matracových chráničů a lůžkovin pro 
alergiky renomované španělské značky VELFONT.

Rychlá čistírna oděvů, Černokostelecká 82/92, Říčany, Tel.: 323 601 350, 733 284 080

Novinka! Certifikované protiroztočové a antialergické lůžkoviny VELFONT

Sleva 20% na výrobky VELFONT

Zahradnictví Schuch v Říčanech najdete 
v ulici Černokostelecká (vchod z parkoviště 
u obchodu „Lidovka“).

„Zahájili jsme letošní sezónu a všechny zá-
kazníky srdečně zveme, aby si k nám přišli vy-
brat,“ říká vedoucí zahradnického centra Pavel 
Brzák. „Na duben jsme pro vás připravili bo-

hatou nabídku jarních cibulovin jako jsou např. 
gladioly, begonie, dahlie, frezie aj. Koupíte 
u nás i typické jarní kytičky jako je narciska, 
hyacint, petrklíč. Dále máme na výběr několik 
druhů pnoucích rostlin, azalky, rododendrony, 
skinie, krásně barevné vřesovce a také odolné 
macešky. Samozřejmě nechybí trvalky, kte-
ré nabízíme zákazníkům postupně podle času 
kvetení.
Okrasné listnaté a jehličnaté dřeviny 
z vlastní produkce

Zahradnictví Schuch nabízí velký výběr list-
natých a jehličnatých dřevin, které pocházejí 
z vlastní produkce ze školky ve Zdechovicích. 
„Díky tomu můžeme zákazníkům nabídnout 
dřeviny, které jsou přizpůsobené naším kli-
matickým podmínkám s velmi dobrou ujíma-
telností. Vzhledem k tomu, že jsme pěstitelé, 
je velmi příznivá i jejich cena. Připravili jsme 

Na jaro jsme dobře připraveni

Otevřeno každý den: Po – Pá: 8 – 18 
hod., So 9 – 18 hod., Ne 8 – 13 hod., 
mobil: +420 606 057 964, 
e-mail: prodejna@schuch.cz
Zahradnictví Schuch nabízí 
projektování a realizaci zahrad.
tel.: 602 355 139, 
e-mail: zita.schuch@centrum.cz

širokou nabídku dřevin od malých rostlin  
až po vzrostlé stromy. 
Odolný trávník a osení na Velikonoce

K dostání jsou u nás travní semena, a to i spe-
ciálně šlechtěná do zátěžových a suchých ob-
lastí. A také jarní hnojiva a postřiky proti škůd-
cům. Zapomenout nesmíme ani na velikonoční 
osení, které se hodí jako dekorace. Zahradnictví 
Schuch se může pochlubit i velkou nabídkou 
trav či vzrostlými stromy, které rozváží po Ří-
čanech zdarma. Nechybí ani doplňkové zboží 
pro práci na zahradě.“

mailto:hotel@zamekberchtold.cz
http://www.zamekberchtold.cz
http://www.drevoprodum.cz
http://www.garten.cz/se/cz/stories-gladioly/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-begonie/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-dahlie/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-frezie/


24  |  zaprazi.eu
zaprazi.eu  |  25

Život v kraji

• Nebaví Vás koukat na starý bazén se zkrabatělou folií a zašedlou dlažbou? 
Nechte to na nás a my Vám ho dáme kompletně do pořádku.

• Bazén Vám teče a vy nevíte kde? Dokážeme lokalizovat a opravit úniky vody. 
• Nechcete se zabývat výměnou písku ve fi ltrační nádobě? Zavolejte nám

a naši technici Vám písek (nebo jakékoliv jiné médium – Zelbrite, fi ltrační 
sklo atd.) rádi vymění.

• Už Vás nebaví ručně měřit a dávkovat chemii do bazénu? Můžeme Vám 
namontovat automatické dávkovače, které si vše samy změří a podle toho 
přesně dávkují potřebnou chemii.

• Přestalo Vám fungovat čerpadlo? Zapůjčíme Vám po dobu opravy naše,
a stávající buď opravíme či vyměníme za nové. Všechny díly máme běžně 
skladem.

• Potřebujete namontovat ohřev bazénu, dodat zastřešení a tím si 
významně prodloužit koupací sezónu? Obraťte se na nás! 

• Pokud vlastníte starý betonový bazén, který každý 
rok natíráte barvou, která se pořád loupe a loupe, 
nabízíme Vám vyvložkování bazénu vinylovou fólií.

• Na výběr máme mnoho vzorů a barev. Přijďte k nám 
a vyberte si z našeho vzorníku. Už nebudete muset 
bazén nikdy natírat a Váš bazén bude jako nový! 

PoolPro s.r.o., Černokostelecká č.p. 83/89, 251 01 ŘÍČANY, e-mail: info@poolpro.cz, mob.: 608 800 226, tel.: 315 555 626, www.poolpro.cz 

Vlastníte bazén, který má nejlepší 
léta za sebou? Máme pro Vás řešení!
Naši pracovníci mají 15-ti leté 
zkušenosti a ochotně Vám pomůžou
s jakýmkoliv problémem.

REKONSTRUKCE
BAZÉNŮ

Dršťková ke svačině
„Nabídkou teplých snídaní a svačin, které 

budeme od 7. 4. podávat již od 8.30 hod., vy-
cházíme vstříc našim hostům, jimž kvalitní tep-
lé jídlo během dopoledne chybělo,“ vysvětluje 
majitel Petr Volf. „Pochutnat si u nás můžete na 
klasických „hustých“ polévkách s čerstvým pe-
čivem jako je dršťková, gulášová nebo na teplé 
sekané, ovaru s hořčicí, na párcích, hemenexu 
a dalších.

Restaurace Hotel Praha 
zve na teplé snídaně a svačiny
restaurace hotel praha, která se nachází na návsi na 
vyžlovce, vás zve na poctivou českou kuchyni. teplé jídlo 
zde dostanete po celý den, a to již od rána od 8.30 hod. 
přijďte si dopřát vydatnou teplou snídani nebo svačinu.

Gulášek a španělské ptáčky
Během obědů se můžete spolehnout na naši 

poctivou kuchyni za dobré ceny. Na nic si ne-
hrajeme a vaříme to, co umíme. Snažíme se, 
aby jídla u nás chutnala pokaždé stejně, což 
v mnoha restauracích není. A co si u nás hosté 
nejvíce oblíbili? Naše speciální velké španělské 
ptáčky, vepřové výpečky nebo Staročeský talíř, 
na kterém najdete tři druhy knedlíků a vepřové 
maso, uzené a klobásu. Dále náš guláš, který 
vařím 4 a půl hodiny. Oblíbené jsou i naše gri-

lované speciality, které připravujeme na pro-
fesionálním grilu. V létě si můžete vychutnat 
jídlo nebo pivo na klidné zahrádce.
Uspořádáme svatební oslavu

V restauraci funguje i společenský sál, kte-
rý je vhodný k pořádání nejrůznější společen-
ských akcí včetně svateb, oslav narozenin, 
plesů, firemních večírků. Sál lze využít i pro 
sportovní akce jako tělocvičnu nebo jako zku-
šebnu pro hudební kroužky. V sále funguje ku-
lečník, stolní tenis a šipky. 
Ubytování z dobré ceny

Restaurace Hotel Praha nabízí ubytování  
za dobré ceny s možností plné penze i polopen-
ze. Pokud chcete v této malebné obci s přírod-
ním koupalištěm u rybníka strávit dovolenou, 
je ubytování v Restauraci Hotelu Praha s kapa-
citou 50 lůžek ideální volbou.

Kontakt: Restaurace Hotel Praha, 
Na Návsi 10, 281 63 Vyžlovka, 
tel.: 775 405 905,  
http://www.ubytovani-hotel-vyzlovka.cz, 
Facebook.

Konají se zde nejrůznější společenské akce 
jako jsou koncerty, plesy, programy pro děti, 
výstavy, nebo divadelní představení. Prosto-
ry jsou ideální i pro konání svateb, rodinných 
oslav a školení. Díky modernímu vybavení (da-
taprojektor, promítací plátno, WI-FI) a výborné 
akustice může sál fungovat i jako nahrávací 
studio. Zámecký sál je vybaven šatnami, soci-
álním zařízením a zázemím s kuchyňkou a ba-
rem (včetně výčepu na pivo). Kapacita sálu je 
cca 170 lidí. V případě zájmu je možné zajistit 
studené i teplé občerstvení. 

Cvičení i taneční kurzy
„Máme radost, že si místní lidé i „přespolní“ 

našli na zámek cestu,“ říkají majitelky. Probíhá 
zde cvičení jógy a pilates. Velký zájem je o ta-

Kulturní sál v Modleticích žije
v areálu zámku v Modleticích vznikl moderní sál se zázemím, 
který se stal přirozeným kulturním centrem obce. 

neční kurzy pro dospělé vedené tanečními mi-
stry Pavlou a Janem Beránkovými. Každé úte-
rý od 19 hod. se koná hodina pro začátečníky,  
na kterou ve 20:30 navazuje hodina pro pokro-
čilé. Zapojit se můžete i vy.“
Pravidelné nekuřácké kavárny

Jednou za čtrnáct dní v pátek od 16 hod. fun-
guje sál jako nekuřácká kavárna, kde si můžete 
dát v příjemném, kulturním prostředí výbor-
nou kávu, alkoholické nápoje, čerstvé zákusky  
a další drobné občerstvení. V dubnu se kavár-
na uskuteční 12. 4. v rámci velikonoční akce, 
kterou pořádá SDH Modletice a poté 25. 4. Jste 
srdečně zváni!

Máte zájem o pronájem sálu? 
Plánujete svatbu? 

chcete u nás pořádat kurzy pro 
děti či dospělé? 

Neváhejte nás kontaktovat: 
tel.: 601 505 222, 
e-mail: info@zamekmodletice.cz, 
www.zamekmodletice.cz, 
facebook.com/zamekmodletice.

 

Důvěřujte svému realitnímu makléři

Uspořádáme Vám svatbu
Naše grilované hamburgery

Kontakt: Ing. Filip Kovařík, 
realitní makléř RE/MAX VIP 
Černokostelecká  245/67, Říčany,
tel: +420 606 815 838, 
e-mail: filip.kovarik@re-max.cz, 
www.re-max.cz/FilipKovarik.

„Mnoho majitelů nemovitosti chce ušetřit 
a domnívá se, že služby realitní kanceláře 
jsou zbytečné a že je zvládnou sami,” uvádí 
dlouholetý realitní makléř Ing. Filip Kova-
řík ze společnosti RE/MAX VIP Říčany. 

„I když majitel nemovitosti věří, že prodej 
zvládne, je potřeba si uvědomit, že kupující 
vám věřit nemusí. Zájemci se bojí o své finance 
a jsou raději, když obchod zaštiťuje spolehli-
vá RK. Většina majitelů na rozdíl od makléřů 
není profesionálními obchodníky. Navíc mají 
k nemovitosti určitý osobní vztah. Dávají při 
prodeji důraz na to, co se líbí jim. Zákazník má 
ale jiné priority a je na zkušeném makléři, aby 
je poznal a upozornil na ně. Co se líbí majiteli, 
nemusí upřednostňovat zájemce. 

Kupující mají obavy a my je uklidníme
Sám jsem prodával několik svých domů  

a věřte, není to jednoduché. Určitý nadhled  
a nezávislost je potřeba,“ říká Filip Kovařík. 
“Navíc se kupující ve strachu o své finance ptají 
na formy a průběh celé transakce. To vše my - 
certifikovaní a zkušení realitní makléři - známe 
a dovedeme jim možnosti vysvětlit a uklidnit 
je!”

Práce makléře je velmi zajímavá a pestrá.  
Je to práce v terénu i v kanceláři, časově ne-
závislá i náročná zároveň, kreativní a důležitá. 
“Věřím, že postupem doby bude ještě důležitější  
a že si lidé uvědomí, že realitní makléř by měl 
být dobrým partnerem zákazníka, na kterého se 
může spolehnout.”

Zahradnictví Jandl, které najdete v Dob-
rém Poli u Kostelce n. Č.l., nabízí široký 
sortiment balkónových a záhonových květin 
(trvalek i letniček), bylinky a sadbu plodo-
vé, košťálové i listové zeleniny. 

Naší výhodou je, že si rostliny pěstujeme 
sami v našich sklenících v areálu v Dobrém 
Poli. Můžeme tak garantovat nejen kvalitu,  
ale i nízké ceny. Při pěstování věnujeme ma-
ximální pozornost zajištění podmínek zdravého 
růstu, abychom se vyhnuli plísňovým a jiným 
houbovým napadením a živočišným škůdcům. 
Přes čtyřicet druhů balkónovek

Už nyní si u nás můžete vybrat přes 40 druhů 
balkónových rostlin, které vám rádi zasadíme 
do truhlíků či ozdobných nádob (můžete si při-

nést vlastní nebo si vybrat u nás). Osazené truh-
líky v případě zájmu necháme rozrůst a zesílit 
v našem skleníku a až nastane čas, můžete si 
pro květiny přijet a všechny ohromit nádher-
nými, silnými, vzrostlými květinami. V našich 
sklenících pro vás pěstujeme velký výběr kvě-
tin jako jsou afrikány, lobelky, verbeny, růz-
nobarevné astry, hledíky, celosie a další. Dále 
u nás najdete velké množství bylinek, včetně 
sladké trávy stévie, kterou můžete používat 
místo sladidla. 
Přijeďte si pro sadbu zeleniny

Přijďte si k nám vybrat sadbu zeleniny  
za dobré ceny. Nabízíme různé druhy rajčat, 
včetně mini odrůdy na balkóny a na terasy, pět 
druhů salátů, kedlubny, okurky, stále plodící 

jahodníky, papriky, brokolice, květáky, cukety, 
dýně a také melouny. 

Rostliny pěstujeme v našich sklenících

Zahradnictví Jandl s.r.o. 
Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi, 
tel.: 736 630  111, 736 630 120, 
email: zahradnictvi.jandl@seznam.cz, 
www.zahradnictví-jandl.cz. 
Otevírací doba: 
Po-Pá: 7 - 17 hod., So: 7 – 12 hod.

V rámci dynamického rozvoje kanceláře
PŘIJMEME SPOLEHLIVÉHO MAKLÉŘE.

http://www.ubytovani-hotel-vyzlovka.cz
mailto:info@zamekmodletice.cz
http://www.zamekmodletice.cz
https://www.facebook.com/zamekmodletice
tel:%2B420 606 815 838
mailto:filip.kovarik@re-max.cz
http://www.re-max.cz/FilipKovarik
mailto:zahradnictvi.jandl@seznam.cz
http://www.zahradnictv�-jandl.cz
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Řádková inzerce

Soukromé lekce angličtiny 
a němčiny. Tel.: 733 363 404

■ 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

■ VODA - tOPeNí, 
INStALAtéRSKé PRÁce 
tel: 604 835 260, inhe@seznam.cz

veramachackova@mojericansko.cz

✽✽ špičkové sudové víno ✽ speciální 
lahvové víno ✽ zákusky z pravé šlehačky 

✽ delikatesy k vínu – sýry, klobásky✽
✽

Kutnohorská 98, Louňovice, 776 669 961
PO-PA 13.00-20.00

SO 10.00-18.00     NE  10.00-17.00

Nové ročníky vín v prodeji.

Německý ovčák štěňata s PP
celočerná, vlkošedá i se znaky
tel. 733 676 172

■ hledám spolehlivou hospodyni  
s vlastním autem na výpomoc do 
domácnosti a zahradníka v Mni-
chovicích. telefon: 323 605 123, 
volat večer. 
■ atraktivní padesátnice - chalu-
pářka hledá kamaráda a pomocní-
ka na chalupu - víkendy. hrusice 
tel.: 721 375 985 
■ hledám pomocníka na chalupu 
- zahradnické, údržbářské práce, 
příprava dřeva, uhlí, vítané drobné 
zednické práce. hrusice. volat 
večer od 19.30. 721375985
■ hledám od 1. 5. 2014 brigádu 
jako pomocná síla do kuchyně  
tel.: 603 839 434.

■  nabídka prostor na Masary-
kově náměstí v Říčanech 

cesta 
integrace, o.p.s.  
nabízí k podnájmu 
2 kanceláře 

v centru Říčan na Masarykově 
náměstí, 1patro. 
vhodné zejména na kancelář-
skou či poradenskou činnost. 
více informací 
na tel.: 728 677 285, 
e-mailu: info@cestaintegrace.cz. 

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

nabízíme 4,5,6,7 – komorová okna, 
šíøka rámu až 93mm, 2-skla, 3-skla, 2 nebo 3 tìsnìní.

Tel./fax: 272 703 018
Mobil: 602 780 346
E-mail: info@akpa.cz

PLASTOVÁ OKNA   PARAPETY   ŽALUZIE

www.akpa .cz

VÝRAZNÉ SLEVY NA PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
ŠESTIKOMOROVÁ OKNA ZA CENU PĚTIKOMOROVÝCH !

LIKVIDACE OKEN ZDARMA, PARAPETY K OKNŮM ZA 1 Kč
 

Tel./fax: 272 703 018
Mobil: 602 780 346
E-mail: info@akpa.cz

PLASTOVÁ OKNA   PARAPETY   ŽALUZIE

www.akpa .cz

NABÍZÍME OKNA 4,5,6,7 KOMOR
 ŠÍŘKA RÁMU AŽ 93mm, 2-3 SKLA, 2-3 TĚSNĚNÍ
 

■ obchodní dům Flip - Mukařov 
přijme prodavače. Životopis zasí-
lejte na filipova@flip.cz

Ad maiorem Dei gloriam 

Sakrální umění na Českobrodsku
1. dubna až 31. srpna 2014
   Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Regionální muzeum v Kolíně
Římskokatolická farnost Český Brod

Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy v úterý 1. dubna 2014 v 17 hodin

REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ
příspěvková organizace Středočeského kraje

www.svetdetinadlani.cz

■ čtvrteční dopolední cvičení pro ro-
diče s dětmi
■  středeční jóga pro maminky s do-
zorem dětí
■  úterní výtvarné tvoření pro děti
Průběžně otevíráme kurzy plavání pro 
děti.

NOVINKY VE SVĚTĚ DĚTÍ 
NA DLANI

informace najdete na

zájemci o inzerci se mohou obrátit 
na manažera inzerce kamilu kašparovou. 
rozměry inzerátu, technické parametry a cenu 
najdete na internetových stránkách časopisu 
v sekci inzerce. nabízíme individuální slevy 
při opakovaní inzerátů. 
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www-pro-tir.cz

výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu, 
množství a kapacitě za kilogram 8,- kč!

jan slavík
tel: 725 935 531

rožníček jan 
tel: 774 333 872

!akce baterie!
12v 180 ah 1000 a při vrácení váhově 

stejné baterie  2.850,- bez dph    
12v 225ah 1150 a při vrácení váhově 

stejné baterie  3.650,- bez dph

vysoká kvalita 
nejlepŠÍ ceny 

autobaterií
akce

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

ČIŠtěNí KOMíNů 
ve vaší obci
■ Vysoká kvalita
■ Rozumná cena
■ Zpráva o kontrole a čištění 
spalinové cesty pro pojišťovny
■ Objednávky: 323 603 444

tento pneuservis vám umožní pohodlné přezutí 
automobilu přímo v centru města. Čekání zpříjemňují 
i velkorysé parkovací plochy a útulná čekárna 
s občerstvením a wi-fi připojením. veškeré služby jsou 
prováděny na počkání, bez termínů.

PNeU-ceNteR 
tOMIc 
Kostelec 
nad Černými lesy

Přezouvání a vyvažování pneumatik pro všechna vozidla osobní, 
SUV,  OFF road, 4x4, dodávková a užitková do 3,5 t.

Dlouholeté zkušenosti, profesionální služby a moderní vybavení 
umožňují vyvažování i kol nestandardních, bez středového otvoru 
(Peugeot, Citroen), zesílených, nízkoprofilových a runflatových.

Možnost uskladnění zákaznických pneumatik.

Prodej nových pneumatik a disků všech značek a cenových 
kategorií

Díky přímé spolupráci, mimo jiné, s firmou Pirelli nabízí zajímavé 
výhody pro zákazníky - např. 6měsíční garance na nově zakoupené 
pneumatiky zn.Pirelli, při jejich poškození. 

Plnění pneumatik dusíkem - pneumatiky ztrácejí méně tlaku, menší 
opotřebení, stabilní jízdní vlastnosti, více najetých km, zpomalení 
oxidace disků a ventilků. Dusík používají i piloti F1.

Při závazné objednávce do konce března získáte speciální cenu na 
letní pneu.

Kontakt: PNeU ceNteR tOMIc, Kutnohorská 24, Kostelec 
n.Č.l., otevírací doba: Po - Pá 8 – 17 hod., So 9 – 12 hod. 
tel.: 321 697 575, 739 096 475, 
e-mail: tomicpneu@seznam.cz, www.tomicpneu.cz.

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
zakládání a sekání trávníků
stříhání živých plotů
kácení a prořez stromů
výsadby dřevin
               a další práce . . . 

jiří Šulc, všestary
tel.: 605 902 837

wwww.zahrady-sulc.webnode.cz

PROJeKtOVÁ ČINNOSt
ZAtePLeNí RD
kompletní 
zateplovací systémy

stavby rd na klíč
rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00  Pá 7:00-15.00

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
380 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

Při výměně čelního skla 

finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

mailto:tomicpneu@seznam.cz
http://www.tomicpneu.cz


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.
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SUcHé PALIVOVé 
A KRbOVé DŘeVO

pelety a brikety
Štěpkování větví do průměru 10 cm

sklady-odběrná místa: 
prusice (tel.608 302 917)

všestary (tel.777 280 341)
otevírací doba: po-pá: 7-17  so:7-13

ceník: www.broukal.cz

výroba a čerpání betonu
prodej písků, drtí, kačírku
výstavba základových desek

beton strančice s. r. o.
b

e
to

n
á

rk
a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

svojšovice 27
251 63 stránčice 
tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Jitka Zábrahová tel: 732 160 819

•Konverzace
•Příprava na zkoušku
•Gramatika
•Doučování

Zkušená lektorka s dlouholetou
praxí nabízí hodiny angličtiny:
od začátečníků po pokročilé

Zkušená lektorka s dlouholetou
praxí nabízí hodiny angličtiny:
od začátečníků po pokročilé
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AUTEX PRAHA s.r.o.
Zemní a bourací práce

minibagr + UNC
SUTĚ – ODPADY – ŠTĚRKY – PÍSKY

❚ Kanalizační a vodovodní přípojky ❚ Příjezdové cesty ❚ Demolice
❚ Výkopy bazénů ❚ Terénní úpravy ❚ Pokládky zámkové dlažby 

❚ Výstavba R.D. ❚ Prodej tříděné kompostované zeminy

+420 777 322 135 
Tel. dispečink:

Zemní a bourací práce

SUTĚ – ODPADY – ŠTĚRKY – PÍSKYSUTĚ – ODPADY – ŠTĚRKY – PÍSKY

Zemní a bourací práce

ZeMNí PRÁce, 
autodoprava, kontejnery

zakládání zahrad
prodej: písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

Nabízíme:
● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

Tel: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz 

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

KOMíNY
Stavebnicové komínové systémy

za 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 

Vybavte svou domácnost
kvalitními spotřebiči

www.flip.cz

OD FLIP
Pražská 309
Mukařov
tel. 323 661 533

5 990,-
6 490,-

9 990,-
14 290,-

8 490,-
10 900,-

Sporák kombinovaný 
Mora KS 611

energetická třída A
6 programů
elektrické zapalování

Pračka Whirlpool
AWOC 63201

energetická třída A+++
18 programů
1200 otáček, elektronická 
regulace spotřeby vody

Chladnička kombinovaná
Bosch KGV33NW30

energetická třída A++
výška 176 cm
celkový objem 288l



TUkas a.s., K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy, 
Tel.: +420 267 229 310, www.tukas.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Pestrá nabídka skladových vozů.
Využijte právě teď pestré nabídky skladových vozů ŠKODA Rapid u Auto TUkas. Víme dobře, co si přejete, a tak jsme si pohráli s výbavou 
– přední mlhové světlomety, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio s CD a MP3, klimatizace a mnoho dalšího. Vozy jsou ihned  
k dodání, a při financování se ŠKODA Finance od ŠkoFINu se sadou zimních kol zdarma. Platí do vyprodání zásob.

ŠKODA Rapid v Auto TUkas

REFREŠNĚTE 
VOZOVÝ  
PARK

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km
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