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Championi skórují hned 4krát

ŠKODA Fabia Champion
Šampionát teď probíhá i u prodejců vozů ŠKODA.
Fabia Champion u Vás zaboduje především
dynamickým čtyřválcovým turbomotorem s nízkou
spotřebou. Další proměněnou šancí je extra výbava
vozu zahrnující např. klimatizaci, rádio s MP3,
15" kola z lehké slitiny a mnoho dalšího. Jedinečná
cena vozu podtrhuje celou nabídku. Navíc pro
věrné zákazníky máme připraven exkluzivní
BONUS. Bližší informace u Vašeho obchodníka
ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600 000.
Využijte také výhodný úvěr s bonusem od ŠkoFINu.

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

Úvodník

Napsali jste nám...

Milí čtenáři!

Držte nám palce, ať
nám vydrží odhodlání

Tak je to naše Zápraží pěkně rozkopané. Na
uzavírky silnic narazíte ve Velkých Popovicích,
v Ondřejově, v Třemblatech nebo také v Mukařově, kde se staví kruhový objezd. Kvůli stavebním
pracím neodbočíte z Černokostelecké (silnice
č. I/2) směrem na Struhařov. Objížďka je vedena
přes nedalekou obec Tehovec. V květnu a v červnu bude navíc uzavřen pravý jízdní pruh Černokostelecké. V souvislosti s uzavírkami je zajímavý
jeden jev – mnoho řidičů nechce uposlechnout informaci o objížďce a skrytě doufá, že se jim podaří nějak projet. Neuvěří ani značce „slepá ulice“,
dokud nenarazí do bagru. Na webových stránkách
Mukařova dobře funguje chat, kam píší své názory občané i zastupitelé obce. Mnoho příspěvků se
samozřejmě týká dopravní situace a jeden z nich
byl opravdu trefný: „…mě docela fascinuje, jak
i přes značku slepá ulice, k nám každých 10 minut vjede auto. Dojede k zákazu, zastaví, kouká.
Pak projede zákaz a zjistí, že tam je závora, otočí
se (případně zničí sloupek plotu), odhrabe štěrk
a rychlostí blesku odjíždí… Poučení? Nemá
smysl se rozčilovat, i kdyby tu byl kulomet, tak stejně
1 z 10 blbců to zkusí projet. To je vážně to

dopravní značení tak nesrozumitelné? Nebo
je to opravdu o tom, že lidé než aby jeli
objížďkou a najeli pár kilometrů navíc, tak
zkusí projet tři zahrady a přejet dva důchodce, aby zjistili, že to jinak nejde.“
Pokud vás chování některých řidičů a stav
českých silnic štve, zajděte do Muzea Říčany na výstavu „Cesta do naděje – Říčanští
Češi v pasti holokaustu“. Uvědomíte si, že se
máme vlastně dobře.
Výstava se koná ke smutnému sedmdesátému
výročí transportů z roku 1942, v nichž odjeli
i říčanští občané židovského původu. Ačkoli
oﬁciálně měli být tito lidé odvezeni na východ
na práci, vedla jejich cesta přes ghetto v Terezíně do plynových komor Osvětimi. Na přípravě muzeum spolupracovalo s panem Arnoštem
Schreiberem, jedním z mála těch, kteří „konečné řešení židovské otázky“ přežili.
Mějte se hezky
a v červnu zase tady…
Helena Vlnařová

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany

Distribuční místa: Babice – bistro Elit. Božkov, Březí – Z konzum, Čestlice, Černé Voděrady – Potraviny, OÚ, Dobřejovice
– potraviny, Doubek – potraviny, Herink – potraviny, Hrusice – potraviny, Chocerady, Chomutovice, Jažlovice, Jevany
– potraviny, pošta, vinotéka Liverpool, Kamenice – KD, Klokotná – potraviny, Kolovraty – potraviny U Chadů, OÚ, Kozojedy,
Krabošice, Křenice – Fiat, Křížkový Újezdec, Kunice – potraviny, zámek Berchtold, Křenice – potraviny, Lensedly – potraviny
Vaňková a U Miládky, Louňovice – zahradnictví Alfík, Mirošovice – potraviny, Mnichovice – potraviny, info.centrum, tabák,
Modletice, Mukařov – potraviny, tabák, Flip, Myšlín, Nupaky, Ondřejov – SKC, potraviny Senft, pošta, Pacov, Petříkov,
Pětihosty, Popovičky, Průhonice – obchodní dům Azalka, OÚ, potraviny, Radošovice – Magniﬁc – čistírna oděvů, Řehenice,
Říčany – Potraviny Na růžku, OÚ, knihovna, galantérie Flachs, potraviny na Komenského nám., Senohraby – potraviny,
Sluštice, Srbín – tabák, Strančice – potraviny, Bistro, OÚ, Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice – potraviny U Čápů,
U Pačesů, tabák, Stříbrná Skalice – potraviny Senft, tabák, vinotéka, Štíhlice, Tehov potraviny, Tehovec, Uhřiněves OÚ,
Norma, Velké Popovice – potraviny, Voděrádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice – potraviny, Žernovka, „Hospůdka“ v Kalištích.

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

U nás ve škole se učíme číst, psát, počítat i kreslit. To ale není vše! Chceme se k sobě
chovat pěkně. No, někdy to dá hodně práce, ale
nevzdáváme se. Špatných vztahů kolem sebe
vidíme dost a dost, tak proč nebýt jedni z těch,
kteří budou k sobě tolerantní, budou pyšní na to,
že někomu v nouzi pomohli… A aby toho nebylo
málo, rádi bychom se naučili být laskaví a empatičtí i ke starým lidem, kteří jistě vykonali mnoho
dobrého v době, kdy my jsme ještě nebyli na světě. Pracovali, vychovávali své děti, rozdávali radost ve svém okolí. Někteří ve stáří bohužel ztratili své rodiny, kamarády … a zůstali opuštění.
No a my jsme je v tom nenechali a rozjeli se do
Říčan na návštěvu. Připravili jsme si pro potěchu
své dětské, bezelstné a upřímné úsměvy, navíc
písničky, básničky, klavír, ﬂétnu, kytaru. Přivezli jsme i malé, vlastnoručně vyrobené dárečky.
Odměnou nám byly úsměvy na tvářích babiček
a dědečků, ale radovali jsme se i z připraveného
občerstvení v pěkném prostředí moderně vybaveného penzionu. Prosíme, držte palce, aby nám
naše odhodlání v boji za ideály, které jsme výše
popsali, vydrželo. Předem děkujeme!
Žáčci z 1.A ZŠ Mnichovice
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Osobnosti regionu

Českou republiku jsem reprezentoval patnáct let
Vladimír Machota a Taekwon-Do patří
neodmyslitelně k sobě. Tento bojový sport
se pro něj stal životním stylem a věnuje mu
veškerý čas. Díky obrovskému nasazení
se stal držitelem VI. danu, patnáct let
fungoval v reprezentaci, složil mezinárodní
instruktorské zkoušky a pyšní se mnoha
sportovními úspěchy.
Patříte mezi průkopníky
Taekwon-Do v Čechách. Jak
jste se k tomuto sportu dostal?
Od roku 1985 jsem naplno cvičil karate. Oddíl karate jsem vedl
i na vojně na poddůstojnické škole v Lešanech. Po návratu z vojny
jsem zahlédl plakát, který zval
na kurzy Taekwon-Do s mezinárodním instruktorem – mistrem
z Koreje Yun Nam Gyu.Po prvním
tréninku bylo rozhodnuto, zcela
jsem cvičení propadl a od té doby
jsem prakticky nemyslel na nic jiného. Mistr Yun měl po Praze denně několik tréninků a já jezdil na
všechny. Poslední se konal v Třebešíně a končil až v půl jedenácté.
Domů do Tehova jsem se dostal
pozdě v noci vlakem a ráno vstával v šest do zaměstnání. Pracoval
jsem ve Světicích, kam jsem denně
běhal. Po práci jsem hned odjížděl
do Prahy na tréninky. Bylo mi dvacet let a mistr Yun se pro mě stal
velký vzorem. Když mě poprvé
pozval na setkání u čaje, klepaly
se mi ruce nervozitou, abych něco
nepokazil. Ačkoliv byl Yun o pouhé dva roky straší, už v takovém
věku z něho vyzařovala moudrost,
nadhled a klid. Když se měl vrá-

tit do Koreje, dělal jsem všechno
možné, abych mu tady pobyt prodloužil. Nakonec jsme s kamarádem a kolegou ve cvičení Pavlem
Sklenářem na ambasádě uspěli
a Yun mohl zůstat. Začal učit ve
škole, kterou jsem založil v roce
1989 v Tehově a později jsme se
přestěhovali do Světic. Spolupracovali jsem spolu tři roky a byla to
nesmírná zkušenost. Bojová umění
v té době zažívala obrovský boom
a o Taekwon-Do byl v té době
velký zájem, jednoho tréninku se
účastnilo i tři sta lidí.
Vypracoval jste se až do reprezentačního týmu. Jak dlouho
jste v reprezentaci působil?
Zní to neuvěřitelně, ale Českou
republiku jsem reprezentoval patnáct let. Do reprezentace jsem se
dostal v roce 1991, kdy jsme jeli na
ME do Vídně spíš jako dobrodruzi. První oﬁciální zápas za Českou
republiku proběhl 7. 9. 1991 proti
Polsku. V roce 1992 přišla nominace na mistrovství světa v Koreji,
kdy se zároveň stal oﬁciálním trenérem národního reprezentačního
týmu a mezinárodním instruktorem
Miroslav Galbač. Přístup trené-

 Úspěchy Vladimíra
Machoty (narozen 1968):
6x vicemistr světa AIJCD,
6x European Open
Champion, vicemistr
Evropy WIASKA.
 Podporují nás:
Středočeský kraj, Město
Říčany, Lékárna Zásmuky,
Michal Brückner MKM,
s.r.o., Roman Chomát,
Martin Adamy, Pivovarská
restaurace p. Jílek, Petr
Kubíček Supr 2001,
s.r.o., Sportbar Riviera
p. Wünsch, Autodoprava
p. Jirásek, Ortopedické
pomůcky p. Půlpán.

ra Galbače se diametrálně lišil od
přístupu mistra Yun. Pan Galbač
nepředstavoval
blahosklonného
mistra, nedaroval nám nic a byl velice tvrdý. Jednu drsnou lekci jsem
od něho dostal na přípravném zápase na MS v Malajsii. Prohrál jsem
s trenérem Plzeňského klubu Narama Martinem Trtíkem, který měl
v té době modrý pás. Oproti mému
černému pásu měl tudíž nižší výkonnost. K zápasu s dlouholetým
kamarádem jsem navíc nastupoval
s vysokou horečkou. Trenér Galbač
měl na celou situaci jasný názor
– reprezentant nesmí prohrát. Ještě
týž den mne z týmu vyhodil s tím,
že pokud za měsíc na dalším turnaji nevyhraji všechny zápasy, tak
v reprezentaci končím. Podařilo se,
ale příprava ihned po chřipce a horečkách byla velmi tvrdá. Přesto
jsme s Mírou Galbačem měli kamarádský vztah. Díky jeho tvrdé-

mu a nekompromisnímu přístupu,
jsme dosahovali skvělých výsledků
a z každého mistrovství a mezinárodních závodů přivezla Česká republika medaile. Tento přístup pro
mě byla obrovská škola a také já
se snažím ze svých svěřenců dostat
maximum.
Působíte ještě na pozici
šéftrenéra české reprezentace?
Už ne, protože se to nedalo absolutně časově zvládnout. Mám
spoustu povinností, jež vyplývají
z různých funkcí, které se na mě začaly tak nějak přirozeně nabalovat.
Jaké funkce zastáváte?
Jmenovat funkce se trošku
bojím. Zavání to něčím, co do
Taekwon-Do nepatří. Jediná hierarchie je zde pouze v technické
vyspělosti, ze které vychází nejen
určitá prestiž a privilegia, ale pře-

devším povinnosti. Mojí povinností je pracovat jako viceprezident
České národní unie Taekwon-Do
ITF, jsem v Evropské federaci
Taekwon-Do, funguji jako mezinárodní instruktor pro technickou
komisi ČNUT, a v neposlední
řadě vedu naši školu Taekwon-Do
Kwang Gae, kde každý den trénuji, a to v našich pobočkách v Říčanech, Babicích, Ondřejově a Brandýse n. L. Pokud bych měl svoje
povinnosti popsat, tak kompletně
organizačně zajišťuji všechny soutěžní i nesoutěžní akce, které pořádá naše škola. Vzhledem k tomu,
že naše škola byla založena jako
jedna z prvních v Čechách a v pořádání turnajů máme již mnohaleté zkušenosti, tak těch akcí máme
na starosti opravdu mnoho. Od
oblastních soutěží až po mezinárodní prestižní turnaje, exhibiční
vystoupení, víkendová i dlouho-

dobá soustředění a tábory u nás,
v Chorvatsku, Slovinsku nebo
Bosně. Jako viceprezident ČNUT
a mezinárodní instruktor se starám
o zkoušky trenérů a rozhodčích,
organizuji pravidelné semináře
a školení, aby naši trenéři i rozhodčí měli dostatečnou kvaliﬁkaci. Díky zahraničním zkušenostem
zastupuji naši republiku na různých mezinárodních konferencích
a stále pomáhám reprezentačnímu
týmu. Podtrženo, sečteno – volný
víkend jsem neměl už půl roku
a každý den mám naplánovaný po
hodinách.
Tak to jste velmi zaneprázdněný
člověk…
„Když chceš aby tě někdo následoval, musíš jít sám napřed…“
Ano, ale rozhodně si nechci stěžovat. Taekwon-Do je celý můj
život a nedovedu si představit, že

bych v životě dělal něco jiného.
Kvůli Taekwon-Do se rozpadlo
i moje první manželství. Naštěstí
moji současnou manželku Lídu si
Taekwon-Do získalo a ačkoliv aktivně necvičí, tak se stala duší naší
školy. Bez její pomoci bych tohle
všechno nemohl zvládnout. A patří jí velký díky za toleranci. Skvělé
je, že i náš syn Marko Antonio se
tomuto sportu věnuje, takže můžeme být všichni spolu.
Účastníte se závodů ještě jako
aktivní sportovec?
Posledního závodu jsem se zúčastnil před dvěma lety. Rozhodl
jsem se skončit z časových důvodů a také proto, že jsem se dostával do situací, které nebyly zrovna
optimální. Některé ze svých protivníků znám pomalu od pěti let.
Berou vás jako vzor, chtějí podpis
na fotku a pak se proti nim máte

postavit na tatami. To samé nastávalo u rozhodčích, které dusím na
zkouškách a pak vás mají hodnotit… Zkrátka jsem sám usoudil,
že moje pozice už je jinde a musím přenechat místo těm mladým,
dravým, nadaným… I když nerad. Adrenalin, který jsem během
závodů a tréninků pociťoval, mi
však chybí, proto jsem rád přijal nabídku agentury Dobrý den
na vytvoření nových rekordů.
V současné době mám šest zápisů v české verzi Guinnessovy
knihy rekordů. Například cvičení sestav Taekwon-Do 24 hodin
bez přestávky, přerážení 100 kusů
prefabrikátů za 17,6 sekundy
a další. Výzvy, které jsou součástí
života bojovníka, přijímám stále,
takže jsem začal skákat z letadla
s padákem a jsem otevřený všem
adrenalinovým zážitkům.
Proč byste doporučil
Taekwon-Do široké veřejnosti?
Není to jen tělocvik, který vám
posílí svaly, protáhne klouby
a naučí vás bránit proti napadení.
Taekwon-Do má jako každé bojové umění svoji ﬁlozoﬁi. Zakladatel
generál Choi Hong Hi vypracoval
systém výchovy, kde jsou jasně
daná pravidla chování, které s dětmi pravidelně probíráme. Učíme
je chovat se fair play, a to ve sportu i v životě. Myslím, že děti mezi
sebou mají kamarádské vztahy
a starší pomáhají mladším. Skvělou
atmosféru zažíváme při soustředěních, které pravidelně pořádáme ve
Zbraslavicích. Díky podpoře Středočeského kraje a města Říčan si
tento pobyt mohou dovolit všechny děti. A je to skvělý pocit, když
vidíte plnou tělocvičnu nadšených
malých bojovníků, kteří by se jinak
jen tak „ﬂákali“ venku.
inzerce

Luštěnici si oblíbil Alfons Mucha
Zahradnictví Alfík v Louňovicích zve
všechny zákazníky, aby si přišli vybrat
z bohaté nabídky letniček.
„Je období letniček, které se skvěle vyjímají
v truhlíkách na balkónech, v ozdobných
nádobách na terasách, i na záhonech,“
říká Petr Alfery. Přichystali jsem pro vás
výběr běžných letniček, ale i těch trochu
neprávem opomíjených, které si oblíbily naše
babičky. V nabídce máme surﬁnii, vějířovku,
verbenu, kosmatec, ostruhatku, černookou
Zuzanu nebo impozantní letničku skočec, ze
kterého se lisuje ricínový olej. Ale pozor! Tato
obrovská květina s velkými listy je jedovatá.
Naopak skoro celá jedlá je letnička lablab,
která rodí velké fazole. Koupit si u nás můžete
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i luštěnici trnitou, kterou si oblíbil malíř Alfons
Mucha. Dorůstá až metr výšky a pyšní se
nádhernými pastelovými květy a navíc na
ní nejdou mšice. Statná a odolná letnička je
i titónie, která neúnavně kvete celé léto. U nás
seženete i vodní rostliny, jako třeba etiopskou
kalu nebo vachtu tříprstou. Pokud se vám
tyto rostliny líbí, nemusíte mít ani zahradní
jezírko. Stačí nádoba, kterou naplníte
vodou a kamínky. Nádherně vypadají staré
porcelánové nádoby, umyvadla nebo lavóry.

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.

NOVÝ UNIKÁTNÍ
PROJEKT

ENERGETICKY
ÚSPORNÉ DOMY A BYTY.
Zahradnictví Alfík
najdete v Louňovicích
u silnice Kutnohorská
(na první hrázi).
Otevírací doba:
po-so: 9 až 17h., ne: 9 až 12h.,
tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Provozní měsíční náklady domu
již od 3 000 Kč!*

www.uvaly-hostin.cz
Prodejce: TopQReal, s.r.o.
tel.: + 420 608 40 50 48
e-mail: info@uvaly-hostin.cz

*Kontaktujte naše prodejce
pro více informací.

800 10 11 22
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Starosti měst a obcí

KŘENICE musela vybudovat protipovodňová opatření
se pole násilně sjednocovala, rozorávali se meze
a rušili se přirozené polní cesty. Po revoluci se
začali v rámci restitucí pozemky vracet a k některým bohužel už chyběli přístupové cesty.
Není to vůbec jednoduchý problém. Čekají nás
jednání s majiteli pozemků a doufáme, že za pomocí různých úprav a směn pozemků, se podaří
celá záležitost vyřešit k všestranné spokojenosti.

V obci Křenice, ležící nedaleko Říčan, se daří postupně řešit
všechny problémy, které místní obyvatele trápí. Staví se nové
chodníky, stezky na procházky, hřiště, čistička odpadních
vod. „Jeden z největších problémů, které nás trápí, je
neúnosná dopravní situace na silnici č.II/101. To se nám však
řešit nedaří. Dokončení Pražského okruhu by tuto situaci
výrazně zlepšilo,“ říká místostarosta Ladislav Roškota.
V Křenici na návsi prý stával starý tryskáč?
Křenice neměly vlastní letiště, přesto tam
byl. Ale už je pryč. Celou náves se nám podařilo
v roce 2005 revitalizovat. Na místě původního
rybníka, v 70. letech zavezeného, jsme dle projektu vypracovaném ﬁrmou Hydroprojekt celé
prostranství upravili. Vznikl zde park, zastávka
autobusu, parkoviště a potok má nové upravené
koryto a hezkou dřevěnou lávku. Součástí návsi
je i opravená kaplička a pomník padlých hrdinů
1. a 2. světové války, který sem byl přemístěn
z nedůstojného místa u silnice.
Je celá obec propojená chodníky, aby mohli
lidé bezpečně chodit?
Kvůli velkému provozu aut musíme chodníky budovat. To je priorita. Radost máme zvláště
z jednoho úseku ulice Královická, kde chodník
úplně chyběl. Ale s majiteli dotčených pozemků se nám podařilo vyjednat směny, a tak jsme
získali prostor a mohli zde chodník i s opěrnou
zídkou vybudovat. Občané mohou bezpečně
chodit a navíc to vypadá hezky. Ještě nám zbývá dořešit jeden nebezpečný úsek podél silnice
2. třídy č.101 směrem ke Slušticím, ulice Hlavní. Projekt na chodník je již hotový, všechny
souhlasy vyřízeny, dokonce jsme žádali o dotaci, ale neuspěli jsme. Letos zkusíme zažádat
o dotaci znova. Je možné, že ho budeme muset
vybudovat na vlastní náklady, jelikož denně
jsou v sázce životy malých dětí a rodičů s dětmi, kteří tudy chodí na zástavku autobusu. Pak
musíme doufat, aby nám chodníky nezničily
kamióny, což se už na některých místech stalo.

Křenice se zapojily do projektu MAS
Říčansko „Cesty, které nás spojují“. Kde se
mohou lidé na stezky napojit?
Stezky začínají v centru obce a prochází
též novou zástavbou. Propojují obnovenými
cestami i okolní obce. Na těchto trasách jsme
vybudovali několik malých hřišť a odpočívadel
s lavičkami. Lidé nejsou odkázaní jen na procházky mezi domy, ale mohou se i s kočárky
nebo na kole vypravit na delší výlet.
Aktuálně obec dokončuje vycházkovou trasu s odpočívadly do lokality Dolnice, směrem
k Rokytce.

Revitalizovaná
náves
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Kam chodí děti z Křenic do školky a školy?
Máme podepsanou smlouvu o spádovosti
s Říčany a za křenické děti platíme určitou částku. Zatím tato spolupráce bez problémů funguje.
O výstavbě vlastní školky zatím neuvažujeme.

Křenice se velmi rozrůstá o novou zástavbu.
Podařilo se vám s developerem dohodnout
pro obec nějaké výhody?
Musím říci, že s developerem problémy nemáme. Podařilo se nám vyjednat, že na své
náklady postaví novou čističku odpadních vod
a kanalizační řady. A to nejen pro nové domy,
ale napojí i původní zástavbu kolem páteřního řadu. ČOV má kapacitu pro celou obec.
Nová zástavba probíhá postupně od roku 2000,
všechny domy mají řádné připojení na vodovod, kanalizaci a plyn a samozřejmostí je i kvalitní asfaltová silnice.
O kolik občanů se má Křenice rozrůst?
Pokud budou všechny pozemky zastavěny,
a všichni bydlící v nových domech řádně přihlášeni v naší obci, počet obyvatel Křenice se
zvýší na cca 2000, přičemž původní počet obyvatel byl cca 250.

Posezení
u pramene
Křenického
potoka

Upravené
koryto potoku

Obec Křenice byla několikrát postižena přívalovými dešti. Podařilo se vám vybudovat
nějaká opatření?
Velké přívalové deště jsme zde zažili v roce
1998 a v roce 2002. Voda v centru obce dosahovala až k oknům rodinných domů. Začali
jsem situaci řešit a podařilo se nám vyjednat
část peněz na protipovodňová opatření. Odvod vody z obce je nyní přímější a rychlejší, za
obcí jsme koryto potoka rozšířili, aby se voda
měla kam vylévat. Ještě se chystáme dokončit
revitalizaci menšího přítokového potůčku na
jižním okraji obce, kde by měly vzniknout protipovodňové poldry. Okolí poldrů bude hezky
upraveno, osázeno stromovím a podle projektu
zde vyroste i vycházková trasa. Projekt je zatím
ve fázi jednání s majiteli pozemků.
Co vás ještě v nejbližší době čeká?
Dokončení kanalizace a vodovodu do zbývajících dvou ulic „Ke Hřišti“ a „Na Vinohrad“.

Nebezpečný úsek čeká
na vybudování chodníku.

Vyčištění a úpravu rybníka a jeho okolí. Dále
pracujeme na pozemkových úpravách, které by
měly vyřešit problémy s přístupovými cestami k některým pozemkům. Tyto nesrovnalosti
vznikly vlastně ještě v dobách kolektivizace, kdy

Jaké mají obyvatelé Křenic „společenské“
vyžití? Mají se kde potkávat?
Obec pořádá různé společenské akce. Konalo se pálení čarodějnic, na červen chystáme
Den dětí. V obci máme krásné fotbalové hřiště
se zázemím, kde se kromě fotbalu konají další
společenské akce, například 19. 5. se zde bude
konat velká výstava služebního plemene boxerů. V obci dobře funguje kynologický klub,
který má též své vlastní cvičiště pro psy. Čtenáře Zápraží bych rád pozval i na tradiční fotbalový turnaj o pohár Křenic, který se uskuteční
21. – 22. 7. Již nyní mohu slíbit, že kromě zdatných fotbalistů nastoupí i dvě statečná družstva
žen z Křenic a Královic.
inzerce

Život v kraji

Život v kraji

Nechceme být exkluzivním podnikem
pouze pro vybrané, ale právě naopak!
se rozhodně na úkor nikoho neobohatíme. Naopak peníze věnujeme.
Město se vzdalo převážné části pozemků zcela zdarma. Část pozemků
město vrátilo katolické církvi, která nám pozemek za symbolickou
cenu prodala a peníze pak šly na
opravu fary na náměstí, což je další
skvělá věc. Říčany se budou moci
pochlubit moderním centrem, které
by z městského rozpočtu nemohlo
být v žádném případě ﬁnancováno.
Navíc po městu nebudeme chtít ani
dotace na provoz. Posuďte sami, zda
město víc dává nebo získává.

Základnímu kameni volnočasového centra Na Fialce v Říčanech
slavnostně požehnal kardinál Dominik Duka. Zahájení stavby tohoto
výjimečného projektu již nic nebrání. Dokončení prací je naplánováno
na květen příštího roku.
Investorem centra je společnost
Openplace, kterou založili manželé Drbohlavovi (majoritní vlastníci
Mountﬁeld) s dcerou Lucií a zetěm
Lukášem Basíkovými. Do projektu vloží celkem 150 milionů korun
jako nenávratnou investici. Lukáše
Basíka jsem se zeptali na několik
otázek.
Původní myšlenka byla, že vybudujete pouze mateřské centrum.
Jak vznikl nápad pustit se do
takto velkého projektu?
Nejprve jsme chtěli rodičům
s malými dětmi poskytnout příjemný prostor s podnětným vybavením, který by sloužil jako místo
společných setkávání a her. Nápad
však začal narůstat, chtěli jsme
nabídnout aktivity i starším dětem,
mladým lidem i seniorům. Zjistili
jsme, že abychom toto naplnili, musíme vše postavit na „zelené louce“,
a to značně rozlehlé. Začala jednání
s městem a hledání řešení. Navíc
jsme potřebovali být v centru města, aby se k nám dostal každý, a to
bez nutnosti použití aut. Z tohoto
ohledu se jako ideální jevila lokalita
Na Fialce – v blízkosti náměstí, železniční zastávky, linek MHD. Jsme
rádi, že složitá jednání ohledně pozemku se podařila dovést ke zdárnému konci. Dnešní podoba projektu je výsledkem dvouleté práce
mnoha lidí, kterým zato patří veliký
dík, zvláště pak Ing. arch. Lehmannovi a jeho týmu, který je autorem
architektonického řešení.
S jakými jste se museli potýkat
problémy, než jste získali stavební povolení?
Po získání pozemku bylo asi
nejtěžším úkolem projít zdlouhavým procesem stavebního řízení.
V první řadě musím poděkovat sousedům budoucího centra, naprostá
většina z nich se rozhodla během
řízení vystupovat konstruktivně.
I ti, kteří měli z výstavby na začátku obavy, se k projektu postavili
s otevřenou myslí, a přestože by
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Pro ty, kdo nebudou moci
využít ani vlak nebo autobus, bude snad 30 parkovacích míst stačit.

kolikrát radši takové centrum viděli
dál od svého domu, rozhodli se neprosazovat osobní zájem za každou
cenu. Nakonec se našel pouze jediný účastník, který se odvolal, jak
v územním, tak stavebním řízení.
Je pravda, že tak došlo k posunutí
termínu výstavby, na druhou stranu
doufám, že odvolací orgán pochyby deﬁnitivně rozptýlil a povede to
v budoucnu k dobrým sousedským
vztahům.
Nejčastějším tématem byla doprava a parkování v lokalitě. Někteří se obávali, že zde bude málo
parkovacích míst, někteří zase namítali, že více míst pro parkování
nadměrně zvýší dopravu. Konečný
počet je tedy tou střední cestou.
Jsme v centru města a chceme podporovat to, aby k nám návštěvníci
chodili pěšky nebo jezdili na kole.

Projekt se také musel
potýkat s problémy
s napojením na kanalizaci…
Problémy s kanalizací byly pro
nás bleskem z čistého nebe. Během
jednání při přípravě stavebního projektu nás nikdo neupozornil, že by
takový problém mohl nastat. Nedostatečná kapacita páteřní kanalizace
je pro Říčany prioritním problémem a stejně tak se k tomu zástupci města v čele s panem starostou
Kořenem staví. Jsme přesvědčeni,
že kroky které město v tomto směru
podniká, povedou ke zkapacitnění
stoky A tak, abychom mohli centrum na jaře příštího roku otevřít.
Jak reagujete na námitky, že
vám město prodalo lukrativní
pozemky lacino?
Některé hysterické reakce jsme
zaznamenali, ale myslím, že každý rozumně uvažující člověk musí
uznat, že Říčany jen získají a my

Na co se můžete těšit?
Na mateřské centrum, zájmové centrum (multimediální, výtvarný/
modelářský ateliér, jazyková, hudební a univerzální učebna), velkou
tělocvičnu (hrací plocha 36x18 m pro sportovní aktivity všeho druhu
+ hlediště pro stovku diváků), zrcadlový sál (100 m2 pro aerobic,
tanec, jógu, apod.), plavecký bazén (25metrový bazén včetně
relaxační části se saunou a brouzdaliště pro nejmenší), divadelní sál
a kinosál, nekuřácká kavárna (včetně dětského koutku).

Existuje nějaká smlouva s městem o podmínkách provozu?
Závazek, že budeme Na Fialce
provozovat centrum pro volný čas,
je obsažen v souboru smluv o koupi pozemku. Další nástrojem, který
město má je územní plán, kterým
způsob využití pozemku vymezí.
Dále budeme s městem uzavírat
smlouvu o organizaci dopravy v klidu, tedy o parkování v lokalitě.
Centrum si na sebe musí vydělat,
jaké budou ceny?
Náklady na provoz budou sice
nemalé, jsme ale přesvědčeni, že
se nám vstupné podaří udržet na co
nejnižší úrovni. Zkrátka bychom
rádi šli cestou, kde nám nižší úroveň vstupného přivede vyšší počet
návštěvníků. Zvláště pak chceme
zvýhodnit ty, kteří budou chodit
pravidelně. Nevidím pak důvod,
proč by si k nám průměrná rodina
nezašla třikrát týdně zaplavat. Nechceme být exkluzivním podnikem
pouze pro vybrané, ale právě naopak. Našim cílem je plné centrum
spokojených návštěvníků.

Naučná stezka
„Po stopách kameníků“ otevřena
Louňovice – Navzdory velmi
vrtkavému a studenému počasí
byla prvního dubna 2012 za účasti
asi dvou stovek návštěvníků úspěšně otevřena nová naučná stezka na
Říčansku. Tato vzdává hold kamenické tradici Louňovic, Žernovky,
Mukařova, Svojetic a Struhařova.
Stezka, začínající právě v Louňovicích, má tři okruhy. Celý okruh
se 13 zastaveními měří 25km, větší
okruh 18km a menší jen 7km. Pro-

jekt realizovalo občanské sdružení
Mukařov-sko z dotace Programu
rozvoje venkova Leader z výzvy
MAS Říčansko. Na realizaci spolupracovaly partnerské obce a také svazek obcí Ladův kraj. Leták
s trasou a informacemi je k dostání v Infocentrech.
„O slavnostní atmosféru při otevření stezky se postaraly zástupkyně obce Baráčnické ze Svojetic,
které návštěvníky vítaly chlebem

a solí i výbornými koláči,“ prozradil jeden z hlavních „tvůrců“ stezky
místostarosta Mukařova Přemysl
Zima. Slavnostní přestřižení pásky
doprovodily písničky žáků ze ZŠ
v Mukařově. U Kamenického skanzenu v Louňovicích především děti
obdivovaly šikovné ruce místních
tradičních řemeslníků s ukázkami
výroby – řezbáře, kameníka, hrnčířku a keramičku. Velký zájem dospělých návštěvníků byl o prezentaci

stezky v sále restaurace U Huberta,
kterou doplnily zajímavé přednášky
O. Krutského o historii kamenických rodů v Louňovicích a zvoničkách na Mukařovsku a okolí. „Na
závěr patří poděkování všem, kdo
pomáhali s přípravou a organizací této vydařené akce a také všem,
kteří se zúčastnili. Pevně věříme, že
stezka bude plnit svůj účel a spousta
lidí vyrazí na příjemnou a poučnou
procházku,“ uzavřel pan Zima.

Letos bylo pěkně hnusně
Mirošovice – Maminky z MC
Čolek uspořádaly průvod s Moranou a oblíbenou akci “Čokoládové za malované”. Neodradilo je ani špatné počasí a že bylo
pěkně hnusně.
“Pršelo, mrzlo a všude bylo
bláto,” napsaly nám “holky”
z MC Čolek. “A přece bylo, co
by nás zahřálo. Přišli jste a nenechali jste nás v tom samotné.

Děti si mohly odnést kinder vajíčko, ale za to musely zapojit ručičky
a vyzkoušet si nějakou výtvarnou
techniku. Zdobili jsme vajíčka
quillingovou technikou, pestrobarevnými papíry, semínky a zrníčky,
a take jsem vyráběli slepičkový
stojánek na kraslici a velikonoční
přáníčko s beránkem. I naše dvě
obětavé tetičky, paní Adámková
a paní Šelichová, to ani letos, v té
strašné zimě, nevzdaly - a jejich nepřekonatelné pomazánky a perníčky přišly v tomhle počasí obzvlášť
vhod. Však jsme se sborově vzdali

dietních plánů a vzali jejich stánek
útokem. Teď už jsou ale Velikonoce
za námi a my můžeme být šťastní,
že jsme je neodnesly pořádnou rýmou.
Společně se těšíme na náš piknikový Den matek, který jsme se
rozhodli pro velký úspěch zopakovat. Proto vás všechny zveme
- přijďte v sobotu 12. května na
pláž k rybníku. Maminky budou
odpočívat a děti a tatínkové je pohostí nějakou dobrotou a vyrobí
své mamince hezký dáreček.
Vaše MC Čolek
inzerce

Jaký máte zatím z vývoje projektu pocit? Nemrzí vás některé
reakce obyvatel?
V celku mám ze všeho velice
dobrý pocit. Většinu problémů jsme
překonali a u těch zbylých je vše na
správné cestě. Cítím, že projekt má
podporu jak ze strany místních obyvatel, tak i města. Pokud se čas od
času objeví nějaká kritika, jsme za
ni rádi, přestože většinou reprezentuje pouze názor jednotlivce. Vždy
se snažíme ji vyslechnout, a pokud je to možné, pracovat s ní jako
s podmětem ke zlepšení.
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MIKEŠOVY DĚTI
v KRAKONOŠOVĚ
Máme květen, jaro vrcholí
a těšíme se na letní teplíčko…ale
začátek jara si děti Mikešovy
školky užívaly na svazích
Krkonoš. Pohádkový příběh děti
prožívaly celý týden za přispění „živého Krakonoše“,
který nás zahrnoval úkoly pro volné chvíle, pokud nás
zrovna osobně neučil lyžovat. Do jeho království jsme
přivezli spoustu začátečníků a rodičům jsme předali
hotové lyžaře plné zážitků. A co napsali rodiče?
„Matýskovi se na horách moc líbilo a když jsme
spolu procházeli fotky, tak nechtěl žádnou promazat,
protože všichni byli jeho kamarádi :-)) Bylo vidět,
že si to tam děti moc užily. Na letní tábor s námi
určitě počítejte :-) Moc díky! T.“
Berte to jako pozvání, na letní prázdniny U Mikeše,
které se nezadržitelně blíží a my se rádi postaráme
o Vaše děti: „Letní prázdniny v Mikešově školce 2012.“

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
v Mikešově školce 2012
ČERVENEC
1. týden – 2. 7. – 4. 7. 2012 – POZORUJEME SVĚT
ROSTLIN
Staráme se o rostliny ve školce, přesazujeme, malujeme
květináče, vyrábíme zápichy do květináčů. Zdobíme školku.
2. týden – 9. 7. – 13. 7. 2012 – Z POHÁDKY
DO MIKEŠOVY ZAHRÁDKY
Děti se seznámí s jednotlivými druhy zeleniny. Pěstujeme
zeleninu na Mikešově zahrádce. Naučíme se písničky
a básničky, pohádku „O veliké řepě“. Budeme malovat
a modelovat. A určitě si nezapomeneme uvařit nějakou
zeleninovou mňamku.
(Výlet do Botanicusu, Lysá nad Labem – 37 km)
3. týden – 16. 7. – 20. 7. 2012 – celotýdenní tábor
ČÁRY, MÁRY POD KOČÁRY – aneb TÁBOR PLNÝ KOUZEL
(Výlet do Divadla kouzel, Líbezníce)
4. týden – 23. 7. – 27. 7. 2012 – zavřeno

Poradna Zápraží

ZMĚNY U DOHODY
O PROVEDENÍ PRÁCE
Pracujete na dohodu o provedení práce? Měli
byste vědět, že sjednávání dohody o provedení
práce a podmínky výkonu práce podle této dohody pozměnila s účinností od 1. 1. 2012 novela zákoníku práce (zákon č. 365/2011 Sb.)
Zásadní změnou, kterou tato novela zavedla,
je rozsah práce, na který se dohoda o provedení
práce uzavírá. Nesmí být dle ustanovení § 75
věty první zákoníku práce větší než 300 hodin
v kalendářním roce, což je o 150 hodin více,
než dříve.
Dohoda o provedení práce může být uzavřena i na déletrvající pracovní výkon, například na
dobu jednoho roku, eventuelně i na delší dobu
nebo také na dobu neurčitou. Počet sjednaných
respektive odpracovaných hodin však nesmí být
vyšší než 300 za kalendářní rok.
Nově musí zaměstnavatel respektovat výši
minimální mzdy. Výše odměny je smluvní záležitostí, věcí dohody zaměstnavatele a zaměstnance, ale nedosáhne-li odměna z dohody výše
minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek ve smyslu a za
podmínek ustanovení § 111 odst. 3 písm. c)
zákoníku práce, tedy ve výši rozdílu mezi výší
odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou
minimální hodinovou mzdou.

Je-li váš pracovněprávní vztah založen dohodou o provedení práce a výše odměny je více než
10.000,-Kč za měsíc, jste nově od 1. 1. 2012 ve
smyslu ustanovení § 7a zákona o nemocenském
pojištění účastni nemocenského pojištění, avšak
jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání
této dohody, do nichž vám byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce ve výši
přesahující 10.000 Kč.
Novinkou je rovněž povinnost zaměstnavatele
vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv.
zápočtový list) i při skončení pracovně-právního
vztahu vykonávaného na základě dohody o provedení práce. Nezapomeňte si jej tedy od zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce vyžádat.
Máte-li v úmyslu v nejbližší době uzavřít dohodu o provedení práce, respektujte tyto uvedené
novinky a vyhnete se možným problémům.
Pokud jste v nepříznivé situaci a potřebujete
konzultovat záležitosti k pracovnímu právu, je Vám
k dispozici v Říčanech i Mnichovicích bezplatná
Občanská poradna provozovaná občanským sdružením Cesta integrace. Doporučujeme předchozí
objednání na tel. 774 780 107, 312 315 284 nebo
emailu: obcanskaporadna@cestaintegrace.cz
Mgr. Barbora Kölblová

SRPEN
1. týden – 30. 7. – 3. 8. 2012 – zavřeno
2. týden – 6. 8. – 10. 8. 2012 – TÝDEN PLNÝ ZVÍŘÁTEK
Z LESA A OKOLÍ
Putování po okolí. Týden plný her a písniček, motivovaný
zvířátky z lesa a okolí. (Zoo koutek a naučná stezka Radonice)
3. týden – 13. 8. – 17. 8. 2012 – celotýdenní tábor
TÝDEN SE SKŘÍTKY
Ve školce a v okolí se schovává 5 skřítků a děti je budou
hledat. Nemusí se bát, nejsou zlí. Poznáme, že tu s námi žijí
stále…. Prožijeme dobrodružství se skřítky.
(Pohádková země, Pičín)
4. týden + 5. týden – 20. 8. – 24. 8. 2012, 27. 8. – 31. 8.
2012 – NA PALUBU NÁMOŘNÍCI – aneb NA SLADKÉ
ČI SLANÉ VODĚ, PLUJÍ MALÉ, VELKÉ LODĚ.
S dětmi se nalodíme a vydáme se na čtrnáctidenní plavbu do
neznámých končin. Vše důkladně prozkoumáme. Budeme
cvičit, učit se písničky, básničky, složíme si lodě z papíru.
Vyzkoušíme nové výtvarné techniky ( vodové barvy posypané
solí, vymývaná klovatina ) Naučíme se námořnickou hymnu.
Prozkoumáme „moře“ pomocí překážkové dráhy, budeme
lovit ryby a experimentovat. Vyrobíme plavidla z různých
materiálů – a vyzkoušíme které se potopí a které popluje.
Plavbu zakončíme společnou prací „koláž – moře“.
( Plavba po Vltavě parníkem + prohlídka lodě) .
CENA: docházkový týden – 2.500,-Kč
táborový týden – 3.100,-Kč
Prázdninové týdny
se nám promění
v týdenní příběhy
a samozřejmostí je
v případě horkého
letního počasí
koupání v bazénu
jako předešlé roky…
Těšíme se na všechny
děti 3 – 8 let!!!
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Děti pomáhaly
vyčistit studánku
Jevany – Rodičovské centrum Kolečko z Kostelce nad Černými lesy uspořádalo jarní procházku s otevřením studánky. „Stejně jako loni byla
hlavním pomocníkem třída 2.A paní učitelky
Malkovské ze ZŠ v Kostelci nad Černými lesy
a nově se zapojila i 1.B paní učitelky Foriskové,“
napsala nám Michaela Kuželová. „Dalšími zdatnými pomocníky byly děti z MŠ Jevany a jejich
paní učitelky.“
„V krásném slunečném počasí jsme se sešli
na hrázi rybníka Jan. Po krátkém přivítání řešily
děti malý test o životě u studánky, v lese a našem
regionu. Malí odvážlivci z MŠ Jevany předvedli
program, který si pro tuto příležitost připravili.
A sklidili zasloužený potlesk. Cestou ke studánce děti sbíraly části skládanky, které vzájemně
vyměňovaly a sestavovaly, až poskládaly obrázky se zvířaty, která chodí pít ke studánce.

Cíl cesty byl u studánky Kapka. Jméno vymyslela Johanka Hauzarová a vybraly děti při
loňském Otvírání studánek z přibližně tří desítek
navrhovaných. Studánka byla vyčištěna od listí,
větví a všeho, co do ní nepatří. Vlčata ze Skautského oddílu Datel v Kostelci nad Černými lesy
připevnila pod vedením pana Michalíka - Orla
do štítu domečku nad studánkou dřevěnou ceduli
se jménem „studánka Kapka“. Nakonec tiše přišla lesní studánková víla, aby kouzlem studánku
odemkla. Poděkovala za pomoc a odměnila děti
medovými perníky ve tvaru kapiček.
Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě nebo akci podpořili (Obec Jevany). A těšíme se na další setkání u studánky nebo na jiné
akci RC Kolečko,“ doplnila Michaela Kuželová.
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Mnichovičtí hasiči pomáhají již 130 let
Mnichovice – Významné výročí si mnichovičtí hasiči připomenuli uspořádáním slavnostního shromáždění členů a pozvaných hostů.
V průběhu roku budou jako součást oslav pořádány další akce, o nichž se můžete informovat
na webových stránkách www.hasicimnichovice.cz, a které vyvrcholí velkou výstavou techniky v srpnu a výstavou archiválií v září, na
níž budou veřejnosti prezentovány i originály
nejdůležitějších dokumentů organizace včetně
zřizovací listiny, zápisu z ustavujícího jednání
nebo sto let staré kroniky.
„Založení Sboru dobrovolných hasičů v Mnichovicích je díky archivním materiálům velmi
dobře doloženo. První bezpečné zprávy o hasičích pochází z účetních knih,“ uvádí velitel SDH
Mnichovice Karel Pátek. „Jsou z doby před
vznikem sboru a popisují náklady obce na zaZ PRVNÍCH STANOV:
„V městě Mnichovicích zřídí se
sbor dobrovolných hasičů, jenž jsa
v podřízenosti ve výkonech svých
pod obecním zastupitelstvem města
Mnichovic, obral si za povinnost
pomocí zde již stávajících zařízeních
při požárech majetek obyvatelů
města Mnichovic a okolí neúnavnou
přičinlivostí, nezištným sebeobětováním
a zevrubnou obeznalostí náležitých
prací hájiti a ochrániti…“. březen 1882

bezpečení požární ochrany. Z porovnání s obecními kronikami pak víme, že v letech 1879
a 1881 tábořilo v okolí Mnichovic vojsko, které
zde pořádalo pravidelné cvičení, což samozřejmě znamenalo zvýšené nebezpečí vzniku požáru

a i požadavek na zřízení protipožárních hlídek.
Na konci roku 1881 byla obec nucena zakoupit
novou hasičskou stříkačku. Moderní vybavení
vyžadující více znalostí při obsluze, společenské klima umožňující spolkovou činnost a vzor
jiných obcí, to všechno byly impulzy ke vzniku sboru dobrovolných hasičů. Dne 10. března
1882 se sešlo 62 mnichovických občanů, aby
přijalo zřizovací listinu organizace, která pracuje dodnes. Vydržela dvě války, různá společenská zřízení, ﬁnanční těžkosti, období nezájmu
o členství i nedostatečné podpory. Celou polovinu své existence neměla organizace prostory ke
své činnosti. Členové se scházeli v pronajatých
klubovnách, technika se stěhovala po stodolách.
Až v roce 1955 se podařilo svépomocí postavit
zbrojnici a později získat odpovídající techniku.
S historií sboru je spojeno mnoho životních osudů. Ať už lidí, kterým hasiči pomáhali v neštěstí
nebo samotných členů, z nichž mnozí zasvětili
práci u sboru svůj život. Často se jednalo o celé
rodiny a několik generací.“
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Život v kraji

K zápisu do školky v Uhříněvsi přišlo
206 dětí

aktivity, ale není možné, aby se rozvoj Uhříněvsi zastavil a vše se podřídilo jen výstavbě školek.

Problémy s velkým
počtem dětí
a nedostatečnou
kapacitou školek
a škol řeší většina
obcí na Praze východ.
Výjimkou není ani
městská část Prahy
22 – Uhříněves.
„Situace začíná být téměř neřešitelná již v mateřské škole. Letos
přišlo k zápisu do školky 206 dětí,
a z toho pouze třináct nesplnilo
podmínky pro přijetí. Což je absolutní rekord, a to zde pracuji již pětačtyřicet let,“ říká ředitelka MŠ Za
Nadýmačem paní Alena Vojtěchovská. „Počet dětí narůstá již několik
let a my se samozřejmě snažíme být
připravení. Intenzivně spolupracujeme s úřadem MČ, který okamžitě
hledá řešení. Původní kapacita školky byla již několikrát rozšiřována.
První stavební úpravy proběhly
v roce 2003, další prostory přibyly
v letech 2005, 2008. Poslední přístavba se uskutečnila v minulém
roce. Abychom vyhověli co nejvíce
žadatelům, byl v rekordním čase
vybudován další modulový pavilon se 2 odděleními. Celkově tedy
máme jedenáct tříd, které navštěvuje 308 dětí a stará se o ně třiadvacet
učitelek. Navíc město zrekonstruovalo prostory v budově obecního
úřadu v Královicích a umístilo zde
další třídu pro 28 dětí.“
Jaká máte kritéria pro přijetí,
kromě toho, že dítě musí mít
trvalé bydliště v MČ Praha 22?
„Letos můžeme přijmout „pouze“ 101 dětí, což znamená, že více
než devadesát dětí musíme odmítnout. Kritéria pro přijetí jsou pevně daná a nikdo nemůže uplatnit
žádnou výjimku – ani zaměstnanci
úřadu a do školky se nedostane ani
moje vnučka,“ vysvětluje ředitelka
MŠ. „Rozhodování nám bohužel
zkomplikovalo doporučení ombudsmana, které upozorňuje, že nesmí
být diskriminovány děti maminek,
které jsou na mateřské dovolené. Každý má mít stejné právo na
vzdělání. Co to v praxi znamená?
Dříve jsme logicky přednostně přijímali děti maminek, které jdou do
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Kapacita mateřské školy v Uhříněvsi byla již čtyřikrát navyšována.

Nově postavený pavilon

práce. Podle ombudsmana bychom
k tomu neměli přihlížet a přijímat
děti pouze podle věku – přičemž
starší by měli přednost. My toto
doporučení samozřejmě chápeme
a nedivíme se maminkám na mateřské dovolené, že i ony chtějí pro
své potomky školku, protože je pro
vývoj dětí potřebná. Ale není zkrátka v našich silách, abychom vyhověli všem. Podle odsouhlasených
kritérií budeme, i proti doporučení
ombudsmana, upřednostňovat děti
pracujících rodičů s trvalým pobytem v naší MČ.“
Plánujete vybudovat další novou
školku?
„Samozřejmě nečekáme s rukama v klíně. Sledujeme demograﬁcký vývoj v našem městě a tuto
situaci jsme očekávali,“ doplňuje
informace starosta Uhříněvsi Milan
Coller. „Intenzivně jsme vyjednávali a podařilo se nám sehnat peníze
na výstavbu nové školky. Vznikne
„na zelené louce“ v nové zástavbě
směrem do Říčan a bude mít kapacitu 58 míst. Odbor městského
investora hlavního města Prahy, na
kterého jsme akci delimitovali, má
již na výstavbu MŠ vyčleněno 10
miliónů a dostali jsme příslib, že

stavbu i doﬁnancuje. Celkem by
nová školka měla stát kolem 35 milionů korun. Přesto nebude kapacita
stačit.
Když jsem začínal starostovat
a připadla mi milá povinnost vítat nové občánky. Tehdy jich bylo
čtyřicet. Nyní nám ročně přibude
dvě stě miminek. Je to skvělé, ale
na druhou stranu to je pro nás svízelná situace. Zatím se nám dařilo,
aby se s rostoucím počtem obyvatel
rozrůstala i občanská vybavenost
– máme divadlo, sokolovnu, zdravotní středisko, obchody, dětská
hřiště, nové chodníky, volnočasové

Čekají MČ Praha 22 ještě další
investice?
„O letních prázdninách chceme
zahájit rekonstrukci školní jídelny,
kde se stravují děti z našich základních škol a také se odsud rozváží
jídlo do školek,“ doplňuje zástupce
starosty Martin Turnovský. „Model
„centrální kuchyně“ pro všechna
školská zařízení se nám osvědčil
především z ekonomického hlediska. Jídelnu nyní chceme vybavit
novými technologiemi, abychom
mohli navýšit kapacitu na 1500 jídel
denně. Navíc chceme využít i horní
patro jídelny, kde vznikne další výdejní místo. Získáme tak dalších
devadesát míst u stolů, což přispěje k „hladšímu“ průběhu vydávání
obědů, a dojde k výraznému zmenšení dlouhých front. Přesnou cenu
ještě neznáme, protože právě nyní
probíhá výběrové řízení. Podle našich studií by se cena za rekonstrukci měla pohybovat kolem 7 milionů
korun bez DPH. Rekonstrukce bude
ﬁnancována z rozpočtu MČ.
Další investiční akcí, kterou plánujeme, je výstavba nejméně čtyř
nových učeben se zázemím pro
žáky 1. tříd. Tato budova bude navazovat na současnou družinu v ulici
V Potokách (tzv. „Matulka“). Myslím, že se podaří postavit pro děti
na klidném a příjemném místě vedle sportovního zázemí školy velmi
pěkný objekt, kam se budou určitě
těšit. Počítá se s kombinovaným
využitím – po vyučování zde bude
fungovat družina. Realizaci plánujeme na rok 2013, aby prvního září
mohli prvňáčkové nastoupit do nových tříd.“
inzerce

inzerce

Čím jsem starší, tím mi to jde hůře
Skupina Divokej Bill si dává v letošním roce
trochu pauzu od koncertování. Ale zato
natáčí novou, v pořadí již šestou desku.
Jak jste s nahráváním daleko?
„Zatím jsme na začátku,“ prozradil Vašek Bláha. „Sbíráme nápady,
čteme knížky, koukáme se kolem
sebe, sledujeme ﬁlmy, zkoušíme...
Deska by měla vyjít v březnu
příštího roku a ke spolupráci jsme
přizvali nového producenta Pavla
Karlíka, který například dělal většinu desek skupiny Lucie. Věřím,
že přinese na naši muziku zase jiný
pohled, rozčeří stojaté vody a vymáčkne z nás to nejlepší.
Deska bude vznikat postupně,
což se nám osvědčilo. Nahrajeme
jednu, dvě, tři písničky. Dáme si
několik dní odstup a popřemýšlíme jestli něco předělat, doplnit, nebo úplně vyhodit. Pak se
vrátíme do studia a pokračujeme
v práci. Určitě je to pro nás lepší
postup, než se zavřít na třicet dní
do studia a udělat všechno najednou. To už by nám lezly všechny
písničky krkem.“
Dokážeš odhadnout, jaká písnička bude hitem?
Těžko říci. Na desce bude určitě
písnička Vstávej, už jsme ji i mnohokrát hráli na různých akcích.
Je taková veselá, zamilovaná. No
a pak jsem měli tip na jednu dobrou písničku… Teda my jsem si
mysleli, že je dobrá, ale producent
řekl, že ne. Tak na něj asi dáme…
Texty píšeš zase převážně ty?
Já jsem rád, že si mohu texty
psát sám. Pak se mi ta písnička
lépe zpívá, když přesně vím, co
za tím textem je. Všude po bará-

ku mám papírky s nápady a dávám
to dohromady. Ale zjišťuji, že čím
jsem starší, tak mi to jde nějak
hůře. Něco napíšu, pak o tom hodně přemýšlím, různě to upravuji
a po chvíli mi to přijde úplně na
nic.
A co inspirace v Indii? Neodjel
si letos na cesty?
Bohužel ne, protože jsme měli
domluvené koncerty v USA. Celá
akce nakonec nevyšla a já zůstal
sedět doma. Chybí mi to a příští
rok určitě pojedu. Trochu divoké
přírody si ale letos užiji – s Divokým Billem pojedeme v létě do
rumunského Banátu hrát krajanům. Bude to takový velký zájezd,
protože s námi v autobuse pojede
mnoho fanoušků.
Pozveš čtenáře Zápraží na Ouvalskej bigbít, který již tradičně
pořádá Divokej Bill?
No jasně! Letos to bude již jedenadvacátý ročník, což řadí Ouvalskej Bigbít k jedné z nejstarších
akcí v republice. Zcela nově se
bude konat v pátek a to 8.června na
hřišti Sokol Úvaly, vstup z náměstí Arnošta z Pardubic. Dveře pro
návštěvníky budou otevřeny v 16
hodin a první skupina odstartuje
svou produkci v 17 hodin. Těšit se
můžete na skupinu EMMA z Kozojed, pak vystoupí Lety mimo,
já s kapelou Medvěd 009, Michal
Hrůza s kapelou Hrůzy, Vypsaná Fixa, Wohnout, Imodium, The
Snails. Bude to zase prima mejdan
až do rána, takže určitě doražte.

inzerce

Vysoká kvalita
NEJLEPŠÍ CENY
autobaterií

Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu,
množství a kapacitě za kilogram 5,- Kč!
Roman Kožušník
tel: 774 333 872

www-pro-tir.cz

Jan Slavík
tel: 725 935 531

MAS Říčansko

Život v kraji

ŘÍČANSKO má svou regionální značku!
- „ZÁPRAŽÍ ORIGINÁLNÍ PRODUKT“
S potěšením oznamujeme, že MAS Říčansko
získalo pro naše obce a městečka značku pro
certiﬁkaci výrobků a služeb „Zápraží - originální
produkt“ a připojilo se tak k osmnácti značkám
České republiky. MAS byla po měsících příprav
a na základě úspěšného mapování regionu a jejích
šikovných výrobců a řemeslníků dne 27.3.2012
přijata do Asociace regionálních značek http://
www.regionalni-znacky.cz/
MAS Říčansko náklady hradí z projektu „Za
poklady venkova“ z dotace EU z Programu roz-

voje venkova IV.2.1 - projekty mezinárodní spolupráce, který úspěšně řídí za MAS Říčansko
Mgr. Petra Přílučíková. Na tento projekt je vyhrazeno 1.149.221,- Kč. Dalších 100 tis Kč na propagaci pak poplyne z dotace Středočeského kraje.
Věříme, že naše značka „Zápraží - originální
produkt“ bude úspěšná a přinese celému regionu
větší publicitu a zaslouženou péči a podporu pro
místní podnikatele!

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
O ÚČAST VE FINSKU
Kdo vyhrál soutěž řemeslníků a bude zastupovat
partnerské MAS z projektu „Za poklady venkova“
na festivalu řemesel ve Finsku? Na prvním místě se
s počtem 225 hlasů umístil Bronislav Kuba z Kerska (výroba ﬁgurální keramiky). Na druhém pak
s počtem 182 hlasů Ing. Radek Luka z Dobřejovic
(výroba trdelníku). Na třetím se 153 hlasy Ing. Miroslav Dlouhý z Mladé Vožice (práce s pedigem
a dřevem) a na posledním čtvrtém místě se 141
hlasy paní Jana Široká z Říčan (výroba keramiky,
drátkování a korálkování).
V soutěži kovářů se vítězem stal pan Jan Trojan
z Říčan, pro kterého hlasovalo 74% hlasujících. Hlasování v anketě výrobců skončilo 31.3.2012 a o několik dnů později skončilo také hlasování v anketě
kovářů, které bylo prodlouženo do 2.4.2012 z důvodu jejího pozdějšího vyvěšení. Veřejnost se velmi
aktivně zapojila, celkem hlasovalo 1056 osob.
Festival řemesel ve Finsku se uskuteční v termínu 27.-28.7.2012, soutěž kovářů bude probíhat
26.7.2012. Vítězům bude hrazena cesta a pobyt.
Srdečně gratulujeme a všem ostatním, kteří se zapojili, velice děkujeme za účast.

CERTIFIKACE
PRVNÍCH VÝROBCŮ
Místní akční skupina Říčansko ve spolupráci
s Asociací regionálních značek a partnery
vyhlašuje I.výzvu k předkládání žádostí o udělení
značky „ZÁPRAŽÍ originální produkt“. Výrobci
potravinářských, řemeslných, přírodních
a zemědělských produktů, působící v oblasti
Říčanska, mohou předkládat své žádosti
o registrovanou značku do 4.června 2012.
Certiﬁkovat lze: řemeslné výrobky ze dřeva,
keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy, krajky,
textilie, intarzie, nábytek, upomínkové předměty,
fotograﬁe. Dále potravinářské a zemědělské
produkty jako je mléko, sýry, pečivo, pivo a víno,
ovoce, med, čaje, výrobky z rákosu a proutí, včelí
produkty a další.
Žádosti doručte osobně nebo poštou
v pracovních dnech na adresu MAS Říčansko.
Dne 3.5.2012 od 16hod v kanceláři MAS
proběhne představení loga značky, všechny
zainteresované strany jsou srdečně zvány!
Info a žádost u P. Přílučíkové
projekty2@ricansko.eu tel. 774 780 543

MAS Říčansko vyhlašuje
VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, opatřením IV.I.2
v rámci 16.kola příjmu žádostí do PRV s alokací 8.000.000Kč.
Maximální možná výše dotace na 1 projekt je 500 000 Kč.
Vyhlášené Fiche – záměry a žadatelé:

Přesně tak působí zlo. Stačí jeden
zárodek a šíří se strašně rychle
Děkuju za dopisy a odpovídám. Více odpovídám rovnou v emailu, než tady. Témata
se opakují, tak mi odpusťte, že obecně odpovím na dvě. Předně zareaguji na velký pocit
beznaděje. A pak na stále se opakující záležitosti ﬁnanční.
Staří židovští vykladači knihy Exodus
si všimli, že když na Egypt dopadla druhá
rána Božího hněvu, je v textu v jednotném
čísle. Na Egypt skočila jedna žába. A jedna
žába stačí, říkají vykladači, protože k sobě
zavolá a natáhne milióny dalších žab. Přesně
tak působí zlo. Stačí jeden zárodek a šíří se
strašně rychle. Kolibříci, mazánci, žáby na
prameni. Opravdu stačí málo, abychom si
připadali nesvobodní a byli nesvobodní.
Zpět k dobru to jde pomaleji, a to je odpověď na dopis, protože jinak myslící lidé
se scházejí po jednom. Proměňuje se jim
žebříček hodnot, těžce pracují na tom, aby
jej uvedli do života. Prostě ta víra v dobro
je něco stojí. Zdaleka nezaplaví zemi jako
žáby v Egyptě. Nikdy to nikdo neslibuje,
ani v Bibli. Dobro je ale vždycky přítomné. Jeho lidé přijdou v pravý čas. Pomohou,
potěší. Jsou si jisti, že zlo nevyhraje. A mají
pravdu.
A téma druhé: Kdesi ve Státech žije
v poušti muž, kterému se dobře podařilo
vyjádřit pravdu. Daniel Suello říká: “Peníze

představují nedostatek. Peníze představují
věci v minulosti (dluh) a věci v budoucnosti
(úvěr), ale nikdy nepředstavují přítomnost.”
Je to tak, úvěry a dluhy jsou jako vodítka
a my jako pejsci. Je dobře se jim v principu vyhýbat, pokud to jen jde. Nenechte si
vnutit, že děti se dají rodit a vychovat jen
v prostorném bytě, který je pohodlně zařízen. To je nesmysl. Tedy je to volba, je to
možnost, ale zdaleka ne nutnost. Nechtějte
tedy po mně, abych přitakal, že bylo nutné,
abyste se zaúvěrovali. Že musím pochopit,
že to jinak nešlo... Nemusím. Naopak, obecně si připustme, že “kde je náš poklad, tam
je i srdce,” jak se píše v Bibli. To, co je pak
v manželských krizích, osobních bankrotech
a v propadu do zoufalství, to jsou jen výsledky. Vím, že někdy po vás okolí chce, abyste
vypadali jako bohatí, i když nejste. Nehrajte
to, vykašlete se na to, buďte tím, čím jste!
A ještě jednu novinu. Společenství Církve
bratrské začalo týdně vydávat svůj elektronický zpravodaj, najdete jej a můžete se přihlásit k odběru na webu www.cb.cz/ricany
v sekci newsletter.
Mějte se hezky!
Daniel Kvasnička,
farář

Bankám dávat
peníze smíme,
rodičům ne?!
Důchodová reforma by měla být normou, která bude sloužit po desítky let beze změny. Ne tak
v České republice. Vláda ODS, TOP 09 a Starostů, VV a Peakovců důchodovou reformu mění a to
ještě před tím, než začala platit. Důchodovou reformou měli občané dostat možnost z dvaceti osmi
procent hrubé mzdy odváděné na sociální pojištění
do společného důchodového systému vyvést tři
procenta do soukromých fondů a jedno procento
na přilepšení svým rodičům.
KDU-ČSL vždy odmítala možnost vyvést tři
procenta ze společného důchodového systému do
soukromých bank. Možnost vyvedení jednoho
procenta pro rodiče jsme ovšem opatrně přivítali,
sami bychom rádi viděli mnohem větší procento.
Mezigenerační soudržnost je pilířem přežití každé
civilizace a to, že děti pomáhají rodičům, nesmí
stát trestat – naopak. Nyní však z vládního návrhu
vypadlo i to jediné malinkaté procento. Rozumíme
tomu tak, že dnes mají lidé všechny peníze nacpat
do banky a nechat na státu, zda jejich rodičům něco
přerozdělí. To je ale úplně špatně, bankovní socialismus se tomu říká. „Možnost vyvést peníze ze
společného systému do soukromých bank zůstala.
Ovšem děti svým rodičům peníze posílat nebudou
moci. Vláda bankám dává
a rodičům bere. To považujeme za neetické - dokonce
i z ekonomického hlediska
jde o chybný krok! “
Místopředseda KDU-ČSL
Pavel Svoboda

Na pas a občanku se čeká i šest hodin.
Ale situace by se měla zlepšit!

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

Rouhači

Termín výzvy: 1.5.2012 – 31.5.2011, příjem žádostí 9,00 – 16,00 hodin
Osobní konzultace po telefonické /e-mailové dohodě. Více na www.mas.ricansko.eu

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

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

Říčany – Na několikahodinové čekání se musí
připravit občané, kteří si na Městském úřadě v Říčanech chtějí pořídit nový cestovní doklad nebo
občanský průkaz.
Tyto doklady je možné vyřídit jen ve speciálních
kabinách – na pracovištích, které obcím s rozšířenou
působností dodalo před 6 roky ministerstvo vnitra.
Problém je, že kabiny jsou pouze dvě a čekací doba
se pohybuje kolem šesti hodin. Občané právem zuří
a ptají se, jak je to možné. O vyjádření jsme požádali
tajemníka MěÚ Tomáše Maříka.
„Tato vypjatá situace nepanuje jen v Říčanech,
stejné problémy musí řešit i další města s rozšířenou
působností, která zaznamenala enormní nárůst obyvatel. Například Beroun, Černošice, Kladno a další.
Problém totiž mimo jiné spočívá v tom, že ministerstvo vnitra nevzalo v úvahu reálný počet obyvatel
v naší správní oblasti. Nikdo ze státních úředníků si
„nevšiml“, že za posledních deset let vzrostl počet
obyvatel o přibližně 40%. V naší správní oblasti žije
přibližně 60 000 obyvatel, kterým musíme zajistit výkon státní správy. Když jsme chtěli situaci řešit a požadovali další specializované pracoviště CDBP, tak
nás ministerstvo odkázalo na soukromou ﬁrmu Atos,

jež nám nabídla kabinu za 100 000 až 150 000 Kč
a následně požaduje za měsíční „pronájem služeb“
téměř 25 000 Kč. Proto jsme hledali jiná řešení
a alespoň posílili tabulková místa na úseku správních
agend. Počet úkonů na pracovištích CDBP se zvýšil
zhruba o 300 za měsíc. Přesto to nestačí a aby se čekací lhůty zkrátily výrazněji, je nutné pořídit ještě další kabiny. Navíc lze očekávat další zesílení poptávky
po dokladech před prázdninovou sezónou. Situace je
o to složitější, že dnem 26. června 2012 končí podle
nařízení Evropského parlamentu platnost zápisů dětí
v cestovních pasech rodičů. Znamená to, že děti musí
mít vlastní cestovní pas nebo k cestování po státech
Evropské unie vlastnit občanský průkaz.
Jak rozhodlo zastupitelstvo Říčan – uvolní se
z rozpočtu peníze a pořídí se další kabina?
Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup nové kabiny, ale
svůj souhlas doplnilo požadavkem na právní rozbor
celé situace a zvážení následných právních kroků vůči
státu. Stát, respektive ministerstvo vnitra, bez dostatečných podkladů přijatou novelou přenesl související
ﬁnanční zátěž plně na obce s rozšířenou působností.
Nehledě na to, že ﬁrma Atos koncem prosince 2011
informovala města, že nové kabinky (pracoviště

CDBP) budou k dispozici nejdříve v druhém kvartálu
2012, a to v omezeném počtu. I to svědčí o připravenosti celého projektu ze strany ústředních orgánů.
V současné době nám ministerstvo přislíbilo další
mobilní pracoviště CDBP, takže v polovině května by
se situace měla významně zlepšit. Místo dvou kabin
budou nově v provozu čtyři pracoviště CDBP.
Do říčanského správního obvodu spadá 52 obcí,
pro jejichž občany vyřizuje MěÚ v Říčanech výkon státní správy, včetně vydávání nových občanek
a pasů. Náklady na pořízení nové kabiny však nesou pouze Říčany.
Obce spadající pod správu Říčan: Babice, Březí,
Černé Voděrady, Čestlice, Dobřejovice, Doubek,
Herink, Hrusice, Jevany, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Kostelec
u Křížků, Kozojedy, Křenice, Křížkový Újezdec,
Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nučice, Nupaky, Oleška, Ondřejov,
Oplany, Pětihosty, Petříkov, Popovičky, Prusice,
Radějovice, Říčany, Senohraby, Sluštice, Strančice,
Struhařov, Stříbrná Skalice, Sulice, Světice, Svojetice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Vlkančice, Všestary, Výžerky, Vyžlovka, Zvánovice.

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková
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Kalendář akcí
17. května

10. května

 Ondřejov – SKC zve na
pohybové hry pro děti od 3 let
s Ivetou Zadákovou
a Lucií Hejmovou od 16,45 hod.

11. května

 Říčany – Sportovní hala,
od 19 hod.
Taneční skupina Teamu GJ
zve všechny na taneční exhibici.

12. května

 Strančice – od 14:30 hod.
Zvířátkový CYKLOZÁVOD ze
Strančic do Lodičky, pro děti od
2- 6 a 7 -13 let a pro jejich rodiče

13. května

 Říčany – Nedělní pochod
s Líbou Trasa: Suchdol-Velký
rybník-Kutná Hora - 16,5 km.
Odjezd bus 381: Říčany k žel.st.
8.21 hod. Přihlášky do 12.5. na
tel: 723 513 431 nebo mail: libuse.
rohoskova.@centrum.cz. Další
informace: www.kct-ricany.wz.cz

13. května – 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

15. května

 Všechromy – MC Lodička,
podkroví domku bývalé hasičské
zbrojnice, od 18:00 hod.
Šperky z Fima, blendování ze
4 barev, motiv mozek, budeme
vykrajovat vypouklé donuty.
Tel: 732 16 17 06, email:
mc.lodicka@seznam.cz, http:/
xp.me.cz/lodicka

16. května

 Ondřejov – SKC zve
na Cvičení na velkých
míčích a s balančními
pomůckami od 17.30 hod
a 18.40 hod.
 Říčany – Měks U Labutě,
od 19.30 hod.
Dívčí válka – komedie,
hrají Uršula Kluková,
F. R. Čech.
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 Strančice - Výlet vláčkem
do kina v Čerčanech
Sraz výletníků v 8:45 na nádraží
Strančice. Odjezd vlakem v 8:55
směr Benešov, můžete k nám
kdekoliv přistoupit. V 10 hodin
začíná ﬁlmové pásmo – DO KINA
ZA KRTKEM. Hned vedle kina je
krásné dětské hřiště s lanovkou
a dalšími prvky.

19. května

 Lendsedly – Začátek u místního
kulturního domu, od 12. 30 hod.
Následně půjde průvod vesnicí,
aby se opět okolo 19:00 hodin
vrátil zpět ke kulturnímu domu, kde
bude zatančena česká beseda a
vylosován výherce máje. Od 20:00
hodin začne májová tancovačka
až do ranních hodin. Všichni jsou
srdečně zváni!

20. května

 Ondřejov – SKC zve akci
Salza a Irské tance s Andrejem
Mikulkou, kterou pro velký zájem
opakuje. Od 8,45 hod prezence,
od 9,15 hod Salza, od 10,30 hod
Irské tance. Více informací na
www.obecondrejov.cz/skcentrum.

24. května

 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.

26. května

 8. ročník Cesty kocoura
Mikeše a Pohádkové Hrusice
Akce začíná v 9.30 v Hrusicích,
kde na vás čeká den otevřených
dveří v Památníku Josefa Lady
a výstava modelů vesnických
stavení Antonína Jedličky. Po cestě
se zdržíte, a mnozí možná i skončí,
na Mnichovickém kramaření,
které začíná od 11 hodin. Na ty,
kteří se vydají dále, čeká cestou
řada překvapení. Celá stezka je
dlouhá 20 km. V cíli čeká na malé
vandrovníky diplom. Trasa je
vhodná pro pěší i cyklisty.
 Strančice – Slavnost otvírání
studánky v 15 hod. V programu
u studánky vystoupí děti z MŠ,
ZŠ a ZUŠ Strančice, ženský
pěvecký sbor Sirény z Říčan.
Slavnost se uskuteční s ﬁnanční
podporou Obecního úřadu

Strančice. Pořádá Sdružení přátel
studánky u kaple sv. Anny ve
Strančicích, o.s., www.studankastrancice.cz, vstup volný.

30. května

 Říčany – Měks U labutě,
od 20 hod.
Koncert Iva Bittová a Čikori.

31. května

 Světový den bez tabáku,
Masarykovo náměstí
v Říčanech, od 9.00- 13.00 hod.
Informace o tabáku a jeho
škodlivosti na zdraví, vědomostní
soutěže o drobné ceny pro děti.
Pořádá o.s. Cesta integrace
ve spolupráci s městem Říčany.
 V Jevanech se uskuteční
druhý ročník prázdninových
výtvarných kurzů pro děti
LETNÍ AKADEMIE JEVANY.
Přihlášky na emailové adrese
lucie.dvorak@centrum.cz.
Začínáme 23.července!
Podrobnosti
na www.letnikademie.cz
 Koncert ve Velkých
Popovicích
V kostele Panny Marie Sněžné
ve Velkých Popovicích se
ve středu 30. května 2012 od
18:30 hod koncert barokní hudby
a zpěvu. Na programu jsou
tentokrát díla L. Koželuha,
G. Ph Telemanna, W. A. Mozarta,
J. A. Bendy a dalších barokních
mistrů. Koncert připravil
Popovický spolek okrašlovací ve
spolupráci s říčanskou farností.

Dny otevřených dveří
na observatoři
Astronomického
ústavu AV ČR
v Ondřejově.
4. až 6. května, vždy 9 až 17 hodin.
Po celé tři dny budou otevřena
odborná pracoviště. Návštěvníci si je
budou moci prohlédnout s výkladem
odborníků. Otevírací doba po všechny
tři dny 9 až 17 hodin, v pátek a sobotu
večer navíc doprovodný program.
Vstup zdarma.
V pátek 4. 5. od 17:30 hod.
promítání fotograﬁí „Lyžařův sen
o polární záři“ – lyžaři ze Sokola
Senohraby budou vyprávět o cestě
do Laponska, do Švédska
na legendární Vaasův běh
a představí historii, současnost
plány klubu.

Spirituál
kvintet
a Nezmaři míří
do Kostelce!
3. června od 11 hod. připravuje
Černokostelecký zájezdní
pivovár odpoledne plné
zábavy, dobrého jídla a pití,
jehož vrcholem bude společný
koncert skupin Spirituál
kvintet a Nezmaři.
Představovat kapely by asi
bylo nošením dříví do lesa,
eventuelně nošením lahváčů
do pivováru. Obě patří již
dlouhá desetiletí ke stálicím
nejen folkové scény, přičemž
Spirituál kvintet je se svou dvaapadesátiletou historií dokonce
první, a také pravděpodobně
nejznámější folkovou skupinou
u nás. Jejich koncerty můžeme
v našem regionu čas od času
navštívit například v Říčanech,
ovšem společné hraní je k vidění
a slyšení velmi výjimečně. Na
koncertě v pivováře tak budeme
mít jedinečnou možnost, poslechnout si samostatná vystoupení obou kapel, zakončené
společným hraním písní jak
z repertoáru Spirituál kvintetu,
tak Nezmarů.
Připraveny budou jehněčí kýty
na ohni, grilované krkovice,
ryby z udírny a další pivovarské
speciality, včetně dvou druhů
piv uvařených pouze k této
výjimečné příležitosti. Vedle
standardní nabídky tak budete
mít možnost ochutnat Spirituální
desítku a Kostelecký Nezmar.
Vstupenky na tuto jedinečnou
akci si můžete zakoupit buď
přímo v Černokosteleckém
pivováře.
Všechny informace najdete
na www.pivovarkostelec.cz

KVĚTNOVÉ AKCE 2012
Kunice – HOTEL zámek
BERCHTOLD
5. 5. Den cyklistů aneb otevírání nové sezony
- Den plný zábavy, soutěží a her na kolech, koloběžkách, tříkolkách
a jiných odstrkovadlech.
8. 5. Beseda s vojáky z Berchtoldu
– „Oslava konce 2. světové války“
19. 5. Volejbalový turnaj
- Organizuje Mgr. Florentia Ptáčníková,
přihlášky zasílejte na tento email Florentia@seznam.cz
20. 5. Turnaj ve stolním tenisu
- Začínáme od 9:30. Rezervujte na 736 757 577
nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz
AKCE PRO MŠ, ZŠ, i veřejnost:
3. 5. Skupinové bubnování,
15. 5. Řemesla aneb zlaté
české ručičky,
17. 5. Den záchranářů,
22. 5. Malované písničky
s Vítězslavou KLIMTOVOU
– objevitelkou
pohádkové země,
29. 5. Cvičení s pejsky,
30. 5. Přehlídka dravců
Dětský den,
Výstava veteránů
a Oslava 1. výročí
otevření zámku!
2. 6. od 10:00 do 16:00 hod., 3. 6. od 10:00 do 15:00 hod.
Moderátor akce – herec divadla Ypsilonka a písničkář Jan Jiráň.
Po oba dny jsou připraveny dětské soutěže a na děti bude v areálu
čekat spousta pohádkových postav – víly, loupežníci, čarodějnice,
čerti apod. Na co se můžete těšit: Maňáskové divadélko,
cvičení s pejsky, interaktivní bubnování, klaun na chůdách
a balonková show, cvičení s obručí, rytířské vystoupení.
3. 6. dopoledne přijede jako host Michal Nesvatba!
Po oba dny budou probíhat soutěže pro děti i celé rodiny
o vstupenky do zámku a dětského ráje, pobyty na zámku,
mobilní telefony.
Bližší informace na tel.: 736

757 577 nebo na
sportcentrum@zamekberchtold.cz

ZAPRAZI.EU | 17

Život v kraji
2. r

očn

Honda CR-V za 514 900 Kč!

ík

VÝTVARNÉ KURZY PRO DĚTI
—TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO
A ŠKOLNÍHO VĚKU

Bezkonkurenčně nejnižší cena…
ŠKOLA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Projekt letní akademie 2012
Dopolední jedno až čtyřtýdenní kurzy s možnou
návazností pravidelných denních kurzů během
školního roku
TERMÍNY
23.—27. července
30. července—3. srpna
6.—10. srpna
13.—17. srpna

—INDIVIDUÁLNÍ KURZY PRO DĚTI

Ateliér se zahradou v centru Jevan
adresa: Sportovní ulice 290, 281 66 Jevany
NEBOJTE SE K NÁM PŘIJÍT I KDYŽ ZAČÍNÁTE!
Podrobné informace – WWW.LETNIAKADEMIE.CZ

lucie.dvorak@centrum.cz
tel. 607892941
Zápis do kurzů již nyní. Na Vaše dotazy rádi
odpovíme prostřednictvím e-mail i telefonicky.
ZAHÁJENÍ KURZŮ 23. července 2012

Skvělá zpráva pro všechny milovníky Hondy
CR-V! Nový model pro rok 2012, který přichází
se spoustou vylepšení, jste mohli doposud koupit za 629 000 Kč. Nyní Honda spustila kampaň, ve které nabízí tento vůz za 549 000 Kč.
Prodejce Autogarant Forte Chodov však pro své
zákazníky připravil ještě lepší cenu – Hondu
CR-V s luxusní výbavou Comfort můžete mít
za 514 900 Kč včetně DPH!
„Autorizovaný prodejce Honda Autogarant
Forte Chodov opět dokázal, že si svých zákazníků
váží a dokáže zajistit skvělé ceny i služby,“ říká
Josef Brummer. „Tato cena je bezkonkurenčně
nejnižší a kromě toho u nás navíc dostanete slevovou servisní kartu a pokud předložíte kupón
Zápraží i roční pojistné zdarma. Zákazníky upozorňuji, že akce trvá pouze v květnu nebo do
vyprodání zásob. Takže se nerozmýšlejte dlouho,“ dodává s úsměvem Josef Brummer. „Všem
zájemcům CR-V rádi předvedeme a věřím, že až
si sami vyzkoušíte, že tento vůz kategorie SUV
nejenže vyjede příkré nerovné terény, ale navíc
dokáže s lehkostí svištět po dálnici a stabilně sedět v zatáčkách, neodoláte.“
Součástí výbavy Comfort je například duální
klimatizace, multifunkční volat, palubní počítač nebo zatmavená okna. Na dlouhých cestách
jistě oceníte tempovat. O snadné a bezpeč-

né parkování se postarají
přední a zadní parkovací
senzory.
Samozřejmostí
jsou vyhřívaná zpětná zrcátka. Díky šesti airbagům
se budete cítit bezpečněji.
Co se týče jízdních vychytávek, nesmíme opomenout
vyspělý pohon všech 4 kol
(4WD Real-Time) a vysoký výkon 150 koní. S tímto modelem se dokonce
nemusíte starat ani o 17“
litá kola – tlak v pneumatikách si vůz ohlídá sám. Vozu nechybí ani brzdy
s protiblokovacím systémem ABS a elektronickým rozdělováním brzdné síly EBD, brzdový
asistent a stabilizační systém VSA. Navíc máte
metalízu nebo perleťový lak bez příplatku!
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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: 222 254 273, 606 783 560, 607 200 222
e-mail: honda@honda-chodov.cz, www.honda-chodov.cz

KUPÓN Zápraží
Roční pojistné zdarma
v hodnotě 15

000 Kč!

Neodolatelná sleva

až 100 000 KĂ

Rozkvete
deset tisíc květů
Opel

CORSA

KLIMATIZACE JE JEN ZAüÁTEK.
Opel Corsa s klimatizací a rádiem nyní za cenu, jaká tu ještĔ nebyla.

SLEVA NA SKLADOVÝ VĻZ OPEL CORSA

– pouze v kvĕtnu a bez nutnosti financování jedinĕ u AUTO-STAIGER CZ
Auto-Staiger spol. s r.o.
Ăernokostelecká 122, Praha 10
Tel.: 271 009 242, prodej.opel@auto-staiger.cz

www.auto-staiger.cz

Průhonice - Již desátou sezónu pořádá Dendrologická zahrada jarní výstavu cibulovin nazvanou „Tulipány v Průhonicích“. Letos se koná
v termínu od 21. 4. do 13. 5. 2012. Tak jako v minulých letech i pro tento rok je výstava řešena
jako ukázka soudobých trendů použití cibulovin.
Nejedná se proto o barevné plochy kvetoucích
tulipánů, ale o přírodními společenstvy inspirované směsi různých cibulovin, dvouletek, trvalek
a okrasných trav, ve kterých majestátnost šlechtěných forem tulipánů o to více vyniká. V zahradě
bylo v minulém roce vysazeno přes 10 000 nových cibulí, a tak je zde možné vidět v průběhu
jarních měsíců kvést přes 300 druhů květin.
Na letošní výstavě se představí 15 záhonů
v odlišných barevných kombinacích. Vedle tulipánů uvidíte také pět nových směsí drobných
cibulovin a trvalek v proměnlivých barevných

variacích s neobvykle dlouhou dobou květu, a to
již od poloviny dubna až téměř do konce května.
Kromě záhonů vysazených v prostoru nazývaném U Hrušky na vás čeká velká sbírka velkokvětých narcisů na louce u Černého rybníka, ale také
botanické tulipány a ostatní drobné cibuloviny
v nových trvalkových záhonech nad rybníkem.
Návštěvníci také mohou využít prohlídku s e
zajímavým výkladem - Hajní trvalky 5. května,
Zkušenosti s pěstováním cibulovin 12. května.
Komentované exkurze budou začínat už v 8:45

u vchodu do Dendrologické zahrady. V případě většího zájmu nabídneme druhou exkurzi
v 13:30. Předpokládaná délka je 2 až 3 hodiny.
Na každou akci je nutná rezervace na e-mail:
dz@vukoz.cz nebo na tel.: 267 711 690.
Návštěvní doba: Út - Ne 9:00 - 19:00 hod.,
www: www.dendrologickazahrada.cz
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Je čas na kontrolu komína…
Chladné počasí konečně skončilo a s ním
i topná sezóna. A to je optimální čas provést kontrolu a vyčištění komína. „Mohu upřímně doporučit,
abyste si objednali kominíka nyní, hned po skončení
topné sezóny a nenechávali kontrolu na poslední
chvíli před začátkem zimy. Nyní si můžete v klidu
vybrat termín, kdy vás navštívíme a je dostatek času
na případné opravy. Navíc budete mít příjemný pocit, že už máte hotovo,“ říká jednatel ﬁrmy Kominictví
Pechlát, Bc. Michal Pechlát.
„Opět bych chtěl upozornit čtenáře Zápraží
na nepoctivé kominíky, kteří bez objednání zvoní
u domů. Zúčastnil jsem se celostátní valné hromady
cechu kominíků v Táboře, kde se mimo jiné diskutovalo i nad tímto problémem. Mnoho mých kolegů
z celé České republiky se setkalo s neodborně od-

vedenou prací „neodborných“ kominíků. Bohužel
tito lidé stále obcházejí domy a vždy se jim podaří
někoho přemluvit. Oni sice v mnoha případech dokonce i vlastní živnostenský list v oboru
Krásné jaro vám
kominictví, ale odvedená práce napropřejí všichni
sto neodpovídá normám a předpisům!
v Kominictví
Proto neustále opakujeme a inzeruPechlát.!
jeme, že my v Kominictví Pechlát jsme
tu pro vás stále na stejné adrese, potkáváte se s námi na silnicích, můžete k nám kdykoliv
přijít a pokud nebudete spokojení, můžeme problém
snadno vyřešit. Naším cílem je, aby rodinné kominictví Pechlát, které má na Říčansku dlouhou tradici
lidé vnímali jako toho správného partnera v péči
Kominictví Pechlát, s. r. o., Široká 214,
o komín. Kominictví Pechlát umí zajistit bezpečný
Říčany, tel.: 323 603 444, 777 212 321,
provoz vašeho komína.
e-mail: info@pechlat.cz, www.pechlat.cz

Informace o realizaci projektu
„Procesní řízení a automatizace procesů na MÚ Říčany“
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00110 ﬁnancovaného z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a rozpočtu města Říčany
Od 1. 7. 2010 realizuje město Říčany projekt „Pro-

V rámci aktivity „Vzdělávání“ proběhlo 7 školicích dnů

cesní řízení a automatizace procesů na MÚ Říčany“,

pro zaměstnance a politiky v oblasti procesního a projek-

reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00110, v rámci přiznané

tového řízení.

dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Od roku 2012 je v realizaci aktivita „Automatizace vybraných

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

15 klíčových procesů a projektového řízení“. V současné

Důvodem, proč projekt realizujeme, je snaha být

době probíhá testovací provoz SW pro projektové řízení na

otevřeným,

nastavu-

30 kartách Akčního plánu města a postupně jsou testovány

je systém neustálého zlepšování služeb pro klien-

vybrané automatizované klíčové procesy. Část těchto procesů

ty (občany) a vlastní rozvoj organizace. V roce 2010

je zaměřena na zlepšení fungování činnosti uvnitř MěÚ, např.

se realizovala výběrová řízení na dodavatele klíčových

schvalování smluv, oběh faktur, řízení investičních záměrů,

aktivit. V průběhu roku 2011 v rámci aktivity „Zavedení

hospodaření s majetkem. Druhá skupina automatizovaných

procesního řízení“ byly sestaveny přehledy všech činností

procesů, např. grantové řízení, vyřizování stížností nebo

a služeb úřadu a z nich podle předem stanovených krité-

podání žádosti o zvláštní užívání komunikace, vyjadřování

rií byly deﬁnovány klíčové činnosti, analyzovány klíčové,

ke stavbám, bude mít připraveny otevřené výstupy i mimo

ale i výrazně neefektivních procesy včetně analýzy rizik

městský úřad – vůči obyvatelům či příjemcům grantů.

profesionálním

úřadem,

který

a vytvoření katalogu rizik jednotlivých odborů městského

V rámci projektu byla vybavena jedna místnost židlemi,

úřadu. Dále proběhly průzkumy spokojenosti vnitřních

stoly, plátnem, dataprojektorem, ﬂipchartem, tiskárnou

(zaměstnanců MěÚ) a vnějších (občanů a zastupitelů)

a notebookem a nyní slouží ke schůzkám realizačního týmu,

klientů úřadu formou dotazníkových šetření a Mystery

který se skládá ze zaměstnanců úřadu.

Client. Dotazníkové šetření u občanů ukázalo na převážně

Cílem projektu je zefektivnit činnost úřadu, snížit ﬁnanční

kladný ohlas na kvalitu našich služeb. Komplexní analý-

nároky na chod administrativy a zajistit lepší úroveň posky-

za benchmarkingových výsledků úřadu za rok 2010

tovaných služeb a procesů MěÚ Říčany, a to ve směru jak

v porovnání se srovnatelnými úřady potvrdila, že si náš

k externím klientům úřadu – zejména občanům, tak dovnitř

úřad stojí dobře.

městského úřadu. Projekt končí k datu 30. 6. 2012.
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Mateřské centrum Medvídek
a školka s prvky Montessori
Mateřské centrum Medvídek v Mnichovicích funguje jako alternativní školka pro děti
od dvou do šesti let. „Nabízíme přátelskou
rodinnou atmosféru, odborně vedený program
a v neposlední řadě dostupnou cenu – 5 500 Kč
za celý měsíc,“ říká ředitelka Linda Šimková.
„Dětský klub je otevřen od 7 do 18 hodin.
Rodičům vyjdeme maximálně vstříc a docházku lze upravit individuálně dle dohody,“ vysvětluje paní Šimková. „Dětem zajistíme stravu
i pitný režim po celý den. Výborné obědy dovážíme z jídelny z mnichovické základní školy.“
Respektovat a být respektován
O děti se starají tři hodné „tety“ lektorky, které
pracují podle metody „Respektovat a být respektován“. Dítě je naším partnerem, respektujeme
jeho osobnost, jeho schopnost rozhodovat se,
jeho schopnost komunikovat, vyjadřovat emoce a řešit konﬂikty i problematické situace. Do
našeho programu jsme zařadili i některé prvky
z Montessori pedagogiky. Pro děti je připravené
každý den kreativní tvoření, zpívání, cvičení, zábavné hry a samozřejmě chodíme na procházky.
Díky tomu, že mateřské centrum sídlí ve velkých
prostorách, můžeme děti podle aktuální potřeby
rozdělit na menší skupinky a cíleně s nimi praco-

vat. V mateřském centru máme i klidovou místnost pro spaní a odpočinek.
Léto s Medvídkem
O vaše děti se rádi postaráme i přes prázdniny. Rádi mezi sebou přivítáme i děti z jiných školek nebo i prvňáčky, kteří nechtějí být
o prázdninách sami.
Kroužky pro děti
Můžete si vybrat výtvarný, dramatický kroužek nebo zábavné cvičení. Pro kluky, ale i pro
správné holčičky, máme připravenou lahůdku
– kutilský kroužek s Jardou určený pro děti od 3
do 7 let. Naučíme se pracovat se sádrou, natírat,
hoblovat, zatloukat hřebíky, brousit atd.

„Mateřské centrum Medvídek je otevřené i pro
„dospěláky“. Těšit se můžete na besedu s dětským psychologem, přednášku o zdravé výživě,
poskytování první pomoci nebo o protidrogové
problematice. Maminkám, které by rády změnily
svou profesy nabízíme kurzy účetnictví a poradenství v tomto oboru.

Mateřské centrum Medvídek, o.s.,
Nádražní 313, Mnichovice,
tel.: +420 722 959 411,
e-mail: info@skolkamedvidkapu.cz,
více info na

www.skolkamedvidkapu.cz.

ŽÁDNÁ TUKOŽROUTSKÁ POLÉVKA,
ALE ROZBOR KRVE
„Už jste vyzkoušeli bezsacharidovou dietu, nebo snad hubnutí podle krevních skupin?
Vařili jste si tukožroutskou polévku, aby jste
se vešli do džínů? Máme pro vás lepší řešení,
vyzkoušejte metodu Metabolic balance, která je
založená na vědeckém výzkumu. Nejenže trvale
zhubnete, ale navíc ozdravíte svůj organismus,“
vysvětluje Magdalena Mikulandová.
V čem spočívá metoda Metabolic balance?
Jde o unikátní program na úpravu látkové
výměny, který byl sestaven na základě poznatků lékařů, dietologů a odborníků na potraviny.
Každému jedinci je na základě zadaných osobních informací a laboratorního rozboru krevního
vzorku vytvořen individuální jídelníček. Podle
složení krve jsou do tohoto plánu vybrány potraviny, které tělu dodají látky potřebné k nastartování správného metabolismu. Jestliže budete
tento jídelníček a několik jednoduchých pravidel
dodržovat, dojde k přirozené produkci hormonů
a dalších látek, které vytvoří „správné“ chemické
procesy ve vašem těle. Díky tomu se vám sníží
váha a zlepšíte svůj zdravotní stav.
Metodu Metabolic balance i Anti-ageing
s velkými úspěchy využívají i muži!

Pozor! Metoda Metabolic balance využívá
běžně dostupné potraviny. Nebudete muset
kupovat drahá jídla. Jen je potřeba zjistit,
co je pro vás vhodné. Rozbor krve ukáže,
že pro váš metabolismus není vhodná například
salátová okurka.

Jak dlouho program trvá a nehrozí jo-jo
efekt?
„Program má čtyři fáze. V první „Přípravné“
se tělo během dvou dnů připraví na změnu, vyčistí se střeva. „Přísná fáze“ trvá nejméně dva týdny
a klient se řídí výlučně předepsaným jídelníčkem. V následné „Odlehčené“ se mohou opatrně
testovat potraviny, které se doposud jíst nemohly.
Klient sleduje, jak se změny odrazí na jeho váze
a zdravotním stavu. A poslední „Udržovací“ začíná ve chvíli, kdy jste se svou váhou spokojeni.
Díky dodržování naučených pravidel a vhodnému výběru potravin si můžete udržet optimální
váhu i zdraví. Jo-jo efekt tedy nehrozí.
Pomáhá tato metoda zlepšit zdravotní stav?
Nesprávné stravování může nejen za nadváhu, ale také za spoustu zdravotních problémů.
Vysokým tlakem, lymfatickými otoky a cukrovkou počínaje a třeba ekzémy, bolestmi hla-

vy, únavou, nespavostí a špatnou pletí konče.
Metoda je vhodná i pro klienty, kteří potřebují
přibrat a jsou bez energie a vitality.
Magdalena Mikulandová je majitelkou
Studia pro ženy, kde pečuje o ženy všech věkových kategorií. Poskytuje odborné a specializované služby v porodnictví a gynekologii, dietologii, ale i speciální metodu léčení
funkční ženské sterility. Také nabízí vědeckou metodu Anti-ageing, která zpomaluje
stárnutí a zvyšuje kvalitu života.
Kontakt: Husova 6, Říčany,
tel.: 725 742 019. Více informací
najdete na www.studioprozeny.cz.
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Za letním dobrodružstvím
hurá do SOFIE!

Největší prodejna podlahových krytin
v regionu

ZUŠ Říčany vyhlašuje zápis žáků
pro školní rok 2012/2013
Uskuteční od 28 do 30. 5. 2012 v ředitelně ZUŠ Říčany
každý den od 14.00 – do 16.30 hodin.Přihláška
na www.zusricany.cz. Žáci jsou přijímáni
na základě talentové zkoušky.

I v naší mateřské škole již myslíme
na léto a prázdniny, a tak jsme se
rozhodli, že se stejně jako v minulém roce
vydáme na letní příměstské dobrodružné tábory.

 HUDEBNÍ OBOR
Prozkoušení proběhne hned při podání přihlášky.
 TANEČNÍ OBOR
Talentová zkouška do tanečního oboru proběhne ve
čtvrtek 31.května 2012 v 18.15. hodin v sále ZUŠ Říčany,
Masarykovo nám.57
 VÝTVARNÝ OBOR
Společně s přihláškou přinesou děti z domova vlastní
výtvarné práce. Talentová zkouška proběhne v pondělí
4. června 2012 od 16.00 -16.45 , event.17.00 - 17.45
(podle počtu přihlášených dětí)
v objektu mezi farou a ZŠ, Masarykovo nám.1110.

A na co se, děti, můžete těšit?
16.-20. 7. 2012 společně podnikneme dobrodružnou Cestu do Pravěku.
Vytvoříme si kolem sebe „pravěkou krajinu“, vymodelujeme dinosauří vejce,
zahrajeme si i na paleontology, vydáme se za dinosaury do Dinoparku Praha.

23.-27. 7. 2012 opustíme na týden planetu Zemi a vyletíme do VESMÍRU.
Budeme poznávat planety naší Sluneční soustavy, vyrábět jejich modely,
vydáme se na návštěvu do hvězdárny v Ondřejově.
30. 7.-3. 8. 2012 z vesmíru přistaneme v Praze v týdnu s názvem Putování
Prahou. Dozvíme se, co město Praha znamená pro náš český národ, objevíme
některá její starobylá zákoutí, navštívíme zrcadlový sál i rozhlednu na Petříně.

6.-10. 8. 2012 půjdeme společně po stopách praotce Čecha. Vyrobíme si
kostýmy, vydáme se společně do dávné historie, zdoláme horu Říp
a ulovíme si i divoké prase ☺.
Cena jednoho týdne činí 1.700,- Kč (od 8:00 do 12:30hod) a 1.900,- Kč (od 8:00 do
17:00 hod). V ceně jsou zahrnuty dopolední i odpolední svačiny převážně v biokvalitě,
pitný režim po celý den, pomůcky a potřeby. Přijímáme děti ve věku 3-8 let.
Cena nezahrnuje obědy v biokvalitě (390Kč/týden), vstupné a náklady
na celodenní výlet (cca 200Kč).
Veškeré další informace Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 773 220 281
nebo na emailové adrese info@centrumsoﬁe.cz.

Rádi zodpovíme vaše dotazy na tel.:
323 602 278, 604 737 629 , 721 117 535.
Prosíme, sledujte naše webové stránky www.zusricany.cz.
Přijďte, těšíme se na vás!
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Těšíme se na léto s Vámi i s Vašimi dětmi!
Ing. Olga Matláková
ředitelka mateřské a základní školy Soﬁe
Soﬁe – Montessori mateřská a základní škola o.p.s.
Žižkova 12, 251 62 Říčany, mob. 773 220 281, www.ms-soﬁe.cz

JESLE OD 6 MĚSÍCŮ

Česko-anglická mateřská škola Magic Hill
v Říčanech má za sebou již více než
sedmiletou historii. Něco o školce a jejím
zaměření nám prozradila její ředitelka
Mgr. Radana Wagenknechtová.
V září vstupuje Vaše školka již do osmého
roku své existence. Co vede rodiče, aby pro
své děti volili právě školku Magic Hill?
Většina rodičů si naši školku volí hlavně z důvodu
velkého podílu práce v anglickém jazyce. Anglický
jazyk vyučují výhradně rodilí mluvčí, kteří jsou ve
školce přítomni po celý den jako řadoví učitelé.
Děti je znají a je pro ně přirozené učit se cizí jazyk tak, jako se učily svůj vlastní. To znamená
v průběhu celého dne a prostřednictvím běžných,
každodenních činností.
Neméně důležité však je, že malý počet dětí
v každé třídě a dva učitelé, kteří s nimi během
dne pracují, nám dává možnost velmi individuálního přístupu ke všem dětem a k respektování
osobnosti každého z nich.

KVĚTEN 2012

Čarodějnický rej v maskách
Den matek

1. 6. 2012

Den dětí ve školičce

(program pro maminky od 16 hodin)

FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA Soﬁe
Při v ZŠ Montessori Soﬁe v Říčanech
vznikl nový šachový klub pro děti. Jmenuje se ŠO Figurka a cílem není jen samotná
šachová hra, ale také rozvoj intelektuálních dovedností dětí. Práce s šachovými
nadšenci tu má být individuálnější a hravější než v jiných oddílech.
Hned v úvodu svého působení uspořádal
šachový oddíl v Říčanech uzavřený turnaj
MIBA SPORT cup. Účastnily se ho také
děti z pražské školy mistra světa Anatolije
Karpova, který vede mezinárodní velmistryně Julie Kochetková. Na turnaj přijely
úspěšné šachové naděje z Čech. Například
mistr Čech a účastník ME v šachu Jakub
Voříšek z TJ Bohemians Praha nebo vicemistr ČR a vítěz Talent cupu Lukáš Dolanský z Českého Krumlova.
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„Náš oddíl není velký,“ doplňuje předsedkyně oddílu mezinárodní mistryně
Martina Kořenová. „A to je dobře, protože každému dítěti se dostává patřičná
pozornost, to je v šachu důležité.“
Šachový oddíl navíc navazuje na
zavedení metodiky pro rozvoj intelektu
Figurková školička na mateřské škole
Montesorri Soﬁe. Právě tato metodika získala v březnu ocenění společnosti Mensa jako pedagogický počin
roku 2011, její autorka Martina Kořenová byla za své trenérské aktivity
v březnu oceněna Českým olympijským výborem.
V podobných turnajích bude šachový
oddíl Figurka při ZŠ Montessori Soﬁe
Říčany určitě pokračovat.

PRÁZDNINOVÁ LETNÍ ŠKOLKA
I PRO 1 STUPEŇ ZŠ
ČERVENEC 2012
Týden sportovní
Týden s cestovateli
Týden s piráty
Týden hudební

Skvělá nabídka – dřevěná
zámková podlaha I. jakosti
již od 550 Kč za m2.

jejich práce koníčkem a prostě je baví, nemůže
sloučením těchto skutečností vzniknout nic jiného, než pozvánka do studia, kde se Vám budou
věnovat, kde Vám najdou materiál dle vašich
představ, možností a kde s Vámi nepřestanou komunikovat ihned po zaplaceni!
Na ploše bezmála 300 m2 si můžete prohlédnout velké množství velkoplošně vyvzorovaných
materiálů a vyvarovat se tak případnému rozčarování po zakoupení podlahy podle nedostatečně velkého vzorku. Chtěli by jste si půjčit větší
vzorky domů a v klidu se rozhodnout? Není to
problém. Stejně tak jako si u nás zadat poptávku
na jinde vybraný materiál. Netrapte se nekonečným hledáním na internetu, my vidíme mnohem

dál a umíme najít kvalitu Vám na míru šitou za
cenu, která Vás možná překvapí.
V PK-PODLAHACH našim zákazníkům
nasloucháme, a tak víme, co je tíží. Proto Vám
nabízíme i širokou nabídku interiérových dveří,
žaluzií, moderních schodišť a dalších výrobků,
u kterých jsme se přesvědčili o jejich kvalitě
a serióznosti výrobců.
Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy
najdete na Černokostelecká 1623/14, Říčany
(ve výškové budově bývalého Interiéru vedle
Billy), otevřeno Po-Pá 9.30 - 18.00 hod.
(po dohodě dle vaší potřeby),
tel.: 604 941 123, 775 870 780, e-mail:
pk-podlahy@seznam.cz, www.pk-podlahy.cz.

Všichni mluvíme ANGLICKY!!!

ZÁPISY DO ŠKOLIČKY HLUBOČINKA

27. 4. 2012
11. 5. 2012

„S potěšením oznamujeme našim stálým zákazníkům, ale i těm budoucím, že jsme otevřeli
největší studio podlahových krytin v regionu,“
říká majitel ﬁrmy PK-PODLAHY Petr Kroulík.
„Přijďte se inspirovat, probrat s námi Váš problém s podlahou a u dobré kávy vybrat podlahu
novou. Seznámit se s novými trendy, osvědčenými materiály a barevnými kombinacemi. Nová
podlaha, která upoutá, není náročná na údržbu,
bude Vám dělat radost, nemusí být vždy drahá!“
Naše ﬁrma PK – PODLAHY působí na trhu
již 20 let a do nedávna byla její činnost zaměřena pouze na spolupráci s architekty, stavebními
ﬁrmami a podnikatelským sektorem. Velice nás
těší, že za uvedené roky se vybudovaly opravdu pevné obchodní vztahy, které nám i v této
řekněme „zvláštní době“ umožnily vykročit dál
a poskytnout nasbírané zkušenosti a informace
k řešení všech požadavků i široké veřejnosti.
Firma PK-PODLAHY Vám nabízí koberce,
PVC, linolea, laminátové plovoucí podlahy, dřevěné podlahy plovoucí i masivní, korek a v neposlední řadě i designové vinylové podlahy s dokonalými dekory nejen dřeva. Veškeré materiály
pocházejí přímo od výrobců, popř. od přímých
dovozců, což Vám díky naší obchodní politice
garantuje zajímavé ceny. Pokud tedy k uvedenému přičtete neveliký kolektiv lidí, pro které je

9. 7.–13. 7.
16. 7.–20. 7.
23. 7.–27. 7.
30. 7.–3. 8.

SRPEN 2012 – MĚSÍC S POHÁDKOU
Putování s Bobem a Bobkem
6. 8.–10. 8.
Vysvobození princezny ze spárů zlého draka 13. 8.–17. 8.
Výlet za Bleskem McQueenem a Burákem 20. 8.–24. 8.
Kouzelné lenošení u mistryně kouzel Roxany 27. 8.–31. 8.

Jaké další aktivity kromě anglického jazyka
dětem nabízíte?
Kromě celodenní práce našich profesionálních
pedagogů nabízíme dětem i několik kroužků.
S dětmi jezdíme na ponících, do solné jeskyně,
pravidelně jezdíme plavat, cvičíme jógu, pracujeme s keramikou a se staršími dětmi také vaříme.
Pokud má dítě zájem, má možnost ,,pískat“ na ﬂétnu. Pravidelně navštěvujeme divadla a další kulturní akce, 2x za rok jezdíme na školku v přírodě.
Jak pracujete s nejstaršími dětmi, které se
chystají na nástup do školy?
Děti se na nástup do školy systematicky připravují.
Během celého roku probíhá tzv. „školička“
zaměřená na rozvoj vnímání, představivosti, koncentrace, ale také motoriky, řečových schopností ,
komunikace a orientace v životě. Vše samozřejmě
probíhá formou hry a zábavy.
Děti odchází z vaší školky velmi dobře jazykově
vybaveny. Jakou mají možnost pokračovat
dále v rozvoji jazykových dovedností?

Většina dětí odchází
do naší základní
školy Magic Hill,
která je rovněž
v Říčanech a kde mají možnost navázat na
podobný, dvojjazyčný, systém práce, na jaký
jsou zvyklé z mateřské školy.
Vzhledem k tomu, že se naše škola v letošním
roce probojovala do ﬁnále celostátní soutěže
Nejlepší česká škola a byla vybrána odbornou
porotou jako „Nejprofesionálnější škola,“ je vidět,
že i zde je práce radostí jak pro děti, tak i učitele.
Pokud máte zájem dozvědět se o naší školce
více, neváhejte nás kontaktovat. V případě
zájmu, mají Vaše děti možnost si pobyt u nás
bezplatně vyzkoušet.
Mateřská Škola Magic Hill
Dunajská ul.2136, Říčany
info@magic-hill.cz,
www.magic-hill.cz

Více informací na
tel.: 724 838 418 nebo 323 608 789
e-mail: skolicka.hlubocinka@moneretempus.cz
Monere tempus
www.skolka-jesle.cz
www.moneretempus.cz

letak skolicka JESLE a MONERE DL akce12 duben TISK.indd 1

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

13.4.12 18:10

topmaxdvorak@seznam.cz
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Když kámen, tak Pražský kámen s.r.o.
Kamenictví Pražský kámen vám nabízí vysoce kvaliﬁkované služby v oblasti zpracování kamene – mramoru, žuly, pískovce, onyxu
a dalších luxusních materiálů. Společnost
má mnohaleté zkušenosti a profesní kvalitu garantuje pan Vladimír Petrák, který je
čestným a váženým členem Svazu kameníků
a kamenosochařů ČR.
„Kámen je ušlechtilý, krásný materiál, který
dokáže vykouzlit jedinečnou atmosféru a překvapí svou praktičností,“ prozrazuje Marcela Navarová. „Díky našim zkušenostem, technickému
vybavení a řemeslnému umu, není nic nemožné.
Rádi vám poradíme s výběrem materiálu a doporučíme vhodnou povrchovou úpravu. Vaši
kuchyň vybavíme praktickou žulovou deskou na
míru, do koupelny dodáme mramorový obklad,
desku a luxusní kamenné umyvadlo. Položíme

lem okolo vašeho bazénu a cestu vydláždíme
břidlicí, či quarzitem. Krbová vložka obložená
našim kamenem bude zdobit celý obývací prostor
a dlažba na schodech bude dýchat luxusem.“
„Při návštěvě naší ﬁrmy Pražský kámen ve
Slušticích se vás ujme kvaliﬁkovaný odborník,
se kterým můžete prokonzultovat všechna vaše
přání. Nemusíte nikam spěchat, můžete v klidu přemýšlet a nechat se unést krásou tohoto
přírodního materiálu. Kámen si můžete „osahat“ a vybrat si pro vaši zakázku takový, jehož
„kresba“ vás nejvíce uchvátí.“
CO VŠECHNO UMÍME: Obklady a dlažby
z kamene, kuchyňské pracovní desky, vany
a umyvadla z kamene, obložení krbů a římsy,
kamenné parapety, zídky, chodníky, šlapáky
do zahrady, lemy ke skalkám, a také pečící
a grilovaní kameny, schody. Podle vašeho
přání zhotovíme i náhrobní kameny.

317 711 711

Chci si koupit pozemek za účelem stavby rodinného domu.
Na co si při koupi mám dávat pozor?
Jaroslav V., Vlašim

Společnost Pražský kámen vytvořila
například originální kašny v Plzni.
KONTAKT:
Pražský kámen s. r. o.,
Sluštice 17;
Pracovní doba:
Po-Pá 07:00-11:00,
12:00-17:00 hod.,
So (po tel.domluvě),
Jiří Haberle,
e-mail: haberle@prazskykamen.cz,
tel.: 731 612 841,
e-mail: navarova@prazskykamen.cz,
tel.: 734 257 092, www.prazskykamen.cz.

Interiér restaurace

REALITNÍ PORADNA
Zde se nabízí několik otázek:
- je opravdu v územním plánu
pozemek určený ke stavbě rodinného domu?
- je možné tuto stavbu připojit
k sítím (elektřina, voda, plyn,
kanalizace)?
- je na pozemek přístupová cesta?
- neváznou na pozemku nějaké
právní vady?
- není na pozemku omezení
z důvodu dálkového vedení plynu,
elektřiny nebo vody? Zde je třeba
si uvědomit, že tato skutečnost
nemusí být zanesena na listu vlastnictví jako věcné břemeno, protože
do určité doby, kdy všechno patřilo
všem, se tyto věci neřešily.
Že je pozemek určený k výstavbě
rodinného domu, zjistíme na místně
příslušném stavebním úřadu, kde
z územního a regulačního plánu
vyčteme i maximální zastavěnou
plochu, tvar střechy, je-li určen,
atd.
Možnost připojení ke stávajícím
sítím se dozvíme taktéž na místně
příslušném úřadě, ale pro ab-

solutní jistotu je možné kontaktovat jednotlivé vlastníky sítí, protože
se v některých případech stává, že
v dané lokalitě je již nějaké omezení
spočívající v nedostatečné kapacitě
elektrické sítě, kde pak budeme limitováni příkonem, nebo že se v dohledné době nelze připojit k místní kanalizaci, protože je vyčerpaná kapacita
čističky odpadních vod atd.
Vlastnictví přístupové cesty na
pozemek je také velmi důležitá věc.
Je třeba zjistit, jestli je na parcelu
přístup z obecní komunikace nebo
přes soukromý pozemek? Pokud
přes soukromí pozemek je třeba zajistit průjezdnost pomocí věcného
břemene jízdy a chůze, případně tuto
přístupovou cestu odkoupit. Toto
musí být zajištěno před koupí pozemku, protože nikdo není povinen svůj
pozemek prodat nebo zatížit věcným
břemenem a Vy pak nedostanete ani
stavební povolení.
Z listu vlastnictví se dozvíme nejen
kdo vlastní nemovitost, ale také zda
na pozemku neváznou nějaké právní
vady v podobě exekuce, zástavy,
věcného břemene, předkupního práva, atd.

VILA PRAHA
– KOBYLISY

RD ČERČANY
– VYSOKÁ LHOTA

Prodej luxusní vily 7+2
s terasou a dvojgaráží,
na pozemku 400 m2,
po totální rekonstrukci.
Cena: 35.000.000,- Kč

Prodej novostavby rodinného
domu 7+kk, 160 m2, pozemek
955 m2, centrální vysavač,
příprava na saunu.
Cena: 6.500.000,- Kč.

731 040 040

734 523 564

V neposlední řadě je potřeba znát
plány výstavby v okolí pozemku,
abychom za nějaký čas nebyli
překvapeni, že nám za zahradou
stavějí průmyslovou zónu, dálnici
nebo letiště. Nejen z důvodu klidného bydlení, ale i znehodnocení naší
nemovitosti, kdy při případném prodeji
by se tato stala i neprodejnou.
Vidíte, pane Jaroslave, že těch věcí,
na které je třeba dát pozor je mnoho

a bude Vás to stát spoustu času.
Naše realitní kancelář u pozemků
v naší nabídce tyto věci zjistí zcela
zdarma.
Odpovídal František Vilimovský,
jednatel realitní kanceláře
EVROPA v Benešově
e-mail:
benesov@rkevropa.cz,
tel: 317 711 711

Okrasné keře, bylinky, ovocné stromy,
letničky…
„Naše Zahradnické centrum jsme pro vás
otevřeli na podzim v roce 2006. Dostalo jméno
Gazeboo, jako vzpomínka na jednu veselou historku při nakupování v Indonésii,“ říká majitel
Filip Vosický. Zahradnické centrum se nachází
na hlavní silnici E 55, exit Čtyřkoly-Pyšely.
„Zahradnické centrum nabízí široký sortiment
okrasných keřů a stromů, letniček, balkónových
květin, bylinek, skalniček, trvalek, ovocných
stromů, okrasných travin, růží – zkrátka dokážeme splnit každé vaše přání,“ dodává pan Vosický. „Rostliny odebíráme od ověřených pěstitelů z Čech i ze zahraničí. Věnujeme se i vlastní
produkci. Zákazníci si například mohou vybrat
balové stromy a keře přímo z naší plantáže.
Pokud toužíte po originální zahradě, rádi vám
poradíme s výběrem exkluzivních stromů z dovozu, s jejichž prodejem a pěstováním máme
dobré zkušenosti a zákazníci se nemusejí obávat, že jim tyto krásné stromy uhynou.“
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Dále nabízíme: návrhy
a realizace zahrad, závlahové
systémy, zakládání jezírek,
realizace střešních zahrad,
zakládání trávníků, rizikové
kácení a ořezy stromů, zastřihávání a údržba živých plotů…
Zelenina i truhlíky na míru
Na své si u nás přijdou i zahrádkáři, kteří chtějí
pěstovat zeleninu. Nabízíme semena i sadbu. Určitě si nezapomeňte přijít pro jahodníky a borůvky. Jestliže se chcete pustit do roubování, máme
pro vás stromový balzám, stimulátor a roubovací
pásku. Pokud plánujete oživit balkón, terasu či
okno květinami, přijďte k nám a my vám podle
vašeho přání osadíme truhlíky přesně na míru.
Velmi oblíbené jsou i bylinkové truhlíky.
Co vám ještě může na zahrádce chybět?
U nás seženete vše - hnojiva, postřiky a herbicidy, rašelinu, kompost a široký výběr substrátů,
štěpku, mulčovací kůru (balenou i volně loženou), pracovní rukavice a vysoce kvalitní nářa-

dí Fiskars. Pro malé šikulky zde máme dětské
nářadí i rukavice.
Sortiment jsme ještě rozšířili o prodej zahradních domků, italského obkladového kamene Portfyr, kamenů, oblázků a originálních
indonéských zahradních doplňků a nábytku,
které si sami dovážíme, takže můžeme nabídnout výhodné ceny. Samozřejmostí v našem
zahradnickém centru je rozvoz nakoupeného
zboží a platba platební kartou.

Zahradnické centrum Gazeboo,
Pod zahrady 286, Pyšely,
www.gazeboo.cz, tel.: 777 998 880,
otevírací doba: Po-Ne 8:00-18:00 hod.,
e-mail: prodejna@gazeboo.cz.
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Co dělat v létě?

Mortimer English Club v Říčanech bude i letos v létě pořádat oblíbený intezivní kurz angličtiny pro děti Léto s Mortimerem. Kurz proběhne
v týdnu od 6.8.2012 v prostorách školky Landie v Říčanech a je určen
dětem od 4 do 7 let. Letos budou děti pomáhat rytíři Mortimerovi, který
se přenesl v čase, poznávat běžné situace, které jsou však pro středověkého rytíře nové a neznámé. To vše anglicky a samozřejmě hravou
a zábavnou formou. Dostatek pohybu, kreativní tvoření a písničky jsou
– stejně jako ve standardních kurzech – nedílnou součástí programu.
Zkrátka nepřijdou ani dospělí studenti. Pro ty Mortimer English Club
připravil tematicky laděné hodiny. Každý týden proběhne jedna hodina
pro mírně až středně pokročilé studenty a jedna hodina pro začátečníky.
Každá hodina bude mít své vlastní téma, ke kterému proběhne debata,
budou se hrát hry, rozšíří se slovní zásoba. Zpestřením budou neobvyklé
akce – těšit se můžete například na prohlídku Prahy s anglicky mluvícím průvodcem nebo na diskusi s rodilým mluvčím.
Na většinu letních akcí může přijít kdokoli, není podmínkou být studentem MEC. Podrobnosti budou publikovány na webu www.mortimer-anglictina.cz nebo pište na ricany@mortimer-anglictina.cz nebo
volejte na 602 663 910.

NOVÝ
SORTIMENT
NEJLEPŠÍ CENY

Květen
Žehlička ETA
Lancetta 1283
příkon 2200W
pára 70g/min
plynulá regulace
teploty

Kuchyňský robot
BOSCH MUM 4405

Bezsáčkový vysavač
Hyundai VC002

výkon 500W
hnětení, šlehání
objem nádoby 3,9 l

1600W
2xHEPA
filtr

799,-

1 999,-

Pračka Electrolux Sporák MORA
EWB105205
KS 100
AUTOMATICKÉ
POLOHOVÁNÍ BUBNU
energetická třída A+
1000 otáček/min
náplň prádla 5,5 kg
spotřeba vody 49 l

infolinka 800 900 008
www.flip.cz

objem 49 l
klasická
trouba
5 let
bezplatný
servis

999,Aku šroubovák
Extol 18V

SUPER CENA !

790,Aviváž Lenor 2l

6 990,- 4 999,-

89,90

Doprava velkých spotřebičů
zdarma !
po-pá 8,30-17,30, so 8,00-12,30

Život v kraji

Mobilní domy Marvel – bydlete hned,
bez hypotéky a bez stavebního povolení!
Sníte o novém domě. Tyto sny můžete snadno
proměnit v realitu – a to díky mobilním domům
Marvel.
Pro svou ﬁnanční nenáročnost jsou určeny
k trvalému či rekreačnímu bydlení s komfortem
dosahujícím úrovně klasických domů, resp. bytů.
Díky variabilnosti provedení a možnosti výběru různých stupňů izolace jsou domy celoročně
obyvatelné ve všech klimatických podmínkách.
Podvozek s koly zaručuje okamžitou mobilitu
– sezónní stěhování, prodej či pohyb v zátopové
oblasti.
Praktické ukázky více
než stovky mobilních
domů si můžete prohlédnout ve všech prodejních
centrech.

Mezi základní výhody
mobilních domů Marvel patří:
 Nejlevnější řešení rekreačního, či trvalého
bydlení na trhu, navíc bez nutnosti stavebního
povolení.
 Rychlé bydlení (zpravidla do týdne) a standardní vybavení v ceně domu (nábytek, spotřebiče).
 Možnost přestavby na celoroční bydlení.
Užití mobilních domů Marvel:
 Alternativa zahradních domků, chat či bungalovů.
 „Startovací“ bydlení pro mladé páry, řešení
sociálního bydlení pro obecní úřady, bydlení
v krizových situacích, ubytování pro zaměstnance,
brigádníky, dělníky.
 Trvalé bydlení zejména pro seniory či
rozvedené, avšak uplatnění mohou najít
i mladé rodiny s dětmi.

 Mobilní kanceláře, podnikatelské prostory
(prodejní stánky s vlastním sociálním
zařízením), klubovny pro sportovní zařízení.
Další využití je už na fantazii zákazníka.
Firma připravila na letošní jaro pro své zákazníky velkou soutěž s názvem MARVEL – DŮM
ZA KORUNU!
Je určena všem, kteří si v období od 1. 4.
2012 do 1. 7. 2012 zakoupí mobilní dům Marvel
a zúčastní se vědomostní soutěže.
Více se můžete dovědět na stránkách
www.dumzakorunu.cz.
Nové prodejní centrum Marvel vyrostlo
v Mukařově (Praha - východ),
Pražská ul. 42, tel.: +420 608 933 336,
e-mail: mukarov@marvel-mobilnidomy.cz,
www.marvel-mobilnidomy.cz, Otevírací doba:
Po–So: 9.00 – 18.00, Ne: 9.00 – 15.00 hod.

Váš osobní prodejce nemovitostí

Ilona
Málková
NEMOVITOSTI Group s.r.o.
Areál Výstaviště čp. 67, 170 00 Praha 7
Dobrý den,
působím ve Vašem regionu, kde pro své
poptávající klienty vyhledávám nemovitosti
s respektem k jejich osobitým potřebám
a požadavkům. Pokud přemýšlíte o prodeji
Vašeho domu či bytu nebo o koupi nemovitosti,
ráda Vás také osobně navštívím, poradím Vám
a budu se Vám věnovat. Těším se na naše setkání.

tel.: 725 823 443
malkova@nemovitostigroup.cz
NEMOVITOSTI Group Vám
nabízí prodej krásného
a prostorného bytu OV centru
Prahy 1 o disposici 3+1 o velikosti
116,17m2 se sklepem 6m2.
Jedná se o bydlení v centru
v blízkosti Václavského náměstí.
Byt je vhodný i pro komerční účely.
Volný po domluvě.
Cena : 7 500 000Kč
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KUCHYNĚ A NÁBYTEK

Řádková inzerce
 ČENDA ÚKLID – úklid oken, zimních
zahrad, koberců, sedaček či pravidelné
úklidy kanceláří, domů, zahrad.
Tel. 603 874 107. www.cenda-uklid.wbs.cz,
cendauklid@seznam.cz

NA MÍRU

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

 Půjčíme Vám na cokoli bez poplatku
předem, bez volání na placené telefonní čísla.
10.000 – 1.000.000,- Kč, Tel: 775 383 034
www.pujcimevamdohodiny.cz
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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
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Martin Svoboda

HODINOVÝ MANŽEL!
Drobné i větší opravy v domácnosti.
Práce u vás doma i na chatě. Tel.: 608 802 019

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

ZEMNÍ PRÁCE,

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

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

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

www.autovosa.cz

BETON Strančice s. r. o.
Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek
Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966
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Dlouhodobý
pronájem
apartmánů
13 400,- Kč
bez DPH
Telefon:
603 875 163
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ELEKTRO PRÁCE

slaboproud silnoproud
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Elektroinstalace a rekonstrukce v rodinných
domech i bytech, zabezpečovací systémy,
protipožární systémy, počítačové sítě,
hodinový manžel, revize zajistíme.
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777 588 091

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

Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

 POČÍTAČE
 PRODEJ A SERVIS

 MODERNIZACE PC
 PŘIPOJENÍ NA INTERNET

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

www.zavacomp.cz
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betonstrancice@cmail.cz

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

betonárka

 Legner Hotel Zvánovice
(Praha-východ) přijme:
– číšníka/servírku
– kuchaře
CV, prosíme, zasílejte
na: zvanovice@legner.cz.
Tel.: 723 67 33 44, www.legner.cz
 Prodám byt DV,
mezonet 4+kk, 105m2,
garážové st., sklep,
balkon, cihla, pouze
6 nájemníků ve
viladomě v Kolovratech,
u kostela. 3,2 mil.,
tel: 604 216 572
 Přijmu práci
pokojské na brigádu.
Tel.: 605 035 799
 Mladí manželé
hledají pronájem
bytu 2 + 1 až 3 + 1
v Říčanech a okolí.
Tel: 723 304 312

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

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

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

STAVBY

rekonstrukce a zateplování
Tel. 602 183 054

/BCÅ[ÅNF

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Nová provozovna

Tel. 312 315 212
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SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí
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KVĚTINY a dárkové zboží

Tel. 312 315 211

Alena Šmídová

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Choceradská 300, Srbín – Mukařov
Tel.: 736 648 639
Provozní doba: Po: zavřeno
Út-Pá: 8.30 – 17.30
So-Ne: 8.30 – 12.30
VÁZÁNÍ A ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
 Svatební  Příležitostné  Smuteční
 Prodej pokojových rostlin
 Dárkové balení  Dárkové předměty
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Tel. 312 315 213
Podporujeme projekty neziskových organizací

www.procestavby.cz
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INSTALKLUB
Vančura

Tel.: 603 525 617

Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com
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SUCHÉ PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Sklady-odběrná místa:

PRODEJ - MONTÁŽ - SERVIS

Prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)
Otevírací doba: Po-Pá: 7-17 So:7-13
Ceník: www.broukal.cz

KOMÍNY

Spojíme Vaše představy a naše dlouholeté
zkušenosti v oboru klimatizace a tepelných
čerpadel.Navrhneme řešení. Dodáme
a namontujeme kvalitní zařízení.
Nebojte se zavolat!

za rozumnou cenu
Stavebnicové komínové systémy

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

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

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

BETONÁRKA
MUKAŘOV
Výroba, doprava a čerpání betonových směsí.
Prodej písků, kačírků a drtí.
Autodoprava
Kontejnery – odvoz odpadů

www.4eco.cz
TEL: 721 870 737

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

7tFDISPNZ
)"-"
%¹MOJDF%
&YJU

TSP

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