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PK-podlahy největší interiérové studio v regionu
pro projektanty, stavební ﬁrmy i širokou veřejnost

INTERIÉRY STAVEB

Dodáváme a instalujeme podlahové krytiny, interiérové a vchodové dveře

ODEJ
V KVĚTNU SOBOTNÍ PR
D.

Tiché a teplé
plovoucí podlahy

AKČNÍ CENY
na interiérové dveře

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy

Otevřeno Po-Pá 8.00 - 18.00 hod.

najdete na Černokostelecká 1623/14, Říčany

(po dohodě dle vaší potřeby)
tel.: 604 941 123, e-mail: pk-podlahy@seznam.cz

(ve výškové budově bývalého
Interiéru vedle Billy)

Napsali jste nám...

Milí čtenáři!
Květnové Zápraží je opět nabité informacemi.
Snažíme se přinášet zajímavé zprávy z celého
našeho regionu. Pokud ale máte pocit, že je vaše
obec aktivní a přesto o vás nepíšeme – ozvěte se
nám a rádi to napravíme. Těší nás, že funguje i kalendář akcí. Do redakce přišlo poděkování od OS
Život v Hradci a okolí, které uspořádalo vycházku

„Po stopách pravěkého osídlení Posázaví“ a přišlo na 120 turistů. Je prima, když na akce, které
pořádají ochotní lidé pro druhé ve svém volném
čase, přijde hodně zájemců a užijí si hezký den.
Mějte se dobře a užijte si květen
Helena Vlnařová, šéfredaktorka

Kapka medu pro Verunku

OD 8.30 DO 13.00 HO

Kvalitní masivní dřevěné
podlahy rakouské ﬁrmy WEISS

Úvodník

www.pk-podlahy.cz

Po představení velkého výpravného rodinného
muzikálu Kapka medu pro Verunku je ve foyeru
Divadla Hybernia vždycky neobyčejně rušno. Probíhá tady třetí část představení zvaná Autogramiáda. Rodiče a děti chtějí získat podpisy od princezen,
královen, králů, vodníků či čertů. V nádherných
kostýmech Evženie Rážové hraje v Kapce medu
pro Verunku celkem 26 herců, zpěváků a tanečníků – Bára Basiková, Kamil Střihavka, Jiří Zonyga,
Míša Nosková, Lucie Černíková, Martina Pártlová
a další. Všichni herci jsou milí, usměvaví, odpovídají na otázky malých i velkých diváků.
„Po náročném představení, jakým Kapka medu
pro Verunku je, jsme dost unavení, ale na tahle setkání se přesto těším a chodím na ně velmi rád,“
říká jeden z herců. „Je to odměna stejně milá jako
potlesk, navíc ještě podpořená osobním kontaktem.“ „Překvapujeme mě – a jsem moc rád, že se
mě děti vůbec nebojí,“ povídá čert. „Chtějí mě pohladit, beze strachu se se mnou vyfotí.“ Největší
zájem je ovšem o princeznu Verunku. Fotit s ní se

chtějí hlavně holčičky
a tatínkové
☺.
„Ta
pohádka
byla úžasná. Já
normálně nebrečím,
ale dneska jsem brečela,“
povídá jedna maminka a nelže, protože ještě teď
má opuchlé oči. Stejně jako dvě dívky asi tak kolem patnácti.
A jiný dospělý divák hlásí: „Dneska mám jubileum, jsem tady už po desáté. A vždycky v tom
najdu něco nového.“
Předprodej vstupenek: DIVADLO HYBERNIA,
Náměstí Republiky 4, Praha, pokladna: po-so:
9 až 19 hod., ne: 10-15 hod., tel.: 221 419 420,
e-mail: objednavky@kapeska.cz. Vstupenky v síti
Ticketpro, Ticketstream, včetně cestovních
kanceláří Čedok, Firo-tour, knihkupectví Kanzelsberger. Větší objednávky tel.: 777 551 830, 603 352 078.
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Otvírání studánky
„Kapka“ v Jevanech
Jevany – Jaro a Den Země je opět
tady! Letos jsme se sešli u studánky
Kapka v Jevanech. Proč? Opět se tu
konala akce občanského sdružení „Kolečko“ z Kostelce nad Černými lesy
pod vedením paní Michaely Kuželové
„Otvírání studánek“.
Děti, rodiče a Vlčata ze skautského
hnutí v Kostelci si letos mohli vybrat
cestu podle map kolem tří studánek.
U každé byl vždy tajný úkol. Všichni
se pak sešli u studánky Kapka. Zde se
šifry společně vyluštily.
Žáci 3. A ZŠ v Kostelci připravili pro
všechny účastníky akce přírodovědné
kvízy a hádanky o životě zvířat. Kdo si
nevěděl rady, tomu žáci ochotně poradili! Odměnili je pak i hezkým obrázkem.
Krásný den byl ještě krásnější, když
zazpíval Chorus Angelicus. Děti si prohlídly studánku, vyčistily ji a už je čekal
další úkol: hledání pokladu od „Studánkové víly“. Ta ho letos ukryla na stromě.
Perníčky z pokladu chutnaly opravdu
všem. Na výlet ke studánce Kapka zveme i všechny čtenáře Zápraží.
Paed Dr.Romana Malkovská,
tř. učitelka 3. A
inzerce

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 İ tel. 323 605 313-6 | www.ﬁat-krenice.cz

Téma Zápraží

Život v kraji

Plánovaná výstavba vysokorychlostní
trati z Prahy do Benešova se dotkne
i obcí na Zápraží
Loni vydané Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
zpřísnily podmínky pro výstavbu
v místě budoucího železničního koridoru z Prahy do Českých
Budějovic. Koridor je nyní dvojnásobně širší (600 metrů), než se
původně plánovalo a úřady by neměly na předmětných pozemcích
vydávat nová územní rozhodnutí
či stavební povolení. Toto opatření
se dotkne i obcí na Zápraží, které
budou muset provést úpravy ve
svých územních plánech.
Výstavba vysokorychlostní trati začne úsekem z hlavního města
do Benešova. Kudy však přesně
povede není jasné. Ve hře jsou dvě
varianty a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) teprve zpracovává územně technickou studii
úseku. „V krajském územním
plánu jsou tyto tratě zakreslené,
ale zatím jen přibližně, a proto je
pro ně v mapách vyhrazen široký
pás, který omezuje rozvoj některých obcí,“ vysvětlil generální ředitel SŽDC Jiří Kolář. Studie má
být dokončena koncem roku 2013
a výsledek by měl upřesnit vedení trasy VRT dotčeným územím,
včetně stanovení technických řešení, záboru pozemků a deﬁnování
podmínek pro využití pozemních
částí trasy, kde se předpokládá vedení tratě v tunelu.
Plánovaná trasa počítá s tunelem pod hřbitovem
Říčany – Novou situaci bude respektovat také návrh nového územního plánu Říčan. „Plánovaná trasa, která se významně dotýká také
území Říčan, vede pod říčanským
hřbitovem ve směru severo-jižním,“
uvádí Jan Pillvein, vedoucí stavebního úřadu v Říčanech. „Koridor je
široký 300 m na každou stranu od
osy navržené tratě, celkem tedy 600
m. Dotýká se území cca 100 objektů, převážně rodinných domů v katastru města Říčan.“
„V katastru Říčan by měl být
vybudován tunel, jeden jeho portál
by měl být nedaleko ﬁrmy Zoeller
v Kuříčku a druhý nedaleko Voděrádek. To se ví poměrně dlouho,
jen se o tom nemluvilo,“ říká starosta Vladimír Kořen a doplňuje:
„V tuto chvíli se však rozhodnutím
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kraje zpřísnily podmínky v území
a projekt se začíná o něco intenzivněji připravovat.“
„Opatření kraje se aktuálně
promítají do právě pořizovaného
návrhu nového územního plánu
Říčan i do rozhodování o povolování staveb v daném území,“
dodává Čestmíra Šťastná, vedoucí
odboru územního plánování a regionálního rozvoje Říčan. Podle ní
je případné zúžení koridoru možné
až po zpřesnění průběhu trasy, kterou bude provádět specializovaný
projektant investora. Do té doby
nemohou úřady nové stavební aktivity povolovat.
Koridor zasáhne sídelní část
obce i chráněnné území
Velké Popovice – „Při veřejném
projednávání návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
jsem osobně na místě podávala
námitky proti vedení/trase silnice I.
třídy a dále proti vedení tunelového
úseku železniční trati D 204 + proti
vedení železnice,“ napsala starostka Velkých Popovic Martina Čermáková. „A to z důvodu, že byly
vedeny územím určeným pro zástavbu rodinnými domy, Přírodním
parkem Velkopopovicko, ochrannými pásmy vodních zdrojů a přes
přivaděč Želivka. V této době také
probíhala projednávání EIA „D3-Středočeská část“ pro dálnici D3,
ke které bylo obcí podáno zamítavé
stanovisko (hrozba, že D3 povede
po povrchu za humny a částečně
i Přírodním parkem Velkopopovicko byla naštěstí zažehnána).
Ještě donedávna, byla varianta
výstavby vysokorychlostní trati považována za nereálnou, a to
z důvodu velmi vysokých ﬁnančních nákladů. Bohužel se zdá, že
ﬁnance se na tento projekt našly,
a proto obec ve spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami –
ZO Českého svazu ochránců přírody VP, dalšími spolky a sdruženími
a především s Velkopopovickým
pivovarem – podniká kroky, které
budou usilovat o to, aby dopady
pro nás všechny a naši přírodu nebyly žádné nebo byly co nejmenší.
Proto jsme přistoupili ke společnému jednání s krajem, ministerstvy
a dalšími dotčenými orgány. Rádi

bychom také vás požádali o připojení se k petici, tedy o připojení se
k nesouhlasu s vedením železnice
přes sídelní část Velkých Popovic,
Přírodní park Velkopopovicko,
zdroje vody atd.“
Petici můžete podepsat
na těchto místech:
OÚ Velké Popovice, Místní lidová knihovna, mateřská škola,
základní škola (informace u vedení školky a školy), CK Unisma,
Galerie Romana Kotrče, lékárna,

ordinace lékařů, veterinární ordinace p. Truhláře a na poště.
Doufáme, že se vymezení koridoru bude řešit
Čerčany – Ani starostce Čerčan
Daně Tomáškové se nelíbí široký
zábor koridoru. „Už při projednávání územního plánu Středočeského kraje se nám nelíbilo, že jsou
vymezené plochy zbytečně široké.
Zasahuje nám to do stávající rodinné zástavby. Doufám, že se to bude
ještě řešit,“ řekla Tomášková.

Uhříněves slaví sto let
od povýšení na město
Uhříněves – Městská část Praha 22 uspořádala k tomuto významnému výročí hned několik
akcí. Mimo jiné můžete v Muzeu
Uhříněves až do 5. května navštívit výstavu fotograﬁí Vlastimila
Malého na téma Uhříněves včera
a dnes. K vidění jsou i historické
dokumenty z depozitáře muzea
a výtvarné práce dětí ZŠ a MŠ na
téma „Moje Uhříněves“.
Slavnostní zasedání
zastupitelstva
Oslavy vyvrcholily slavnostním
zasedáním zastupitelstva v Divadle Bolka Polívky U22, a to v sobotu 27. 4., což je přesně den, kdy
Uhříněves před sto lety povýšila
na město.
V rámci programu byli oceněni
potomci členů zastupitelstva
z roku 1913, kteří se o povýšení
Uhříněvsi zasloužili, ocenění získali i další významní občané z MČ.

Pozvání přijali také představitelé
místních školských a neziskových
organizací, sdružení a spolků. Akci
zpříjemnila vystoupení dětí z MŠ,
DPS Jiskřička a ZUŠ LYRA.
Významný den završilo slavnostní odhalení nových, pískovcových
reliéfů na soše sv. Jana Nepomuckého za doprovodu barokní hudby
z 18. století od Josefa Myslivečka.
Reliéfy posvětil P. Jaroslaw Batóga, římskokatolický farář z Uhříněvsi. Oslavy budou pokračovat
v průběhu celého roku. V květnu
bude na Novém náměstí Velký koncert, zakončený ohňostrojem (více
na kalendáři akcí).
Socha sv. Jana Nepomuckého je
opět kompletní
Na náměstí Bratří Jandusů před
budovou bývalé školy a později radnice č.p. 33 stojí pískovcová socha
jednoho z českých zemských patronů - generálního vikáře pražského
arcibiskupa a mučedníka katolic-

ké církve sv. Jana Nepomuckého
(* mezi 1340-1350–  20. března
1393). Zhotovení sochy a její umístění v Uhříněvsi je obestřeno rouškou tajemství. Nikde v dostupných
kronikách a záznamech o ní není
moc informací. Socha pochází pravděpodobně z doby kolem roku 1730
a zcela jistě byla zhotovena v dílně
mistra Matěje Václava Jäckla. Sochař je mj. autorem tří soch na Karlově mostě. Původně stávala před
kostelem Všech svatých přibližně
v místech, kde dnes vede silnice
směrem od Říčan. Zde začala vadit,
a tak byla v 60. letech 19. století
„přestěhována“ na dnešní místo. Až
do roku 1948 k soše často zacházely
náboženské průvody z nedalekého
kostela. Sochu zdobily kromě sošek
několika andílků i tři reliéfy. Ty znázorňovaly velmi známou legendu. Ta
praví, že král Václav IV. podezříval
svou choť královnu Žoﬁi Bavorskou
z nevěry. Nutil Jana Nepomuckého,
královnina zpovědníka, vyzradit

zpovědní tajemství. Když Jan nepovolil, král Václav IV. ho s dalšími
čtyřmi duchovními nechal uvěznit
a mučit. Tři přežili, jen Jan zemřel.
Král mu podle legendy nechal vyříznout jazyk a shodit mrtvé tělo do
Vltavy. Jeden reliéf tedy znázorňoval Jana Nepomuckého, jak zpovídá královnu Žoﬁi, druhý shazování
jeho mrtvého těla do Vltavy a třetí
plovoucí mrtvé tělo.
Dlouhou dobu sochu tyto reliéfy
zdobily, avšak v roce 2003 byly neznámým pachatelem odcizeny. Vedení městské části rozhodlo o zhotovení kopií. Byla vyhlášena sbírka
a hledány prostředky v rozpočtu.
V roce 2010 mohl na kopiích začít pracovat akademický sochař
Milan Vácha, který je třeba i autorem kopií soch na Staroměstské
mostecké věži. Díky velkému úsilí
vedení MČ a také místních obyvatel se socha Jana Nepomuckého
dočkala chybějících reliéfů a po
deseti letech bude opět kompletní.
Všichni čtenáři Zápraží jsou v Uhříněvsi vítáni a mohou si krásnou
sochu prohlédnout.
Michal Klich,
vedoucí Muzea Uhříněves
inzerce

Na stávající železniční trati Praha – Říčany – Benešov proběhla
v minulých letech rekonstrukce, která umožnila zvýšení rychlosti na 90 – 116 km/hod. Pro mezinárodní rychlovlaky je to ale
nedostatečné, proto se navrhuje vysokorychlostní trať v novém
koridoru tak, aby se mohlo jezdit rychlostí až 250 km/hod. „Jde
o zcela nové rychlé hlavní tratě, které výrazně zkrátí jízdní dobu,
a především zvýší kapacitu v hlavních směrech, která je už teď
často nedostatečná. Ve stavbách vysokorychlostních tratí Česko
silně zaspalo,“ říká ředitel Centra pro efektivní dopravu Petr Šlegr.
„Řada zemí přitom postavila své tratě na podstatně vyšší rychlost
a některé mezinárodní vlaky už dnes kvůli tomu Česko objíždějí.“

inzerce

Rádi vám pomůžeme
s výběrem dovolené
Klientské centrum INVIA.CZ
je tu pro Vás

Říčany
17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)
telefon: 323 602 240
e-mail: ricany@invia.cz

Bezplatná telefonní linka

800 555 331
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Život v kraji – školy

Letos se „ANDERSEN“uskutečnil
na 1 039 místech po celé ČR
Noc s Andersenem se poprvé uskutečnila v uherskohradišťské knihovně v roce 2000, jako
oslava Mezinárodního dne dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna na celém
světě v den narození známého dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. Díky Klubu dětských
knihoven SKIP se zpráva o vydařené akci rozšířila po celých Čechách. V roce 2002 se nocovalo
a nahlas předčítalo už na 72 místech naší vlasti a také na Slovensku. Letos se oﬁciálně k této
akci na podporu čtení přihlásilo 436 škol, 541 knihoven a 62 jiných organizací. Rok 2013 patřil
slavné ilustrátorce Heleně Zmatlíkové.

Ve škole spalo
130 dětí

Pověst o pokladu Děti byly pasovány
a čarodějné knize na čtenáře

Strančice – Základní škola se spojila s místní knihovnou a již popáté pro děti zorganizovala Noc s Andersenem. „Když jsme před pěti
lety začínali, spalo ve škole 30 dětí,“ prozradily ředitelka školy Kateřina Schejbalová a paní
knihovnice Ea Gojdová. „Protože tato akce je
u žáků velmi oblíbená, letos ve škole přespalo
už 130 dětí. Na společném setkání každá třída
předvedla svůj literárně zaměřený program, ve
formě kvízu děti poznávaly převlečené postavičky z knížek autorů, kteří letos slaví výročí.
V jednotlivých třídách jsme si povídali o knížkách, vybírali jsme nejoblíbenější pohádkovou
bytost a všichni nedočkavě čekali na noční
stezku odvahy. Na konci se všichni podepsali na čarovnou listinu. Potom jsme šli do tříd,
všichni se převlékli do pyžam, zachumlali se do
spacáků a paní učitelky četly různé knížky. Hodinu před půlnocí už téměř všichni spali. Letošní Noc s Andersenem se opět vydařila a těšíme
se na příští 14. ročník.“

Kostelec n. Č. l. – Děti ze 3.A spolu se staršími kamarády ze 7.C a 8.A nejdříve navštívili
místní Hrnčířské muzeum. „Pracovník muzea
pan Jiří Filípek dětem vyprávěl zapomenuté
místní pověsti o pokladu a čarodějné knize.
Sám pověsti i ilustroval a děti je dostaly jako
dárek,“ sdělila nám paní učitelka Romana
Malkovská. „Pak začalo velké hledání klíče od
truhly s opravdovým pokladem. Noční cesta
dále vedla do místní knihovny. Paní Eva Šoukalová zde připravila literární kvíz o knížkách. Ve
školní aule si žáci 8.A připravili na interaktivní
tabuli „Popletené pohádky“, které naši třeťáci
museli opravit. Pak jsme s baterkami ve tmě
zkusili hledat korálky jako mravenečci z pohádky O Zlatovlásce. A našli jsme jich 70! Každý
žák si přinesl z domova i svou nejmilejší knížku. Tu nám představil a zapsal si ji na plakát
„Kniha mého srdce. Chtěla bych poděkovat za
spolupráci paní Kotyšanové, Šoukalové a panu
Filípkovi,“ dodala Romana Malkovská.

Mukařov – Základní škola se do akce zapojila poprvé a hned se přihlásilo 97 dětí.
„Již před šestou hodinou večerní se začaly
ke škole scházet děti vybavené karimatkami,
spacáky a také zásobami jídla. Děti se ubytovaly ve svých třídách a rozdělily do skupin,
ve kterých četly pohádku Krása Nesmírná. Po
přečtení následoval „testík“ a malování obrázků z této pohádky. Po večeři se opět četlo,
soutěžilo a také přišli piráti, kteří ve škole našli poklad. Vrcholem večera bylo „šerpování“
– všechny děti dostaly šerpu a byly pasovány pirátskou šavlí na Čtenáře 2013. Večerku
jsme vyhlásili ve dvanáct hodin, ale úplný klid
nastal až o půl třetí. Také se dětem nechtělo
vstávat a v sedm hodin jsme je museli budit,
protože venku už čekali rodiče.
Poděkování patří učitelkám Kotrhonzové,
Kroupové, Volíkové, Profotové, Zemanové,
Hejdukové a Váňové.
Kamila Volíková, učitelka 4.A

Mnichovická knihovna patří k nejstarším v okolí

Učitelky ZŠ T.G.M. Mnichovice - Dominika
Švehlová, Lada Barešová a Lucie Brožková
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Mnichovice – ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích letos uspořádala Noc s Andersenem
pro 5. třídy. Zúčastnilo se 37 žáků a 3 paní
učitelky.
„Na začátek nás přišla navštivit paní knihovnice, aby žákům připomněla, že knihovna
v Mnichovicích je jednou z nejstarších v okolí
a stále má dveře otevřené pro všechny nadšené
čtenáře. Členky místního klubu důchodců paní
Magdalena Třebická, Slávka Zenklová a Hana
Brostrom si přišly s dětmi popovídat a při-

pravily si pro ně malý kvíz z Andersenových
pohádek. Naše noc pokračovala v duchu knížky Tři zlaté klíče od Petra Síse, kterou jsme
odstartovali projekt „Tři klíče od staré Prahy“.
Děti se rozdělily do skupin, společně si zahrály několik zahřívacích her, při svíčkách ve
škole vyluštily tajnou zprávu, naučily se morseovku, vytvořily myšlenkové mapy na téma
spolupráce a ještě zbylo pár minut na přehazovanou v tělocvičně. Celou akci jsme si báječně
užili.“

Kristina KLOUBKOVÁ
a Ivan HLAS navštívili večer školu
Říčany – ZŠ u Říčanského lesa se zapojila do
Noci s Andersenem již po třetí. Na tuto akci se
celý den těšili především žáci 3. až 6. ročníků, pro
které byl určen hlavní program.
„Aby to nebylo nejmladším žáčkům líto,
byl na naší škole pro prvňáčky a druháčky připraven “Den s Andersenem“, v podobě dopoledního čtení s rodiči z o. s. STOPY. Ta pravá
noc pak začala až ve večerních hodinách, kdy
se osmdesát dětí mohlo těšit na dobrodružné
nocování v budově školy. Celovečerní program
byl velmi pestrý a plný napětí. V úvodu celého
večera byli žáci rozděleni do 6 věkově smíšených skupin, ve kterých pracovali celý večer.
Nejprve museli formou venkovní „bojovky“
najít indicie pro téma večera – objevit všechny díly obrázků od paní Zmatlíkové. V rámci
úvodní aktivity si žáci také museli lámat hlavu s literární tajenkou, která prověřovala nejen
jejich znalosti, ale především jejich schopnosti
spolupráce. Pak následovala skupinová práce
„HRAJEME, ZPÍVÁME, KRESLÍME PRO
HELENU“. Žáci se nechali inspirovat ilustracemi Heleny Zmatlíkové, které našli v první
části večera, a připravili si vystoupení pro své
kamarády. Někdo kreslil komiks, někdo si při-

pravil divadelní představení, v každém případě
všechny prezentace sklidily velký potlesk a vyučujícím udělali žáci velkou radost. Odměnou
pro žáky byla velmi milá návštěva moderátorky
televizních novin TV Nova Kristiny Kloubkové
a zpěváka Ivana Hlase. Kristina u nás ve škole
byla na tomto večeru již v předešlém roce a děti
se na ní opět moc těšily. Jak na ní, tak na slíbené strašidelné historky, které žákům předčítala a žáci samým napnutím ani nedutali. Poté
co ukončila čtení, udělala krátký profesionální
rozhovor s naším druhým velmi váženým hostem, Ivanem Hlasem. Celý večer se povídalo
o knížkách, ale i zpívalo! Žáci naší školy se naučili Baladu o H.CH.A. a pěkně si ji s Ivanem
Hlasem zazpívali. Oběma hostům velmi děkujeme, že si na nás našli čas a že nám
náš krásný večer udělali ještě krásnější, děkujeme o.s. Stopy za materiální i psychickou podporu, Mgr. Ivě
Maškové za perfektní organizaci
a také všem zúčastněným učitelům,
bez kterých by žádný takovýto večer nikdy nemohl být. Tak příští rok
zase nashledanou!“
Mgr. Martina Dytrychová

Ivan Hlas i Kristina
Kloubková dostali
krásné dorty
od OS Stopy
- klub přátel
ZŠ u Říčanského
lesa

Hoď to na papír!

– to je přátelé, strašná dřina
Ivan Hlas je nejen výborný český zpěvák, kytarista a textař, ale také spisovatel. Jeho prvotina
Za barevným sklem vyšla v roce 2010. Ivan Hlas
v ní vzpomíná na své dětství a dospívaní, které
prožil v pražských Dejvicích, a knížka určitě stojí za přečtení. Ze své, ani z žádné jiné knihy však
Ivan Hlas dětem nečetl. Raději je naučil zpívat
svoji píseň, kterou věnoval H. CH. Andersenovi.
A my jsme se zeptali…
Jak se vám vystupovalo před dětmi? Jste
přeci jenom zvyklý na jiné publikum.
V noci ve škole se mi vystupovalo úžasně.
Neznám lepší publikum než děti. Ale musí se
dít něco mimořádného, a tady se dělo, a bylo mi
velice příjemně. To se veškerá ta skvělá energie,
které mají nadbytek, jak víme, pozitivně nasměruje. Až tam občas bylo skoro vedro. Já se i při
takzvaném normálním hraní snažím z lidí dostat
ten pocit z dětství. Umět se alespoň na chvilku
nezávazně bavit, soustředit se jenom na ten moment a zážitek. Když se to někdy povede, mám
velkou radost. Ale děti v akci nikdy nenahradíte.
Četl jste svým dětem a co to bylo?
Dětem jsem četl, ale spíš si příběhy vymýšlel
s jejich pomocí. Tak se nám ty počáteční vyčtené
náměty krásně rozvíjely, podle chuti a potřeby
zúčastněných. A byla u toho velká legrace a dospívali jsme k nečekaným koncům. Třeba improvizovaná pohádka O princezně Bětušce a Železné žábě. Tam jsme měli i eskymáckého prince
a pan král měl dvanáct dcer, jednu ošklivější než

druhou. Ale třináctá byla krásná Bětuška. Neměli jsme tam draka, ale monstrum zvané Železná
žába. A velký příběh záchrany princezniny a hodně jsme se u toho vyblbli. To jenom tak, pro ilustraci, těch příběhů bylo víc.
Vy sám jste náruživým čtenářem?
Naučil jsem se číst velice brzy a četl jsem
skoro pořád. Ale nedosáhl jsem dokonalosti své
o čtyři roky starší sestry, kterou museli rodiče od
knížek násilím vyhánět ven, aby prý nebyla bledá. A ona mě od dětství zásobovala svou četbou,
takže proti vrstevníkům jsem byl v předstihu.
Možná tam byl základ toho, že jsem se stal po
letech knihkupcem.
Jaké knihy vás nejvíce ovlivnily?
Než mě ségra asi v jedenácti zahltila a ohromila Remarqem, Hemingwayem, Steinbackem
a jinými velikány, četl jsem nejvíc edici KOD.
Knihy odvahy a dobrodružství. To bylo něco
pro kluka, objevitelské cesty mořeplavců, různá
opravdová dobrodružství stejně starých dětí, indiáni, mušketýři, no, bylo toho hodně, to je na celou
studii. A my jsme s klukama a holkama ty příběhy převáděli do života a takhle si vlastně hráli.
Pamatuju, jak jsem se plynně z mušketýra Aramise změnil na náčelníka Siouxů Sitting Bulla
a natřel to generálu Custerovi u Malého Velkého
rohu. To byla doba! Po čase, už jako knihkupec
jsem musel vědět, co je v každé knížce, kterou
jsme měli na skladě. I v těch, které mě vůbec nebavily. Ale byla to zásada profese, dneska už to

bohužel vůbec není. Takže mě ovlivnilo opravdu
hodně knih.
Jaký je to pocit být sám v roli autora knihy
a jít před čtenáře s kůží na trh?
V té svojí knížce „Za barevným sklem“ to
mám poměrně jednoduché. Píšu pohledem kluka,
to mám nejradši a vlastně tak devadesát procent
z těch příběhů se opravdu stalo. Pokusil jsem se
nezapřít své vzory Saroyana a Poláčka a Škvoreckého a tak nějak po svém beletristicky vyprávět.
Zjistil jsem, že když mi někdo v hospodě, rozesmátý a zaujatý mým vyprávěním řekl, hoď to na
papír, budeš bohatej a slavnej, je fakt blbost. Hoď
to na papír! To je přátelé, strašná dřina. Obdivoval jsem spisovatele a překladatele už předtím,
ale teď je moje úcta bezmezná. Teda podle toho,
jak vysoko má ten který spisovatel nastavenou
laťku. Takže když jsem vydavateli Maťovi po pěti
letech jeho občasného pošťouchnutí, jak jsem prý
na tom, sdělil, že už mám dvacet stránek, měli
jsme oba upřímnou radost. Knížku jsme dotáhli,
není tlustá, ale cítím štěstí, když většina lidí, kteří
ji četli říká, že je potěšila. Měla by být k dostání v knihkupectvích. Tak jsem se stal tak trochu
spisovatelem, doufám, že ne pisálkem. A existuje mírné pošťuchování kvůli knížce druhé. No,
uvidíme. Vím totiž, že dobrá písnička vás může
napadnout klidně za pět minut a vejde se na jeden
list papíru. To je kategorie. Asi jsem na knížky
trochu línej.
Zdravím všechny čtenáře Zápraží Ivan Hlas
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Sport na Zápraží

Říčany – TŠ Twist Říčany
je špičkou v akrobatickém rokenrolu nejen doma, ale i ve světě. Má několik titulů „mistr světa“ v juniorské kategori. Nyní se
snaží prosadit i v dalších kategoriích. Dívčí formace Tequilas,
mistr světa 2009 a 2010, nyní
už v kategorii od patnácti let,
soutěžila na mistrovsví Evropy
seniorek ve francouzském Lyonu. Nedařilo se jim špatně. Ale
kvůli změně pravidel, o kterých
nikdo z ČR nevěděl, včetně českého porotce na soutěži, dostaly
dívky žlutou kartu za překročení
omezení akrobacie, což znamenalo konec na soutěži. I tak dívky získaly hezké čtrnácté místo
a už se těší na mistrovství světa
letos na podzim.
Čtenáři Zápraží mohou podpořit formace Tequilas a Madonna na mezinárodní soutěži „Jarní cena TŠ Twist Říčany“, která
se koná v sobotu 4. 5. 2013 ve
sportovní hale v Říčanech. Kromě dívčích a párových formací
budou k vidění i páry v dětských, žákovských, juniorských
i dospělých kategoriích. Nejatraktivnější podívanou budou
dospělé páry ktg. B, provádějící salta a složitou akrobaci. Ve
vložené soutěži boogie-woogie
bude startovat i vítěz světového
poháru 2012 ze Slovenska. Více
o Twistu na www.tstwist.cz

Badminton
v pyšelské
sokolovně
Pyšely – Každou sobotu si
můžete přijít zahrát badminton
do místní sokolovny. Vstup je
z restaurace Sokolovna, kde od
hráčů personál restaurace vybere částku za kurt. Ta činí 160 Kč
za hodinu a kurt. Hrát je možno
každou sobotu od 11.00 hod. do
18.00 hod. Objednání na tel.:
604 104 386, po až čt mezi 8.00
hod. až 21.00 hod. nebo na T. J.
Pysely@seznam.cz. Je také možné přijít bez objednání, ale v tom
případě není dána jistota, že bude
některý z kurtů volný. Těšíme se
na vaši návštěvu.
T. J. Sokol Pyšely
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Přívítejte léto s Duhovou školkou – akce pro všechny

Ringhofferův kraj – místo pro život
Kamenice – Město Kamenice
pozvalo do místního kulturního
domu veřejnost, aby společně diskutovali nad tématy, která se týkají
všech. První z cyklu veřejných diskuzí se věnovala tématu „Krajina,
ve které žijeme“. Akce se zúčastnilo mnoho aktivních lidí, kteří
nejsou lhostejní ke svému okolí.
Pozvání přijali i starosta Sulic,
paní starostka Jílového a zástupci Velkých Popovic a Barochova.
„Diskutovalo se o tom, zda symbol
Ringhofferova rodu je spojovacím
článkem pro náš kraj a bez překvapení došlo ke shodě,“ uvedl starosta
Kamenice Pavel Čermák. „Z diskuze vyplynulo, že obce by měly
usilovat o propojování sídel a investovat do obnovy nezpevněných

cest pro pěší. Stejně tak zaznělo, že
ne všechno musí obec dělat sama,
ale některé aktivity může přenechat
spolkům a sdružením. Pro tyto občanské aktivity však obec musí vytvořit vhodné podmínky a napomáhat vzniku občanské společnosti.
Zmapovat trasy pro koně
Jedním z vyhrocenějších témat
byl pohyb jezdců na koních v obci
a jejím okolí. Z diskuze vyplynul
pro obec úkol, koňské trasy lépe
zmapovat a vyhodnotit kolizní
místa. Majitelé stájí pak budou
obcí motivováni k provádění větší
osvěty u svých jezdců, informování o pravidlech pohybu koní po
obecních a soukromých cestách
a pozemcích, tak aby nedocházelo
ke zbytečným škodám. Tam, kde

„V Duhové školce v Říčanech se rádi postaráme o vaše dítě třeba i na jedno dopoledne či odpoledne v týdnu. Pokud se opozdíte
v práci, stačí zavolat a vše vyřešíme,“ říká
majitelka Slávka Bezoušková.
Pro naše školkové děti pořádáme mnoho
akcí. Nyní chystáme akci „Přivítejme léto“,
která je určena pro širokou veřejnost (termín
hlídejte na našich webových stránkách). Přijďte
si prohlédnout školku a naši krásnou zahradu
a opečte si s námi buřtíky (pro děti buřtík zdarma). Rádi vás seznámíme s naším vzdělávacím
programem, včetně cílené předškolní výchovy
nebo výuky angličtiny.
Kroužky i pro „neškolkové“ děti
V naší školce pořádáme zájmové kroužky,
na kterých přivítáme i děti, které naši školku
nenavštěvují. Tato služba je vhodná například
pro maminky, které si potřebují v klidu nakoupit. Po telefonické domluvě můžeme vaše dítě
pohlídat i po skončení kroužku.

to půjde, ve spolupráci s majiteli
stájí, vyznačíme cesty pro koně.
Na jiných místech naopak vstup
jezdců omezíme.
Koupacích rybníků ubývá
Zajímavým tématem byla diskuze o přírodním koupání. „Koupacích“ rybníků v našem kraji
ubývá, a tak je těžké hezké koupaliště v přírodě najít. Jednou
z nabízených příležitostí je rybník
„Dlouhý“ na Těptíně nebo „Velké
Mejtko“ ve Skuhři. Snad by se
dalo zachránit i koupání na pískových plážích „Štiřínského“ rybníka. K obnovení koupání ale pravděpodobně nebude lehká cesta.
Další otevřenou diskuzi chystáme
s tématem: „Centrum Kamenice
– funkce a budoucnost“.

Duhová školka připravuje pro širokou veřejnost
semináře na téma rodina. Například se dozvíte,
jak řešit nejrůznější problémy s výchovou, se
školou, vztahy mezi rodiči a dětmi, a další.
PONDĚLÍ:
Šikovné ručičky: 14.30 - 15.15 hod.,
pro děti od 3 let
Tanečky: 15.30 - 16.15 hod., pro děti od 3 let
Keramika: 16.30 - 17.15 hod., pro děti od 3 let
STŘEDA:
Vodní hrátky s nácvikem plavecké Lokomoce: 14.00 - 16.30 hod., pro děti od 3 let
ČTVRTEK:
Předškoláček: 14.30 - 15.15 hod.,
pro děti od 5 let
Flétničky: 15.30 - 16.15 hod., pro děti od 3 let
Pěvecký sbor: 16.30 - 17.15 hod.,
pro děti od 3 let

Školka pořádá i příměstské tábory pro děti
od 3 let. Děti čeká bohatý program (více na
www.duhova-skolka.cz). Mimomětské tábory

Nejvíce se uklízelo ve Velkých Popovicích

Velký výběr sazeniček zeleniny a bylinek

Velké Popovice – Občané z Velkých Popovic a okolních osad patří
tradičně k největším „pracantům“,
kteří se aktivně zapojují do akce
„Čistý Ladův kraj“.
V Lojovicích se účastnilo 45
občanů, kteří uklidili náves, okolí
kapličky, střed obce a dětské hřiště.
Místní hasiči prořezali nálet okolo
cesty do Brtnice.
V Krásmkých to žije!
„V duchu krámecké tradice jsme
společně vyšli za ploty a v sobotu
13.dubna jsme uklidili kus světa.
Dámy s dětmi zbavily zimního
nánosu odpadků okolí cesty do
Krámských. Chlapská parta udělala pořádek kolem kontejneru. Se
sousedy z Křivé vsi jsme vysadili
čtyři doubky náhradou za ty, které
se u Lojovického rybníčku neujaly.
Tradiční jarní brigády se zúčastnilo
12 dospělých a houf dětí,“ uvedl
Martin Tušl (www.pospokra.cz).
V Dubinách uklízelo 12 pracovníků, uklízelo se hlavně u kontejnerů a na návsi. V Řepčicích přišlo
pět dospělých a dvě děti. Uklidilo
se u kontejnerů tříděného odpadu,
a také náves od odpadků a dále
hlavní ulice v Řepčicích. Účast
v Habří byla opravdu neveliká,
přesto byla vysbírána skládka pod
hřištěm. Byla odvezena multikára
a malý kontejner odpadu. „Když se
v Habří griluje nikdo nechybí, ale
když se uklízí, sejde se nás žalostně
málo,“ uvedla Nicol Pavelková.
Na hřišti Radost se sešly převážně maminky s dětmi v docela
hojném počtu a hřiště a blízké okolí
bylo rychle hotové. Akce se zúčast-

Zákazníci mohou vybírat z široké nabídky
sadby zeleniny, jako jsou kedlubny, okurky,
rajčata, česnek, saláty, papriky i melouny. K dostání budou okurky naroubované na dýni, takže
jsou odolnější a rychleji rostou. Jiný druh okurky
kalebas, kterou můžete ukrajovat po kouskách
přímo na záhonu – zbytek neuhnije, naopak je
stále čerstvý. Dále si můžete zakoupit balkónové
květiny jako je petunie, surﬁnie, bacopa a další.

nila i základní škola – pracovníci školy, žáci a rodiče žáků
přišli v počtu cca 50 osob.
„Kromě úklidu v okolí školy,
byl prořezán živý plot v Husově ulici. Vyřezané větve
likvidoval pan Nývlt, vlastní
drtičkou větví,“ uvedl pan
ředitel Čásenský.
OS Čtyřlístek se přidalo
již tradičně. Osm věrných nadšenců
se pustilo do úpravy skalky a úklidu celého prostoru před hlavním
vchodem školy. „Úklid započal pro
Český svaz ochránců přírody na křižovatce pod Lojovicemi a pokračoval po Křivoveském potoce. Prvním
zjištěním byl havarijní stav mostku
přes Křivoveský potok, dále úklid
pokračoval černou skládkou za objektem v Dubinách. Plasty, lahve,
plechovky, baterie apod. padaly přímo do potoka nad studnou v Křivé
vsi,“ uvedl František Rašner. „A to
byl potok po loňském úklidu téměř
čistý a voda průzračná. V tůních
na potoce se nacházelo mnoho žab

Už je čas i na trvalky. Přijďte si vybrat – zboží
pravidelně doplňujeme a vždy u nás najdete bohatou nabídku postupně nakvétajících rostlinek.
Na zahrádce nesmí chybět bylinky – dovezli
jsme pro vás nové druhy máty, které voní například po jahodách. Také máme estragon, levanduli, majoránku, tymián, rozmarýn, sladkou
trávu a další. Také nezapomeňte na hnojiva.
Dále máme v nabídce substrát s fosfátovým
sklem na balkónové rostliny, substrát na zeleninu s mykorhizou a substrát na balkónové rostliny a muškáty s hydrogelem.
AFÍKOVY TIPY A RADY
 Je čas na preventivní postřiky proti škůdcům na okurkách, rajčatech, strupovitosti
jádrovin, rzivosti hrušní.
 V případě zájmu vám připravíme truhlíky
na balkón a terasy na zakázku. Řekněte si
svoji představu a my truhlík osadíme.

Školka se nachází v krásném prostředí
rodinné vily s rozlehlou zahradou

jsou určeny pro děti od 6 let (mladší děti s rodiči). Těšit se můžete na pobyt na statku s koňmi.
Termíny: 12.- 21.7. a 16. - 25.8.
Kontakt: Slávka Bezoušková,
tel: +420 773 577 757,
email: info@duhova-skolka.cz,
www.duhova-skolka.cz. Duhová školka
Říčany: Bezručova 628, Duhová školka
Šestajovice: Lísková 1033.

ALFÍKOVA NABÍDKA
Každý zákazník dostane v květnu
k nákupu balkónových rostlin a trvalek
nad 500 Kč ZDARMA
3 kg slepičího hnoje.

Zahradnictví Alfík najdete
nyní i na Facebooku, kde se
dozvíte aktuální rady a tipy i zajímavé novinky.
Zahradnictví Alfík je v Louňovicích u silnice
Kutnohorská (na první hrázi). Otevírací doba
v březnu je: po-so 9.00 až 17.00, ne 9.00
až 12.00 hod. Tel. 606 494 939, 723 516 513.

OSVĚŽUJÍCÍ LETNÍ DORTÍKY – třeba s rybízovou pěnou

(převážně ropuchy a skokani). Dále
se v úklidu pokračovalo až téměř
k soutoku s Mokřanským potokem.
Nasbíralo se přes deset pytlů plastu,
skla, železa a několik pneumatik.“
Úklidu se dále zúčastnili členové
FC Janoza, rybáři, myslivci z honebního společenstva Velké Popovice, občané ze Zeleného Vršku
a členové TJ Sokol VP.
Poděkování patří zaměstnancům
Technických služeb, kteří celý den
jezdili a odpad sváželi a také paním kuchařkám ze školní jídelny,
které pro pracovníky upekly vynikající koláč.

Foto: K. Oliveriusova

Rokenrol,
salta a boogie-woogie

Život v kraji

Cukrárna v Srbíně otvírá pro své zákazníky
letní terasu, na které si můžete vychutnat
nejen skvělé zákusky, dortíky a kávu, ale
nově také zmrzlinu.
Vybrat si můžete z několika druhů kvalitní
zmrzliny Algida, včetně luxusní Carte D‘or. Pochutnat si můžete i na pohárech – s domácím karamelem a oříšky, s horkým nebo čerstvým ovocem, s banánem a čokoládou a na dalších. Kromě
smetanových zmrzlin budou na výběr i osvěžující
ovocné sorbety. V horkých letních dnech přijdou
vhod i lahodné přírodní limonády.
„Pro své milé zákazníky, kterým velmi děkuji
za podporu, jsem na letní dny připravila lehké,
osvěžující novinky,“ prozrazuje paní Michaela
Jandová. „Ochutnat můžete například dortík se
svěží rybízovou pěnou. Základ zákusku tvoří
tenká vrstva piškotu, na něm je vanilkový krém
zjemněný šlehačkou a poslední vrstvu tvoří svařené rybízové pyré rozmíchané ve šlehačce. Každý

den pro vás připravujeme velký výběr čerstvých
zákusků. Samozřejmě rádi připravíme podle vašeho přání i celé dorty pro různé slavnostní příležitosti nebo dodáme zákusky na svatby.“

Přijmeme cukrářku
nebo šikovnou prodavačku.

Těší se na vás Michaela Jandová,
Cukrárna Srbín, Šípková 279, Mukařov,
tel.: 722 903 669, facebook.
Otevřeno: Každý den od 9 do 18 hod.
(pondělí zavřeno).
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Velký dětský den a výstava veteránů
na Berchtoldu

HOTEL zámek BERCHTOLD nabízí
zajímavé prostory pro konání ﬁremních
a společenských akcí, obchodních jednání,
školení či teambuildingových akcí.
Kompletní konferenční služby jsou dodávány na klíč podle požadavků klientů.
Moderní vybavení a klidné prostředí
Využít můžete čtyři uzavřené prostory
s maximální kapacitou 150 účastníků.
Jednotlivé sály a zasedací místnosti
nabízejí nerušené jednání a také disponují
veškerou potřebnou technikou.
Zajistíme stravování, ubytování
i aktivní odpočinek
Stravování je zajištěno v luxusní restauraci
Kouzelná zahrada, která je součástí hotelu
a kde vám splní všechna přání. Ubytování je
možné v šestnácti stylových pokojích s komfortním vybavením. Dokonalou relaxaci si
můžete dopřát ve wellness centru, jež nabízí
nejrůznější masáže, relaxační procedury
a kosmetické služby. K aktivnímu odpočinku
vybízejí také různá sportoviště v areálu Hotelu zámek Berchtold – tenis, golf, sportovní
střelnice, kopaná či stolní tenis.

Kunice – Dětský den a výstava veteránů patří tradičně mezi největší akce „na Zápraží“.
Na zámek Berchtold se sjedou rodiny s dětmi
ze širokého okolí, aby si zde užili krásný den.
Přijďte se pobavit i vy.
1. a 2. června 2013
Celou akci bude uvádět herec divadla Y Jenda Jiráň a jako hlavní host přijde Michal
Nesvadba. Těšit se můžete na
taneční a hudební vystoupení
– ZUŠ Slunovrat Velké Popovice, skupina Podkovička,
dětská rocková kapela - Pískomil se vrací. Dále
pak na klauna Jakuba na chůdách, Pohádkový
les, malování na obličej, dílničky a soutěže
v pohádkovém duchu pro děti.
Novinka – vzduchová trampolína!
Zároveň můžete obdivovat krásná auta a motocykly. Unikátní veteráni budou vystaveni
v celém areálu, takže si je budete moci při příjemné procházce důkladně prohlédnout. Nebude chybět ani tradiční soutěž elegance a příběhů automobilů a motocyklů do roku 1949, a od
roku 1950.

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

S ŽENSKÝMI JSME SE DOMLUVILY A ZAČALY UKLÍZET
Louňovice – Letošní jarní uklízecí akce byla
oﬁciálně ohlášena na sobotu 13. dubna, ale se
ženskými jsme se domluvily, že začneme uklízet
po obci podle svých časových možností jindy.
Rozdělily jsme si obec na jednotlivé úseky a systematicky vysbíraly poházené papíry, igelity,
plastové lahve a další odpadky. Snad nejvíce odpadků se nasbíralo podél hlavní silnice, na hrázích rybníků, i ve vodě. Ach, jo! Nasbíralo se 18
pytlů odpadků a brigády se zúčastnilo 8 žen.
O sobotní akci se sešlo 5 ochotných lidí a vy-

sbíral se nepořádek na okraji lesa od úpravny
vody k hájence (6 pytlů). Jednalo se především
o starou zátěž, např. staré skleněné láhve, plechovky, díly z automobilů a plastové obaly.
Nové odpadky byly spíše od dětiček, které tu
a tam odhodily obal od sušenek a bonbónů a rodiče to nechají být. Celkově se dá konstatovat,
že se výskyt odpadků v lese nezvyšuje, ale naopak naším každoročním sbíráním ubývá.
S velkou účastní se setkala sobotní uklízecí akce v Louňovičkách, kterou organizoval

O.S.Sportklub. Zúčastnilo se jí 17 dospělých a 7
dětí. Vyčistila se plocha v okolí hřiště, natřely
lavičky a provedly další drobné úpravy. Nejvíce
práce zabrala úprava neoplocených ploch, které
během zimy rozryla divoká prasata.
Všem zúčastněným patří veliké poděkování
a věřím, že to může být inspirace i pro všechny
ostatní, abychom si vytvořili pěkné a příjemné
prostředí nejen na svých zahrádkách, ale i ve
svém okolí.
Krásné jarní procházky přeje Marie Boudová

Navštivte rozhlednu
a přispějte na dobrou věc
Sulice – Obecní úřad vyhlásil veřejnou sbírku na rekonstrukci rozhledny „Na Křížkách“.
„Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení
tohoto místa pro současné i příští generace.
Předem velice děkujeme všem za příspěvek
a všechny přispěvatele ujišťujeme, že vybrané
prostředky budou účelově použity s maximální obezřetností a efektivitou,“ uvedl starosta
Sulic Petr Čuřík.
Přispět můžete na bankovním účtu zřízeném výhradně pro tento účel (číslo účtu:
3066306399/0800). Nebo v hotovosti na těch-
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to místech: OÚ Sulice, Sulice-Želivec 150;
Pizzeria Brunello, Sulice-Hlubočinka 81;
MŠ Sluníčko, Sulice-Želivec 349.
Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Středočeského
kraje. Přispěvatelé, kteří zvolí neanonymní
způsob pomoci, budou se svým souhlasem
zapsáni na seznam dárců, který bude umístěn na webových stránkách obce Sulice na
adrese www.obecsulice.cz a na pamětní
desce, která bude umístěna u rozhledny.

MC Beruška – děti pekly housky a vyráběly panenky
Hlídání funguje každý všední den v průběhu
celého roku, a to dopolední, celodenní i hodinové, včetně zajištění stravy. Nemusíte se dlouhodobě objednávat. Stačí zavolat den předem, případně brzy ráno (kvůli objednání oběda) a své
dítě můžete v klidu přivést. Paní Zadákovou si
díky láskyplnému přístupu zamiluje každé dítě.

V Berušce hlídají dokonce i dvouleté děti (po
dohodě možno i mladší), které mohou ve vedlejší místnosti nerušeně odpočívat po obědě.
„Postaráme se o malé děti, ale i předškoláky. Věřte, že ti „naši“ z Berušky umějí všechna
velká i malá tiskací písmena, ale i psací, a také
číslice do 100. Předškoláci mají vlastní pracovní sešity, do který plní různé úkoly. Často mě
sami nutí, abych jim úkoly přidala,“ dodává
paní Zadáková.
Děláme pro děti mnohem více
Pro děti připravujeme bohatý program – zpívání, pohybové hry, výtvarná činnost, každodenní procházky venku, ale i angličtina či keramika
jsou samozřejmostí. Děláme pro děti mnohem
více. V minulém měsíci jsme několikrát jeli autobusem do Svojetic, kde sídlí Dolton Ranch,
kde pro nás připravují úžasné workshopy – nejdříve si děti vlastnoručně připravily těsto a z ně-

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

ho upekly housky. Velký úspěch měla i výrobak
látkových panenek – všechny děti z nich měly
velkou radost. Také pořádáme dětská divadelní
představení, navštívili jsme solnou jeskyni, připravili sbírku pro opuštěné pejsky a ve spolupráci s SKC Ondřejov chystáme akci pro opuštěné děti z krizového centra Klokánek – tak děti
učíme pomáhat potřebným v nouzi. A je jedno,
zda to jsou lidé, či zvířátka.
Bližší informace na iveta.zadakova@seznam.cz,
nebo tel.724 850 569.

Odborníky oceněná vína najdete ve Vinotéce Pohodička
Vinotéka Pohodička pro vás připravila výběr skvělých moravských českých vín, která
se pyšní titulem „Král vín ČR“, „Salon vín
ČR“ i mezinárodními medailemi.
„Tato ocenění patří k nejprestižnějším a zákazníci se mohou spolehnout, že vína s těmito
medailemi jsou opravdu vyjímečná,“ říká majitelka vinotéky slečna Zuzana Vávrová. K dostání
jsou u nás archivní vína, která už jsou u vinaře
vyprodaná! Nabídneme vám například nejlepší
růžové víno v České republice pro rok 2013 Rosé
Růžený z vinařství Němčičky. V nabídce najdete
i luxusní sekt s „vločkami“ z pravého 23 karátového zlata, vinnou medovinu z Muškátu Ottonel
z vinařství Zborovský, která získala bronzovou
medaili je na soutěži až v San Franciscu! Na výběr také 12 druhů stáčených vín.
Široká nabídka vín je doplněna kvalitními
regionálními potravinami od malých výrobců. K dostání jsou například skvělé zákusky

z pravé šlehačky. Nejoblíbenějším zákuskem je
mandlové bezze. Dále můžete vyzkoušet Židlochovické klobásy, oceněné Zlatou Salimou
a salám Moraváček, který je vyroben z 96%
masa. Další regionální potravinou jsou Haťovské sýry, které získaly ocenění „potravina Středočeského kraje“. Skvělá je domácí kachní paštika, škvarková pomazánka, škvarkové sádlo, či
„sterilované vepřové maso ve vlastní šťávě“ od
výrobce z Poděbrad.
„Pro zákazníky jsem připravila mnohem více
lákavých delikates. Zdravý hroznový olej, hroznové želé, což je vlastně marmeláda z hroznů. Je
vynikající například k sýrům nebo grilovaným
masům. V nabídce je i nealkoholický hroznový mošt a Moravské „portské“ s čokoládovými
pralinkami plněnými hroznovým želé.“

Vyhrajte poukaz na 1000

Kontakt: Kutnohorská 98, Louňovice,
otevřeno: Po-Pá 13-20 hod., So 10-18 hod., Ne 10-17 hod.,
tel.: 776 669 961, více na www.vinoteka-pohodicka.cz

Smetanová zmrzlina a domácí ledový čaj
Kousek od vinotéky Pohodička si můžete
dopřát skvělou zmrzlinu, ledovou tříšť, domácí ledový čaj nebo kávu. Tento obchůdek
může být pro řidiče ideálním místem k občerstvení a krátkému odpočinku.
Občerstvení nejen pro řidiče
„Těšit se můžete především na výbornou točenou smetanovou zmrzlinu,“ prozrazuje majitel
pan Morávek. „Skvěle vás osvěží ovocná ledová
tříšť, domácí ledový čaj, nejrůznější limonády,
energetické drinky, nealko pivo, džusy. Z naší
široké nabídky alkoholických i nealkoholických
nápojů si vybere každý. A navíc se snažíme „držet“ příznivé ceny. Pochutnat si můžete na párku
v rohlíku (používáme kvalitní Javořické). Kávu
i čaj i nás dostanete i s sebou.“
Domácí knedlíky a nejlepší český med
„Abychom našim zákazníkům vyšli vstříc,
nabízíme v našem obchůdku i prodej základ-

ních potravin. V naší nabídce najdete třeba
bezlepkové těstoviny a čerstvé knedlíky z výrobny v Říčanech. Vybrat si můžete špekové,
bramborové, houskové, ale také karlovarské
nebo ovocné. Velkým hitem je kvalitní včelí
med od včelaře z Vlašimi, který již několikrát
získal ocenění o kvalitě „Med roku“.
Služby zákazníkům jsme rozšířili o terminál Sazky. Kromě prodeje sázkových tiketů, si
u nás můžete dobít kredit do mobilu a využít
další služby, které terminály Sazky umožňují.
Také nabízíme možnost tisku, kopírování, skenování.

Kč

přichystali bonusový
Pro stálé zákazníky jsme
těšit na poukaz
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0
100
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=

Kde nás najdete: Kutnohorska 99,
Louňovice (vedle vinotéky Pohodička
a obchodu s bazénovým příslušenstvím).
Otevírací doba: Út-Pá 9.00-19.00,
So-Ne 10.00-19.00, PO zavřeno.
Tel.: 721 092 565.
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MAS Říčansko
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MASkový bowling cup starostů
Obce podporují
říčansku
svou budoucnost. na
Starostové říčanska pod vedením kapitánek
Mnichovice, Mukařov, Průhonice, Říčany, Velz Místní akční skupiny a kapitána časopisu
ké Popovice, Psáry, společnosti Phoenix-ZepDěkujeme!
Zápraží odehráli ve čtvrtek 18.4.2013 první
pelin a měsíčníku Zápraží tvořili čtyři družstva.

MAS Říčansko děkuje obcím za ﬁnanční
podporu pro rok 2014, kdy nebudou uvolněny
na její činnost ﬁnanční prostředky z Evropské
unie. V současné době zpracováváme podklady
pro tvorbu Integrované strategie rozvoje území
(ISRÚ) na další programové období 2014-2020.
Od roku 2015 budou moci obce, podnikatelé
i neziskové organizace a spolky v obcích působících využít opětovně výzev MAS k získání
dotací na své projektové záměry.
Rozhodnutím zastupitelstev odsouhlasily
podporu MAS včetně jednorázového ﬁnančního
příspěvku 24 000,-Kč tyto obce: Babice, Březí,
Čestlice, Křenice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Ondřejov, Průhonice, Pyšely,
Strančice, Struhařov, Sulice, Svojetice, Tehov,
Tehovec, Velké Popovice. Město Říčany uvolnilo pro MAS celých 100 000,- Kč, děkujeme!
V působnosti MAS bez ﬁnanční podpory zůstávají obce Doubek, Herink, Křížkový
Újezdec, Modletice, Petříkov. Obec Dobřejovice
k 1. 1. 2014 se rozhodla vystoupit úplně. Obec
Světice rozhodnutí odstoupit z MAS opětovně
projedná na dalším zastupitelstvu. Obec Psáry,
se k datu 1. 1. 2014 připojí k nově vzniklé MAS
Dolnobřežansko.

úspěšný zápas sezóny, který proběhl v Tehovci
v bowlingu Vojkov. MAS chtěla tímto sportovním setkáním poděkovat svým členským obcím
za spolupráci v předchozích letech a také za aktivitu na přípravě nového Programového období
2014-2020. Společně to obce s MAS dokouleli
do končícího programového období, jehož příjemnou tečkou je právě probíhající výzva příjmu projektů, do regionu bude rozděleno 9,6
mil. Kč. Zástupci obcí Louňovice, Mirošovice,

Poslední výzva MAS
na projektové záměry
v roce 2013

Příjem žádostí do výzvy MAS je od 2. 5 do
10. 5. 2013. Rozdělujeme 9,6mil. Kč na opatření
týkající se rozvoje obcí, veřejné infrastruktury, občanského vybavení v oblasti sociální, kulturní, sportovní
a volnočasové infrastruktury. Dále pak na projekty
týkající se kulturního dědictví a na vzdělávací záměry.
Podrobnosti najdete na http://mas.ricansko.eu.
Veřejná prezentace projektových záměrů a hodnocení
proběhne v sobotu 25. 5. 2013.

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

Své členy si kapitáni Pavlína Filková, Ludmila
Třeštíková, Petra Přílučíková a Hynek Kašpar
losovali z přítomných starostů a zastupitelů
do svých týmů. Zábava a nadšení brzy strhlo
všechny a hrálo se opravdu s vervou. Absolutním vítězem se stal zastupitel města Říčany
Petr Bartoš s největším počtem bodů.
Všem moc děkujeme, doufáme, že si sportovní setkání užili a slibujeme, že další souboj
na sebe nenechá dlouho čekat.

Zprávy z MAS
Říčansko:

 Novým, padesátým partnerem MAS Říčansko se stala
obec Herink. Drobná vesnička
nedaleko dopravního uzlu D1
a R1 je z písemných pramenů
známá bez pár let již šest století.
Nicméně její historie sahá daleko
do minulosti, až k avarskému
opevnění (hrynku).
 Občanské sdružení Stopy
patřící k ZŠ U Říčanského lesa
od partnerství odstoupilo.
 Sportovně a kulturně-společenské centrum v Ondřejově
úspěšně ukončilo projekt na
pořízení zázemí (stolů a židlí)
pro své aktivity. Projekt byl
v plné výši 156.441,- Kč
z PRV Leader proplacen.
 Na Berchtoldu byla 23. března
předána osvědčení o kvalitě nově
certiﬁkovaným výrobcům. Značku ZÁPRAŽÍ originální produkt
nakonec získaly tyto produkty:
Hrusické kraslice - Gaby Koudelková, Kované upomínkové
předměty - Pavel Štafek, Velkopopovický Kozel Černý - Plzeňský
pivovar, a.s., Ovocné pochoutky
- Anna Bečanová, Levandulové
panenky - Ludmila Eismanová,
Vidovické háčkované výrobky
- Lenka Pokorná, Kunické šperky
a dekorace - Ing. Dana Podskalníková, Drátenické výrobky
- L’ubomír Dunaj a Pšeničné
pečivo - David Frydrych.
 MAS Říčansko se zúčastnilo
21.dubna Dne Země na louce
u Říčanské hájovny, tentokrát
na téma: Voda pro život. Vodní
víly z MASky byly velmi oblíbené
stanoviště malých i velkých!

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

Nový volnočasový areál v Pacově
vyjde na 1 172 044 Kč
Říčany – V Pacově vznikne
nový volnočasový areál pro všechny generace. První etapa přinese
nové sociální zařízení pro různé
sportovní akce a zejména ﬁtness
prvky pro seniory a část herních
prvků pro děti. Město na projekt
získalo dotaci z MAS Říčansko
ve výši téměř 500 000 Kč, která
pokryje necelou polovinu investičních nákladů. Celkové výdaje
projektu jsou 1 172 044 Kč.
Projekt navazuje na stávající
fotbalové a nohejbalové hřiště,
společenský sál a hřiště pro děti.
Přibude zde hřiště s umělým povrchem rozměrů 20 x 40 m, klubovna s možností občerstvení a sociálním zázemím. Tři metry široká
in-line dráha zase potěší nadšené
bruslaře. Město také doplní posilovací prvky pro seniory a dalších
herní prvky pro děti.
„Říčany mají i oblasti mimo
centrum jako Pacov, Voděrádky,

Volnočasový areál v Pacově

Jažlovice, Kuří nebo Strašín,“ říká
starosta Vladimír Kořen. „Tento
projekt ukazuje, že se zamýšlíme
i nad rozvojem těchto městských
částí. Rozhodně nejsou na okraji
zájmu.“

úspěšné projekty, na které získalo město evropské peníze z výzvy MAS Říčansko. Radnice tím
podporuje cyklodopravu, která je

charakteristická pro moderní evropská města.
Přestože stojanů na parkování
kol se v minulých letech v Říčanech umístilo poměrně dost, je třeba jejich počet rozšířit nebo staré
nahradit novými.
Více než 60 nových stojanů město do konce května 2013 umístí
v rondelu nádraží, na Masarykově
náměstí, na Komenského náměstí,
v tenisovém areálu Oáza, u koupaliště Jureček, u fotbalového
hřiště a sportovní haly, na hříštích
Lázeňská louka, Strašínská a Sokoláku, u budovy I. ZŠ Říčany,
ZŠ Bezručova a ZŠ U říčanského
lesa a u muzea Říčany.

Nové cyklostojany
Instalace nových cyklostojanů v Říčanech patří mezi další

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

Novinky obkladů a dlažeb pro rok 2013
Koupelnové studio ČERO
u Louňovic pro vás připravilo
nové instalace koupelen. Přijďte se inspirovat novými trendy
a prohlédnout si novinky obkladů a dlažeb pro rok 2013.
Jsme přímými dovozci italských
výrobců obkladů a dlažeb Imola,
Naxos, Monocibec, Century, Leonardo, Castelvetrotit. Tyto značky
patří mezi nejlepší a udávají trenddesignu obkladů a dlažeb. Nabízíme i výprodeje značkového zboží
ze starších kolekcí za výhodné ceny
na e-shopu: www.koupelnycero.cz.
Dokážete navrhnuté koupelny
i realizovat?
Ano! Spolupracujeme s osvědčenými řemeslníky (obkladači, zedníky, instalatéry) a dokážeme koupelnu, popřípadě i úpravu celého
bytového jádra dodat na klíč vč.
snížené sazby DPH. Objednávky
kompletujeme v našem skladu tak,
aby byla zajištěna plynulá dodávka a návaznost na stavbě. Zákazníkovi odpadají starosti, kam zakoupené obklady či vanu uskladní. Při
montážích zajišťujeme stavební
dozor a bezodkladně řešíme problémy stavby. Zajišťujeme také
záruční i pozáruční servis námi
prodávaných výrobků.

Imitace mramoru na velkých formátech
technologií s digitálním 3D tiskem

Současným trendem jsou
velkoformátové dlažby a obklady. Zvětšují se i samotné
koupelny, kde právě velké rozměry dlažby a obkladů nejlépe
vyniknou. Dříve se vyráběly
formáty nejčastěji 20 na
20 cm, ale ty už dneska prakticky nenajdete. Větší formáty
dají podlaze méně spár pro
nečistoty. Dnes se nejčastěji
používají formáty 45x45 cm
60x60cm a 30x60 cm ale dělají
se i formáty obkladů a dlažeb
i 60x120 či 80x180cm nebo
dokonce 150x300cm. Tyto materiály máme také v nabídce.

Sledujte výhodné slevy
na obklady, dlažbu, sanitu
a doplňky na internetových
stránkách www.cero.cz

Novinka pro rok 2013 - rustikální kamenný design
Kontakt: Koupelnové studio ČERO, Kutnohorská 368,
Louňovice – Praha východ, tel.: 311 240 850, mob.: 739 627 840.

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková
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Nenechte si ujít Tradiční keramický den

Kostelec n.Č.l. – Na náměstí
Smiřických se 25. května uskuteční již 25. ročník Tradičního keramického dne. Oﬁciální
zahájení provede starosta Jan
Svatoš v devět hodin. Zároveň
bude zahájena i tradiční soutěž
o nejhezčí keramický výrobek,
letos na téma „popelník“. O vítězi rozhodují návštěvníci svým
hlasováním. Vylosovaný návštěv-

ník si pak může vítězný popelník
odnést domů. Během celého dne
bude probíhat zábavný program
– vystoupí hudební skupiny,
předvedou se malé mažoretky ze
skupiny Scarlett a děti z mateřské školky. Návštěvníci si budou
moci tradičně vyzkoušet práci na
hrnčířském kruhu. Otevřeno bude
Muzeum hrnčířství a kavárna
Modré dveře, která na své zahra-

dě uspořádá prodejní galerii, kde
najdete výrobky klientů z chráněných dílen a dětí z praktických
škol, své výrobky budou prodávat i klienti Modrých dveří. Těšit
se můžete na šperky, keramiku,
košíky, výrobky ze skla, textilu,
vosku, papíru, ozdoby a potřeby
pro domácnost, a nechybět budou
ani domácí džemy. Kavárna bude
po celý den nabízet všechny dru-

hy kávy s sebou a samozřejmě
i příjemné posezení s občerstvením na zahrádce.
Vrcholem programu bude vystoupení skupiny Spiritual Kvintet od 15 do 16 hod. Konec celého programu je plánován na 17.
hodinu. Město Kostelec nad Černými lesy zve srdečně všechny
čtenáře Zápraží.

Znečištění
Dobřejovického potoka
Modletice – Z areálu ﬁrmy Kauﬂand došlo k úniku chemické
látky (pravděpodobně nafty) do Dobřejovického potoka. Díky
včasné informaci občanů Modletic (Chválova) se podařilo zamezit
větším škodám. O skutečnosti byli ihned informováni hasiči, kteří uniklou látku odchytávali pomocí norných stěn. Celá záležitost
byla předána Policii ČR.
Starosta obce Jiří Aron děkuje všem občanům, kterým není
lhostejné dění v jejich okolí, a kteří pomáhají obci tím, že nahlašují případné závady či nedostatky.
„Nemusí se jednat zrovna o podobně dramatické situace. Pomůže i informace o rozbité lampě, poruše kanalizace, případech
vandalismu a podobně,“ uvedl Jiří Aron.

Hyundai Pyramida Průhonice – těšíme
se na vaši návštěvu
Vážené dámy, vážení pánové, vážení zákazníci společnosti
Pyramida Průhonice.
Je naší velmi milou povinností
Vás informovat, že jsme oﬁciálně
otevřeli v Průhonicích u Prahy
nejmodernější prodejnu Hyundai
Exclusive partner v ČR. Jakožto
dlouholetý TOP dealer značky
Hyundai a držitel ocenění Frontier
dealer club se řádíme mezi nejlepší prodejce Hyundai v Evropě, splňující ty nejnáročnější požadavky
na prezentaci a přístup k zákazníkům značky Hyundai.
Kompletní nabídka vozů
Na více jak 700 m2 prodejní
plochy Vám představíme kompletní nabídku nových vozů Hyundai
vč. prezentace prémiových modelů
Hyundai Genesis Coupé a nového
Santa-fe. Prezentace nových vozů
je samozřejmě doplněna rozsáhlou nabídkou originálních doplňků
a příslušenství z kolekce Hyundai.
Náš speciálně proškolený prodejní personál Vám bude věnovat
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maximální pozornost při výběru
Vašeho nového vozu Hyundai.
Nabídka testovacích jízd v modelech řady Hyundai již od základních modelů až po novinku, špičkové SUV Hyundai Santa-fe je pro
nás samozřejmostí.
Hyundai Fleet business center
V případě, že patříte mezi ﬁremní zákazníky, nabízíme služby
Hyundai Fleet business center, kde
Vám naši speciálně vyškolení ﬂeet
manažeři poskytnout nadstandardní podmínky pro ﬁremní zákazníky,
které lze získat pouze v několika
málo dealerstvích Hyundai v ČR.
Věříme, že úsilí vložené do přípravy nové prodejny Vám přinese
pouze pozitivní zážitky spojené s návštěvou našeho dealerství
Hyundai Pyramida Průhonice a zároveň naše dlouholeté zkušenosti
se značkou Hyundai Vás přesvědčí,
že Hyundai nabízí vozy a služby
nejvyšší kvality s největší přidanou
hodnotou.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Tým Hyundai Pyramida Průhonice

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V OÁZE ŘÍČANY
JSOU VELMI OBLÍBENÉ
Během letních prázdnin pořádá Oáza Říčany ve svém areálu již tradiční příměstské
tábory. Tábory jsou určeny pro děti od 6ti
let, které mají rády pohyb a zábavu. Po celý
den je čeká bohatý program – ve skupinkách
postupně střídají různé aktivity jako výuka
základů tenisu (rakety možno zdarma zapůjčit), jízda na kolech (není povinná), plavání
v bazénu, přehazovaná nebo soutěžní „táborové“ hry a další, vše pod dohledem trenérů
a instrukrorů. Výhodou je možnost náhradního programu při deštivém počasí ve sportovní
hale a v horní restauraci. Stravování a pitný
režim (2 svačiny, oběd, ovoce) je zajištěno
přímo v areálu.

Rodiče přivedou děti od 7:30 do 8:30 a vyzvednout si je mohou od 16:00 do 18:00. Letos budou „tábory“ probíhat po celé prázdniny
s vyjímkou prvního týdne v červenci. Je možné
přihlásit děti i na jeden nebo několik dní.
Cena za týden (pondělí až pátek) činí
3.000 Kč. U přihlášek do 15. 5. 2013 je
poskytována sleva ve výši 500 Kč.
Tato sleva je poskytována také všem
dětem, které navštěvují tenisovou školu
v Oáze Říčany. Více informaci najdete
na www.oazaricany.cz nebo
na tel. čísle 323601170.

Oáza Říčany spol. s r.o.,
tel. 323 601 170
e-mail: oazaricany@oazaricany.cz,
www.oazaricany.cz

Koupelna přesně podle vašich představ
Bath4you je koupelnové studio zabývající se
kompletním vybavením a realizací koupelen.
Přijďte „nakouknout“ do prodejny v Říčanech
a prohlédnout si nejnovější trendy.
Realizujeme luxusní koupelny
zařízené podle nejmodernějších
trendů, ale také vám poradíme,
jak chytře a krásně zrekonstruovat
koupelnu v panelovém bytě. Rádi
pomůžeme i těm zákazníkům, kteří
sice mají nový dům, ale nejsou se
svou koupelnou spokojeni. Zvládneme „vylepšit“ cokoliv.
NAŠE TIPY:
 Koupelnám vládnou prostorové vany. Pokud se vám líbí,
poradíme vám, jak na to. V naší
nabídce najdete i designová
umyvadla a toalety.
 I letos patří mezi největší
trendy velkoformátové obklady
a dlažby. Budou se hodit do vaší
koupelny?
Přijďte a vymyslíme řešení.
 Moderní jsou přírodní tóny
obkladů a dlažeb, ale pokud
máte rádi barvy, klidně si je do
koupelny pořiďte. Záleží jen na
vašem vkusu.

Bath4you s.r.o. – koupelnové studio Říčany,
Černokostelecká 65/13, Říčany,
Tel./Fax: +420 323 607 547, 602 265 674
E-mail: info@bath4you.cz, www.bath4you.cz. OTEVÍRACÍ
DOBA: Po – Pá 9.00 – 17.00 hod., So 9.00 – 12.00 hod.
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Kalendář akcí
4. května

 Štiřín – Třetí ročník přespolního
běhu MCC kros o poháry nejlepších atletů světa se uskuteční na
louce mezi Všedobrovicemi a Štiřínem. Závodníky přijedou podpořit
B. Špotáková, R. Šebrle, T. Dvořák.
Registrace od 9 hod. Kategorie
od nejmenších dětí, info na www.
prespolnibeh.stirin.eu.

8. května

 Strančice – Zvířátkový CYKLOZÁVOD ze Strančic do Lodičky,
pro děti od 2-6 a 7-13 let a pro jejich
rodiče. Ze strančického nádraží od
14:30 h do 15:30 bude probíhat
start kol, koloběžek a odstrkovadel
po cyklotrase plnou stanovišť se
zvířátky s kontrolami až do Všechrom k dětskému hřišti u Lodičky.
Soutěže čekají na malé, velké
i dospělé účastníky. V cíli – Lodičce
si můžete prohlédnout prostředí mateřského centra a bude připraveno
občerstvení. Přichystáno bude pár
výtvarných workshopů a loutková
pohádka pro děti. Na závěr dostanou účastníci odměny a medaile
za účast a výkon. Pořadatelé
– MC Lodička, ZŠ Strančice,
Eldorádo o.s., Tábory OKO.

11. května

 Poddubí – Penzión Na zámečku – Zveme Vás na vystoupení
Travesti show z pražského kabaretu TINGL TANGL od 20 hod.
Hudební produkce DJ LABUŤÁK
80-90 léta. Nutná rezervace na tel.
čísle 733 356 850, 603 543 629.
Velkolepá show, ohňostroj,
grilované speciality.
 Uhříněves – DDM Dům UM,
od 9 do 12 hodin v keramické
dílně v přízemí, pro děti od 10 let,
dospělé, vstupné 50,-Kč, místo je
třeba předem rezervovat na
bursikova@dumum.cz
Malování na hedvábí – Přijďte si
vytvořit originální kravatu, šátek či
rovnou hedvábný obraz, malovat
do kontur nebo domalovávat
do zapouštěných technik, efekty
tvořené solí a mnoho dalšího.

12. května

 Říčany – Nedělní pochod
s Líbou, Trasa : Rymaně - Mníšek
p.Brdy – Rymaně, 16 km. Odjezd
vlakem: Říčany 7.08 hod.

12. květen

– Kostelec nad Černými lesy,

Salon kotlů,
Kutnohorská 678.
Od 9.00 do 13.00 hod. zveme
všechny zájemce o moderní
vytápění biomasou na Den
otevřených dveří v luxusní kotelně
na pelety a dřevo a prohlídku
Salonu kotlů Guntamatic. Další
informace na www.SalonKotlu.cz
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Přihlášky do 11.5. na tel:
723 513 431 nebo email: libuse.rohoskova@centrum.cz. Další informace:
www.kct-ricany.cz
 Doubek – Hostinec V Doubku
zve na pořad křeslo pro hosta. Bude
přednášet sexuolog Radim Uzel.
Začátek v 17 hod.

16. května

 Říčany – Muzeum Říčany, od
14 do 18. hod. – prodejní výstava
masožravých rostlin. Chcete se
něco dozvědět o těchto zajímavých
rostlinách? Máte zájem je pěstovat?
Provází Miroslav Srba. Vstupné
20 Kč, snížené vstupné 10 Kč.
Akce se koná ještě v sobotu
18. 5. od 10 do 17 hod.

18. května

 Uhříněves – DDM Dům UM,
od 12 do 22 hodin, pro všechny
od 0 do 99 let, vstup pro dospělé
50,- Kč, ostatní ZDARMA!
ŠKOLA ROCKU OPEN AIR FESTIVAL Soutěžní festival dětských
kapel. Na jevišti se soutěžící kapely
budou střídat s účinkujícími, kteří
už ve světě muziky něco znamenají!
Přijďte podpořit svého favorita!

19.května

 Uhříněves – DDM Dům UM, od
17 do 20:30 hodin v keramické dílně
v přízemí, pro dospělé, vstupné
50,-Kč, místo je třeba předem rezervovat na hraska@dumum.cz. Vitráž
– Výtvarná dílna zaměřená na výrobu
dekorativních předmětů z broušeného skla. Přijďte si vyrobit krásný
přívěšek, brož nebo ozdobu!

20. května

 Všechromy – MC Lodička,
od 17:00 - 20:00 h Fimování
– kytičky Macešky a Mák.
Zveme úplné začátečnice, děti od
8 let i ostatní. Přineste si sebou
keramickou dlaždici jako podložku
na krájení hmoty. Vstupné 150 Kč.
Prosíme, potvrďte účast, abychom
zajistili dostatek materiálu.

24. května

 Louňovice – Srdečně Vás zveme
na trochu swingu v podání vynikající Petry Ernyei Quartet a Marka
Rejhona v Restauraci „U Henců“
v Louňovicích. Začátek v 19:30hod.
Vstupné: 140 Kč.

25. května

 Strančice – Sdružení přátel
studánky u kaple sv. Anny si vás
dovoluje pozvat na Slavnost otvírání
studánky, IX. Ročník v 15,00 hod.
V programu vystoupí děti ze ZŠ
Strančice, Ženský pěvecký sbor
Sirény z Říčan,
www.studanka-strancice.cz
 Lensedly – Sbor dobrovolných hasičů Lensedly si Vás dovoluje pozvat
na Slavnosti staročeských májí od
13 hod. Slavnostní zatančení české
besedy a kácení máje proběhne cca

v 18 hod. u kulturního domu Lensedly, kde bude připraveno i celodenní občerstvení. Nezapomeňte ani
na večerní Májovou zábavu, která se
koná od 20 hod. v kulturním domě.
Vstupné 90 Kč, krojovaní ZDARMA!

12. 5. 2013 od 14. hodin
– rybník Marvánek,
Říčany.

SOUTĚŽNÍ DEN
PRO RODINY
Poznej svoji MASku

29. května

 Kostelec n.Č.l. – Kavárna
Modré dveře, od 19.30 hod. – Duo
Benkö Zsolt – Garda Zsuzsa.
Hudba plná emocí, energie a vzrušení. Vyjímečná zpěvačka nejlepší
bluessový kytarista v Maďarsku.

1. června

 Velké Popovice – Obecní úřad
vás zve na „Dětský den“ na hřišti
„Radost“. Můžete se těšit: testování
kol SCOTT pro děti i rodiče, plnění
úkolů, malování na obličej, jízdu na
koních, pohádku „O hloupé koze“,
ukázku práce hasičů, prohlídku sanitního vozu, občerstvení. Celý den
bude probíhat autogramiáda Šárky
Záhrobské.

Základní umělecká škola
Zápis žáků pro školní rok
2013/2014 se uskuteční
od 27.5 – 29.5. v ředitelně
ZUŠ Říčany,
Masarykovo nám. 57,
každý den od 14 – 16 hodin.
Obory: hudební, taneční
a výtvarný. Přihláška na
www.zusricany.cz. Žáci jsou
přijímáni na základě talentové
zkoušky. Rádi zodpovíme
Vaše dotazy: 323 602 278,
604 737 629, 721 117 535.

Přijďte podpořit
maličké hasiče
Mukařov – Sbor dobrovolných hasičů
Mukařov společně s Okresním sdružením hasičů okresu Praha - východ pořádá dne 26. května 2013 od 10 hodin
na mukařovském hřišti setkání hasičských přípravek „Plamínek 2013“. Jde
o setkání nejmenších mladých hasičů
do 6-ti let věku. Více než o soutěž
zde půjde o setkání těchto „prcků“,
zábavu a možnost předvést, co vše se
děti naučily v upravených hasičských
disciplínách s ohledem na jejich věk.
Součástí dopoledne bude doprovodný
program. Přijďte se podívat a povzbudit nejmenší závodníky.

Cesta kocoura Mikeše
a pohádkové Hrusice
sobota 25. května 2013,
start od 9.30 hod. v Hrusicích
Kulturní program v Hrusicích
od 9.30 hod.
Den otevřených dveří
v Památníku Josefa Lady
Výstava modelů Antonína Jedličky
Mnichovické kramaření od 11.00 hod.
Překvapení a soutěže na trase
Diplomy pro účastníky pochodu
u Infocentra v Říčanech
od 13. hod. do 17 hod.
Celá trasa je dlouhá 20 km, můžete si
ale udělat také třeba jen výlet
po okolí Hrusic a zakončit jej
na Mnichovickém kramaření.

DEN DĚTÍ
v Uhříněvsi

12. 5. od 15 hodin na podiu na Novém
náměstí, kde v moderovaném programu
paní Heidi Janků vystoupí Michal Nesvatba, Maxim Turbulenc, Honza Weber,
Richard Nedvěd, kapela Supernova, také
místní kapela Dilated, taneční skupina
Domino, žáci DPS Jiskřička a ZUŠ LYRA.
Současně mohou děti využít tradiční
pouťové atrakce a u školní jídelny bude
od 13 hodin k dispozici skákací hrad.
Koncert s ohňostrojem – 12. 5. 2013
od 19 hodin na Novém náměstí vystoupí
řada umělců - Honza Vančura se skupinou Plavci, Josef Laufer, Noid a Petr Kolář
s kapelou. Významní hosté přednesou
své zdravice k 100. výročí a čekají Vás
další překvapení. Po celou dobu bude pro
návštěvníky zajištěno chutné občerstvení.
Na závěr ... OHŇOSTROJ.
Srdečně vás zveme na výstavu
Magdalény Michelfeitové

S PALETOU NA CESTÁCH
Vernisáž proběhne dne 7. 5. 2013
v 19 hod. v Infocentru Kolovraty.
Výstava potrvá do 31. 5. 2013.
Infocentrum Kolovraty, Mírová 20/54,
Praha 10 – Kolovraty, otevřeno:
po-čt: 12 - 18 hod., so: 8 - 12 hod.

Trojnásobný
mistr světa
ve sportovním
aerobiku
Srdečně zveme všechny nadšené cvičenky aerobiku do Sportovně kulturního
centra v Ondřejově na neděli 12. května.
Dvě hodinové lekce povede Vláďa Valouch,
trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku v družstvech spolu s Davidem Holzerem a Jakubem Strakošem, který u nás
nadchl cvičenky již několikrát, ale nejvíce
spolu s Olgou Šípkovou na Dance Aerobic
History. V první lekci od 9 hod. bude taneční aerobik a druhá bude specialitou Vládi,
zaměřená na „ručníkové posilování a protahování“. Předpokládáme, že
o akci bude velký zájem, tak se raději přihlaste předem.
Nabízíme programy pro celé rodiny, pro děti již od 4 měsíců až po
seniory. Z pohybových aktivit si můžete vybrat: balet, rokenrol, gymnastickou přípravu, ﬂorbal, basketbal, Street Dance, Break Dance,
sebeobranu, badminton, power jógu, formování těla, zdravě do kondice,
zdravá záda, jógu, taici, taekwon do, box, ﬁtness latinu, balanční pomůcky, taneční aerobik, aerobik (i na
stepech) s formováním těla. Učit
se můžete angličtinu, španělštinu, hru na kytaru, kresbu a malbu, a správné výživě. Přátelskou
atmosféru centra doplňuje rodinný klub Pohoda, obchůdek pro
radost nejen s certiﬁkovanými
produkty Zápraží, MC Beruška
a další zajímavé akce i programy.

Sháníte dobrého a spolehlivého fotografa?
Chcete si nechat vyvolat vlastní fotograﬁe a nevíte kde?
Pak navštivte nově otevřený fotoateliér ART.ep foto
a zároveň poradenské centrum Fotolabu
v Kostelci nad Černými lesy.
Prodejnu s fotoateliérem najdete na kosteleckém náměstí v průchodu
budovy čp. 29 v prvním patře, po levé straně základní školy. Prodejna vás
přivítá příjemnou atmosférou. Je vybavena fotokioskem, který můžete
obsluhovat sami nebo vám fotograf vše zařídí. Fotograﬁe můžete přinést
na jakémkoliv médiu (CD, ﬂash disk, karta, fotoaparát, mobil apod.).
Nemusíte zůstávat jen u fotograﬁí! Udělejte radost svým blízkým a nechte
vyrobit knihu, hrneček, obraz, pohled, polštář atd. Možností je opravdu hodně.
Fotoateliér se specializuje na rodinné, ﬁremní, svatební a zakázkové foto.
Každému focení předchází individuální konzultace. Fotograf a zákazník se
domluví na průběhu. To proto, aby každé focení bylo příjemným zážitkem.
V ART.ep foto umí i speciální věci, např. vyvolat svitkový ﬁlm nebo
opravit prastaré poničené fotograﬁe. Podrobnosti se dozvíte na webu
www.art-ep-foto.webnode.cz.

Zde ještě stále platí:
Náš zákazník, náš pán.

Bližší informace najdete na www.obecondrejov.cz
nebo 777 668 212, 775 564 064.
Těšíme se na vás tým SKC v Ondřejově
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Na užité vlastnosti nášlapné dlažby
je záruka 20 let
Společnost DITON s.r.o. se řadí
mezi nejvýznamnější výrobce betonové dlažby a dalších produktů
venkovní architektury v České
republice. Na trhu úspěšně působí od roku 1999. Firma nabízí
velkou škálu výrobků, vysokou
kvalitu, příznivé ceny a špičkový
zákaznický servis.

Impregnace
a samočisticí efekt
Společnost DITON vyvinula patentovanou technologii
AQUASTOP!, která zaručí vnitřní impregnaci a ochranu před
vodou a jemným prachem. Na
užité vlastnosti nášlapné dlažby
je záruka 20 let! Na objednání
lze opatřit dlažbu povrchovou
úpravu EKOAKTIV, která využívá princip fotokatalýzy, kdy se
působením světla vytvoří aktivní
povrchová vrstva, která odpuzuje
a rozkládá částice nečistot. Nastává samočistící efekt – částice
nečistot jako např. saze, výfukové

plyny, mech, řasy se pomocí slunečního záření naruší a první déšť
je pak jednoduše smyje.

Inspiraci najdete
v Uhříněvsi
Zavítejte do značkové prodejny
Praha Diton v Uhříněvsi, kde najdete nejrůznější instalace betonových produktů Diton. Přijeďte se
inspirovat, jak kreativně ztvárnit
jakoukoliv venkovní plochu, ať již
s použitím různých druhů betonových dlažeb, obrubníků, palisád,
ztraceného bednění, štípaných
plotových tvarovek, opěrných zdí,
odvodnění nebo dalších produktů
společnosti! Prodejnu s velkým
areálem, kde je vybrané zboží přímo na skladě, najdete v průmyslové zóně v Bečovské ulici.
Výrobky Diton žádejte u vašeho
prodejce stavebnin
Na webových stránkách
www.diton.cz si můžete
snadno vyhledat nejbližšího
prodejce produktů Diton.

Kontakt: Praha Diton, s.r.o., Bečovská 939, Praha-Uhříněves,
mobil: 731 627 314, 739 348 367,
pracovní doba: po-pá od 7 do 17 hod., www.diton.cz

OPTICKÉ KABELY OD KOSMONETU
UŽ I V DOLNÍ LOMNICI
V lokalitě Dolní Lomnice
probíhá realizace projektu, jejímž výsledkem bude více než
padesát kompletně zasíťovaných
parcel, připravených pro výstavbu nových rodiných domů. To
vše v krásné krajině a v perfektní dostupnosti z Prahy. Projekt je vyjímečný mimo jiné tím,
že každý dům bude mít svoji
optickou datovou přípojku. Síť
optických kabelů na nových pozemcích bude realizována jako
součást sítě Kosmonet (Komunitní sítě Mnichovicka), která
má s prováděním rozvodů optických kabelů na Praze-východ
bohaté zkušenosti.
Zeptali jsme se zástupců developera a sítě Kosmonet, co si
slibují od této vzájemné spolupráce. Pan Jaroslav Antoš
z developerské ﬁrmy Abidea,
odpovídá: „Bydlení v krásném
prostředí je velmi příjemné,
avšak dnes je pro většinu lidi na-
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prosto nezbytné kvalitní připojení
k internetu, což je v lokalitách
mimo Prahu mnohdy problém.
Naštěstí v oblasti Prahy-východ
působí síť Kosmonet, o které víme,
že nabízí opravdu kvalitní služby
a zároveň má bohaté zkušenosti
s instalacemi sítí optických kabelů. Bylo tedy nasnadě požádat
o spolupráci právě síť Kosmonet.
Jsme si vědomi, že dostupnost
kvalitních internetových služeb
v místě ještě zvýší atraktivnost nabízených pozemků.“
Pan Jiří Mareš ze sítě Kosmonet k tomu dodává: „Při plánování
stavebních či výkopových prací
by měli projektanti včas myslet na
veškeré sítě, které dnes lidé k provozu svých domácností potřebují.
Internet je nyní jednou z nejvíce
se rozvíjejících sítí, které se stávají
naprosto běžnou součástí života.
Jsem rád, že lidé z ﬁrmy Abidea
si toto včas uvědomili a požádali
nás o spolupráci při realizaci to-

hoto projektu. Naše spolupráce je
výhodná nejen pro nás a pro ﬁrmu
Abidea, ale především pro budoucí obyvatele této nové lokality.
Ti díky ní získají vedle bydlení
v krásném místě i nejmodernější

a vysoce kvalitní připojení k internetu.
Projekt Pozemky Dolní Lomnice si můžete prohlédnout
na internetových stránkách
www.lomnicepozemky.cz .

REALITNÍ PORADNA
Kde blízko metropole bydlet, cítit se bezpečně, mít město
na dlani a zároveň být obklopen přírodou za přijatelnou cenu?
Jitka Chabeříková, Praha 5
Jako řešení vaší představy o bydlení Vám doporučuji nový „BYTOVÝ
KOMPLEX STONE PARK“ …
moderní bydlení v samém srdci
Benešova.
Tento moderně budovaný „Bytový komplex Stone Park“ je situován mezi ulicí Tyršova a nově vznikající ulicí Karla Nového v blízkosti
městského centra. I přes jeho umístění v centru, bude nabízet velmi
klidné bydlení v atriu s letní terasou,
fontánkou a parkem s potůčkem,
který ústí do jezírka s rybkami,
naučnou stezkou zeleně, malým
dětským hřištěm, ohništěm s možností grilování a pro ten nejklidnější
odpočinek několik zelených zákoutí
vhodných pro piknik. Dominantou
„kamenného“ atria je masivní lípa.
Byty jsou budovány postupně ve
třech etapách výstavby. Dvě etapy
jsou realizovány z ulice Tyršova,
z nichž první etapa je již ukončena
s posledními volnými byty. Ukončení druhé etapy se předpokládá
v září roku 2013 a etapa třetí, která

uzavře celý prostor z ulice Karla Nového, se začíná budovat.
Zájemcům o bydlení v této speciﬁcké lokalitě budou k dispozici byty
o velikostech 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
v různých dispozičních variantách
a o užitných podlahových plochách
od 41m2 do 134 m2. Součástí bytů
jsou balkóny, lodžie a terasy. V domě
je samozřejmostí výtah a sklepní kóje
pro každý byt. Parkování je zajištěno
na venkovních parkovacích stáních
ve vnitrobloku a po dobudování třetí
etapy budou k dispozici podzemní garáže, čímž bude parkování přesunuto
do podzemí, a tím se zklidní vnitřní klidová zóna s oázou zeleně.
Ale proč jen bydlet, když můžeme více!!
Ve vnitrobloku jehož hlavní dominantou bude „Stone Park“ a již známý „Stone Bowling Bar“, který nabízí
4 bowlingové dráhy, stolní fotbal, šipky a kulečník, včetně letní terasy pro
příjemné posezení s obsluhou a nabídkou míchaných nápojů a italské
pizzy, aj. …..

„Wow …“, co více si přát ….. Spokojenost našich budoucích rezidentů
spočívá i v tom, že zmiňovaný komplex je pouhých pár minut pěší chůze
(případně lze využít kyvadlovou dopravu spec. Ekovláčkem) od jednoho
z nejnavštěvovanějších zámků a parků
v ČR, a to Konopiště, včetně stejnojmenného golfového areálu.
Starobylé město Benešov si zachovalo mnoho dalších kulturně historických památek. Za zmínku stojí též
zřícenina kláštera minoritů, kostel Sv.
Mikuláše se zvonicí, pivovar Ferdinand
a další.
Město Benešov se stalo atraktivním místem díky dopravní dostupnosti

s Prahou, pracovním příležitostem
a zároveň bydlením v přírodě.
Pro usnadnění vašeho rozhodování o možnosti bydlení v tomto
areálu mne můžete navštívit při
Dnech otevřených dveří, které budou pravidelně opakovány každých
14 dní a budou zahájeny již v první
polovině května, a využít prohlídky
celého areálu, včetně kompletně
vybaveného referenčního bytu kde
vám bude nabídnuto malé pohoštění.
Odpovídala Kateřina Smith,
makléřka RK Evropa, Benešov
Tel.: 317 711 711,
e-mail: benesov@rkevropa.cz

Urbio Sisto: Nová Základní škola ECO
Společnost Urbio Sisto uvádí
na trh Základní školu ECO.
Velký zájem měst a obcí ve
Středočeském kraji o stavbu mateřských škol stále trvá. Zároveň se
s demograﬁckým vývojem v kraji
zvyšuje poptávka po místech v základních školách. Důvodů jejich
nedostatku je více:
 skutečný nedostatek míst pro
žáky ve školách v obci, bez nutnosti dojíždět
 místa ve školách sice zčásti
jsou, ale školní budovy neodpovídají současným požadavkům na
moderní výuku nebo jsou provozně velmi drahé (zejména náklady
na vytápění).
 původní budovy základních škol
už dávno slouží jiným účelům.
Společnost Urbio Sisto proto
po úspěchu mateřské školy ECO
připravila pro města a obce novou
Základní školu ECO.
Základní škola ECO odpovídá
současným požadavkům zákazníků
– kvalitní a velmi rychle vybudovaná škola ( za 3 měsíce), nízkoenergetická stavba s velmi nízkými
provozními náklady, snadno přestavitelná na jiný účel. Je možné

ZŠ ECO – pohled na vstup

kombinovat do vícetřídních variant,
jedno i vícepodlažních. Zajímavou
a časti využívanou možností je forma přístavby nebo nástavby. I vnější vzhled školy je možné libovolně
přizpůsobit, aby dobře zapadla do
okolního prostředí, typem fasády,
dřevěným obložením a dalšími variantami.

Urbio Sisto:
Společně s našimi
zákazníky stavíme
lepší obce a města.

ZŠ ECO – pohled na okna učeben

Typová stavba Základní škola ECO
– dvoutřídka, cena 3 450 000Kč bez DPH, na klíč
 Kompletní budova školy, kapacita: 2 třídy (2x26 žáků),
včetně plného zázemí – kabinety a kanceláře učitelů,
sociální zařízení, atd.
 Možné přizpůsobení podle požadavků zákazníka – libovolná
kapacita jednotlivých tříd, vícetřídní i vícepodlažní varianty
 kompletně dokončená stavba, projekt a základová deska v ceně
 projekt za 1 měsíc, stavba za 3 měsíce.
 Možné i ve variantách Klubovna ECO, Školicí středisko ECO
Kontakt: Urbio Sisto, s. r. o., Zdiby 783,
tel.: 420 731 166 194, e-mail:
daniel.klima@urbiosisto.cz, www.urbiosisto.cz
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Teakový nábytek pro dům, byt,
do kanceláře i na zahradu
Vážení čtenáři, prodejna
„Teak Galerie“ se těší na vaši
návštěvu. Najdete ji hned za
Uhříněvsí na hlavní silnici na
Prahu před Dolními Měcholupy.
„Doufáme, že návštěva naší prodejní galerie
pro vás bude příjemným zážitkem,“ říká vedoucí
prodeje Marie Tenglová. „Budeme rádi, pokud
u nás najdete inspiraci pro zařízení vašeho domu,
kanceláře, zahrady či panelového bytu. Teakový
nábytek a bytové doplňky z Indonésie mají široké uplatnění a již dávno neplatí, že se hodí pouze
do rozlehlých, tradičně zařízených domů.“

Do paneláku i do kanceláře

V nabídce ﬁrmy najdete také rozsáhlý sortiment z oblasti péče o volně žijící ptactvo a další
užitečné živočichy v zahradě. Určitě si vyberete
z pestré nabídky ptačích budek, krmítek, koupátek a kvalitních krmiv. Krásnou zahradní dekorací jsou také populární domečky pro včelky,
berušky a další užitečný hmyz.

Zahradní nábytek
V prodejně Teak Galerie najdete i nabídku
zahradního nábytku. Jeho výhodou je velká
odolnost vůči vlivům počasí. S postupem času
nechátrá, ale naopak získává na kráse. Vybrat
si můžete nejen stoly, lavice a křesla, ale i cenově dostupné truhlíky, nádoby a nejrůznější
podstavce na květiny. Za zmínku stojí i nabídka ručně vyráběných originálních soch z lávového kamene.

Teakové mísy i čínský porcelán
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 Teakový nábytek a doplňky nakupujeme
v Indonésii a fungujeme jako přímí dovozci.
Proto nabízíme příznivé ceny.
 Naše zákazníky jistě potěší, že téměř veškerý sortiment máme na skladě a nábytek si
mohou hned odvést. Nemusíte čekat dlouhé
týdny, než nábytek objednáme a dovezeme.
Toužíte po čtyřmetrovém jídelním stole,
nebo potřebujete do své restaurace čtyřicet
židlí – žádný problém, ihned dodáme.

Č er

nok

á

ANTIK – ART, spol. s r.o.
„Teak Galerie“
Přátelství 1258/7, Praha 10 – Uhříněves
kontakt: 606 286 998

lo v

NÁŠ TIP: Novinkou v sortimentu je kolekce několika kusů zcela ojedinělých konzolových stolů, konferenčních stolů a jídelních stolů z kořenů starých teakových stromů, které
byly ukryty pod zemským povrchem a vytvořily pestrou strukturu tvarů a barev. Tyto stoly
jsou opatřeny skleněnou deskou, aby nádhera kořenů vynikla.

VÝHODY PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY:

os t

ele

Jed

V prodejně „Teak Galerie“ jsme pro vás
připravili také množství ručně vyráběných bytových doplňků. Například svícny vyrobené
z měděných drátů, teakové misky různých tvarů
a velikostí, nejen pro milovníky historie máme
v nabídce také vázy a dekorační talíře z keramiky. Jedná se o repliky starého čínského porcelánu Celadon a repliky keramiky z dinastie Ming,
které se vyrábí starými technikami. Dále vás
mohou zaujmout propracované miniatury jízdních kol a motocyklů, sošky z teakováho dřeva,
vyřezávané reliéfní obrazy a plastiky, umyvadla
z mramoru a další.

á

Ať už si pořídíte teakový nábytek do jídelny, obývacího pokoje, ložnice či do kanceláře,
v každém případě si domů pozvete „kus“ přírody. Každý den se budete dotýkat stolu, jenž
je vyroben ze dřeva stromu, který rostl sto let.
A to je úžasný pocit, nemyslíte?

Péče o užitečné živočichy v zahradě

rov

Pozvěte si domů „kus“ přírody

Firma Dotrade dováží do České republiky produkty světoznámých značek, které si
u nás získávají stále více příznivců. „Nabízíme totiž tak trochu jiné potřeby pro zahradu,“ říká Kateřina Holaňová. „Upřednostňujeme kvalitu, originalitu, zajímavý design
a zároveň šetrný přístup k přírodě.“
Zahradní nářadí a potřeby Burgon and Ball
– tato anglická ﬁrma s dlouholetou tradicí patří
mezi světovou špičku zejména v oblasti stříhacích nástrojů. Při výrobě je kladen velký důraz
na kvalitu a použití prvotřídních materiálů, mezi
které patří především pravá Shefﬁeldská ocel
s vysokým obsahem uhlíku. Vybrat si od této
značky můžete i z široké nabídky pěstitelských
potřeb. Velice úspěšným produktem je např.
systém truhlíků „Domácí zahrádka“ – skládací
proutěný truhlík je vybaven vakem z netkané
textilie, do kterého nasypete zeminu. Po „sklizni“ na zimu truhlík jednoduše složíte. Vhodné na
balkony, terasy či místo záhonů na zahradu.

Hab

Teakovým nábytkem můžete zařídit i malý
byt v panelovém domě. Z „obyčejného“ obýváku rázem vykouzlíte originální prostory. Vybrat
si můžete z mnoha typů nádherných knihoven,
policových regálů, skříní, komod, konferenčních
stolků, jídelních stolů, židlí, lavic, barových židlí,
ale také křesel s ručně činěnou bůvolí kůží a zlacené čalouněné sedací soupravy. Velmi oblíbené
jsou i ložnice z teakového nábytku. Pokud si budete přát, rádi vám s výběrem pomůžeme a společně vymyslíme nejlepší řešení. Mnohdy stačí
pořídit si do interiéru pouze jeden „kus“ originálního teakového nábytku a výsledek je skvělý.
Teakový nábytek se dobře doplňuje i s moderní
technikou – jako jsou televize, počítače, hudební systémy. Mnoho bytových designerů využívá
zajímavý kontrast staletého majestátního dřeva
a domácí elektroniky, a nebojí se nejmodernější
hudební systém „postavit“ na polici z teakového
dřeva. Velice efektně vypadají i pracovny zařízené nábytkem z teakového masivu.

Tak trochu jiné potřeby pro zahradu

ck á

NÁŠ TIP
Kneelo je praktická zahradní podložka.
Vnitřek podložky tvoří silná vrstva protiotřesové EVA pěny, na ni navazuje pěna
s paměťovým efektem. Vrchní
vrstvu tvoří nepromokavá
pevná vrstva neoprenu
pokrytá lehce čistitelným,
rychle schnoucím
nylonovým
obalem.

Zveme vás do nově otevřené vzorkové
prodejny v Mukařově v Pražské ul.
(hlavní silnice na Říčany, bývalá prodejna
motorek před stavebninami), kde máte
možnost prohlédnout si kompletní
sortiment, poznat nové a zajímavé
produkty a nakoupit za výhodné ceny.
Kontakt: Kateřina Holaňová,
tel.: 312 316 616, e-mail: obchod@dotrade.cz.

Život v kraji

Vyhodnocení dotazníku
spokojenosti rodičů
V MIKEŠOVĚ ŠKOLCE
Mikešova školka nabízí svůj program pro předškolní děti již od roku 2007.
Otázka spokojenosti na straně rodičů i dětí byla a je pro nás zásadní. Z praxe
známe, že množství různých aktivit a kroužků nemusí nutně znamenat pozitivní
výsledek. Proto dbáme na vyváženost dne ,individuální přístup k jednotlivci
a neopomínáme prostor pro volnou hru dětí. Během let byl náš program upravován, obohacován a proto nás zajímal
názor rodičů, kteří nám na podstatnou
část dne svěřují své ratolesti. Posuďte
sami, jak to dopadlo:

O PARK PEČUJÍ DĚTI
Pokud se nyní projdete parkem
Antonína Švehly v Říčanech, uvidíte už z dálky informační ceduli, která
upozorňuje na fakt, že o park pečují
děti. A je tomu skutečně tak.
Žáci a žákyně Základní školy Magic Hill v Říčanech, která s parkem
sousedí, se rozhodli vzít si park pod
patronát. Mají v plánu v parku vybudovat informační stezku kolem
stromů, založit nové záhony a spolupodílet se na celkovém zvelebování a péči o park. Cílem je přispět
k tomu, aby se park stal příjemným
místem k odpočinku i poznání, a tak
jej mohly v budoucnu více využívat
i další školy z Říčan či okolí.
V rámci letošních oslav Dne
Země děti park slavnostně převzaly,
za účasti představitelů města pana
starosty Mgr. Vladimíra Kořena
a místostarostky paní Mgr. Hany
Špačkové, kteří tlumočili podporu
a poděkování celé radnice nejen vedení školy ale hlavně dětem. Celá
akce, kterou v Magic Hill učitelé
spolu s dětmi dlouho předem připravovali, vyvrcholila ve čtvrtek
18. dubna, kdy se v parku uklízelo
a umístily se první informační cedule ke stromům. Ty vytvořili žáci

a žákyně ZŠ Magic Hill a sami se
můžete přesvědčit, že se opravdu
povedly.
Do budoucna mají v Magic Hill
ještě hodně plánů, jak park dále
zvelebovat a věříme, že jejich úsilí
vydrží a nebude zmařeno bezohledným chováním některých nezvaných
návštěvníků parku, a že park bude
příjemným místem, které stojí za návštěvu. V každém případě se těšíme
a velmi oceňujeme akce tohoto typu,
kdy se děti učí nejen od nás dospělých ale i my, dospělí, se můžeme
hodně naučit od dětí samotných.

Svěřte nám vaše auto!
AUTOSKLOVOJKOV
„Zajišťujeme kompletní servis vozidel. Můžeme se pyšnit dlouholetou
tradicí. Naši zákazníci se k nám
rádi vracejí, čehož si velmi vážíme
a děkujeme za důvěru,“ říká Radek
Kadeřábek. Jednáme rychle a profesionálně, snažíme se vyjít vstříc
každému přání zákazníka.
Zajistíme celkovou likvidaci a registraci pojistné události, včetně
projednání veškerých formalit, bez
nutnosti vašeho osobního jednání s pojišťovnou. Poskytujeme
mobilní zasklívací servis. Pokud se
vám nehodí přijet se svým vozem
k nám, provedeme zasklení vozu
na vámi určeném místě kdekoli po
Praze a Středočeském kraji. Víte, že
pokud máte poškozené čelní sklo,
hrozí vám při silniční kontrole nejen
pokuta, ale policista může odebrat
až pět bodů. Proto výměnu čelního
skla neoddalujte.

Služby
autoopravny
AUTOSKLOVOJKOV
 Jsme partnerem
smluvních pojišťoven.
 Výměna skel pro
osobní a nákladní
automobily, autobusy.
 Převzetí vozidla u Vás
a převezení opraveného
vozidla na sjednané místo.
 Čištění interiéru
- na požádání vyčistíme
ZDARMA vaše auto
při výměně čelního
autoskla.
 Zapůjčení náhradního
vozidla po dobu opravy.
 Dálniční známku
přelepíme bez poškození
na nové přední autosklo
vozidla.

Autosklovojkov, volejte - tel.: 321389 506, 777 035 666,
777 268 919, provozní doba: po-pá: 7.30-16.30 hod.,
so: 8-16 hod. (po telefonické domluvě možnost i v jinou dobu)
e-mail: autosklovojkov@seznam.cz
http://autosklovojkov.cz, http://vojkov.eu

Vítá vás DOLTON RANCH
– statek Svojetice
Restaurace a pension Dolton
Ranch nabízí návštěvníkům příjemné prostředí. V areálu se nacházejí stáje. Vaše děti se mohou projet
na koni, hrát si na bezpečném hřišti, na zahradě jsou i domácí zvířata
jako králíci, slepice, kozy, které děti
mohou pozorovat. Návštěvníci si
oblíbili i solnou jeskyni – zatímco
rodiče odpočívají na lehátkách, děti
hledají barevné diamanty. Dolton
Ranch nabízí domácí kuchyni a na
přání i v BIO kvalitě.
Nově jsme otevřeli workshopy
pro školy a školky.
 Pečení domácích placek
(děti si vlastnoručně vyrobí
a upečou placku či housku).
 Výroba panenek (děti dostanou bílou látkovou panenku,
a tu si dokreslí a udělají šaty).
 Zahradník
 Péče o zvířata
 Sbírání diamantů v solné
jeskyni (učitelky vstup zdarma)
V případě zájmu pro děti
přichystáme i oběd.
Doprava je snadná – autobus
staví přímo před areálem na
návsi.

Rezervace na ubytování,
workshopy, solnou jeskyni či
informace o možnosti ustájení
vašich koní na tel.: 602 270 279.
www.doltonranch.cz

Dobrý servis
potěší i cenou

Fabia
Octavia Tour

Výměna sady rozvodů
Octavia Tour 1,6
již od 4 282 Kč

Výměna zadního
dílu výfuku

Výměna předních
brzdových destiček
již od 1 371 Kč
již od 1 375 Kč

Fabia
Octavia Tour

již od 2 655 Kč
již od 3 271 Kč

Dezinfekce klimatizace
Fabia
již od 700 Kč

Uvedené ceny zahrnují také servisní práci a jsou včetně DPH.
Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
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Servis: 323 666 132
Odtah. služba: 723 850 333

Prodej náhradních dílů
a příslušenství
Tel.: 323 666 133

Prodej vozů: 323 666 129
E-mail: beno@benoricany.cz

Život v kraji

Zahrádka je otevřena a začínáme grilovat
V měsíci dubnu jsme v hostinci v Doubku otevřeli zahrádku.
Pro někoho malý krok, pro Doubek a okolí velká radost.
Protože nám počasí přeje, již teď je zahrádka útočištěm
mnoha cyklistů. A náš šéfkuchař pro vás připravuje speciální
nabídku grilovaných dobrot.

SPECIALITY NA GRILLU

Pokud nám bude počasí přát i nadále, budeme se snažit uspořádat co nejvíce akcí právě na
zahrádce, vzhledem k nestálosti jarního počasí,
bude program na květen vyvěšen vždy aktuálně na internetových stránkách www.hostinecvdoubku.cz.
Nicméně, pro ty z vás, kteří jste si zvykli na
naše besedy, bály, divadélka, máme na 12. 5.
2013 připravenou besedu s MUDr. Radimem
Uzlem. Veselá povídání s panem sexuologem
slaví všude velké úspěchy a my věříme, že
v Hostinci v Doubku tomu nebude jinak. Neboť
jak všichni víme, témata, která se týkají sexuologie a podobně, jsou u piva jedna z nejprobíranějších, takže proč se nezdokonalit…? Nicméně, vzhledem k velkému zájmu, doporučujeme
rezervaci lístků předem.
Cvičení ve velkém sále
Pro ty z vás, kteří jste podcenili letní přípravu v minulém měsíci, pořádáme bloky cvičení
i v květnu, bohužel v tomto případě nehledejte
výmluvu v počasí, pravidelně se cvičení koná
každé nedělní dopoledne v sále hostince.

HOVĚZÍ - PŠTROS - ZVĚŘINA
RYBY - BURGRY - ZELENINA - SÝRY
AKTUALITY NA WEBU
DĚTSKÝ PARK
PÁTEK
17.00 - 22.00
SOBOTA A NEDĚLE
14.00 - 22.00
NEBO PO TELEFONICKÉ DOHODĚ

Tel.: 776 776 897
www.villavojkov.cz
Tehovec - Vojkov, K nemocnici 44

Vysavač ETA Canto
sací výkon
530W

Chladnička kombinovaná
ELECTROLUX

3299,-

3499,Pračka WHIRLPOOL
energetická třída A++

Sklokeramický sporák
MORA
DÁREK
12-dílná
sada
nádobí

1000 otáček
6 kg prádla
6. smysl

!

7990,SodaStream
náplně od
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99,-

energetická třída A+
LED osvětlení
objem chladničky 223l
objem mrazničky 92l
výška 175cm

Doprava
zdarma

8990,-

5 990,-

6990,Dolce Gusto
kapsle od

99,-

Mateřská školka Jitřenka s prvky
Montessori pedagogiky

Všechny kroužky jsou ZDARMA

10 490,-

Doprava
zdarma
10 990,-

+

Květen ve znamení hokeje
Pro sportovní fanoušky, jsme v rámci konání mistrovství světa v hokeji, připravili plátno
a promítačku, na které bude možné sledovat přímé přenosy našich hráčů, podle zájmu i ostatních zápasů. S přenosem začínáme 3. 5. 2013
utkáním ČR x Bělorusko.
A což takhle dát si koncert?
Tak jako předchozí měsíce ani tento měsíc nemůžou chybět koncerty a diskotéky. Pro tento
měsíc jsme připravili opravdovou lahůdku v podobě koncertu Evy a Vaška, který se připravuje
na 26. 5. 2013. Ceny lístku a možnost rezervace
sledujte na webových stránkách. Pro mladší generace je připravena diskotéka a DJ Lukor a to
18. 5. 2013. V současné době zároveň připravujeme dětský den, jehož závěrečnou podobu
zveřejníme v brzké době na našich webových
stránkách.
V hostinci v Doubku se těšíme a na vaši návštěvu! Všechny novinky o konání akcí, koncertů a jídelním lístku můžete sledovat na našich
webových stránkách www.hostinecvdoubku.cz

323 661 533
OD FLIP
Pražská 309
Mukařov

www.flip.cz

Mateřskou školku Jitřenka
najdete v obci Vyžlovka
v krásném prostředí u lesa.
Proč by si měli rodiče vybrat
právě vaši školku?
Dětem nabízíme rodinné prostředí s jednou
věkově smíšenou třídou v nově rekonstruované vile, která má prostornou zahradu s krytým
pískovištěm. Každý den dopoledne naše kroky
směřují hlavně do lesa, kde stopujeme zvířátka,
pozorujeme hmyz a hrajeme nejrůznější hry. Do
školky si zveme divadélka a hodně výletujeme.
Navštěvujeme okolní obce a vždy vymyslíme
konkrétní cíl – jdeme na poštu, do knihovny,

nakrmit kačenky v rybníku atd. Rodiče jistě
ocení, že ve třídě může být maximálně 19 dětí,
se kterými intenzivně pracují dvě učitelky a ředitelka. Děti mají zajištěnu celodenní stravu
a samozřejmě dbáme na správný pitný režim.
Jak věkově staré děti přijímáte do školky?
Rodičům se snažíme vycházet maximálně
vstříc, takže přijímáme děti od 2 do 7let, ale
i mladší, a to v průběhu celého roku do naplnění kapacity. Provozní doba je od 6:30 do 17:30
hod., ale po domluvě i delší, což je pro rodiče
dojíždějící za prací příznivá služba. Nabízíme
dokonce i večerní a noční hlídání. Pokud potřebujete pohlídat děti jen občas na pár hodin, ani
to není problém.
Podle jakého vzdělávacího programu
školka?
Jelikož fungujeme 4.rokem, tak máme opravdu propracovaný vzdělávací program, který je
schválen ministerstvem školství. Nově zavádíme práci s Montessori pomůckami a tématické
projekty na elipse. Také Waldorfské myšlenky nám nejsou cizí a programy Zdravá škola
a Začít spolu. Pracujeme s dětmi individuálně
i frontálně, rodiče jsou každodenně informováni, co děti ve školce zažily.

Cena za kroužky je již zahrnuta ve „školném“,
takže rodiče již nemusejí nic doplácet, jak je tomu
mnohdy v jiných školkách. Nabízíme 1x v týdnu
dopoledne angličtinu s externí lektorkou. Odpoledne pro děti připravujeme každý den jiný kroužek:
 v pondělí zdravotní cvičení,
pohybové hry a tanečky,
 v úterý zpívánky, muzicírování a ﬂétničky,
 středa angličtina
 čtvrtek „šikovné ručičky“, kde vyrábíme
krásné věci z Fimo hmoty, korálků, z pryskyřice, ozdobných drátků, samoschnoucí hmoty,
dokonce i šijeme látkové
panenky. Také nabízíme
tenis s profesionálním trenérem. Dále
2x týdně individuálně
pracujeme s dětmi,
které mají logopedické
problémy a speciálně
se zaměřujeme na práci
s předškoláky.

Kdykoliv se přijďte
přesvědčit, že naše školka Jitřenka je přesně
to pravé pro harmonický rozvoj vašeho dítěte.
Kontakt: Školka Jitřenka,V Březinkách 209,
Vyžlovka, info@skolkajitrenka.cz, www.skolkajitrenka.cz, tel.: 734 257 995, 602 811 004.
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Řádková inzerce
OPRAVY
CHLADNIČEK,
MRAZNIČEK
AB SERVIS
Jaroslav
Kubíček,
tel. 603 464 367
Pod Jiřím 205,
Mirošovice

 PRODÁM
Z RODINNÝCH
DŮVODŮ
PROSPERUJÍCÍ
TRAFIKU
NA NÁDRAŽÍ VE
STRANČICÍCH,
VÍCE INFORMACÍ
NA TELEFONU:
774 737 131.

NESTÍHÁTE, NEZVLÁDÁTE,
NEMÁTE POTŘEBNÉ NÁŘADÍ?
 PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ
 PRODEJ PNEU ZA SKVĚLÉ CENY
 USKLADNĚNÍ VAŠICH PNEU
 PRODEJ MINIBIKŮ, MINICROSŮ A ATV
ZIMNÍCH PNEU
AKCE: DOPRODEJ
ZA SKLADOVÉ CENY DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Kostelec nad Černými lesy, Kutnohorská 24
TEL.: 321 69 75 75, 739 096 475
tomicpneu@seznam.cz

www.tomicpneu.cz

 Hledáme číšníky a servírky pro naší restauraci
„krátký dlouhý“ týden, nástupní plat 15.000,-kč + tip
Praxe, AJ podmínkou, profesní životopis s fotograﬁí
 VODA - TOPENÍ,
prosím zasílejte na reditel@parkhotelpopovicky.cz,
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
www.parkhotelpopovicky.cz
Tel: 604 835 260, inhe@seznam.cz
 Hledáme samostatného pekaře pro naší pekárnu.
Praxe v oboru podmínkou. Nástupní plat 20.000,-kč.
 PRONÁJEM NEBYTOVÝCH
Profesní životopis prosím zasílejte na
PROSTORŮ K PODNIKÁNÍ
V MNICHOVICÍCH O ROZMĚRECH reditel@parkhotelpopovicky.cz,
www.parkhotelpopovicky.cz
23 m2 (PROVOZOVNA + WC
 Hledáme baristu/barmana pro naší restauraci
+ CHODBA), PRAŽSKÁ ULICE.
„krátký dlouhý“ týden, nástupní plat 15.000,-kč + tip
TEL.: 724 781 105
Praxe, AJ podmínkou, profesní životopis s fotograﬁí
 Prodám bílá garážová vrata
prosím zasílejte na reditel@parkhotelpopovicky.cz,
na dálkové ovládání o rozměru
www.parkhotelpopovicky.cz
2.380 mm x 2.270 mm. Vrata jsou
 Nabízím úklidové práce kolem vašeho domu.
koupená a namontovaná v roce 2006,
Práce zahrnuje: sekání, řezání, úklid i s odvozem.
nebyla ale používaná. Zn. GarTech.
I malé opravy na domu. Volat prosím po 15. hodině.
Původní cena 30.000,- Kč, prodám
Tel: 605 107 118.
za 15.000,- Kč. Renata Pětrošová
Mukařov, tel. 731 156 791.
 Známá perníkářka z Mnichovic paní Radka Bělinová,
mail: nasivky@nasivky-sandy.cz.
která na své výrobky získala certiﬁkát originální produkt
Zápraží, hledá prostory pro výrobu perníků, nejlépe
s možností bydlení. Nabídky na tel.: 732 222 295.
 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

ÚDRŽBA DOMŮ A ZAHRAD
VŠEHO DRUHU

JURIS REAL, spol. s r.o.

JEDNORÁZOVĚ ČI PRAVIDELNĚ

vykoupí či zprostředkuje prodej
nemovitostí i v případě zatížení exekucí,
hypotékou nebo před privatizací.
e-mail: jindra@rkjuris.cz

•
•
•
•
•
•

OPRAVÍME
ZAŘÍDÍME
PŘIVEZEME
NAŠTÍPEME
NATŘEME
NAŘEŽEME

•
•
•
•
•
•

VYKOPEME
ZASADÍME
POSEKÁME
VYMALUJEME
UKLIDÍME
VYSTĚHUJEME

A SPOUSTU DALŠÍHO DLE VAŠEHO PŘÁNÍ,
NIC NENÍ PROBLÉM.

TEL.: 605 808 001
VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
TEL.: 608 214 424

BETONÁRKA
MUKAŘOV

Společná advokátní
a realitní kancelář

www.jurisreal.cz
Tel: 777 985 353

Vysoká kvalita
NEJLEPŠÍ CENY
autobaterií

AKCE

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

KUPÓN: SLEVA NA BETON 10%
VÝROBA NÁBYTKU
Romanovský Luboš

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

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

www.romanovsky.cz
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Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu,
množství a kapacitě za kilogram 8,- Kč!
!AKCE BATERIE!
12V 180 Ah 1000 A při vrácení váhově
stejné baterie 2.850,- bez DPH
12V 225Ah 1150 A při vrácení váhově
stejné baterie 3.650,- bez DPH
Rožníček Jan
tel: 774 333 872

www-pro-tir.cz

Jan Slavík
tel: 725 935 531
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VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ
ZALESŇOVÁNÍ
VYKÁCENÝCH PLOCH
TEL.: 602238849
www.broukal.cz

ZEMNÍ PRÁCE,

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

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

Fotogalerie realizací na stránkách
AUTOELEKTRIKÁŘE
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www.facebook.com/Zahradybelousek.cz

PELETY Ø 6mm

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

JAKO JEDINÍ V ČR!

PŘIJÍMÁME ZAKÁZKY
NA ROK 2013

německá kvalita
na českém trhu

Kompletní
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek
Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

 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

betonárka

BETON Strančice s. r. o.

Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

L ET

Z Á RU K A
N A C E LÝ D Ů M

260 000 SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
2 500 TYPŮ RODINNÝCH DOMŮ
85 000 POSTAVENÝCH DOMŮ
80 LET PŮSOBENÍ V EVROPĚ

Po-Čt 7:00-16.00 Pá 7:00-15.00

ZAVA & COMP

5

ní
Kurzy plavá
i
tm i dětí bez

pro rodiče s dě
tí na dlani.
rodičů ve Světě dě

Slaná voda s teplotou 31°C,
klidné a čisté prostory určené
jen pro klienty plavání.
Od září 2013 připravujeme
kurzy plavání v novém centru
Na Fialce.Informace na

www.svetdetinadlani.cz
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BUNGALOW FN 110 – 170 A

SUCHÉ PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Sklady-odběrná místa:

 774 605 112

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

EXKLUSIVE 104-134 B V4

EXKLUSIVE FZ 104–104 B V5

U nás si vyberete!
U
nás
vyberete!
Nabízíme
domysi
od 70
m do 300 m i individuální projekty.
2

2

2

Nabízíme typové domy od 70 m do 300 m 2 a také individuální projekty.
G008_10_12_OKAL_Inz_TOP_DOMY_2013_438x280_PS_NV.indd 1

BUNGALOW FN 128–128 A

WWW.OKAL.CZ
WWW.OKAL.CZ
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LETNÍ SLEVY
do 15.00 h Po-Pá
170,-

SL

Možnost
pořádání
ﬁremních
akcí a večírků,
rauty, turnaje
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140,-

do 18.00 h Po-Pá
250,-

SL

190,190,290,-

360,-

A
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od 18.00 h
Po-Pá
+ So+Ne

A
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www.bowling-vojkov.cz

SL

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul.,
251 62 Mukařov

Rezervace: 323 660 231

DÝCHEJTE ZHLUBOKA!
15. 4. – 31. 5. 2013

Kontrola a čištění
klimatizace

775 624 469

390 Kč

www.hotovedomy.cz
Mgr. Zdeněk Havel,
advokát

Václav Sláma
stavební, tesařské,
pokrývačské
a klempířské práce

Právní služby v oblasti
občanského, obchodního,
rodinného a trestního práva.
Tel.:
email:

RENAULT COMFORT ASSISTANCE
na 7 měsíců zdarma*

777 699 373

zdenekhavel@seznam.cz

INSTALKLUB
Vančura

Sosnová 221,
251 62 Mukařov
e-mail: vaslama@seznam.cz
tel: 739 544 665

Tel.: 603 525 617

Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com
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*Službu Renault Comfort Assistance lze získat na 7 měsíců zdarma v rámci jakéhokoli servisního úkonu.
Cena za kontrolu a čištění klimatizace je včetně originálních dílů, práce a DPH. O kompletní nabídce
a přesných cenách se prosím informujte u participujících partnerů Renault. Tisková chyba vyhrazena.
Více na www.renault.cz

VÁŠ RENAULT PARTNER:

Auto-Pilař s.r.o., tel 323 601 185
www.auto-pilar.cz, info@auto-pilar.cz

Havlíčkova 447, Sedlčany,
e-mail: info@drevoprodum.cz
Tel.: 606 076 736

www.drevoprodum.cz

