
ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU
6/2012

Téma Zápraží (str. 5) 
Může korupční 
skandál Davida 
Ratha zkomplikovat 
vyjednávání 
o penězích pro školy?
 

Standa Stárek z Ondřejova 
boduje v extralize

Život v kraji (str. 9)

XV. všesokolského 
sletu v Praze 
se zúčastní 
i 65 sokolů 
z Říčan.

ZDARMA

Život v kraji (str. 19)

Pomůžeme vám 

vybrat nejlepší 

dovolenou 

– klientské centrum 

Invia.cz v Říčanech

Život v kraji (str. 8)

„Prezidentem 

nebudu, žena 

nechce mýt 

na hradě okna,“ 

říká Zdeněk Svěrák.



Úvodník Napsali jste nám...

tiráž
Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou. 
To je Ladův kraj a okolí, Průhonicko, Kolovraty a Uhřiněves. 
Číslo 6/2012, vychází 1. 6. 2012
Časopis je zdarma rozšiřovaný do schránek a na distribuční místa.
Měsíčník, náklad v červnu 22 500 výtisků, rozsah 32 stran
Kontakty: Jednatel časopisu: Hynek Kašpar
Kancelář časopisu: SKC Ondřejov, Choceradská 62, 251 65
Telefon do kanceláře: 606 607 943
Šéfredaktorka: Helena Vlnařová, e-mail: redakce@zaprazi.eu
Redakce na mobilu: 774 780 140 
Manažer inzerce: Hynek Kašpar, e-mail: inzerce@zaprazi.eu
Inzerce na mobilu: 774 780 038, 
Kamila Kašparová, e-mail: KKasparova@seznam.cz, 601 344 588
Grafická úprava: Dita Novotná

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 6. 2012 pro texty
a 20. 6. 2012 pro inzerci.

Vydavatel: 
Nezisková org. MAS Servis Říčansko, o.s.,
Roklanská 805, 251 01 Říčany, IČO27028917
Evidence u Ministerstva kultury ČR pod číslem
MK ČR E 17548 (PATRIOT MK E 10604)

Redakcí nevyžádané fotografie a rukopisy se 
nevracejí. Zveřejňované texty nemusí vyjadřovat 
stanovisko redakce. Bez písemného souhlasu 
vydavatele nesmí být kopírována a rozšiřována 
žádná část časopisu Zápraží v jakékoliv formě.

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

inzerce

Milí čtenáři!
Květen máme za sebou a že byl opravdu 

bohatý na události. Hezké počasí přímo vybí-

zelo k nejrůznějším akcím – konaly se dálkové 

pochody a výlety, pořádala se zábavná odpo-

ledne pro děti, oslavovali jsme Den maminek 

a také policisté lapili Davida Ratha. To je 

jistě potěšující zpráva, že byl konečně někdo 

v Čechách takto jasně a průhledně dopaden 

kvůli korupci a snad se dočkáme i spraved-

livého rozsudku. Asi se nikdy nedozvíme, na 

čí objednávku se kolem Ratha stáhla smyčka, 

ale lepší něco, nežli nic. A kdo ví, možná při-

jdou na řadu další politici, kterým se dělají „

boule“ na podlaze. Teď jen držme palce, aby 

se kvůli tomuto korupčnímu podvodu nepo-

zastavily dotace, které již některé obce ze 

Zápraží čerpají nebo jim byly přislíbeny. 

Bez dotací ze Středočeského kraje se 

obešla akce Zvířátkový cyklozávod, kterou 

uspořádalo MC Lodička ve Strančicích.. 

Zúčastnilo se šedesát  závodníků  a kolem 

čtyřiceti rodičů a prarodičů. Na trase čekala 

na závodníky zvířátka s úkoly – lev, žirafa, 

kočičky, had, žába, pes a liška, zebra a pan-

da, gepard a nosorožec. Děti musely pro-

kázat znalosti s dopravy, poznat dopravní  

značky, a předvést jízdu zručnosti. Všichni 

prošli a zvládli závod na jedničku. Za od-

měnu malí závodníci dostali dobroty a také 

si mohli opéct buřtíky. Děti i dospělí si moh-

li i vyzkoušet workshopy tvořivých dílen 

decoupage, zvířátka z Fima, organzové 

kytičky a plstěnou vlnu. Program vyvrcho-

lil loutkovou pohádkou o Červené Karkulce 

a zlém vlkovi a ukázkou policejní techniky, 

kterou ochotně přijeli předvést  příslušníci 

Policie ČR z Říčan. 

Spoustu prima akcí 

i na červen vám 

přeje Zápraží

Helena Vlnařová

Jak bylo 
na Dni Země?
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Říčany – Na louce u Říčanské hájovny se 

konal druhý ročník oslav Dne Země. Letos 

přišlo ještě více lidí než vloni – kolem 500 

malých i velkých návštěvníků, kteří si mohli 

vybrat z pestré nabídky programu. Téma le-

tošní akce bylo „Oslava rostlin“. Návštěvníci 

si vyzkoušeli land art, mohli si zasadit dýňová 

semínka do vlastnoručně malovaných květináč-

ků, dozvěděli se užitečné informace o přírod-

ních zahradách či ochutnali dobroty připravené 

z planých rostlin – kopřiv a pampelišek. Vel-

ký zájem byl o divadelní představení Divadla 

Fígl O chaloupce z perníku, květinovou plstící 

dílnu, mikroskopování, soutěže pro děti, Fair 

Trade stánek společnosti NaZemi, malování na 

obličej, opékání u ohně či posezení v orientální 

čajovně Čajchan. O hudbu se postarala kapela 

Úžas v rytmu. Dospělí se v hojném počtu zú-

častnili ekokvízu v ekoporadně Muzea Říčany 

a výsledky nebyly k naší radosti vůbec špatné. 

Den jsme zakončili promítáním úspěšného fil-

mu Království lesa, který zvítězil na loňském 

festivalu Ekofilm. Děkujeme Městu Říčany za 

organizační a finanční podporu a dalším organi-

zacím za pomoc s pořádáním akce – konkrétně 

Muzeu Říčany, TJ Sokol Říčany a Radošovice, 

o.s. Vesmír, MAS Říčansko a říčanským včela-

řům a firmě Arborn – zahradnické služby.  

Marie Tvrdoňová, Ekocentrum Říčany
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Celé Čechy testovaly 
páťáky a deváťáky
Ve dnech 21. 5. až 8. 6. musely základní školy v celé České 

republice provést celoplošné testování vědomostí žáků 5. a 9. tříd. 

Do generální zkoušky se zapojí přibližně 3 700 škol a na 165 000 

žáků. Celý projekt Ministerstva školství, který se připravoval 

tři roky, stál 300 miliónů korun. Samotná zakázka na vytvoření 

elektronického testovacího softwaru má hodnotu 92 milionů korun. 

Druhá generální zkouška proběhne v červnu 2013. Se spuštěním 

plného provozu platformy se počítá od června 2014.

Cílem tohoto rozrůznění je snaha poskytnout 

smysluplnou zpětnou vazbu o dovednostech 

v jednotlivých předmětech i žákům průměr-

ným a dobrým, kteří by při nastavení obtížnosti 

úloh jen na úplné minimum zjistili pouze to, že 

„překvapivě“ všechno, co test obsahuje, umějí 

a zbytečně by testováním ztratili čas. 

Základním cílem ale zůstává ověření dosaže-

ní minimální úrovně dovedností a zastavit pro-

pad znalostí českých žáků, který dokládají me-

zinárodní srovnávací výzkumy TIMSS a PISA.

Žebříčky škol se sestavovat
nebudou

Ještě ale není úplně jasné, jak Česká školní 

inspekce naloží s celkovým hodnocením škol. 

Žebříčky škol od nejlepších po nejhorších se 

prý sestavovat nebudou. Pokud ale některá ško-

la dosáhne hodně špatných výsledků, kontrole 

inspekce se nevyhne. Proto je zřejmé, že mnoho 

škol není s testování nadšeno. Připomínky má 

i mnoho rodičů, kteří se obávají, aby se školy ze 

strachu před špatným umístěním nesoustředily 

výuku pouze na zvládnutí testů. Strach mají 

i ředitelé.

Mnichovičtí žáci si vedli
velmi dobře

Jednou ze škol, která se zúčastnila prosin-

cového testování, byla i ZŠ T. G. Masaryka 

v Mnichovicích. Paní ředitelky Marcely Erbe-

kové jsme se zeptali na názor na tento ojedinělý 

projekt Ministerstva školství. 

„Základním cílem testování je zpětná vazba 

pro žáky a jejich rodiče, aby věděli, co jejich 

dítě zvládá a kde naopak má nějaké nedostatky. 

U nás v Mnichovicích toto víme, a proto naše 

žáky pravidelně testujeme sami. Pro nás pe-

dagogy je testování ověřením toho, zda školní 

klasifikace a požadavky na žáky odpovídají ce-

lostátně platným standardům. Samozřejmě jako 

odborníci na vzdělávání si uvědomujeme, že 

testování má své limity. Na výsledcích v testech 

se promítá celá řada faktorů – nejen školní výu-

ka, ale i žákovy předpoklady ke studiu, rodinné 

zázemí apod. Paolo Santiago, šéf týmu OECD 

hodnotícího vzdělávání v Česku, dokonce tvrdí: 

„Pokud se testy budou brát příliš vážně a stanou 

se alfou a omegou vyučování, pak mohou mít 

velmi škodlivé a neplánované účinky.“ 

Testy připravila Česká školní inspekce. Je-

jich úroveň a technickou připravenost vyzkou-

šelo 104 vybraných základních škol v pilotním 

projektu již v prosinci 2011. Po zhodnocení 

připomínek doznaly testy určitých změn.  Za-

tímco žáci pátých tříd budou podobně jako 

v prosincovém pilotním testování řešit jen testy 

z českého jazyka, matematiky a angličtiny, pro 

žáky devátých tříd je připravena na výběr ještě 

němčina a francouzština. Oproti prosincovému 

pilotu jsou v testech také úlohy, v nichž žák 

sám tvoří a zapisuje odpověď. Ve většině úloh 

ale bude žák vybírat odpověď z nabídky. V tes-

tech cizích jazyků budou nově i úlohy založené 

na poslechu mluveného úryvku. 

Dvě různé obtížnosti
Zásadní novinkou v koncepci testů je diver-

zifikace obtížnosti. Základní (lehčí) úrovní jsou 

elementární požadavky povinné pro každého 

žáka, který projde pátou nebo devátou třídou. 

Velká většina žáků si s úlohami odpovídajícími 

této minimální úrovni hravě poradí. A pokud do-

statečně úspěšně vyřeší první část úloh, zobrazí 

se zbytek testu sestavený z úloh vyšší úrovně. 

Alena Jetmarová

MŠ Magic Hill, 

www.magic-hill.cz

K mnoha aktivitám, které již tradičně naše 

mateřská škola  nabízí, jsme se  rozhodli v tomto 

školním roce otevřít i kroužek hry na sopránovou 

zobcovou flétnu.

Naším cílem byl nejen nácvik a podpora správ-

ného dýchání, ale zejména seznámení s tímto do-

provodným hudebním nástrojem a schopnost 

zahrát  několik jednoduchých rytmických celků, 

později také písniček.

 Děti hrají bez not. Rytmické celky  i písnič-

ky jsou uvedeny v grafické podobě a tím dochází 

k rozvoji vnímání všemi smysly, následně i  k zá-

kladu rozvoje čtenářských dovedností, což je pro 

děti předškolního věku velmi přínosné.

Nabídka kroužku je vítána nejen ze strany ro-

dičů, ale zejména, a to je velmi důležité, hlavně 

dětí. Děti pískají s nadšením a elánem sobě vlast-

ním a při práci s flétničkou postupují velmi zod-

povědně. Z jejich nadšení je znát, že se na další 

Chvilky s flétničkou v MAGIC HILLv MAGIC HILL

lekci velmi těší a flétna se stala nedílnou součástí 

jejich života. V současné době umíme  již šest 

tónů  a začínáme s hrou oběma rukama, což vy-

žaduje již značnou zručnost a trpělivost.

   To, že  v rámci domácí přípravy s hrou začali 

dokonce i někteří z rodičů nás příjemně překva-

pilo a pro děti je to velmi silná motivace k další-

mu zdokonalení.

Na konci školního roku plánujeme krátkou 

„flétničkovou“ přehlídku ukončenou předáním 

krásných diplomů, jako ocenění dětí za jejich 

celoroční snahu a i v  následujícím školním roce 

plánujeme dále stavět na  současných základech. 

Všichni se těšíme na další 

„flétničkové“ chvilky.

Úspěch mnichovických páťáků 

v prosincovém testování:
� Matematika – 80% úspěšnost, 

patříme mezi 17% nejúspěšnějších škol

� Český jazyk – 77% úspěšnost, řadíme 

se mezi nadprůměrné školy

� Anglický jazyk – 64% úspěšnost, 

patříme mezi 18% nejúspěšnějších škol

(poznámka: zejména testy z anglického 
jazyka byly velmi náročné, mnohé testové 
úlohy neodpovídaly učivu 1. stupně základní 
školy, i přesto se mnichovičtí žáci umístili 
mezi nejlepší pětinou zapojených škol)

Padesát starostů z obcí kolem Prahy se sešlo 

v Říčanech, aby jednali o krizové situaci v zá-

kladních školách, které přestávají kapacitně 

stačit a hrozí, že nepojmou ani žáky s trvalým 

pobytem v dané obci. Setkání zorganizovali 

starosta Dolních Břežan Věslav Michalik, MAS 

Říčansko a také město Mnichovice, které zajis-

tilo prezentační techniku a postaralo se o občer-

stvení. Výsledkem tohoto setkání byl otevřený 

dopis premiérovi vlády, ministrovi financí, mi-

nistrovi školství a ministrovi pro místní rozvoj. 

V tomto dopise starostové „volají“ o pomoc 

a navrhují řešení v podobě alokace peněz z ev-

ropských fondů. „Ministerstvo školství čerpá ev-

ropské peníze ze strukturálních fondů, konkrétně 

z Operačního programu vzdělávání pro konku-

renceschopnost. Je v něm dosud nevybraných 

54 miliard korun,“ vysvětluje místostarostka 

Mnichovic Petra Pecková, která patří do pracov-

ní skupiny zástupců obcí. „Peníze z tohoto pro-

gramu jsou ale určeny je tzv. „měkké projekty“, 

tedy na školicí a vzdělávací programy. Ne na sta-

vební investice do škol. A my potřebujeme, aby 

Evropská unie tyto „měkké“ peníze realokovala 

na „tvrdé“ investiční peníze. Již víme, že členové 

Evropské komise z Bruselu vzkázali, že změnu 

odsouhlasí. K tomu je ale zapotřebí rozhodnutí 

vlády. Podporu z ministerstva pro místní roz-

voj, ministerstva školství, ministerstva financí 

i z kraje máme. Stálo nás to neskutečně mnoho 

úsilí a vyjednávání. My jsme udělali maximum, 

teď je na řadě vláda, aby zajistila jednu z nejdů-

ležitějších věcí – a to kvalitní a důstojné podmín-

ky pro vzdělávání našich dětí. 

Zda se podařilo náš návrh prosadit, bychom 

měli vědět nejpozději do podzimu. Pokud vše 

dopadne dobře, mohlo by se na jaře 2013 za-

Jediným řešením je přesunutí evropských 
peněz z „měkkých“ projektů

čít čerpat. V tom případě musí být Mnichovice 

i další obce, které plánují vybudovat přístavby 

škol, popřípadě rozšířit kapacity jídelen či po-

stavit nové tělocvičny, připraveny. Mnichovice 

mají hotovou projektovou dokumentaci na ná-

stavbu školy a nyní probíhá stavební řízení. Je 

nutné ale připravit projekt nové jídelny a tělo-

cvičny, podle hotové objemové studie.“

Může korupční skandál bývalého hejtmana 
Ratha zkomplikovat vyjednávání o penězích 
pro školy?!

Obrovskou zásluhu na tom, že se kolapsovou 

situací v základních školách na Praze východ 

a západ začala zabývat vláda a příslušná mi-

nisterstva, nese starosta Dolních Břežan Věslav 

Michalik, který na kritický stav upozorňuje již 

od roku 2008. Pana Michalika jsme se zeptali, 

v jaké fázi vyjednávání se nachází „přesunutí 

peněz“ do Regionálního operačního programu 

Střední Čechy pro potřebu základního školství.  

„Celá anabáze kolem přesunu peněz není vů-

bec jednoduchá a podléhá přísným postupům 

schvalování. V polovině května byl zpracován 

expertní názor NERVu na realokaci prostředků 

operačních programů jako součást opatření, ve-

doucích k naplnění cílů Národního strategického 

referenčního rámce České republiky na období 

2007 – 2013 a starosty navrhovanou realokaci na 

výstavbu základních škol podpořil. Podle posled-

ních informací MMR navrhuje poslat 440 mil. Kč 

na infrastrukturu základního školství ve Středních 

Čechách. Co s velikostí alokace na ROP Střed-

ních Čechy udělá poslední vývoj okolo korupce 

bývalého hejtmana Ratha je těžké odhadnout, ale 

podle posledních zpráv ROP Střední Čechy jako 

organizace funguje systémově dobře a není dů-

vod spojovat tento korupční skandál s ROP.“

Do pracovní skupiny zástupců obcí, která 

intenzivně hledá řešení, patří: starosta Dolních 

Břežan V. Michalik, místostarostka Mnichovic 

P. Pecková, starostka Velkých Popovic M. Čer-

máková, starosta Kamenice P. Čermák, starosta 

Psár M. Vácha a ředitelka ZŠ T.G.Masaryka 

Mnichovice M. Erbeková.

Velké Popovice – Obec získala dotaci 

z Fondu pro rozvoj obcí a měst Středo-

českého kraje na nástavbu základní ško-

ly, která počítá se čtyřmi třídami, dvěma 

kabinety a dvěma sociální zařízeními. 

Dotace činí 7 876 711 Kč. Realizace této 

přístavby je naplánována na letošní školní 

prázdniny. Jak uvedla starostka Martina 

Čermákové, omezení vyučování bude jen 

minimální, pouze v posledním červnovém 

týdnu může dojít k drobným úpravám 

v rozvrhu v jednotlivých třídách. Pokud 

vše bude probíhat podle plánu, začne nový 

školní rok bez komplikací.

Dotace 
na přístavbu 
školy ve výši 
7 876 711 Kč

Mukařov – V základní škole v Mukařově 

se uskutečnily oslavy výročí, které bylo i ne-

bylo kulaté. Docházka v nové budově školy 

byla zahájena ve školním roce 1960/61, ale 

po zřícení boku budovy v roce 1982 se jeden 

rok v této škole nevyučovalo, takže výročí 

bylo přece jen kulaté. „Počasí opravdu přálo, 

a tak se všichni návštěvníci mohli zcela „vrh-

nout“ do víru oslav,“ uvedla ředitelka školy 

Jana Novotná. „Děti s rodiči napekly spousty 

sladkostí, s pedagogy vymyslely pro dospělé 

vědomostní soutěže. Kdo chtěl, dostal žákov-

skou knížkou a mohl se vydat napříč všemi 

třídami a absolvovat tak devítiletou školní 

docházku v rekordním čase. Na závěr obdr-

želi „dospěláci“ certifikát o jejím ukončení. 

100 výtisků certifikátů nestačilo, a tak došlo 

na další tisk. K pobavení hrála country kape-

la a vybrané děti pobavily návštěvníky svým 

vystoupením. Dojemné bylo rozloučení žáků 

dvou devátých tříd, kteří využili této akce. Po-

děkovali jsme také bývalým učitelům školy, 

kteří přijali naše pozvání a na akci přijeli. Ve-

liký dík patří hlavnímu sponzorovi akce, obci 

Mukařov. Dále pak všem sponzorům z řad 

rodičů a v neposlední řadě pedagogickým 

i nepedagogickým pracovníkům školy, kteří 

s dětmi celou akci připravili.“  

Výročí bylo i nebylo kulaté

Starosta Mukařova a paní ředitelka 

zahajují oslavy
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Osobnosti regionu

Nemrzí vás to, že jste začal s boxem tak 
pozdě?

Mrzí. Kdybych začal s boxem dříve, možná 

bych měl daleko lepší výsledky. Nebo ne! A do-

padl bych jako mnoho talentovaných kluků, kteří 

trénovali odmalička, ale pak je box přestal bavit 

a sekli s tím. Já byl ve svém pokročilém věku 

nováčkem a box mě úplně pohltil. Takže v tom 

nadšení jsem měl výhodu. Ale jinak mi samo-

zřejmě chyběla technika a zkušenosti ze zápasů.

Kdo vás k boxu přivedl?
Jak to jenom říct… Byl jsem pěknej sígr a ne-

chával se snadno vyprovokovávat k rvačkám. 

A můj kamarád Pepa Matys, který měl s boxem 

zkušenosti, mi řekl, ať toho nechám a raději si 

vybiji energii v ringu než na ulici. A začal mě 

sám trénovat u nich ve stodole, kde měl zavěšený 

pytel. Pak jsem začal chodit do klubu do Říčan, 

ale tam to nemělo moc úroveň. Jednou jsem si 

jel do Prahy koupit vybavení do speciálního ob-

chodu pro boxery, a tam mi nabídli, zda bych ne-

chtěl u nich v klubu SK Boxing Praha trénovat. 

A tak jsem začal po práci jezdit třikrát týdně do 

Prahy. A v ostatní dny trénoval fyzičku. 

Co vám tenkrát řekl trenér Marek Šimák, 
když vás poprvé uviděl boxovat?

Že nemám techniku, což se dalo čekat. A že 

jsem ohromný srdcař a bojovník a zápas do po-

slední chvíle nevzdávám. A že se nebojím do-

stat ránu. To mě odhadl dobře.

A co nyní?
Technika se zlepšila a srdcař jsme stále stej-

ný ☺.

Máte „zlobivé“ děti? Doporučuji box!
Standa Stárek z Ondřejova 

začal boxovat až ve svých 

25 letech. Za čtyři roky 

se dokázal dostat mezi 

boxerskou špičku a stal 

se mistrem republiky 

v polotěžké váze.

Jaká je vaše slabá stránka?
Já vám to prozradím a pak si na mě někdo 

počíhá a dostanu… Špatně se mi boxuje proti 

vysokým klukům, kteří mají delší ruce a drží si 

mě od těla. 

A v čem je vaše výhoda?
Jsem bojovník a každý zápas jedu naplno. 

I když prohrávám a dostávám, snažím se výsledek 

zápasu zvrátit. A nepřipouštím si možnou prohru. 

Byl jste někdy zraněný?
Byl, ale z fotbalu. V ringu se mi nic vážněj-

šího nestalo. 

Jak probíhaly vaše první zápasy?
První zápasy jsem si vyzkoušel na oblastní 

lize, kam se může přihlásit prakticky každý re-

gistrovaný boxer. Situace byla taková, že se na 

utkání sjely boxerské oddíly. Následně došlo 

k výběru sportovců dle váhy a počtu zápasů. 

Ale někdy se mohlo stát, že někteří borci ne-

měli protivníka. Ze začátku jsem netušil, jak se 

mi bude dařit. Pro svoji motivaci jsem vymyslel 

takovou strategii. Líbili se mi vysoké boxerské 

boty, ale nechtěl jsem si je kupovat hned na 

první zápas, protože kdybych prohrál, tak by si 

každý řekl – no jo, frajer má nový boty a nic ne-

umí. Takže jsem si je koupil po vyhraných prv-

ních třech zápasech. No a pak jsem chtěl nové 

boxerské trenýrky… Takhle jsem se postupně 

proboxoval ke kompletnímu vybavení ☺.

Pak jste postoupil do první ligy…
Praha neměla žádný prvoligový klub a když 

se zakládal, tak mě vybrali za polotěžkou váhu 

do 81 kilo. Docela se mi dařilo a pak se shodou 

okolností uvolnilo místo v klubu v Ústí nad La-

bem, kde už se boxovala extraliga. Příjemné bylo, 

že si mě všimli a vybrali sami trenéři, že jsem se 

inzerce

nemusel nikde podbízet. To bylo v roce 2008 

a v témže roce jsem také získal titul mistra repub-

liky, a tím pádem jsem se dostal do reprezentace. 

Takže zatím samé úspěchy…
Ale pak už to moc slavné nebylo. V repre-

zentaci jsem žádné super výkony nepředvedl. 

Přece jenom rozdíl mezi amatérským boxem 

v Čechách a v jiných zemích je velký. I když ti 

kluci boxovali “amatéry“, měli veškerý servis. Já 

chodil normálně do práce a po večerech sám tré-

noval a chodil běhat.Po roce jsem titul neobhájil, 

skončil druhý a tím pro mě působení v reprezen-

taci skončilo. Ale určitě to byla dobrá zkušenost. 

Třeba to, že rozhodčí mohou špatně a zaujatě 

rozhodovat jak v oblastní lize někde v Čechách, 

tak na prestižních mezinárodních turnajích.

Jak byste hodnotil úroveň českého amatér-
ského boxu?

Moc valně to nevidím. Vždyť jsme ani nepro-

šli nominací na olympiádu. Naproti tomu v pro-

fiboxu si můžeme užívat obrovský úspěch Lu-

káše Konečného, který se stal mistrem světa.

Vy také vedete tréninky pro děti i dospělé 
v SKC Ondřejov a též v klubu Pražský 
Rohovník. Jaký je zájem o box?

Určitě je nyní atraktivnější thajský box a MMA 

zápasy, kde je povolena větší škála úderů a také 

se používají kopy. Ale jak říkáme my klasici – 

nepotřebujeme vykopávat nohu nad hlavu, stačí 

jedna pořádná rána a jde se domů.

Proč byste doporučil box dětem a mladým 
lidem?

Protože to není jen bezduché mlácení do hlavy. 

Musíte zvládnout techniku, mít dobrou kondičku, 

koordinaci pohybů, sebeovládání a také se nau-

čit rychle rozhodovat. Mě dal box strašně moc. 

Uklidnil jsem se, nenechám se tak snadno vytočit, 

získal jsem nadhled a sebevědomí. Takže pokud 

někteří rodiče mají nezvladatelné děti, co se rády 

perou, určitě z vlastní zkušenosti doporučuji box.  

Stando, vy jste mě varoval, že nejste příliš 
hovorný a nakonec jsme toho napovídali až 
dost…

Ale jo.

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

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu ŠKODA. Roomster 
Champion u Vás zaboduje především dynamickým čtyrválcovým 
turbomotorem s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou 
cenou vozu, která podtrhuje celou nabídku. Navíc pro věrné 
zákazníky máme připraven exkluzivní BONUS. Bližší informace
u Vašeho obchodníka ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600 000.

ŠKODA Roomster Champion

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Roomster 
Champion: 5,7–6,4 l/100 km a 134–149 g/km

Championi skórují hned 4krát

� Stanislav Stárek nyní úspěšně působí 

v extralize, kde boxuje za společenství 

Děčín – Most. 

� Na mistrovství republiky se umisťuje 

na předních místech, ale titul z roku 

2008 se mu obhájit nepodařilo. 

� Za rok musí s amatérským boxem 

skončit (podle pravidel lze jen do 34 let). 

Je rozhodnutý zkusit štěstí v profiboxu.

� Pokud máte zájem vyzkoušet trénink 

boxu, zajděte do SKC Ondřejov, www.

obecondrejov.cz/skcentrum, nebo 

www.prazskyrohovnik.cz, možnost 

individuálních tréninků – FACEBOOK 

STANDA STAREK.

Tehovec – Co je nového u mladých hasičů 

v Tehovci? „V kategorii starších žáků jsme 

zvítězili v jarním kole hry Plamen okresu 

Praha-východ. Nyní nás čeká krajské kolo 

v Rakovníku,“ napsala nám vedoucí Jitka 

Pokorná. „V létě pořádá náš sbor již 5. Me-

zinárodní setkání hasičské mládeže. Pozvána 

byla družstva mladých hasičů z Rakouska, 

Německa, Polska a družstva místního hasič-

ského okrsku. Setkání proběhne v Tehovci 

ve dnech 4.–8. 7. 2012. Hlavním soutěžním 

dnem bude sobota 7. 7. 2012. Tímto bychom 

rádi pozvali nejen všechny hasičské fandy, 

ale i ostatní, aby přišli na vojkovské hřiště 

povzbudit soutěžní družstva a strávit s námi 

příjemné odpoledne. Podrobnější program 

celého setkání bude zveřejněn již brzy na in-

ternetových stránkách obce Tehovec (www.

tehovec.cz).“

Přijďte nás 
podpořit 
7. července

Krátce ze Zápraží

Kostelec n. Č. l. – Již druhým rokem při-

pravují žáci z 2.A. z místní ZŠ v rámci envi-

ronmentální výchovy projekt pro děti z MŠ 

Kozojedy. „V lesoparku Sanatorka si školáci 

přichystali pro mladší kamarády tzv. Kořínko-

vu cestu,“ napsala nám paní učitelka Romana 

Malkovská. „Skřítek Kořínek, ochránce našeho 

lesa, připravil pro děti nejrůznější úkoly. Uči-

ly se poznávat jehličnaté stromy a přiřazovat 

k nim správné šišky. Hledaly semínka bukvic, 

které si budou pěstovat. V dalších zastaveních 

žáci určovali přírodniny nebo pozorovali brou-

ka lýkožrouta a poznávali jeho cestičky v kůře. 

Nakonec museli najít dopis od skřítka Kořínka, 

který jim poděkoval za návštěvu v lese.

V tomto projektu se žáci 2.A naučili samo-

statnosti při přípravě úkolů, spolupráci s dětmi 

v MŠ i organizaci celého projektu.“ 

Kořínkova 
cesta lesem

Autorem fotografií je Jaroslav Mandík, který se 
specializuje na sportovní fotografie. Pokud chcete 
mít na vaše sportovní a adrenalinové zážitky 
nezapomenutelné vzpomínky, kontaktujte ateliér 
Photoalex, tel.: 731 836 525, www.photoalex.cz.
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Život v kraji

Od deseti hodin se promítal film Tmavomodrý 

svět, potom následovaly snímky Kuky se vrací, 

Ropáci, Obecná škola, Akumulátor a Vratné láh-

ve. Nejvíce očekávanou událostí byla beseda se 

Zdeňkem Svěrákem, kterou báječně moderoval 

Petr Jachnin. Pan Svěrák dostal hned na uvítanou 

dárek – vzduchovku, kterou si od  dětství přál 

a nechyběl ani originální dort – láhev s Coca-

-Koljou. Za to divákům předvedl scénku, která 

se „neochodí“ a sice přechod Severního pólu. 

Na parketách v tělocvičně v Průhonicích byl vy-

tyčen pól a zájemci si po panu Svěrákovi mohli 

vyzkoušet, jak se jde na sever a pak na jih.  

Při povídání s panem Svěrákem padaly zají-
mavé dotazy. Třeba proč nechce být českým 
prezidentem?

Manželka mi to zakázala. Řekla, že hrad má 

hodně oken, a ona to rozhodně mýt nebude. Ale 

vážně, českým prezidentem být nechci a prosím 

všechny, kteří mě nominují do různých žebříčků 

možných kandidátů, aby to nedělali. Víte, prezi-

dent musí národu sdělovat i špatné zprávy, a to já 

dělám nerad. Když musím někomu říci něco ne-

příjemného, tak nespím. A bojím se, že při situa-

ci, která tady panuje, bych se nevyspal vůbec.

Chystáte s Divadlem Járy Cimrmana něja-
kou novou hru?

Ne, České nebe bylo poslední. Už když 

jsme tuto hru s Láďou Smoljakem psali, tak 

jsme si řekli, že už bude poslední. Teď když 

Láďa není, tak bych do ničeho nového nešel 

„tuplem“. Protože by se říkalo – no jo, není to 

ono, bez Smoljaka mu to nejde. A vono mi to 

bez něj opravdu nejde.

A co film? Nechystáte nový scénář pro syna 
Jana?

Vratné láhve měly být poslední. 

Ale my s Jaroslavem Uhlířem dělá-

me kromě písniček pro děti i oper-

ky na motivy různých pohádek, tře-

ba Červená Karkulka, Budulínek, 

O dvanácti měsíčkách, Šípková 

Růženka. Říkali jsem si, že by bylo 

fajn, kdyby to děti zkoušely samy 

nazpívat a zahrát a třeba si to i udě-

laly po svém. A opravdu to fungu-

je. Dětem i učitelům se to líbí, píší 

nám a posílají DVD. Jan to sledo-

val a moc se mu to líbilo a uviděl 

v tom nosné téma na film. Takže 

snad vznikne film složený z „ope-

Prezidentem nebudu, žena nechce mýt 
na hradě okna

rek“. Ale zatím nemáme metráž na celovečerní 

film – musí být nejméně 90 minut. Ať děláme, 

co děláme, film má 70 minut. Ale Jan říká, že to 

nevadí, protože je to stejně pro děti, a ty chodí 

čůrat a hodinu a půl nevydrží.

Pracujete na dalším pokračování povídek? 
Předešlé dva díly měly obrovský úspěch?

Povídky mám moc rád a dokonce jsem na za-

čátku neměl chuť dělat ani divadlo, ani scénáře, 

ale chtěl jsem psát povídky. Nakonec to dopadlo 

všechno jinak a k povídkám jsem se dostal až 

v pokročilém věku. A musím přiznat, že píšu 

hrozně pomalu. Pářu se s každou větou. Devět 

prvních povídek jsem psal devět let. Takovým 

tempem nevím, kdy dokončím třetí knihu.

Máte chuť hrát ve filmu, dostáváte filmové 
role?

Nechci hrát ve filmu a nabídky odmítám. 

Jednak mám málo času a plně mě vytěžuje Di-

vadlo Járy Cimrmana a také píšu ty povídky. 

A především nejsem herec a můj projev před 

kamerou je stále stejný. Když si roli napíšu 

sám, tak se to snese. Ale v jiných filmech si to 

vůbec nedokážu představit. Třeba jednou jsem 

dostal nabídku ze zahraniční produkce, abych 

hrál esesáka, který prchne po válce do Brazílie 

a ke všemu jsem měl být nahý. Tak to opravdu 

nevím, jak bych zahrál.

Zdeněk Svěrák 

vytyčuje tyčí Severní 

pól v Průhonicích.

V Sokolovně Průhonice se filmoví 

nadšenci setkali se Zdeňkem 

Svěrákem, který sem přijel 

v rámci jednodenního filmového 

festivalu. Na akci bohužel 

nemohl přijet Jan Svěrák. 

Petr Jachnin předává dort 

Coca-Kolju.

Je pravda, že jste měl roli ve filmu Tmavo-
modrý svět?

Ano, hrál jsem tam vousatého Inda, který se 

mihne na kole na základně letců v Anglii. Trochu 

byl problém, že u letectva nemohl mít nikdo fou-

sy. Ale pak jsme zjistili, že mohly být uděleny vý-

jimky. Ale stejně je můj záběr natočen během vý-

buchu, takže je všude kouř a nejsem vidět. Ale na 

otázku odpovídám ano, měl jsem ve filmu roli.  

Hrajete raději dětem nebo dospělému 
publiku?

Určitě dospělým, protože děti vám nic neod-

pustí. Jakmile je přestanete bavit, už vyrušují 

a šustí papírkami od bonbónů. Dospělí trpělivě 

čekají celý odstavec, než přijde vtip. Děti ne!

 

Organizátory akce byli Petr Jachnin a Vítěz-

slav Praks, zajímavý program Knihovny Průho-

nice sledujte na www.knihovnapruhonice.cz.

inzerce

Češi vyhráli evropský fotbalový pohár
Mirošovice – Starosta Mirošovic Tomáš Zvě-

řina byl členem úspěšného fotbalového mužstva 

českých starostů, které vyhrálo mistrovství Ev-

ropy, když ve finále přehrálo slovenské kolegy.

Pětidenní turnaj probíhal v polském městě 

Tychy u Katovic a kromě Česka a Slovenska, 

se turnaje zúčastnilo Polsko, Německo, Itálie, 

Rakousko, Ukrajina a další. Hrálo se na hřiš-

tích 40x60 m, systémem 6+1 po dobu 2x30 

min. Celým turnajem prošli naši reprezentanti 

bez ztráty bodu. Český tým byl složený z 22 

starostů z celé České republiky (průměrný 

Život v kraji

Sokol – jedna z nejstarších sportovních orga-

nizací na světě oslavila v únoru letošního roku 

150 let od svého založení. Rok 2012 je rokem 

i dalších velkých výročí - uplynulo 180 let od 

narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše. 

Před 130 lety uskutečnili sokolové svůj I. všeso-

kolský slet v Praze na Střeleckém ostrově a letos 

v červenci se uskuteční již XV. slet. A právě na 

počest těchto událostí uspořádal T.J. Sokol Ří-

čany a Radošovice v Říčanech župní akademii. 

„Po zaznění sokolské znělky – fanfár ze Sukova 

pochodu „V nový život“ – předvedly desítky čle-

nů místní jednoty spolu s hosty ze Sokola Český 

Brod, Domašín, Krásná Lípa a Lysá n.L. ukázky 

skladeb,“ napsala nám paní Jaroslava Tůmová. 

„Program zpestřilo vystoupení tanečního oddí-

lu Twist a oddílu atletiky. Vyvrcholením byla 

„módní“ přehlídka úborů z předešlých sletů. 

Diváci v přeplněné říčanské hale ocenili kromě 

cvičebních a sletových vystoupení také výtvarné 

práce dětí na téma „Sokol a slet“.

Paní Jaroslavy Tůmové jsem se zeptali, jak se 
připravuje TJ Sokol Říčany a Radošovice na 
všesokolský slet?

Česká obec sokolská přivede na stadion 

v Edenu cvičence ve dvanácti skladbách. V naší 

jednotě nacvičuje skladbu „Jen pro ten dnešní 

den“ skupina žen a jeden muž. Více obdivova-

telů sletových skladeb se bohužel nenašlo. Další 

ženy vystupují ve skladbě „Kontrasty“, jiné spolu 

s dorostenkami nacvičily pěknou skladbu „Nebe 

nad hlavou“. A samozřejmě cvičí oddíl dětí ve 

skladbě „Člověče, nezlob se!“. Celkově se účast-

ní asi 65 cvičenců, ale trénuje jich mnohem více. 

Jenom se jim nechce do Prahy…

Určitě jste museli absolvovat „secvičné slety“ 
s okolními župami…

Župní slet byl v Brandýse nad Labem a po-

tom v Hradci Králové.  My jako největší jednota 

(1005 členů) ze čtyřiceti pěti jednot v župě Bará-

kově jsme měli hojné zastoupení i zde. 

V našem regionu funguje více sokolských 
jednot. Znáte se navzájem? 

Dobré kamarády máme ve Strančicích, Pyše-

lích a Choceradech a také s nimi pořádáme spo-

lečné akce. Se „sestrami a bratry“ z dalších okol-

ních jednot se známe méně, ale věřím, že určitě 

také dobře pracují a jsou aktivní.

Do Prahy pojede 65 sokolů z Říčan

Co lidi v Sokole spojuje?
Je to samozřejmě láska k pohybu a sportu 

a k tomu samozřejmě patří i „sportovní“ čestné 

chování, ke kterému by měl být každý člen So-

kola veden. Také si musíme uvědomit, že díky 

sportu se lidé snáze seznamují, mají k sobě blíže, 

stmelují se kolektivy, takže Sokol má význam 

i sociální. V neposlední řadě Sokol pořádá i růz-

né společenské a kulturní akce, jako jsou divadel-

ní představení, taneční bály, folklórní vystoupení 

a další, takže naše aktivity se neodehrávají pouze 

na sportovním poli.

Myslíte, že mladí lidé a děti, kteří navštěvují 
oddíly Sokola, znají tyto ideály?

Upřímně řečeno, zde je stále pole málo orané... 

Mladí mají spoustu jiných lákadel, o věci „váž-

né“ se moc nezajímají. Moc bych si přála, aby 

věděli více o organizaci Sokola, o našich ideá-

lech, o našich zakladatelích Tyršovi a Fügnero-

vi! Je toho tolik, o čem by se dalo povídat, ať už 

o zákazech a ústrcích za rakouského mocnářství, 

o utrpení sokolů za nacistů, v odboji a za druhé 

světové války, o spolupráci s T.G. Masarykem při 

zrodu samostatné republiky a pomoci sokolstva 

v jejích prvních letech. 

Jak vidíte budoucnost Sokola?
Jakým směrem bude tato jedinečná, sto padesát 

let stará organizace pokračovat, záleží především 

na lidech. Je to organizace dobrovolná, takže zá-

visí na cvičitelích, trenérech a vedoucích, jak do-

káží nadchnou své svěřence a co jim předají.

Sokol v Říčanech má přes tisíc členů všech věkových kategorií a je tak největší 

společenskou neziskovou organizací ve městě. Patří do župy Barákovy a je součástí 

České obce sokolské.

V jednotě pracuje odbor všestrannosti s oddíly: rodiče a děti, předškolní děti, mladší 

žactvo, mladší i starší ženy, nezávodní florball mužů, nezávodní volejbal a taneční 

oddíl Twist. Dalšími sportovními oddíly jsou tenis, basketbal, závodní volejbal a lehká 

atletika. Členové Sokola využívají vlastní sokolovnu ve Strašínské ulici v Radošovicích 

a letní cvičiště v Sokolské ulici v Říčanech s přilehlými tenisovými kurty. 

věk 41 let, všichni  z obcí do 2 000 obyvatel). 

Výběr se uskutečnil koncem dubna na nomi-

načním soustředění v moravské obci Ústí pod 

dohledem a poté i dalším vedením trenéra Jo-

zefa Zosera, starosty Jiřetína pod Jedlovou. 

„Přestože hraji fotbal od svých 5 let, toto byl 

pro mne největší fotbalový zážitek – po spor-

tovní i lidské stránce. V nádherném prostředí 

a atmosféře se utvořil skvělý tým, parta kole-

gů – nyní kamarádů. Jsem šťastný, že jsem zde 

mohl být. A navíc jsme byli nejlepší...,“  říká 

s úsměvem Tomáš Zvěřina. 
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AKCE DO 10. 7. 2012:

„KAŽDÝ TŘETÍ PRODUKT S 50% SLEVOU“

a pomáhají umírajícím na těžké, ale přiroze-

né cestě „domů“.

Organizátoři budou velmi rádi, když vás 

tato myšlenka zaujme a Dobrobazar 2012 

podpoříte. Předměty do prodeje (potřeby pro 

domácnost a ke sportu, knihy, hračky, funkční 

elektroniku) noste od 1. do 15. června mezi 17. 

a 19. hodinou na čestlickou faru. Tuto dobu 

prosím respektujte. Zvažte také, zda starší věci, 

které přinesete, mohou ještě dobře posloužit. 

Kontaktní telefonní číslo je 722 413 546.

Další informace o aktuálním Dobrobazaru 

i minulých ročnících dohledáte na http://cestli-

ce.farnost.cz.

Čestlice – Již tradiční Dobrobazar se koná 

v neděli 17. června. Po půl desáté dopoledne se 

můžete na farní zahradě vedle kostela svatého 

Prokopa pustit do „dobročinného“ nakupování 

– a čeká vás tu také hudební program, tombola, 

dražba, dětský koutek, stánek s občerstvením. 

Tato příjemná akce potrvá do 16 hodin.

V minulých dvou ročnících putoval výtě-

žek Dobrobazaru do mobilního hospice Ces-

ta domů a také letos se organizátoři rozhodli 

jeho provoz podpořit. Část vybraných financí 

pak věnují Hospici Dobrého Pastýře v Čerča-

nech. Proč se budou sbírat finance právě na 

domácí hospicovou péči? Hlavní organizátor-

ka Kateřina Pisková objasňuje: „Pracovníci 

Cesty domů se věnují terminálně nemocným 

a jejich blízkým už jedenáctým rokem a usi-

lují o změnu legislativy, aby domácí hospi-

cová péče byla dostupná každému, kdo by si 

to přál. My lidé 21. století se smrti bojíme, 

vytěsňujeme ji ze svých myšlenek a to, co 

se v minulosti běžně dělo v rodinném kruhu, 

se odehrává často v nemocničním prostředí 

a takřka bez přítomnosti nejbližších. Cesta 

domů a další hospice ze smrti nečiní tabu 

My lidé 21. století 
se smrti bojíme 

Život v kraji

„Ukliďme svět“ je mezinárodní kampaň, kte-

rá se po celém světě letos konala již po dvacáté. 

Smyslem akce je vzbudit u lidí zájem o stav ži-

votního prostředí a aktivně se zapojit do úklidu 

svého okolí. I jednotlivec či malá skupinka lidí 

dokáže alespoň trošku „uklidit svět“. 

První akce tohoto druhu se uskutečnila 

v Austrálii v přístavu  města Sydney v roce 

1989. V současnosti se zapojuje každoročně 

kolem 32 milionů lidí ve více než 100 zemích. 

V České republice se tato akce organizuje od 

roku 1993 a účastní se kolem 8000 lidí. 

LOUŇOVICE
„V Louňovicích se akce poprvé uskutečnila 

v roce 2007, a od té doby se zúčastňujeme pravi-

delně. Letošní akce „Ukliďme svět“ byla vyhláše-

na na sobotu 21. dubna, ale protože pořádek se dá 

dělat kdykoli, začala jsem uklízet hned po zimně 

na svých pravidelných procházkách se psem a po-

stupně se ke mně přidávali i další lidé,“ napsala 

Marie Boudová. „Nejtěžší bylo odklizení počítače 

i s tiskárnou z přepadu rybníku Požár. V den „D“ 

přišlo celkem 13 brigádníků, kteří zvládli spoustu 

práce. Zlikvidovali jsme dvě černé skládky z lesa 

za hřbitovem a jednu Na Dolách, vysbírali jsme 

nalétané a odhozené odpadky z lesa.“

TĚPTÍN
Akce organizovaná společně Sborem dobro-

volných hasičů Těptín a Osadním výborem Těp-

tín se soustředila na úklid veřejných prostranství 

Každý může alespoň trošku uklidit svět

v centru vesnice, ale 

také kolem Dlouhé-

ho rybníka. Velkou 

pochvalu si zaslouží 

zejména děti, které 

se s velkým zápalem 

zapojily do sběru od-

padu, hrabání, zame-

tání a odvozu odpadu 

kolečky do přistaveného kontejneru. 

VELKÉ POPOVICE
zaznamenaly tradičně velkou účast. Aktivně 

se uklízelo nejen v samotných Velkých Popo-

vicích (zapojila se ZŠ, myslivci, fotbalisté, 

rybáři, OS Čtyřlístek i ČSOP); ale i v okolních 

obcích jako jsou Řepčice, Habří, Brtnice, Mok-

řany. V Lojovicích byla účast jako každý rok 

velká, sešlo se cca 35 lidí, uklízelo se na návsi, 

u kapličky, kontejnerů, hřiště, dětské hřiště, 

kolem cesty pod Hranovem. I v Dubinách se 

do úklidu zapojil téměř každý, uklidila se ná-

ves, okolí kapličky, cesta na Hranov. 

MNICHOVICE
Akce zúčastnilo celkem 72 dospělých a ško-

láků ve spolupráci s Veřejnými službami v Mni-

chovicích. Mnichovičtí dobrovolníci se úkolu 

chopili naplno a naplnili celkem 30 pytlů. Po 

práci se všichni sešli v Turistickém informačním 

centru, kde bylo připravené malé občerstvení. 

STRANČICE
Letos se již po sedmé zapojilo Sdružení přátel 

studánky u kaple sv. Anny do uklízení. „Uklidi-

li jsme okolí studánky a nasbírali celkem šest 

pytlů,“ napsala nám Libuše Hrubá. „Jen mě 

mrzí, že jsme přišli pouze dva. Ještěže nám den 

předtím  přišli s úklidem lesa a obce pomoci 

žáci 8. třídy ze ZŠ Strančice s paní ředitelkou 

K. Schejbalovou.“

inzerce

Říčany – Obyvatelé Říčan se mohou těšit 

z nové aleje, která lemuje obnovenou polní cestu, 

jež kdysi spojovala cesty Divišova a U Kamene. 

V první fázi bylo vysazeno několik vzrostlých 

stromů – ořech vlašský, třešeň, hrušeň, jabloň, 

švestka. Alej Říčaňáků bude pokračovat až k ryb-

níku Rozpakov.  V plánu je další výsadba ovoc-

ných dřevin a také se počítá s tím, že si zde budou 

moci zasadit stromy i samotní obyvatelé Říčan 

– třeba k výročí svatby nebo narození dítěte.

Alej byla vysazena díky Nadaci ČEZ, která 

přispěla částkou ve výši 195 000 Kč, zbytek 

dofinancovalo město Říčany. Peníze na údržbu 

aleje věnovali i samotní Říčaňáci.

ALEJ 
ŘÍČAŇÁKŮ

TĚPTÍN
MNICHOVICE

VELKÉ POPOVICE

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

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

Roman Kožušník 
tel: 774 333 872

Vysoká kvalita 
NEJLEPŠÍ CENY 

autobaterií

Informace o realizaci projektu „Procesní řízení a automatizace procesů 

na MÚ Říčany“   reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00110 financovaného z prostředků 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu města Říčany 

Od 1. 7. 2010 realizuje město Říčany projekt „Pro-

cesní řízení a automatizace procesů na MÚ Říčany“, 

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

dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Důvodem, proč projekt realizujeme, je snaha být 

otevřeným, profesionálním úřadem, který nastavuje sys-

tém neustálého zlepšování služeb pro klienty (občany) 

a vlastní rozvoj organizace. V roce 2010 se realizov-

ala výběrová řízení na dodavatele klíčových aktivit. 

V průběhu roku 2011 v rámci aktivity „Zavedení pro-

cesního řízení“ byly sestaveny přehledy všech činností 

a služeb úřadu a z nich podle předem stanovených 

kritérií byly definovány klíčové činnosti, analyzovány 

klíčové, ale i výrazně neefektivní procesy včetně analýzy 

rizik a vytvoření katalogu rizik jednotlivých odborů 

městského úřadu. Dále proběhly průzkumy spokojen-

osti vnitřních (zaměstnanců MěÚ) a vnějších (občanů 

a zastupitelů) klientů úřadu formou dotazníkových šetření 

a Mystery Client. Dotazníkové šetření u občanů ukázalo 

na převážně kladný ohlas na kvalitu našich služeb. 

Komplexní analýza benchmarkingových výsledků úřadu 

za rok 2010 v oblasti státní správy i samosprávy a pro-

vozních nákladů v porovnání se srovnatelnými úřady 

potvrdila, že si náš úřad stojí dobře. Výsledky této části 

projektu byly prezentovány na zasedání zastupitelstva 

města Říčany v prosinci 2011.

V rámci aktivity „Vzdělávání“ proběhlo 7 školicích 

dnů pro zaměstnance a politiky v oblasti procesního 

a projektového řízení a týmové spolupráce.

Od roku začátku roku 2012 je v realizaci aktivita 

„Automatizace vybraných 15 klíčových procesů a projek-

tového řízení“. Byly provedeny analýzy činností a vytvořeny 

příslušné procesní modely a nastaven systém projek-

tového řízení dle uznávaných standardů. V současné 

době probíhá testovací provoz z projektu pořízeného SW  

TAS na 30 projektových kartách Akčního plánu města 

a 15 klíčových procesech. Část těchto procesů 

je zaměřena na zlepšení fungování činnosti uvnitř 

MěÚ, např. schvalování smluv, oběh faktur, řízení 

investičních záměrů, hospodaření s majetkem. 

Druhá skupina automatizovaných procesů, např. 

grantové řízení, vyřizování stížností nebo podání 

žádosti o zvláštní užívání komunikace, vyjadřování 

ke stavbám, bude mít připraveny otevřené výstupy 

i mimo městský úřad – vůči obyvatelům či příjemcům 

grantů.

Co se za názvem „Automatizované procesního 

řízení“ skrývá? Ve skutečnosti je to programové 

vybavení počítačového systému na MěÚ, které 

pomocí řídícího mechanismu zajišťuje evidenci, 

předávání úkolů ve správném pořadí správným 

osobám, průběžné sledování postupu řešení úkolů 

včetně dodržování lhůt a stavu zpracovávaného 

úkolu. Systém využívá digitalizace dokumentů, oběh 

dokumentů v elektronické podobě a jejich elektronickou 

archivaci. V rámci projektu je školen IT specialista 

MěÚ, který bude umět modelovat a automatizovat 

další procesy a aktualizovat již zautomatizované pro-

cesy či postupy v projektovém řízení. Každý pracovník 

úřadu bude mít přístup ke svým vybraným automati-

zovaným procesům, které souvisí s jeho pracovními 

úkoly. Svoji agendu bude mít přehledně evidova-

nou a bude vědět, co přesně má dělat a v jakém ter-

mínu musí být konkrétní úkol splněn. V okamžiku, 

kdy pracovník svoji část práce dokončí, předá úkol 

kolegovi, který je v daném procesu další v pořadí. 

Vedoucí pracovníci budou moci sledovat, ve které 

etapě zpracování se jednotlivé případy nachází, zda 

nedochází k nežádoucí kumulaci úkolů a přetěžování 

některých pracovníků. Vedení radnice bude mít „bles-

kový přehled“ o všech úkolech vybraných automa-

tizovaných procesů, které se aktuálně na úřadě řeší 

a v jakém jsou stavu rozpracování. Žádný úkol se 

neztratí a také se eliminuje hrozba nesplnění termínů 

z důvodů, že se na to zapomene. Automatizované 

procesní řízení je cesta k vyšší efektivitě práce úřadu, 

ke zvýšení obslužného komfortu a ke snížení nákladů 

na administraci. Je to cesta, kterou se bude admin-

istrace veřejné správy ubírat v budoucnosti a město 

Říčany je jedno z prvních, kde se tento systém zavádí. 

V rámci projektu byla vybavena jedna místnost 

židlemi, stoly, plátnem, dataprojektorem, flipchartem, 

tiskárnou a notebookem a nyní slouží ke schůzkám 

realizačního týmu projektu, který se skládá ze 

zaměstnanců úřadu. V budoucnu bude tato místnost 

využita např. pro jednání a školící účely.

Projekt končí 30. 6. 2012.
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Rozhovor s ředitelkou firmy Bazény Waterair 

paní Ing. Lenkou Dvořákovou

Rozhodnutí pořídit si vlastní zapuštěný bazén 

je především krokem ke zdravému životnímu sty-

lu a rodinné pohodě. Jedná se však také o inves-

tici, která významně zvýší hodnotu nemovitosti. 

Správná volba dodavatele je proto velmi důležitá. 

Navštívili jsme společnost Bazény Waterair 

a zeptali se paní ředitelky Ing. Lenky Dvořáko-

vé  na několik zásadních informací. 

Na co bychom měli myslet při výběru firmy, 
která bude stavbu bazénu realizovat?

Při výběru firmy je potřeba myslet na spoustu 

věcí. Jednou z nejdůležitějších je, zvolit si firmu, 

která má s výrobou bazénů bohaté zkušenosti. 

Francouzská společnost Piscines WATE-

RAIR patří mezi přední evropské výrobce a na 

trhu působí již 40 let. Mimořádnou variabilitu 

bazénů Waterair, rychlou a jednoduchou mon-

táž a nadstandardní záruky ocenilo už více než 

75.000 zákazníků. 

Mluvíte o francouzské společnosti, jak je to 
ale s realizacemi u nás? 

V České republice má výstavba bazénů Wa-

terair již 17ti letou tradici. Realizaci dodávek 

Přejeme vám 
krásné léto 
s bazény 
Waterair

a montáží na celém území ČR zajišťuje dceřinná 

společnost Bazény Waterair s. r. o.

Co by nás dále mělo zajímat? 
Určitě záruka stability firmy a záruka kvality 

bazénu.

Co si pod tím máme představit?
Naše společnost má trvale vysoký rating fir-

my a základní kapitál 10.000.000 €, které jsou 

zárukou stability. Do veškeré naší činnosti se 

promítá systém kontroly kvality ISO 9001, 

jehož řádné uplatňování znovu potvrdil audit 

v prosinci 2010. Zákazník má tedy jistotu, že 

za investované peníze dostane kvalitní bazén 

dle vlastních představ. Navíc při veškeré naší 

činnosti dbáme na  minimální možné dopady na 

životní prostředí.

Jaké typy bazénů nabízíte?
Nabízíme více než 200 000 variant bazénů 

přesně podle přání a požadavků zákazníka. 

Prakticky každý náš bazén je originál, sestave-

ný na míru.

Kontakt: Bazény Waterair s.r.o., 

Úvalská 593, 251 01  Říčany, 

tel.: 323 601 998, e-mail: info@waterair.cz, 

www.bazenywaterair.cz

Zveme čtenáře na návštěvu 

exkluzivního showroomu 

v Říčanech. 

Každou sobotu v měsíci červen 

-15% na všechno zboží. 

Znamená to, že vaše realizace nemůžeme 
nikde vidět? 

Naopak, u našeho sídla – v Říčanech u Prahy 

jsme vybudovali showroom s venkovní expozicí 

bazénů. Naši odborní konzultanti jsou připrave-

ni se Vám věnovat ve všedních dnech, ale také 

v sobotu a v neděli a to po telefonické dohodě. 

Rovněž Vás mohou navštívit přímo u Vás doma, 

poradit při umístění bazénu, při výběru vhod-

ného tvaru, rozměrů a vybavení. Tato služba je 

nezávazná a je zcela zdarma. 

Dále se můžete inspirovat na www.waterair.cz.
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Život v kraji

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

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

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

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

50 a více – ztra-
cená (zatracená) 
generace?!

Kostelec n. Č. l. – Psychoterapeutické centrum 

„Modré dveře“, které najdete v barokním domě 

na náměstí Smiřických v Kostelci n. Č. l., je po 

rozsáhlé rekonstrukci otevřeno veřejnosti. Slav-

nostního přestřižení pásky se zúčastnil kardinál 

Duka, ministr práce a sociálních věcí Jaromír 

Drábek, náměstek ministra zdravotnictví Martin 

Plíšek a starosta Kostelce nad Černými lesy Jan 

Svatoš. Samozřejmě nechyběli manželé Viliam 

a Kateřina Sivekovi, bez nichž by tento ojedinělý 

a potřebný projekt vůbec nevznikl. „Modré dve-

ře“ vymysleli, postavili a také zainvestovali.

Prvotní myšlenka vybudovat terapeutické 

a krizové centrum pro psychotiky, mentálně 

postižené či pro lidi v těžké životní situaci, 

vzešla od Mgr. Kateřiny Sivekové Křižáková. 

„Jako psychoterapeut jsem se setkávala s osu-

dy mnoha lidí, kteří se najednou ocitli v těžké 

životní situaci, potřebovali pomoct, ale bohužel 

se neměli kam obrátit. Jediné řešení bylo dojíž-

dět do Kolína, Nymburka, nebo do Prahy, což 

je pro ty, kteří jsou v nějaké akutní fázi nemo-

ci, nepředstavitelné a samozřejmě také finančně 

neúnosné,“ uvedla paní Siveková. „V Modrých 

dveřích bude fungovat sociální rehabilitace, sku-

pinová psychoterapie, arteterapie a ergoterapie. 

Na psychologické poradenství sem mohou do-

cházet ambulantně i děti, které mají nejrůznější 

výchovné či jiné problémy. Klientům se budou 

věnovat terapeuti s psychologickým a psychote-

rapeutickým vzděláním. Zároveň si přejeme, aby 

toto centrum sloužilo i zdravým lidem. Aby na-

vštěvovali nejrůznější volnočasové aktivity, které 

pro ně připravujeme. Těšit se můžete na výstavy, 

koncerty, divadelní představení. A také, aby zašli 

do naší krásné kavárny, kde se podává výjimečná 

královská káva Dallmayrd, kvalitní čaje a skvělé 

domácí zákusky. Rodiny s dětmi i senioři jistě 

ocení klidnou „pohádkovou“ zahradu s dětským 

koutkem. Naše představa zkrátka je, aby se zde 

prolínal svět zdravých a nemocných. A aby se 

zde všichni cítili dobře.“

Kardinál Duka připomněl, že je krásné, že 

se v tak složité době najdou lidé, kteří věnují 

vlastní peníze a vytvoří něco tak záslužného 

a ohromujícího. Zároveň požehnal soše sv. 

Dymphny, ochránkyně duševně nemocných, 

jejímž autorem je Oldřich Hejtmánek.

MODRÉ DVEŘE MODRÉ DVEŘE 
slavnostně 
otevřeny

Kontakt: Kavárna Modré dveře, 

Náměstí Smiřických 39, otevřeno 

od 8 do 18h každý den, tel.: 321 679 005. 

Jahodové opojení 

v Modrých dveřích 

aneb léto začíná!

Jsou krásné, voní létem a nikdy se jich 

nepřejíte. Jahody v mnoha svěžích 

úpravách, doplněné růžovým sektem 

Prestige brut od Bohemia Sektu. Těšit 

se můžete na lehké jahodové dezerty, 

včetně jahodových knedlíčků a jiných 

jahodových dobrot. V kavárně Modré 

dveře se servírují do 30. 6. 

Firma Bazény Waterair letos slaví 40.výročí 

své existence a jako poděkování za dosavadní 

spolupráci obchodním partnerům a spolupracov-

níkům uspořádala v polovině dubna 2012 spolu 

s časopisem Zápraží a MAS Říčansko neformál-

ní zahradní párty. Šlo o setkání podnikatelů, sta-

rostů a osobností Říčanska a okraje Prahy. 

Na setkání dorazilo více než šedesát hostů, kte-

ří se příjemně bavili a v neformálním duchu pro-

brali všechny radosti a strasti, se kterými se musí 

v daných obcích potýkat. Hovořilo se o tom, jak 

si mohou obce a podnikatelé vzájemně pomáhat, 

zhodnotila se politická situace a oblíbená témata 

byla i dobré jídlo, víno, doprava na Zápraží a také 

školství, které hrozí krizí. O zpestření programu 

se postaral obchod Redstar z Říčan, který připra-

vil módní přehlídku. Dále Kateřina Kadlecová  a  

Tereza Koukolová předvedly taneční vystoupení 

s názvem Panenky. S tímto vystoupením, které 

je vlastní choreografií dívek, se umístily na 2.mís-

tě v okresním i krajském kole Středočeského 

REKORDNÍCH 180 RODIN OSLAVILO 
SVŮJ SVÁTEK NA MARVÁNKU

Říčany – MAS Říčansko pořádala třináctého 

května na Říčanském koupališti Marvánek již 

třetí ročník akce „Poznej svojí MASku“ u příle-

žitosti Mezinárodního dne rodiny a Dne matek.  

dětí, dospělých i pohádkových postav. Celkem 

přišlo 180 rodin z blízkého i dalekého okolí. 

Děti i s rodiči si dosytnosti užili deset soutě-

ží, zábavné atrakce i lahodné občerstvení. Pro 

zpestření celého odpoledne byl v pohotovosti 

i Sbor dobrovolných hasičů Říčany se svým 

bohatým programem. Všichni s nadšením také 

sledovali ukázku výcviku psů Kynologické-

ho servisu. Asi největší fronty děti vytvořily 

u Jezdeckého klubu Říčany, kde využily jízdy 

na koních. 

ZAJÍMÁ VÁS 
– Jak se vybírají 
projekty 
ve výzvách MAS

Po příjmu žádostí a po jejich formální kontrole 

zasedá výběrová komise MAS, která je složená ze 

zástupců partnerských organizací. Celkem je to 

nyní 16 bezúhonných osob.

Žadatel může svůj projekt při zasedání komise 

prezentovat. Veřejná prezentace je otevřena 

veřejnosti a slouží výběrové komisi k seznámení 

s projektem a doplnění obrazu o projektu. 

Projekty jsou hodnoceny podle výběrových 

kritérií, která jsou v každé jednotlivé Fichi zapsána 

(dle Strategického plánu Leader). Hodnocení 

projektu provádí pro každý projekt nezávisle na 

sobě tři komisaři. Komisař nesmí být ve střetu 

zájmů a podepisuje prohlášení o nepodjatosti. Po 

ukončení hodnocení projektu všemi třemi komisaři 

zpracuje úřad ředitele MAS Říčansko souhrnnou 

tabulku za každý jednotlivý projekt se součtem bodů 

a udělá aritmetický průměr. V případě, že dojde ke 

shodě počtu bodů jednotlivých projektů v dané 

Fichi, bude rozhodovat počet bodů u prioritních 

kritérií a datum a čas registrace žádosti. 

Konečný seznam projektů podle dosaženého 

počtu bodů obsahuje projekty doporučené 

k financování a náhradní projekty. Tento výsledný 

seznam projektů schvaluje programový výbor, 

který si může vyžádat podrobné informace 

o projektech a bodovém ohodnocení jednotlivých 

členů výběrové komise. Programový výbor tak 

potvrzuje projekty určené k realizaci. Následně je 

seznam odeslán na Státní zemědělský intervenční 

fond.

Výsledky hodnocení jsou pro žadatele přístupné 

po schválení programovým výborem, vyvěšené na 

webu MAS do 2 pracovních dnů od schválení. Více 

informací: www.mas.ricansko.eu

Na závěr si dovolíme upřímně poděkovat všem, 

díky komu si mohlo více než 500 návštěvníků 

užít báječné odpoledne. Městu Říčany za bez-

platné zapůjčení prostor Marvánku, Říčanskému 

kurýru a časopisu Zápraží za mediální podporu, 

manželům Mráčkovým za zázemí restaurace na 

Marvánku, paní Lottenbergové, o.s.Báječný svět. 

Firmám Planet Toys s.r.o,, Billa, pobočce ČSOB 

v Říčanech, Modré Pyramidě,  SK Slunéčko 

a značce Sencor za dárky pro děti.  Obchodu se 

sýry  Swiss Cheese a panu Novákovi ze Zámec-

ké výrobny uzenin v Modleticích za občerstvení. 

Zámku Berchtold za zapůjčení pohádkových kos-

týmů, za technické zabezpečení akce panu Janu 

Voříkovskému se synem a všem dobrovolníkům.

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ 
NEZKAZIL ANI DÉŠŤ

tanečního poháru. Velký úspěch sklidilo i exhi-

biční vystoupení školy Taekwon-Do v Říčanech. 

Moderování akce se opět ujal Jiří Holoubek, kte-

rý navíc se svým triem doprovázel celou party 

živou hudbou.

Na závěr party  ředitelka společnosti Bazé-

ny Waterair paní Lenka Dvořáková losovala 

výhry od sponzorů, kterým patří díky – zámku 

Berchtold, Vinotéce InterVine, Československé 

obchodní bance pobočka Říčany, Sokolovně 

Průhonice, Zahradnictví Alfik, Hotelu Legner 

Zvánovice, Kamenictví Pražský kámen, autosa-

lonu Autogarant Forte – Honda Praha a Auto 

Staiger, Diamonds International Coroporation 

– D.I.C., pizzerii Vyžlovka.

O hosty se dokonale starala firma La Vin, která 

nabízí velký výběr vín, destilátů a nealkoholic-

kých nápojů  z celého světa za stejně nízké ceny 

jako v internetovém obchodě. Firma vám zajistí 

nápojový catering a půjčovnu výčepů. Kontakt: 

Modletice 71, www.la-vin.cz

Výtečná vína nabízela i vinotéka Pohodička: 

Kutnohorská 98, Louňovice, tel.: 776 669 961
Ředitelka Bazény Waterair Lenka 

Dvořáková s Jiřím Holoubkem vítají hosty.

I když téměř po celou dobu party pršelo, 

hostům to nevadilo – měli k sobě blíže. 

Uhříněves – Osmáci a deváťáci ze ZŠ U Obory 

letos využili unikátní nabídky zúčastnit se kom-

ponovaného programu „Děti 50. let“. Pod tímto 

označením vznikla série dokumentů o osudech 

dětí politických vězňů, kterou uvedla Česká tele-

vize. Na toto téma vznikly i pořady a besedy pro 

základní školy. Žáci z Uhříněvsi shlédli v kině 

Atlas nejprve dokument „S tátou na dálku“, v ně-

mž vyprávěl úspěšný lékař Michal Anděl o tom, 

jak byl jeho otec z politických důvodů uvězněn. 

Michal Anděl byl tehdy v šesté třídě. Táta se 

domů vrátil, až když měl Michal po maturitě. 

Manželství Michalových rodičů ale návrat otce 

z vězení neustálo a tatínek se rozhodl emigrovat. 

Michal ho uviděl znovu až za dlouhých více než 

20 let. Druhý příběh byl neméně silný. František 

Žáci poslouchali vzpomínky „Dětí 50. let“

Tehdy (po osmdesátém devátém) nám bylo 

mezi třiceti až čtyřiceti, menší děti, po mateř-

ských dovolených, po vysokých školách, na 

prahu možné kariéry. Dnes nám je o dvacet víc 

a jsme, zdá se, na odpis.  Čím dál víc se domní-

vám, přesvědčuji, že jsme ztracená nebo možná 

i zatracená generace. Zavinili jsme si sami, že 

o nás mladší tvrdí, že jsme neschopní, nepružní, 

nezvládáme cizí jazyky a počítače, nerozumíme 

dnešnímu chodu firem, podniků, společnos-

ti? Nejsme asertivní, free a nestudovali jsme 

v USA, Velké Británii, nebo alespoň ve Vídni. 

Všeobecný kult mládí vládne i naší každodenní 

realitou. V televizi jsou solidní postarší moderá-

toři nahrazeni mladými modelkami, pračku vám 

prodá chlapec, který si evidentně nikdy nepral, 

finanční poradenství nabízí dívenka sotva po 

maturitě. Na senior manažera se hlásí mladý 

muž po promoci. Zkuste se podívat na televizní 

reklamu. Tam se lidé od padesáti let vyskytují 

jen jako terč vtipu (neumí, potřebují radu, nikdy 

neviděl i) nebo cíleně jako konzumenti prepará-

tů na klouby, projímadlo, menopauzu, prostatu, 

lepidlo na zubní protézu, případně pomůcky na 

inkontinenci. Pěkné! Opravdu.

Není čas důrazně říci, že jsme tady také? Že 

máme vzdělání, praxi a hlavně životní i pracovní 

zkušenosti! Že už o světě dost víme, že chceme 

pracovat a dokonce to i umíme. Že jsme tu krás-

nou, studovanou mládež vychovali a zřejmě jsme 

je naučili i být tak suverénní a umožnili být dob-

ří. Jen jsme udělali zřejmě také chybu: nenaučili 

jsme je úctě. Té obyčejné lidské úctě ke generaci 

rodičů a prarodičů. 

Paušalizovat nechci, ale my na odpis nejsme, 

nechceme  aby dál se vytvářelo ve společnosti 

klima, že s lidmi po padesátce se nepočítá, že 

starší a senioři k ničemu nejsou a jen berou.  

Jde to, jen chtít.

Květa Halanová, 

starostka Jílové u Prahy, KDU-ČSL

Brož byl synem sedláka, po komunistickém pře-

vratu v únoru 1948 odmítl vstoupit do JZD. Za 

sabotáž byl odsouzen na „pouhých“ 18 měsíců. 

Další tresty ale dopadly na celou rodinu - veškerý 

majetek rodiny propadl státu, František ani jeho 

sestra nemohli studovat a i s matkou se museli 

odstěhovat z Jičínska na severní Moravu…

„Během obou filmů naši jindy poměrně hlasití 

žáci strnule sledovali, jaké zlo produkoval v 50. 

letech komunistický režim. Ještě pozorněji ale 

naslouchali vzpomínkám dvou dcer politických 

vězňů, které se přišly se svými vzpomínkami

s dětmi podělit přímo do kina,“ uvedl učitel 

dějepisu Pavel Schrötter. „Tatínek paní Věry Pav-

lovcové byl odsouzen v procesu spolu s Miladou 

Horákovou. Druhou pamětnicí, jejíž vyprávění 

děti mohly slyšet, byla paní Lída Voříšková. Ta 

se, na rozdíl od ostatních „Dětí 50. let“, návra-

tu otce z vězení nedočkala. Viděla ho naposledy 

ve svých pěti letech. Pak byl její tatínek vězněn 

v pracovních táborech v Jáchymově a Příbrami, 

kde vězni pracovali v uranových dolech a byli 

vystaveni silné radioaktivitě. I kvůli tomu ve vě-

zení onemocněl a zemřel na leukémii.

Osmáci a deváťáci se pamětnic ptali například 

na to, jestli se dočkali po roce 1989 nějakého 

odškodnění, navrácení majetku nebo napravení 

křivd. Kromě omilostnění všech odsouzených se 

ale ničeho takového tyto „Děti 50. let“ nedočkaly. 

Naši žáci z kina odcházeli s vědomím, jak snadné 

bylo stát se „třídním nepřítelem“ a jak nelítostně 

fungovala komunistická represivní mašinerie.“
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17. června – 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

KVĚTNOVÉ AKCE 2012
Kunice – HOTEL zámek 
BERCHTOLD
2.–3. 6. Velký dětský den, výstava veteránů a oslava 1. výročí 

otevření HOTELu zámek BERCHTOLD (10:00 – 16:00).

Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program a každý si najde to své 
- maňáskové divadélko, cvičení s pejsky, interaktivní bubnování, klaun na 
chůdách a balonková show, cvičení s obručí, rytířské vystoupení a mnohé 
další. V neděli dopoledne se jako host představí pan Michal Nesvatba! 
Po oba dny budou navíc připraveny soutěže pro děti i celé rodiny 
o vstupenky do zámku a dětského ráje, pobyty na zámku a mobilní telefony.

5. 6. Den záchranářů

Představí se policie ČR, rychlá záchranná služba a hasičský sbor. 
Na závěr dne představí spolupráci všech 3 složek na konkrétním případu.

7. 6. Řemesla aneb zlaté české ručičky

Program pro ZŠ o tom, jak se stavěl zámek a co vše je v dnešní době jinak.

9. 6. Babytenisový turnaj

Turnaj pro registrované členy ČTS. Přihlaste se na 736 757 577 nebo 
na sportcentrum@zamekberchtold.cz

19. 6. Divadélko – Námořník Bobřík

Divadelní představení pro MŠ a ZŠ, ale i pro veřejnost (od 10:00)

23. 6. Koncert skupiny ABBA revival (od 20:00)

Tradiční koncert kapely proběhne v zámeckém parku – v amfiteátru před 
zámečkem. Akce se koná za každého počasí, v parku jsou velkokapacitní stany. 
Přijďte si zazpívat či zatančit na písničky známé švédské legendy.

26. 6. Divadélko – Hurá končí škola, budou prázdniny!

Divadelní představení pro MŠ a ZŠ, ale i pro veřejnost (od 10:00)

30. 6. Tenis čtyřhra pro dospělé

Začínáme od 10:00. Rezervujte na 736 757 577 
nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz 

Bližší informace na tel.: 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz

Švédskou královskou filharmonii 

Stockholm řídí Martin Svetlík.

  15. června
� Všechromy – MC Lodička, od 

10 hod. Výlet vláčkem do kina 

v Červanech, Sraz výletníků v 8:45 

na nádraží Strančice. Odjezd vlakem 

v 8:55 směr Benešov. V 10 hodin 

začíná filmové pásmo – RÁNO MEZI 

ZVÍŘÁTKY. Hned vedle kina je krásné 

dětské hřiště s lanovkou a dalšími 

prvky, po koukání se proběhnou 

a protáhnou a zase vláčkem zpět 

domů, tel: 732 16 17 06

email:mc.lodicka@seznam.cz, 

http:/xp.me.cz/lodicka

� Říčany – MěKS, 18.00

10. Taneční akademie – taneční 

vystoupení latinsko-amerických,

standardních i dalších tanců 

– Taneční klub Fuego Říčany

  16. června
� Uhříněves – VĚDA NA POLÍCH 

A VE STÁJÍCH - Výzkumný ústav 

živočišné výroby pořádá ve spolu-

práci se společností SELGEN, a. s. 

a ČZU zajímavou akci pro širokou 

veřejnost. Stejně jako loňský rok 

bude na kraji Prahy v Netlukách 

pro děti připravena naučná stezka, 

a soutěž o ceny. Děti společně 

s rodiči budou mít možnost projít 

trasu s pěti stanovišti, kde se setkají 

s hospodářskými zvířaty, 

zemědělskými plodinami 

a zemědělskou mechanizací. Celá 

akce je pro návštěvníky zdarma.

� KČT Říčany – Radošovice 

– 8. ročník pochodu Za Kozlem 

do Velkých Popovic. Start 

v Říčanech na nádraží od 7.00 

do 10.00 hod. Pěší trasa 20 km a 

cyklotrasa 20, 40 km. Start v Mnicho-

vicích na zastávce od 9.00 do 12.00 

hod., pěší trasa 10 km a cyklotrasy 

10, 22 km. Cíl ve Velkých Popovicích 

od 11.00 do 16.00 hod.

14. 6. v 16h zahradní 

slavnost v Mikešově školce, 

zveme všechny rodiče, kteří 

hledají školku pro své dítě
Náš program: vystoupení dětí 

– kocour Mikeš se loučí 

s předškoláky – bublinkování 

pro děti – pohoštění + přátelská 

nálada, tak jak jsme zvyklý 5let.

LETNÍ AKADEMIE JEVANY 

opět zahájí  23. července

týdenní výtvarné kurzy 

pro děti ! V  přátelském 

prostředí zahradního ateliéru 

ve Sportovní ulici 290, 

pod vedením odborných 

pedagogů Eriky Bornové, 

Lucie Dvořákové, 

Jiřího Votruby. Více na 

www.letniakademie.cz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
v Mikešově školce 2012
ČERVENEC
1. týden – 2. 7. – 4. 7. 2012 – POZORUJEME SVĚT ROSTLIN
Staráme se o rostliny ve školce, přesazujeme, malujeme květináče, 
vyrábíme zápichy do květináčů. Zdobíme školku.
2. týden – 9. 7. – 13. 7. 2012 – Z POHÁDKY DO MIKEŠOVY ZAHRÁDKY
Děti se seznámí s jednotlivými druhy zeleniny. Pěstujeme zeleninu na Mikešově 
zahrádce. Naučíme se písničky a básničky, pohádku „O veliké řepě“. Budeme 
malovat a modelovat. A určitě si nezapomeneme uvařit nějakou zeleninovou mňamku.
(Výlet do Botanicusu, Lysá nad Labem – 37 km) 
3. týden – 16. 7. – 20. 7. 2012 – celotýdenní tábor ČÁRY, MÁRY POD KOČÁRY 
– aneb TÁBOR PLNÝ KOUZEL (Výlet do Divadla kouzel, Líbezníce)
4. týden – 23. 7. – 27. 7. 2012 – zavřeno
SRPEN                                    
1. týden – 30. 7. – 3. 8. 2012 – zavřeno
2. týden – 6. 8. – 10. 8. 2012 – TÝDEN PLNÝ ZVÍŘÁTEK Z LESA A OKOLÍ 
Putování po okolí. Týden plný her a písniček, motivovaný zvířátky z lesa a okolí. 
(Zoo koutek a naučná stezka Radonice)
3. týden – 13. 8. – 17. 8. 2012 – celotýdenní tábor TÝDEN SE SKŘÍTKY
Ve školce a v okolí se schovává 5 skřítků a děti je budou hledat. Nemusí se bát, 
nejsou zlí. Poznáme, že tu s námi žijí stále…. Prožijeme dobrodružství se skřítky. 
(Pohádková země, Pičín)
4. týden + 5. týden – 20. 8. – 24. 8. 2012,  27. 8. – 31. 8. 2012 – NA PALUBU 
NÁMOŘNÍCI – aneb NA SLADKÉ ČI SLANÉ VODĚ, PLUJÍ MALÉ, VELKÉ LODĚ. 
S dětmi se nalodíme a vydáme se na čtrnáctidenní plavbu do neznámých končin. 
Vše důkladně prozkoumáme. Budeme cvičit, učit se písničky, básničky, složíme si lodě 
z papíru. Vyzkoušíme nové výtvarné techniky ( vodové barvy posypané solí, vymývaná 
klovatina ) Naučíme se námořnickou hymnu. Prozkoumáme „moře“ pomocí překážkové 
dráhy, budeme lovit ryby a experimentovat. Vyrobíme plavidla z různých materiálů 
– a vyzkoušíme které se potopí a které popluje. Plavbu zakončíme společnou prací 
„koláž – moře“. (Plavba po Vltavě parníkem + prohlídka lodě).

CENA: docházkový týden – 2.500,-Kč
 táborový týden – 3.100,-Kč

Prázdninové týdny se nám promění 
v týdenní příběhy a samozřejmostí je 
v případě horkého letního počasí 
koupání v bazénu jako předešlé roky…
Těšíme se na všechny děti 3 – 8 let!!!

Zveme vás na lovecký zámeček 
v poddubí v choceradech. každý den 
speciality české kuchyně. víkendy 

taneční večery. country, disko, 
romantické večeryve dvou. 

ubytování v překrásném prostředí. 
mnoho relaxačních aktivit. 

www.penzionnazamecku.cz, 
rezervace tel. 733 356 850, 

603 543 629

Galerie Kotelna 
Říčany, 7. 6–12. 7.
LUKÁŠ MIFFEK 
– OBRAZY

KINO JEVANY – červen 
2. 6.   Nepřítel pod ochranou 

– thriller (české titulky)

9. 6.   Bitevní loď - akční/sci-fi 

(české titulky)

16. 6.  Perfect days – I ženy mají 

své dny – komedie

23. 6.   Kontraband – thriller 

(české titulky)

30. 6. Šmoulové – animovaný 

pro děti (české znění)

Začátek představení: 19:30 hod., 

Vstupné: 70,- Kč

Dům DDM A UM Uhříněves

V létě pořádáme:
2.–4. 7. příměstský tábor 

Cesta kolem světa

30. 7.–3. 8. příměstské 

taneční soustředění

13.–17. 8 příměstský tábor 

Hvězdná brána

20.–24. 8. příměstský tábor 

Tajemství hradu

Šampaňské na dekách
Od 13. 6. se budou každou středu 
od 20 hodin konat v krásné zahradě 
a ve stylové kavárně Modré dveře 
v Kostelci n.Č.l. bluesově laděné 
večery s názvem Šampaňské na 
dekách. Hrají: Pavel Peroutka, 
Jiří Holoubek a další... 
Všichni jsou srdečně zváni!

  1. června
� Kostelec n. Č. l. – V Muzeu 

hrnčířství bude zahájena výstava na 

počest vévodkyně Marie Terezie 

Savojské, slavnostního zahájení se 

zúčastní princ Konstantin von und 

zu Liechtenstein. Návštěvníci se 

seznámí s řadou památek. Uvidí 

její portrét od  malíře Martina 

van Meytense, propouštěcí list 

měšťanů z poddanství, potvrzení 

jejich privilegií, nebo Zlatou knihu 

Černokostelecka. Součástí vernisáže 

výstavy se stane i křest nové knihy 

o rodu Lichtenštejnů a Smiřických 

od spisovatele Pavla Juříka. V kostele 

sv. Andělů strážných bude zádušní 

mši za Marii Terezii Savojskou cele-

brovat arcibiskup Dominik Duka.

  2. června
� Oleška – Obec Oleška 

a RC Kolečko zvou všechny děti 

k sportovnímu klání na Olešeckou 

olympiádu. Sraz na návsi 

a na fotbalovém hřišti u rybníka, 

začátek od 9 hod. 

  5. června
� Říčany – MěKS, od 19.30 hod.

Letní koncert Říčanského ko-

morního orchestru – ŘKO uvádí 

„Koncert operních árií“. Na programu: 

W. A. Mozart, CH. W. Gluck. 

G.F. Händel, zpívají studenti HAMU 

v Praze a ZUŠ Říčany.

  6. června
� Říčany – MěKS, 19.30 hod.

„Vlčci hrají pro stacionář“ 

– benefiční koncert vážné hudby ve 

prospěch denního stacionáře pro se-

niory – účinkují: Josef Vlček – housle, 

Vilém Vlček – violoncello, na klavír 

doprovází Věra Langerová.

  9. června
� Všechromy – MC Lodička, 

od 10:00 - 16:00 hod. Paličkovaní 

krajky s děvčátky od 7 let. 

tel: 732 16 17 06

email: mc.lodicka@seznam.cz, 

http:/xp.me.cz/lodicka

� Zaječice – TOUR DE ZAJEČICE, 

od 15 hod. cyklisticko-kočárkový 

závod, sraz na zaječickém hřišti, 

pořádá RC Zajíček

  13. června
� Říčany – MěKS, 20.00 hod.

Koncert sboru Vox Nymburgensis 

– vystoupení smíšeného 26členného 

komorního sboru, který si přivezl 

nejen z domova ale i ze zahraničí 

řadu cen.

  14. června
� Říčany – MěKS, 17.30 hod.

Absolventský koncert – Základní 

umělecká škola Říčany.

Od 20.00 hod. - ExCe(e)S o.s., 

uvádí komorní hru Axela Hellsteni-

use: „Elling a Kielů Bjarne aneb 

Chvála bláznovství“ Hrají: Hanka 

Borovičková, Václav Kuba, Libor 

Šebestík a Miroslav Zvolský. 

  26. června
� Jevany – projížďky na koních 

pro děti v Houšti, od 16 hod. 

Rezervujte si místo na 

tudyznudy@emai.cz. S sebou si 

vezměte buřtíky a polínko. 

Hledá se ředitelka školky
Obec Velké Popovice vyhlašuje konkursního řízení na funkci 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace obce,

Mateřské školy Velké Popovice. Lhůta pro podání přihlášek: 

14. 6. 2012 do 12.00 hodin, bližší informace na www.velkepopovice.cz

Obec Louňovice v souladu 

s usnesením Zastupitelstva 

obce –nabízí plně 

zainvestovaný stavební 

pozemek pro stavbu 

rodinného domu (vodovod, 

kanalizace, plyn, elektřina, 

asfaltová komunikace, 

veřejné osvětlení).

� Lokalita „Střed“, k. ú. 

a obec Louňovice, pozemek 

p. č. 92/32 o výměře 1 165 m2.

� Podmínky prodeje jsou 

uvedeny na webových 

stánkách obce. 

� Kontakt: obec Louňovice, 

tel: 323 660 205, 725 021 850, 

obec@lounovice.cz, 

www.lounovice.cz
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Tel.: +420 272 088 612, E-mail: prodej.volvo@auto-staiger.cz

www.auto-staiger.cz

VOLVOSELEKT

VÁŠ VOLVO SELEKT

VAŠE PERFEKTNÍ VOLVO

Život v kraji

Cestovní agentura INVIA.CZ je 

největším internetovým prodejcem 

zájezdů v České republice. Její kli-

enti si mohou vybrat z nabídky více 

než 300 prověřených a pojištěných 

cestovních kanceláří působících na 

českém i slovenském trhu.

Neztrácejte čas 
hledáním 
na internetu

„Přijďte k nám, pošlete nám e-

-mail nebo zavolejte na naši bez-

platnou telefonní linku a sdělte 

nám své požadavky a přání a my 

vám vyhledáme nejvhodnější na-

bídky, aniž byste strávili hodiny na 

internetu porovnáváním zájezdů 

jednotlivých cestovních kanceláří. 

Naše pracovnice velkou část nabí-

zených destinací znají osobně, tak-

že mohou klientům opravdu dobře 

poradit,“ říká jednatel klientského 

centra Ing. Roman Vocl.

„Snažíme se, aby byli všichni kli-

enti maximálně spokojení a s důvě-

rou se k nám vraceli. Naše pobočka 

sídlí na stejné adrese již více než 

patnáct let a proto máme větší zod-

povědnost vůči svým klientům, než 

anonymní internetoví prodejci. 

Pomůžeme vám vybrat 
nejlepší dovolenounejlepší dovolenou
Chcete si dopřát skvělou dovolenou, 

ale nebaví vás listovat katalogy různých 

cestovních kanceláří a netroufáte si objednat 

zájezd po internetu? V tom případě 

navštivte klientské centrum cestovní 

agentury INVIA.CZ v Říčanech.

TIPY NA DOVOLENOU 
PRACOVNÍKŮ 
KLIENTSKÉHO 
CENTRA V ŘÍČANECH:
� Řecké ostrovy – nejlepší 

volba letošního léta – vzhledem 

k odlivu německých turistů jsou 

ceny lepší než dříve, kvalita 

služeb však zůstává vysoká.

� Velmi oblíbené jsou 

v současné době španělské 

ostrovy Mallorka, Gran Canaria, 

Tenerife, Lanzarote, Ibiza a další. 

Již zde pominul stavební boom 

nových hotelů a návštěvníci si 

mohou nerušeně užívat letní 

pohodu a slunečné počasí.

� Pokud plánujete dovolenou 

mimo prázdniny, doporučujeme 

vyzkoušet pobyt v maďarských 

termálních lázních, kde si 

můžete v klidu užívat příjemné 

procedury za příznivé ceny.

Ceny zájezdů jsou samozřejmě 

stejné jako v cestovních kance-

lářích, které zájezdy organizují. 

Uplatnit lze všechny slevy, po-

skytované organizátorem zájezdu 

a k úhradě je možné použít i větši-

nu zaměstnaneckých a benefitních 

poukázek.“

Klientské centrum 
INVIA.CZ 
sídlí v Říčanech vedle 

pobočky Komerční banky 

v ul. 17. listopadu 51/1, 

tel.: 323 602 240 nebo 

bezplatná linka 

800 555 333, 

e-mail: ricany@invia.cz 

www.invia.cz 

Klientům vybereme nejvhodnější zájezdy Last minute! 

Volejte ZDARMA na 800 555 331

inzerce

inzerce

Cena  4 680 Kč (sada lavice + stůl)

„Všechny výrobky internetové-

ho obchodu Dřevo pro dům jsou 

vyrobeny z kvalitního, dobře vysu-

šeného dřeva, které poctivě, řeme-

slně zpracováváme. K povrchové 

úpravě používáme prostředky na 

přírodní bázi. Konstrukce jsou vy-

robené z masivních hranolů, jenž 

zaručují dobrou stabilitu a stopro-

centní bezpečnost výrobků. Za své 

zboží ručíme a poskytujeme dvou-

letou záruku,“ říká ředitel a jedna-

tel společnosti Jaroslav Hořejší. 

„Naší velkou výhodou je, že 

jsme prvovýrobci a všechny výrob-

ky vznikají u nás, v dobře vybave-

ných výrobních halách s moder-

ním zázemím. Díky tomu můžeme 

zajistit opravdu stoprocentní kvali-

tu a také nízkou cenu – nemusíme 

prodávat přes zprostředkovatele. 

Naši zákazníci jistě ocení i to, že 

jsme variabilní a dokážeme se při-

způsobit každému přání. 

Věřte našemu poctivému řemesluVěřte našemu poctivému řemeslu
Dopřejte si v dnešní uspěchané době chvíli odpočinku na zahradě 

či na balkonu. Udělejte si pohodlí v novém dřevěném nábytku 

od společnosti Dřevo pro dům. Zapomeňte na plastové židle 

a nechte se hýčkat stoprocentně přírodními materiály. 

Pokud věříte našemu poctivé-

mu řemeslu, neváhejte a navštivte 

náš internetový obchod DŘEVO 

PRO DŮM. Jestliže si budete přát 

jiné rozměry, než jsou uvedeny 

v nabídce, budeme se vám snažit 

vyhovět. Velkou výhodou našeho 

internetového obchodu jsou velmi 

krátké dodací lhůty –  zboží vám do-

vezeme do 14 dnů. Zboží dopravíme 

na jakékoliv místo po celé ČR a po 

dohodě nabízíme možnost montáže 

a dalších povrchových úprav.

Internetový obchod 

www.drevoprodum.cz 

Kontaktní telefon: 

606 076 736.

Internetové stránky jsou velmi 

přehledně rozděleny 

do kategorií: 

� Zastřešení teras, pergoly 

a altány; 

� Stání pro auta - carporty; 

� Dřevěné domky a chaty; 

� Dřevěné domky na nářadí 

a k bazénu; 

� Zábradlí, ploty, branky, 

lávky; 

� Dřevěný nábytek venkovní; 

� Pro děti.

Cena 10 200 Kč 

Cena 43 320 Kč 

Cena 22 320 Kč
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Armatury, jímky, šoupátka, 
potrubí, drenáže, 
vodoměrné šachty…
Česká firma HECKL s.r.o., 

která se může pochlubit 

dlouholetou tradicí 

a zkušenostmi, nabízí svým 

zákazníkům kompletní 

nabídku instalačních 

materiálů pro vodu, 

kanalizaci, topení a plyn. 

„V našem sortimentu naleznete vodárenské 

a průmyslové armatury, šoupátka, poklopy, mří-

že, systémy na spojování trubek, roury a tvarovky 

pro tlakovou vodu – litinové, plastové a potrubní 

systémy pro tlakovou vodu, plastové potrubní 

systémy pro kanalizaci, drenážní systémy, ply-

novodní potrubní systémy, kabelové chráničky, 

příruby a jiné,“ vyjmenovává vedoucí pobočky 

v Horních Počernicích Václav Kurel. „Dále pak 

sortiment pro vnitřní instalace – kohoutky, bate-

rie, sanitární keramiku, dřezy, radiátory, trubky 

a spojovací materiál ocelový černý, pozinkova-

ný, z mědi i plastu. Dodáváme například i vodo-

měrné šachty, přečerpávací šachty pro tlakovou 

kanalizaci a nádrže na dešťovou vodu a plastové 

jímky odpadních vod. Spolupracujeme s ověře-

nými výrobci a celou řadu  komponentů si vy-

rábíme sami. Díky tomu můžeme nabídnout zá-

kazníkům výhodné ceny a především kompletní 

nabídku instalačních materiálů pro vodu, kanali-

zaci, topení a plyn. Vše seženete u nás!“

Spolehlivě vyřídíme
jakoukoliv objednávku

Dodáváme materiál velkým stavebním fir-

mám, které zajišťují výstavbu inženýrských 

sítí. V našich maloobchodních prodejnách i na 

internetovém obchodu si samozřejmě vyberou 

i fyzické osoby. Firma Heckl nabízí i poraden-

ský servis. Pokud předěláváte v domě kanaliza-

ci, vodu, nebo chcete připojit domácí čističku, 

rádi vám poradíme a dodáme potřebný materiál. 

Všichni naši pracovníci podstupují školení a do-

káží vám podat odborné informace a spolehli-

vě vyřídí jakoukoliv objednávku. Navíc máme 

i vlastní autodopravu. Naši zákazníci se tedy 

mohou spolehnout na včasné, cenově přijatelné 

dodávky s dopravou na místo určení. A nemusíte 

nikam jezdit, vše stačí objednat v našem interne-

tovém obchodu nebo zatelefonovat. 

Firma se podílí 
na vývoji výrobků

Firma HECKL s.r.o. se nezabývá pouze výro-

bou a prodejem, ale také vývojem zcela nových 

výrobků. Důkazem toho je nejen široká škála 

zemních teleskopických souprav určené k ovlá-

dání armatur a ventilů zabudovaných v zemi 

nebo v šachtě, ale také na trh uvedená podkladová 

deska VARIO a plovoucí poklop RENKO. Díky 

dlouholetým zkušenostem s vývojem a výrobou 

jsme schopni vyrobit atypickou teleskopickou 

zemní soupravu podle požadavku zákazníka. 

Naše výrobky se vyznačují pokrokovým tech-

nickým řešením, kvalitními použitými materiály, 

precizním zpracováním, spolehlivostí a vynika-

jícím poměrem ceny a užitné hodnoty. O kvalitě 

naší práce svědčí i to, že velká část naší výroby 

směřuje na vývoz a také úspěšně spolupracuje-

me s předními tuzemskými společnostmi, jako je 

např. Veolia, Energie A.G. a mnoho dalších.

Koupelnová studia HECKL
Firma HECKL nabízí ve svých pobočkách 

i sortiment pro vnitřní instalace - širokou nabíd-

ku umyvadel, dřezů, dřezových baterií, bojlery, 

ohřívače, radiátory.

Nejbližší pobočku najdete v Praze 

v Horních Počernicích, Libuňská 3, 

tel.: 281 923 290. Další pobočky najdete 

na internetových stránkách: 

www.heckl.cz.
KONTAKTY: 

Václav Kurel, vedoucí pobočky, tel: 739 592 570, e-mail: vaclav.kurel@heckl.cz; 

Antonín Beran, obchodní oddělení, tel.: 602 258 292, e-mail: antonin.beran@heckl.cz; 

Helena Podroužková, sortiment vodovody a kanalizace, tel: 602 264 708, 

e-mail: helena.podrouzkova@heckl.cz; 

Romana Sedláčková, vnitřní instalace, tel.: 602 235 879, 281 922 018, 

e-mail: romana.sedlackova@heckl.cz.

Kvalitní plastové jímky
Firma HECKL vyrábí kvalitní plastové jímky, které mají 

oproti betonovým mnoho výhod – jsou lehčí, takže 

se s nimi lépe manipuluje a nepotřebujete jeřáb. Dále 

je možné vybírat z mnoha tvarů a je možné vyrobit 

i atypický tvar na zakázku. Plastové jímky HECKL jsou 

odolné a pokud dodržíte správný pracovní postup při 

usazování, nehrozí žádná deformace. V případě zájmu 

doporučíme ověřenou firmu, která jímku osadí.

Firma Tygr Centrum a.s. v Tuklatech za-
bývající se prodejem a servisem automobilů 
oslaví příští rok dvacet let působení na trhu. 

Svět kolem se mění a my se musíme měnit 

s ním. Věci, které dříve zvládl zručný mechanik 

doma v garáži už dnes nelze provést bez přístrojů 

umožňujících komunikaci s řídící elektronikou 

vozu a počítačů propojených online s technickými 

pracovišti automobilek. Hlavní důraz klademe na 

odbornou způsobilost všech členů týmu. Všichni 

mají praxi v oboru a absolvují množství školení, 

jejichž cílem je udržet jejich znalosti neustále ak-

tuální. Prioritou je nabídnout zákazníkům kvalitní 

služby a možnost využít naše nadstandardní tech-

nické zázemí. Hned v závěsu jsou ceny služeb, 

které jsou rozděleny do několika cenových ka-

tegorií podle typu vozu a nákladů na jeho servis.  

Osobně mě vždycky rozčílí, když slyším, že do 

RAČTE SI VYBRAT – Chevrolet, 
Cadillac, Isuzu, Opel, Hummer

autorizovaného servisu starší vozy nepatří. Exis-

tuje  řada akcí, které jak my, tak i automobilky or-

ganizují  právě pro majitele starších vozů. Jde jen 

o to přijet a přesvědčit se. Samostatnou kapitolu 

tvoří firemní zákazníci, kteří využívají individuál-

ní cenové programy i na míru šité balíčky služeb.  

Služby, které nabízíme: 
� Autorizovaný  prodej a servis CHEVROLET

� Autorizovaný prodej a servis  CADILLAC 

� Autorizovaný prodej a servis ISUZU D-Max

� Autorizovaný servis HUMMER (jediný v ČR)

� Autorizovaný servis OPEL

� Individuální dovozy vozů ostatních značek

Tygr Centrum a.s., Tuklaty 186, 

Úvaly u Prahy. Otevírací doba: 

Po - Pá: 8:00 - 18:00, So: 8:00 - 12:00. 

Recepce: +420 227 037 270, 

+420 777 888 603  www.carforyou.cz

Lahůdky pro zákazníky: 
� CHEVROLET - evropský model 

Camaro skladem, během dvou týdnů 

bude k odběru pět kusů tohoto 

sportovního vozu ( běžně doba dodání 

5 měsíců),novinka Chevrolet Malibu, 

rovněž skladem.

� CADILLAC – SRX 2012 skladem, 

Escalade Hybrid Platinum skladem. 

V obou případech se jedná 

o evropské modely s tovární zárukou.

� ISUZU – výprodej předváděcích 

vozů se slevami až 40% 

U nových vozů je na začátku  vždy podrobná in-

formace o tom, jaký vůz zákazník poptává. Vhle-

dem k dealerství několika značek není problém 

vybrat vůz, který by mu nejvíce vyhovoval. Pokud 

od nás zákazník něco očekává, tak je to znalost 

problematiky a  serioznost. Na těchto principech 

firma vždy fungovala, funguje a bude doufám fun-

govat i nadále, říká s úsměvem Marek Bergl.

Letos na jaře uspořádala MŠ Pastelka v Pet-

říkově dvě akce pro veřejnost – velikonoční se-

tkání s vynesením Morany a Čarodějnice. „Obě 

akce se setkaly s poměrně velkým ohlasem. Jsem 

moc ráda, že do Pastelky si už nacházejí cestu 

i místní lidé. Věřím, že se nám postupně podaří 

vytvořit z petříkovské mateřské školy místo, kde 

se budou děti i dospělí rádi potkávat při nejrůz-

nějších příležitostech,“ říká ředitelka MŠ Pas-

telka Gabriela Strýčková. „Společně s vedením 

obce a hasiči teď připravujeme i rodinné odpo-

ledne k Mezinárodnímu dni dětí. 

Zápis nových dětí
Ve dnech 13. a 16. dubna proběhl zápis k před-

školnímu vzdělávání do MŠ. Zájem byl veliký, ale 

bohužel jsme mohli vyhovět pouze dětem s trva-

lým bydlištěm z Petříkova a Radimovic. Podrobné 

informace k výsledkům přijímacího řízení najdete 

na webových stránkách (www.mspetrikov.cz). 

Výlet pro děti i maminky
Letošní Den matek se MŠ Pastelka rozhodla 

oslavit celodenním rodinným výletem do zoo-

logické zahrady ve Chlebech u Nymburka a do 

areálu Botanicus v Ostré nad Labem. Měl to být 

den, který si užijí všichni a tento záměr se oprav-

du vydařil. Výletu se zúčastnilo celkem 53 osob. 

„Zoologická zahrada ve Chlebech není sice ni-

PETŘÍKOVSKÁ ŠKOLKA 
je příjemné místo k setkávání

jak zvlášť veliká, ale stojí za to ji vidět! Žije zde 

na padesát druhů zvířat, včetně těch exotických, 

potkáte tu i ukázky vyhynulých zvířat a poslech-

nete si velmi svérázný, nevšední, a vtipný výklad 

u každého výběhu. Spousta zvířátek je zvyklá na 

lidi a návštěvníci si je pod bedlivým dohledem 

pana ředitele mohou nakrmit i pohladit. Děti byly 

nadšené z dikobraza Járy, který se mi uvelebil na 

klíně. Ve Chlebech se mohly podívat i do obydlí 

včelek – je zde totiž umístěný prosklený včelí úl, 

do něhož je možné nahlédnout bez rizika, že by 

zvědavost byla potrestána včelími žihadly.“

Můžeme se pochlubit
� Ve spolupráci s OÚ Petříkov jsme uspěli 

s žádostí o dotaci na vybudování školní zahrady 

a hřiště. Díky financím ze Středočeského kraje 

bude MŠ Pastelka co nevidět obklopená zele-

ní a děti zde budou mít řadu nápaditých a také 

bezpečných herních prvků, které budou rozvíjet 

jejich dovednosti. Chybět nebude ani umělý svah 

na sáňkování. Všichni už se moc těšíme!

� Od 1. dubna 2012 je MŠ Pastelka členem Aso-

ciace předškolní výchovy, která je dobrovolným 

zájmovým sdružením a zabývá se pedagogicko-

-psychologickými, zdravotními, sociálními, etic-

kými a eticko-výchovnými aspekty výchovného 

působení na dítě v předškolním období.

Naše akce do konce školního roku
Plánujeme dny otevřených dveří pro děti, které 

začnou po prázdninách chodit do MŠ Pastelka, 

celodenní výlet na vrchol Blaník a do Vlašimi, 

závěrečná besídka na rozloučenou s kamarády, 

kteří odcházejí do základní školy, noční školka 

výtvarná soutěž Můj táta, přednáška společnosti 

ORNITA s ukázkou živých ptáčků.V případě zá-

jmu MŠ Pastelka nabídne svým dětem i dvoutý-

denní prázdninový režim.

Všem dětem i jejich rodičům přejeme klidné 

a vydařené léto. Po prázdninách chystáme v no-

vém školním roce další novinky (cirkus, dravci 

ve školce, nové cíle výletů), takže bude určitě 

nač se těšit! 

Ředitelka Gabriela Strýčková s kolektivem
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Život v kraji

V největší regionální prodejně podlah v Ří-
čanech si povídáme s majitelem firmy PK Pod-
lahy Petrem Kroulíkem  o nových trendech 
v tomto oboru, a především  co zajímavého se 
chystá nabídnout svým zákazníkům.

„Rozhodně jsou to zajímavé ceny celého nabí-

zeného sortimentu, pohodový a vstřícný přístup ke 

každému zákazníkovi a možnost si sjednat schůz-

ku i mimo otevírací hodiny. Je samozřejmostí, že 

si u nás vybere jak běžný spotřebitel, tak i ten nej-

náročnější zákazník,“ říká pan Kroulík.

Kvalitní laminátovou plovoucí podlahu zde 

pořídíte od 175 Kč vč. DPH, ale nabízejí zde 

například i tzv. TICHÉ plovoucí podlahy firmy 

Meister, které jsou hitem letošního roku. 

Pro ty, co hledají téměř bezúdržbovou podlahu, 

která snese opravdu velkou zátěž, a je navíc úžasně 

jednoduše opravitelná a ještě ke všemu velice dob-

ře vypadá, tak pro vás je přpravena velká nabíd-

ka  vinylových podlah. Ty zde můžete pořídit již 

od 299 Kč za metr vč. DPH! PK Podlahy nabízejí  

i vinyly od americké firmy Earth&Werks, která 

se zabývá výrobou vinylovych podlah již od roku 

1959. Tato značka je již řadu let považována „za  

Mercedes“ v této skupině podlahových krytin. 

S podlahou jdou ruku v ruce dveře, proto i zde 

si můžete prohlédnout, vybrat a objednat jak 

O podlahách, lidech 
a opravdu akčních cenách

dveře českého výrobce CAG, tak kvalitní polské 

Porta doors a nebo luxusní německé Prüm. 

Stejně jako u podlah, tak i u dveří a ostatních 

materiálů vám v Pk-Podlahách zajistí kompletní 

servis od zaměření po odbornou montáž.

Protože léto klepe na dveře a mnozí přemýš-

líte o okenních žaluziích, síti proti hmyzu jak do 

oken, tak i dveří, právě pro vás je zde široká na-

bídka těchto doplňků.

V neposlední řadě je také třeba poznamenat, 

že v PK-Podlahách nabízejí i širokou škálu pod-

lahovin vhodných do škol, školek, lékařských 

zařízení a kancelářských komplexů. Právě ti to 

odběratelé tvoří podstatnou část stálých zákaz-

níků a i díky jim vám můžou v PK-Podlahách 

nabídnout zajímavé ceny.

Novou službou, kterou v PK-Podlahách na 

základě velkého zájmu zákazníků zavedli, je 

„HLÍDACÍ PES“. Tato služba je ZDARMA 

a spočívá v tom ze stačí, aby jste si zadali na 

telefonním čísle (stačí prozvonit, budou Vás 

kontaktovat zpět) 775 870 780, nebo na emailu 

pk-podlahy@seznam.cz nezavaznou poptávku 

bez ohledu na datum realizace (čím dříve tím 

lepe!) a z PK-Podlah vás budou informovat 

o pohybu ceny a možnostech nákupu  za tu nej-

lepší možnou cenu.

Nová dlažba DITON PAVÉ je vytvořena podle 

moderních trendů a požadavků moderní archi-

tektury. Jedná se o víceformátovou dlažbu, jež je 

založena na kombinaci jak velkých, tak i malých 

formátů. 

DITON PAVÉ I. je velkoformátová dlaž-

ba skládající se ze tří různě velikých kusů 

dlažebních tvárnic (největší má rozměr 60 

x 30 cm). Tato dlažba se vyrábí i ve variantě 

DITON PAVÉ II., která se skládá z menších 

formátů, za to však v deseti velikostech dla-

žebních tvárnic. Obě varianty je možné kombi-

novat, čímž docílíte ještě zajímavějších výsledků.  

DITON PAVÉ se vyrábí ve třech různých co-

lormixech a má také variantu povrchu DE 

LUXE (vymývaný povrch), který na vel-

koformátové dlažby vypadá impozantně. 

Dlažba je ošetřena ochranou AQUA STOP a spo-

lečnost DITON na ní poskytuje 20ti letou záruku. 

Na webových stránkách www.diton.cz si mů-

žete snadno vyhledat nejbližšího prodejce pro-

duktů Diton a také můžete vyzkoušet  počítačový 

program a zkusit si navrhnout vlastní zahradu.

Dlažba DITON PAVÉ Dlažba DITON PAVÉ 
– gratulujeme 
k správnému 
rozhodnutí

Inspiraci najdete v Uhříněvsi
Zavítejte do značkové prodejny Praha Diton 

v Uhříněvsi, kde najdete nejrůznější instalace 

betonových produktů Diton. Přijeďte se inspiro-

vat! Prodejnu s velkým areálem, kde je vybrané 

zboží přímo na skladě, najdete v průmyslové 

zóně v Bečovské ulici.

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

Bečovská 939, Praha-Uhříněves, 

mobil: 731 627 314, 739 348 367, 

pracovní doba: 

po-pá od 7 do 17 hod., 

www.diton.cz

NEBAVÍ VÁS TRÁVIT ČAS V KOTELNĚ? 
PŘIKLÁDEJTE JEDNOU ZA 3 AŽ 6 DNÍ 

S NAŠÍM AUTOMATICKÝM KOTLEM TOPMAX.
Nechcete vyhazovat peníze za topení? S automatickým kotlem TOPMAX ušetříte.

NAŠE FIRMA VÁM ZARUČÍ DODÁNÍ KVALITNÍHO LEDVICKÉHO UHLÍ 
+ 5 % SLEVU NA PALIVO PO DOBU ZÁRUKY KOTLE.

RŮŽE, BUDLEA A VAJGÉLIE

Zahradnictví Alfík 

najdete v Louňovicích 

u silnice Kutnohorská (na první hrázi). 

Otevírací doba: po-so: 9 až 17h., ne: 9 až 12h., 

tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Zahradnictví Alfík v Louňovicích zve 

všechny zákazníky, aby si přišli vybrat 

z bohaté nabídky růží. 

„Přivezli jsme pro vás růže pnoucí, keříkové, 

polyantky i anglické. Vybrat si můžete 

z různých barev. Stále je čas, pro výsadbu 

letniček, které se dobře vyjímají i v ozdobných 

nádobách na terasách,“ říká Petr Alfery. 

„U nás si můžete vybrat z široké nabídky 

keramických květináčů a nádob a v případě 

zájmu vám rostlinky rovnou zasadíme. Je také 

čas kvetoucích keřů – krásná je budlea nebo 

vajgélie, a také si můžete přijít vybrat okrasné 

traviny.“ Zahradnictví Alfík také tradičně nabízí 

velký výběr hnojiv a postřiků – aktuální jsou 

preventivní nebo akutní postřiky proti plísním 

na rajčata, okurky a jiné druhy. Oblíbený je 

i účinný přípravek proti plzákům. 

Seženete zde i bazénovou chemii.  

Přijeďte si pro čerstvého pstruha!

Prodej čerstvých ryb je již v plném proudu. 

U Alfíka také začali každý pátek udit pstruhy. 

Pokud chcete mít jistotu, že se na vás tato 

lahůdka dostane, zavolejte předem.

DLAŽBA 
pro Váš domov

„I já jsem
spokojeným
zákazníkem.“
Václav Vydra

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

 

Dřevěné  podlahy

již od 550 Kč za m2.

topmaxdvorak@seznam.cz
Prosím 

volejte 

předem 

a domluvte si 

schůzku.

Vajgélie právě kvetou.Vajgélie právě kvetou.

Podlahové
Krytiny

Vzorkovou prodejnu

společnosti PK Podlahy 

najdete na Černokostelecká 1623/14, 

Říčany (ve výškové budově bývalého 

Interiéru vedle Billy), otevřeno Po-Pá 

9.30 – 18.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby), 

tel.: 604 941 123, 775 870 780, e-mail: 

pk-podlahy@seznam.cz, www.pk-podlahy.cz.



REALITNÍ PORADNA
317 711 711Mám v úmyslu koupit byt v novostavbě a při hledání na internetu jsem se 

u některých nabídek setkal s možností platby (koupě) systémem „Rent to Own“. 
Mohli byste mi vysvětlit co se pod tímto pojmem skrývá a jak to vlastně 
funguje v reálu?                                                       Milan K., Benešov

Život v kraji

Jako v mnoha jiných případech, někteří 
prodejci nemovitostí, kteří se inspirují 
systémem prodeje nemovitostí v Severní 
Americe se bohužel nesnaží převzaté 
termíny přeložit, natož pak vysvětlit. 
Rent-to-Own je systém prodeje 
nemovitosti, kdy si jako kupující nejprve 
nemovitost pronajmete a zavážete se 
zároveň tuto do nějaké doby koupit 
(zpravidla max. do tří let). Majiteli měsíčně 
platí nájemné + navýšení (úrok). Toto 
navýšení slouží jako záloha na kupní cenu. 
Dále majiteli skládáte kauci v dohodnuté 
výši, která se také stává zálohou kupní 
ceny. Samozřejmě pokud nemovitost ve 
sjednané době nekoupíte, zálohy i kauce 
propadne ve prospěch majitele. Nejblíže 
tomuto systému prodeje nemovitosti 
odpovídá leasing bytu (auta) a s tím už 
jste se myslím ve svém životě setkal.
Jako každý systém prodeje i tento přináší 
některá rizika ale i výhody a to jak pro 
prodávajícího, tak i pro kupujícího. Obě 
smluvní strany si v první řadě musí 
uvědomit, že prodejní cena nemovitosti je 
pevně stanovena bez ohledu na vyvíjející 
se trh a možnou tržní cenu v době, kdy 
skončí nájem a přistoupí se k podpisu 
kupní smlouvy. 

Teď byste mi asi položil otázku: “Proč bych 
na takovouto odloženou koupi měl vlastně 
přistoupit?“ Je to nabídka pro lidi, kteří 
v novém již chtějí bydlet, ale ještě nemají 
vyřešené finance. Například chtějí financovat 
koupi z prodeje staré nemovitosti, ale nedaří 
se jim ihned najít kupce a přitom nechtějí, 
že jim možnost koupě nového bytu nebo 
domu uteče. Nebo uvedu další příklad, kdy 
si kupující z nějakého důvodu nemůže vzít 
na nemovitost hypotéku, ale za rok nebo za 
dva už to možné bude. Těch důvodů může 
být mnoho.
Některé finanční instituce nabízejí 
překlenovací úvěry, kdy zastavíte nemovitost 
ve prospěch banky a v prvních dvou letech 
splácíte jen úroky a až potom jistinu. Tady si 
je třeba uvědomit, že v případě nezaplacení 
úvěru nemovitost propadne bance. 
V případě prodeje systémem Rent-to-
Own, když nakonec nemovitost nekoupíte, 
přijdete jen o kauci a navýšení nájmu, 
což je v mnoha případech částka okolo 
150.000,- Kč (dle ceny nemovitosti).

Odpovídal František Vilimovský, 

jednatel realitní kanceláře 

EVROPA v Benešově

e-mail: benesov@rkevropa.cz, 

tel: 317 711 711

Život v kraji

Nedaleko Chocerad ve vesničce Poddubí hned 

u řeky Sázavy leží krásný areál Na zámečku. Na-

jdete zde restauraci, vinárnu, penzion, prostorné 

parkoviště, příjemné venkovní posezení s hracím 

koutkem pro děti a také upravené přístaviště, kde 

mohou „zakotvit“ všichni žízniví a hladoví vodáci.

„Srdcem každé restaurace je kuchyně. U nás 

se vaří z čerstvých surovin a v nabídce najdete 

klasická česká jídla i speciality, a to za příjemné 

ceny,“ říká majitel Josef Srba. „Na své si u nás 

přijdou i milovníci kvalitních vín, které můžete 

s přáteli nerušeně vychutnávat ve stylové vinár-

ně. Kromě dobrého jídla u nás návštěvníci najdou 

i dobré ubytování. Penzion má kapacitu 23 lůžek. 

Pokoje s WIFI připojením jsou moderně zařízené. 

V zahradě objektu se nachází grilovaní centrum 

s udírnou, které je možné si pronajmout a také 

zde pořádáme nejrůznější akce. Restaurace a pen-

zion jsou přímo stvořené pro nejrůznější rodinné 

oslavy a především svatby, kdy můžeme za hez-

kého počasí uspořádat slavnostní hostinu venku 

nebo v útulném grilovacím centru.“

Kola, lodě, čtyřkolky a paintball
Aby u nás byli hosté spokojení, musíme sa-

mozřejmě nabídnout i něco navíc. Velkou výho-

dou je poloha objektu – leží hned u řeky Sázavy 

a frekventované cyklostezky. V případě zájmu 

zajistíme půjčení kol, lodí, čytřkolek. Dále půj-

Sejdeme se Na zámečku 
hned u řeky Sázavy

čujeme rybářské náčiní, stolní tenis, badminton, 

petangue a na přání zorganizujeme dobrodružnou 

vojenskou hru paintball. Chystáme dokončení 

vlastního tenisového kurtu.

Firemní akce a školení
Areál Na zámečku můžete využít i jako zá-

zemí pro konání školících a vzdělávacích akcí 

pro firmy. Nabídka prostor restaurace a salonku 

je rozšířena o možnosti zapůjčení špičkové pro-

jektové techniky. Hlavní sál nabídne prostor pro 

70 osob, menší 20 osob. Dále je zde malý Prezi-

dent salonek pro 6 osob např. pro diskrétní jed-

nání vedení. K dispozici je navíc velká televize, 

kterou lze propojit též s projektorem a tabule. 

Součástí areálu je i velká parkovací plocha.

Restaurace a penzion Na zámečku, 

Poddubí 468, Kaliště, telefon: 

733 356 850 nebo 603 543 629, 

e-mail: nazamecku.provoz@seznam.cz, 

bližší informace 

na www.penzion-nazamecku.cz.

V provozovně přemístěné do nových prostor 
tradiční kvalita a sortiment.

KVĚTINYKVĚTINY 
A DÁRKOVÉ ZBOŽÍA DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Alena Šmídová

tel: 323 660 136 mobil: 736 648 639
Choceradská 300, Mukařov

� Vázání � Aranžování květin
� Suchá vazba a svatby

Cukrárna ve Strančicích 
zahajuje již 9. sezónu v sobotu 3. 3. 2012. 

Otevřeno čtvrtek – neděle 
10-11.30 a 13-17 hod

www.cukrarna-strancice.cz 
nebo 602 875 774

V objektu nad cukrárnou viz též: 
www.stranicekskolicka.cz
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Život v kraji

Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém ará-

lu během letních prázdnin „příměstské tábory“. 

Prázdniny se blíží a tak jsme požádali zástupce 

této společnosti - Jiřího Böhma o rozhovor.

Jak dlouhá je tradice příměstských táborů 
v Oáze ?

První tábory byly organizovány v léte 2004 

a od té doby se konají každé léto. Před 8 roky 

nebyl tento způsob „vyplnění“ volného času 

dětí tak rozšířený jako nyní. Nápad zorganizovat 

v Oáze tyto příměstké tábory ale nebyl „náhod-

ný“ - disponujeme velikým areálem s kvalitním 

zázemín pro sportování a další aktivity. I pro 

případ deštivých dní máme dostatečné „náhrad-

ní“ programy díky tenisové hale, tělocvičně 

a horní restauraci. Děti mají zajištěno i kvalitní 

celodenní stravování v naší restauraci.

Jak vypadá celodenní program ?
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45 

do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 

do 17:30. Během této doby mají děti bohatý 

program, který je zaměřen zejména na pohybo-

vé aktivity a sportování. Program probíhá pod 

vedením kvalifikovaných trenéŕů a jejich asi-

stentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 

dětí ve skupině) a postupně během dne „rotují“ 

Příměstské tábory v Oáze Říčany 
jsou velmi oblíbené

 Cena na celý turnus činí 3 250  Kč (t.j. 

650 Kč/den) a zahrnuje kompletní využití pro-

granu vč. stravování (2 svačiny, ovoce, oběd) 

a celodenního pitného režimu. Bližší informace 

k příměstským táborům mohou čtenáři najít na 

našich webových stránkách www.oazaricany.

cz. nebo v recepci  (tel. 323 601 170).

Pořádáte také klasický letní tábor ?
Ano,  každoročně pořádáme pro děti z teni-

sové školičky i jejich kamarády týdenní letní 

tábor ve Veselí nad Lužnicí. Tentokrát pro-

běhne v termínu 18. 8. – 25. 8 (od soboty do 

soboty). Tento tábor je určen zejména pro děti 

, které mají rády pohyb a sportování. Po celý 

týden probíhá mj. výuka tenisu (i pro začáteční-

ky) a další sportovní hry vč.koupání v blízkém 

zatopeném lomu nebo výletů na kolech. Bliž-

ší informace jsou rovněž na našich webových 

stránkách.

po stanovištích jako je 

výuka tenisu, venkov-

ní bazén, jízda na kole 

(není povinná), stol-

ní tenis, přahazovaná 

a další herní a sportov-

ní činnosti.

 Jaký je o příměstký 
tábor zájem ?

 Příměstské tábory v Oáze Říčany mají již tra-

dici a díky krásnému prostředí a „prázdninové“ 

atmosféře je navštěvuje pravidelně mnoho dětí 

nejen z Říčanska, ale dojíždějí i děti až z Prahy. 

Souvisí to určitě s kvalitním programem, který 

nabízíme, ale i s přírodním a příjemným pro-

středím pro děti.

Jak starým dětem jsou tábory určeny a jaké 
jste letos vypsali termíny?

Tábor je určen pro děti od 5ti let a nejstarší 

děti , které se tábora účastní mají 13 – 14 let. 

Pro letošní prázdniny jsme vypsali celkem 7 

„týdenních“ termínů (vždy pondělí až pátek), 

při neobsazené kaapcitě je možná účast jen na 

část turnusu. Tábory probíhají tedy v podsta-

tě celé prázdniny s vyjímkou prvního týdne 

v červenci.

Čtenáře určitě zajímá i cena.

Velký výběr dřevěných podlah
„Kvalitní podlaha je základem 

dokonalého interiéru. Pokud zvo-

líte nevhodný a nekvalitní materiál, 

můžete zkazit celkový dojem a ne-

zachrání vás ani drahý nábytek,“ 

říká Josef Löbl, majitel říčanské 

firmy Löbl flooring.

„Naše firma má více než dvace-

tileté zkušenosti, spolupracujeme 

s osvědčenými výrobci a rádi vám 

poradíme. Uvědomujeme si, že vy-

brat správnou podlahu není jedno-

duchá a ani levná záležitost. Pokud 

nás navštívíte, rádi s vámi probere-

me vaše představy a také finanční 

možnosti. Nabízíme luxusní pod-

lahy, které jsou ozdobou každého 

interiéru. Ale dokážeme nabídnout 

i kvalitní materiály v nižších ceno-

vých relacích.“

Co od podlahy očekáváte? 
Zákazníkům se maximálně vě-

nujeme. Zajímá nás, co od podla-

hy očekávají. Jiný typ podlahové 

krytiny se hodí do předsíně nebo 

na schodiště, nebo do dětského 

pokoje. V naší firmě sledujeme 

nové technologie, takže dokážeme 

zákazníkům nabídnout do každého 

prostoru ten nejvhodnější materi-

ál.  Některé podlahy se vyznačují 

snadnou údržbou, jiné kročejo-

vým útlumem a jiné mají skvělé 

tepelné vlastnosti. Samozřejmostí 

je pro nás spolupráce s architekty 

a bytovými designery. V naší pro-

dejně najdete i osvětlení, nábytek, 

lamináty a velký výběr vinylových 

podlah. Dodáváme sedací soupra-

vy a nábytek na míru – vše české 

výroby.

Ze staré podlahy uděláme novou 
Důležitá je i správná péče o pod-

lahové krytiny. V našem obchodě 

nabízíme speciální přípravky určené 

pro různé typy podlah, které dokáží 

vrátit lesk a dokonalý vzhled. Přijď-

te se k nám informovat, rádi vám 

doporučíme správný přípravek. 

Renovujeme nejen dřevěné pod-

lahy, ale i linolea a vinylové podla-

hy. Dáme vám návod, jak se k pod-

laze chovat. 

V naší  prodejně se vám budeme 

věnovat bez ohledu na čas a den -  je 

to jen na smluveném termínu. Sna-

žíme se individuálně přistupovat ke 

každému zákazníkovi, tak abychom 

vyhověli jeho volnému času a měli 

čas i klid vše dobře vybrat.

dřevo je dřevo

Vzorková prodejna: 

Černokostelecká 65, Říčany, 

Ing. Josef Löbl 

Mobil: +420 777 342 752, 

E-mail: info@lobl.cz, www.lobl.cz, www.loblpodlahy.com

NOVÉ PROSTORY 
- NOVÁ NABÍDKA 
nevšedních materiálů



ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
� POČÍTAČE 
� PRODEJ A SERVIS

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

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Řádková inzerce

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery

Prodej: Písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, 

zahradní substráty

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

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

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

Tepelných čerpadel DAIKIN, ROTEX
Solárních systému GASOKOL

Podlahového topení UNIVERSA
Nabídky zdarma, tel.777 283 009

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

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

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

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

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

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU 
= zařízení šetřící Vaší tepelnou energii

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

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

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

Cena: Ø150 =1.525,-Kč 
Ø200=1.762,-Kč

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

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

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

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

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

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

zahrad, koberců, sedaček či pravidelné 

úklidy kanceláří, domů, zahrad. 

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

cendauklid@seznam.cz

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

BETON Strančice s. r. o.

b
e
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o
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á
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a

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27

251 63 Stránčice 

Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

Elektroinstalace a rekonstrukce v rodinných 
domech i bytech, zabezpečovací systémy, 

protipožární systémy, počítačové sítě, 
hodinový manžel, revize zajistíme.

777 588 091

ELEKTRO PRÁCE 
slaboproud �silnoproud 

Aquarius Invest cz 
provozovna Všechromy čp. 82 

(150m od nájezdu na D1) 
nabízí:

Jímky a šachty jsou 
certifikovány ITC Zlín.

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

Informace na tel: 
602 285 554, 602 154 322

Výrobu a prodej 
plastových 
vodoměrných 
šachet, žump, 
jímek na dešťovou 
a odpadní vodu.

Elektro firma Zdeněk HubertZdeněk Hubert nabízí:
� elektroinstalační a elektrikářské práce včetně oprav a zkoušek
� pozáruční opravy elektrozařízení a spotřebičů – elektrokotle, vodárny, sporáky
� odborná připojení elektrospotřebičů
� projednání přípojky /změn v odběrném místě u distributora el. energie 
� úpravy elektroměrových rozvaděčů – příprava na změnu sazby a HDO
� možnost montáže inteligentní – sběrnicové  elektroinstalace 

Na Vyhlídce 76E  �  257 22 Nespeky – Městečko  �  tel. 604 135 814

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

tel. 604 835 260  INSTALATÉR

� Hledáme paní na úklid rodinného domu 

v Ríčanech, pravidelně 1x týdně na 7 hodin. 

Dlouhodobě, nekuřačka podmínkou, 

ŘP výhodou. Tel.: 604 236 953

� Rychlá čistírna oděvů přijme muže nebo 

ženu i na částečný úvazek. Tel: 604 236 953

� Hledáme učitele/ku angličtiny pro 

individuální výuku dětí (7 let) 2x týdně 

45 minut, úterý a čtvrtek mezi 13.30 – 15.00, 

Říčany, Olivova ulice. Tel: 604 236 953

� Vy, já a papír. Pojďme si spolu příjemně 

zarelaxovat u malby nebo kresby. Podělte se 

o svoji náladu. Nechme odpočinout myšlenky. 

Posezení, povídání, kreslení a malování. 

Více info na tel. 721 656 187

� Nabízíme k prodeji 6 zrekonstruovaných 

bytů v Kostelních Střímelicích. 

Tel. 777 889 441, 731 520 919.

� Nabízíme k prodeji kompl. zasíť. stav. 

pozemek, pro výstavbu RD, v Louňovicích. 

Cena  1260,-Kč/m2. Tel. 777 889 441, 731 520 919.

� Hledám zahradníka. Tel: 323 605 123

� Pronajmu RD 6+1 v Říčanech – Strašín 

s dvojgaráží, zahrádkou i terasou. Cena 23 tis. 

Volný ihned. Tel: 777 038 333, 777 277 877

Opravy chladniček, 

mrazniček, vinoték, 

chladících zařízení. 

AB SERVIS Jaroslav Kubíček, 

tel. 603 464 367, 

Pod Jiřím 205, Mirošovice

Při výměně čelního 

skla finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

 půjčka 100 000 až 5 000 000 Kč
 doba splácení 12 až 96 měsíců
 bez nahlížení do registrů
 bez dokládání příjmů
 přímo od poskytovatele
 seriózní jednání
 působíme v celé ČR

VOLEJTE
844 999 666
www.ecredit.cz

PŮJČKA NA REKONSTRUKCI 
VAŠEHO DOMU ČI BYTU

Do nově otevíraného masážního 

a kosmetického studia MASEGOSA 

ve VELKÝCH POPOVICÍCH

Hledám: RECEPČNÍ – na hl. prac. poměr, 

nutná znalost AJ + PC nástup k 15. 8. 2012

Dále na ŽL šikovnou manikérku-nehtařku, 

pedikérku, kosmetičku, kadeřnici – nástup 

k 15. 8. 2012, nebo dle dohody.

Kontaktujte prosím na e-mail: 

masegosasro@gmail.com, 

popř. tel. 737 202 875



STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

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

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

KOMÍNY
Stavebnicové komínové systémyza rozumnou cenuza rozumnou cenu

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

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

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

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

INSTALKLUB
Vančura SUCHÉ PALIVOVÉ 

A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Sklady-odběrná místa: 

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

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

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

Výroba, doprava a čerpání betonových směsí.

Prodej písků, kačírků a drtí. 

Autodoprava 

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737

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

Kontejnery – odvoz odpadů 

www.4eco.cz
775 624 469



www.tukas.cz
Servis 7 dní v týdnu
PO - NE: 7:30 - 19:30 hod.

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu ŠKODA. Fabia 
Champion u Vás zaboduje především dynamickým čtyrválcovým 
turbomotorem s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou cenou 
vozu, která podtrhuje celou nabídku. Navíc pro věrné zákazníky máme 
připraven exkluzivní BONUS. Bližší informace u Vašeho autorizovaného 
prodejce vozů ŠKODA ve spol. TUkas či na tel.: 267 229 310.

ŠKODA Fabia ChampionChampioni skórují hned 4krát

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


