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Uhříněvský
ochotnický spolek
UCHO slaví
15 let fungování

Závody veteránů
Rallye Ondřejov
22. června
Moderní, kvalitní,
nízkoenergetické
domy se zahradou
v Popovičkách
pro vás staví
společnost Furud
(více info na str. 20)

Podlahy – interiérové dveře
pro váš dům,
kancelář, ﬁrmu

Doučovací kroužek
v knihovně

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy

Otevřeno Po-Pá 8.00 - 18.00 hod.

najdete na Černokostelecká 1623/14, Říčany

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

www.pk-podlahy.cz

Napsali jste nám...

Milí čtenáři!
Děkujeme vám za vaši přízeň i za slova pochvaly. Krásný dopis nám do redakce poslala
paní Kohoutová z Kozojed – vážíme si toho.
Snad se vám bude líbit i červnové číslo – opět
bylo těžké poskládat všechny články, aby se do
Zápraží vešly. Snažíme se, aby jste dostávali informace ze všech koutů Zápraží. A pokud jsme
na někoho zapomněli, napravíme to v dalším
vydání. Zvláště začátek června je nabitý nejrůznějšími akcemi, tak nezapomeňte sledovat
kalendář akcí na www.zaprazi.eu., kde najdete
i pozvánky, které se do časopisu nevešly.
Krásný červen přeje
šéfredaktorka Helena Vlnařová

Ve vzorkové prodejně společnosti PK-podlahy,
hned vedle říčanské Billy, najdete velký výběr podlahových krytin a dveří. Nabízíme zde vyzkoušené
a osvědčené materiály v neméně zajímavých
cenových relacích. Zajišťujeme i kompletní dodávky
pro rodinné domy, již od betonů, až po ﬁnální povrchy.
Vzhledem k cca 23 leté praxi v oboru se s vámi rádi
podělíme o dlouholeté zkušenosti a pomůžeme vám
u dobré kávy najít to nejlepší možné řešení, právě
pro ten váš interiér. Právě zde najdete to, co mnohde
jinde ne, a to je individuální přístup, s možností si
sjednat schůzku i mimo běžnou otevírací dobu.
Nejen pro podlaháře máme skladem stěrkové
a vyrovnávací hmoty, laky PARAT, velký výběr
přechodových lišt, obvodové lišty Smatr s komponenty, háčky a žiletky do nožů a v neposlední řadě
i podložky pod plovoucí podlahy za ceny, že se vám
nevyplatí jezdit do Prahy.

(ve výškové budově bývalého
Interiéru vedle Billy)

Úvodník

Knihovna Průhonice připravuje pro děti
pravidelné „veselé“ doučování. Kurzy se konají každou sobotu, od 10:00-12:00 a neděli,
od 17:00-19:00. Kurzy jsou bezplatné
a není se nutné nijak registrovat.
Myšlenka je jednoduchá: Děti si mohou společně
udělat úkoly, procvičit látku, kterou potřebují. Doučování je zábava, pokud se při něm setkají se svými
kamarády. V přestávkách si mohou zahrát deskovou
hru nebo pingpong. Každé dítě pracuje na svých
úkolech, může být plánované nebo ad hoc (zajímavá
látka, potřeba doprobrat zameškanou látku z důvodu
nemoci, potřeba procvičit obtížnější oblast). Pak vedoucí kroužku zadání opraví, vysvětlí případné chyby.
Více info na www.knihovnapruhonice.cz

Historická
divadelní
opona
objevena
na půdě
hasičárny
Petra Pařízková, členka osadního výboru Všedobrovice a Štiřín, mi jednoho dne
nečekaně zavolala a sdělila mi, že na půdě
v hasičské zbojnici ve Všedobrovicích našli
staré divadelní kulisy. Neváhala jsem a sedla
do auta a jela se na ten objev podívat. Na
místě byl vystěhován kompletně celý interiér
hasičárny a vedle ní ležela hromada ztrouchnivělých prken, mezi kterými ležely potrhané kulisy a dva štočky smotaných pláten.
V podstatě dílo zkázy – roztrhané, zaprášené, prožrané červotočem. Mezi kulisami
byla navíc nalezena vysušená kuna. Někteří
radili škrtnout sirkami. Jsem vděčná těm,
kteří takto neudělali a nechali se vyhecovat
k rozebrání hromady a k rozmotání pláten.
Po rozmotání toho, co vypadalo možná jako
část kulis, se na modrém podkladu objevi-
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lo elipsovité zobrazení Kostelce u Křížků.
Nádhera, zázrak, nevím, jak to popsat… Pro
někoho nemá tento rozpadající se artefakt
vůbec žádnou hodnotu a pro některé nemá
ani žádnou hodnotu hasičárna, o jejíž záchranu Všedobrovice a Štiřín bojují od roku
2008. O to větší radost jsme měli. Nalezení
tohoto skvostu je v podstatě satisfakcí za
úsilí všech lidí z Všedobrovic a Štiřína. O to
větší je pro tyto obyvatele zadostiučinění, že
obec konečně schválila v rozpočtu položku
na rekonstrukci a zachování budovy hasičské zbrojnice. Byli tací, kteří chtěli pozemek
pod hasičárnou před pár lety prodat a museli jsme společně vyvinout tlak, aby tento
pozemek i s budovou prodán nebyl. Někteří
zastupitelé nechápali a možná doposud nechápou, proč není lepší zbourat tuto budovu
a postavit ji znovu třeba z Ytongu. Odpověď
zní: protože by Všedobrovice přišly o to
nejcennější, co na své návsi kromě zvonice
a pomníku mají. Je to jejich historie, kus života, vzpomínek na dětství, práce předků,
kontinuita.
A co bude s oponou? Následující den po
nalezení putovala do Kostelce u Křížků, odkud pravděpodobně pochází. Kosteláci ji určitě nechají zrestaurovat, takže příběh bude
určitě mít pokračování.
Ing. Alena Dziadkiewiczová,
členka Obnoveného ochotnického spolku
Tyl na Nové Hospodě (založeno 1905)

inzerce



Honda – CIVIC
Nový dieslový motor 1.6 i-DTEC
se spotřebou 3.6l/100 km
 6 airagů
 ABS+EBD+BA+VSA+HSA
 až 150 k
 zavazadlový prostor
od 477 l
Autogarant Forte a. s.
Starochodovská 1a/2286
149 00 Praha 4
tel: 222 254 273

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

Již od 329 000 Kč vč. DPH

Téma Zápraží

Život v kraji

Vodovod a kanalizace v Kamenici
– investiční akce za 300 miliónů korun
Výstavba vodovodu a kanalizace v Kamenici
patří mezi nejvýznamnější investiční akce
na Zápraží. Projekt trval déle než deset let,
probíhal v několika etapách a letos v zimě byla
zkolaudována poslední velká etapa. V těchto
dnech se dokončuje administrativní vypořádání
posledních dotací. Celkové náklady se
vyšplhaly do výše přes 300 miliónů Kč a na
projekt se čerpalo z několika dotačních titulů,
což s sebou nese složitou administrativu.
O náročnosti celé akce jsme si povídali se
starostou Kamenice Pavlem Čermákem.
Projekt na výstavbu vodovodu
a kanalizace vznikl před deseti
lety. Odpovídá projekt současné
situaci? Změnily se postupem
času požadavky obce?
Některé oblasti Kamenice se
skutečně vyvíjely jinak, než projekt předpokládal, což ovšem není
nic překvapujícího a myslím, že se
s tímto problémem musí vypořádat všechny dlouhodobé investiční
akce. Žádný projektant neodhadne
přesně, jak bude vypadat vývoj
obce za deset let. Bohužel systém
dotací vyžaduje dlouhodobé plánování a přesně dané projekty, které se
dodatečně nemohou příliš měnit.
Neměli jste žádné možnosti
měnit plány vedení vodovodu
a kanalizace podle aktuální
potřeby?
Snažili jsme se reagovat na změny na našem území i na přání obyvatel, ale bylo to velmi komplikované a v závěru staveb téměř nemožné
změny vyjednat. Zvláště po aférách
na fondu životního prostředí byla
ochota jakkoliv zasahovat do již
schváleného projektu mizivá.
Za jakých podmínek lze změnit
projekt?
Změny v projektu lze provést
jedině se souhlasem poskytovatele
dotace – například se zmiňovaným
Fondem životního prostředí při
ministerstvu životního prostředí. Provést jakékoliv změny, byť
nepatrné, bez pevně stanovené,
složité procedury, by mohlo vést
k porušení pravidel a ztrátě dotace. Rozšíření projektu je ale zce-
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la proti pravidlům. Tedy můžete
ho rozšířit, ale za vlastní peníze.
Není možné říci, tady nám vyrostla nová zástavba, dejte nám ještě
nějaké peníze a my tam kanalizaci
nebo vodovod protáhneme.
Jak vysokým úvěrem je zatížen
obecní rozpočet?
Museli jsme si vzít po částech
úvěr řádově 70 miliónů Kč. V rámci této investice se podařilo dovést
vodu do všech deseti osad obce
Kamenice. Mnohonásobně dražší
kanalizace je pak už jen v Kamenici, Těptíně, Struhařově, Nové
Hospodě, Olešovicích a nakonec
i v Ládví. Bohužel to ale neznamená, že je v těchto osadách odkanalizován každý dům a každá chata. Na mnoho lokalit se nedostalo.
Také došlo k rekonstrukci a zvýšení kapacity ČOV v Kamenici a ke
stavbě nové čističky Ládví.
Kamenice se skládá z deseti
osad a rozprostírá se na velkém
území. Jak budete postupovat
v těch osadách, které se nepodařilo v rámci tohoto velkého
projektu odkanalizovat?
Dá se předpokládat, že Kamenice už další podporu na výstavbu
zbytku kanalizace nedostane ani od
státu ani od Evropské unie. Jakékoliv dostavby kanalizace tedy budou
muset být ﬁnancovány ze skromného rozpočtu obce. Obec může
na investice vyčlenit ročně jen
jednotky milionů. Bez kanalizace
zůstaly na jedné straně Všedobrovice a Štiřín, které stále mají teoretickou šanci napojit se do kapacitní

čističky zámku Štiřín. Náklady na
potrubí mohou ale převýšit náklady na realizaci lokálních čističek,
které jsou reálnější alternativou.
Další osady na opačném konci Kamenice, kam kanalizace nedosáhla,
jsou Skuheř a Ládeves a velká část
Ládví. V těchto osadách není ekonomické je napojovat na centrální
kanalizaci a nezbývá než se smířit
s domovními nebo lokálními čistírnami odpadních vod. V každém
případě se budeme snažit najít řešení, jak pomoci i těmto osadám. Prověřujeme například možnosti, jak
podporovat vznik malých lokálních
čističek. Jedna taková lokální ČOV
v Kamenici již funguje s kapacitou
cca 25 domácností.
Jak jsou nový vodovod a kanalizace provozovány, spravujete
je sami?
Zastupitelstvo obce před více
než dvěma roky rozhodlo, že kanalizaci nebude provozovat sama
obec, a zadalo správu odborné
společnosti. Obec vypsala tendr
na provozovatele a v něm zvítězila
nejlepší cenou ﬁrma VHS Benešov.
Koncesní smlouva, kterou jsme
uzavřeli, je typem smlouvy, kdy
veškerá infrastruktura vodovodu
i kanalizace zůstává obci a s tímto majetkem hospodaří správce
- koncesionář. Koncesní smlouva
je podle zákona speciální smlouvou mezi veřejným a soukromým
sektorem, kde se značná část rizik
přenáší na soukromou osobu. Podmínky koncesní smlouvy jsou v našem případě velmi komplikované
a mají za cíl nastavit vzájemnou

Škola, kde máme na děti čas

spolupráci tak, aby na jednu stranu nutila správce k hospodárnému
a šetrnému nakládání se svěřeným
majetkem a majiteli tedy Kamenici
zajistila nejen nejlepší podmínky
z pohledu ceny služby, ale i jistotu,
že po ukončení smlouvy přebere
majetek ve velmi dobrém stavu.
Principem koncesní smlouvy je,
že obec získá know-how profesionálního provozovatele a tím sníží svá rizika a naopak soukromý
provozovatel má šanci vydělat
hospodárným nakládáním s majetkem, který by si sám nejspíš nebyl
schopen z vlastních prostředků
obstarat. Koncesní smlouva je pro
obec výhodnější než klasická veřejná zakázka na smlouvu o dílo
– provozování vodovodu a kanalizace, při které většina rizik zůstává
na obci. Při smlouvě o dílo nemůže
být dodavatel dobře zainteresován
na případných provozních úsporách oproti koncesní smlouvě.
Některé obce volí jednoduší
způsob – prodají vodovod i kanalizaci ﬁrmě, která sama investuje
do rozvoje, údržby i oprav, ale
obec pak nemá mnoho nástrojů
jak ovlivnit pro své obyvatele cenu
vodného a stočného.
Jsem rád, že jsme se rozhodli pro
toto řešení a že obec stále zůstává
majitelem kanalizace i vodovodu.
Pokud nebudeme s poskytovanými službami spokojeni, nemusíme
po deseti letech koncesi obnovit.
Dnes si ale neumím představit,
jak by mohla obec naší velikosti
snadno a bez rozsáhlých investic
provozovat komplikovanou sít vodovodu a kanalizace.
inzerce

Senohraby – V úterý 21. 5. se
uskutečnil již 4. ročník atletických
závodů „O pohár tří škol“. Závodníci
a závodnice z Mnichovic, Mirošovic
a Senohrab mohli poměřit své síly
v bězích na 60 a 300 metrů, ve skoku
dalekém a v hodu míčkem. Nově byla
jako divácká disciplína pro pobavení
zařazena štafeta na 4×300 metrů.
„Počasí bylo ideální, bojovnost obrovská, výkony chvályhodné. Navíc

se letos děti mohly občerstvit ovocnými a zeleninovými špízy od Zdravé pětky, která také zapůjčila skákací hrad pro obveselení fandících dětí.
Díky ochotě a nasazení rozhodčích
z řad rodičů a prarodičů proběhlo
vše hladce. A navíc pohár po sečtení
celkových výsledků putoval tak jako
loni k nám – do Senohrab!“, uvedla ředitelka ZŠ Senohraby Miluše
Staňková.

UKLÍZELA CELÁ ŠKOLA
Strančice – Akce „Ukliďme Ladův kraj“ je sice dávno za námi, přesto se k ní ještě vrátíme, protože určitě
stojí za zmínku skvělý výkon ZŠ ve
Strančicích. Úklidu se totiž zúčastnilo všech 292 žáků školy. Ráno si
školáci pod dohledem učitelek rozdělili jednotlivé části Strančic a dali se
do úklidu. Sbírali odpadky do pytlů,
které odnášeli do školy a pracovníci
obce je potom odvezli. „Akci „Ukliď-

me si svět“ jsme zahrnuli do celoškolního plánu a naši žáci se aktivně
zúčastňují již třetím rokem,“ sdělila
nám ředitelka školy Kateřina Schejbalová. „Je velmi důležité o ekologii
a vztahu k přírodě se nejen teoreticky
učit, ale i se prakticky zapojit. Jako
odměnu nám starosta Říčan pan Kořen nabídl účast vybraných žáků naší
školy na natáčení pořadu ČT Zázraky
přírody. A děti se už moc těší.“

Základní škola v Senohrabech je od školního roku 2011/2012
pětitřídní. Navštěvuje ji 92 dětí v 1. až 5. ročníku, o jejich výchovu
a vzdělání se stará šest učitelek, dvě vychovatelky školní družiny
a jedna asistentka pedagoga. Všechny ročníky se vyučují podle
školního vzdělávacího programu „Škola, kde máme na děti čas“.
„Název ŠVP vystihuje atmosféru naší školy,“ říká ředitelka Miluše
Staňková. „Chceme být stále školou rodinného typu, i když se za
poslední tři roky počet žáků zdvojnásobil. Zároveň se snažíme o moderní a efektivní metody výuky, a využíváme digitální
technologie. Naši žáci se úspěšně zúčastňují různých soutěží
(logická olympiáda, matematická olympiáda, Klokan, literární,
výtvarné a sportovní). Výuka Aj u nás funguje od prvního ročníku.
O skvělé připravenosti našich žáků svědčí i výborná umístění
na letošních přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia.“
inzerce

Jedenáct nových „Tehováčků“
Tehov – Vítání občánků se v Tehově uskutečnilo již po třetí. Letos
přivítali představitelé obce 11 nových
„Tehováčků“, narozených od dubna
2012 do března 2013. Na památku
převzali rodiče s miminky pamětní
listy a medaile, drobné dárečky a květiny. Výjimečné okamžiky nakonec
stvrdili svými podpisy do kroniky.

Slavnostní chvíle zpestřilo vystoupení místního folklórního kroužku Svatojánek pod vedením paní Kateřiny
Šebkové. Kulturní výbor obce Tehov
děkuje nejen jí a jejím svěřencům za
překrásné vystoupení, ale především
všem rodičům, kteří pozvání se svými ratolestmi k vítání přijali. Více
informací na www.tehov.cz.
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Text od Gábiny Osvaldové se mi nelíbil
Společnost Waterair – dodavatel luxusních
bazénů – uspořádala společně s časopisem
Zápraží další příjemné setkání podnikatelů
a zástupců obcí z našeho regionu. Akce se
uskutečnila v showroomu společnosti Waterair v Říčanech. O dobrou náladu se postaral
zpěvák Jiří Zonyga, který mimo jiné zazpíval
i hit Husličky, se kterým vyhrál pěveckou
soutěž Faktor X.
Nevadí vám, že si vás lidé stále spojují
s touto soutěží a že se k vašemu jménu
automaticky přidává – Jiří Zonyga: vítěž
Faktoru X?
S tím se nedá nic dělat a já to respektuji.
Díky této soutěži se mohu muzikou živit, mám
to obrovské štěstí, že se věnuji tomu, co mě
baví nejvíce. Za to vděčím jen Faktoru X, takže
nyní nemohu předstírat, že tato soutěž je něco
podřadného a že už s ní nechci být spojován.
Vaše poslední deska Toulky časem, kterou
jste nahrál s kapelou Větry z jihu, obsahuje
převážně folk-rockové písničky. Sedí vám
tento styl muziky více, než čistě rocková
hudba?
Já jsem duší stále rocker, ale protože pocházím
z jižní Moravy, tak také miluji lidové písničky,
a folk-rock v sobě spojuje oba styly. I když jsme
s mými bývalými kapelami hráli čistě rockové
věci, lidovky jsem si vždy rád zazpíval. Mými
největšími vzory ve folk-rocku jsou Vlasta Rédl
nebo skupina Fleret. Při hraní na různých festivalech jsem navíc zjistil, že podobných rockových
kapel jako my, je spousta a že se vlastně v ničem
nelišíme. A nějak mě to přestalo bavit a hledal
jinou cestu. Pak jsem se v roce 2010 náhodou
sešel na jedné akci s Větry z jihu, a protože nám
to spolu šlo, tak jsme se domluvili na další spolupráci. A nyní jsem nadmíru spokojen.
Znáte se dobře s Vlastou Rédlem, který vám
půjčil vítěznou písničku Husličky?
Před soutěží jsme se neznali, ale nyní jsme,
myslím, dobří kamarádi. Dokonce jsem mu
zpíval na desce. Bydlí 40 km ode mne a čas od
času zavolá, že mám přijít. Vždycky skvěle navaří a když pojíme, tak jdeme do studia něco
tvořit. Ale někdy nevymyslíme nic, jen debatujeme a popíjíme.

Jiří Zonyga a muzikály
Jiří Zonyga si našel své místo i v muzikálech. Jeho první rolí byl kat v muzikálu
Kladivo na čarodějnice. Pak už to šlo
rychle – Lucrezia Borgia, Šachmat & Nikita, Johanka z Arku, Robin Hood a také
muzikál určený pro děti i dospělé Kapka
medu pro Verunku. „Musím přiznat, že
když mi byla nabídnuta role v tomto
muzikálu, tak jsem si nedovedl představit, jak bude fungovat,“ říká Jiří Zonyga.
„Nyní musím říci, že je to skvělý muzikál,
který opravdu baví děti i dospělé. Krásný
příběh, nádherné kostýmy, chytlavé
melodie a srozumitelné texty – všechno
dohromady dobře funguje. A jsem rád,
že jsem si vyzkoušel hrát před dětským
publikem. Říká se, že děti se neumějí
přetvařovat a když je to nebaví, dají to
nepokrytě najevo. A je to pravda, takže
se musíme hodně snažit. Nedávno jsme
hráli pro 900 dětí, a to byla atmosféra!
Skoro jako na rockovém koncertě.“

Neměl Vlasta Rédl problém vám písničku
půjčit?
Vůbec ne, naopak si libuje, že jsem ji ještě
více proslavil. V tomto směru jsou skvělí i kluci
ze skupiny Fleret – nevadí jim, že hraji jejich
písničky. Musím říci, že jsem za tu dobu, co
jsem „slavný“, potkal spoustu dobrejch lidí.
A setkal jste se i s těmi méně sympatickými?
Tak všude jsou lidé dobří a ksindlové, čímž
se nechci dotknout zpěváka Xindla X. Český
šoubyznys je přece jenom malý rybník a nemá cenu vzájemné vztahy nějak dramatizovat,
i když samozřejmě není možné vycházet úplně s každým. Snažím se to brát s nadhledem
a chovat se ke všem férově.
Vy jste nejen zpěvák, ale písně i skládáte
a také píšete texty. Jak vám to jde?
Jak kdy. Někdy to dře a jindy je to rychlovka.
Třeba když jsme natáčeli desku Toulky časem,
tak jsem kecal houslistce Kláře Vojáčkové do

Předprodej vstupenek na muzikál
Kapka medu pro Verunku: DIVADLO HYBERNIA,
Náměstí Republiky 4, Praha, pokladna:
po-so: 9 až 19 hod., ne: 10-15 hod.,
tel.: 221 419 420,
e-mail: objednavky@kapeska.cz.
Vstupenky v síti Ticketpro, Ticketstream,
včetně cestovních kanceláří Čedok, Firo-tour,
knihkupectví Kanzelsberger. Větší objednávky
tel.: 777 551 830, 603 352 078.

hraní a ona mě vyhodila ze studia. Tak jsem si
sedl k říčce, vzal kytaru a za chvíli byla melodie na světě. Večer jsem dopsal text a nakonec
jsme tu písničku i rovnou nahráli.
Máte nějaký text od porotkyně Faktoru X
Gábiny Osvaldové?
Ne. Po skončení soutěže jsem ji sice o text
požádal. Ale mně se nelíbil a odmítl jsem ho.
Řekla, že jsem nevděčný parchant. Samozřejmě
ze srandy, protože jsme dobří kamarádi. Když
pak slyšela mé texty na mé první desce Týdny,
tak prohlásila, že Zonyga žádného textaře nepotřebuje, že si dokáže napsat text sám. A to beru
jako velkou pochvalu.

„Á, Hudba…! Praha…! V Kostelci…!
Kostelc n.Č.l. – Dne 22. června se
na hřišti SK Kostelec uskuteční oslavy
k 90. výročí založení fotbalu v Kostelci n. Č.
lesy. Od 13 hod. jsou připravena zajímavá
exhibiční utkání od nejmenších fotbalistů,
ženského týmu až po mužstvo A, které si
zahraje s hereckým týmem nazvaným Arabela. Program vyvrcholí hudebním vystoupením rockových kapel, v čele s legendární
kapelou Hudba Praha. Bližší informace na
www.sk-kostelecncl.cz.
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Hudba Praha je pokračovatelem kapely
Jasná Páka vzniklé v roce 1981 kolem
kytaristy a song-writera Michala Ambrože
a tehdejšího frontmana, akademického malíře Vladimíra „Dády“ Albrechta.
V kapele působily další osobnosti české
hudební scény-David Koller (bicí),
Jan Ivan Wunsch (baskytara).
Jasná Páka byla pravděpodobně největším
objevem československé klubové scény
na začátku 80. let. Celostátní zákaz
hraní a následné napětí v kapele pomalu

vedly k jejímu konci. Vedoucímu
Michalu Ambrožovi zbývaly dvě
možnosti - sestoupit do undegroundu
nebo postavit nový soubor a pod jiným
názvem vystupovat „na starých
známých místech“.
Název Hudba Praha vymyslel v roce
1984 děda Jiřího Plecha Novotného,
jehož střešovický domek sloužil
i jako zkušebna. Přicházející hudebníky
nadšeně zdravil:
„Á, Hudba…! Praha…!“

Uhříněvský ochotnický spolek UCHO
slaví 15 let
Tradice ochotnického divadla v Uhříněvsi
sahá podle dobových zpráv až do druhé poloviny 19. století. Činnost ochotníků byla přerušena v 60. letech 20. století. V roce 1997 však
došlo k obnově ochotnického spolku a vznikl
soubor UCHO, který letos oslaví 15 let úspěšného fungování.
Opětovné fungování divadla je úzce spjato
s pořádáním POchodů POhádkovým Lesem (Popolesem) na svátek dětí. Popoles vznikl roku 1977
z podnětu Jiřího Petříka, který je každoročně se
svou ženou a přáteli organizoval. Stejná „parta“
pro děti a sousedy každý rok připravovala letní
divadlo. A právě Jiří Petřík stál u zrodu UCHA.
Současným vedoucím souboru je Petr Kořínek.
S oběma pány jsme si společně povídali o radostech a strastech ochotničení.
Jak vlastně vznikl název UCHO?
Význam je vykládán různými způsoby. Někteří tvrdí, že jde o přesmyčku spojení uhříněvští
ochotníci. Jiní se domnívají, že zkratka znamená
– uhříněvští chudí ochotníci. Pravda je ovšem taková, že název vznikl zcela spontálně a bez hlubšího významu. A co se jmenovat UCHO? Tak jo!
Jaké byly začátky a kde jste zkoušeli?
Začátky nebyly jednoduché a zkoušeli jsme,
kde se dalo – po hospodách nebo u někoho doma.
Až po vstupu spolku pod TJ Sokol jsme mohli
zkoušet ve staré sokolovně. Tam soubor působil
do roku 2005, kdy přišla dlouho očekávaná přestavba starých prostor na nové divadlo. To bylo

Ochotnický spolek UCHO srdečně
zve na obnovenou premiéru
Dalskabáty hříšná ves aneb
zapomenutý čert 21. 6. od 18 hodin
v divadle U22 v Uhříněvsi.

Spolek za 15 let účinkování nastudoval devatenáct divadelních
her. První byla Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert.
Mezi nejpovedenější hry patřil Limonádový Joe od Jiřího
Brdečky a Večer tříkrálový od Shakespeara, s níž se soubor
zúčastnil přehlídky amatérský divadel z celé Prahy a sklidil
úspěch. Následně přišly na řadu kusy jako Jak je důležité
míti Filipa z pera Oskara Wilda, úspěšná komedie Poprask na
Laguně, Procházka růžovým sadem, Lucerna nebo povídková
hra Soudničky od Josefa Němce. Nechybí ani pohádky, se
kterými UCHO hostuje po celém Zápraží. Mezi nejúspěšnější
patří Český Honza, se kterou se Ucho zúčastnilo přehlídky
v Novém Boru a odvezlo si dvě čestná uznání za herecké
výkony. Mezi nejnovější hry patří moderní komedie
od Milana Kopeckého Dveře aneb pane, vy jste náhoda.

otevřeno roku 2009 jako divadlo U22. V mezidobí UCHO našlo útočiště v uhříněvském muzeu
a zkoušky se odehrávaly v sále hospody U Boudů
v Kolovratech. A protože pronájem sálu v novém
divadle není jednoduchá záležitost, připravujeme nové hry i v domově důchodců v Uhříněvsi
a v hospůdce U Klasiků v Lipanech.
Mají lidé zájem hrát divadlo?
Zájem určitě je. Někdy větší, někdy je herců
méně, protože mají povinnosti v práci, doma
nebo ve škole. Ale kdo si čas na zkoušení udělá, chodí hrát s chutí. Nezažil jsem, že by někdo
přišel z donucení. Baví nás to a těšíme se, že budeme hrát pro lidi.
Je ochotnické divadlo ﬁnančně náročný
koníček?
Tak nějaké peníze do toho vložit musíme.
Něco stojí výroba kulis, kostýmů a pronájem prostorů na zkoušky. Platíme i za pronájem divadla
na představení. Ale pomáhá nám TJ Sokol Uhříněves a podporuje nás i město. Jezdíme hrát i po
okolí, ale to je většinou jen „za benzin“. V žád-

ném případě si však nechceme stěžovat a rozhodně to neděláme pro peníze.
A jaká bývá návštěva? Praskají sály ve
švech?
Pohádky úspěšné jsou, rodiče s dětmi na představení zajdou. Ale aby si udělali čas sami dospěláci a užili si „místní“ kulturu, to moc ne. Nikoho
nutit nemůžeme, ale zážitek vidět divadlo „na
živo“ je vždycky prima – a je jedno, zda to jsou
slavní herci z Prahy nebo my. Sice nejsme profíci, ale o to více se snažíme :).
Zažili jste při představení nějaké karamboly?
Stále něco zažíváme, a to je na tom to krásné.
Například nám spadly kulisy, zapomněli jsem
CD s muzikou. Když jsme hráli v Hrusicích, nechali jsme doma křížek a místní truhlář nám ho
narychlo vyrobil. Samozřejmě nechybí „přežblepty“ a zapomenutí textu.
Jak vidíte budoucnost UCHA?
Doufáme, že budeme pokračovat. Jsou mezi
námi i mladí lidé, kteří mají talent, čas a chuť
hrát.

Dětem četli dva starostové
Tehovec – Naše mateřská škola je od roku
2012 zapojena do projektu „Celé Česko čte
dětem“, který je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti. Pravidelné čtení v předškolním věku podněcuje fantazii, tvořivost, rozvíjí
slovní zásobu a myšlení, je nezastupitelným
zdrojem znalostí. V rámci tohoto projektu jsme
uspořádali literární podvečer s názvem „Kouzelné sluchátko“, kterým nás provázely příběhy
dvou proslulých žáků 3. B, Macha a Šebestové.

Role předčitatelů se nevšedním způsobem ujali
naši milí hosté: starosta města Říčan Vladimír
Kořen, a starosta obce Tehovec Miloš Nečas.
Neuvěřitelné příběhy v originálním podání děti
zaujaly natolik, že se spontánností sobě vlastní
splnily všechny úkoly připravené „kouzelným
sluchátkem“. Chtěla bych touto cestou oběma
starostům poděkovat za spolupráci a čas, který
věnovali našim nejmenším.
Alice Hozmanová, ředitelka MŠ

Dětem ve školce
v Tehovci četl
starosta Říčan
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Kuželkáři postupují do divize
Tehovec – Několikaleté snažení
tehoveckého Áčka, omlazení družstva, zodpovědný přístup k zápasům a tréninku a celkově nadprůměrné výkony při mistrovských
utkáních a samozřejmě podpora
fanoušků a dalších činovníků – to
vše přineslo pro tehovecké kuželkáře „ovoce“ v podobě suverénního vítězství Krajského přeboru
a tím pádem postupu do divize
SKKS (Středočeského kuželkářského svazu) a PKS (Pražského
kuželkářského svazu). Více infor-

mací na webových stránkách
www.kuzelky-tehovec.cz.
Pokud by měl o tento sport
vážný zájem některý ze čtenářů
Zápraží, informujte se na kontaktu: Ing. Petr Šmidlík – starosta TJ, e-mail: petr.smidlik@seznam.cz, tel.: 602 619 591
Nahoře zleva: Martin Hrouda,
Martin Bílek, Tomáš Bílek,
Jakub Šmidlík, Václav Hrouda.
Dole zleva: Tomáš Pavlata,
Petr Šmidlík, Jiří Šťastný.

Dokud jsem viděl, byl jsem slepý

CYKLOZÁVOD
a Ptačí odpoledne
Všechromy – MC Lodička
uspořádalo II. ročník Zvířátkového
cyklozávodu pro děti od 2 do 13 let
a pro jejich rodiče. Vlastně startovaly i mladší děti, ale ty „běžely“
s maminkami v kočárku. V cíli ve
Všechromech u hasičské zbrojnice,
jejíž podkroví obývá mateřské centrum Lodička, na závodníky čekalo
občerstvení, káva, koláče a „buřtopéčo“. Dále výtvarné workshopy
a loutkové divadélko pro děti.
A protože MC Lodička v čele
s neúnavnou pětinásobnou maminkou Míšou Hupcejovou je neuvěřitělně akční, uskutečnila se ještě
jedna akce – Ptačí odpoledne v lese u Světic. Odborného výkladu
se ujali Petr Klvaňa (Kroužkovací
stanice Národního muzea Praha)
a Alena Klvaňová (Česká společnost ornitologická). Děti i dospěláci se zájmem poslouchali povídání
o životě místních ptáčků, zaposlouchali se do jejich zpěvu a naučili se

Lejsek malý

poznávat nejběžnější druhy podle
hlasu. Nechyběla ani ukázka odchytu ptáků do ornitologické sítě
a kroužkování. Na závěr si všichni
prošli trasu lesem, kde čekaly záludné úkoly. Víte například, který
druh byl zvolen ptákem roku 2013?
Je to břehule říční, pták, který je
dnes ve střední Evropě odkázán téměř výhradně na hnízdiště vzniklá
lidskou činností – pískovny a jiná
místa s uměle vytvořenými kolmými písčitými či hlinitými stěnami.

Začínající kapely dostaly šanci předvést,
co umí

Uhříněves – Předposlední květnovou sobotu proběhl v Uhříněvsi
v areálu Domu dětí a mládeže –
Domu UM vůbec první ročník open
air festivalu Škola rocku. Skvělou
akci navštívilo téměř 600 lidí. Dům
UM ve spolupráci s hlavním městem Prahou zrealizoval zajímavou
myšlenku umožnit mladým začínajícím kapelám vystoupení na jednom pódiu se slavnými muzikanty
v rámci jednoho festivalu. Navíc se
z těchto studentských kapel vybírala ta nejlepší, která byla oceněna
skvělými cenami.
Organizátoři lákali hlavně na Objev roku v Českém slavíkovi 2012,
kapelu Koblížc!, německé hvězdy Pub´n´Steel a českou legendu
Františka Ringa Čecha. Nutno říct,
že ani jeden z těchto interpretů nezklamal, diváci se naopak skvěle bavili a nechtěli kapely pustit z pódia.
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Studentské kapely se na festival
probojovaly ze soutěžních předkol,
a proto pro ně byla už samotná účast
na festivalu slušným úspěchem. Byly
to kapely Eukaliptic, Daily Project, Crazy Cool a The Ampliﬁres.
Všechny skupiny předvedly skvělé

výkony a show, a jako nejlepší byla
vyhodnocena The Ampliﬁres. Kapela získá možnost vystoupit na prestižních festivalech Votvírák a Přeštěnice 2014, a dále získá nahrávací
dny v hudebním studiu a další podporu při koncertování.

Už tak dost nabitý program doplňovala přehlídka vystoupení různých zájmových kroužků DDM,
které zpestřovaly program při přestavbě pódia (například moderní
yoyování nebo vystoupení tanečních skupin).

Vladimír Machota a taekwondo patří neodmyslitelně k sobě. Je
držitelem VI. danu, patnáct let fungoval v reprezentaci, složil mezinárodní instruktorské zkoušky, pyšní
se mnoha sportovními úspěchy
a založil a vede školu Taekwon-Do Kwang Gae, a to v pobočkách
v Říčanech, Babicích, Ondřejově a v Brandýse n. L. Vladimír se
kromě bojovému umění intenzivně
věnoval i parašutismu. Minulý rok
v létě však došlo při jednom seskoku k nehodě a Vladimír se velmi
těžce zranil. Dokázal se uzdravit,
ale přišel o zrak. Vladimíra to však
„nepoložilo“ a dál se naplno věnuje
taekwondu a některé věci vidí možná lépe než dříve.
Vláďo, co se tehdy vlastně stalo?
Skákali jsem s kamarády celý den
a byla pohoda. Na poslední seskok
mě napadlo, že si vezmu úplně nový
postroj a vyzkouším ho. Užili jsme
si volný pád a v 1800 metrech nad
zemí začali otevírat padáky. Můj
postroj se však posunul a nedokázal
jsem nahmátnout uvolňovač, který
celý padák otevře. Zkusil jsem to
několikrát, ale zem se sakra rychle
blížila. V okamžiku jsem se rozhodl
použít záložní padák. Než ho však
otevřete, musíte „odhodit“ hlavní
padák, aby se do sebe nezamotaly.
Učinil jsem tak, ale než se mi plně
rozbalil záložák a než jsem ho stihl
„odbrzdit“ a začít řídit, zřítil jsem
se na zem. Zřejmě by se tak moc
nestalo, kdybych nedopadl na panel
solární elektrárny. Chybělo pár metrů a skončil bych v měkké trávě.
Jaká jsi utrpěl zranění?
Úplně mi to roztrhlo nohu, ale
především jsem měl rozdrcený obličej. Zajímavé je, jak tělo neuvěřitelně funguje a jak mozek začal
do organismu okamžitě pumpovat
adrenalin, takže jsem necítil vůbec
žádnou bolest. Ještě jsem stihl zrušit tréninky, zařídit pár věcí, říct,
kde mám klíčky od auta a vnímat
jsem přestal až po příjezdu lékaře,
který mě uspal. Vrtulníkem mě
převezli do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Čtrnáct dnů jsem
ležel v umělém spánku a ze začátku to vypadalo, že nepřežiji. Místní doktoři mi zachránili život a pro
mne to jsou ti největší borci. Pan
doktor Křížek mi například sestavil úplně znovu obličej z úlomků
kostí, které zbyly. Když jsem se

probral a dostal z nejhoršího, hned
jsem začal na lůžku trochu posilovat, měl jsem hroznou chuť bojovat, i když už začalo být jasné, že
o zrak přijdu. Když mě propouštěli
z ARO, šel jsem po svých, čemuž
nikdo nevěřil.
Myslíš, že ti pomohlo, že jsi
sportovec a nevzdáváš se?
Nechci mluvit o vlastním podílu na uzdravení, ale o lidech, kteří
mi pomohli. Neskutečný dík patří mé ženě Lídě, která mě držela
nad vodou a přitom musela citlivě
přistupovat i k našemu synovi, pro
kterého to nebylo vůbec jednoduché. A v neposlední řadě se starala o klub. Velký podíl na mém
uzdravení mají i všichni lidé, kteří
mě přišli do nemocnice navštívit,
nebo na mě mysleli. Opravdu jsem
jejich podporu, tu energii, zřetelně
cítil. Nikdy jsem na takové věci nevěřil a spíše zastával názor, že člověk nemá se svými problémy obtěžovat druhé a musí se spolehnou
především sám na sebe. Během
umělého spánku jsem měl zvláštní sny, úplně přesně si je pamatuji
a vystupovali v nich i kamarádi,
kteří za mnou byli v nemocnici.
Jak nyní funguje klub?
Jako vždy. Jedeme normálně
naplno, nyní chystáme letní soustředění. To, že nevidím, mě nelimituje v mém cvičení a trénuji

Vladimír Machota vítá na tréninku speciálního hosta
– mezinárodního instruktora M. Baltiče.

prakticky denně. Jsou samozřejmě
věci, které dělat nemohu a mým
úkolem nyní je, nastavit fungování
oddílu tak, aby některé povinnosti
převzal někdo jiný.
Nelituješ toho, co se stalo? Nevyčítáš si, že jsi dělal tak nebezpečný sport jako parašutismus?
Ne. K čemu by to bylo! Zkrátka
si to nepřipouštím a beru to tak,
že děkuji za to, že žiji, a že mám
skvělou rodinu a přátele. Nelituji
se, snažím se být samostatný a dělat co nejvíce aktivit. Zatím mi to
takhle funguje, ale nevím, možná
přijdou horší chvíle.

Přišel jsi o zrak. Přineslo ti
toto postižení paradoxně i něco
pozitivního?
A víš, že ano! Dá se říci, že dokud jsem viděl, byl jsem slepý. Věděl jsem, že mám skvělou rodinu
a dobré kamarády, ale přesto jsem
jim nevěnoval tolik času, kolik by
si zasluhovali. Stále jsem se za něčím honil, chtěl jsem být nejlepší,
nejdokonalejší. A myslel jsem si,
že i ostatní to po mě chtějí. Až
nyní jsem zjistil, že je to jinak, že
mám kolem sebe úžasné lidi, kteří
mi nesmírně pomáhají, i když nejsem mistr světa, ale jen obyčejný
invalida.
inzerce

Léto 2013

VENDULA MIKOLÁŠOVÁ

CESTOVNÍ AGENTURA

Út - Pá 10:00 - 12:00
14:00 - 17:00
So 9:30 - 12:00

SKVĚLÉ SLEVY
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PO CELÉM SVĚTĚ
KLASICKÉ I EXOTICKÉ DESTINACE
NABÍDKY PŘEDNÍCH CESTOVNÍCH
POJIŠTĚNÝCH KANCELÁŘÍ

Pražská 28, Mnichovice
tel.: 323 642 188
tel./fax: 323 640 505
mobil: 602280943
email: vendula@cbox.cz
www.agentura-vendy.internet123.cz
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Mnichovice byly vždy centrem
pro okolní malé vesnice
Město Mnichovice na jednání zastupitelstva
jednomyslně rozhodlo o koupi budovy staré
školy (posléze železářství) na náměstí a jejímu
opětovnému využití pro školu. Zastupitelstvo
celou akcí pověřilo místostarostku Petru Peckovou. „V současné době je již podepsána kupní
smlouva, potvrzen vklad do katastru nemovitostí a dokonce byla vypracována a podána žádost na poskytnutí dotace na vybavení tohoto
pracoviště školy na MAS Říčansko,“ prozradila
paní Pecková.
Proč jste se rozhodli koupit „nový“ objekt
a vytvořit detašované pracoviště školy?
Vzali jsme v úvahu všechny možné varianty,
včetně hromadného dovážení dětí do jiných škol,
vyučovat v požární zbrojnici, využít knihovnu,
postavit kontejnerové třídy, či objekt bývalé školy pouze pronajmout. Koupě tohoto objektu se
ukázala jako nejvhodnější řešení ze všech projednávaných, které umožní od září 2013 přijmout
k povinné školní docházce v naší škole potřebný
počet dětí. Po letošních zápisech do prvních tříd
jsme stáli před závažným rozhodnutím. Postaráme se jen o děti mnichovické a všechny ostatní „hodíme přes palubu“? Vypovíme všechny
spádové školské obvody a přestanou k nám do
školy po mnoha desetiletích chodit děti z Hrusic,
Všestar, Struhařova, Mirošovic a Senohrab? Co
by to znamenalo? Že všechny mnichovické děti

ještě nacpeme do dvou tříd do školy, za cenu, že
si budou doslova šlapat po hlavě. Že nebudou dělené hodiny výuky jazyků a budeme mít problém
s každým nově přistěhovaným žákem, který se
už do školy nevejde, ale my mu budeme muset ze
zákona výuku zajistit… Po zvážení mnoha okolností jsme se rozhodli, že Mnichovice vždy byly
centrem pro okolní malé vesnice, okolní děti sem
chodily do školy od okamžiku, kdy škola vznikla
a uzavřít se pro sebe by bylo velmi krátkozraké,
i když tak v současné době mnoho okolních obcí
učinilo. Uvažovalo se o i nástavbě školy…
Ano, to by bylo nejlepší řešení a já i rodiče
to chápeme jako prioritu. Vše je připraveno,
máme prováděcí dokumentaci, stavební povolení, můžeme jen vysoutěžit stavební ﬁrmu a stavět. Ale nejsou bohužel peníze. Město ze svého
rozpočtu, ani za přispění okolních obcí stavbu
neutáhne. A dotace v roce 2013 zatím žádné
nejsou. Museli jsme tedy najít takové řešení,
které zajistí, že se postaráme o děti a zároveň
si koupíme čas. Čas, díky kterému počkáme na
nové programové období Evropské unie, které
by mělo přinést nové dotační výzvy.
Budou se na pořízení nového pracoviště školy podílet i ostatní obce?
Zastupitelstvo města jednomyslně všemi hlasy přítomných členů odhlasovalo koupi budovy
za cenu 4,2 mil. Kč. Zatím úspěšná také byla

Na vytápění domu ušetříte až 3/4 nákladů
Společnost Verdeon je dodavatelem tepelných čerpadel, solárních systémů a větrání
s aktivní rekuperací. Na trhu působí již 21 let.

jednání s okolními obcemi, jejichž zastupitelstva odsouhlasila na opravu budovy přispět celkovou částkou 2,7 mil Kč.
Jsou rodiče budoucích prvňáčků informováni o aktuální situaci?
Minulý týden proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáčků ze školských obvodů, abychom se domluvili, co uděláme proto, abychom
do září všechno stihli. Je potěšující, že rodiče
byli ochotni nejen přispět ﬁnančně, ale i svou
prací a přijít na brigádu. Takže mezitím, co se
ﬁnišuje s projektem, probíhají uvnitř objektu
přípravné práce, jako je otloukání omítek, což
je zatím hrazeno z ﬁnančních příspěvků rodičů.
Ušetříme nejen peníze, ale hlavně čas. Vysoutěžená ﬁrma pak přijde do připraveného objektu
a bude moci rovnou stavět. 25. června pak bude
další setkání se všemi rodiči prvňáčků,kteří netrpělivě čekají na to, zda jejich děti budou moci
do naší školy nastoupit.

Chcete ušetřit za topení a ohřev vody? Firma Verdeon vám navrhne nejoptimálnější řešení. „Naše
práce nespočívá v tom, že přijedeme k zákazníkovi a „jen“ namontujeme tepelné čerpadlo či solární
panel, ale snažíme se nabídnout ucelený systém,
který zajistí co největší úsporu energie,“ vysvětluje zástupce společnosti Roman Tlášek. „Vždy vás
nejdříve navštívíme a ZDARMA provedeme analýzu tepelných ztrát domu a vypracujeme návrh
optimálního řešení. Nezávazně navrhneme kombinaci tepelného čerpadla, solárních panelů a dalších
komponentů přesně na míru vašemu domu. Celý
systém lze kombinovat, případně si můžete pořídit
pouze tepelné čerpadlo, nebo jen solární panely na
ohřev vody. Tyto technologie se hodí i do bytových
domů či do starších objektů, kde v případě zájmu
dokážeme zákazníkům zajistit zateplení objektu či
výměnu oken.“

Jen samé výhody
Garantujeme vysokou úsporu energie. Tepelná
čerpadla zajistí vysoký komfort vytápění – nemusíte „šetřit“ a vypínat topení při odchodu do práce
nebo v noci. Při realizaci nejsou nutné žádné stavební úpravy, není potřeba měnit stávající topný
okruh. Nepotřebujete přípojku plynu. Jednoduché
ovládání a servis. Dlouhá životnost a záruka 36 měsíců. V případě poruchy zajištěn servis do 24 hod.

Jak vlastně fungují
tepelná čerpadla?
Principem každého tepelného čerpadla
vzduch-voda je transport tepla z venkovního
prostředí (ze vzduchu) do objektu a jeho využití
k topení a přípravě teplé vody.
Firma Verdeon používá kvalitní a prověřená
tepelná čerpadla značek Toshiba a Daikin. Celý
systém lze při použití bivalentního
zásobníku TUV (pro dva zdroje
tepla) doplnit solárním systémem
ohřevu teplé užitkové vody.
Společnost Verdeon má
pobočku v Doubravčicích
a nabízí možnost prohlídky
vzorového domu vybaveného
tepelným čerpadlem. V Doubravčicích je tímto systémem
včetně solárních panelů vybavena i mateřská škola.

1kW elektřiny převedou
tepelná čerpadla na
4,66kW tepla

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

Prázdninové plavání pro děti
Během prázdnin jsme
pro vás připravili několik
variant kurzů plavání.
Ceny jsou až o 20% nižší.
Týdenní intenzivní kurz pro rodiče s dětmi od 6-ti měsíců do 4 let a pro děti bez rodičů
od 4 let. Jedná se o pět lekcí, které proběhnou
během jednoho týdne každý den vždy ve stejný
čas. Tyto kurzy budou probíhat každý týden od
24. 6. do 16. 8. (kromě týdnu od 1. 7.–5. 7.) vždy
od 11:00 do 11:30 nebo od 11:30 do 12:00. Cena
kurzu 1 450 Kč.
Dvojitý kurz pro rodiče s dětmi od 6-ti měsíců do 4 let a pro děti bez rodičů od 4 let. Kurz
nabízí 8 lekcí po dobu 4 týdnů + 1 hodinu pronájmu bazénu v sobotu dle vlastního výběru. První
kurz bude probíhat od 24. 6. do 19. 7. a další od
22. 7. do 16. 8. vždy v úterý a ve čtvrtek v době
mezi 9:00 a 11:00 (zarezervujte si pro vás vhodný čas). Cena kurzu 2.300 Kč.
Standardní kurzy pro rodiče s dětmi
od 6-ti měsíců do 4 let a pro děti bez rodičů
od 4 let. Kurz nabízí 8 lekcí po dobu 8 týdnů
+ 1 hodinu pronájmu bazénu v neděli dle vlastního výběru. Tyto kurzy budou probíhat od
24. 6. do 16.8. vždy v pondělí nebo ve středu
mezi 9:00 a 11:00 (zarezervujte si čas). Cena
kurzu 2.300 Kč.
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Naplánujte si příjemnou zastávku na svých výletech
po Ladově regionu, okolí Říčan, kraji loupežníků
Petrovských a navštivte nás na Vojkově.
Jednotlivé lekce pro rodiče s dětmi od 6-ti
měsíců do 4 let a pro děti bez rodičů od 4 let.
Minimální počet na lekci jsou 3 děti. Tyto lekce vypisujeme vždy v pátek mezi 9:00 a 11:00.
Cena jedné lekce je 300 Kč.

Pojeďte s námi na prázdniny
Zveme vás na letní pobyt v termínu 24. – 31. 8.
2013 (7 nocí s plnou penzí) v penziónu Trautenberk, www.trautenberk.cz. Program bude tentokrát zaměřen na téma Egyptské putování. Budeme tvořit klínové písmo, stavět pyramidy, putovat
pouští, balit mumie… A když toho na vás bude
příliš, dáte si uprostřed pobytu „antiponorkový
den“ bez programu, kdy můžete vyrazit např. do
ZOO Dvůr Králové. Součástí pobytu je plavání
1x denně a výtvarný a sportovní program pro děti
i dospělé.

Od září plaveme i Na Fialce
Svět dětí na dlani se stal vítězem výběrového
řízení na provozovatele plavecké školy v nově
budovaném bazéně Na Fialce. Od září zde budeme zabezpečovat kurzy plavání pro školy i školky a v odpoledních hodinách také kurzy plavání
pro děti i dospělé. Připravujeme kurzy pro děti od
4 let bez rodičů, zdokonalovací i kondiční kurzy
pro dospělé, zdravotní plavání i tréninkovou přípravu. Veškeré novinky budete postupně nacházet na našem webu i na www.naﬁalce.cz. Kurzy
budou probíhat každý den od 14 do 18 hod.
Kontakt: „Svět dětí na dlani“,
Černokostelecká 2205, Říčany
(parkoviště vedle obchodu LIDL),
Tel. do recepce: 323 605 426,
602 540 115, www.svetdetinadlani.cz,
bc@svetdetinadlani.cz

Romantická stavba s výrazným štítem, vitrážovými okny, podloubím, balkony a hrázděnou
přístavbou pochází z roku 1907. Historicky
původně na stejném místě stávala středověký
zájezdní krčma na frekventované cestě do Kutné Hory. Někteří pamětníci ještě vzpomínají na
hostinec U Karlíčka, posledního provozovatele
před vyvlastnění a likvidací Říčanským RAJem.
Chceme navázat na tradici rodinného podniku z první republiky, kdy se v zájezdním
hostinci přepřahali koně formanských povozů
a pravidelně občerstvovali Pražané cestující
v kočárech na výletech do okolí Jevan.
Opravili a oživili jsme postupně část původního provozu jako sezonní sousedské posezeni s nabídkou občerstvení pro cyklisty a kolemjedoucí.
Všechny grilované dobroty vyrábíme přímo
před vašima očima. Připravujeme steaky z růz-

ných i exotických druhů mas od jihoamerického
vyzrálého hovězího, tuzemské zvěřiny, pštrosího, telecího, dokonce antilopího z Lánské obory.
Neschází ani klasika jako jsou játra, variace na
oblíbené burgry, krkovice, žebra, grilovaná zelenina s parmezánem, grilované sýry. Často podle
aktuální nabídky zařazujeme rybí speciality od
pstruhů, středomořských pražem až ke grilovaným chobotnicím a steakům z mořských ryb.
Vaříme s ohledem na sezonní dostupnost
čerstvých surovin, přesnou nabídku najdete na
našem webu a pravidelně můžeme naše hosty
informovat mailem nebo prostřednictvím sms.
Máme otevřeno od května do září, vždy v pátek, sobotu a neděli od 17 do 23. Samozřejmě
otevírací dobu upravujeme i s ohledem na počasí a je možné domluvit se na individuálním
pořádání soukromých akcí a oslav.

Pro děti máme v zahradě připraven malý lanový parka a mnoho dalších atrakcí. Ve spolupráci
s Ladovým krajem připravujeme na prázdniny
otevření půjčovny cestovních koloběžek pro
zpestření výletů do okolí Voděradských bučin.
Těšíme se na Vaši návštěvu, aktuální nabídku najdete na našem webu www.villavojkov.cz,
nebojte se informovat telefonicky a včas si rezervovat místo.
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Zprávy
z MAS Říčansko:

 MAS se aktivně připravuje na nové období
2014 – 2020. Děkujeme za odsouhlasení ﬁnanční podpory pro rok 2014 obci Klokočná.
V územní působnosti MAS Říčansko bez
ﬁnanční účasti zůstávají obce Hrusice a Světice. Ze 39 obcí MAS se dosud nevyjádřily
obce Kamenice, Kostelec u Křížků, Kunice,
Nupaky, Pětihosty, Popovičky, Radějovice,
Řehenice, Všestary a Zvánovice.
 MAS byla partnerem fóra s veřejnou
diskuzí „Desatero problémů města Říčany“,
které proběhlo 27.května. V anketě mohli
lidé vyhrát pravé MAS hrnečky a marmelády s certiﬁkátem kvality Zápraží – originální
produkt.
 Na Zápraží ve ﬁrmě Waterair bazény se
opět sešli podnikatelé na malém zahradním
veletrhu a garden party. MAS Říčansko
vystupoval jako partner podařené akce.
 MASka zveřejnila svou výroční zprávu za
rok 2012. Prohlédnout si ji můžete na našich
webových stránkách.

Poslední vybrané
projekty pro říčansko
v roce 2013

Proběhla poslední výzva MAS Říčansko
za dotační programové období 2007 – 2013
z Programu rozvoje venkova Osa IV. Leader.
MASka ve výzvě přijala 37 plnohodnotných
projektů týkajících se rozvoje obcí a kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury,
kulturního dědictví a na vzdělávací záměry.
Veřejná obhajoba a výběr projektů k podpoře
proběhl v sobotu 25.května a 28.května programový výbor potvrdil projekty k registraci
na SZIF. Protože uzávěrka časopisu Zápraží
je dříve než je znám výsledek, podpořené
projekty najdete na http://mas.ricansko.eu

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

Pohodové nedělní odpoledne
na Marvánku s MASkou

Již počtvrté jste se mohli u příležitosti Mezinárodního dne rodiny v neděli 12. května zúčastnit odpoledne s bohatým programem, které pořádala Místní akční skupina Říčansko.
Akce byla podpořena z grantu města Říčany.
Počasí přálo a na Marvánek se vydalo na 300
lidí, o čemž svědčí stejný počet upečených špekáčků věnovaných Zámeckou výrobnou uzenin
Zdeňka Nováka a křupavých preclíků z Pekařství
Frydrych.
Děti soutěžily o nejkrásnější výrobek-masku.
Díla si můžete prohlédnout
v Centru Lihovar v Říčanech v 1. patře. Stojí za to jít
se podívat na úžasnou dětskou kreativitu. Kdo si nechtěl vyrobit masku, mohl
si nechat od Duhové školky
pomalovat obličej. Děti s rodiči stejně jako v loňském roce ocenili šikovné pejsky Hopinku a Jessinku z Kynologického servisu Lenky Nitschové.
Zájem byl i o ukázky stavebních řemesel. O čem
je profese zedníka, instalatéra a elektrikáře můžete zjistit na zámku Berchtold, odkud byly modely
zapůjčeny a kde mají program pro MŠ i ZŠ.

Říčansko těží z projektu
„Za poklady venkova“
Možná jste si nestihli všimnout pokladů, které MAS Říčansko
díky projektu do regionu přineslo. Kam všude od listopadu 2011
směřovala dotace EU z Programu rozvoje venkova IV.2.1 ?

Program jako každý rok
doplnil i Sbor dobrovolných
hasičů Říčany, kde si děti
zkoušely vybavení i výzbroj
záchranářů. Celé odpoledne
neustávala fronta na jízdu
na koních. Jezdecký klub
Říčany potěšil malé i velké
a snad každý využil možnosti se na koňském hřbetě vyfotografovat.
Občanské sdružení Báječný svět ze Svojetic
vyrábělo s dětmi kytičky pro maminky a připravilo dráhu zručnosti, kde se děti vyřádily. Manželé Hromadovi naučili děti vyrobit si bambulky
pro radost. Veliký aplaus sklidili kluci z parkourového oddílu Parkour&freerunn z Říčan pod vedením Ivy Mračkové.
Věříme, že pohodové odpoledne s MAS Říčansko se všem líbilo. Na závěr nezbývá než upřímně poděkovat všem, kdo se na programu pro děti
a rodiče podíleli, moderátorce Janě Tywoniakové,
panu Voříkovskému a také našim milým sponzorům: Zámku Berchtold, Pekařství Frydrych,
Zámecké výrobně uzenin Zdeněk Novák, ČSOB
pobočce Říčany, Značce Zápraží originální produkt, OC Lihovar a jeho obchodům - Spar, DPK
dětská obuv, Apropos, Móda Klárka.

Festival řemesel a Jablečné slavnosti
ve Strančicích
Hlavním lákadlem byla účast řemeslníků
z celého regionu, ale také z Finska, Litvy, a také ochutnávka jablíček od místních pěstitelů.
Akce volně navázala na tradiční Anenskou pouť
s řemeslným jarmarkem a Jablečné slavnosti organizovanými s MC Lodička. Dospěláci
i děti si užili historický kolotoč, střelnici, dvě
loutkové pohádky, taneční a hudební vystoupe-

ní místních spolků, soutěže a samozřejmě nechyběly nejrůznější domácí dobroty.
Festival řemesel a slavnosti bylinek
Kdo letos 11. 5. chyběl v Říčanech na Masarykově náměstí o hodně přišel. Přes tisíc
návštěvníků si užilo bohatý program včetně divadelní pohádky, soutěží pro děti a hudebních
vystoupení. Největší úspěch sklízela kovářská,
keramická a sklářská dílna. Zdobení perníčků,
řezbářství a košíkaření lákalo nejednoho kutila
a hospodyňku. Ukázalo se, že nikdy neomrzí hra
v kuličky a po chvilce cviku se můžeme vrátit
k spřádání vlny na kolovrátku. Pro návštěvníky byla připravena velká nabídka nejrůznějších
bylinek, sazenic zeleniny a okrasných květin.
Přehlídce tradičních výrobků dominovaly místní produkty oceněné regionální značkou Zápraží. Zajištěno bylo i originální občerstvení. Akce
byla pořádána ve spolupráci s městem Říčany.

„Pevně doufáme, že se v regionu festivaly řemesel nadobro usídlily a lidé rádi přijdou i na
další ročníky, které pro vás budeme určitě pořádat,“ dodává manažerka projektu Petra Přílučíková. Akce pomáhá rozjíždět z dotace pořízený
mobiliář –dřevěné stánky a párty stan.

ŘÍČANSKO má svou regionální značku!
– „ZÁPRAŽÍ ORIGINÁLNÍ PRODUKT“
Díky dotaci EU z Programu rozvoje venkova mohla vzniknout
i „naše“ regionální značka. Certiﬁkát byl udělen již šestnácti
výrobcům a šesti prestižním stravovacím a ubytovacím zařízením.
Kde se můžete seznámit s certiﬁkovanými výrobky? Výrobky jsou umístěny
v několika vitrínách či obchůdkách v regionu Říčanska: Infocentrum Mnichovice,
Areál Šibeniční vrch Mnichovice, SKC Ondřejov, Cukrářský salón v Říčanech na náměstí.
S výrobky se lze také setkat na jarmarcích. Tento rok bude ještě vydán tištěný i webový
katalog certiﬁkovaných výrobců a provozovatelů služeb pro občany zdarma.
Věříme, že naše značka „Zápraží - originální produkt“ bude úspěšná a přinese
celému regionu větší publicitu a zaslouženou péči a podporu pro místní podnikatele!

Značka Zápraží
byla v Senátu ČR
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve
spolupráci s Asociací regionálních značek,
jíž je Zápraží členem, uspořádala seminář na
téma Regionální značení domácích produktů.
Dopolední program zahájil senátor Petr Šilar
a moderoval zakladatel systému regionálního
značení v ČR, Tomáš Kažmierski. Ve druhé
částí semináře se mohli všichni účastníci
osobně seznámit s několika producenty a jejich oceněnými výrobky. Produkty ZÁPRAŽÍ sklidily zasloužený úspěch. Děkujeme
pekařství Frydrych, které poskytlo zdarma
svatební koláčky a rohlíky.
PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA
V RÁMCI OSY IV. LEADER, PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY

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

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

www.drevoprodum.cz

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková
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Život v kraji

Život v kraji

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V OÁZE ŘÍČANY

NABÍDKA nových rodinných domů
na atraktivním místě v Říčanech

Během prázdnin (kromě prvního týdne v červenci) pořádáme
oblíbené příměstské tábory v Oáze
Říčany určené pro děti od 6ti let.
Tábory jsou vhodné pro děti, které
mají rády pohyb a zábavu. Po celý
den mají děti bohatý program - výuka základů tenisu, projížďka na
kole (není povinná), přehazovaná,
koupání v bazénu, dětské hřiště,
stolní tenis a další aktivity vč. táborových her. V případě deštivého
počasí je k dispozici tenisová hala,
malá tělocvična a horní restaurace.
Stravování (2 svačiny vč. ovoce
a oběd) a pitný režim je zajištěn
v restauraci v areálu Oázy Říčany.
Turnusy probíhají vždy od pondělí
do pátku, rodiče děti přivedou ráno
mezi 7:30 a 8:30 a vyzvednout
si je mohou od 16:00 do 18:00.
V případě zájmu a volné kapacity
je možné přihlásit dítě jen na jeden
nebo několik dní.

Společnost Nemovitosti Říčany s.r.o. realizavala projekt výstavby 10 rodinných domů
(5 dvojdomů), které byly kolaudovány v roce
2012. Lokalita výstavby je v rámci Říčan velmi
atraktivní – domy jsou situovány v zastavěném
klidném místě nedaleko rybníku Marvánek – cca
400m od náměstí – pěší vzdálenost školy i školky, v těsné blízkosti malebné přírody.
Použité materiály a vybavení je velmi nadstandardní – dřevěná eurookna, dubová podlaha
a schodiště, vytápění tepelným čerpadlem, centrální vysavač, kvalitní italská dlažba a obklady.
V přízemí je vstupní hala, technická místnost,
WC a obývací pokoj s kuchyňským koutem
a v prvním patře 3 ložnice a koupelna. Každý
dům má terasau a zahradu cca 300 m2, 2 parkovací stání – více informací na www.rdvricanech.cz

Cena za 1 turnus (5 dní): 3 000 Kč
akční sleva platná pro závazné
přihlášky do 15. 5. 2013: 500 Kč
(tato sleva je platná i po termínu 15. 5. pro
všechny děti z tenisové školy v Oáze Říčany)

„poslední 3 rodinné domy se slevou 400 000 Kč“

Více informací na webových
strránkách www.oazaricany.cz
a na tel. 323601170
nebo zašleme e-mailem.
tel. 323 601 170, 736 679 097
e-mail: oazaricany@oazaricany.cz

Společnost Nemovitosti Říčany s. r. o.
provozuje svoje aktivity zejména v Říčanech a okolí, kde realizovala již mnoho akcí.
Nabízí zejména tyto služby:  výstavba RD na klíč  zateplování fasád – „zelená úsporám“

 výstavba komerčních budov a hal  rekonstrukce budov  projektování ve stavebnictví (RD a další)

Rodinné domy v Říčanech
Zateplení fasády
– bytový dům
v Říčanech

Konferenční budova v Oáze Říčany

Vila Davidia v Říčanech

Nemovitosti Říčany s. r. o tel.777 201 510, 602 381 397
Smiřických 420, 25101 Říčany
e-mail: nemoricany@seznam.cz, www.oazaricany.cz
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Kalendář akcí
1. června

 Senohraby – Místní SDH pořádá
již šestý ročník soutěže v disciplínách TFA (toughest ﬁreﬁghter alive)
pro dobrovolné hasiče „Dobrovolný
železný hasič 2013“. V letošním
roce proběhne také druhý ročník
obdobné soutěž pro děti (6 – 14 let).
V loňském roce se soutěží zúčastnilo
cca 100 závodníků z celé ČR. Již
druhým rokem je soutěž součástí
„Středočeské ligy TFA“. Přijďte se
podívat, že i dobrovolní hasiči umí
podat profesionální výkony.

6. června

 Všechromy – MC Lodička
s Hankou Jarošovou pořádá
plstění z ovčího rouna pomocí jehly
od 17 hod. Vyrobíme si barevné
korálky a dredy. Materiál k dispozici.
Cena 150 Kč.
 Říčany – Galerie Kotelna zve
na velkou prodejní výstavu Martina
Salajky, vítěze ceny Arskontakt
2004, absolventa Vernisáž
6. 6. 2013 od 18.00 hod. Termín
výstavy 7. 6. – 12. 7. 2013 galerie
Kotelna, Plynární 1, 251 01 Říčany,
www.galeriekotelna.cz.

8. června

 Hradec u Stříbrné Skalice
– 3. ročník Pohádkový Hradec od
14 hod. Akci připravuje občanské
sdružení Život v Hradci a okolí. V obci a blízkém lese bude rozmístěno
přibližně deset stanovišť s bezmála
dvaceti pohádkovými bytostmi. Děti
i rodiče se kromě příjemné vycházky
můžou těšit na spoustu úkolů, které
je na jednotlivých stanovištích čekají.
Bližší info na www.zivot-v-hradci.cz
 Všechromy – MC Lodička pořádá paličkovaní krajky s děvčátky od
7 let (včetně maminek, babiček i začátečníků). Ukázka vzorů a výroba
ruční krajky paličkováním. Na herduli
z pilin vytvoříme pomocí perlovky
a paliček pár vzorů krajky, zkušené
krajkářky už podle vzorku anebo
podle podvinky vytvoří jarní krajkový
motiv. Krajkářka Bára Králová vám
opět ukáže techniku a přinese zajímavé ukázky své práce.
Vstup 100 Kč.
 Říčany - Klub českých turistů
Říčany – Radošovice pořádá
9. ročník turistického pochodu
Za Kozlem do Velkých Popovic.
Délka tras: pěší trasy - 10, 20 km,
cyklotrasy 10 až 44 km. Start:
Říčany nádraží ČD 7.00 - 9.30 hod.,
pěší trasa 20 km, cyklotrasa 20
a 44 km, Mnichovice zastávka ČD
9.00 – 12:00 hod., pěší trasa 10 km,
cyklotrasa 10 a 22 km. Startovné:
dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč.
Informace: www.kct-ricany.cz.

9. června

 Říčany - Nedělní pochod
s Líbou. Trasa : Štěchovice - Třebenice - Štěchovice, 15 km,
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9. červen

HOTEL zámek BERCHTOLD pořádá:

– Kostelec nad Černými lesy,

15. 6. Závod na koloběžkách a kolech!

Salon kotlů,

Přidejte se k nám a vyzkoušejte si netradiční sport – letošním hitem
léta se stanou koloběžky! Protože pro vás připravujeme v našem
areálu ráj koloběžek, který zanedlouho otevřeme, rádi bychom vás
pozvali na zahajovací party: Závod v jízdě rovnoměrnosti z vyhlídkového místa Bílý kámen na koloběžkách (nebo na kolech) k zámku
Berchtold. Soutěž bude probíhat ve 2 kategoriích – děti a dospělí!
Časy startů z Bílého kamene: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 hod.
Sraz sportovních fandů je Bílém kameni! Na akci se vstupné neplatí!

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
Odjezd vlakem: Říčany 7.38 hod.
Přihlášky na tel: 723 513 431 nebo
mail: libuse.rohoskova.@centrum.cz.
Další informace: www.kct-ricany.cz

10. června

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

12. června

 Praha – Partnerské základní
školy Ružinovská a sv. Augustina
srdečně zvou v 17 hodin na koncert
do kostela sv. Tomáše v Praze 1.
Slovem provede paní Táňa Fischerová, patronka koncertu. Cílem večera je
nejen diváky pobavit, ale také pomoci
dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami, jimž bude věnován výtěžek
z dobrovolného vstupného na zajištění
dovybavení multimediální technikou.

15. 6. koncert ABBA Revival od 19:00 hod.
Koncert se koná v amﬁteátru před zámkem, kde zazní nejslavnější
hity této popové skupiny. Každý rok je to večer ve jménu skvělé
hudby, dobré zábavy, tance a výborného zámeckého vína.
Vstupenky si můžete rezervovat na hotelové recepci, kde budou
od 3.6. k vyzvednutí i k prodeji. Vstupenky v předprodeji
(resp. na místě): zlevněná (student, dítě, senior) 125 Kč (150Kč),
základní cena 250 Kč (300Kč).
Více informací
na www.zamekberchtold.cz,
nebo tel.: 313 039 741.

DOBROBAZAR PRO CESTU DOMŮ
Osmý ročník dobročinného bazaru v Čestlicích se
koná v neděli 16. června. Stejně jako v posledních
letech můžete přijít podpořit domácí péči o terminálně nemocné, tedy o ty, kteří se ocitli v poslední
fázi nemoci a jejich rodiny si je přejí mít v této době
doma. Organizátoři se rozhodli pomoci mobilnímu
hospici Cesta domů, který působí především na území hlavního města (některé služby ale mohou využít
i mimopražští, např. informační, poradenský a diskusní portál Umírání.cz), a Nadačnímu fondu Krtek.
Ten od roku 1999 funguje při Klinice dětské onkologie
Fakultní nemocnice Brno. Na dobrou věc přispějete
koupí vstupenky, výherních losů, občerstvení, účastí
v dražbě a samozřejmě zakoupením rozmanitých
předmětů.
Dobrobazar s bohatým doprovodným programem
(hudební vystoupení, dětský koutek, výstava fotograﬁí) se otevře o půl desáté dopoledne na farní zahradě
vedle kostela svatého Prokopa. Potrvá do 15.30 hod.
Dobrobazar 2013 podpoříte i tak, že přinesete
předměty do prodeje. Potřeby pro domácnost a ke

sportu, drobný nábytek, knihy, originální nosiče
(CD, DVD), hračky a funkční elektroniku můžete na
faře v Čestlicích předat od 1. do 14. června mezi
17. a 19. hodinou. 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 najdete na http://cestlice.farnost.cz.

Ve dnech 29. a 30. 6. 2013. proběhnou
oslavy osmdesátého výročí založení
fotbalového oddílu v Ondřejově.
V sobotu ve 14:00 hod. bude akce zahájena utkáním žákovských týmů, v 16:00 hod.
následuje utkání ondřejovské „staré gardy“ proti ženskému týmu SK Slavia Praha,
celé odpoledne bude protkáno soutěžemi pro děti i dospělé. Po skončení odpoledního programu v areálu hřiště proběhne posezení s hudbou. Nedělní program bude
ve 14:00 hod. zahájen utkáním ondřejovského „B mužstva“ proti fotbalovému týmu
složenému z profesionálních hasičů hl. m. Prahy, od 16:00 hod. pak bude následovat utkání „A týmu“ proti bývalým fotbalovým reprezentantům ČR.

23. června

Základem tvůrčí práce je
dobře zvládnuté řemeslo

29. června

ZUŠ Říčany ve spolupráci s Městem Říčany, Husovou
knihovnou a Fakultou strojní ČVUT v Praze uspořádala
regionální výtvarnou soutěž s připomenutím významné
osobnosti Emila Kolbena na téma KOLEČKA A PÁČKY.

Červen DDM Uhříněves

 3. 6. CO UMÍME
Slavnostní společné zakončení školního roku a činnosti kroužků Domu
 Ondřejov – TJ Sokol pořádá
UM. Vystoupí pro Vás taneční, pohybové, hudební a další kroužky včetně
Dětské olympijské hry od 14 hod.
předškoláčků. Koná se v Sále občanské vybavenosti v Petrovicích od 17
na fotbalovém hřišti. Občerstvení
hodin, vstup volný.
zajištěno. Pro všechny děti připrave 8. 6. TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA – VÝROBA ORIGINÁLNÍCH MÝDEL
ny diplomy a odměny.
Přijďte si vyrobit vlastní mýdla rozličných tvarů, barev a vůní! Čekají vás
různé postupy - mýdla do formiček, dekorativní, závěsná a další. Dílna
se koná od 9 do 12 hodin ve výtvarném ateliéru Domu UM (2. patro).
 Kostelec n.Č.l. – Terapeutické
Vstupné 50,-Kč na osobu, místo je nutno předem rezervovat na bursikocentrum Modré dveře zve
va@dumum.cz.
na Den otevřených dveří. Těšit se
 11. 6. HURÁ NA PRÁZDNINY
můžete na prohlídku centra a na
tvorbu v našich dílnách – košíkářské, Pojďte s námi do pohádky! Společné těšení se na prázdniny, hry a soutěže pro všechny děti i jejich rodiče. Pohádková akce k zakončení školního
keramické, šperkařské, papírenské
roku. Koná se od 14 do 17 hodin na zahradě Domu UM (při nepřízni
nebo textilní. Vyrobit si můžete třeba
počasí v interiéru). Vstup volný.
originální náušnice. Bližší info na
 22. 06. SLUSNY JUNIOR CUP 2013
www.modredvere.cz
 Jevany - Jiří Schmitzer vystoupí 3. kolo soutěže v moderním yoyování, které se koná v Divadle Bolka Pov Restauraci Na statku v Jevanech lívky v Uhříněvsi od 12 do 19 hodin. Po skončení všech kol Slusny junior
cupu 2013 se sečtou body všech zúčastněných a vítěz si odnese nejen
od 20 hod. Předprodej v Kostelci
nad Černými Lesy v tabáku v Pražské titul Nejlepší český yoyo junior! Více informací na tyle@dumum.cz nebo
ulici u pana Kalianka, v Restauraci Na na 777 721 743.
statku v Jevanech a v knihkupectví
na Masarykově nám. v Říčanech.

NEOBVYKLÉ
LETNÍ TÁBORY
PRO DĚTI V PŘÍRODĚ
www.prazdninynasbavi.cz

Soutěže se zúčastnilo
celkem 14 škol od mateřských až po základní či
umělecké školy. K hodnocení se sešlo více než 500
výtvarných děl, což bylo
zatím maximum v celé
historii.
„Potěšilo nás, že pozvání na vernisáž přijal pan
docent Josef Zicha a pan
docent Viktor Kreibich
z Fakulty strojní ČVUT.
Pan docent Josef Zicha
předal dětem diplomy a živě se zajímal o to, co děti
vytvořily,“ sdělila nám ředitelka ZUŠ Říčany Iveta
Sinkulová.

Vážení organizátoři umělecké soutěže „Kolečka
a páčky“, dostalo se mi té cti, předat diplomy laureátům zmíněné soutěže, a poděkovat všem, kteří s ní
měli, co do činění. V neposlední řadě chci poděkovat
za připomenutí jedné z významných osobností české
technické historie inženýra Emila Kolbena, Dr.h.c.,
jehož památce byla soutěž věnována.
Emil Kolben dokázal vybudovat továrnu, která v době vrcholu rozvoje ve 30. letech minulého století měla
12 000 zaměstnanců a ohromující výrobní sortiment
dle zásady „Vyrábíme vše, od špendlíku po lokomotivu“. Umělecká dětská soutěž „Kolečka a páčky“ byla
vypsána k uctění Kolbenovy památky, jehož rodištěm
byly nedaleké Strančice v našem kraji. Od jeho úmrtí
v Terezíně 3. 7. 1943 letos uplyne 70 let. Zemřel jako
oběť strašného fašistického režimu.
Nepochybně jedním z důvodů vypsání této soutěže
bylo vzbuzení zájmu našich dětí (a vnoučat) o tvůrčí
práci, která v sobě zahrnuje jak uměleckou činnost, tak
i technickou tvořivost. Pozitivně zacílená aktivní práce
totiž přináší ohromnou hodnotu – smysluplné nakládání

Pan docent Josef Zicha

s volným časem, neboť je zřejmé, že při hraní na trumpetu, při malování nebo při vyřezávání lupínkovou pilkou nezbývá čas na holdování drogám, nudění se, nebo
hraní počítačových her. Čas je totiž nenahraditelný kapitál a právě v dětském věku se máme naučit, jak tento
kapitál zhodnocovat užitečným způsobem. Všichni tvůrčí lidé nám s jistotou potvrdí, že základem jejich práce
je dokonale zvládnuté „řemeslo“. Výstava soutěžních
prací nám ukazuje poctivé kroky jejich účastníků správným směrem.
Všem účastníkům soutěže děkuji za úsilí, se kterým
vytvářeli svá díla a prosím všechny – oceněné i neoceněné , aby neochabli v učení, ve studiu a v komplexním
objevování krás světa kolem nás.
Doc.Ing. Josef Zicha, CSc.
Ústav přístrojové a řídicí techniky
Fakulta strojní ČVUT v Praze
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Zlepší se kvalita hřiště i bývalá
školní zahrada
Velké Popovice – První pokus
o dotaci z MMR ČR na jaře 2012
nevyšel. Obec se nevzdala a podnikla druhý pokus – a zadařilo se!
Velké Popovice uspěly v konkurenci dalších podobných projektů v MAS Říčansko a na projekt
„Děti dětem, I. etapa“ mají uzavřenu dohodu na realizaci v celkové
hodnotě 561 411 Kč, z EU bude
dotováno 80 %.
Záměrem projektu je zlepšení
podmínek pro trávení volného času
dětí a mládeže v obci a pro vznik
nového „komunikačního“ centra
pro mládež i ostatní občany. Chceme vytvořit podmínky pro zdravé
a aktivní trávení času dětí ve věku
od 3 let do 15 let ve venkovním prostoru v obci Velké Popovice. Obec
díky tomuto projektu může zlepšit kvalitu hřiště u mateřské školy a provést regeneraci veřejných
ploch na předzahrádce u školní družiny či rehabilitovat bývalou školní
zahradu za tělocvičnou na veřejně

přístupné hřiště. Tento prostor bude
využíván i pro další generace občanů či návštěvníků obce, neboť bude
ve zklidněné poloze mimo dopravu a bude bezpečný pro pobyt dětí
a mládeže vymezením prostoru.
Bude využíván k dalším tradičním
akcím a aktivitám spolků a občanů.
Hřiště u družiny u ZŠ se dočká
pískoviště, kladiny, ruských kuželek a stolu s lavicemi. Hřiště je
určeno pro děti do 12 let. U hřiště
u MŠ bude instalována skluzavka
na terénu, lavičky ze dřeva a prostor pod prvky bude opatřen dopadovým povrchem – štěrkem-kačírkem. Hřiště bude určeno pro děti
do 15 let. Míčové hry v prostoru
nejsou uvažovány.
Podporu jsme získali díky MAS
Říčansko o.p.s. (z dotačního fondu
EAFRD z EU, Programu rozvoje
venkova ČR v rámci osy IV. LEADER).
J. Tywoniaková,
zpracovatelka projektu

Zahrada u MŠ - zde bude tandemová skluzavka

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

Rouhači

Dnešní příběh
Je mi blízké, když se z náhodného
kontaktu stává dlouhý příběh. Mám rád
detaily, překvapení a nová zjištění o člověku, který vedle mne žije. Povím vám
příběh dědictví:
Na sklonku života se našli dva lidé,
Herbert a Jiřina. Přede mnou dlouho
hráli hru, že jsou manželé. A skutečně
se tak chovali. Když se objevily příznaky Jiřininy smrtelné choroby a nebylo
o čem diskutovat, vyšlo na povrch, že se
ještě nesezdali, protože na straně té Jiřky je velký majetek - a děti. Dcera a syn.
Přestože staří lidé bydleli v Herbertově
domě a nepotřebovali na veliký majetek
ani sáhnout, v případě svatby se Herbert stává hráčem v dědickém řízení. Jiřina sepsala závěť a Herbert ji tak jako
tak dojemně a věrně dochoval do konce
života. Děti se ani neobjevily s vědomím,
že je právo dědiců neobejde. Ve chvíli
smrti ale ony obcházely kuchyň se zvýšeným lůžkem, aby se s “tím” nemuseli
potkat tváří v tvář. Popíjely tvrdý alkohol v obýváku. Mrtvé tělo umyl Herbert

se sousedkami. A všimné havranům dal
také on.
Tušil jsem temné předjaří. A měl jsem
pravdu. Tisíckrát jsem si vytýkal, že jsem
nepřesvědčil Herberta a Jiřinu ke sňatku.
Mohli to vyřídit v nouzi na lůžku, dva svědky po boku. Oddal bych je, takhle jsem jen
pohřbíval. Závěť se však ztratila, Jiřina ji
prý s dětmi spálila. Nu, rád bych věděl kdy
a kde... Na nic se od té temné chvíle nesmělo sáhnout, ani na účet, kam přišla vratka
z Herbertova špatně poslaného povinného
ručení za auto. Popletl prostě číslo...
Dědické řízení proběhlo, obě děti a Herbert. Notář se ještě laskavě zeptal, když viděl dva potomky a Herberta, zda nedojde
k nějaké dohodě dědiců. Nedošlo. Herbertova přítomnost a dokonce jeho podpis měl
dotvrdit potupnou bídu vítězství bezduchého zákona. Na nic si nesáhne.
Možná je to tak dobře. Vlastnictví proklatých peněz s nenávistí potomků Jiřiny, která si až do poslední chvíle myslela, že děti
nejsou tak zlé, by bylo neklidné. Někdy je
lepší nemít nic a zachovat si dobré přátele.

Když člověka doprovázíte v jeho příběhu, objevíte klenoty a poznáte lidskou
bídu, která se napoprvé neuvidí. A vyvstane dobro a zlo, vyvětrají představy o hodných a milých lidech. Ale také
získáte přátele. Protože někdy přijde
prozření. Miluji své řemeslo a těším se
na další doprovázení a také na zázraky,
v nichž své zlo lidé zkusí zastavit. Ono
to totiž jde, jak svědčí evangelium o Ježíši Kristu.
Přátelé a sousedi, jsem vám k službám. Jako vždycky nabízím pomoc
i bez závazku. Ovšem, pokud někdo
chce závazně poznat křesťanství a nechat se pokřtít, jsem samozřejmě k sehnání: dkvasnicka@gmail.com a telefon 604 947 739

Daniel Kvasnička,
farář

VÝTVARNÉ KURZY PRO DĚTI 2013 — třetí ročník
Co vám můžeme nabídnout?
— tvořivé dílny pro děti předškolního a školního věku
— individuální kurzy pro děti
DOPOLEDNÍ TÝDENNÍ KURZY
TERMÍNY
8. – 12. července
15. – 19. července
22. – 26. července
29. července – 2. srpna
5. – 9. srpna
12. – 16. srpna

Kontakt:
lucie.dvorak@centrum.cz
tel. 607 892 941
Zápis do kurzů již nyní.
Na Vaše dotazy rádi odpovíme
prostřednictvím e-mailu i telefonicky.

ZAHÁJENÍ KURZŮ
8. ČERVENCE 2013
KDE NÁS NAJDETE ?
Ateliér se zahradou v centru Jevan
adresa: Sportovní 290, 281 66 Jevany
NEBOJTE SE K NÁM PŔIJÍT I KDYŽ ZAČÍNÁTE
Podrobné informace: www.letniakademie.cz
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NAŠE HŘIŠTĚ ZAHÁLET NEBUDE
Klokočná – V roce 2011 jsme podávali na
MAS Říčansko žádost o dotaci na dětské hřiště,
ale bohužel bezúspěšně. Letos jsme se rozhodli,
že zkusíme štěstí znovu a pomůžeme současnému obecnímu zastupitelstvu. Dlouho do noci
jsme zpracovávali žádost, vyhodnocovali analýzy obyvatel a potom obcházeli místní podnikatele, aby s námi uzavřeli partnerské smlouvy.
K našemu milému překvapení byli velmi vstřícní. Například ﬁrma Srub.CZ nám přislíbila vyrobit lavičky na nové hřiště, pan Lasig, provozovatel místního hostince nám ve smlouvě
přislíbil zajistit občerstvení a sociální zázemí
při konání dětských akcí na hřišti. Stavební ﬁrma Tomáš Indra se ujala terénních úprav okolí

dětského hřiště. Na prezentaci v sídle MAS Říčansko jsem přišli s velkou pokorou a trémou
jak před maturitou. Přece jenom jsme oproti
ostatním „konkurentům“ neměli s přípravou
žádostí o dotaci takové zkušenosti. O to více
jsme se radovali, že naše žádost uspěla a dotaci
240 814 Kč jsme získali. Velké poděkování patří
pracovnicím MAS Říčansko za velikou pomoc
a milou ochotu při vypracovávání žádosti.

Když byla stavba zrealizována, uspořádali
jsme zde akci “zasaď si svůj strom“, na které si dětičky z Klokočné zasadily svůj keřík do
živého plotu a opatřily ho cedulkou se svým
jménem a druhem rostliny. Děti si chodí svoje
stromečky zalévat a starají se o ně. Velký křest
zažije nové hřiště již 1. června, kdy se zde uskuteční dětský den a slavnostní otevření. Slibujeme, že naše hřiště rozhodně „zahálet“ nebude.
Veronika Kamarytová,
Otakar Šebek

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

KRÁLOVSTVÍ HRAČEK BAMBULE

- léto je za rohem

V Centru Lihovar Říčany
bude v červnu otevřena
nová prodejna Bambule.

– nová prodejna v Říčanech

Měsíc červen a přicházející léto
se přímo nabízí k posezení
na zahrádce u dobrého piva
a k zakousnutí něčeho dobrého.
Proto pro vás v Hostinci v Doubku
připravují novinky v menu.
Což takhle dát si koleno?
Jak jsme již avizovali, v našem jídelníčku
mimo stálé položky budeme přidávat i různá

sezónní a příležitostná jídla. Mimo grilovaných
mas a zeleniny přibudou v jídelníčku grilovaná
nebo pečená kolena v domácí marinádě.
Veselé dítě znamená veselý rodič
Právě proto, aby si tyto lahůdky mohli vychutnat i rodiče společně s dětmi, jsme pro vás
připravili dětský koutek, kde se vaše ratolesti
mohou vyřádit. A aby měly děti sílu, budeme
pro ně zařazovat na jídelníček dětská jídla. Už
teď je tam krupicová kaše s kakaem a výborné
grilované kuřecí prso na bylinkách s mrkvovým
pyré, kterým nepohrdne ani dospělý.
Po dobrém jídle, dobrá zábava
Mimo jiné se jako každý měsíc připravuje
spousta zajímavých akcí. Na konci května probě-

hl úspěšný koncert hudebního dua Eva a Vašek.
Začátek června bude ve znamení dětí, pro které
organizujeme dětský den. Program se dozvíte
na našich webových stránkách www.hostinecvdoubku.cz, kde najdete všechny důležité informace a program na další měsíce. A co je připraveno pro dospělé? 15. června se můžete těšit na
taneční zábavu se skupinou Sonar. A 21. června
si nenechte ujít posezení při cimbálovce Lalia.
Už teď bychom chtěli upozornit na zářijový koncert legendárních Poutníků.
Na našem webu najdete také anketu, ve které
můžete hlasovat a zároveň nám pomoci, jaký
koncert či akce by se vám do budoucna v Hostinci líbila. Tel.: 776 555 545.
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Více informací naleznete
na www.bambule.cz nebo
na www.oclihovar.cz.

Okrasné listnaté a jehličnaté dřeviny z vlastní produkce

Moderní, nízkoenergetické domy
se zahradou v Popovičkách
Popovičky – příjemná i moderně se rozvíjející obec, která si zachovává charakter klidného
venkovského života a zároveň splňuje nejvyšší
nároky na pohodlné bydlení i využití volného
času. Leží jen 25 minut od centra Prahy a velkou
předností je vynikající dostupnost po dálnici D1,
která však svým provozem tuto lokalitu nijak
nezatěžuje. A když k tomu připočtete bydlení
v moderně řešených řadových a nízkoenergetických domech se zahradou, obklopených přírodou
a kultivovanou zástavbou, vychází z toho nabídka bydlení, kvůli které se vyplatí přijet a vidět vše
na vlastní oči.
Celkově bude v této lokalitě realizováno 16 řadových domů a 15 samostatně stojících domů na
pozemcích cca 1000 m2. Lze vybírat z poměrně
zajímavé nabídky od 115 m2 do 270 m2.
Nízké provozní náklady
Nespornou výhodou nabízených domů jsou
velmi nízké provozní náklady i zajímavé dispoziční řešení. Velkoprostorová okna a orientace
objektů zajišťují vzdušnost i příjemné prostředí.
Prostorné pokoje, dvě parkovací místa
a terasa.
Moderní vzhled podtrhují i kamenné obklady
fasády. Výchozí půdorys nabízí velký obývací
pokoj s kuchyňským koutem (39 m2), prostorné a světlé pokoje i dostatek úložného prostoru.

Děti a jejich rodiče si mohou vybírat hračky v Bambulích již od roku 2001. Prodejny
Bambule získaly za dobu svého působení významné postavení a pyšní se nejširší nabídkou
hraček na českém trhu.
Přijďte se v červnu podívat do nově otevřené
prodejny a staňte se členy Královského klubu
Bambule. Se zákaznickou kartičkou budete moci
využívat řady fantastických odměn a výhod.
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Zahradnictví Schuch v Říčanech najdete
v ulici Černokostelecká (vchod z parkoviště
u obchodu „Lidovka“ vedle Lidlu).
Za příznivou cenu
Zahradnictví Schuch nabízí velký výběr listnatých a jehličnatých dřevin, které pocházejí
z vlastní produkce ze školky ve Zdechovicích.
„Díky tomu můžeme zákazníkům nabídnout
dřeviny, které jsou přizpůsobené naším klimatickým podmínkám s velmi dobrou ujímatelností.
Vzhledem k tomu, že jsme pěstitelé, je velmi příznivá i jejich cena. Samozřejmě nechybí trvalky,
které nabízíme zákazníkům postupně podle času
kvetení. Velký zájem je o nádherné růže ﬁrmy
Kordes, přijďte si vybrat ze široké nabídky.
Připravili jsme širokou nabídku balkónovek
– vybírat můžete z různých barevných odstínů:
petúnie, surfínie, bacop, bidens, fuchsie nebo
gazánie, které jsou velmi odolné proti přímému
slunci. Pro balkónové rostliny nabízíme i speciální

substráty a hnojiva na podporu květů. Rádi vám
doporučíme vyzkoušené a osvědčené značky, říká
vedoucí zahradnického centra Pavel Brzák.
Hnojivo proti krtkům
„V červnu by měli zahrádkáři pamatovat na
ochranu proti škůdcům. Doporučíme přípravky
proti mšicím, houbovým chorobám, kadeřavosti broskví, černé skvrnitosti růží, hnilobě rajčat,
padlí na jabloních, vinné révě nebo na angreštu,
či proti sviluškám, které ohrožují okurky. Velmi
oblíbené je i hnojivo proti krtkům. K dostání jsou
u nás travní semena, a to i speciálně šlechtěná do
zátěžových a suchých oblastí.
Zahradnictví Schuch se může pochlubit i velkou
nabídkou trav či vzrostlých stromů, které po domluvě rozvážíme a popř. sázíme zákazníkům. Nechybí ani doplňkové zboží pro práci na zahradě.
Otevřeno každý den: Po – Pá: 8 – 18 hod.,
So 9 – 18 hod., Ne 8 – 13 hod., mobil Pavel Brzák:
+420 606 057 964, e-mail: prodejna@schuch.cz

U nás se mají děti dobře – přijďte se přesvědčit

Parkovací stání pro
dvě auta a terasa jsou
nedílnou
součástí
domu.
Standardní
vybavení je provedeno ve vysoké kvalitě
a samozřejmostí je i možnost klientských změn.
Díky tomu si dům upravíte podle vlastních potřeb
a představ, aby byl jedinečný.
V Popovičkách byl před nedávnem otevřen
velmi atraktivní wellness hotel, který nabízí široké relaxační a sportovní vyžití pro každého člena
rodiny. Cyklostezky a turistické trasy poskytují
příjemné projížďky a nákupy pořídíte v nedalekých Čestlicích.

Pro více informací či pro sjednání
nezávazné prohlídky vzorového domu
volejte kdykoli na tel. 774 03 07 07,
popř. pište: infofurud@gmail.com.

Milé maminky a tatínkové, v mateřském centru
Beruška v SKC Ondřejov máte dveře kdykoliv
otevřené. Pokud se budete chtít podívat, jak probíhá náš program a jak se o děti staráme, klidně
přijďte. Jen zavolejte předem, protože jsme moc
„akční“ a často jezdíme na výlety a chodíme ven.
Minulý měsíc jsme s dětmi mimo jiné navštívili kino, zašli jsme do pizzérie, namalovali květináček a do něj zasadili kytičku, vyrobili čápa a také
přespali ve školce. Na červen chystáme opět nocování ve školce a pokud bude hezky, zadovádíme si v bazénu. Také se těšíme na grilování – děti
si samy připraví karbanátky z masa a salát.
Nemusíte se dlouhodobě objednávat
Hlídání funguje každý všední den v průběhu celého roku, a to dopolední, celodenní i hodinové,
včetně zajištění stravy. Nemusíte se dlouhodobě
objednávat. Stačí zavolat den předem, případně
brzy ráno (kvůli objednání oběda) a své dítě můžete v klidu přivést. V Berušce hlídají i dvouleté

MC Beruška funguje
i o prázdninách.
Těšíme se na vás!

Na výlety
jezdíme často.

děti (po dohodě možno i mladší), které mohou ve
vedlejší místnosti nerušeně odpočívat po obědě.
Cena hlídání je od 7 do 14 hod. 300 Kč. A od 7
do 19 hod. 400 Kč, včetně jídla. Sazba za hodinu
50 Kč. V případě předplatného na celý měsíc jsou
ceny zvýhodňovány.
Bližší informace na iveta.zadakova@seznam.cz,
www.obecondrejov/skcentrum.cz,
nebo tel.: 724 850 569.

Máme pro
sebe celou
tělocvičnu.
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PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
MIKEŠOVY ŠKOLKY 2013
Pro Mikešovy děti + kamarády 4 – 8let
1. 7. – 21. 7. 2013 z technických důvodů přerušen provoz
1. týden 22. 7. – 26. 7. Mikešův orchestr (docházkový týden)
Posloucháme, tančíme, poznáváme, relaxační bloky, sami si
zabubnujeme.
Výlet: přijede bubeník 24.7.
2. týden 29. 7. – 2. 8. TÁBOR Kouzelný měšec
Týden plný tajemství a kouzel…
Výlet: MIRAKULUM – Milovice nad Labem 31. 7.
3. týden 5. 8. – 9. 8. Putování s mašinkou Tomášem
(docházkový týden). Tomáš nám připraví jízdu vlakem
a spoustu zajímavých tematických úkolů.
Výlet: Kolínská řepařská drážka 7. 8.
4. týden 12. 8. – 16. 8. TÁBOR Pětihlavý drak
Drak má 5 hlav jako týden 5 dní- co která hlava vymyslí
na jednotlivé dny.
Výlet: Farma Blaník – Vlašim (hledání draka) 14. 8.
5. týden 19. 8. – 23. 8. s kocourem Mikešem (docházkový týden)
Týden plný překvapení a putování s kocourem
Výlet: Kroužky na Vltavě 21. 8.
6. týden 26. 8. – 30. 8. s kocourem Mikešem (docházkový týden)
Týden plný překvapení a putování s kocourem
Výlet: Hrusice-muzeum 28. 8.
TÁBOR: po-pá, nástup pondělí 8-9h, konec pátek 15.30-16.30h,
cena: 3 500Kč/týden včetně stravy
DOCHÁZKOVÝ TÝDEN: běžný školkový režim
PO – PÁ 7.30 – 17.30h, cena 2 600Kč/týden včetně stravy
Prázdninové týdny se nám promění
v týdenní příběhy a samozřejmostí je
v případě horkého letního počasí
koupání v bazénu jako předešlé roky…

Život v kraji

Obaleči, květopasi, pilatky
a podobná „pakáž“
Zahradnictví Alfík tradičně nabízí
velký výběr hnojiv a postřiků. Vybrat
si můžete zcela organická hnojiva bez
chemie, která ocení zvláště majitelé
domácích mazlíčků a rodiny s malými dětmi. Oblíbený je účinný přípravek proti plzákům, hnojivo na trávník
Natura, hnojivo určené pro skleníkovou zeleninu nebo ekologické hnojivo do zálivek. Zákazníci si pochvalují
substrát s mykohlízou, který zaručuje lepší přísun živin a také substrát
s hydrogelem, jenž dokáže zadržovat
vodu a hodí se například pro balkónové rostliny.

říká „mrtvice“ a každoročně zdevastuje tisíce neošetřovaných štěpů a moniliová hniloba zničí slibnou úrodu.
Choroba se však neomezuje jen na
zmiňované druhy - ničí i sakury, myrobalány a další okrasné stromy. Také
se připravte na invazi škůdců. Mšice
už jsou mezi námi a v těsném sledu
následují ti další – obaleči, květopasi, pilatky a podobná pakáž! Chladné
a vlhké počasí nastartovalo nejrůznější plísně, padlí, rzi... Pěstitelům
skleníkových kultur rádi poradíme
speciální směsi na likvidaci problémů
u hýčkaných rajčat, paprik a okurek.

Kdekoli a kdykoli
zajistíme přívod
elektrické energie
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. představuje v České republice
nejvýznamnější ﬁrmu, která je schopna svým zákazníkům dodat nejširší
nabídku stavebních a zemních strojů, manipulační techniky a také
veškeré dodatkové služby. Stále více spokojených zákazníků získává
společnost Phoenix-Zeppelin také v oblasti energetických systémů.

ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
V NESTANDARDNÍCH SITUACÍCH
PŘEDSTAVUJEME VÁM SLUŽBU
OD SPOLEČNOSTI PHOENIX-ZEPPELIN,
KTERÁ SPOLEHLIVĚ ŘEŠÍ NOUZOVÉ
DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
PRO ROZMANITÉ SPEKTRUM ZÁKAZNÍKŮ.
 Návrh optimální struktury zařízení,

Velký výběr růží

Přivezli jsme pro vás růže pnoucí,
keříkové, polyantky i anglické. Vybrat si můžete z různých barev. Stále
je čas, pro výsadbu letniček i trvalek,
které průběžně doplňujeme. Je také
čas kvetoucích keřů – krásná je budlea nebo vajgélie, a také si můžete
přijít vybrat okrasné traviny.
Alfíkovy tipy a rady
Prohlédněte také meruňky, višně
a třešně… Právě teď po odkvětu je
vhodná doba na ošetření proti moniliovému úžehu/spále. Lidově se tomu

SPOLEHLIVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ

zátěžová analýza i ﬁnanční řešení
(zakázky provádíme po konzultaci u zákazníka)
 Realizace tzv. „na klíč“: doprava na místo určení
instalace
kabeláž + další příslušenství
dodávka PHM
 Vypracování revizní zprávy

ALFÍK DOPORUČUJE
Novinkou je postřik na zahradu
K-Othrine, který působí proti klíšťatům
a dalším druhům škodlivého hmyzu.
Postřik můžete použít na trávník, ale
také na terasy, okolo oken a dveří.
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. Jsme také na facebooku.

Co všechno nabízí Divize
Energetických systémů, jsme se
zeptali Stanislava Dvořáka.
Zaměřujeme se na prodej a pronájem energocenter do nejrůznějších provozů. Dokážeme pomoci
všude tam, kde není dostupná elektrická energie nebo dojde k náhlému přerušení dodávky elektrického
proudu a zákazník potřebuje nepříjemnou situaci rychle vyřešit. Mezi
naše klienty patří ﬁrmy z různých
odvětví průmyslu (dokážeme uspokojit požadavky malých i velkých
společností, které mají maximální
nároky na dodávky elektřiny), organizátoři nejrůznějších sportovních
a kulturních akcí, zdravotnická zařízení, výrobní provozy, obchody,
ale také fyzické osoby.
Vždy nabízíme komplexní služby. To znamená, že si vyslechneme
všechny požadavky a navrhneme
nejvhodnější zařízení, vytvoříme
projekt na veškerou elektroinstalaci a také provedeme odborné
zapojení.
Pokud k vám zavolá zákazník,
že potřebuje obnovit dodávku
elektrického proudu a neví
vůbec nic o elektroinstalaci,
dokážete mu pomoci?
Určitě! Pokud jde o krizovou situaci, pokusí se naši technici získat
co nejvíce informací po telefonu.
Díky svým zkušenostem si dokážou poradit v každé situaci a spoustu věcí odhadnou. Jestliže je více
času a klient ví o odstávce proudu

předem, sjednáme si schůzku a vypracujeme podrobný projekt, který
řeší i to, jak dodat elektrickou energii z centrály do jednotlivých zařízení. Zákazník se v žádném případě nemusí o nic starat. Samozřejmě
zajišťujeme i dopravu.
S jakými významnými klienty
ﬁrma Phoenix-Zeppelin spolupracovala?
Například jsme dodávali elektrickou energii jedné velké teplárně, na
které byly závislé tisíce domácností,
a také pravidelně pomáháme čističkám odpadních vod. Zajišťovali jsme
elektrickou energii na mistrovství
světa v cyklokrosu, a naše agregáty
využívají i pořadatelé nejrůznějších
koncertů a společenských akcí.
Pokud bych měl uvést klienty ze
Zápraží – tak je to například Pekařství Frydrych Říčany, Hotel Pavilón
Říčany nebo Rugby Club Mountﬁeld Říčany. Naše služby využívají
i průmyslové areály v Modleticích.
Je obsluha elektrocentrál jednoduchá a bezpečná?
Pokud se dodržují veškeré bezpečnostní pokyny a obsluhu provádí naši kvaliﬁkovaní technici,
nehrozí žádné nebezpečí.
Společnost Phoenix-Zeppelin
je pro své zákazníky k dispozici
nepřetržitě. V případě jakékoliv
havárie nebo jiné události,
při které dojde k přerušení
dodávky elektřiny, volejte
na číslo: 724 666 556.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ
NOUZOVÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ:
PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI:
 Hudební festivaly
 Party na netradičních místech
 Auto-moto závody
 Filmová produkce
 Sportovní akce
 Stavebnictví
 Plánované přerušení dodávek elektrické energie atd.
KALAMITNÍ STAVY:
 Záplavy
 Sněhové kalamity
 Větrné kalamity
 Požáry
 Rozsáhlé poruchy sítě

Phoenix-Zeppelin, spol. s. r. o.
Energetické systémy
E-mail: energency@p-z.cz

www.p-z.cz

724 666 556
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PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT

Koloniální nábytek vonící dálkami

Školka Beruška je soukromá mateřská školka
poskytující péči dětem od 2 do 6-ti let.
Úspěšně funguje již od roku 2008.

Toužíte po jedinečném zařízení vašeho domova?
Rádi vás přivítáme v našem obchodě v Mukařově,
který nabízí velký výběr koloniálního nábytku
a orientálních doplňků dovezených z daleké Indie.

„Jsme ideálním řešením pro děti, které bydlí
v okolí Prahy v oblasti Čestlice, Průhonice, Uhříněves, Benice, Lipany, Pitkovice, Říčany atd.
Přijďte se k nám podívat,“ zve všechny rodiče
paní Tichá.
Angličtina každý den
Klademe důraz na celkové rozvíjení osobnosti po stránce hudební, výtvarné, pohybové
a jazykové. V ceně „školkovného“ jsou zahrnuty pravidelné kroužky jako je keramika, tanečky, jóga, ﬂétna, výtvarná výchova. Angličtina je
zařazena do programu každý den.
Příjemná rodinná atmosféra
Rozvíjíme v dětech kladný vztah k přírodě,
sociální cítění a schopnost dobře komunikovat

Školička Beruška splňuje
veškeré hygienické normy
a je pravidelně kontrolována.

s vrstevníky.
Zakládáme
si na tom, že
v naší školce panuje příjemná rodinná atmosféra a děti se k sobě
chovají hezky. Pokud to počasí jen trochu dovolí, chodíme každý den ven. Přímo u školky
je vybavená zahrada nebo jdeme na procházku.
Pravidelně jezdíme na výlety a navštěvujeme
dětská představení. Vedeme děti k samostatnosti při běžných úkonech jako je oblékání, stravování, úklid hraček atd. Samozřejmostí je čištění
zoubků po obědě.

Zápis do školky je možný kdykoliv
Fungujeme i o prázdninách a rádi přijmeme i děti, které k nám během školního roku
nechodí. Cena školkovného je pro sourozence zvýhodněna.
Kontakt:
Školička Beruška,
Okružní 239, Čestlice,
tel.: 605 291 521,
731 625 931, e-mail:
skolickaberuska@centrum.cz,
www.skolicka-beruska.cz

Nenabízíme konfekci, ale originalitu vonící dálkami. Indický nábytek, který si u nás můžete zakoupit, je vyroben z indického palisandru, zvaného
též sezamové dřevo (sheesam wood). Tato ušlechtilá dřevina se vyznačuje velkou tvrdostí, což zaručuje nábytku vysokou kvalitu a dlouhou životnost.
Nábytek je barven výhradně přírodními barvami s příměsí vosku, který mu dodává ochrannou
vrstvu. V naší nabídce indického nábytku najdete
kusy tradiční koloniální, zdobené mosazným kováním, vyřezávané, ale také kusy v moderním stylu.

Pohybové hry, tvoření a angličtina každý den
Mnichovické Mateřské centrum Medvídek
a školička s prvky Montessori se těší
na vaše děti.
V pracovních dnech v čase 7:00 – 18:00 hod. je
otevřen Dětský klub Medvídka PÚ – alternativa
mateřské školy pro děti od 2 do 6 let, s rodinnou
atmosférou a alternativním výukovým systémem.
Děti mohou do klubu docházet na dopoledne, odpoledne nebo celý den. Snažíme se maximálně
vycházet vstříc rodičům a docházku lze upravit
individuálně dle dohody. Zaručujeme individuální přístup – děti pracují v pěti až sedmičlenných
skupinkách. Každý den je mimo jiné do programu
zařazeno výtvarné tvoření, pohybové hry a angličtina. Od září bude jedno odpoledne v týdnu probíhat speciální příprava předškoláků k nástupu do
školy + logopedie.
Hurá nová zahrada
Děti se navíc mohou těšit na novou zahradu.
Právě nyní navážíme kopce písku na pískoviště.

Cena za školičku
na celý měsíc
4 000 Kč! Přijďte
se zapsat již nyní.

Komoda s patinou – cena 11 900 Kč

Prázdniny u Medvídka
Na prázdniny nabíráme i děti z jiných školek,
případně i mladší školní děti. Cena: 1 800 Kč za týden pro jedno dítě, 3 000 Kč za týden pro dvě děti.
Od září kurzy anglického jazyka
s rodilým mluvčím
- Intenzivní doučování pro školní děti.
- Kurz praktické angličtiny pro dospělé.
- Kurz obchodního a profesionálního psaní.

„Nákup barev může být někdy věda. A proto
jsou naši prodejci vždy připraveni vám pomoci
s výběrem správného typu materiálu i odstínu.
Poradíme vám i s technickými otázkami,“ říká
obchodní manažerka Renata Štěpánová. „Veškeré barvy mícháme na počkání. Než barvy připravíme, můžete si zatím vypít kávu nebo si pro
oživení svých domovů vybrat tapety z mnoha
krásných katalogů, které máme k nahlédnutí na
prodejně.
Nabízíme služby zkušených řemeslníků
Nabízíme služby zkušených malířů, kteří
zvládnout lepení bordur i náročnější malířské
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Přijďte si vybrat z nabídky postelí, skříní, komod,
konferenčním stolků, židlí a dalšího sortimentu.
Nabízíme férové ceny a osobní přístup.
Nádherné vyšívané přehozy
Jedinečnou atmosféru a šarm vašemu domovu
dodají stylové textilie. V naší nabídce najdete závěsy i přehozy z pravé kašmírské vlny. Dále pak
krásné přehozy na postel, závěsy, ubrusy a velký
výběr polštářů.
Originální dárky a bytové doplňky
Hledáte-li originální dárek, jistě ho u nás najdete. Vybírat můžete ze stovek drobností jako
jsou šátky, tužky, kabelky, sošky, dekorativní
krabičky, rámečky nebo přívěsky. Koupíte u nás
i bytové doplňky jako vázy, lampy nebo svícny.
Velký výběr sedacího nábytku
Nabízíme také velký výběr sedacího nábytku. Pohovky rohové, rozkládací, komplety i křesla. Vybrané modely pohovek je možné upravit
podle potřeb zákazníka tzn. zkrátit je nebo naopak
prodloužit. Vybírat můžete ze stovek krásných potahových materiálů. Za zmínku stojí potahovka,
kterou ocení zvláště rodiny s malými dětmi. Ta
díky speciální úpravě zabraňuje vniknutí tekutiny
dovnitř látky a jednoduše se tak čistí.

Postel vyřezávaná,
180 x 200 cm – cena 22 000 Kč,
přehoz modrý, vyšívaný – 2 500 Kč
Kontakt: Nábytek Byton, Pražská 377,
Mukařov (u areálu se stavebninami),
e-mail:nabytekbyton@email.cz, tel.:
731 939 783, www.nabytekbyton.cz.
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO – PÁ: 10:00 – 18:00, SO: 9:00 – 12:00.

MARVEL mobilní domy, luxusní domov za nízké ceny
- Kroužek „Třezalka“ pro předškolní a mladší
školní děti. Intenzivní komunikace v anglickém jazyce. Dětí se učí jazyk přirozeně, formou hry a pomocí výtvarných aktivit. Skupinu
bude tvořit max. 6 dětí, věk 4-8 let.
Kontakt: Mateřské centrum Medvídek o.s.,
Nádražní 313, Mnichovice,
tel.: 722 959 411, info@skolkamedvidkapu.cz,
www.skolkamedvidkapu.cz.

Jsme specialisté na barvy!

Ať už se chystáte vymalovat pokoj, barevně
oživit fasádu na vašem domě nebo potřebujete
povrchově ošetřit dřevěný nábytek, obraťte se
s důvěrou na skutečné odborníky v oblasti prodeje barev a laků – na ﬁrmu Proﬁ-color.

Ceny originálních
polštářků i s výplní se
pohybují již od 210 Kč.

techniky (jako je benátský
štuk, antická zemina apod.).
Samozřejmostí jsou přípravné
práce před malováním (zakrývání, stavba lešení), úklid po
malování a drobné zednické
opravy a štukování. V našem
týmu najdete i profesionální
lakýrníky, natěrače a také odborníky na zateplovaní fasád.
Zajistíme vám veškerou prokeré omítky
jektovou dokumentaci.
Do konce června SLEVA 15% na veš
Nabízíme:
Naše prodejny najdete v Mukařově v areálu
Veškeré malířské barvy a potřeby, stěrky,
Pro-doma, v Nové Vsi u Českého Brodu
tapety, fasádní barvy a penetrace, omítky, maa v Nehvizdech.
teriály na zateplování fasád, veškeré barvy na
Využít můžete i náš spolehlivý e-shop:
dřevo, laky, oleje, vosky, barvy na kov, barvy
www.proﬁ-color.cz, kde najdete širokou
na auto, tmely, nátěry střech a podlah, ředidla
nabídku barev a laků za příznivé ceny. Neváa technické kapaliny, bazénové chemie atd.
hejte a kontaktujte nás na tel.: 734 322 185.

V posledních deseti letech zažívá bydlení v mobilních domech velký boom. Mobilní domy jsou kvalitou srovnatelné s běžným bydlením v rodinných
domech nebo bytech. Obytná plocha v průměru
okolo 50m2, nábytkem i spotřebiči, vybavený interiér, nízké náklady na provoz domu a v neposlední
řadě pořizovací cena, která se pohybuje u starších
domů mezi 50-600 tis. Kč a od 600tis. Kč u nových
domů. Největší využití nalézají mobilní domy v Čechách v oblasti rekreačního bydlení, jako výhodná
alternativa klasické chaty nebo chalupy.
Mobilní domy plně konkurují také bydlení v bytě
či rodinném domě. Tato forma bydlení je stále více
oblíbena také díky krizi, která spoustu lidí připravila
o práci i ﬁnance. Je známo několik případů, kdy rodina prodala byt, koupila si menší pozemek, mobilní dům a ze zbytku, což ve většině případů byla víc
než polovina částky, za kterou prodali byt,
splatila své závazky. Další sku-

pinou, která si toto bydlení oblíbila jsou mladé páry,
kterým často chybí ﬁnance a tak je pro ně optimální
tato levnější forma bydlení, kde začínají svou kariéru a budují rodinu. Dalším příkladem jsou naopak
senioři, kteří nechtějí ve dvou obývat velké domy,
což je pro ně náročné jak technicky tak i ekonomicky. Obecně si lidé začínají uvědomovat, že kvalitní
bydlení nemusí stát miliony.

V případě specialisty je jistota, že jakýkoliv problém, který po koupi může vzniknout prodejce pomůže vyřešit. Důležité nejsou jen služby, které Vám nabídne ﬁrma při prodeji, ale také následný servis, který
poskytuje. Po celou dobu, co budete v domě bydlet
můžete takovéhoto prodejce kontaktovat a žádat
o rady i informace a nemusíte míst strach, že prodejce skončí, bude se zapírat nebo bude mít malé zna-

Jak se nespálit při koupi mobilního domu

losti a tak Vám poradí špatně. Cenu tedy považujte za
důležitý, nikoliv rozhodující argument k nákupu.
Pro toto vydání jsme vybrali lídra na trhu s mobilními domy, společnost MARVEL, která je příkladem spolehlivého prodejce s historií 17 let, nabídka
obsahuje více než 160 domů. Společnost MARVEL
vlastní 5 center mobilních domů, přičemž nejbližší
pro Střední Čechy a Vysočinu je prodejní centrum
Mukařov (Praha - Východ). Už jen fakt, že největší
podíl prodaných mobilních domů na trhu v ČR zrealizoval Marvel svědčí o tom kdo má cenné zkušenosti a dostal největší důvěru zákazníků.
Více na www.marvel-mobilnidomy.cz.

Pro spoustu lidí je při nákupu mobilního domu
nejdůležitější cena, ale pozor, nezapomeňte také na
další důležité informace, které Vám mohou ušetřit
desetitisíce korun. Při nákupu mobilního domu jde
vždy o poměrně vysokou částku a není tedy prostor pro chyby. Vyberete-li si prodejce se silným
zázemím, velkou pobočkovou sítí, širokou nabídkou
domů a v neposlední řadě dlouhou historií na trhu,
můžete si být jisti, že se jedná o specialisty v oboru
a ne o překupníky, kteří mimo jiné zkouší prodávat
mobilní domy. V druhém případě se většinou nápadně levná cena v konečném efektu značně prodraží.
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Řádková inzerce

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

www.4eco.cz
TEL: 721 870 737
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Plastové jímky,
žumpy, septiky

Společná advokátní
a realitní kancelář

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

www.jurisreal.cz
Tel: 777 985 353
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www.betonarkamukarov.cz
U Mototechny 89 - areál stavebnin PRO-DOMA
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KUPÓN: SLEVA NA BETON 10%
 Pronájem RD na atraktivním
místě v Říčanech. Podlahová
plocha 127m2, 4+kk, tech. místnost,
2x kou- pelna + WC, včetně zařízení, krytá terasa, parkování na
vlastním pozemku před domem,
pozemek 302m2. Domek se nachází
u sportovního areálu Oáza Říčany.
V blízkosti příroda (rybníky, lesy),
vzdálenost náměstí 1,5km.
Cena: 20 000 Kč + poplatky.
Tel : 604 687 071.
 Nabízím úklidové práce kolem
vašeho domu. Práce zahrnuje:
sekání, řezání, úklid i s odvozem.
I malé opravy na domu. Volat prosím
po 15. hodině. Tel : 605 107 118.
 Pronajmu byt 2+KK v centru
Říčan, velmi pěkný, slunný,
dlouhodobě. Tel. 603 806 532
 PRODÁM Z RODINNÝCH
DŮVODŮ PROSPERUJÍCÍ
TRAFIKU NA NÁDRAŽÍ VE
STRANČICÍCH, VÍCE INFORMACÍ
NA TELEFONU: 774 737 131.
 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

DLOUHODOBĚ
PRONAJMEME
RESTAURACI
U HŘIŠTĚ
v Mirošovicích
od 1. 8. 2013.
Cena nájmu:
17 000 Kč/měsíčně
+ energie.
Více informací
na tel. 724 291 144
nebo na
skmirosovice@seznam.cz
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VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ
ZALESŇOVÁNÍ
VYKÁCENÝCH PLOCH
TEL.: 602238849
www.broukal.cz
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Šípková 279 , Mukařov - Srbín
+ 420 736 452 405

www.mefo.cz

AKCE
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Bazény a zastřešení
Nádrže na
dešťovou
a užitkovou vodu
Ostatní výrobky
z polypropylenu

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva

KONTAKT:

777 322 135
Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu,
množství a kapacitě za kilogram 8,- Kč!

.*-"/30j/¥ &,

!AKCE BATERIE!
12V 180 Ah 1000 A při vrácení váhově
stejné baterie 2.850,- bez DPH
12V 225Ah 1150 A při vrácení váhově
stejné baterie 3.650,- bez DPH



Rožníček Jan
tel: 774 333 872

www-pro-tir.cz

Jan Slavík
tel: 725 935 531

KOMÍNY

za rozumnou cenu
Stavebnicové komínové systémy

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

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

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

VÝROBA NÁBYTKU
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Výživová poradna

Romanovský Luboš

a vyš. Homocysteinu
v Říčanech, určeno pro každého

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR

ě čelního
Při výměn příspěvek
í
n
č
n
a
n
ﬁ
skla
é hmoty
na pohonn

Jan Souček
Struhařov 1
tel./fax: 323 641804
mobil: 608 182528

za m³
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Čističky odpadních
vod pro RD

330 Kč + DPH
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• lanka, páčky
• plasty, ﬁltry
• oblečení, helmy
• vše pro enduro
a motokros

Vysoká kvalita
NEJLEPŠÍ CENY
autobaterií

Rychlá realizace

www.jidloprodeti.cz
tel. 736 681 403

kuchyňské linky, ložnice, dětské
pokoje, obývací pokoje, šatny,
pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostory

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

SUPER AKCE!
S tímto kuponem konzultace
vč. měření na InBody za 190,-Kč

www.romanovsky.cz
Roman Čihák
ﬁrma

KABY

 Revizní technik
 Elektroinstalace
 Hromosvody

www.kaby.cz
602 330 491

e-mail: kaby@seznam.cz

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

www.autovosa.cz

ZEMNÍ PRÁCE,

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

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

PELETY Ø 6mm

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

PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENÍ RD

KROLAN s.r.o.
MAJITELŮM RODINNÝCH DOMŮ ČI CHALUPÁŘŮM
NABÍZÍME MOŽNOST PROVEDENÍ
DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PRO STŘECHY,
GARÁŽOVÉ STÁNÍ, PERGOLY, ZAHRADNÍ PŘÍSTŘEŠKY,
ČI JINÉ VÁMI NAVRŽENÉ KONSTRUKCE NA KLÍČ.

PŘIJÍMÁME ZAKÁZKY
NA ROK 2013

Kompletní
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00 Pá 7:00-15.00

TYTO KONSTRUKCE JSOU
VYRÁBĚNY NA VYŘEZÁVACÍM
AUTOMATU HUNDEGGER,
VČETNĚ PŘEDVYROBENÍM
VŠECH SPOJOVACÍCH ČEPŮ,
SEDEL A PŘEDVRTÁNÍM OTVORŮ
PRO ŠROUBOVANÉ SPOJE.
PRO TY, KTEŘÍ PREFERUJÍ VLASTNÍ MONTÁŽ, DODÁME
PLÁNEK S POPISEM OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ.

BETON Strančice s. r. o.

Poděbradská 1163, 250 92 Šestajovice u Prahy
Tel: 246 089 706, Mobil: 732 222 233
Fax: 246 089 704, Email: krolan@krolan.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz
ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

 POČÍTAČE
 PRODEJ A SERVIS

 MODERNIZACE PC
 PŘIPOJENÍ NA INTERNET

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

www.zavacomp.cz

betonárka

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

CENA VYŘEZÁNÍ OD 1500,-/m3

WWW.KROLAN.CZ
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SUCHÉ PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Sklady-odběrná místa:

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

ZÊ4JWJURcJsWzJ_XMX_XMWzY½zYXSTbZÊ9½zSNcMX_vLN\]bZÊ-NVXURLN
ZÊ?ØTXYbKJcvWÒZÊ=N[vWWzY[J_bZÊ9XTUoMTbcoVTX_vMUJËKb
ZÊ?Ø\]J_KJ;-ZÊ9[XMNS]½zMWvTXVYX\]X_JWvcNVRWb

5FMEJTQFÀJOL


REALITNÍ PORADNA

317 711 711

Mám spoluvlastnický podíl k nemovitosti, je nutné jej
při prodeji nabídnout ostatním spoluvlastníkům?
Existují nějaké podmínky, pokud ano?
Lukáš B., Vlašim
Jde-li o převod osobě blízké,
nemají spoluvlastníci předkupní právo, v ostatních případech
však ano. Spoluvlastník je povinen nabídnout převáděný podíl
nejdříve všem ostatním spoluvlastníkům nemovitosti. V případě, že nikdo ze spoluvlastníků
předkupního práva nevyužije,
můžete podíl prodat. Je-li spoluvlastníků více, měli by se dohodnout na výkonu předkupního práva, pokud však k takové
dohodě nedojde, vykoupí podíl
podle velikosti jednotlivých podílů. Co se týče nabídnutí podílu
na nemovitosti k odkupu, musí
být oprávněnému z předkupního
práva doručena písemná nabídka, která musí obsahovat všechny podmínky kupní smlouvy
(nejenom podstatné náležitosti).
Oprávněný pak musí předkupního práva využít v dohodnuté
lhůtě, pokud ta není stanovena,

tak podle lhůty zákonné, která činí
dva měsíce od učinění nabídky. Za
velmi důležité pokládám, že v této
lhůtě musí být uhrazena kupní cena.
Pokud oprávněný svého předkupního práva nevyužije, popř. ve stanovené lhůtě nezaplatí kupní cenu,
předkupní právo zaniká. Nastane-li
situace, kdy prodávající sníží kupní cenu, musí opět nejdříve oslovit
oprávněného z předkupního práva
(opět se zachováním všech zákonných lhůt). Předkupního práva
se může oprávněný též vzdát, což
způsobí samozřejmě zánik předkupního práva a případně i urychlí
prodej podílu na nemovitosti třetí
osobě. Kdyby však majitel prodávaného podílu nesplnil svou povinnost nabídnout podíl k přednostnímu odkupu oprávněnému, může
oprávněný následně po nabyvateli
požadovat, aby mu nabídl podíl
k odkupu za stejných podmínek,
za kterých ho koupil. V případě, že

RD JIRNY

RD JEVANY

Prodej novostavby RD 4+1
o užitné ploše 120 m2, krytá
terasa, venkovní bazén,
okrasná zahrada, pozemek
724 m2. Cena 6.400.000,- Kč.

Prodej luxusní vily 5+kk/2T
o užitné ploše 115 m2, vnitřní
bazén, sauna, dvougaráž,
pozemek 630 m2. Lukrativní
místo. Cena: 6.440.000,- Kč.

Tel: 603 514 773

Tel: 734 523 566

zmíněná povinnost nebyla splněna, avšak oprávněný nepožaduje
po nabyvateli nabídnutí podílu
k odkupu (a to ve tříleté promlčecí lhůtě, která počíná běžet ode
dne následujícího po dni povolení
vkladu do katastru nemovitostí),
předkupní právo trvá nadále s tím
rozdílem, že zavázaným je nyní nabyvatel, tedy nový vlastník. Jen pro

úplnost v této souvislosti doplním, že dle konstantní judikatury
se předkupní právo neuplatní při
bezúplatných převodech.
Odpovídal František
Vilimovský, jednatel realitní
kanceláře EVROPA, Benešov
Tel.: 317 711 711, e-mail:
benesov@rkevropa.cz
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LETNÍ SLEVY
do 15.00 h Po-Pá
170,-

SL

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

do 18.00 h Po-Pá
250,-

SL

plastových
nádrží, jímek
a výrobků
na zakázku,
např. jahodníku.

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul.,
251 62 Mukařov

od 18.00 h
Po-Pá
+ So+Ne
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Výroba a prodej
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190,190,290,-

Aquarius Invest cz
provozovna
Všechromy čp. 82
(150m od nájezdu
na D1, exit 15)
PRODEJNÍ DOBA: po-pá: 8.00 – 16.00 hod.
Informace na tel: 602 285 554, 602 154 322

www.bowling-vojkov.cz

Rezervace: 323 660 231

Dobrý servis
potěší i cenou
Václav Sláma
Výměna předních
brzdových destiček

stavební, tesařské,
pokrývačské
a klempířské práce

Fabia
Octavia Tour

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

již od 1 371 Kč
již od 1 375 Kč

Fabia
Octavia Tour

INSTALKLUB

Uvedené ceny zahrnují také servisní práci a jsou včetně DPH.

Tel.: 603 525 617

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

Vančura

Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com
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Výměna sady rozvodů
Octavia Tour 1,6
již od 4 282 Kč

Výměna zadního
dílu výfuku
již od 2 655 Kč
již od 3 271 Kč

Dezinfekce klimatizace
Fabia
již od 700 Kč

Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Servis: 323 666 132
Odtah. služba: 723 850 333

Prodej náhradních dílů
a příslušenství
Tel.: 323 666 133

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

CLASSIC SERVIS OPEL

üÍM STARŠÍ OPEL,
TÍM LEVNĎJŠÍ
OPRAVY.
Profesionální servisní program
pro dokonalou péĂi o starší vozy.

Naše nabídka:
Stáĳí vozu
podle
VIN ăísla
4 roky
5 – 6 let
7 a více let

Sleva pĳi opravĕ
z prodejní ceny
náhradních dílĽ
Opel
10 %
20 %
30 %

Sleva na práci
v autorizovaných
servisech Opel
5%
10 %
15 %

AUTO-STAIGER CZ a. s., autorizovaný dealer Opel
Ăernokostelecká 621/122, Praha 10 100 00,
prodej.opel@auto-staiger.cz, tel.: +420 271 009 111

www.auto-staiger.cz

Objevte novou Octavii Combi
Ať je stále nad čím žasnout

Ano, konečně je tady. Přijíždí nová ŠKODA Octavia Combi. Je nutné cokoliv
dodávat? Nová Octavia Combi dál rozvíjí všechny silné stránky, pro něž
se v předchozích generacích stala bezkonkurenčně nejoblíbenějším
rodinným vozem u nás, a navíc přidává dlouhou řadu nových. Nabízí více
prostoru, je dynamičtější a nabitá množstvím špičkových technologií.
Mohli bychom o ní říci mnohem víc. Ale proč ztrácet čas? Pusťte se sami
do objevování. Nová ŠKODA Octavia Combi na Vás čeká.
www.zazijteoctavii.cz

ŠKODA Finance od ŠkoFINu
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Combi: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00 Praha 10
Tel.: 267 229 310

www.tukas.cz
skoda@tukas.cz
Servis 7 dní v týdnu.

