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Život v kraji (str.8)

Dobročinný bazar
v Čestlicích
se uskuteční
15. června.

Dál musíme hrát
hru s psaním
projektů do
šuplíku.

Černokostelecký Paďour
se koná 5. července
Život v kraji (st. 7)

Život v kraji (str. 6)

Bytové domy
v Říčanech se
bourat nemohou
a stavební
povolení je
platné.

Chceme, aby
se v Křenici
žilo dobře
všem lidem.
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měsí

ve znamení Fiat
19. 5. - 19. 6. Čas získat k vozům Fiat něco navíc

5

let
záruka

Střešní nosič
a držák na
kolo zdarma

Financování
s 0%
navýšením

Výhodné ceny
skladových
vozů

Limitovaná
edice Freemont Black
Code

Nabídka střešního nosiče a držáku na kolo zdarma platí na vozy rodiny Fiat 500L od 19.5.
19 5 do 19.6.
19 6 a nevztahuje
nevztah se na skladové vozy
vozy.
PC – 350.000 Kč. 0% NAVÝŠENÍ splátek: Při výši úvěru 350.000 Kč, 36 měsíčních splátek s 0% úrokem s havarijním pojištěním 1.111 Kč (splátka s havarijním pojištěním 7.917 Kč). Poplatek za zpracování obchodního případu 3.675 Kč. Celková částka 393.687 Kč. RPSN
= 11,7%. FIAT Třetinky: Při výši úvěru 350.000 Kč na 2 roky, dvě roční splátky s 0% úrokem s havarijním pojištěním 118.180 Kč, zbývajících 22 měsíců havarijní pojištění ve výši 1.507 Kč měsíčně. Poplatek za zpracování obchodního případu 5.250 Kč. Celková částka je
387.694 Kč. RPSN = 9,6%. Punto: kombinovaná spotřeba 5,7 l/100 km, emise CO2 132 g/km. Panda: kombinovaná spotřeba 5,2 l/100km, emise CO2 120 g/km. Freemont: kombinovaná spotřeba 6,4-11,3 l/100 km, emise CO2169-262 g/km. 500L/500L Living: kombinovaná
spotřeba 4-6,2 l/100 km, emise CO2 105-145 g/km. Speciální nabídka na limitovanou edici Freemont Black Code je platná do 30. 6. 2014. Rodina 500L: komb. spotřeba od 4,0 do 6,2 l/100 km. Emise CO2 od 105 do 145 g/km. Použité fotograﬁe jsou pouze ilustrativní.

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 İ tel. 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz
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Úvodník
Milí čtenáři!
V červnovém Zápraží vám přinášíme názor
velké developerské společnosti, která v Říčanech staví komplex bytových domů. Tuto stavbu
provázejí od samého začátku v roce 2006 velké
emoce. V březnovém čísle jsme otiskli názor
OS Fialka, které se stavbou nesouhlasí. Podle
občanského sdružení by na dotčeném místě měl
vyrůst park a rodinné vily, a stavba vznikla nezákonně. To developer tvrdě popírá a předkládá důkazy, že bytový komplex vyrůstá v souladu
s územním plánem a podle platného stavebního
povolení. Více se dočtete na straně sedm.
A co dál? Vyzpovídali jsme starosty Mirošovic, Křenice a Ondřejova a také jsme se byli podívat v krásném parku Daleška ve Velkých Popovicích, kde byly nově nainstalovány dřevěné
sochy. Určitě si sem udělejte výlet. Nezklamalo
ani Mateřské centrum Lodička ze Všechrom,
které v květnu uspořádalo hned tři akce – Vítání ptačího zpěvu, Cyklozávody a Strančickou
buchtu. Pokud chcete vědět, jaké zajímavé akce
se v Lodičce konají, podívejte se na webové
stránky www.mclodicka.cz.
Přejeme vám krásný červen, za kolektiv
Zápraží šéfredaktorka Helena Vlnařová
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Život v kraji

Na sestry Šiklovy s láskou
vzpomínají desítky dětí
Ondřejov – Vedení obce rozhodlo, že uctí
památku dvou významných obyvatelek Ondřejova – sester Šiklových a na čestném místě u vchodu do Sportovně kulturního centra
umístí pamětní desku. Máša a Jiřina Šiklovy
byly zasloužilé členky baletu Národního divadla v Praze. Po skončení kariéry zasvětily svůj
život dětem, pro které vedly legendární baletní
kroužky téměř třicet let. A to zcela nezjištně.
„Myslím, že je to velmi vhodné místo,“ říká
známá plicní lékařka Pavla Nykodýmová, která je jednou z iniciátorek celé akce. „Kolem
pamětní desky budou chodit každý den děti,
kterým obě dámy zasvětily velkou část svého
života. Jsem ráda, že starosta Ondřejova Martin Macháček celou akci zaštítil a tak mohla
vzniknout krásná a důstojná pamětní deska
z dílny pana Pánka, díky níž památka na obě
sestry jen tak nezmizí v běhu času.“

dokázaly tak nadchnout, že jsme se na tréninky
těšili a do baletu dávali vše,“ vzpomíná Lucie
Řezbová, která do kroužku docházela. „Naše
baletní představení byla krásná a připravovaná
se vší profesionalitou. Měli jsme nádherné, na
míru šité kostýmy, líčení a propracovanou choreografii. Jezdili jsme i na soutěže, kde jsme
byli jasně nejlepší. Vyhrát jsme však nikdy nemohli, protože sestry Šiklovy nebyly v komunistické straně.

Dokázaly v dětech vzbudit lásku k baletu
Jiřina a Máša Šiklovy po odchodu do „baletního“ důchodu v 70. letech nabídly místní
škole, že povedou baletní kroužek. Trénovalo se dvakrát týdně, ale v době příprav na
představení i třikrát. Do kroužku docházelo
až sedmdesát dětí v jednom školním roce.
Sestry Šiklovy dokázaly ve všech svých
žácích vzbudit lásku k baletu, a to i v těch
méně talentovaných, které neúnavně povzbuzovaly. Nedovolily, aby se někdo cítil
méněcenný. Děti poctivě trénovaly a na výročních představeních, jež se konaly jednou
za dva roky, dokázaly předvést neuvěřitelné
výkony, včetně tance na špičkách. „Na nikoho však nekřičely, nevyvíjely na nás nátlak,
abychom přidaly, ale díky své osobnosti nás

Máša a Jiřina Šiklovy nám daly mnohem více
než jen krásný vztah k baletu, k hudbě a k pohybu. Měly nás velmi rády a záleželo jim na nás,
a tak nás vychovávaly po všech stránkách. Vyžadovaly, abychom se vždy slušně chovali a dobře
se vyjadřovali. Naučily nás být důslední, vytrvalí,
sebevědomí a také, abychom pečovali o své zdraví a vzhled. Určitě nemluvím jen za sebe, když
řeknu, že sestry Šiklovy naše životy ovlivnily velice pozitivně,“ uzavřela Lucie Řezbová.
Za zmínku stojí i fakt, že velký úspěch
baletního kroužku byl jedním z hlavních důvodů, proč se započal stavět
nový kulturní dům. Prostory v sokolovně přestávaly stačit.
inzerce
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Život v kraji

Dobrobazar v Čestlicích 15. června

Milovníci starých fichtlů
Kostelec n.Č.l. - V sobotu 5. července od 14 hod. se uskuteční 16. ročník
Černokosteleckého Paďoura. Pod tímto názvem se skrývá slavnostní vyjížďka malých motocyklů do 50 ccm, vyrobených do roku 1989 v Československu. Přijďte se podívat nebo i aktivně zúčastnit setkání nadšenců a fandů starých „fichtlů“ a veteránů. Start se koná v Černokosteleckém pivováru.
Jak vznikl Černokostelecký Paďour?
V roce 1998 se u piva dva kamarádi nepohodli o tom, čí že to moped
je vlastně rychlejší. Odřich Eder a Vlasta Lískovec uzavřeli sázku a na
předem stanoveném okruhu poměřili síly svých strojů. Kdo tenkrát zvítězil není důležité. Byl to de facto nultý ročník později vzniknuvší tradice,
která trvá dodnes. Zhruba do roku 2006 byla tato jízda pojata vesměs jako
závod. Od dalšího ročníku bylo kvůli bezpečnosti rozhodnuto, že nepůjde
o závod, ale jen o vyjížďku.
Minulého ročníku se zúčastnilo 40 jezdců, převážně na Pionýrech, ale
zastoupeny byly též hojně „Pařezy“, k vidění byly i Stadiony, Jawetty atd.

Čestlice - Opět po roce se bude konat dobročinný bazar, a to od 9.30
do 15.30 hod. na farní zahradě vedle kostela svatého Prokopa. Akce se od
počátků zaměřuje na pomoc lidem na konci života, v posledních letech
podporuje především domácí péči o terminálně nemocné. Hlavní organizátorka Kateřina Pisková k tomu říká: „Dobrobazar Čestlice si klade
za cíl podporovat a šířit povědomí o takových službách, které lidem na
sklonku života umožní co nejdéle zůstat v jejich přirozeném prostředí,
doma.“
Dobrobazar chce podpořit také ty, kteří o své blízké doma pečují. Výtěžek je určen i na tzv. odlehčovací služby. O výtěžek se podělí domácí
hospic Cesta domů (funguje na území hlavního města) a Hospic knížete
Václava – zařízení poskytuje komplexní domácí péči na Kladensku, Rakovnicku, Mělnicku a v okresech Praha-východ a Praha-západ. Část výtěžku je určena na rozšíření kapacity půjčovny kompenzačních pomůcek
tohoto hospice, konkrétně na elektrické polohovací lůžko.
Dobrobazar 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
už teď (do 13. června) mezi 17. a 19. hodinou, případně po domluvě.
Kontaktní telefonní číslo
je 737 741 789.
Zvažte prosím, zda
starší věci, které
přinesete, mohou ještě
dobře posloužit.
Další informace
o aktuálním
Dobrobazaru i minulých
ročnících najdete na
http://cestlice.farnost.cz.

Park Daleška zdobí krásné dřevěné sochy
Obci Velké Popovice se
podařilo v roce 2012 získat
podporu z MAS Říčansko
na projekt „Park Daleška
– veřejné prostranství,
II.etapa“. Cílem projektu
je vytvořit nové „zelené“
centrum pro občany všech
generací i pro návštěvníky
obce.
Parkem Daleška vedou frekventované pěší cesty, po kterých
chodí děti do školy, občané z Brtnice si tudy zkracují cestu do centra, děti ze školy sem chodí na
vycházky, cyklisty sem přivede
cyklotrasa z Ladova kraje, zavítají sem i návštěvníci z pivovaru.
Místo je oblíbené i pro vycházky
maminek s dětmi či pro schůzky
teenagerů. Obec již v prostoru
vysadila alej nových stromků podle cestičky k pivovaru a nyní se
realizuje druhá etapa s parkovým
mobiliářem, kdy kromě nových
laviček, odpadkových košů a stojanů na kola byly osazeny i dřevěné sochy.

„Prvotní debata ohledně soch
byla vedena i s pochybami, zda se
odvážit sochy do parku dát či ne,
zda je vandalové zničí, či zda pozitivně zaujmou a ve veřejném prostoru vydrží,“ prozradila starostka
Velkých Popovic Martina Čermáková. „Nakonec zvítězil názor, že
to obec zkusí s důvěrou v občany
a sochy do parku pořídíme.“

„Při instalaci soch pomáhali
pracovníci Technických služeb
Velké Popovice, zvláště pan Hůrka
s bagrem, který pomohl při manipulaci s těžkými sochami při konečném osazení v parku. Za to jim
patří velké díky,“ upřesňuje dotační manažerka Jana Tywoniaková,
která celý projekt vypracovala
a také dohlížela na jeho realizaci.
„Těší nás, že již při usazování
soch na místo budily velkou pozornost u návštěvníků parku a zvířátka se líbila. Tak si přejme, aby
je nikdo nezničil nebo neukradl,“
uzavřela paní Tywoniaková.

Sochy vyrobil pan Jaroslav
Pecháček z Ateliéru ABAKUK
z Hanušovic. Celkem jich je 12
a návštěvníci se mohou těšit na
hada, ještěrku, želvy, šneka, sovu,
zajíce a také na datla na stromě
a ve vzduchu zavěšené káně. Sochy byly vytvořeny ze dřeva bukového, dubového, modřínového
a z douglasky.
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Život v kraji

Nové školky na Zápraží
V posledních měsících byly vytvořeny předpoklady pro rozšíření
kapacit ve školkách. Díky připravenosti obcí i vypsání nových
výzev na ROP Střední Čechy získaly po Říčanech dotaci na
školky tyto obce na Zápraží – Strančice, Svojetice, Všestary,
Ondřejov a velkou šanci mají i Babice, v blízkém okolí
i Doubravčice, Stříbrná Skalice, Jílové u Prahy a na Praze východ
dále uspěly i Úvaly, Brandýs nad Labem, Lázně Toušeň. Veškeré
projekty by měly být zrealizovány nejpozději do jara příštího roku.
Problém se přesouvá do škol
Problém s nedostatkem míst ve
školkách se nám logicky přesouvá
do škol. Na rozdíl od školek, kde se
díky ROPu mohla situace zlepšit,
by měl nyní pomoci stát. Po té, co
přechodná vláda prostředky určené
na dostavbu škol v prstenci kolem
Prahy vyškrtla, se nyní snad situace aspoň mírně zlepší a obce, které
byly připraveny zahájit výstavbu
jako např. Mukařov, tak budou
moci v dohledné době učinit. Věřím, že avizovaných 300 milionů
korun, který přislíbilo uvolnit ministerstvo školství je jen začátek.
Rozšířením kapacit se zabývají
i další obce na Zápraží jako Mnichovice a dokonce i Říčany, které nedávno dostavěly novou školu a stále
splácejí obrovský úvěr. Toto je jeden
z hlavních úkolů, který stojí před vedením obcí pro nejbližší období.

ní žádosti, který nově umožnil zařadit do žádostí i komunikace, které
nemají dořešené vlastnické vztahy
na pozemcích, které jsou předmětem rekonstrukce.
Stav silnic v našich obcích i mezi
nimi je velmi špatný. Díky velkému
objemu prostředků na projekty, které byly a budou podpořeny, se mnohé obce promění. Z těch u nás na
Zápraží jmenujme nově Struhařov
a v okolí např. Doubravčice, Velké
Popovice, Modletice, Průhonice
a další.
Vysoký objem prostředků je nejen výsledkem jednání s vedením
kraje, ale i důsledkem předlužení
kraje, kterému pak nezbývá na spolufinancování vlastních projektů.
Problém je, že nebudeme mít opraveno tolik krajských silnic a mostů.

Místní komunikace
Další dvě výzvy vypsané do
místních komunikací pro obce
z ROP Střední Čechy jistě napomohou k částečnému zmírnění nevyhovujícího stavu. A to i díky úpravě
metodického pokynu pro zpracová-

Krajský
zastupitel a
místopředseda
VRR ROP
Střední Čechy
Miloslav
Šmolík
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Jazykový doplněk určený pro každého, kdo se kdy učil nebo učí anglicky.
Jedinečná příležitost, jak jednou pro vždy překonat obavy z mluvené
angličtiny. Nikam nemusíte chodit, Higgins vám bude 5 až 9x denně
telefonovat a povede s vámi krátké dialogy. Vy budete jen přijímat telefony
a odpovídat na otázky. Dialogy nahráli rodilí mluvčí. Ale vy uvěříte iluzi,
jako by byly živé. Funguje to! Higgins rozmluví opravdu každého.

Neprůchodnost kanalizace řeší policie
Uhříněves – Městská část Praha 22 řeší závažný problém s opakovaným ucpáváním kanalizace a s tím souvisejícími technickými závadami
na přečerpávací stanici splaškových vod na Novém náměstí. „Kanalizace
je ucpávána enormně velikým množstvím obvazového materiálu a blistry
od léků, takže máme důvodné podezření, že dochází k záměrnému, nezákonnému vhazování zdravotnického materiálu do kanalizačního řadu.
Z tohoto důvodu jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele,“
informuje radní Aleš Benda. „Vytipovali jsme oblast, kde jsou kanalizační
řady ucpávány a požádali jsme o pomoc i místní obyvatele, aby si všímali,
zda někdo nemanipuluje s odpadními vpustěmi či kanalizačními poklopy.
Tímto nezodpovědným chováním dochází k velikým škodám, zejména
na zařízení provozovatele kanalizace, které se ve finále jistě projeví na
cenách stočného a zároveň na peněženkách každého z nás.“
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Chceme, aby se v KŘENICI
ŽILO DOBŘE VŠEM LIDEM
Obec Křenice si určila priority svého rozvoje a ty postupně plní. A to
s vyrovnaným rozpočtem bez zadlužování. „Chceme, aby se v Křenici
dobře žilo všem lidem – těm, kteří se k nám přistěhovali do nového
bydlení, i starousedlíkům, na něž v žádném případě nezapomínáme,“
říkají starosta Miloš Princl a místostarosta Ladislav Roškota.

Pálení čarodějnic je jednou z mnoha akcí, kdy se křeničtí obyvatelé mají možnost společně sejít.
„Na těchto neformálních akcích máme možnost dozvědět se od lidí, co jim líbí a s čím jsou nespokojeni,“ říká starosta Miloš Princl
Těší nás, že jsme dokázali rozvoj obce a novou výstavbu šetrně propojit a s developerem
vycházíme velmi dobře. Podařilo se nám vyjednat, že na své náklady postavil novou čističku
odpadních vod a kanalizační řady. A to nejen
pro nové domy, ale napojí se i původní zástavba. ČOV má kapacitu pro celou obec a nyní
postupně budujeme chybějící kanalizační řady
a zároveň napojujeme i vodovod. Naším cílem je, aby na kanalizaci a vodovod byla napojena celá obec. Po dokončení prací počítáme
i s úpravou povrchů komunikací.
V nové zástavbě nemusíme řešit žádné problémy a developer své sliby plní. Všechny
domy mají řádné připojení na vodovod, kana-

V Křenici v září 2013 odhalili pomník významnému rodáku dr. Josefu Janu Kratochvílovi.
Akce se uskutečnila k 70. výročí od popravy
tohoto odbojáře, skvělého učitele, skautského
vedoucího, sportovce a autora rozhlasových
rozcviček. Zároveň byl na místní návsi obnoven
pomník obětem 1. světové války.

Obec podávala žádost o dotaci na MAS Říčansko na vybudování dětského hřiště, uspěli jste?
Bohužel ne, nicméně projekt je hotov a budeme se snažit o jiné dotační tituly. Pokud se to
nepodaří, děti o hřiště nepřijdou. Vybudujeme
ho z vlastních peněz, ale ne hned. Jak již jsme
předeslali, nyní jsou priority dostavba kanalizace a vodovodu, a bezpečnost na komunikacích.
Velké plány máme i s fotbalových hřištěm,
u kterého by se nám líbilo vybudovat multifunkční hřiště na různé míčové hry.
Křenice měla uzavřenu smlouvu o společném školském obvodu s městem Říčany, které ji vypovědělo. Jak situaci řešíte?
Musíme přiznat, že nás postup Říčan velmi zklamal a překvapil. Poplatky na neinvestiční náklady
jsme vždy řádně platili a najednou bez předchozího
varování dojde k ukončení spolupráce. Očekávali
jsem, že bude prostor na vyjednávání, ale nic takového se nestalo a nedostali jsme ani nějaké bližší
vysvětlení. Byli jsme samozřejmě ochotni nabídnout i nějakou finanční částku, spoluúčastnit se na
rozšíření kapacity říčanských škol, jako to udělali

lizaci a plyn a samozřejmostí je i kvalitní asfaltová silnice.
Jaké jsou vaše další priority?
Další prioritou je zajištění bezpečnosti
v obci a s tím souvisí vybudování sítě chodníků, aby naši občané a zvláště malé děti nemuseli chodit po krajnicích vozovek. Budujeme
chodníky nové, ale také opravujeme ty staré.
Podařilo se nám vybudovat nový chodník
v nebezpečném úseku ulice Královická, kde
chodník úplně chyběl. S majiteli dotčených
pozemků se nám podařilo vyjednat směny,
a tak jsme získali prostor a mohli zde chodník
i s opěrnou zídkou vybudovat. Občané mohou bezpečně chodit, zpevnili jsme nerovný
svah a navíc místo vypadá velmi hezky. Další nebezpečný úsek se nacházel na silnici II.
třídy, která vede centrem obce. Podařilo se
nám uspět v žádosti o dotaci u MAS Říčansko
a získali jsme 495 000 Kč. Došlo nejen na výstavbu chodníku, ale také se opravila dešťová
kanalizace a vybudovali tři vpusti. Chodník
je navíc opařen zábradlím, aby nemohlo dojít k náhodnému vstupu chodce do vozovky.
V současné době budujeme další část chodníku podél silnice K Polníku. I tento úsek museli naši obyvatelé překonávat po vozovce, což
bylo nebezpečné. Tímto chodníkem spojíme
stávající cestu, kterou jsme vybudovali v minulosti a propojili tak novou zástavbu s centrem obce. Tato cesta je i osvětlená. A renovaci
osvětlení chystáme v celé obci. Přece jenom to
bude už dvacet let, co jsme lampy veřejného
osvětlení budovali.

Chodník u silnice II. třídy byl vybudován za pomoci dotace MAS Říčansko.
například v Mnichovicích nebo v Mukařově. Ale
k žádným jednáním nedošlo. A školáků v Křenici
není zase tak mnoho, aby se nám vyplatila škola.
Řešení tohoto problému je stále otevřeno.
Scházejí se obyvatelé Křenice na společných
akcích?
Snažíme se takové akce pořádat a snad se nám
daří lidi trochu stmelovat. Nechceme rozlišovat,
kdo je starousedlík a kdo se nově přistěhoval.
Velký úspěch měly tradiční čarodějnice, které si
nenechala ujít spousta lidí – starousedlíci i nově
přistěhovalí. V obci máme krásné fotbalové hřiště se zázemím, kde se kromě fotbalu konají další
společenské akce, například zde minulý měsíc
proběhla velká výstava služebního plemene boxerů. Na 21. červen chystáme Dětský den, se spoustou atrakcí a odměn pro nejmenší Křeničátka.
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OS Fialka záměrně poškozuje develepora a majitele
bytů mylným výkladem rozhodnutí soudu
V březnovém vydání Zápraží vyšel článek od občanského sdružení
Fialka, který napadá oprávněnost vzniku bytového komplexu Na Fialce
v Říčanech. OS Fialka medializuje svůj názor, že když Městský soud
v Praze uznal nesprávnost územního rozhodnutí pro tuto stavbu, tak
Krajský úřad Středočeského kraje na základě tohoto rozsudku územní
rozhodnutí zrušil. Občanské sdružení říká pouze jednu část bez
toho, aby zveřejnilo i druhou informaci, protože takto se mu lépe daří
poškozovat RIM Engineering a také obyvatele Říčan, kteří žijí v bytech,
které si v tomto projektu zakoupili.

hodl, a to v náš prospěch, zvolilo jinou taktiku
– MěÚ Říčany podal žalobu proti Krajskému
úřadu Středočeského kraje, který potvrdil rozhodnutí říčanského stavebního úřadu o udělení
územního rozhodnutí. Podotýkám, že územní
rozhodnutí bylo vydáno 30. dubna 2009 a žaloba MÚ Říčany byla podána až v roce 2013!
A právě tento soud Město Říčany vyhrálo,
s tím, že jsme nebyli účastníky řízení a nemohli
podat vysvětlení. Mohu s určitostí tvrdit, že na
všechny připomínky, které obsahovala žaloba,
bychom doložili potřebná zákonná rozhodnutí.
Ve výstavbě zbylých třech bytových
objektů a v dokončení parkové úpravy
budeme pokračovat. Stavbu zahajujeme v červnu 2014.

V rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
24. 10. 2013 a také v rozhodnutí KÚ Středočeského kraje z 30. 12. 2013 se výslovně uvádí, že pro případ, že stavba již byla povolena
a dojde-li ke zrušení územního rozhodnutí po
povolení stavby, nové územní rozhodnutí se již
nevydává. Ve výkladu to znamená, že i kdyby po zahájení stavby došlo ke zrušení územního rozhodnutí, stavby jednou povolené se to již
netýká, a to je právě případ výstavby bytového
komplexu Na Fialce v Říčanech.
Po celou dobu trvání této absurdní kauzy,
která se táhne již od roku 2006, jsme se chovali korektně a postupovali vždy podle zákona.
Nikdy jsme nejednali protizákoně a doufali
jsme, že když vše řádně doložíme, kauza skončí
a všichni se budeme moci věnovat smysluplné
práci. Bohužel OS Fialka založené paní Kořenovou, a potažmo Město Říčany s nástupem
pana Vladimíra Kořena do pozice starosty stále
vyvolávají neklid a snaží se nás poškodit. Proto
jsme se rozhodli, že budeme na tyto záměrné
Již stojící domy se bourat nemohou
Podle našeho právního výkladu je situace jasná - na základě rozhodnutí městského soudu a KÚ Středočeského kraje
se bytové domy zbourat nemohou a stále platí stavební povolení pro výstavbu
dalších domů. Podnět na pokyn k zbourání objektu je protiprávní a může být
zažalován v plném rozsahu o náhradu
škody, proto domy zůstanou stát.

polopravdy a manipulace reagovat. Musíme
to udělat i z toho důvodu, že máme povinnost
vůči našim klientům, kteří si u nás koupili byty,
a cítíme závazek zabezpečit našim klientům
příjemné bydlení a chránit je před útoky, vznikajících na základě nepravdivých informací,
což každého stresuje.
Výstavbu šesti bytových objektů jsme začali
realizovat, opět opakuji, na základě platného
územního rozhodnutí, které vydal Stavební úřad v Říčanech. Přesně podle územního
rozhodnutí vznikla projektová dokumentace
a autorizovaný stavební inspektor nám vydal
v roce 2009 certifikáty, které nás opravňují
zahájit stavbu. Certifikáty mají ve zrychleném
stavebním řízení stejný význam jako stavební
povolení. Město Říčany podalo proti tomuto
autorizovanému inspektorovi žalobu a chtělo se
domoci zrušení stavebních certifikátů. Krajský
soud v Praze však jejich žaloby zamítl v plném
rozsahu s tím, že vydané certifikáty potvrzují,
že stavba šesti bytových objektù i s příslušenstvím a přípojkami může být realizována. Nezačali jsem tudíž stavět protizákonně a dokonce
nám platnost certifikátů potvrdil soud. Město
Říčany podalo v souvislosti s žalobou proti autorizovanému inspektorovi ještě další návrh na
předběžné opatření, kterým chtělo docílit, aby
nám nebylo dovoleno pokračovat ve výstavbě
zbylých tří bytových objektů, protože první
tři domy již stály a byly řádně zkolaudovány.
I tento jejich návrh Krajský soud v Praze zamítl. A protože Město Říčany nás již nemohlo napadnout, jelikož soud v této věci již jednou roz-

Rád bych zmínil ještě jeden fakt. Pokud by
nám šlo o to, vydělat peníze za každou cenu, jak
nás obviňuje OS Fialka, mohli jsme se v této
fázi rozhodnout, že skutečně nebudeme v realizaci projektu pokračovat a zažalujeme Stavební
úřad MěÚ Říčany, potažmo stát o náhradu škody. A jednalo by se o vysokou částku, kterou
bychom nepochybně vysoudili. Projekt jsme
totiž zahájili na základě rozhodnutí stavebního
úřadu MěÚ Říčany a pokud by skutečně znamenalo, že toto rozhodnutí bylo chybné a nelze ve
stavbě pokračovat, nebo že by snad umožňovalo
odstranit již stojící stavby, zodpovědnost by nesl
právě stavební úřad. I z toho vyplývá, jakou obrovskou zodpovědnost stavební úřady mají a že
si skutečně nemohou dovolit pochybit.
Ale my touto cestou jít nechceme, nepřipustíme, aby po nás zbyl rozestavěný areál, nespokojení klienti, a nebo neoprávněná špatná pověst. Od začátku chceme, aby zde vznikl hezký
areál, který rozhodně bude tomu místu slušet.
Jednatel společnosti RIM Engineering
Petros Papadopoulos
inzerce

NOVĚ OTEVŘENÉ

přijme kadeřnici
Bližší informace na telefonu:
603 288 009
nebo e-mailu:
kadeřnictvistrančice@seznam.cz
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Dál musíme hrát hru
s psaním projektů „do šuplíku“
Obci Mirošovice se daří uskutečňovat akce, které byly v tomto čtyřletém volebním období
nastaveny jako prioritní – úspěšně pokračovaly další etapy výstavby vodovodu a kanalizace,
opravují se místní komunikace
a chodníky včetně instalace bezpečnostních prvků, které zpomalují neustále se navyšující dopravu. Obec má zmodernizovanou
budovu mateřské a základní
školy včetně nové tělocvičné haly
a loni na podzim se dostalo i na
obecní úřad, který prošel kompletní rekonstrukcí. Před čtyřmi lety bylo slavnostně otevřeno
sportovní centrum, které hojně
využívají děti i dospělí.
„V uplynulých letech se nám
podařilo zrealizovat několik zásadních projektů, ve většině případů
díky úspěšným dotačním žádostem

- sice z různých „státních“ fondů
(SFŽP, SZIF i SFDI), ale z 90% se
jedná o evropské peníze. A protože
plánované roční rozpočty dodržujeme, umožňuje nám to krýt předfinancování a nutné spoluúčasti
pouze z vlastních zdrojů, do úvěrů
jít nechceme,“ říká starosta Mirošovic MUDr. Tomáš Zvěřina. „Ale
obecně se mi systém dotací, kdy
se uskutečňuje především to, na co
zrovna státní úředníci vypíší dotační možnosti – nelíbí. A Středočeský
kraj, který snad má větší přehled
o skutečných potřebách obcí, nemá
zase to hlavní – dost peněz. Navíc
je přidělování dotací nespravedlivé.
Navzdory neuvěřitelně byrokratické administraci starostové odevzdávají kvalitní, ale vesměs stejné
projekty (komunikace, školy, hřiště,
voda a kanál.) A jak určit, že zrovna
v této obci je realizace potřebnější?

Na sportovní areál jsou v Mirošovicích hrdí

Bezpečnostní prvky zpomalují provoz
Nejhorší jsou otravné pseudoprůzkumy z dotačních peněz
„Ano, máme samozřejmě radost z těchto vydařených, bazálních akcí, ty ale měly být samozřejmostí. A proto mne velmi
irituje stav, kdy nelze sehnat peníze na výstavbu základních škol
(příkladem je náš mnichovický
školský obvod) a státu je to fuk,
naopak nesmyslnými hygienickými a různými jinými směrnicemi
snižuje možné kapacity, nařizuje
hlouposti a brání obcím řešit problémy svépomocí. A nejvíce tragikomickými, ale dotačně výživně placenými projekty, jsou pak
otravné pseudoprůzkumy a stále
se opakující rádoby sofistikované
studie regionálních potřeb. Vyrábějí se strategické plány a vznikají rozvojové koncepce se silnými
a slabými stránkami, zkrátka běs.

Když se sejdou starostové, za 10
minut vám na jednu stránku napíšou, co se musí udělat,“ zlobí se
Zvěřina.
A co nás ještě čeká?
Jistěže i dál budeme pokoušet
štěstí při podávání dotačních žádostí a využívat prozření státních úředníků, že nabízené evropské peníze
by se mohly více čerpat (na SFŽP
jsme tak po roce opět odevzdali
projekt na odbahnění požární nádrže a nově dokonce žádost o zakoupení zametacího stroje na ulice
a chodníky). No a i nadále, dokud
se nezmění systém dotací a přerozdělování státních peněz, budeme
hrát tuto hru s vypracováním projektů „do šuplíku“ a čekáním, kde
se na ministerstvu či fondu objeví
nějaká výzva,“ uzavírá starosta
obce Mirošovice Tomáš Zvěřina.

Nejkrásnější místo v Čechách
„Když se vracím z ciziny, řeknu si vždycky: vždyť já žiji v nejkrásnější
zemi na světě. Pak přijedu do Ondřejova a řeknu si: a taky na nejkrásnějším místě v Čechách. Já vím, jsou i jiné krásné země a jiná krásná
místa, a každý má rád to svoje. Ale já to prostě cítím takhle“, říká starosta Ondřejova Martin Macháček.
Co se vám v Ondřejově líbí nejvíc?
Příroda je moc hezká, určitě. Ale vlastně ještě víc si cením zdejších lidí. Naše
obec není ani moc malá, ani moc velká, většinu lidí tam znám a jsem rád, že mezi
nimi žiji. Skoro všichni jsou slušní, pracovití a drží spolu pohromadě. Vždyť
v naší obci je 13 spolků, od hasičů přes baráčníky až po Kruh přátel hudby. Čím
se liší taková obec od paneláku na Jižním městě se stejným počtem obyvatel?
Především tím, že v obci, na rozdíl od toho paneláku, spolu lidé něco dělají.
Nikdo jim neříká, co mají dělat. Dělají to sami od sebe a pro dobro věci,
ne pro peníze. Sokolové cvičí děti nebo nastudují divadlo, myslivci každoročně vysbírají z lesa a ze škarp tuny odpadků, hasiči leží pod autem
a spravují ho, copak tohle vidíte v Praze?
Nebo podívejte se, kolik místních lidí vede cvičení a kurzy v našem vynikajícím SKC. Jiní zase organizují špičkové koncerty komorní hudby ve mlýně.

Cítíte jako starosta odpovědnost za svou obec?
Ano a mám radost, když se něco podaří. Za poslední čtyři roky jsme
v obci postavili vodovod, velkou část kanalizace a novou čističku. Teď
začínáme stavbu nové dvoutřídní školky, na kterou jsme dostali dotaci
z ROPu. A před námi je velký cíl: nová budova základní školy. Zdá se to
nereálné, postavit školu za 90 milionů. Ale právě takové „nereálné“ vize
musíme mít, aby po nás něco zůstalo.
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Okrasná školka Jevany
Prodejní doba: zimní období (listopad – březen) po-pá 8-15
letní období (duben – říjen) po-pá 8-17, so 9-12
Telefon: 321 677 649
Prodejna – přímý telefon: 321 610 377

Vítání ptačího zpěvu
Světice – MC Lodička, které sídlí ve
Všechromech v podkroví hasičské zbrojnice,
uspořádalo další ročník úspěšné akce Vítání
ptačího zpěvu ve Světicích. Odborného výkladu se opět 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 poznávat
nejběžnější druhy podle hlasu. Nechyběla
ani ukázka odchytu ptáků do ornitologické
sítě a kroužkování. Všichni si mohli zblízka
prohlédnout v síti chyceného kosa, pěnkavu,
budníčka i králíčka. Na závěr byla připravena
naučná stezka lesem.

Cyklozávod + Strančická buchta
V květnu se pod taktovkou Mateřského
centra Lodička uskutečnila ještě jedna vydařená akce, vlastně dvouakce – Cyklozávod +
Strančická buchta. „Počasí nám vyšlo úplně
nádherné,“ prozrazuje neúnavná organizátorka
Míša Hupcejová. „Na start se postavilo 75 dětí
a na soutěži kuchtíků se hodnotilo celkem 19
moučníků. Své výtvory přinesli k posouzení
dva muži, čtyři děti a třináct žen. Moooc se vše
povedlo a skvělé bylo, že nám přišlo na pomoc
mnoho žáku z místní základní školy, takže organizace krásně odsýpala. Líbilo se i divadélko
Liduščino, které zahrálo pohádku Rozpustilý
kabaret. Sice jsem se za celou dobu akce nezastavila, ale lidé byli spokojeni a to je hlavní.“

Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2014 čápa černého
a čápa bílého. Díky své výjimečnosti
je čáp bílý prvním druhem, který se
stává ptákem roku podruhé – přesně
po 20 letech. Kromě toho, že čáp symbolizuje návrat jara, nový život a všeobecné štěstí, přispěla k jeho volbě
i skutečnost, že se letos koná již 7. celoevropské sčítání čápů bílých a 3. celostátní sčítání čápů černých. Přestože nepatří čápi mezi nejohroženější
druhy, ukazují nám, jak se svět kolem
nás mění. Bílí čápi postupně opouštějí
úrodné nížiny zaplavené zemědělskými chemickými přípravky a stěhují se
výše do hor, což jim usnadňuje i změna
klimatu. Naopak černí čápi se z dříve plachých lesních ptáků, které bylo
těžké jen zahlédnout, stávají stále běžnějšími a nezřídka se s nimi setkáme
i na potoce uprostřed vesnice. Právě
nahlášením údajů o známých hnízdech
může opravdu každý pomoci s ochranou čápů na jejich hnízdištích u nás.
A protože se čápům v Čechách docela
daří, máme za ně větší zodpovědnost
i v rámci Evropy. Bližší info na cap.
birdlife.cz.
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NOVINKY v Clubu Cafeé Alesso v Mnichovicích

Do Clubu Café Alesso
můžete zajít hned ráno
nasnídani. Otevřeno
je každý den od osmi
hodin. Dopřát si zde
můžete i skvělý oběd,
denně máme novou
polední nabídku ve třech
cenových hladinách.

Pozvání na terasu
Připraveno je každý den aktuální polední menu a ze stálé
nabídky si můžete pochutnat
například na grilované vepřové
panence, hovězím steaku nebo
skvělých těstovinách. Hitem je
také náš Alesso burger. „Rádi bychom pozvali hosty k posezení na
nově zrekonstruované terase a na

venkovní grilování na otevřeném
ohni. Těšit se můžete na skvělé
lahůdky,“ slibuje Petra Štolcová.
STOP přeslazeným limonádám
Ochutnejte naše luxusní čerstvé
domácí limonády - malinovou a citrónovou a dále ledové čaje, s příchutí černý čaj s citrusy a ovocný
čaj s čerstvými malinami. Vždy

* 6. června - Jazzový večer od 19.00 hodin. Těší se na vás, Honza,
Milan a Honza, piano, basová kytara a saxofon
* 20. června - Vojta a jeho kytara - zazpívejte si s námi písně od
Beatles až po Jarka Nohavicu
* Karibský večer - spojení skvělé hudby a míchaných drinků - čeká
vás barmanská show - přijďte ochutnat a společně s námi vybrat
nejlepší koktejly, které zařadíme do naší stálé nabídky.
* Pravidelné hudební pátky – připravujeme francouzský šanson
a další vystoupení.

čerstvě připravené, plné ovoce
a slazené pouze medem.
Ledově svěží káva Frappe
Dále se můžete těšit na ledově
svěží kávu Frappe - podle přání
hosta s mlékem a cukrem a dále
ochucené příchutěmi vanilka, čokoláda, karamel, či oříšek. Doporučujeme ochutnat ledovou kávu
s vanilkovou zmrzlinou a pro gurmány vylepšenou irskou whisky.

Naše novinky je možné
sledovat jak na
www.alesso.cz tak na
www.facebook.com/alesso.cz.
Celý tým Club Cafeé Alesso
se těší na Vaši návštěvu

O komínech a kouřovodech toho víme hodně

Firma Bémáci s.r.o. se zabývá výrobou
a prodejem komínových vložek a komínových
systémů s příslušenstvím. Založili ji bratři
Böhmovi (odtud název Bémáci), kteří působí
na trhu v tomto oboru již od roku 1996.
Nabízí široký sortiment zboží,
jak pro stálou klientelu zejména
kominických firem, tak i pro ostatní
firmy, živnostníky, ale i soukromé
osoby. Veškerou škálu výrobků pro
vložkování komínů, montáž kouřovodů, stavbu třísložkových a tvárnicových komínových těles si můžete
vybrat a zakoupit v provozovně
v Ondřejově, nebo v prodejním skladu v Praze Vršovicích. „Nabízíme
především výrobky vlastní výroby,
a proto můžeme zákazníkům zaručit
kvalitu a zajímavé ceny,“ vysvětluje
jednatel společnosti Jiří Böhm. „Prvky, které jsou na objednávku, dodáváme v krátkých dodacích lhůtách.“

Společnost Bémáci dodává
veškerý sortiment pro stavbu
a rekonstrukce komínů a kouřovodů:
Fasádní - třísložkové komíny
* Nerezové komínové vložky
pevné i ohebné s veškerým
příslušenstvím * Kouřovody
* Komínové tvárnice * Komínové stříšky * Komínové nástavce * Tvárnicové betonové
lehčené komíny BLK s korozivzdornou výstrojí * Přetlakové komíny * Komínová dvířka
* Společné komíny.

Q Chcete si pořídit kamna, ale
nemáte v domě či na chatě komín?
Žádný problém – nemusíte ho nákladně a pracně budovat. Řešení nabízí právě komín vedený po fasádě,
který je díky „třísložkové“ konstrukci dokonale odizolován. Fasádní komíny mají široké možnosti uplatnění
pro všechny druhy paliv. Jsou vhodné pro použití od rodinných domků
až po průmyslové objekty. Provoz
komínu je podtlakový (N1) i přetlakový (P1). Vnitřní vložky jsou z více
druhů nerezu, hliníku či plastu, podle druhu určení. Použití kvalitních
materiálů zaručuje dlouhou životnost. Mezi další výhody patří nízká
hmotnost, jednoduchá a rychlá montáž a estetický vzhled. Můžete si
vybrat materiál na povrchový plášť
- přírodní hliník, barvený eloxovaný
hliník (několik základních barev),
nerez (matný, lesklý), nebo měď. Po
domluvě je možné těleso a kotvící
prvky dodat lakované v požadované
barvě, podle vzorníku RAL.
Q Vložkování je nejjednodušší
a nejekonomičtější způsob rekonstrukce komínu.
Pro tento účel nabízíme široký sortiment komínových vložek. Lze
použít buď pevnou, nebo při zakřivení průduchu ohebnou komínovou vložku. Samozřejmostí je dodání veškerého příslušenství, jako
jsou T kusy, revizní díly, spony,
krycí plechy, stříšky a podobně.
Vložky i doplňky vyrábíme z různých druhů materiálů, podle typu
spotřebiče a způsobu spalování.

Q Kouřovody jsou určené pro
odvod spalin od spotřebiče do komínového tělesa.
Vyrábíme je z nerezu a oceli
pro spotřebiče na tuhá paliva a pro
plynná z nerezu a hliníku. Pro přetlakové plynové kotle dodáváme
kouřovody z nerezu, plastu nebo
hliníku, podle potřeby. Skladem
máme širokou škálu výrobků, např.
různá kolena, trubky v rozdílných
délkách, redukce, revizní – čistící
díly a podobně. Po objednání je
možné dodat atypické kouřovody,
třeba pro sloučení více kotlů.
Společnost Bémáci má dlouholeté zkušenosti s výrobou
komínů, kouřovodů i atypických výrobků na zakázku. Zaměstnanci firmy vám
ochotně poradí a doporučí
vhodný systém či výrobek.
Výrobní hala s prodejním
skladem: Družstevní,
Ondřejov, tel.: 606 146 318,
323 649 265, e-mail:
vyroba@bemaci.cz,
www.bemaci.cz
pondělí - pátek 7:00 - 16:00 hod.
Prodejní sklad:
Vladivostocká 1460/10,
Praha 10 Vršovice,
tel.: 606 146 317, 222 522 370,
e-mail: info@bemaci.cz,
pondělí – pátek
7:00 – 12:00 hodin.
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Zábavné vaření pro děti
a „čokoládové“ kouzlení
V Říčanech na Masarykově náměstí (nahoře u 1. ZŠ)
zahájila provoz zajímavá kavárna, která je určena
nejen pro dospělé, ale především pro děti.
Právě pro děti budou určeny kurzy vaření
a nejrůznější „neodolatelné“ dílničky, jako je
například modelování sladkých ozdob z marcipánu nebo malování čokoládou. Příjemná kavárna je vybavena profesionální kuchyní, uzpůsobenou pro práci s dětmi. A jak nápad učit děti

Cvičná kuchyně pro děti

vařit vznikl? „Kroužky vaření pro děti jsem
vedla na školách a bylo krásné sledovat, jak
děti vaření a pečení bavilo,“ říká paní Martina
Červená. „Nadšeně připravovaly nejrůznější
recepty a pyšně nosily ochutnat svá díla domů.
Proto jsme se rozhodly s kamarádkou Míšou
Odvárkovou vybudovat pro děti profesionální
zázemí. Najdete zde i malou kavárničku, kde si
můžete vychutnat kvalitní kávu z české vyhlášené pražírny Doubleshot nebo výbornou horkou čokoládu. Nabízet budeme domácí sušenky, koláče, ale i lehké občerstvení jako saláty,
zapečené paniny nebo francouzské slané koláče. Milovníci kvalitní čokolády si u nás budou
moci zakoupit také tabulkové čokolády světových značek a sypané čaje.

Prázdninové kurzy v termínech:
(mladší děti 6 – 10 let) 1. až 4.7.; 21. až 24.7.; 4. až 7.8.; 18. až 21.8.
(starší děti 10 – 15 let) 7. až 10.7.; 11. až 14.8.; 25. až 28.8.
Kurzy začínají od 9 do 15.30 hod. Cena 2 500 Kč (2x svačina, oběd, pití, diplomy a odměny).
Další zajímavé akce uvedeny v kalendáři akcí na str. 16.

„Sladké“ dílničky každý den
Chcete si dát s kamarádkou v klidu kávu a nevíte, jak zabavíte své děti? Zavítejte do naší kavárny. Pro děti je připravena tvořivá dílnička, kde si
mohou samotné modelovat s plastickou čokoládou
a marcipánem dle vlastní fantazie. Dílnička funguje po celý den a děti se mohou kdykoliv zapojit.
Prázdninové kurzy vaření pro vaše děti
Děti se naučí nejen skvělé recepty, ale také
spoustu praktických informací o potravinách, jejich přípravě, o zdravém stravování a také o bezpečnosti v kuchyni. „S dětmi budeme připravovat
složitější jídla,“ říká paní Martina. „Vykouzlíme
například italské těstoviny, kuřecí křidélka na
medu, ovocné knedlíky, ale upečeme také chleba
a zavaříme i marmelády a spoustu jiných dobrot.“
Chococafé fabrigue
Masarykovo nám. 73, Říčany,
tel.: 777 554 460.
Otevřeno Po–Pá 8–18 h, So 8–17 h
info@chocofabrique.cz
www.chocofabrique.cz

Samé chvály na Chvaly
Na kraji Pra hy, téměř ve Středočeském kraji, ještě v místní části Horních
Počernic, ve Chv alech má Církev bratrská už od roku 1908 velký areál, ve
kterém se od začátku poskytovaly sociální služby. Nejprve sirotkům a po roce
1991, kdy byl areál církvi navrácen, je využití spíše sociálně zdravotní. Mimo
teologickou školu, církevní sbor, vysokoškolskou kolej a dům pro seniory už
dnes najdete v areálu také Léčebné a rehabilitační zařízení Chvaly, které poskytuje rehabilitační péči mladým i starým po operacích, úrazech a jiných příležitostech, které vedou k potřebě rozcvičit některou část našeho těla. Studenti
lékařské fakulty docházejí do střediska, protože vedoucí lékař učí akupunkturu
na univerzitě a jiné drobnosti, jimiž se snaží zařízení na církevní půdě naplnit
Malé pomocnice z Mirošovic
to, co potřebuje kterýkoliv člověk. Základním motivem je vrátit člověka do života v možné míře. Třeba jej jenom znova získat pro to, aby jedl a nebo mluvil.
Samozřejmě vedle odborných rehabilitačních úkonů
Na poslední dva roky získalo LRS Chvaly, o.p.s., jak zní oficiální název, podporu z Operačního programu Praha adaptabilita pro školení zaměstnanců. Dvacet čtyři měsíců se tak školili zaměstnanci zařízení v odborných i manažerských
dovednostech proto, že se plánuje dostavba objektu a zvýšení počtu lůžek. Už
dnes jsou žádosti o umístění v převisu několika stovek. Nově vyškolení pracovníci se tak stávají páteří nového kolektivu, který se rychle rozroste. Přibudou tedy
i pracovní příležitosti. Projekční práce pro novou rehabilitační nemocnici jsou
ve vysokém stádiu rozpracovanosti. Stejně tak lidé, kteří poskytují péči v prostorách adaptovaných před více než deseti lety ze starých budov dětského domova.
Více na www.chvaly.cz
Daniel Kvasnička

Praha & EU: Investujeme
do Vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
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MAS Říčansko

Rodinná pohoda na Marvánku s MASkou

Již tradiční oslavu dne rodiny připravila MASka v n eděli 18.května 2014. Ani nevlídné počasí a déšť neodradil skoro 350 rodičů s dětmi, kteří si odpoledne plné soutěží
a her užívalo. Letošní ročník byl opět podpořen z grantu města Říčany, za což děkujeme.

Více jak 100 dětí se zapojilo do soutěží a 76
dětí vyrobilo papírové masky, které byly všechny
odměněny. Některé děti si svůj výrobek odnesly
domů, ale většinu vyrobených masek si můžete
prohlédnout v Centru Lihovar v Říčanech v 1.
patře v pros toru s dětským vláčkem. V rámci
bohatého programu se děti nadšeně zapojily do
vystoupení výcviku psů Kynologického servisu
s psí dvojkou Hopinkou a Jessinkou. Kontaktní
žonglování a možnost si tuto poměrně náročnou
aktivitu vyz koušet, využil snad každý. Kluci
z parkourového oddílu Parkour&Freerun z Říčan nezklama li. Bohužel nám nemohli ukázat
vzhledem k p očasí a kluzkému terénu vše, co
umí, ale i tak sklidili zasloužený potlesk. Každý
si pochutnal na upečeném špekáčku, které věnovala Zámecká výrobna uzenin Josefa Nováka
v Modleticíc h a také na tradičních preclících
z pekařství Davida Frydrycha.

Na soutěžníc h stanovištích děti vyráběly
nejen masky, ale mohly si vyzkoušet tradiční stavební řemesla, hod na cíl, překážkovou
dráhu, žongl ování, nechat se namalovat na
obličej a také hádat v improvizovaném vodním baru, zda se jedná o vodu balenou neperlivou, minerální nebo obyčejnou vodu z místního kohoutku. Tato informativní kampaň se
setkala s přízní všech návštěvníků Marvánku.
Jako každý rok se děti mohly svézt na koni,
což jim umožnil Jezdecký klub Říčany.
Bohužel se m usíme také omluvit za malé
nedorozumění a to za nefunkční elektronické
myši zn. Kit Kat, které děti dostaly jako odměny za vyrobené masky. Tyto myši nám věnovala firma Skate Praha, jež je obdržela od
firmy Joint Troja s.r.o. a nevšimli jsme si, že
jsou bez redukce nepoužitelné. Děkujeme za
pochopení.

Město v duchu jarmarku
Jak to probíhalo
Celý festival byl nejen provoněn jarní náladou, ale byl připomínkou tradičních řemesel. Děti i dospělí zde mohli nahlédnout pod
šikovné ručičky říčanských i přespolních řemeslníků, ochutnat místní dobroty a sami si
řadu věcí vyzkoušet. Kdo nelenil a účastnil
se soutěže, odnášel si domů zasazený dáreček – sponzorský dar firmy Hubert Neuman
Ekoflor.

Rok se s rokem sešel a Festival
řemesel a slavnosti bylinek opět
rozproudily Říčany. Nikdo se
nenechal odradit chmurným
počasím, účast byla hojná, přes
tisíc návštěvníků si užilo 17.května
2014 na říčanském náměstí bohatý
program spolu s tradičním jarmarkem.

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

O zábavu bylo postaráno
Spokojení návštěvníci si odnášeli dřevěné, keramické či textilní výrobky, koření,
šperky, suvenýry, kabelky, sazenice a mnoho dalších drobností. Při obléhání stánků
každému vyhládlo, tak k slovu přišly čerstvě grilované krkovičky či klobásky od pana
Mráčka a certifikované pivo Velkopopovický kozel, také nositel značky Zápraží originální produkt. Cukrářský salon na tento
den přichystal speciální jablečné zákusky se
skořicí a mátou.
Během akce se na pódiu střídal jeden místní
spolek za druhým. Říčansko může být hrdé na
neuvěřitelně odvážné a šikovné vystupující od
nejútlejšího věku. Na náměstí bylo vidět děti
z říčanských mateřských škol, které zatančily
a zazpívaly. Svůj program předvedli tanečníci
z Tanečního klubu Fuego, Taneční školy Twist,

TS DANCE E B, zazpívaly dívky ze souboru
Elišky Erlichové a zahrál taneční orchestr ZUŠ
Říčany. Na závěr se malí i velcí diváci podívali
na divadelní představení Čert a Káča v podání
souboru DIPONA.
Největší dík patří dobrovolníkům
a neúnavným organizátorům
Festival je pořádán z prostředků města Říčany a z d otace z Ministerstva zemědělství
prostředni ctvím Celostátní sítě pro venkov,
kterou získalo MAS Říčansko na realizaci. Na
jeho organizaci mají největší podíl organizátoři: za Město Říčany Hana Špačková a Jitka
Bahenská a za MAS Říčansko Petra Přílučíková.

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

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí
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Stává se vám, že si někdy nevíte rady?
Svěříte se někomu, dostanete
radu, která sice zní jako dokonalé
řešení, ale nakonec stejně
nezafunguje? Je to proto, že
řešení nevycházelo z vás.
Jediným odborníkem na váš život
jste totiž pouze vy sami.
Co přináší psychoterapie
Aby nám věci fungovaly, je potřeba si v první
řadě uvědomit co vlastně chceme – poznat se,
oddělit to, co je opravdu naše, od toho, co nám
vštěpili rodiče. Rozeznat, co od nás očekává
okolí a co je naší opravdovou touhou a potřebou. Toto pátrání nám může usnadnit psychoterapie. Rolí terapeuta je pomoci objevit klientovi

vlastní vnitřní zdroje, ze kterých může čerpat
kdykoliv potřebuje. Protože všechny odpovědi
máme v sobě. Štastní můžeme být jen tehdy,
když se sami rozhodneme jakým směrem se
má náš život ubírat. Každý má v sobě dostatek
síly a energie aby si zařídil život podle svých
potřeb. Pokud se to nedaří, tak je potřeba odstranit vnitřní překážky a nánosy, které tomu brání.
Terapie je prostor, který umožňuje v bezpečném
prostředí přijetí a pochopení, udělat ve svém
nitru pořádek a rozhodnout se pro to, co sami
chceme.
AGATA ČADKOVÁ,
psychoterapie Říčany,
tel. 607 622 175,
agatacadkova@gmail.com

Nádherné růže na kmínku
Zahradnictví Schuch v Říčanech najdete
v ulici Černokostelecká (vchod z parkoviště
u obchodu „Lidovka“).
Přijďte si k nám vybrat nádherné růže na
kmínku za akční ceny. Pro zákazníky jsme dále
připravili širokou nabídku letniček (přijďte se
inspirovat a prohlédnout si i méně známé druhy) a balkónovek – vybírat můžete z různých
barevných odstínů petúnií, surfínií, bacopy,
bidens, fuchsií nebo gazánií, 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.
Roubované jehličnany na kmíncích
Zahradnictví Schuch nabízí velký výběr listnatých a jehličnatých dřevin, které pocházejí
z vlastní produkce ze školky ve Zdechovicích.

Agata Čadková nabízí psychoterapii vycházející z moderního integrativního směru „Life Dynamic“, konceptu založeném na třech krocích:
sebepoznání, hledání potenciálu ke zlepšení
a přenastavení myšlenkových stereotypů.

„Velmi oblíbené jsou poléhavé jalovce a efektně vypadají roubované jehličnany na kmíncích,
a také modříny.“
Proti mšicím i slimákům
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 slimákům – nabízíme balení od 200 g až po kilová balení.
K dostání jsou u nás travní semena, a to
i speciálně šlechtěná do zátěžových a suchých
oblastí.“

* Koupit u nás můžete vzrostlé stromy,
které rozvážíme po Říčanech zdarma.
* Zahradnictví Schuch nabízí
projektování a realizaci zahrad.

Otevřeno každý den:
Po – Pá: 8 – 18 hod.,
So 9 – 18 hod., Ne 8 – 13 hod.,
mobil: +420 606 057 964,
e-mail: prodejna@schuch.cz

Staňte se realitním makléřem
Často slyším od lidí, kteří chtějí prodat
svoji nemovitost, že každý dům si
nakonec vždy najde svého kupce.
Nemovitost si však žádného kupce sama
nenajde. Ona to neumí. Najít kupce musí
obchodník, a to díky svým zkušenostem
a znalostem,“ uvádí dlouholetý realitní
makléř Ing. Filip Kovařík ze společnosti
RE/MAX VIP Říčany.

se můžete stát i vy! Nemusíte se obávat, že to
nedokážete. Společnost RE/MAX VIP vám nabízí osvědčené know-how, které je otestováno
několikaletou praxí. Výhodou je, že do začátku nepotřebujete žádné investice. Pracujete pro
sebe a pracovní dobu si můžete upravit z větší
části podle svého. Další výhodou je, že u RE/
MAX VIP můžete nabízet, co je vám blízké –
domy, byty, pronájmy či prodeje. A také můžete pracovat, kde chcete – v Praze, na Sázavě,
v Kamenici…

Nabízíme osvědčené know-how
Nabídka nemovitostí je dnes velká a kupující mohou snadno hledat na internetu, a proto
je potřeba klienty zaujmout, oslovit a nabídnout – a to dokáže pouze dobrý makléř. A tím

Vydělávejte sami pro sebe
Pokud máte pocit, že by vás práce realitního
makléře bavila a chcete na sobě pracovat, obraťte se na nás. Rádi vám se vším pomůžeme a vy
můžete konečně začít vydělávat sami pro sebe.

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

V rámci dynamického rozvoje kanceláře
PŘIJMEME SPOLEHLIVÉHO MAKLÉŘE.
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Život v kraji

Divadelní léto na pohádkovém
zámku BERCHTOLD

Divadlo kdysi bývalo oblíbenou
zábavou zámeckých pánů a jinak
to nebylo ani u rodiny Berchtoldů.
Ti dokonce sami rádi nastudovávali
různá drobná představení
a jejich hraním bavili sebe i své
přátele. Proto divadlo k zámku
BERCHTOLD neodmyslitelně patří.
Je tedy čas na jejich počest v této
tradici pokračovat.
Letošní léto se uskuteční první ročník Divadelního léta, během kterého můžete navštívit
celkem tři divadelní představení. Ta se uskuteční
ve čtvrtek 31. července, v pátek 1. srpna a v pátek 29. srpna.
31. července - Svaté neřesti
Ve čtvrtek 31. července se od dvaceti hodin
můžete těšit na představení „Svaté neřesti“ v re-

žii Vojty Nouzáka. Dvouhodinová hra pojímá
o lásce v minulosti, současnosti i budoucnosti
a o všem, co k ní patří.
1. srpna - Hledám milence, značka spěchá
Hned v pátek pro vás ve stejnou dobu divadelní soubor Artur přehraje hru „Hledám milence,
značka spěchá“ v režii Filipa Jana Zvolského.
Být finančně zabezpečený či se oddat radostem
mileneckého styku? A co mít peníze i milenku?
Jak svést nechtěnou manželku k nevěře? Toto dilema je hlavní náplní hry o neúspěšném malíři,
kterého chytila druhá míza.
29. srpna - Táta
V pátek 29. srpna též v osm večer začíná one
man show „Táta“. Komedie humorně vypráví
o tom, jak se muži stávají otci a jak se otci stávají dobrými otci. „Vstup dětí do našeho života
všechno změní. Všichni by se rádi vyspali, ale
nepodaří se to nikomu. Intimní život jde do háje,
oba partneři jsou podráždění a unavení…“, tak

tvůrci popisují náplň světově úspěšné hry. Ale
pozor, hra není vhodná pro děti a mládež mladší
patnácti let.
Vstupné na každé ze tří představení je 280 Kč
a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v síti Ticket Art nebo na naší hotelové recepci.
Přijďte a prožijte příjemný a humorný večer
na divadelním představení na zámku BERCHTOLD. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

13. června - ABBA
Nezapomeňte na koncert ABBA CZ 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. Takže si ho nenechte ujít! Lístky v předprodeji 14 dní před akcí.
Cena: dospělí 250 Kč; dítě, student, důchodce
125 Kč, děti do 3 let zdarma.

HOTEL zámek BERCHTOLD, Hlavní 6,
Kunice - Vidovice, tel.: 313 039 741,
hotel@zamekberchtold.cz,
tereza.ruzickova@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz

Příměstské tábory v Oáze Říčany
jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu
během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory.
Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé
mohou nabídnout velké zkušenosti. První tábory byly organizovány v létě 2004 a od té doby
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí
profesionální sportovní zázemí. V případě deštivých dní se program koná v tenisové hale, tělocvičně a v horní restauraci, kde mají děti zázemí.
Zajištěno je kvalitní celodenní stravování (2x
svačina, ovoce a oběd) a pitný režim.
Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45
do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00
do 18:00. Během této doby je pro děti připraven
bohatý program, který je zaměřen zejména na
pohybové aktivity a sportování. Program probíhá pod vedením kvalifikovaných trenérů a jejich
asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8
dětí ve skupině) a postupně během dne „rotují“
po stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní
bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis,
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.

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

Cena za týdenní turnus je 3.250 Kč (možná
účast i jeden nebo více dnů – 650 Kč/den). Zajímavá je určitě sleva 500 Kč, která je určena
všem dětem, které navštěvují tenisovou školu
Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou
a více sourozenců nebo účasti na více turnusech.
Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve
výši 500 Kč/celý turnus.

Bližší informace
k příměstským táborům
mohou čtenáři najít na
našich webových
stránkách
www.oazaricany.cz
nebo v recepci
(tel. 323601170).
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NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

DĚTSKÝ DEN
V LIHOVARU
pátek 13.6. od 15,00 hod.

Zábavné odpoledne
a soutěže
pro děti i dospělé
soutěžní stanoviště Bambuláci
s odměnou
vystoupení rapperky SharkaSs
(semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má Talent)

vystoupení Parkour&Freerun
sólisté pěveckého sboru Elišky
Erlichové a pěvecká skupina EILLAS
malování na obličej
popcorn pro každého
skákací hrad

www.oclihovar.cz

Změna programu vyhrazena

Kvalitní a nápadité oblečení
ve velikostech 50–176.
Nová letní kolekce španělské značky Mayoral,
v nabídce český PLEAS a Loap.
Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.


• při nákupu nad 500 Kč sleva 50 Kč
• při nákupu nad 1000 Kč sleva 100 Kč
Platnost kupónu do 30. 6. 2014



Sjednejte si pojištění přímo v ČSOB!
Pohodlně na jednom místě.
Nyní navíc obdržíte slevu 15% na pojištění domácnosti
a řadu dalších výhod jako asistenční služby nonstop zdarma
a bonus za bezeškodní průběh.
Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

www.csob.cz

NÁKUPY A SLUŽBY BLÍZKO VÁS
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Kalendář akcí
1. června
■ Kolovraty - Běh mezi stromy

- Klub U Boudů a Rodinné centrum Macek zve děti i rodiče na
klasický a orientační běh.
od 15 do 17 hodin na hřišti s u-rampou startují všechny kategorie, každý účastník obdrží
drobné ceny. http://www.rcmacek.cz

3. června
■ Kolovraty - Něco za Něco - Divadelní spolek UCHO
z Uhříněvsi hraje dramatický kus Williama Shakespeara
od 19.00 hodin v sále U Boudů. Vstupné dobrovolné, http://
www.klububoudu.cz
8. června
■ Klokočná – Dětský den od
13.00 – těšte se na soutěže pro
děti i rodiče, skákací hrad, vystoupení skupiny scénicko-dobového šermu MANUS REGIS,
dobré občerstvení, hudba a veselá nálada.

14. června
■ Vyžlovka - festival Vyžlovské

léto na místním koupališti. Od
15 hodin dětský program (hry,
skákací hrad), od 17 h. dětské
disko. Od 20 do 24 hod. Zahrají Los Homolos, Agapepe a Try
Duby. Vstupné děti 10 a dospělí 30 Kč.
■ Říčany – Pochod pytláckými
roklemi - start 7:00 - 10:00 v Říčanech na nádraží ČD. Trasy
pěší 10-50km, cyklo 15-70km
Informace: Přemysl Douša, tel.
606 442 269

15. června

všichni sejdeme, zapálíme ohníček a upečeme buřtíka (buřtíky a deku na sezení s sebou).
Startovné – 30 Kč. Za vytrvalého deště se akce ruší.
* Kunratice - Fotbalová benefice - od 10 hodin zveme na hřiště
SK Slovanu Kunratice. V rámci
oslav 90. výročí klubu se odehrají exhibiční zápasy. Nastoupí také tým osobností a děti se
zdravotním postižením z KC
Motýlek, jimž věnujeme výtěžek.
Zajímavý doprovodný program.
Více info na www.fotbal-kunratice.cz a Komunitní centrum Motýlek, www.motylek.org.

22. června
* Senohraby – Senohrabské
pohádkování aneb strašidelný
sněm, 9.30 - 14h, Vávrův palouk. Pohádková trasa pro děti
plná úkolů a děsivých strašidel.
Pořádá Senohrabská beseda
a TJ Sokol Senohraby.

28. června
■ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A OSADNÍ VÝBOR KUŘÍ
VÁS ZVOU NA VÝROČNÍ OSLAVY KONANÉ DNE 28. ČERVNA
2014 OD 14 HODIN.

29. června

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

21. června
■ Jevany - CESTA NA PRÁZDNINY (organizuje o.s. Tudynudy ve spolupráci MŠ JITŘENKA) - od 15h startujeme do
16.30h - na hrázi Vyžlováku
- dobrodružnou cestou plnou
netradičních úkolů děti dojdou
na koupaliště Vyžlovka, kde se

Milí rodiče a děti, podařilo se nám vybudovat nové, bezpečné,
oplocené hřiště. Najdete zde pískoviště, houpačky, klouzačku, domeček a dokonce i bazén, kde se budeme za hezkého počasí koupat. Už se těším, jak si užijeme léto a prázdniny. Budeme jezdit na
výlety vláčkem i autobusem, pořádat dobrodružné výpravy do lesa,
samozřejmě budeme tvořit, protože jsme šikulkové a také cvičit, zpívat a trochu se učit, abychom hravě zvládli školu. Prázdniny budou
v MC Beruška dobrodružné, protože pojedeme na cestu kolem světa
a dozvíme se spoustu zajímavých informací.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří u nás byli
spokojeni a své děti neumístili do státní školky, i když na to měli nárok. Velice si této důvěry vážím. Jsem ráda, že se u nás děti cítí jako
doma.
Iveta Zadáková
HLÍDÁNÍ FUNGUJE KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN V PRŮBĚHU
CELÉHO ROKU VČETNĚ PRÁZDNIN, 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.
MC Beruška sídlí v SKC Ondřejov, bližší info tel.: 724 850 569.

■ Čestlice – Svatoprokopská

pouť od 9 do 16 hod. Čekají na
vás houpačky a kolotoč, staročeská střelnice, stánky a pouťové dobroty, salonní fotografický ateliér a program s divadlem,
kramářskými písněmi a koláčkovou soutěží. Srdečně vás
zvou obec Čestlice a římskokatolická farnost Čestlice.

– Kostelec nad Černými lesy,

Salon kotlů,

MC
Beruška
máme otevřeno celé prázdniny

■ Nová kavárna Chococafé
fabrigue, Masarykovo nám.
73, Říčany, vás srdečně zve:
■ 18. června od 18. hod.
Degustace čokolády ochutnávka 12 vzorků
nejkvalitnějších světových
značek čokolád, prezentace
o historii, výrobě a složení
čokolád a mnoho dalších
zajímavostí. Cena 420 Kč
■ 21. června Modelování
s marcipánem (každý účastník
si domů odnese dort, který si
potáhne marcipánem a vyrobí
si figurku). Od 9 – 12 hod. kurz
určen pro děti, cena 520 Kč. Od
13 – 19 hod. kurz pro dospělé,
náročnější zdobení, cena
1000 Kč.

■ Volnočasové centrum
Na Fialce zve v pondělí
16. června od 18 hodin na
přednášku Mgr. Pavla Kotena,
PhD. na téma „Hledání nové
Země“. Ve své přednášce se
bude věnovat aktuálnímu
tématu současné astronomie.
První planety obíhající jinou
hvězdu než je naše Slunce exoplanety - byly objeveny
v roce 1995. Jejich počet od té
doby velmi rychle roste a už
se blíží dvěma tisícům. Stále
pokročilejší metody hledání
exoplanet náš přibližují
okamžiku, kdy budeme
schopni pozorovat planety
podobné naší Zemi.

KULTURNÍ CENTRUM
LABUŤ Říčany, www.kclabut.cz
■ 4. června, 19.30 hod. - Letní
koncert Říčanského komorního
orchestru. Koncert populárních
operních melodií, diriguje
P. Chovanec. Sólisté: Lucie
Laubová – soprán, Veronika
Komínová – alt, Petr Jedelský –
tenor, Jan Ericsson – bas.
■ 5. června, 20.00 hod. - Ondřej
Havelka a jeho Melody Makers
„Perly swingu 2“ – Koncert
oblíbené kapely s hity českého
a svétového swingu 30. a 40.let.
■ 11. června, 19.30 hod. Kristina Fialová – viola, Martin
Levický – klavírní doprovod.
Koncert z cyklu Kruh přátel
hudby.
■ 12. června, 19.30 hod. - Vlčci
hrají pro stacionář – Benefiční
koncert vážné hudby ve prospěch
denního stacionáře pro seniory.
■ 18. června, 19.00 hod. - „Mám
jednu ruku dlouhou… za tu dobu“
1 – Letní koncert u příležitosti
25 let trvání kytarové kurzu
Jiřího Bardy a sboru Bardáček.
Další den se bude konat další
koncert, kde vystoupí i bývalí žáci
kytarového kurzu.
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Týden letní angličtiny v Říčanech
V létě můžete našlapat spoustu
kilometrů pěšky či na kole, naležet spoustu hodin na lehátku,
vidět mraky památek. Nebo můžete za týden výrazně zlepšit své
jazykové schopnosti.
Stačí pět intenzivních dnů,
které nastartují, osvěží a rozšíří
vaše znalosti angličtiny. Může-

te pak vyrazit na dovolenou, kde
se konečně domluvíte, povedete
obchodní jednání, při němž vám
nic neunikne, ohromíte při přijímacím pohovoru nebo překvapíte ve škole a zlepšíte si známku.
Během těchto pěti dnů začnete svou angličtinu skutečně používat!

To všechno díky intenzivnímu
jazykovému kurzu, který toto léto opět pořádá jazyková
škola LANGFOR v Říčanech.
Od pondělí 4. 8. do pátku 8. 8. jsou pro zájemce otevřeny
kurzy na 3 úrovních.
Absolventi letních kurzů si pochvalují moderní styl výuky
s využitím interaktivní tabule zkušené plně kvaliﬁkované lektory a intenzitu, kdy pět dní doslova žijí cizím jazykem. Navštivte www.langfor.cz a možná zjistíte, že letní intenzivní
kurz jazykové školy LANGFOR je přesně to, co potřebujete, nebo si dokonce vyberete z široké nabídky celoročních
kurzů.
Kvalita služeb JŠ LANGFOR je mimo jiné potvrzena i jejím
členstvím v Asociaci Jazykových škol a agentur ČR, do které byla v tomto roce po splnění vstupních požadavků kontroly kvality přijata jako jediná škola na Praze-východ.
www.langfor.cz

Zveme Vás na
zábavné odpoledne pro děti, rodiče a milovníky psů
spojené se soutěží

ŘÍČANSKÝ
HAFAN
neděle 8. 6. 2014
(Říčany – Marvánek)

Letní akademie Jevany
Srdečně zveme na čtvrtý ročník výtvarných kurzů pro děti,
které se konají o prázdninách v Jevanech v ateliéru se zahradou.
Termíny: 14. – 18. července, 21. – 25. července, 11. – 15. srpna,
18. – 22. srpna, 25. – 29. srpna.
Bližší informace: e-mail: lucie.dvorak@centrum.cz,
tel.: +420 607 892 941, www.letniakademie.cz.
Divadelní léto ve Strančicích
12. 6. 2014 – 18:00 hod.
VÝSTAVA o historii divadla
ve Strančicích, večer ve
21:00 promítnutí filmového
dokumentu k šestistému výročí
vzniku obce Strančice. Akce:
Letní divadlo Ve skále 2014,
ul. V Březince, Strančice.
13. 6. 2014 – 20:30 hod.
ROZMARNÝ DUCH – autor:
Noel Corwel, hraje: „Strančické
divadlo Pro radost“. Líbezná
anglická duchařská komedie
o tom, že není radno si zahrávat
s okultními vědami. Příběh
Charlese Condomina obletěl
úspěšně doslova celý svět
a potěšil milióny diváků. Akce:
Letní divadlo Ve skále 2014,
ul. V Březince, Strančice.
14. 6. 2014 – 10:00 hod.

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
PRO NEJMENŠÍ DIVÁKY
– hraje „Sváťovo dividlo“
z Litoměřic. Akce: Letní divadlo
Ve skále 2014, ul. V Březince,
Strančice.
14. 6. 2014 – 15:00 hod.
ČESKÝ HONZA – hraje:
„Divadelní spolek Ucho
z Uhřiněvsi“. Pohádka o tom,
kterak Honza vyzraje na draka
a zvítězí i nad proradným králem
a jeho pyšnou dcerou. Akce:
Letní divadlo Ve skále 2014,
ul. V Březince, Strančice.
14. 6. 2014 – 20:30 hod.
POCTIVÍ SPOLEČNÍCI
– autor: O´ Henry, hraje:
„Divadelní spolek Svatopluk
z Benešova“. Tři povídky na
témata O´ Henryho v režii
Bohumila Gondíka. Akce:
Letní divadlo Ve skále 2014,
ul. V Březince, Strančice.

Program:
14.00

Prezentace účastníků

14.15

Vyhodnocení výtvarné soutěže – 1. část

14.30

Ukázka výcviku psů

14.45

Vyhodnocení výtvarné soutěže – 2. část

15.00–16.30

Soutěž psů a ukázky výcviku psů

16.30

Vyhodnocení soutěže psů – předání cen

17.00

Ukončení akce

Soutěže se mohou zúčastnit všichni psi
v doprovodu osoby starší 15 let, jejichž
majitelé vezmou s sebou potvrzení
o očkování svého čtyřnohého miláčka,
vodítko a náhubek pro psa.
Akce se koná pod patronací
místostarostky Říčan Karly Egidové
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Zveme vás na letní grilování

Krásný zrekonstruovaný hotel Vyžlovka, stojí hned u hlavní Pražské
silnice a rozhodně ho pro jeho oranžovou fasádu nepřehlédnete.
Až pojedete kolem, určitě se zastavte. Posedět můžete na klidné letní
terase, která je schována v areálu hotelu.
Restaurace nabízí příjemné posezení pro více než 90 hostů. K dispozici je také salónek pro pořádání svateb a dalších rodinných akcí. A co
nabízí jídelní lístek? Moderní českou kuchyni a vybraná mezinárodní
jídla. Denní menu u nás dostanete
do 15 hodin jen za pouhých 69 Kč.
Kvalitními, poctivými obědy a vy-

branými lahůdkami k večeři jsme
se proslavili. Přijďte se přesvědčit!
Jídlo vám zabalíme i s sebou. Pro
pohodlí hostů jsme v restauraci zavedli kuřáckou a nekuřáckou zónu!
A protože nastalo léto, tak zveme
všechny hosty na grilované dobroty.
Těšit se můžete například na marinovanou pikantní krkovičku.

Přijeďte na koupaliště
nebo na rozhlednu
Obec Vyžlovka leží v krásné rekreační oblasti. V sousedství se nachází
Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny s množstvím cyklostezek
s příjemnými terény. Z hotelu můžete
vyrazit již rovnou na kole. V okolí je
také množství rybníků – u Vyžlovského najdete romantické koupaliště
a je vzdáleno cca pět minut chůze od
hotelu. Navštívit můžete i vyžlovskou rozhlednu Skalka, kam od nás
také dojdete pěšky.
Krásné pokoje za nízkou cenu
V Hotelu Vyžlovka se můžete
ubytovat v moderních pokojích,
které jsou vybaveny vlastní koupelnou, WC a kabelovou televizí. Přípojení wifi v areálu hotelu
a restaurace je zdarma. Překvapí
vás nízké ceny, přesvědčte se v našem ceníku. Samozřejmostí je prostorné parkování v areálu hotelu
(vejde se až 55 aut), které je vhodné i pro autobusy.

Rozhledna Skalka Vyžlovka.
Na svatby jsme odborníci
Svatby pořádáme velmi rádi
a je potěšující, že nás spokojení
novomanželé doporučují dále.
Svatebčanům splníme každé přání
– od jídelníčku, nápojového lístku,
ubytování až po výzdobu.

Kontakt:
Jevanská 9, Vyžlovka,
email:
hotel.vyzlovka@email.cz,
tel. hotel: 739 051 993
tel. restaurace: 733 228 272
www.hotel-vyzlovka.cz
otevřeno denně
od 11 do 23 hod.

Laminátové podlahy
od 196 Kč/ vč. DPH

Vinylové podlahy
od 345 Kč/ vč. DPH
Acer Iconia

Dřevěné podlahy
od 719 Kč/ vč. DPH

Sencor Element

Při nákupu nad 34 000 Kč, tablet Sencor Element. ZDARMA
Při nákupu nad 55 000 Kč, tablet Acer Iconia. ZDARMA

Ilustrační foto
Slevy a bonusy nelze slučovat.
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Odborníci na nízkoenergetické domy
Developerská a investiční společnost FURUD a.s.
se specializací na výstavbu nízkoenergetických domů,
otevřela novou kancelář v Říčanech v OC Lihovar. Přijďte
se nezávazně informovat na nové trendy ve stavebnictví
a o novinkách na trhu s nemovitostmi.
Společnost FURUD se specializuje na prodej keramických montovaných domů a montovaných
dřevostaveb. Naše domy můžete
vidět například v obci Herink, kde
jsme realizovali přes 80 nemovitostí různých typů a velikostí.
Jako první jsme přišli s ojedinělým
způsobem financování domů, a to
formou klasického družstevního
vlastnictví. Tento model se osvědčil například při výstavbě rodinných domů v obci Doubek.

Keramické montované domy
z Liaporu
Od letošního roku, jsme do své
nabídky nově zahrnuli výstavbu keramických montovaných domů z Liaporu. Našim klientům tak můžeme
nabídnout veškerý komfort 21. století, který tyto domy poskytují.
Q V lehkých keramických panelech jsou již zabudované veškeré
instalace elektřiny, vody, topení.
Q Hrubá stavba je realizována do
pouhých 5ti dnů.

Vyberte si svůj dům - například model FURUD 105 - bungalov 4+kk

Povrchové úpravy interiéru se
mohou realizovat pouze pomocí
stěrky či nátěru.
Q Velmi nízké energetické nároky
na topení a běžný chod domácnosti.
Q Liapor je nemrznoucí, ohnivzdorný, má vynikající paropropustnost – zabraňuje kondenzaci
vodních par, a není toxický.
Q

Ani to není problém!
Pokud máte vlastní pozemek
a líbí se vám některý z našich
domů, rádi vám s jeho kompletní
výstavbou i všemi přípravnými
pracemi pomůžeme. Pokud se vám
líbí naše pozemky a máte vlastní
představu o svém vysněném domě
– ani to není problém.
Dům k dokončení nebo na klíč?
Nabízíme dvě varianty dokončení domu. Dům k dokončení tato varianta je vhodná pro klienty,
kteří si chtějí dům dotvořit sami
a přesně podle svých představ.
Připravena je hrubá stavba, včetně
střechy, oken a topení plus příprava na rozvody instalací.

Dům na klíč - jedná se o kompletně vybavený dům k nastěhování.
V této variantě máte možnost využít
naši širokou škálu nabídky standardního vybavení. Samozřejmostí jsou
i nadstandardy, které s našimi klienty řešíme individuálně.
Keramické domy stavíme v malebné krajině v obci Popovičky.
Na prodej jsou již pouze samostatně stojící domy, řadovky jsou
vyprodány. Děkujeme klientům
za důvěru, kterou nezklameme.
Zakládáme si na naší dobré pověsti a na tom, že jsme „místní“
developerská společnost.

FURUD a.s.,
Centrum Lihovar Říčany,
Barákova 237,
tel.: 774 03 07 07,
721 13 80 11, 603 86 08 20,
e-mail: info@furud.cz,
www.furud.cz

PRÁZDNINY ve Světě dětí na dlani v Říčanech
Svět dětí na dlani pro vás připravil
prázdninové kurzy plavání:

Nezapomněli jsme ani na příměstské
tábory:

Černokostelecká ul. - během prázdnin jsme
pro vás připravili několik variant kurzů plavání.
Ceny jsou až o 20% nižší! Zvolit můžete plavání pro rodiče s dětmi od šesti měsíců nebo
plavání pro děti od čtyř let bez rodičů.
Q Volnočasové centrum Na Fialce - přihlaste
děti na kurzy plavání, které probíhají v krásném
bazénu Na Fialce. Kurzy jsou různě dlouhé podle toho, kolik máte času. Děti jsou samozřejmě
rozdělovány do skupin podle výkonnosti. Neplavci se naučí plavat a pokročilí se zdokonalí.
Aktuální info a termíny sledujte na níže uvedených webech.

Q Černokostelecká ul. - dopolední Pidiškolič-

Q

ka s Rákosníčkem
Připravili jsme dopolední týdenní program pro
děti od 4 do 6 let. Dopolední program nabídne dětem lekci plavání, cvičení v naší tělocvičně a výtvarné tvoření. Chystáme se i ven do zahradnictví,
kde si děti vyzkouší péči o rostlinky. Začínáme
v 8:30 hod a zavíráme před obědem ve 12:30 hod.
Kapacita pidiškoličky je 6 dětí. Cena týdenní pidiškoličky je 1 250 Kč a mimo program zahrnuje
pitný režim, dopolední svačinku, výtvarný materiál a drobné odměny pro každého pidižáčka.
Připravené termíny: 30.6. – 4.7., 14.7. –
18.7., .8. – 8.8., 11.8 – 15.8.

Q Volnočasové centrum Na Fialce - Sportujeme s úsměvem a plníme Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Vaše děti prožijí týden plný her, soutěží a pohybu, nezapomeneme však ani na relaxaci a strečink. Budeme skákat a házet do dálky, běhat
krátké i delší tratě, skákat přes švihadlo, plavat,
výtvarně tvořit, hrát hry. Plavání je zařazeno vždy
na ráno, pak následují atletické disciplíny. Po
obědě a odpočinku vyzkoušíme různé kolektivní
sportovní hry a na pátek je naplánován celodenní
výlet. Všechny výsledky zaznamenáme a na konci proběhne předání medailí a diplomů. Zajištěna
dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim.

Cena je 2 700 Kč a zahrnuje program, svačinu po plavání, oběd a odpolední svačinu, samozřejmostí je celodenní pitný režim.
Pro účastníky plaveckých kurzů pořádaných naší plaveckou školou nabízíme zvýhodněnou cenu 2 500 Kč. Začátek programu od 8 hod. a konec v 17 hod. Termíny 7. 7. – 11. 7.,
nebo 14. 7. – 18. 7.
Svět dětí na dlani, Černokostelecká 2205, Říčany (parkoviště vedle obchodu LIDL),
Tel. do recepce: 323 605 426, 602 540 115, www.svetdetinadlani.cz, www.nafialce.cz.
Lektorka plavecké školy Na Fialce Petra Horká, tel:. 724 795 207,
e-mail: petra.horka@seznam.cz. Aktuální info a termíny sledujte na uvedených webech.
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VillaVojkov.cz
776 776 897
~
~
~
~

steaky
burgry
speciality na grilu
mořské speciality

otevřeno:
pátek, sobota, neděle

Citrónová verbena, okurky a stévie
Q Zákazníci si mohou vybírat
z široké nabídky sadby zeleniny,
jako jsou kedlubny, okurky, rajčata, saláty, papriky i melouny.
Nebude chybět ani bílá salátová
okurka.
Q V nabídce máme citrónovou verbenu, ze které se dá připravit osvěžující nápoj v horkých letních
dnech a bylinku stévii, která je využívaná jako přírodní sladidlo a je
proto vhodná i pro diabetiky.
Q Už je čas i na trvalky a letní keře. Najdete u nás velký výběr keřů
kvetoucích i okrasných listem. Nenechte si ujít akci – thuje Smaragd
za akční cenu 65 Kč.

Q Na zahrádce nesmí
chybět bylinky například saturejka, rozmarýn, tymián, majoránka, které jsme
pro vás vypěstovali.
Q Proti slimákům zabere přípravek
Vanish, nebo Feramol, který je šetrný k přírodě a neublíží domácím
mazlíčkům.
Q Je čas na preventivní postřiky
proti plísni na okurkách, rajčatech.
Doporučujeme přípravek Aliette
a Dithane, který můžete aplikovat
při výsadbě rostlin. Na zahradách
dále musíte bojovat proti housenkám, mšicím, padlí a skvrnitosti listů.

Zahradnictví Alfík je v Louňovicích u silnice Kutnohorská
( na první hrázi ). Otevírací doba : po-so 9.00 až 17.00,
ne 9.00 až 12.00 hod. Tel. 606 494 939, 723 516 513.

Teď je ten správný čas
na kominíka!

✁

Objednejte si kominíka právě teď a získejte
hned dvě výhody najednou. Zaprvé budete mít
vše bezpečně zkontrolováno a vyčištěno, až
se vás zima zeptá, co jste dělali v létě a navíc
pokud si čištění objednáte v termínu od 1. 6.
do 15. 7. 2014, pak vám bude poskytnuta sleva 100 Kč na kontrolu a čištění vašeho komínového průduchu. Kupón prosím vystřihněte

My kominíci od Pechlátů jsme
slušní a poctiví a svou
ev
práci vždy odvádíme
a
s maximální pečlivostí.

sl

10

p
do latí
15 od
. 7 1.
. 2 6.
01
4

0

a předejte při placení našemu kominíkovi. To,
že nyní komín a ani spotřebič nevyužíváte, vám
poskytuje úžasnou šanci nechat si vše vyčistit
a zkontrolovat v absolutní pohodě a klidu, když
nepotřebujete topit. Pokud návštěvu kominíka
odložíte na konec léta anebo podzimu, budou
čekací lhůty delší a nebude k dispozici tolik termínů na výběr.

Kominictví Pechlát, s. r. o.,
Široká 214, Říčany,
tel.: 777 212 321, 323 603 444
e-mail: info@pechlat.cz,

Kč
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Spolehlivost, kvalita a férové ceny
Stavební a přepravní ﬁrma Miroslav Šmíd
ze Svojetic vám nabízí spolehlivost, kvalitu
a férové ceny. Ve svém oboru úspěšně působí více jak 20 let.
Firma Miroslav Šmíd se specializuje na:
Ŷ Zemní práce, jeřábnické práce, nákladní
dopravu.
Ŷ Betonové jímky kruhové a hranaté, jímky
Gama, stropní panely, betonové trouby –
vše s možností realizace na klíč.
Stropní systém SPIROLL a PARTEK –
betonové panely
Zpracujeme vám nabídku podle projektové
dokumentace, dovezeme stropní panely nákladní dopravou na místo určení, provedeme
usazení nebo vykládku pomocí vlastního jeřábu.
Železobetonové domovní jímky
Nabízíme kvalitní nádrže o síle stěn 15 cm!
Jímka se skládá z vlastní kruhové nebo obdélníkové nádrže, víka jímky a poklopu, který
dodáváme se zámkem pro větší bezpečnost.
Pro nepříznivé hydrogeologické podmínky
staveniště lze jímku opatřit protivztlakovým
límcem.

Nový mostek v Srbíně
V ulici U Požáru, spojující Srbín a Louňovice, ﬁrma Miroslav Šmíd dokončila nový mostek, jenž nahradil stávající brod přes Louňovický potok, který se vlévá do
rybníku Požár. Pro všechny motoristy byl průjezd přes
brod obtížný, hlavně při větších dešťových srážkách,
kdy je průtok potoka vydatný. Obecní úřad v Mukařově se rozhodl situaci vyřešit a zadal stavbu mostku
ﬁrmě Miroslav Šmíd. Ta navrhla řešení situace a vybudovala kvalitní mostek z betonových prefabrikátů a litého betonu umožňující přejezd i nákladních vozidel.
Jako bonus nad rámec rozpočtu byla upravena i část
příjezdové asfaltové cesty.

Kontakt: Stavební a přepravní
ﬁrma Miroslav Šmíd,
Choceradská 6, Svojetice.
INFOLINKA Po–So 7–18 hod.,
tel.: 323 610 000, 777 344 949,
e-mail: kontakt@miroslavsmid.cz

OTEVŘENO
DENNĚ

PR.indd 15

24.05.14 17:11

Možnost pořádání firemních
akcí a večírků, rauty, turnaje

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul.,
251 62 Mukařov

www.bowlingvojkov.cz

Rezervace: 323 660 231
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DITON: Krása dřeva s vlastností betonu
Plánujete novou terasu, chodníček nebo chcete upravit schody na zahradě
a rozmýšlíte se mezi betonovou dlažbou
a dřevem? Můžete mít obojí! Vyzkoušejte betonovou dlažbu, která na první pohled vypadá jako dřevo.

Společnost DITON obdržela v rámci mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně ocenění
„Stavební výrobek roku
2014“. A sice za dlažbu s hloubkovou úpravou EKOAKTIV. Odborná
v
porota udělila společnosti
por
DITON cenu za nápaditost.

Prkna, palisády i schody
Společnost DITON nabízí betonová prkna,
schody i palisády v dokonalé imitaci dřeva. Výrobky vznikají litím celoprobarveného betonu
do forem, jež umožní dodat konečnému výrobku ojedinělý vzhled. Lité betonové výrobky od
společnosti DITON mají díky použití speciálních barev a propracovaných forem dokonalý
vzhled k nerozeznání od opravdového dřeva.
Jejich výhodou je oproti dřevu dlouhodobá
životnost, minimální údržba a stálobarevnost –
barva se „neošlape“, ani nevybledne. Vybrat si
můžete vzhled dubu nebo smrku.

Samočisticí dlažba EKOAKTIV využívá
principu fotokatalýzy, kdy se působením
světla vytvoří aktivní povrchová vrstva,
která odpuzuje a rozkládá částice nečistot. Nastává samočisticí efekt – částice
nečistot jako např. saze, výfukové plyny,
mech, řasy se pomocí slunečního záření naruší a první déšť je pak jednoduše
smyje.
Výrobky Diton žádejte u vašeho prodejce stavebnin
Na webových stránkách www.diton.cz si
můžete snadno vyhledat nejbližšího prodejce produktů Diton.
Kontakt: Praha Diton, s.r.o.
Bečovská 939, Praha-Uhříněves
mobil: 731 627 314, 739 348 367
pracovní doba: po-pá od 7 do 17 hod.
www.diton.cz

AUTO-PILAŘ patří mezi
nejmodernější centra v ČR

PR.indd 17
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Autorizovaný dealer vozů Renault a Dacia
- společnost Auto-Pilař Říčany vás zve do
nově zrekonstruovaného showroomu. Díky
této náročné renovaci se společnost
Auto-Pilař zařadila mezi nejmodernější
centra v České republice.
„Máme radost, že se rekonstrukce podařila
a můžeme našim klientům nabídnout maximální
servis a veškeré pohodlí,“ říká jednatel Petr Pilař.
„Na zákazníky čeká příjemné prostředí, včetně
dětského koutku a klientské zóny s možností zapůjčení tabletů. Velkou změnou prošlo i zázemí
areálu. Zvětšil se prostor dílen, takže odbavíme
více zákazníků a tradičně můžeme nabídnout
nejmodernější servisní vybavení, včetně lakovny,
rovnacího rámů a další. Rozšířili jsme skladové
prostory i mechanickou dílnu. Díky tomu můžeme opravovat i ty největší dodávky do 5 tun.

Obliba Dacie stále roste
„Nový vzhled“ získal i showroom značky Dacia,
která stále zaznamenává zvýšený zájem zákazníků.
Těšte se na nové Twingo
Renault připravuje na tento rok představení
dvou nových modelů – a sice Twingo a Trafic. Novinky se ponesou v duchu modernizace
značky Renault, které předznamenal již nový
model Clio. Nové Twingo, které vzniklo na stejné platformě jako Smart od Mercedesu, by mělo
dorazit do showroomu Auto–Pilař již v srpnu.
„Půjde o „hravé“ minivozidlo zaměřené na styl
a individualitu každého zákazníka. Klienti si
budou moci vybrat nejrůznější personalizace
vozu,“ říká Petr Pilař.
Značková prodejna Thule
V showroomu Auto-Pilař najdete i značkovou prodejnu Thule, která nabízí střešní

nosiče, střešní boxy, držáky kol a držáky na
zimní i vodní sporty. Koupit si můžete také
cyklovozíky, dětské sedačky a dětská kola
a odrážedla.

Kontakt: Auto-Pilař s.r.o.,
Černokostelecká 268, Říčany,
tel.: 323 601 186, prodej@auto-pilar.cz,
tel.: 323 601 185, servis@auto-pilar.cz
obchod Thule, tel.: 721 310 980,
e-mail: ricany@obchod-thule.cz,
www.auto-pilar.cz
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LAST MOMENT
S FABIA TOUR

Příští zájezd na Jadran?
Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.
Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. Na palubě
vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý komfort, jako
rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná okna
či centrální zamykání. A díky prodloužené záruce si ho můžete
bezstarostně užívat celé 4 roky! Například model ŠKODA Fabia
Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním
ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Tak se rychle sbalte a zaregistrujte
si u nás nabídku last moment s mimořádnou výbavou i cenou.
fabiatour.cz
* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

ŠKOD

A Fab

189 9

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ia Tou

r od

00 Kč

se ŠK
ODA F
inanc
e od Š

koFIN
u

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

Peletky čisté bílé 15 kg
5,50,- kg/Kč bez DPH
6 mm EN PLUS A1
Peletky tmavé 15 kg
5,- kg/Kč bez DPH
6 mm DIN PLUS
Peletky bukové 25 kg
5,40 kg/Kč bez DPH
8 mm EN PLUS A1
Množstevní slevy na
tel. kontaktu 774 505 111
www.europalivo.eu
email:
europalivo@europalivo.cz

BENO Říčany, s.r.o
Říčanská 1818
251 01 Říčany
Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz

... pro Váš dům přímo od výrobce

garážová vrata
předokenní rolety
vjezdové brány
venkovní žaluzie
plotové výplně

774 224 655
ricany@rollo.cz
Říčany

www.rollo.cz
www..rollo
www
rollo..cz
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Hit letošního léta – dřevěné chatky a domky
Přemýšlíte o tom, že by se vám na zahradu
hodila hezká a praktická chatička ze dřeva? Sloužila by k ukládání zahradního nářadí, kol, sekačky, zahradního nábytku, grilu a dalších věcí, které používáte a na než
se v garáži nebo na půdě již nenajde místo.
Internetový obchod DŘEVO PRO DŮM nabízí širokou nabídku výrobků ze dřeva a na
adrese www.drevoprodum.cz najdete velký výběr nejrůznějších chatiček a domků
ze dřeva. Stačí si jen vybrat a objednat.
Obytné zahradní domky
DŘEVO PRO DŮM vyrábí a dodává nejen chatičky určené pro skladování věcí, ale i dřevěné
domky, které se hodí pro bydlení. Stavby lze
zateplit a využívat jako rekreační bydlení, nebo „zahradní“ pracovny a ateliéry. Zákazníci si
velmi oblíbili moderní dřevěné domky kombinované se sklem. DŘEVO PRO DŮM dodává
tyto stavby v praktické „stavebnici“, kterou si
snadno smontujete. V případě zájmu si můžete
objednat i montáž.

Ŷ Atypický zahradní domek Xenie
s rovnou střechou o rozměru 3,8 x 5,6 m
v kombinaci skla a dřeva. Síla rámu 10 cm.
Síla vnějších stěn (palubek) 19 mm. Stěny
jsou připraveny k možnému zateplení. Dveře jsou otevírací o rozměru 2200 x 1600 mm
se zasklenými výplněmi a jsou opatřeny
uzamykatelným zámkem. Ze strany chatky
jsou dveře. Cena 98 252 Kč včetně DPH.

Všechny výrobky internetového obchodu DŘEVO
PRO DŮM jsou vyrobeny
z kvalitního, dobře vysušeného dřeva. Konstrukce
jsou vyrobené z masivních
hranolů, jenž zaručují dobrou stabilitu a stoprocentní
bezpečnost výrobků.
Nemusíte jezdit do nejrůznějších obchodů a porovnávat ceny! Pokud věříte
našemu poctivému řemeslu, neváhejte a navštivte
náš internetový obchod DŘEVO PRO DŮM. Jestliže si budete přát jiné rozměry,
než jsou uvedeny v nabídce, budeme se vám snažit vyhovět. Velkou výhodou našeho internetového obchodu jsou velmi krátké dodací lhůty – zboží vám dovezeme
do 14 dnů. Zboží dopravíme na jakékoliv místo po celé ČR a po
p dohodě nabízíme
možnost montáže a dalších povrchových úprav.
Internetový obchod www.drevoprodum.cz
Kontaktní telefon: 606 076 736.

Ŷ Zahradní chatka Melánie
Velmi oblíbená stavba s jednokřídlovými
dveřmi pro uskladnění zahradního nářadí
a techniky. Cena 23 716 Kč včetně DPH.

Ŷ Zahradní domek Petra
Tloušťka stěn (prken) 15 mm. Spojovací materiál je ošetřen zinkováním. Cena
26 571 Kč včetně DPH.

Vyrábíme plastové jímky, vodoměrné šachty i obrubníky
PR.indd 16

Záruční i pozáruční servis
Našim klientům poskytujeme záruční i pozáruční servis a navíc nabízíme jistotu, že na naše
výrobky máme náhradní díly skladem např. nástavce, poklopy atd.
Zakázková výroba z polypropylenu
Z plastu dokážeme vyrobit prakticky cokoliv –
od trávníkových obrub, nádob na rostliny, patrové
truhlíky na pěstování jahod, až po jezírka na zahradu, nádrže nebo ochranné „vaničky“ do kufrů

Firma Aquarius Invest cz působí ve
Všechromech již od roku 1999 a specializuje se převážně na výrobu plastových jímek, nádrží, vodoměrných šachet, vsakovacích jímek, šachet na vrt
a domovních čerpacích stanic pro tlakovou kanalizaci.

Zákazníci si často objednávají jímky
na dešťovou vodu, kterou využívají
na zalévání. Rozměry nádrží se
dají libovolně měnit podle přání
zákazníka.

24.05.14
aut atd. Úpravy rádi provedeme i na jímkách,
šachtách a dalších našich výrobcích. Nádoby lze doplnit o podstavce, ventily, uzávěry, sondy a zátky.

17:11

Nabízíme výrobu plastových poklopů
na betonové skruže. Jsou lehké,
nerezaví, voděodolné a nepropustné.
NOVINKA! Vybrat si můžete i plast
o síle 6mm bílé barvy.
Kontakt: Aquarius Invest cz s.r.o.,
Všechromy 82 – EXIT 15 dálnice D1,
200 m od dálnice směr Strančičce,
tel.: 323 642 032, 602 285 554,
e-mail: aquarius@aquariusinvest.cz,
www.aquariusinvest.cz
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Řádková inzerce
■ ČENDA ÚKLID – úklid oken,
zimních zahrad, koberců,
sedaček či pravidelné úklidy
kanceláří, domů, zahrad.
Tel. 603 874 107.
www.cenda-uklid.wbs.cz,
cendauklid@seznam.cz

Soukromé lekce angličtiny
a němčiny. Tel.: 733 363 404
■ Hledám spolehlivou
hospodyni s vlastním autem na
výpomoc do domácnosti
a zahradníka na údržbu zahrady
v Mnichovicích.
Telefon: 323 605 123, volat večer.
■ CUKRÁŘKU - přijmeme do
cukrárny na Praze 10. Malý
kolektiv, vlastní výroba.
Velmi dobrá dostupnost MHD,
vlak Vršovice. Chuť pracovat.
tel. 702 811 903,
cukrarna.hanny@seznam.cz.

■ VODA - TOPENÍ,
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
Tel: 604 835 260, inhe@seznam.cz.
Hledáme k pronájmu
● skladové prostory pro zřízení
prodejního skladu – možnost
příjezdu a stání dodávek,
nákladních vozů
● výdejnu pro eshop -obchod
/i možnost spolupráce s již
fungujícími obchody/
● Kancelář (jednotlivě i do
hromady)
Tel.: 775 310 206
veramachackova@mojericansko.cz
Pronajmu pěkný byt 2+kk
v Říčanech, krásný výhled,
parkování, volný ihned. Nájem
6800,- plus energie.’
tel.: 777 636 206

Mojericansko.cz
– nový web Říčanska
Nabízí - bezplatné
zveřejnění článků, možnosti
veramachackova@mojericansko.cz
diskusí ve fórech, bezplatné
zveřejnění akcí, bezplatná
inzerce, výrobcům z Říčanska prodej prostřednictvím
eschopu, banerovou reklamu, prezentaci v newsleteru,
bezplatná registrace v seznamu firem a organizací.
http://mojericansko.cz
mobil: 775 301 206
veramachackova@mojericansko.cz

OPRAVY CHLADNIČEK,
MRAZNIČEK - AB SERVIS
Jaroslav Kubíček,
tel. 603 464 367
Pod Jiřím 205, Mirošovice

■ Koupím malotraktor
VARI-TERRA za rozumnou
cenu,předem děkuji za nabídku.
tel:777428234

■ Servis zahradní techniky
všech značek a malých motocyklů
a skůtrů.Tel.: 739 093 495

■ Přijmeme
cukrářku.
Cukrárna Srbín,
tel.: 722 903 669,
michalajandova@seznam.cz

■ Stěhování levně
Tel.: 603 414 075,
www.aa-stehovani.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

400 Kč + DPH
za m³

+ DOPRAVA
Pro velkoodběratele sleva

KONTAKT:

777 322 135

@

@ špičkové sudové víno @ speciální
lahvové víno @ zákusky z pravé šlehačky
@ delikatesy k vínu – sýry, klobásky
Kutnohorská 98, Louňovice, 776 669 961
PO–ČT 13.00-20.00 PÁ 10.00-20.00
SO 10.00-18.00 NE 10.00-17.00
Nové ročníky vín v prodeji.

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

Abidea s.r.o., Zelený pruh 95/97, Praha 4
Tel.: 605 299 199, 777 199 228
E-mail: abidea@abidea.cz
partneři projektu:

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
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NAKLADATELSTVÍ
SUN s.r.o.,
Černokostelecká 2246,
Říčany
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BETON Strančice s. r. o.

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

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Přijme:
Obchodního zástupce

Požadujeme: ﬂexibilitu,
práce na PC – aktivně,
praxe na podobné pozici,
ŘP – skupiny B
Nabízíme: odpovídající plat
hodnocení a bonusy
Životopis/kontakt:
obchod@sun-knihy.cz

Požadujeme: praxi na podobné
pozici min. 2 roky, ŘP – skupiny B,
aktivní znalost MS Oﬃce,
organizační schopnosti
Nabízíme: ﬂexibilní
pracovní doba s motivujícím
ohodnocením a bonusy
Životopis/kontakt:
roubickova@sun-knihy.cz

inzeraty.indd 2

betonárka

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

Přijme: pracovníka skladu
na poloviční úvazek

inzeraty.indd 1
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Tel.: 273 139 500

24.05.14 14:17
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Každé léto
práce mnoho
a každá je pro
někoho.
Jaká asi čeká
na mě?
Bazén, výlet,
zábava,
nabídka je
lákavá,
Hned mě,
mamko, leť,
přihlásit na
tábor teď.

Lenka Dusilová
pátek 27. června
od 20 hodin
Akustický koncert jedné
z našich nejvýraznějších
zpěvaček a písničkářek
Lenky Dusilové se uskuteční
ve Volnočasovém centru
Na Fialce v Říčanech. Bývalá
členka skupin Sluníčko, Lucie,
spolupracovnice Čechomoru
a především výrazná sólistka
– nenechte si ujít skvělý
hudební zážitek.
Vstupné 290 Kč
(ZTP, děti a senioři 260 Kč)

LÉTO 2014
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

INSTALKLUB
Vančura

Tel.: 603 525 617

Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com
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PELETY Ø 6mm

Dřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistého
suchého smrkového dřeva (piliny a hobliny)
– certif. dle rakouské Ö-NORM M7135 –
vyrobené v ČR. Aktuální ceny na
www.espedi.cz nebo telefonicky
na tel. 777 283 009, 321 770 400.
Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy
v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích.
Na paletě 1050 kg.
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Tel./fax: 272 703 018
Mobil: 602 780 346
E-mail: info@akpa.cz
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Vysoká kvalita
NEJLEPŠÍ CENY
autobaterií

AKCE
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Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu,
množství a kapacitě za kilogram 8,- Kč!
!AKCE BATERIE!
12V 180 Ah 1000 A při vrácení váhově
stejné baterie 2.850,- bez DPH
12V 225Ah 1150 A při vrácení váhově
stejné baterie 3.650,- bez DPH
Rožníček Jan
tel: 774 333 872
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Nebydlete, žijte!
Domy OKAL dodávané na český trh výhradně společností DFH Haus CZ
bývají provázené sérií sympatických sdělení. Například o tom, že
OKAL už ve svém oboru působí déle než osm desetiletí a postavil za
tu dobu takřka 86 tisíc rodinných domů. Že má už tedy zhruba 270 tisíc
spokojených zákazníků. A že momentálně může nabídnout až 2500 typů
rodinných domů.
OKAL je v oboru montovaných domů na
bázi dřeva gigantem evropských rozměrů a vedle uvedených čísel se k této značce pojí také
charakteristická noblesa produktů, které nabízí. Architektura rodinných domů OKAL dnes
určuje trendy v oboru a koncepce jejich celkového řešení dává vyniknout skutečnosti, že
vydařený rodinný dům současnosti je spojením
jedinečného s univerzálním. Že je místem, kde
se setkávají soukromé tužby se snahou naplnit
obecné představy o bydlení. Už proto, že v případě domů OKAL vytvářejí cestu od myšlenky
až k realizaci moderního rodinného domu také
nanejvýš současné konstrukční možnosti.
OKAL je jiný
Domy OKAL svým velkorysým pojetím
zřetelně kontrastují s aktuální tendencí většiny dodavatelů působících na českém trhu. Ti
se snaží nabízet malé rodinné domy, které jsou
konkurenceschopné bytům v nových obytných
komplexech, a to jak velikostí, tak samozřejmě
cenou. Trh to žádá, dodavatelé přáním klientů
tedy velmi ochotně vyhoví. Druhou věcí pak je,
jak se majitelům v takovém minidomku žije.
Majitelé těchto objektů musejí rezignovat
na jakýkoli plošný nadstandard i na většinu
z obvyklých kvalit poskytovaných rodinným
domem. Vzpomeňme, že v éře socialismu měl

zdejší ukázněný občan možnost dlouhodobě od
státu pronajmout pár desítek čtverečních metrů půdy někde v rekreační oblasti a zbudovat
si tam jako „chatu“ objekt limitovaný padesáti čtverečními metry zastavěné plochy. Tedy
na půdorysu například 7 x 7 metrů, přičemž
zobytnit rovněž podkroví se nezakazovalo.
Nikdo tehdy nepopíral, že jde svým způsobem
o provizorium, vhodné výhradně k rekreačním
účelům.
Jenomže dnes jsou stejné nebo jen nepatrně
větší objekty smrtelně vážně nazývané rodinnými domy! Domeček totálně okleštěný o jakýkoli komfort bývá k mání za cenu i hluboko pod
dvěma miliony korun, a vyskytují se také firmy
nabízející čistý nesmysl pod označením „dům
za milion“. Podnětem se stává nízká reálná
kupní síla většiny českých stavebníků. A trend
minimalizovat je pochopitelně podporován
rovněž vývojem cen energií.
Jistě, bydlet se v tom dá. A je to bydlení třeba
oproti sídlištnímu panelákovému modelu snad
i lepší. Ovšem předem je rezignováno na skutečnost, že rodinný dům by měl mnohem lépe
než pouhý byt v bytovém domě poskytovat
takové kvality, jako jsou prostory k rozvíjení
zálib, ke vzdělávání, k relaxaci a hlavně k mnohem vyšší míře osobního soukromí každého,
kdo v něm se svojí rodinou žije.

A nejde jenom o prostor určený samotným
obyvatelům domu. Pohled na dispoziční řešení
takového minidomku prozradí, že jeho obyvatelé si sice mají kam sednout i kam uložit tělo
k spánku. Ale kam si proboha dávají svoje
osobní věci? Už uložení sezónního oblečení je
zjevně problém, co však třeba knížky, pokud
jich má někdo víc? A nenajde se v celém objektu vhodné místo například pro bicykly, lyže,
sáňky, nedej bože kočárek, pokud snad bydlící
v tom domečku také budou chtít mít děti…
OKAL je originální
OKAL takové domy nestaví. Hlavně proto,
že bezobsažné koncepce řízené výhradně limitovanou konečnou cenou, nemůže respektovat z jediného důvodu. V rodinných domech
OKAL musí být jejich obyvatelům umožněno
žít. Nikoli jen bydlet.
S respektovanou snahou dodávat domy energeticky co nejméně náročné se OKAL nevyrovnává poměrně primitivním zmenšováním
obytných prostorů. Přesně naopak, ve chvíli,
kdy konkurence minimalizuje, OKAL přichází
mim jiné se světlou výškou místností 280 cm.
Ta vhodně ladí s obecně platnou rozlehlostí
obytných prostorů všech domů OKAL. Co tato
skutečnost učiní s interiérem domu, by každý
zájemce o budoucí stavbu měl osobně spatřit
v ukázkovém domě v Plzni-Černicích.
A poslední souvislost: Onu nutnost stavět
objekty vysoce energeticky úsporné OKAL samozřejmě respektuje. Činí tak hlavně prostřednictvím kvality tepelné izolace vnějšího pláště
domu, obvodovou stěnu OKAL charakterizuje
hodnota součinitele prostupu tepla konstrukcí
U=0,125 W/m2K. Vztahuje se ke standardnímu
provedení stěn tloušťky pouhých 345 mm a dostává dům do úplně jiné kategorie, než v jaké
se nacházejí produkty jiných dodavatelů napříč
nejrůznějšími technologiemi. Samozřejmě, že
každý dům OKAL je nízkoenergetický.

Další informace na www.okal.cz
ZAPRAZI.EU | 31

06_2014 zlom spravny_dan.indd 31

28.05.14 13:07

DOST MÍSTA PRO DLOUHÉ NOHY.
JE TO NēMKA.

NOVÁ MERIVA

KOMFORT NEJVYŠŠÍHO STUPNĔ.
Se zvýšenou polohou sedadel a unikátním systémem FlexDoors®. Nĕmecká kvalita ve své nejlepší podobĕ.
Již za 259 900 KĂ

opel.cz

infolinka: 800 101 101

Kombinovaná spotĳeba a emise CO2: 4,1– 6,3 l/100 km, 109–160 g/km.

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

þOHQNRQFHUQXTUkas

TUkas, a.s.
TUkas K Hrušovu 344/6, Praha 10
E-mail: prodej@skoda.tukas.cz
Tel.: 267 229 313
www.tukas.cz
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