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Osobnost regionu (str. 6)
Rozhovor
s Janem Jurčákem
z ondřejovské
hvězdárny
o slunečních skvrnách.

Téma Zápraží (str. 5)
Příznivci i odpůrci
dostavby
Pražského okruhu
se sešli
v Říčanech.

Dětský den v Mirošovicích

Život v kraji (str. 12)
Výtěžek
z Mnichovického
kramaření
činil krásných
90 000 Kč.

Život v kraji (str. 8)
Dětský den
s hasiči
v Mukařově
– pěna nesmí
chybět.

infolinka 800 900 008
www.flip.cz
Chladnička kombinovaná Kombinovaný sporák
Electrolux ERB 36330
Mora KS 100GW

Pračka Electrolux
EWB 105205

Úsporná - energetická třída A++
objem chladničky 245 l
objem mrazničky 92 l

Energetická třída A+
1000 otáček/min.
5,5 kg prádla
Možnost odloženého
startu

Český výrobek
Energetická třída B
Klasická touba
Šířka 50 cm

A++
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Využijte prodloužené
záruky na výrobky

splátkový
prodej
Doprava velkých spotřebičů
zdarma !

Úvodník

Napsali jste nám...

Milí čtenáři!
Konec školního roku byl jako tradičně bohatý na nejrůznější akce – konaly se
dětské dny, školní akademie, hasičské soutěže, koncerty, turistické pochody, zahajovaly se výstavy… Jeden nevěděl, kam dříve
„skočit“. Tento aktivní „společenský život“,
vystřídá prázdninový klid. Ale pokud si nalistujete kalendář akcí, zjistíte, že se přece
jenom něco dít bude. Zajímavý program
přichystala hvězdárna v Ondřejově, zámek
Berchtold v Kunicích, nebo obec Zvánovice,
kde se budou konat tradiční závody přes rybník. Také si nenechte ujít festival Rockování
v Mnichovicích 25. srpna.
Pokud i vy pořádáte nějakou prima
letní akci a v našem kalendáři není, můžete to
napravit a příště nám poslat včas pozvánku.
Zápraží vychází vždy prvního v měsíci a uzávěrka je do 20. každého měsíce. Těšíme se na
vaše příspěvky. Rádi uveřejníme i poděkování,
jako nám například poslali pedagogové a děti
ze ZŠ a MŠ při Thomayerově nemocnici:
Děkujeme hasičům z Tehovce, kteří přijeli
za dětmi do mateřské školy Kukučínova v Praze 4 (školka pro děti zaměstnanců Thomayerovy nemocnice). Posádka ve složení Miloslav Dlabač, Marek Nečas, David Chaloupka
a Miloslav Dlabač ml. předvedla dětem ukázku své práce, nechala je prozkoumat hasičské

auto, i osahat požárnické nádobíčko. Akce
se zúčastnili i malí pacienti z oddělení
dětské psychiatrie a neurologie. Všichni byli
nadšení! Téma „hasiči“ je od té doby jedno
z nejoblíbenějších a děti namalovaly spoustu obrázků. Ještě jednou díky páni hasiči
z Tehovce!
Dávejte na sebe o prázdninách pozor,
načerpejte novou energii a spoustu zážitků
a v září nashledanou

Helena Vlnařová

Zvířátka
z PET lahví
Uhříněves – Odpoledne se trávník před ZŠ
Bří Jandusů pomalu plnil různými zvířaty, která byla vyrobena z PET lahví. Kdo celou akci
vymyslel? Děti ze školního parlamentu a ekotýmu daly hlavy dohromady a v rámci Dne Země
přišly s nápadem: „Shromáždíme PET lahve,
které rodina spotřebuje za 1 týden. A co pak
s nimi? Vyrobíme zvířátka nebo postavy podle
představ třídy.“ A tak se před školou sešli hadi,
ještěrky, želva, slon, žirafa, pavouci, stonožky,
drak, ale také například Jarda Jágr. Ze zvířátek
měly velkou radost děti, které je vyráběly. Výstavu ocenily i malé děti s rodiči, které se zde
zastavovaly a procházely naší ZOO.
Tereza Jenikovská a Vendula Hrubá
za školní parlament
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Téma Zápraží

Téma Zápraží

Nejvíce komplikací s kanalizací
se očekává v historické části
V Kostelci nad Černými lesy pokračují
stavební práce na II. etapě splaškové
kanalizace, které byly zahájeny v srpnu 2011.
Stavba probíhá nezávisle na třech lokalitách:
Trativody, Javorová a Staré Město.
V lokalitě Trativody jsou práce
dokončeny. V lokalitě Javorová je
dokončena stavba stok a přípojek
a jsou prováděny rekonstrukce povrchů. Problémy však nastaly v lokalitě Staré Město, kdy se podařilo
postavit pouze zhruba 50 m stoky od
nám. Smiřických. Při výkopových
pracích bylo zjištěno, že projekt
zásadně neodpovídá skutečnému
stavu. Původní jednotná kanalizace
(společné potrubí pro splaškovou
i dešťovou vodu) „kličkuje“ pod povrchem zcela v jiné trase, než uvádí
projekt, a proto musely být práce
okamžitě zastaveny. Při určování
skutečné trasy původní sítě nebylo
možné použít ani kamerový systém,
protože stará kanalizace je v dezolátním stavu, bez revizních šachet
a v mnoha místech neprůchozí.
Proto musel být proveden radarový
průzkum. Na základě aktuálních poznatků byl vypracován zcela nový
projekt, který musí řešit i přeložky
vodovodu a dešťové kanalizace.
„Opět se potvrdilo, že se nevyplácí šetřit na řádné předprojektové
přípravě a také že není možné řešit
odkanalizování města bez komplexního vidění vodohospodářské situace
Kostelce a bez výhledu do budoucna,“ říká radní Ing. Ewa Chmelíková. „Proto jsem ráda, že se podařilo
prosadit vypracování generelu splaškové i dešťové kanalizace a uzavřít
smlouvu na odbornou poradenskou
a konzultační činnost v oblasti vodních staveb a vodního hospodářství
při řešení akutních kosteleckých vodohospodářských problémů. Generel
dá jasná pravidla, jak postupovat při
další výstavbě kanalizace, a tím předejdeme nekoncepčním akcím, které
nás stojí zbytečné peníze. Je velikou
výhodou, že máme vodohospodáře
„na telefonu“ – náklady na jeho činnost jsou opravdu zanedbatelné ve
srovnání s náklady na neodborné, byť
„v dobré víře“, prováděné práce. “
Co všechno řeší generel splaškové a dešťové kanalizace jsme se
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zeptali technického dozoru investora a současně poradce města
pro vodohospodářské záležitosti
Ing. Martina Jakoubka.
„Generel by měl upozornit na
všechny zásadní vodohospodářské
problémy, které v tomto povodí
existují a mohou vzniknout. Jedním
z výstupů bude určení priorit, které
je zapotřebí vyřešit co nejrychleji.
Také nastíní odhad investičních nákladů. Prvotním úkolem generelu je
zjištění aktuálního stavu kanalizační
sítě. Práce budou trvat nejméně rok.
Musí se provést kamerové zkoušky
kanalizačního řadu. Není to lehký
úkol. Stoky v historické části jsou
neprůchodné, mnohdy neexistuje
žádné geodetické zaměření, protože
dříve se takto stavělo a kanalizace
se často budovala v „akcích Z“. Proto musíme polohu trubek zjišťovat
i georadarem. Musí se zkontrolovat
i kanalizace vybudovaná v rámci I.
etapy v roce 2009 protože se bohužel
objevují stále nové nedostatky. Zpracovatel generelu také vypočítá zatížení kanalizační sítě a určí, zda bude
stačit kapacita čistírny odpadních
vod v Sanatorce, jejíž intenziﬁkace
se uskutečnila v roce 2009. Kapacita
ČOV je nyní koncipována pro 3000
ekvivalentních obyvatel, přičemž
Kostelec n.Č.l. má 3 500 trvale žijících obyvatel. A nezanedbatelným
zdrojem splaškových vod jsou také

subjekty podnikající na území města. Generel tedy musí dát odpověď,
zda je možné zvýšit nátok na ČOV
a o kolik, a zda nebude zapotřebí vybudovat novou ČOV nebo opět navýšit kapacitu té stávající.
Další zásadní otázkou je, zda
bude zvlášť vedena splašková a dešťová voda. Současné normy určují
vést dešťovku zvlášť, aby nezatěžovala čističku. Ale problémy mohou
nastat na Starém městě, kde je jednotná kanalizace a zatím nevíme,
zda bude ﬁnančně a technicky možné v celé staré zástavbě vybudovat
oddělenou kanalizaci.
Další okruh, kterým se generel
bude zabývat, je řešení rozvojových
částí města. Kostelec n.Č.l. plánuje
další rozvoj, přibudou nové rodinné
domy, ale i nákupní střediska, která
mohou velmi zvýšit riziko přívalových dešťů. Místo „zelené louky“, kam se voda mohla při dešti
vsáknout, vznikne obrovský objekt
s asfaltovým parkovištěm. Po těchto plochách se déšť přežene velkou
rychlostí a my musíme vyřešit, co
s tím.
Generel nabídne i řešení, jak rizika přívalových dešťů eliminovat?
Přívalové deště představují velké
riziko. Objevují se stále častěji, razantněji, a to i na malých povodích.
A mohou napáchat obrovské škody.
Vždyť i Kostelec zažil případy, kdy
zahlcená kanalizace opakovaně „vystřelila“ dlažební kostky a poškodila
křižovatku na náměstí. Generel by
měl určit rámcová řešení, aby se škody co nejvíce eliminovaly. Na tyto
určené limity pak musí navazovat
projektové návrhy. Generel napří-

klad určí, že v určité části může např.
odtékat maximálně 3 litry dešťové
vody za vteřinu – a projektant to
musí respektovat a naplánovat odpovídající zařízení či další opatření.
Nejvíce komplikací lze očekávat
v historické části města. Co bude
při budování nové kanalizace
největším problémem?
Největší problém je v tom, že kanalizaci nemůžete jen tak „zastavit“,
udělat výkop přes celou komunikaci a v klidu opravovat. Vše se musí
dělat co nejrychleji, po jednotlivých
částech a za provozu. Vždy se vykope jen část, položí se kus nové
stoky, napojí se jeden dům a pak se
může pokračovat k dalšímu objektu.
Komplikované je i to, že v zemi jsou
další inženýrské sítě – voda, elektřina, telefonní kabely, a splašková kanalizace musí být nejhlouběji. Dále
máme problém se statikou některých
starých domů. Budeme muset zajistit provizorní zásobování vodou…
Rozhodně to nebude jednoduché,
ale Kostelec n.Č.l. není jediným
městem, které takovou opravu musí
logisticky zvládnout.
V mnoha obcích „na Zápraží“
není kanalizace, ani vodovod. Proč
by města a obce měly považovat
kanalizaci a vodovod za prioritní?
Chápu, že vodohospodářské stavby jsou ﬁnančně velice náročné
a obce na jejich vybudování nemají
vlastní prostředky, ale jsme v 21. století a není správné, aby lidi s klidným
svědomím vypouštěli odpadní vody,
kam se jim zamane - do dešťových
svodů, na pole nebo do potoků a rybníků. Vždyť odkanalizování měst
se stalo jedním z nejdůležitějších
milníků v historii lidstva a zabránilo epidemiím cholery a tyfu. Jako
vodohospodář vidím velké riziko
i v přívalových deštích. Jak už jsem
zmínil, všude se mohutně stavělo,
betonovalo, dláždilo, asfaltovalo
a málokdo řešil, co se stane s vodou,
která po těchto zpevněných plochách
proteče. Záplavy každoročně způsobují obrovské škody, které státní
pokladnu stály miliardy korun a obávám se, že vodohospodářská situace
u nás stále postrádá nějakou dlouhodobější koncepci. Ale to bychom se
dostali od kanalizace Kostelce úplně
někam jinam ☺.“

Regionální variantu okruhu
nelze realizovat
Na říčanské radnici se uskutečnilo
setkání příznivců a odpůrců dostavby
Silničního okruhu kolem Prahy.
Cílem je nalézt řešení tíživé dopravní
situace, která trápí nejen Říčansko.
Setkání proběhlo z iniciativy starosty
Říčan Vladimíra Kořena a radního
pro dopravu Miloslava Šmolíka.
Chybějící úsek 511 Pražského
okruhu, vedoucí od dálnice D1
k Běchovicím, citelně chybí. Ačkoliv bylo předem jasné, jaký dopad
na Říčansko bude mít tato nedostavěná strategická silnice a slibovalo se rychlé řešení, dokončení
okruhu je zatím v nedohlednu. Po
vydání územního rozhodnutí na
stavbu 511 SOKP na začátku loňského roku svitla naděje – ta však
rychle pohasla po té, co Nejvyšší
správní soud zrušil ve schválených
Zásadách územního rozvoje Prahy
koridor dotčené stavby. Na základě
tohoto rozhodnutí nemohlo ministerstvo pro místní rozvoj jinak, než
zrušit vydané územní rozhodnutí
pro nesoulad s územně plánovací
dokumentací. Nyní se připravují
nové zásady územního rozvoje Prahy, které by měly být schváleny na
jaře příštího roku.
Hlavním odpůrcem současné
podoby stavby 511 je občanské
sdružení Zdravé životní prostředí
Praha – Běchovice, které se obává
zejména vlivů rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky. Toto sdružení
prosazuje tzv. regionální variantu
okruhu vedenou po území Středočeského kraje. Návrh je dílem Milana Strnada, který je autorem i jiného kontroverzního návrhu - vést
silnici R43 Boskovickou brázdou.
„Je absolutně nemyslitelné, aby
dostavba SOKP v trase 511 nebyla
realizována,“ říká radní Miloslav
Šmolík. „Tato trasa je dlouhodobě
plánována a domy většiny odpůrců
byly postaveny až po té. I kdybychom připustili možnost posunu
do regionální okruhu v navrhované
variantě (jakkoliv je v současnosti
prakticky nerealizovatelná), kde
najdeme jistotu, že se neobjeví podobná sdružení a nebudou postu-

povat podobně? Akorát
budeme o pár let dál.
Činíme a budeme činit aktivní kroky pro
urychlenou dostavbu okruhu. Pro
ni máme podporu Prahy i Ministerstva dopravy.“
Odkud se objevil návrh na
regionální variantu a zda je
toto řešení vůbec realizovatelné,
jsme se zeptali Mariána Svetlíka
z oddělení technické správy MěÚ
Říčany.
„Regionální varianta je podle
mého názoru pouze účelové řešení,
které nemá žádný reálný základ.
V zásadách územního rozvoje Středočeského kraje sice jsou zanesené přeložky silnice č.II/101 – jde
o takzvaný aglomerační okruh. Ale
bylo počítáno pouze se silnicemi
druhé třídy. Poté co byly zásady
územního rozvoje projednány, se
těsně před jejich schválením objevila „nová čára na mapě“, která
byla v textové části označována
jako silnice blíže nespeciﬁkované
vyšší třídy. Bývalý hejtman Rath
potom začal hovořit o tom, že je
zde počítáno se čtyřproudou silnicí.
Ale takto vytyčená stopa v žádném
případě nesplňuje parametry pro
komunikaci první třídy a troufám
si říci, že je nerealizovatelná. Stopa vede v těsné blízkosti obytných
částí několika obcí (Škvorec, Úvaly, Jirny). Pacov dokonce přetíná.
Nehledě na to, že územní plány
některých dotčených obcí znemožňují, aby přes jejich území vedla
komunikace tohoto typu. Proto je
nepochopitelné, že občanské sdružení požaduje rozpracování této
varianty a její porovnání se stávajícím návrhem. V této souvislosti
stojí za to zmínit, že porovnání va-

riant vedení dálnice D3 znamenalo
zpoždění pět let a dalo za pravdu
zastáncům původní varianty.
Uvědomuje si OS, že regionální
variantu v podstatě nelze realizovat?
Obávám se, že je to nezajímá.
Mají pouze zakreslené schéma trasy v hrubých obrysech a navíc toto
řešení prezentují na mapě, kde je
znázorněná pouze Praha a okolní
obce jen v náznacích. Takže to vypadá, že trasa vede liduprázdným
Středočeským krajem. Když jsme
se jim snažili vysvětlit, že je toto
řešení technicky nemožné, odpovídali, že je to nezajímá, že je to věc
projektanta.
Domníváte se, že je nějaká šance
na vzájemnou dohodu?
Ačkoliv jsme se v závěru dohodli, že každá zúčastněná strana se
pokusí na příštím setkání předložit
nějaké kompromisní řešení, obávám se, že neustoupí.
OS se obává především rozsáhlé

mimoúrovňové křižovatky, která
opravdu nesplňuje hlukové limity. Má ředitelství silnic a dálnic
připravené nějaké řešení?
Jednání byl přítomen i ředitel
ŘSD – závod Praha pan Mayer,
který nás informoval, že jsou hotová opatření, která hluk sníží na
přípustné limity. Pravdou je, že
tato křižovatka nějakým způsobem
zatíží životní prostředí a nikdo by
ji nechtěl mít před domem. Jenže
s touto křižovatkou bylo v územním plánu Běchovic zcela otevřeně
počítáno a lidi, kteří si zde koupili
pozemky, to museli vědět.
Pokud se regionální variantu
podaří shodit ze stolu, jaký bude
postup pro realizaci úseku 511?
První krok bude vrátit původní
trasu do územně plánovací dokumentace všech stupňů. V návaznosti na to se musí znovu požádat
o územní rozhodnutí, zahájí se
výkupy pozemků a příprava dokumentace pro stavební povolení.

Rekonstrukce silnice
II/101 letos nebude
Připravovaná rekonstrukce části silnice č.II/101 od dálnice D1 po
ul.Lipanská v Říčanech se nebude letos realizovat. Tento projekt se,
bohužel, z důvodu zrušení výběrového řízení na dodavatele po výměně hejtmana na Středočeském krajském úřadě posouvá do příštího roku. Nová soutěž nemůže být uzavřena dříve, než v podzimních
měsících, což je pro zahájení rekonstrukce nevhodný termín.
Současně však pokračují přípravné práce na druhé stavbě tohoto
projektu – zbývající úseky na této komunikaci na katastru Říčan
mezi Kolovratskou a Pacovem. Je tedy možné, že by v příštím roce
mohlo dojít k realizaci opravy celého úseku.
Ing. Miloslav Šmolík, radní pro dopravu

ZAPRAZI.EU | 5

Osobnosti regionu

Život v kraji

Vévodkyně Savojská – velká dobrodějka
Černokostelecka

Proč je dobré vědět
o slunečních
skvrnách co nejvíce

Kostelec n. Č .l. – Jeho Jasnost
Constantin princ z Liechtensteinu
přijel navštívit bývalá středočeská
panství své rodiny. Doprovázela
ho velvyslankyně Lichtenštejnska
v České republice J. J. Marie-Pia
Kothbauer princezna Liechtenstein. Jednalo se pravděpodobně o první návštěvu člena rodu
v tomto regionu od roku 1936.
Během nabitého programu princ
stihl navštívit Kolín, Radim, Říčany a Kostelec.
Cílem soukromé návštěvy Kostelce n. Č. l. bylo otevření výstavy „Vévodkyně Savojská – velká
dobrodějka
Černokostelecka“

V Astronomickém ústavu v Ondřejově ve Slunečním
oddělení pracuje Mgr. Jan Jurčák, Ph.D., který letos
obdržel Prémii Otto Wichterleho. Tématem jeho
výzkumu jsou především sluneční skvrny.
Co jsou to vlastně sluneční skvrny?
Jsou to místa na Slunci, kde pozorujeme nejsilnější magnetické pole. Slunce má podobně jako
Země dipólové uspořádání, tedy severní a jižní
magnetický pól, ale nejsilnější pole se vyskytují
lokálně právě ve skvrnách.
Čím jsou sluneční skvrny zajímavé?
Obrovská energie uložená v magnetickém poli
skvrn se může uvolnit a způsobit erupci. Vyvrhnutá koronální hmota, která obsahuje miliardy
tun plazmy, může zasáhnout Zemi a ovlivnit nás.
Jak se dopad plazmy na Zemi projevuje?
Dopad plazmy na Zemi lidé fyzicky nepocítí,
ale protože žijeme v době čím dál tím složitějších
technologií, mohou být negativně ovlivněny právě
tyto technologie. Nejvíce ohrožené jsou družice,
které jsou sice vyvíjeny tak, aby tomuto působení
odolaly, ale přesto se stává, že jsou po zásahu koronální hmoty vyřazeny z provozu. S výpadkem
družic souvisí problémy s navigačními systémy
a s komunikačními sítěmi. Sluneční erupce také
může negativně postihnout elektrické rozvodné
sítě a může způsobit rozsáhlé výpadky elektřiny.
Nejvíce ohrožená je v tomto směru Kanada, která leží relativně blízko severního magnetického
pólu. Například v roce 1989 v kanadské provincii
Quebec zůstalo po sluneční erupci bez dodávek
elektrické energie na šest miliónů lidí.
Dopad sluneční plazmy na Zemi má ale i „krásné“ důsledky, a to v podobě Polární záře. Nabité
částice z koronální hmoty jsou díky magnetickému poli Země svedeny do polárních oblastí, kde
pak může vzniknout tento ojedinělý jev.
Existují nějaké zákonitosti v tom, jak se skvrny na Slunci objevují?
Sluneční skvrny se vyskytují ve známém jedenáctiletém cyklu sluneční aktivity. V jeho minimu
nepozorujeme skoro žádné skvrny na povrchu,
v maximu jich je naopak třeba několik desítek.
Sluneční aktivita by měla vrcholit příští rok.
Co už o skvrnách na Slunci víme a co musí
výzkum ještě zjistit?
Sluneční skvrny jsou tvořeny dvěma částmi.
Jádro – umbra je velmi tmavé a kromě velkých
dalekohledů v něm nevidíme žádnou další strukturu. Jeví se nám jako tmavé proto, že magnetic-
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ké pole zabraňuje přenosu tepelné
energie a skvrny jsou tak chladnější než okolní sluneční povrch.
Jádro je obklopeno tzv. polostínem
(penumbrou), což je taková vláknitá oblast, ve které intenzita záření
a teplota postupně roste a probíhají
zde fyzikální procesy, kterým ještě
plně nerozumíme. Můj výzkum je
zaměřen právě na magnetické pole
v penumbře. Obecně je struktura magnetického
pole ve sluneční skvrně známa. V temném jádře
je pole nejsilnější a je v podstatě kolmé k povrchu, ale čím více se blížíme ke kraji skvrny, tím
více se pole stává horizontálním a dochází tam ke
komplikovaným jevům, které musíme objasnit.
Sluneční skvrny skrývají ještě hodně nevyřešených otázek, nevíme například, jak hluboko sahají pod sluneční povrch.
Jak je pro lidstvo výzkum Slunce důležitý?
Dá se na to dívat ze dvou hledisek. Slunce je
naše jediná hvězda, a život na Zemi je na ní závislý, a proto bychom ji měly dokonale poznat.
Navíc, jak už jsem uvedl, výtrysk koronální hmoty nás může velice konkrétně ovlivnit.
A druhý nezanedbatelný aspekt je, že astronomický výzkum přináší i pokrok v technologiích,
které nám mohou velmi dobře posloužit v praktickém životě. Konkrétně i díky vývoji kamer
pro vědecká pozorování máme stále dokonalejší
technologie na fotoaparátech a kamerách. Nezanedbatelný je také výzkum solárních panelů, který byl zejména v začátcích vyvíjen kvůli zajištění
napájení družic.

Zabývá se věda i tím, jak sluneční aktivita
ovlivnila život na Zemi v dávné minulosti?
Existují speciální obory, které se touto problematikou zabývají. Co se týče slunečních skvrn,
tak ty lidstvo zaregistrovalo poměrně brzy, ještě
před vynálezem dalekohledu, protože se dají
pozorovat i pouhých zrakem. Velice zajímavý
byl objev britského astronoma Richarda Carringtona v roce 1859, který poprvé pozoroval
erupci. Obraz Slunce promítl z dalekohledu na
plátno a zakresloval skvrny. Najednou zaregistroval dvě jasné oblasti v okolí skvrn. Po několika minutách zeslábly a zmizely.
Následujícího dne před rozbřeskem se na
obloze roztančily pásy rudé, zelené a ﬁalové
barvy. Polární záře byla vidět i na naprosto neobvyklých místech jako na Kubě, Jamajce nebo
Havaji. Velká zděšení vyvolaly jiskry, které létaly z telegrafního vedení a na některých místech začalo i hořet. Telegraf fungoval, dokonce i když byl odpojen od zdrojů elektrického
proudu. Tehdy to odnesl pouze telegraf, kdyby
podobná síla dorazila na Zemi dnes, důsledky
by byly podstatně závažnější.
Jaké astronomické přístroje využíváte k výzkumu slunečních skvrn?
V současnosti jsou to zejména data z japonské
družice Hinode. Její hlavní zrcadlo má průměr
půl metru a na oběžné dráze je už skoro 6 let.
Za tuto dobu nashromáždila velký archiv dat, ze
kterého si vybírám data na zpracování. Dokáže
rozpoznat až stokilometrové objekty na Slunci.
Z těch pozemních jsme využívali hlavně Vacuum
Tower Telescope na Kanárských ostrovech o průměru zrcadla 70 cm. V současnosti se na témže
místě dokončuje nový dalekohled Gregor, což je
s průměrem 1,5 metru největší evropský sluneční
dalekohled. Na něm se podílí i Česká republika,
takže máme vyhrazený pozorovací čas.

v Muzeu hrnčířství, a křest knihy
„Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách“, jejímž autorem
je předseda Historického spolku
Liechtenstein Pavel Juřík.
Unikátní výstava v Muzeu hrnčířství obsahuje mnoho zajímavých exponátů – například portrét
vévodkyně od malíře Martina van
Meytense, propouštěcí list měšťanů z poddanství, potvrzení jejich
privilegií, kopii manželské smlouvy s vévodou Tomasso Emanuelem de Savoy-Carignano nebo
Zlatou knihu Černokostelecka.
Vyvrcholením slavnostního dne
byla zádušní mše za Marii Tere-

Slavnostní křest se uskutečnil v kavárně Modré dveře,
kde princ zájemcům knihu ochotně podepisoval.
(princ Konstantin vlevo, pan Juřík vpravo)

zii Savojskou, kterou v kostele sv.
Andělů strážných celebroval arcibiskup Dominik Duka.
Jedna z nejzajímavějších osobností rodu Liechtensteinů Marie
Teresie Anna Felicitas (1694-1772)
byla dcerou knížete Jana Adama I.,
zakladatele lichtenštejnského knížectví, který před 300 lety koupil
hrabství Vaduz (dnes hlavní město
Lichtenštejnska). Mladá princezna
v roce 1712 zdědila panství Černý
Kostelec, Škvorec, Říčany a Uhříněves. Později k nim přikoupila
Plaňany, Rataje nad Sázavou, Kounice a Čechy pod Kosířem. V říjnu
1713 se v zámecké kapli v Kostelci provdala za vojevůdce Tomasse
vévodu de Savoy-Carignano. Vévodkyně Savojská se stala známou

svou mimořádnou podporou charity. Na středočeských panstvích
vybudovala nebo opravila na tři
desítky kostelů, dala vystavět chudobince v Kostelci a v Kounicích,
platila ze svého náklady na farní
školy a zřídila nadaci, ze které byli
placeni učitelé. Také hájila práva
svých poddaných, když se k nim
panští úředníci chovali nezákonně. Jedním z jejich největších činů
bylo propuštění černokosteleckých
měšťanů z poddanství v roce 1763.
Za její vlády byl mimo jiné barokně přestavěn černokostelecký zámek a vybudován farní kostel sv.
Andělů strážných. Kromě černokosteleckého zámku sídlila také na
zámku ve Škvorci a v Kolodějích.
inzerce

Championi skórují hned 4krát

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

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

Život v kraji

Dětské dny na Zápraží, aneb co bychom pro děti neudělali…
Janků, Vojtek
a obrovský Titanic

Řádění v pěně je nejlepší
Mukařov – Začátkem června se již tradičně
koná Velký dětský den s hasiči. Děti si tuto akci
natolik oblíbily, že letos se zaregistrovalo rekordních 237 ratolestí. Připraveno bylo dvanáct soutěžních disciplín – například jízda ve speciálně
upraveném “závodním” kolečku, chůze po kládě,
stříkání na cíl hasičskou stříkačkou, běh v tunelu,
zatloukání špalíků, chytání rybek v kádi a další.
Nechyběla kouzelnická show, malování na obličej, tvarování balónků, skákací hrad a také limča
pro děti zdarma, skvělé párky v rohlíku a palačinky s čerstvými jahodami, čokoládou a šlehačkou. Vrcholem dětského dne byla pěnová show.
Ačkoliv nebylo zrovna parno, děti se nenechaly
odradit a v pěně si pořádně zářádily.
Akci uspořádali členové SDH za podpory
obce Mukařov a sponzorů.

A pršelo, a pršelo
Mnichovice – Dětský den se uskutečnil
u příležitosti výročí 130 let založení Sboru
dobrovolných hasičů Mnichovice. Přestože
počasí nepřálo, našlo se dost statečných
dětí, kterým déšť nevadil a přišly si zasoutěžit a zadovádět na nafukovacím hradu
a v pěně. Hasiči předvedli speciální techniku a vybavení požárních vozů.
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Uhříněves – V areálu Rychety se uskutečnil
tradiční dětský den, který moderovala Heidy
Janků. Jako vždy dokázala děti příjemně naladit
a rozesmát. Velký úspěch sklidil herec Roman
Vojtek, který zazpíval největší hity z muzikálů
Pomáda a Horečka sobotní noci. Podařilo se
mu roztančit všechny děti i některé rodiče. Pro děti byly připravené
soutěže a nejrůznější atrakce – přišel klaun Ferda, jezdilo se na konících, na čtyřkolkách, svoji techniku
předvedla městská policie a úplnou
novinkou byla obrovská nafukovací
klouzačka ve tvaru potápějícího se
Titanicu. Na závěr starosta Milan
Coller rozdal všem dětem dárky.
Škoda, že pršelo, jen se lilo. Takto
„mokrý“ dětský den prý nebyl dvacet let.

V neděli přijel
Michal Nesvatba
Kunice – zámek Berchtold – Obrovskou
účast spokojených návštěvníků zaznamenal areál zámku Berchtold, kde zároveň
s dětským dnem probíhala i velkolepá výstava veteránů a oslava 1. výročí otevření
nově zrekonstruovaného zámku, v němž
vznikl krásný hotel a restaurace.
Po celý víkend si rodiny s dětmi mohly
užít bohatý program – divadélko, vystoupení dětí ze ZUŠ Velké Popovice, soutěže,
klauny, dílničky, balónkovou show, rytířské vystoupení a další. V neděli přijel děti
rozveselit i Michal Nesvadba. Návštěvníci
se mohli pokochat i krásnými historickými
vozidly. Tradičně byly na zámku Berchtold
k vidění nádherné „kusy“. Vystavené vozy
byly rozděleny podle roku výroby do dvou
kategorií. V té první se představí skuteční
veteráni, tedy vozy, vyrobené do roku 1949
a v té druhé pak vozy s rokem výroby do
roku 1975. Nejstarším vozem byl Cadilac
vyrobený v roce 1927.
„Doufáme, že se lidem na zámku Berchtold líbilo a že nás přijdou zase brzy navštívit. Každý měsíc připravujeme zajímavé
programy pro dospělé i pro děti, které můžete sledovat na www.zamekberchtold.cz,“
uvedla obchodní ředitelka Hotelu zámku
Berchtold Eliška Blahová. „Poděkování za
krásnou akci patří ﬁrmám ČEZ, Janoza,
LEGO, DMA, ALKOM Security a.s.”.

Děti mohly přespat v teepee
Tehov – Již druhým rokem pořádalo Občanské sdružení Tehov za podpory obecního úřadu
oslavu Dětského dne, tentokrát v indiánském
stylu. “Na louce u lesa si malí Indiáni v teepee
vyrobili čelenky s pery a vymysleli si indiánské jméno (např. Splašená veverka, Protržené
týpí, nebo třeba Malé perko), aby pak mohli
s pravým válečným malováním vyrazit na indiánskou
stezku lesem,” napsala nám
Kateřina Ruszová z OS Tehov. “Cestou plnili nejrůznější úkoly a odměnou získávali
kojotí zuby, kterými se ozdobili. Na konci cesty dostali
porci uloveného bizona a ti
odvážnější se mohli projet i na
mustangovi. Akce se zúčastnilo 103 dětí z širokého okolí.
Vyvrcholením
indiánského
dne bylo pro 15 nejodvážnějších malých indiánů (4-10 let)
přespání v teepee. Fotograﬁe
z akce si můžete prohlédnout
na
www.ostehov.cz/fotogalerie. Jsme rádi, že jste přišli
v tak hojném počtu! Veliký dík
patří zejména skautskému středisku Lípa Říčany za zapůjčení
teepee stanu, Martinu Kovářovi za zapůjčení tyčí a doplňků
k teepee a členkám kulturního
výboru OÚ Tehov za zajištění
občerstvení pro děti.

Aguazorbing
na Štičím rybníce
Mirošovice – Maminky z MC Čolek v Mirošovicích zase “posunuly laťku” o něco výše
a uspořádaly krásný dětský den ve znamení
UFO. Děti hned na začátku přivítala krásná
kosmonautka ve velké papírové raketě, přidělila jim speciální hvězdné jméno a vybavila je
vesmírně nesmírně dobrodružným deníkem
Ufouna Pracháče Hvězdného, do kterého děti
sbíraly krásné vesmírné samolepky za splněné úkoly. Malí astronauti házeli meteoritem,
poznávali planety, procházeli vesmírným
bludištěm, pozorovali Slunce v dalekohledu,
vyráběli si “ufounské” masky, létající talíře
a svítící ufounky a také si zahráli na průzkum
Měsíce. Na závěr každý dostal nanuk ve tvaru rakety. Vrcholem hezkého odpoledne byl
aguazorbing, kdy všechny děti mohly vyzkoušet, jaké to je koulet se v nafukovacím
balónu po hladině Štičího rybníka. Akci podporoval obecní úřad v Mirošovicích, bližší
info na www.colek.cz.
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Tradiční keramický den
Kostelec n. Č. l.
– Na náměstí Smiřických se uskutečnil již
24. ročník Tradičního
keramického dne. Do
Kostelce se sjelo na
240 výrobců a prodejců
keramiky z celé České
republiky. Tato akce
se řadí mezi největší
v Čechách. „Mnoho
výrobců k nám jezdí
pravidelně již pěknou
řádku let a stále přibývají noví,“ řekla Hana
Flusserová z oddělení
kultury MěÚ. „Od loňského roku jsme zavedli číslování prodejních míst a každý prodejce si
může vybrat, jaké chce. Díky tomu jsem předešli
dohadům, že jsme někomu přidělili horší místo.“
Tradiční keramický den provázel bohatý
program. Vystoupily děti z černokosteleckého
Kosáčka, hrála skupina České srdce, probíhalo točení na hrčířském kruhu pro veřejnost
a RC Kolečko připravilo tvoření a pohádky pro
děti. I letos se uskutečnila soutěž o nejkrásnější mísu. O vítězi rozhodly hlasy návštěvníků,
kteří si koupili lístek – z těch se pak vylosoval
výherce, který získal vítěznou mísu.

Pohádka o Otesánkovi v podání RC Kolečko

36. ročník
Mukařovské
kecky
Mukařov – Místní TJ Sokol uspořádala již 36. ročník oblíbeného pochodu
Mukařovská kecka. I letos si účastníci
mohli vybrat ze tří tras – 7, 15 a 25 km.
Účast byla jako tradičně vysoká – přišlo 556 lidí všech věkových kategorií.
„Účastníci i letos dostávali za absolvování trasy diplom a krásnou keramickou
botičku, které pro nás vyrábí paní ředitelka místní základní školy. Pro účastníky bylo zdarma zajištěné i pití, koláčky
a opékání buřtíků. Zdaleka tedy nejde
o výdělečnou akci. Bez ﬁnančního přispění obecního úřadu a také bez nadšení
všech organizátorů bychom ji uspořádat
nemohli. Na přípravě a zdárném průběhu se podílí kolem třiceti lidí – musí se
dovést občerstvení, označit trasy, napsat
diplomy, vytisknout popisy tras a mapky,
zajistit službu na kontrolách. Každý rok
si říkáme, že už na to nemáme síly, ale je
nám líto překazit tradici a „kecku“ zorganizujeme znovu.“
inzerce
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Pan Hruška
doprovází máje
od roku 1946
Rodiče
uklízeli
školní
hřiště
Pyšely – Klub rodičů a přátel při
Základní škole v Pyšelích zorganizoval úklid školního hřiště, které je
ve velmi neutěšeném stavu. „Sešli
jsme se v počtu dvanácti rodičů
(2 z nich jsou rodiči předškoláků!)
spolu s paní ředitelkou Niklesovou
a dali jsme se do práce,“ napsala
nám Klára Křížová. „Za pomocí
vapky se silným proudem vody
vyčistila asfaltová plocha, vymetli jsem všechny špinavé kouty
a cestičky, vyčistili schodiště před
vstupem do školy, zprovoznili trávou a plevelem zarostlou kovovou
rohožku, odplevelili prostory mezi
betonovými dlaždicemi na chodníčkách. Hromada „vymeteného“
nepořádku měřila do výšky více
než metr. Poté jsme vyčistili a nově natřeli venkovní pingpongové
stoly, omyli a vesele natřeli všechny ocelové sloupky, které lemují
asfaltovou plochu. Na závěr pak

na zem namalovali skákacího panáka a kruhy pro hru Twister. Díky
tomuto úklidu mohou naše děti trávit čas v lepším prostředí. Je jasné,
že podobná akce bude potřeba
častěji, takže budeme rádi, když
se příště zúčastníte nebo ﬁnančně podpoříte třeba nákup barev.
Více informací a na našem webu
www.krpspysely.cz.
Děkuji, Klára Křížová, KRPŠ

Lensedly – Místní sbor dobrovolných hasičů letos uspořádal
již 66. ročník májových slavností.
„Letos se máj stavěla po dlouhé
době ručně. Jezdíme pro ni vždy
v den slavnosti ráno okolo šesté,
aby byl strom co nejhezčí,“ prozradil velitel SDH Bc. Zdeněk
Vaněk. „Slavnost začala jako
vždy u kulturního domu generální zkouškou. Pak se krojovaní
seřadili do špalíru a vyrazili směrem k pomníku padlých bojovníků z 1. světové války, kde uctili
minutou ticha jejich památku.
Potom se průvod vydal po vesnici
a u každého domu, kde stála ozdobená májka se zastavil a zatančil si s „domácími“. K tanci hrála
hudba pana Hrušky, která máje
doprovází již od roku 1946.“

I letos se tančila tradiční
Česká beseda. Zúčastnilo se celkem 64 tanečníků, kteří vytvořili
8 kolon.
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VYHRÁL JAHOĎÁK, BANÁNOVÉ
POTĚŠENÍ A CHEESECAKE
Přišel i dostatečný počet zkušených poradců, kteří nám pomohli
vybrat mezi skvosty kulinářů ze
Strančic a širokého okolí zaručeně
ty nejlepší kousky. Mezitím jsme
komisařům pro lepší vytrávení
promítali velice poučnou pohádku o daňovém systému Tajemství
staré bambitky a následoval seriál
Autopohádek pro nejmenší. Až
po páté hodině konečně propuklo
slavnostní vyhlášení nejlepších
cukrářů. V nejpočetnější dětské
kategorii vyhráli bratři Hupcejovi,

a to s Jahoďákem a Makovo-povidlovým tvarohákem, druhý Šimon Kačer s Pannou Cottou a třetí
Lukáš Severa se Strouhaným koláčem. Kategorie ženy: 1. místo
Jarmila Šoustková - Banánové potěšení, 2. místo Vlaďka Kočvarová
– Zelňák. 3. místo Marcela Vokounová - Tvarohový koláč. Z mužů
byl nejlepší David Kačer a jeho
Cheesecake, potom Petr Šrámek Nebe v hubě a třetí se umístil Emil
Tywoniak s Třešňovou Šarlotou.
Po slavnostním vyhlášení jsem
si dopřáli kulturní zážitek v podobě ﬁlmu Alice Nellis - Perfect
days – I ženy mají své dny a road
movie Dvojka.
Chtěla bych poděkovat všem
cukrářům za neuvěřitelný gurmánský zážitek. Všem účastníkům „našeho biografu a buchty“ děkujeme
za přízeň, přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit na další setkání na Dni s Indiány, který proběhne opět u nás ve Strančicích, a to
hned na konci prázdnin.
Za OS Dvě věže - Iva Šrámková

Mnichovice – Letos se uskutečnil již 12. ročník Mnichovického
kramaření. Tato kulturní akce se
konala opět za účelem podpory dětí
z místní mateřské a základní školy a Dětského domova Strančice.
Tradičně se ve stáncích prodávaly
knihy, hračky, dětské oblečení, domácí pečivo, sladkosti, občerstvení,
výrobky od dětí a výherní losy. Samozřejmě nechyběl bohatý kulturní
program, ve kterém mimo jiné vystoupily děti z Mnichovic, Mirošovic a Struhařova. Velký potlesk sklidilo vystoupení ZŠ, které bylo opět
obohaceno komickým divadelním
vystoupením místních učitelek.
Celou akci pořádalo Město Mnichovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Mnichovice, Hasičským sborem,
Rodinným centrem Palouček, občanským sdružením ROSa, Mnichovický Rynek a Myšlín tedy
jsem a v letošním roce přibyl další spolupořadatel - Klub Seniorů
Mnichovice a okolí. Počasí bylo
jako malované, přišlo hodně lidí
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a výtěžek z této dobročinné akce
činil úžasných 90 000 Kč. A jak
zastupitelstvo města Mnichovice
peníze rozdělilo? Mateřská škola
obdržela 30 000 Kč, které použije
na vybavení zahrady herními objekty, základní škola se může těšit
z 50 000 Kč (budou použité na zakoupení vybavení pro zkvalitnění
výuky) a Dětský domov Strančice
získal 10 000 Kč.

problémy udržitelného rozvoje naší
společnosti a rozhodovat o strategii
směřování naší státní politiky. Tento fakt byl startovacím podnětem
k uspořádání osvětové akce pro děti
a mládež – naučné stezky Věda na
polích a ve stájích. Aby mohla akce
ukázat komplexní pohled na zemědělskou produkci, spojily se při její
přípravě tři pořadatelské organizace:
Výzkumný ústav živočišné výroby,
v.v.i., šlechtitelská stanice Selgen,
a.s. a Česká zemědělská univerzita.
V pátek byl program vyhrazen
dětem 1. stupně základních škol,
v sobotu pro rodiny s dětmi. Děti
během průvodcovaných prohlídek

navštívily provozní stáje s chovem
skotu a prasat, prohlédly si farmový
chov jelenů, nebo se prošly po poli
s ukázkou mnoha zemědělských
plodin. Hlavní program doprovázela celá řada akcí, jako například
jízda na koních, pečení chleba, výroba vloček, brouzdání pohankovými slupkami nebo krmení a mazlení
králíčků. Také možnost vlézt si na
kombajn byla pro kluky neodolatelná. Celá akce byla díky sponzorům
pro účastníky zdarma. Akce se zúčastnilo přibližně 1100 lidí.
Ing. Anne Dostálová, Ing. Věra
Mátlová, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., www.vuzv.cz

PŘIŠLO PŘES TISÍC DĚTÍ

Říčany – Rugby Club Mountﬁeld Říčany uspořádal již desátý ročník Dětského dne. Jedná se o jednu
z největších akcí svého druhu v našem regionu. I letos se zaregistrovalo přes tisíc dětí, i s „dospěláky“
FIAT arénu navštívilo kolem tří
a půl tisíce lidí. Akci zajišťovalo na
150 dobrovolníků. Pro děti byly opět
připraveny soutěžní sportovní úkoly,
které samozřejmě souvisely s ragby.
Nechyběl ani doprovodný program
– skákací hrady, klouzačky, jízda
na koni, různá vystoupení, tvoření

Výtěžek činil
krásných 90 000 Kč

mědělců, na druhé vysoká míra specializace a uzavřenost současných
velkoprodukčních zemědělských
provozů. S některými druhy hospodářských zvířat se na vesnicích
setkáváme již velice zřídka, i když
jsou neodmyslitelnou součástí našeho jídelníčku. Ve školních osnovách
základních škol údaje o hospodářských zvířatech často zcela chybí.
Je jen na osvícenosti učitele, zda-li
se děti v tomto směru něco dozví.
Vyrůstá generace lidí, zaměřená na
počítačové technologie, která má
o procesu produkce potravin značně zkreslené představy. Část této
generace bude muset už brzy řešit

a další aktivity. V rámci Dětského
dne je také pořádán také jedinečný
ragbyový miniturnaj předškolních
dětí, ragby kluků a holek ve věku
4-5 let, které je k vidění pouze v Říčanech. Příjemným zpestřením byla
autogramiáda Mistrů 2012. V rámci
„Pohárové mistrovské tour hokejistů HC ČSOB Pardubice“ se podepisoval obránce Václav Kočí a útočník
Jiří Cetkovský. Za říčanské ragbyové Mistry 2012 se podepíší Tomáš
„Prd“ Nevický a Norbert „Hemelda“ Hemelík.

foto Marek Novotný - www.fotografricany.cz
inzerce
inzerce
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ským kláním Strančická buchta.
I přes velké teplo, které bylo
k zákuskům nemilosrdné, se sešlo
28 soutěžících cukrářek a cukrářů.

Uhříněves – Zemědělství jako
jedna z nejstarších činností člověka je dnes na okraji zájmu české
společnosti. V prostoru otevřeného
evropského trhu a zemědělské nadprodukce si naše společnost zvykla
na stálou nabídku rozmanitého sortimentu líbivě zabalených potravin
v obchodní síti a bere tento fakt jako
samozřejmost. Málokoho se napadne zamyslet nad procesem vzniku
potravin, které každý den naše rodiny konzumují, natož jej vidět v souvislostech snižujícího se rozměru
českého zemědělství. Přirozeného
kontaktu se zemědělským venkovem
ubývá. Na jedné straně je příčinou
klesající počet malých i velkých ze-
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Strančice – V sobotu 16.června
jsme se sešli v areálu Minigolfu ve
Strančicích, abychom si užili již
tradiční biograf spojený s kulinář-

Věda na polích i ve stájích
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Vybrané projekty
ve výzvě
MAS ŘÍČANSKO

První udělené značky „Zápraží“
pro místní výrobce!

Výzva 1/2012 MAS Říčansko o.p.s. probíhala od 1.5.2012 do 31.5.2012. Celkem bylo
přijato 42 kompletních žádostí za celkovou
požadovanou částku dotací 13.144.201 Kč.
Jeden projekt byl pro formální nedostatky
z administrace vyřazen.
Veřejné obhajoby a následné zasedání výběrové komise proběhlo v sobotu 16.června
2012. Každý žadatel měl prostor na představení svého projektu, komisaři kladli doplňující dotazy.
Výběrová komise zasedala plných deset
hodin a měla nelehkou práci. Všechny projekty byly zpracovány kvalitně, kreativně a ve
spolupráci místních obcí, neziskovek a podnikatelů. Nakonec bylo vybráno a v pondělí
18.června následně Programovým výborem
potvrzeno k podpoře 24 projektů za necelých
8 milionů Kč (dotací). Projekty jsou nyní odeslány na Státní zemědělský intervenční fond,
který připraví dohody o poskytnutí dotace.
Rádi bychom poděkovali členům výběrové komise – Martině Kloubové, Janě Cílkové, Marii Lejčkové, Marcele Erbekové, Martě Raškové, Pavlovi Kušičkovi, Vítězslavu
Praksovi a Vlastimilu Zimovi – za obrovskou
trpělivost a nasazení při výběru, objektivitu,
pečlivou a kvalitní mnohahodinovou práci.
Výsledky najdete na stránkách
MAS Říčansko.

POMOZTE ZLEPŠIT
MÍSTO, KDE ŽIJETE!
ZAJÍMÁ NÁS
VÁŠ NÁZOR,
VAŠE PŘÁNÍ!
Co byste změnili, opravili, zřídili, postavili, rozvíjeli….? Anketa co vám chybí,
chcete zlepšit ve vašem bydlišti je tu!
Názory (obec + Vaše přání) můžete posílat na kancelar@ricansko.eu
První sběrná místa pro napsání
přání s krabičkou pro vhození: Městská
knihovna v Říčanech, ve Velkých Popovicích a ve Strančicích, Muzeum Říčany,
Infocentrum Mnichovice, Sportovně kulturní středisko Ondřejov, Autocentrum
Roškota-Janoušek Křenice, Mraveniště
Říčany, obce Svojetice, Struhařov a Psáry, areál Šibeniční vrch.
Každý den přibývají sběrná místa ve
všech 39 obcích Říčanska. Hledejte
v obchodech, na obecních úřadech
a veřejných místech.
Děkujeme vám!

Pokud vyhledáváte výrobky s vazbou na
region, kvalitní a šetrné k životnímu prostředí oceníte novou značku ZÁPRAŽÍ originální
produkt®. Ve středu 13.6.2012 proběhlo první
zasedání certiﬁkační komise pro udělení této
značky. Mezi přihlášenými převažovali zájemci z oblasti řemeslné a umělecké tvorby a dále
z oblasti potravinářské výroby. Komise složená ze zástupců místní akční skupiny, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti se mohla přesvědčit o vysoké
kvalitě, originalitě a jedinečnosti přihlášených
výrobků a proto pouze v jednom případě nebyl certiﬁkát udělen.

Značku ZÁPRAŽÍ
originální produkt®
získaly tyto produkty:
Kabelky, textilní doplňky
– Marcela Graclíková
Káva říčanského podhradí
– Petr Vlasák, Primocoffee
Dekorační perníky – Radmila Bělinová
Cínované šperky – Anna Demartini
Turkovická keramika – Irena Pudíková
Šperky z polymerové hmoty
– Petra Nemravová
Ručně malované oděvní doplňky
z hedvábí – Miroslava Jeníčková
Keramika – Michal Kalfus
S certiﬁkovanými výrobci se budete moci
setkat na jarmarcích a akcích jak v našem
regionu, tak v širokém okolí. Další kolo příjmu
žádostí o značku bude probíhat na podzim
tohoto roku, kdy se budou certiﬁkovat služby.
Kontakt pro další informace:
Kristýna Vyorálková, Tel. 774 780 037
Mail: projekty@ricansko.eu

Noví partneři v rodině MAS Říčansko
MAS Říčansko dosud sdružovala v rovném partnerství
celkem 46 organizací „rytířů kulatého stolu“, kteří
rozhodují a přispívají k investičnímu, informačnímu
i personálnímu růstu regionu. K partnerům současným - 13 obcím a městům, 27 neziskovým organizacím a 6 podnikatelům a malých ﬁrem na jaře přibyli
další tři členové. Jsou jimi dvě neziskové organizace
a jeden soukromý podnikatel.

Japonská zahrada Petra Typlta, o.p.s.
Japonská zahrada Petra Typlta, o.p.s. navazuje na práci
občanského sdružení Cesty k duchovnu, které po řadu let,
až do konce roku 2010, vedl pan Petr Typlt, zakladatel a budovatel japonské zahrady v Říčanech. Po jeho smrti byla
založena obecně prospěšná společnost, která si klade za cíl
další rozvoj a hlavně údržbu v Čechách a středoevropském
regionu ojedinělé japonské kamenné zahrady. V budoucnu
má v plánu vybudovat meditační a relaxační centrum, které
bude umístěno na pozemku sousedícím s japonskou zahradou, přičemž návštěvníkům zahrady by mělo být umožněno nejenom relaxování a pobyt v japonské zahradě, ale
i využití služeb, které zamýšlíme v tomto centru nabízet.
Vice na www.japonskazahradapetratyplta.cz

Soﬁe-Montessori mateřská škola
a základní škola o.p.s.
Centrum Soﬁe je soukromé Montessori zařízení, které
v připraveném prostředí nabízí každému dítěti individuální
program založený na jeho vlastním vývoji a zájmu. V rodinném prostředí, s duchem lásky a respektu podporuje v každém dítěti touhu po učení a získávání dovedností. Centrum
Soﬁe od září 2010 působí ve velkorysých prostorách
budovy v Žižkově ulici, nedaleko hlavního náměstí v Říčanech. Od letošního září 2012 přivítá v těchto prostorách
čerstvé prvňáčky. V centru probíhá také řada přednášek
pro rodiče a kurzů pro děti a rodiče – kurz grafomotoriky

a projekt Šance pro předškoláky, šachová škola aj. Více na
www.centrum-soﬁe.cz

MATUM.CZ
Firma MATUM, prodejna vybavení do přírody, funguje na
Říčansku od roku 2010. Od svého počátku se specializuje nejen na prodej širokého sortimentu outdoorového
vybavení na hory, turistiku a camping, ale také poskytuje
odborný servis a poradenství. Ten zajišťuje tým zapálených
mladých lidí, kteří sami aktivně cestují a produkty z nabídky poznávají skutečně na vlastní kůži. Prodávané zboží zároveň nabízí za přijatelnou cenu. Skvěle vybavený obchod
se sortimentem pro muže, ženy i děti najdete v Říčanech
na ulici Černoskotelecké. Otevřeno je od pondělí do soboty.
Vyražte do přírody s jistotou Matum alpine.

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

SPOLUPRÁCE
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu
PROJEKTY
Pavlína Filková,
kancelar@ricansko.eu

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

PLACEBO
Miroslava
Rovenského

Rouhači

Jsou překážky, jaké si teď

nedovedeme ani představit,
ale projdeme a dojdeme
Zvláštní, jak se dnes diskutuje o svobodě
a demokracii. Jak jsme po ní před lety toužili, tak se dnes považuje právě demokracie
za přežitou a svoboda za nedostatečnou. Že
můžeme volit? A co!? Stejně si nevybereme.
Radši diktát nějakého diktátora. Samozřejmě osvíceného. Nikdo už ale nedokáže domyslet, že by jej potřeboval důkladně osvítit
právě ze té své strany pravdy. Debatuje se
v hospodě, pod pergolou v zahradě či v obchodě. Jedovaté, zklamané, krátké a vzrušené odsouzení je celkem běžné.
Církev se vám zdá zbytečná. Také píšete,
že je neviditelná, protože se chvěje, aby dostala peníze... Radši nic neřekne. Mlčí. Kluci
odvedle mi prý začali říkat “papež”, protože
mne až teď zaregistrovali a potřebovali mi
najít nějaké jméno. S bratrem papežem nic
nemám společného, leda to obecné křesťanství. Ale chápu, že běžný člověk nemá šanci
rozlišovat a dělat si přehled, kdo je kdo a jak
to vlastně historicky vzniklo...
Jsem rád, že mám možnost říct nahlas, že
jsem se vždycky učil trpělivosti. Budoucnost, která je před námi, má daleko větší
hodnotu, než všechno utrpení na cestě k ní.

Demokracii jsem ochoten měnit, ale jen
za něco dokonaleji ohleduplného ke všem
lidem. Tedy za vyšší kvalitu. Svobodu nevážím podle toho, od čeho mne osvobodila,
ale k čemu jsem díky ní svoboden. Všechno
je tedy jinak! Projdeme ještě daleko většími zmatky, zvůlí a nespravedlností. Jsou
překážky, jaké si teď nedovedeme ani představit, ale projdeme a dojdeme. Nemám
strach.
Křesťanská víra neslibuje štěstí, pohodu,
úspěch a zdar. Kdepak, tak pošetilý Kristus
nebyl! Sliboval a slibuje sílu tím vším projít,
nezadat si se zlem. Slíbil vítězství. Stejně
tak neslibují ani křesťané. Po prázdninách
zase obnovíme debaty, zveřejním stůl v hospodě v Říčanech a v Kostelci nad Černými
lesy, kde budu sedat a debatovat. A přijdu
i jinam. Napište či zavolejte dkvasnicka@gmail.com a nebo 604 947 739.

Daniel Kvasnička,
farář

Jak králíci před krajtou
Dne 11. června, necelý měsíc po zatčení Davida
Ratha, zasedala Rada Středočeského kraje, krajská
vláda složená z 10 členů ČSSD. Na tomto zasedání
zrušila některá svá dřívější rozhodnutí o dotacích:
 pro Gymnázium Hostivice na vybavení dílny
a pořádání majálesu,
 pro Správu a údržbu silnic Hostivice
na výsadbu stromů,
 pro Technické služby Hostivice na vybavení
pro pracovníky úklidu města,
 na ozvučení pro aktivity města a spolků
v Hostivici.
Nejen Rathova Hostivice, i golf přišel zkrátka.
Rada kraje zrušila dotaci:
 na dětský letní golfový tábor,
 na podporu činnosti sportovní golfové školy,
 pro Beroun Golf Club na pořízení
ochranné sítě,
 pro II. ročník golfového turnaje – Ladies
European Tour,
 na podporu sportovní činnosti
vrcholového golfového sportovce.
Tato rozhodnutí lze jen uvítat. O tom, kolik
krajských peněz (tj. veřejných peněz, které mají

sloužit VŠEM obyvatelům kraje) Rath nacpal
do svého bydliště Hostivic, se dají vypravovat
legendy. A o tom, že kraj by měl dávat peníze
na opravu svých silnic, nejrozbitějších silnic
v republice, spíš než na golf, myslím nebude
pochybovat nikdo soudný.
Zaujalo mě spíš něco jiného. Usnesení o zrušení těch dotací bylo v radě kraje přijato jednomyslně. Ale o půl roku dřív stejná rada se stejnými členy – samozřejmě s Davidem Rathem
navíc – hlasovala jednomyslně pro přidělení
těchto dotací.
Co se asi za půl roku změnilo, že všichni
radní do jednoho najednou zjistili, že Hostivice
už dostaly dost a že golf taky není tak strašně
důležitý?
Změnilo se jediné: v radě už na ně nekouká
David Rath. A já si představuji, jak tam za jeho
hejtmanování seděli a poslušně čekali, co Velký
Vůdce navrhne a co oni jednomyslně schválí.
RNDr. Martin Macháček
Starosta Ondřejova
a kandidát do krajského
zastupitelstva
za Starosty a TOP09

„PAS DR. ATH“
Touto francouzskou přesmyčkou mi
dovolte jeden postřeh k poslednímu výkřiku politiky. To, že byl poslanec Rath
vydán, značí, že u zvolených politiků
snad „naštěstí“ existuje bazální míra
zodpovědnosti před voliči. Poslanci museli nakonec vybírat ze dvou strachů,
zda vydat nebo nevydat: „Bojíme se
více Ratha, že si pustí hubu na špacír
a řekne víc, než ví, nebo se více bojíme
našich voličů, že se na nás deﬁnitivně
vykašlou a zvolí kohokoli, a s tím
ani kmotři nic nesvedou.“ Zdá se, že
v parlamentu zvítězila partajní jednota.
I když třeba Rath někoho stáhne společně ke dnu, tyto strany mají za úkol to
přežít. Padne možná sice pár poslanců
nebo i ministrů, když se to nepodaří nějakému dalšímu Rampulovi „zašpuntovat“, ale „našlápnutý byznys musí jet
dál“. Středočeská rada a všichni ostatní,
kteří dobře věděli co se děje a spolurozhodovali, zůstali ale na svých místech,
nebo povýšili. Doslova groteskně vyznívá vyjádření předsedkyně středočeské
komunistky Jiřiny Fialové, že „zadržení Davida Ratha považují komunisté za
nedorozumění“. Proti tomu všemu se
středočeská KDU-ČSL ostře ohradila
a požaduje vyvození politických a osobních zodpovědností, včetně odstoupení
celé tiché, oranžovo-rudé, prokorupční
koalice z Rady Středočeského kraje!
Za největší negativum osobně považuji, že případ Rath je dalším kamínkem
do mozaiky odcizení mezi mentálním
prostorem západní, evropské, severoatlantické oblasti a střední Evropy!
Zdůrazňuji, že rozvolnění vazeb mezi
těmito dvěma oblastmi jde proti naším
životním zájmům!
V případě volebního úspěchu budou
lidovci v zadluženém kraji prosazovat
projekt „Otevřené hejtmanství“, který
např. umožní využívat elektronické aukce a tím porovnávat jednotlivé ceny zboží a služeb. Do krajských voleb vstupuje
Koalice KDU-ČSL,SNK-ED a nezávislých kandidátů s programem 50 + tedy
problematikou zaměstnatelnosti střední
generace, podporou částečných úvazků
pro matky, podporou staveb předškolských a školských zařízení na Praze-východ a západ.
Mgr.Miroslav Rovenský
Předseda Stř.KDU-ČSL
a kandidát
na hejtmana

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková
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Kalendář akcí
5. července

 Villa Vojkov – Grilované mořské
speciality – pouze na potvrzenou
rezervaci, tel.: 776 776 897
777 249 977,
rezervace@villavojkov.cz.

ZA NÁLEZ ODMĚNA
PRÁZDNINOVÉ
PROHLÍDKY
NA ONDŘEJOVSKÉ
HVĚZDÁRNĚ

Až do září se každou sobotu
a neděli na observatoři
Astronomického ústavu AV ČR
 Villa Vojkov – Honduraský
v Ondřejově konají prohlídky pro
speciál – Pikatní grilovaná žebra,
veřejnost, a to v časech 10:00,
honduraské rumy Plata a Tatascan,
13:00 a 16:00 hodin. Průvodce
vynikající ovocné nektary NATURAS, vám ukáže Muzeum V. Šafaříka
tel.: 776 776 897, 777 249 977,
s historickými přístroji, historické
rezervace@villavojkov.cz.
sto let staré kopule a projde se
s vámi s výkladem observatoří až
na návštěvnickou galerii největšího
 Struhařov – koncert Radima
dalekohledu v České republice
Hladíka se koná u Hliněného
o průměru objektivu 2 metry.
rybníka od 20 hod.
Vstupné pro dospělé činí 60 Kč,
pro děti od 7 do 15 roků 20 Kč.
22. července – Kostelec
Děti do 7 let zdarma, důchodci
nad Černými lesy,
a ZTP 40 Kč. Areál observatoře
je otevřený a její park je pěkným
Kutnohorská 678.
místem k procházkám. Máte tak
Od 9.00 do 13.00 hod.
příležitost udělat si pěkný výlet na
zveme všechny zájemce
hvězdárnu, která je s Ondřejovem
spjata více jak 110 let. Více
o moderní vytápění
informací na www.asu.cas.cz.
biomasou na Den

13. července

21. července

Salon kotlů,

otevřených dveří v luxusní
kotelně na pelety
a dřevo a prohlídku
Salonu kotlů Guntamatic.
Další informace
na www.SalonKotlu.cz

28. července

 Villa Vojkov – Country večer
– Kovbojské speciality a country
večer s překvapením.

6. srpna

 Říčany – letní intenzivní kurz
angličtiny v jazyková škole Langfor
Říčany.

9. srpna

 Svojetice – od 18.30 hod.
přednáška „Jak být ﬁnančně ﬁt“.
Chcete se dozvědět, jak optimalizovat své ﬁnanční zdraví, jak
zajistit sebe a svou rodinu pro budoucnost? Jaké novinky nás čekají
v penzijním připojištění? Pořádá
Ereignis Centrum Svojetice.

25. srpna

 Černé Voděrady
– 2. Voděradský Country večer
– na louce u rybníka.

Dům DDM
A UM Uhříněves
V létě pořádáme:
2.–4. 7. příměstský tábor
Cesta kolem světa
30. 7.– 3. 8. příměstské
taneční soustředění
13.–17. 8 příměstský tábor
Hvězdná brána
20.–24. 8. příměstský tábor
Tajemství hradu

Příměstský tábor v Říčanech
6.-10. 8. 2012 vždy od 8:30 do 16:30 hod.
Základna: Klub Cesta, Na Obci 2049, Říčany
Určen pro děti ve věku 6 - 12 let ze sociálně slabších rodin,
které doporučí pedagog školy či Sociální odbor MÚ Říčany
Cena: 500 Kč (zahrnující oběd a pitný režim, práce lektorů
a pomůcky zdarma)
Organizátor: Občanské sdružení Cesta integrace,
Masarykovo nám. 6, 25101 Říčany, IČO: 26619032
Další informace u Bc. Markéty Hubínkové, DiS. na tel.: 774 780 540,
e-mailu: skoly@cestaintegrace.cz a www.cestaintegrace.cz.
Uzávěrka přihlášek již 13. 7. 2012. Omezená kapacita.
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PRÁZDNINOVÉ AKCE
14. 7. Babytenisový turnaj
Turnaj pro registrované členy ČTS. Přihlaste se na 736 757 577 nebo na sportcen
trum@zamekberchtold.cz
15. 7. neděle Turnaj ve stolním tenise, Přihlaste se na 736 757 577
nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz, začátek 9:30.
16.- 20. 7. pondělí – pátek Příměstský letní tábor pro děti
Celotýdenní sportovní tábor, ve kterém se děti naučí základy tenisu, golfu,
stolního tenisu a pro ty, kteří už tyto sporty umí máme trenéra, který jim pomůže
se zdokonalovat. Dále jsou na programu míčové hry (fotbal, basketbal, volejbal,
badminton), jízda na kole, střílení ze vzduchové pistole, aktivity v Dětském ráji,
procházky po okolí. Po celý den je zajištěn pitný režim, svačinka, obídek a pro
ubytované i večeře a snídaně. Letní tábor probíhá od pondělí do pátku od 8:00
do 17:00 a je vhodný pro děti od 6 do 12 let .
Další termíny: 23. – 27.7.2012 ; 13. – 17.8.2012 ; 20. – 24.8.2012
Více info na www.zamekberchtold.cz. Přihlašujte se již nyní na sportcentrum@za
mekberchtold.cz nebo na 736 757 577.
21. 7. Rytířské slavnosti na Berchtoldu
Dobová atmosféra, šermířská vystoupení, „rytířské“ disciplíny pro děti.
Občerstvení zajištěno, k dispozici je i restaurace Kouzelná zahrada s vyhlášenou
svíčkovou. Návštěvou zahrady můžete absolvovat prohlídku řady miniatur hradů,
zámků a dalších historických objektů. Dětský ráj, mini ZOO, skutečné „peklo“,
jsou součástí programu. Při nepřízni počasí zajištěny velkokapacitní stany, sály
v zámku, a pro nejmenší k soutěžení a hrám kryté místnosti sport centra.
21. 7. sobota Volejbalový turnaj, organizuje Mgr. Florentia Ptáčníková,
přihlášky zasílejte na e-mail Florentia@seznam.cz.
29. 7. – 26. 8. Výstava k 70. výročí operace ANTHROPOID
Výstava probíhá v zámeckých sálech.
25. 8. Loučení s prázdninami s KČT
Již 2. ročník akce pro děti, které čeká nový školní rok ! Akce plná soutěží
a zábavy pro turisty a nejen pro ně. Informace budou upřesněny,
sledujte www.zamekberchtold.cz
11. července 18:45 -21:15
RELAXACE S IMAGINACÍ
„Životní cesta“ II.: meditaci
vedenou hlasem terapeutky za
doprovodu příjemné relaxační
hudby následují kreativní techniky.
Ereignis Centrum Svojetice

Město Kostelec n. Č. l.
pořádá V. ročník koncertů

Hudební potkávání

 1. 7. v 18.30 hod. v kostele
sv. Jana Křtitele. SMÍŠENÝ
PĚVECKÝ SBOR KVINTUS
– Liberec pod vedením
sbormistra Jiřího Doubka.
Na programu: skladby
A. Dvořáka, S. Rachmaninova,
Zd. Mikuly, K. Macourka,
A Piazzolly aj.
 7. 7. v 18.30 hod.
v kostele sv. Jana Křtitele.
DUO BARBORA A LUCIA
PRIESTER, kytara, housle.
 8. 7. v 18.30 hod. v kostele
sv. Jana Křtitele. RBAN
TRIO-Jakub Urban – klávesové
nástroje, Jakub Antl – kontrabas,
Ondřej Sluka - bicí nástroje.
Na programu: moderní
melodický jazz a autorské
skladby Jakuba Urbana více
na http://www.urbantrio.com/

1. 9. 2012 od 12h

Pivní slavnosti – Pivovary
U Bezoušků a MMX
v nich představí svá piva, je
připraven i kulturní a zábavní
program pro děti a dospělé
Sbor dobrovolných hasičů ve
Zvánovicích pořádá dne 4. srpna
od 13 hodin u rybníku Dolejšák

TRADIČNÍ ZÁVODY
PŘES RYBNÍK
Závodí se v disciplínách: přejezd
po lávce na kole, přejezd
po lávce s trakařem nebo
kolečkem, válení sudu po lávce,
souboj na lávce, přetahování
lanem na lávce. K poslechu
hraje COUNTRY kapela

Dne 26. 5. 2012
se ve 03 hod.
ztratil v okolí
Hrusic
u Mirošovic
zrzavý pejsek
kříženec.
Slyší na jméno
Žeryk.
Má obojek
proti klíšťatům,
na lévé straně
tlamy má velkou
bradavici.
Má nemocné
srdce, musí brát léky.

ZA NÁLEZ VELKÁ ODMĚNA
tel: 731 521 547, 603 948 400

Zveme vás na lovecký zámeček
v poddubí v choceradech. každý den
speciality české kuchyně. víkendy
taneční večery. country, disko,
romantické večeryve dvou.
ubytování v překrásném prostředí.
mnoho relaxačních aktivit.
www.penzionnazamecku.cz,
rezervace tel. 733 356 850,
603 543 629

Šampaňské na dekách

Od 4. 7. se budou každou
středu od 20 hodin konat
v krásné zahradě a ve
stylové kavárně Modré dveře
v Kostelci n. Č. l. bluesově
laděné večery s názvem
Šampaňské na dekách.
Hrají: Pavel Peroutka,
Jiří Holoubek a další...
Všichni jsou srdečně zváni!
6. 8. – 10. 8.
LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ
ANGLIČTINY v jazyková
škole Langfor Říčany

„ Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.“
Konec školního roku 2011/2012 je pro mateřskou školu ve Strančicích
významným mezníkem v jejím vývoji. Po 46 letech poctivé a obětavé
práce se s ní loučí vedoucí školní jídelny, příležitostná kuchařka,
školnice, topička i uklízečka paní Lidmila Křížová. Vším, čím paní
Lidmila Křížová byla
pro Mateřskou školu
Strančice, tím byla
ráda a my, kteří jsme
měli příležitost a čest
s ní spolupracovat
víme, že i s humorem
a tolik potřebným
nadhledem.
Ředitelka školky
Pavla Kicková

ZLATÝ OŘÍŠEK

Město Říčany vyhlašuje krajské kolo Zlatého oříšku Středočeského kraje.
Tato soutěž je určená všem talentovaným dětem, které žijí v obcích
Středočeského kraje, ve věku od 6 do 14 let. Soutěž je předkolem
populární celostátní soutěže Zlatý oříšek a probíhá pod její patronací.
Do soutěže se mohou přihlásit všechny děti, které mají za sebou první
úspěchy v soutěžích, závodech, mistrovstvích atd. v jakémkoliv oboru
(není omezeno – například hudba, sport, šachy, tanec, zpěv, přírodní
vědy…). Vítězové získají zajímavé ceny.
Zlatý oříšek Středočeského kraje má vlastní webové stránky, kde můžete
zjistit další podrobnosti. Účastníci soutěže se přihlašují prostřednictvím
přihlášky na webových stránkách soutěže:
www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj
Uzávěrka přihlášek je již 10.července 2012!!!
Kontaktní osoba Zlatého oříšku Středočeského kraje: Veronika Špačková,
zlaty.orisek@ricany.cz ; 723 366 867
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Život v kraji

Život v kraji

Vyrábíme plastové vodoměrné šachty
i jímky
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Z POLYPROPYLENU

Firma Aguarius Invest cz působí ve Všechromech již od roku
1999. „Naši zákazníci se na nás
mohou stoprocentně spolehnout
– vždy rádi pomůžeme a je to
k nám blízko. Což je oproti ﬁrmám, které sídlí „bůhvíkde“,
velká výhoda,“ připomíná majitel Ing. Zbyněk Miksa.
OSVĚDČENÍ O ZÁPISU
PRŮMYSLOVÉHO VZORU,
AUTORIZACE

Firma se zabývá převážně výrobou jímek, nádrží, vodoměrných
šachet, vsakovacích jímek, a stavebním dozorem neboť vlastní
Autorizaci vydanou Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.
Majitel je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské
stavby. Je v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT. To je
důležitá listina zejména pro OÚ,
které staví vodohospodářská díla
s dotací a musí mít TDI.

Nabízíme kalová objemová čerpadla samostatně nebo jako
součást domovních čerpacích stanic odpadních vod.

Rozsah činnosti se za poslední
léta rozšířil o výrobu domovních
čerpacích stanic pro tlakovou kanalizaci nebo přečerpávání do
vyšších míst sítě. „O naší profesionalitě a vysoké odbornosti svědčí
fakt, že většina našich výrobků je
chráněna průmyslovým vzorem,
což znamená, že jsme autory mnoha inovativních řešení – například
u vodoměrných šachet či jímek na
odpadní i dešťové vody.“

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

„Našim klientům poskytujeme
záruční i pozáruční servis a navíc
nabízíme jistotu, že na naše výrobky budeme mít vždy náhradní díly.
Stále častěji se setkáváme s případy, že k nám přijdou lidé a chtějí
opravit výrobek, který koupili
někde jinde. Většinou jde o velice
nekvalitní zboží, vyráběné neprofesionálně, a málo kdy mu jde vrátit původní hodnotu.“

„Z plastu dokážeme vyrobit
prakticky cokoliv – od trávníkových obrub, nádob na rostliny, až
po bazény, nádrže nebo ochranné
„vaničky“ do kufrů aut atd. Úpravy rádi provedeme i na jímkách,
šachtách a dalších našich výrobcích. Nádoby lze doplnit o podstavce, ventily, uzávěry, sondy,
čidla a zátky… Přijďte, řekněte
nám svoji představu a určitě něco
vymyslíme,“ dodává pan Miksa.
„Kromě vodoměrných šachet
a jímek na odpadní vody si zákazníci objednávají jímky na dešťovou vodu, kterou využívají například na zalévání. Při současných
cenách vodného a stočného, tak
ušetří nemalé ﬁnanční prostředky.
Rozměry nádrží se dají libovolně
měnit podle přání zákazníka.“
Kontakt:
Aquarius Invest cz s. r. o.,
Všechromy 82 - EXIT 15 dálnice
D1, 200 m od dálnice směr
Stránčičce, tel.: 323 642 032,
602 285 554, e-mail:
aquarius@aquariusinvest.cz,
www.aguariusinvest.cz

Masáž od trojnásobného mistra světa
Máte pocit, že vás
masér jen hladí
a necítíte žádné
uvolnění? V tom
případě navštivte
masážní salón
v Mukařově.
Majitelem masážního salónu je
certiﬁkovaný masér Michal Nedvěd. Vybrat si můžete sportovní
masáž, klasickou, relaxační, nebo
masáž lávovými kameny. „S horkými lávovými kameny pracuji velmi
rád,“ vysvětluje Michal Nedvěd.
„Někdo je aplikuje až na konec
masáže, ale já je využívám po celou dobu masírování na prohřátí

Michal Nedvěd
vystoupil na výstavě
EXPO v Tokiu

a uvolnění svalů. Tento postup se
mi velmi osvědčil. Pro své klienty
jsem také připravil speciální indickou antistresovou masáž hlavy
v závěsné houpačce. Klient sedí
v houpačce a příjemně se pohupuje
a já postupně uvolňuji napětí. Tato
metoda je vhodná pro celkovou relaxaci a působí i proti migréně.“
Cena masáže se pohybuje již
od 250 Kč. Ceník najdete na
www.masaze-mukarov.cz.
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Luxusně vybavený masážní salón
Luxusně vybavený masážní salón
najdete v příjemném domácím prostředí, kde o vás bude dobře postaráno. „Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a vytváříme pro
něj masáž přímo na míru.“
Co nevíte o Michalovi Nedvědovi?
Až si zajdete k Michalovi Nedvědovi na masáž, vězte, že se vám bude
věnovat trojnásobný mistr světa
– a to v tanci Electric Boogie. Abyste uspěli, musíte mít nejen talent pro

tanec a pohyb, ale i značnou dávku
fantazie a předpoklady pro herectví. Electric Boogie se dělí do čtyř
základních stylů – tanečník musí
zvládnou „rozkouskovat“ pohyb
jako v animovaném ﬁlmu, pohybovat se jako robot, předvést příběh
v pantomimě a rozvlnit své tělo tak,
aby diváci měli pocit, že je tanečník
z gumy. Michal začal tančit ve svých
třinácti letech a v patnácti již získal
svůj první titul mistra světa za účasti
42 zemí. Své taneční umění předváděl na předních světových soutěžích
a také pravidelně vystupoval jako
bavič v pořadu „Na stojáka“, který
v současné době připravuje Česká
televize. Kromě Electric Boogie
Michal ovládá i beatbox, což je napodobování různých hudebních nástrojů a zvuků pouze ústy. „Electric
Boogie a beatbox jsou stále mými
velkými koníčky. V případě zájmu
rád předvedu své umění na různých akcích. Stačí zavolat,“ dodává
s úsměvem Michal Nedvěd.
Kontakt:
WWW.MASAZE-MUKAROV.CZ,
tel.: 608 88 64 43, e-mail:
beatbusterone@seznam.cz

Realitní kancelář, na kterou
se můžete spolehnout
Realitní kancelář KONVEST působí na trhu s nemovitostmi
v Říčanech a okolí již více než dvacet let a své služby
poskytla stovkám spokojených zákazníků.
„Naši klienti se k nám pravidelně
vracejí a doporučují nás i svým známým, čehož si velmi vážíme,“ říká
majitel realitní kanceláře Ing. Roman
Vocl. „Na stejné adrese fungujeme
dvacet let a naši zákazníci se na nás
mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv
problémem. Za celou dobu našeho
podnikání se nikdy nestalo, že by
naši klienti nedostali za svou nemovitost zaplacenou kupní cenu v plné
výši, nebo museli řešit nějaké právní
či vlastnické problémy.“
Nabízíme kompletní realitní servis
Naše realitní kancelář poskytuje
veškeré právní služby a poradenství
v oblasti nemovitostí. Mnohdy řešíme komplikované případy a klientovi ušetříme spoustu starostí a také
peněz. Nabízíme sepsání kupních,
směnných, darovacích i nájemních
smluv včetně zapsání věcných bře-

men; vklady do katastru nemovitostí; zpracování znaleckých posudků
a geometrických plánů; stanovení
obvyklé ceny nemovitostí pro dědické řízení; úschovu kupní ceny. Tyto
služby nabízíme i klientům, kteří
nemovitost prodávají, darují nebo
pronajímají sami a potřebují zajistit
všechny právní náležitosti, sepsat
smlouvu a návrh na vklad do katasRealitní kancelář KONVEST
spol. s r.o., vám nabízí:
- zprostředkování koupě, prodeje či
pronájmu nemovitosti
- stanovení obvyklé ceny
nemovitostí pro dědické řízení
- sepsání kupních, směnných,
darovacích i nájemních
smluv včetně jejich vkladů
do katastru nemovitostí
- zpracování znaleckých posudků
a geometrických plánů

tru, případně provést úschovu kupní
ceny po dobu řízení o vkladu.
Pokud se nemovitost neprodá,
neúčtujeme si nic
Za kompletní realizaci prodeje nemovitosti účtujeme maximálně 3%
z ceny. V této ceně je zahrnuté vše, co
s prodejem nemovitosti souvisí včetně sepsání kupní smlouvy, úschovy
kupní ceny, poplatku za vklad do
katastru i vyplnění daňového přiznání. Pokud se nemovitost neprodá,
neúčtujeme klientům žádné poplatky
a veškeré náklady na inzerci, propagaci i cestovní a osobní náklady jdou
k naší tíži. To nás spolehlivě motivuje k tomu, abychom každou nemovitost co nejdříve prodali.

Klientům ušetříme peníze
Například při ocenění nemovitosti
pro dědické řízení. Podle zákona totiž stačí pouze tzv. stanovení obvyklé
ceny, které vám můžeme vypracovat
za čtvrtinovou cenu, než byste zaplatili u soudního znalce za znalecký
posudek, který je v takovém případě
zcela zbytečný.

KONVEST spol. s r. o.
17. listopadu 51/1
251 01 Říčany
tel.: 602 217 719, 323 602 240
bezplatná linka:
800 555 331
e-mail: konvest@konvest.cz

www.konvest.cz

LUXUSNÍ BAZÉNY s ušlechtilou
kamennou dlažbou
Společnosti Bazény Waterair a Kamenictví
Pražský kámen pro vás připravili příjemné
překvapení – společnou prezentaci luxusních
bazénů ve spojení s nádhernou kamennou
dlažbou a dalších doplňků z kamene.
Pokud chcete načerpat inspiraci, přijďte se
pokochat do showroomu v Říčanech.
Pražský kámen s. r. o. nabízí vysoce kvaliﬁkované služby v oblasti
zpracování kamene - mramoru, žuly,
pískovce, onyxu a dalších luxusních
materiálů. „Rádi vám připravíme
kompletní nabídku podle vašich
představ – dlažbu kolem bazénu,
terasy, chodníčky, schody, zídky.vysvětluje Marcela Navarová.
A co ještě umíme?!

Kuchyňské desky dle vaší představy. Do koupelny dodáme mramorový obklad, desku a luxusní
kamenné umyvadlo. Obkládáme
krby, schodiště, stěny v interié-

ru a nádherné jsou fasády domů
z kamene. Zákazníkům nabízíme
kompletní servis – odbornou konsultaci, zaměření, cenové kalkulace a realizace.
Kontakt: Pražský kámen s. r. o.,
Sluštice 17;
Pracovní doba:
Po-Pá 07:00 - 11:00,
12:00 - 17:00 hod.,
Jiří Haberle, e-mail:
haberle@prazskykamen.cz,
tel.: 731 612 841,
Marcela Jónová Navarová, e-mail:
navarova@prazskykamen.cz,
tel.: 734 257 092,
www.prazskykamen.cz .

Speciální
prázdninová nabídka!
Vybrané druhy bazénů
dostanete za výhodné ceny.
Neváhejte, nabídka
je omezená!

Luxusní Bázeny Waterair renomovaného francouzského výrobce jsou unikátní svou technologií,
kterou charakterizuje samonosná
konstrukce z vlnitého ocelového
pláště, který nahradí betonovou zeď
o tloušťce 45 cm! „Díky nejmodernějším postupům a použitým materiálům si můžeme dovolit zákazníkům nabízet dvacetiletou záruku na
životnost konstrukce a 12 let na vodotěsnost bazénové fólie,“ prozrazuje manažerka obchodního týmu
Ing. Lenka Dvořáková. „Nabízíme

více než 200 000 variant bazénů
přesně podle přání a požadavků zákazníka. Prakticky každý náš bazén
je originál, sestavený na míru. Naši
odborní konzultanti vás mohou navštívit doma, a poradit s umístěním
bazénu, při výběru vhodného tvaru,
rozměrů a vybavení. Tato služba je
nezávazná a zcela zdarma.
Kontakt: Bazény Waterair s. r. o.,
Úvalská 593, 251 01 Říčany,
směr Pacov, tel.: 323 601 998,
e-mail: info@waterair.cz,
www.bazenywaterair.cz
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Restaurace u Andělů se těší
na vaši návštěvu
Srdečně Vás zveme do příjemné restaurace
U Andělů v Senohrabech, posazené do
malebného prostředí Posázaví. Krásné okolí
přímo vybízí k výletům a vyjížďkám na kole.
Restaurace má dlouholetou tradici a v současné době prodělala
druhou vlnu rekonstrukce. Ta napomohla k příjemnému posezení
v čistém a upraveném prostředí
nejen v restauraci, ale i na přilehlé
venkovní terase pod lipami. Velkou
novinkou je čepování piva Staropramen z tanků, zpestřením jsou
pivní speciály jako neﬁltrovaný
ležák a polotmavý Granát. Prioritou místní kuchyně jsou ryze česká
jídla podávaná denně čerstvá. Nechybí ani různé tématicky založené
hody – například zvěřinové, krůtí, svatomartinské, kuchyň D.M.
Rettigové, pečená kolena, domácí
moučníky a jiné.
Nespornou předností podniku je
vysokokapacitní sál, který je využíván na nejrůznější akce – plesy,

zábavy, svatby, rauty, motorkářské
srazy, prodejní a sportovní akce.
Uskutečňují se zde turnaje v klasických šipkách – například mistrovství republiky družstev, Top 16
a české poháry. Sál je vybaven vlastním vchodem, sociálním zařízením,
barem, šatnou a pódiem, takže je
vhodný pro samostatné použití.
Provozovatelka paní Vencová
rozhodně nekončí s dalšími službami pro milé zákazníky, počínaje
nově otevřeným dětským koutkem
a konče pečlivou přípravou na letní
sezónu. Příjemným zpestřením pro
všechny zákazníky byla nedávná
akce – Rocková pípa s rádiem Beat.
„Zažili jsme prima akci a doufám,
že se všichni dobře bavili,“ řekla
nám paní Vencová. „Hosté si mohli
pochutnat na grilovaných speciali-

tách, pivu zdarma a rádio Beat hrálo našim zákazníkům na přání.“
„Jsem ráda, že se mi podařilo dát
dohromady skvělý personál, který
pracuje poctivě a jde mu o dobré jméno naší restaurace. Všichni
společně se snažíme vymýšlet stále
nová zlepšení, aby se hostům v naší
hospůdce líbilo a také jim chutnalo.
Proto až pojedete kolem na výlet,
určitě se u nás zastavte.
Hezké prázdniny přeje personál
restaurace U Andělů

Kontakt: Restaurace U Andělů,
Hlavní 19, Senohraby,
tel.: 776 050 102,
www.restauraceuandelu.cz,
otevřeno každý den
od 11 do 22 hod,
v pá a so otevřeno do 23 hod.

Zahradnictví Alfík přeje
krásné léto
Nastala doba dovolených. Někdo
už se těší k moři, jiný si nejlépe
odpočine při práci na zahrádce.
A právě pro milovníky zahradničení,
bude mít Alfík otevřeno celé léto.
„Přijďte si k nám vybrat z bohaté
nabídky hrnkových rostlin, které
můžete sázet kdykoliv během
roku. Přivezli jsem pro vás krásné
jehličnany i okrasné keře,“ říká
majitel Petr Alfery. „Velký zájem je
o stromkové růže a také o trvalky.
Také si přijďte prohlédnout nový
výběr keramiky – máme krásné
pískovcové nádoby a originální
nádoby z Afriky. V případě zájmu
vám vybrané rostlinky rovnou
zasadíme do nového květináče.“
Zahradnictví Alfík nově nabízí kvalitní
zahradní techniku a nářadí Stanley.
K příjemnému posezení na zahradě
patří dobré jídlo – přijďte si do
zahradnictví Alfík pro čerstvého
pstruha. Lahůdkou je i uzený pstruh,
kterého připravuje Petr Alfery téměř
každý víkend. Chcete-li mít jistotu,
že na vás „zbude“, raději zavolejte.

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
Pět vylosovaných čtenářů získá
čerstvého pstruha + jeden jako
prémii balík grilovacích briket.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Zahradnictví Alfík najdete v:
a) Louňovicích
b) Louňovičkách
c) Českých Budějovicích
Správné odpovědi pište na
e-mail:redakce@zaprazi.eu

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích
u silnice Kutnohorská (na první hrázi).
Otevírací doba: po-so: 9 až 17h., ne: 9 až 12h.,
tel.: 606 494 939, 723 516 513.
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Na dovolenou
s maďarskou
klobásou

NEMOVITOSTI Group s.r.o.

Areál Výstaviště čp. 67, 170 00 Praha 7

ZAVEDENÁ PROSPERUJÍCÍ
RESTAURACE KOZOJEDY

KLIDNÉ BYDLENÍ V ZELENI
PRAHA - LIBEŇ

STAVEBNÍ POZEMKY
KAMENICE - LÁDVÍ

• Zast. plocha: 300m²
• Zázemí pro 40 hostů uvnitř
a padesát hostů na venkovní terase
• Komfortně vybavená kuchyně
Zavedená domácí restaurace na hlavní trase
z Říčan u Prahy do Kutné Hory se stálou
klientelou i z okolních obcí, např. nedalekých
Jevan, výborná pověst, domácí prostředí.
K restauraci patří prostorné parkoviště
cca pro 30 vozů.

• Obytná plocha 274 m²
• Sauna a vinný sklípek
• ŘRD 7 + 1 • Třípodlažní
• Plocha pozemku 400m²
Prostorný řadový rodinný dům v klidné ulici
Na Truhlářce je vhodný pro větší rodinu, lze
i dvougenerační, krásná pěstěná zahrada.
Do centra pár minut autem, 15 minut městskou
dopravou, škola, školka i nemocnice
na Bulovce v docházkové vzdálenosti.

• Plocha pozemku 1.442m² – 3.500m²
• 30% zástavby, 2NP+podkroví
• Inženýrské sítě - el. a plyn na hranici pozemku,
voda z vlastní studny, odpad do vlastní jímky.
Pozemek je rovinatý s travnatým porostem,
situován od hlavní silnice podél ulice Loretánská ,
příjezdová komunikace je asfaltová.
Ke stanici metra Budějovická 20km,
autobusem 40 minut.

www.NemovitostiGroup.cz
Tel.:

725 705 705

Okurky a meruňky
Pokud máte zájem o skvělé
okurky nakládačky a meruňky
z Maďarska, neváhejte
a objednejte si požadované
množství telefonicky nebo mailem.

Nabídka, které neodoláte

e-mail: oazaricany@oazaricany.cz
tel.: 323 601 170

nebo Netvařce křovitého. Labužníci se mohou těšit na husí játra té
nejvyšší kvality (foie gras). Majitel
obchůdku Tihamér Tuhársky nakupuje výhradně v malých výrobnách,
kde má jistotu, že používají kvalitní
maso a dodržují tradiční postupy
a dobu zrání. Velkou lahůdkou jsou
například výrobky, které obsahují
výtečné maso z prasat Mangalica.
V obchůdku dále najdete klobásy a salámy s obsahem jeleního
masa nebo kvalitního hovězího
z „šedých volů“.
Kontakt:
Prodejnu Hungarita
najdete na rohu
Široké ulice v Říčanech u ragbyového
hřiště (u kominictví Pechlát),
tel.: 734 698 698,
e-mail:t.tuharsky@seznam.cz,
www.hungarita.cz

Příměstké tábory jsou
určeny dětem od 5 do 13 let.
Po celý den mají děti bohatý
program přímo ve sportovním
areálu Oázy Říčany (vč. výuky
tenisu, bazénu, stolního
tenisu nebo přehazované
a „táborových her“) pod
vedením kvaliﬁkovaných
trenérů a instruktorů. K dipozici je celodenní stravování
(2 x svačina, oběd, ovoce, pitný režim). Celkem je organizováno
8 turnusů (vždy pondělí až pátek). Cena 3.250 Kč / týden
(při volné kapacitě možnost účasti i na méně dní).
Více informací najdete na www.oazaricany.cz nebo tel. 323 601 170.

PŘIKLÁDEJTE JEDNOU ZA 3 AŽ 6 DNÍ
S NAŠÍM AUTOMATICKÝM KOTLEM TOPMAX.
Nechcete vyhazovat peníze za topení? S automatickým kotlem TOPMAX ušetříte.

Co nabízí?
Destiláty (Absint, Brandy a Cognac, Cachaca, Fernet, Gin, Likéry, Ovocné destiláty, Rum,
Tequila, Vodka, Whisky a další) vína z celého
světa, portské, aperitivy, šampaňské, sekty,
pivo, nealko nápoje, kávu, tabákové výrobky
a také nejrůznější pochutiny (slané i sladké).
Akční nabídky a slevy – denně pro Vás připravují nové akční nabídky a slevy.
Individuání přístup – ke každému zákazníkovi přistupují individálně, přizpůsobí se Vašim
přáním a požadavkům.
Realizace objednávek z e-shopu
www.la-vin.cz. Je-li zboží skladem
a stihnete-li odeslat objednávku do:
12:00 hod. odesílají přes Českou poštu
ještě týž den.
14:00 hod. odesílají přes DPD ještě týž den.
Pokud není zboží skladem – expediční
doba je maximálně 5 pracovních dnů.
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NEBAVÍ VÁS TRÁVIT ČAS V KOTELNĚ?

Obchod La-Vin v Modleticích nabízí bezkonkurenčně nejširší
nabídku tuzemských a světových vín, luxusních destilátů
i nealko nápojů. Přesvědčit se můžete sami – navštivte obchod,
kde vám rádi poradí s výběrem, nebo využijte přehledný
e-shop, který využívá stále více spokojených zákazníků.
Zákazníci oceňují především všestrannost nabídky. Uspokojí velmi náročné klienty požadující luxusní destiláty, tak partu mladých lidí, jež
plánují večírek. Obchod je určen pro velkoodběratele i pro běžné zákazníky, kteří mohou nakupovat po jedné láhvi. Větší objednávky zaváží
zdarma a platba kartou je samozřejmostí.

Chystáte se na dovolenou k moři
nebo k rybníku? V každém
případě si s sebou zabalte
maďarskou klobásu z říčanského
obchůdku Hungarita. Skvěle
chutnají za každého počasí
a navíc se nezkazí.
V obchůdku Hungarita najdete
i jiné vyhlášené maďarské delikatesy
– kvalitní klobásy a salámy, uzená
masa, špek, slaninu, paštiku, sádlo,
škvarkové pomazánky a také pikantní nakládanou zeleninu (kyselé okurky, květák, patizony, zelí a papriky),
maďarský česnek a cibuli a poctivou
sušenou papriku z oblasti Kalocsai.
Vybrat si můžete vítečná vína a pálenky a stoprocentní ovocné džusy v praktickém balení. Novinkou
jsou různé druhy medu – například
akátový, lipový, z Kejchy hedvábné

PŘÍMĚSTSKÉ SPORTOVNÍ
TÁBORY
v Oáze Říčany

Chystáte rodinnou oslavu
nebo svatbu?
Půjčí vám výčepní zařízení, skleničky, gril,
ledničku, párty stan a další potřebné doplňky.
Využijte možnost vrácení nenačatých lahví,
takže se nemusíte obávat nevhodného nákupu.
Domluvit podmínky lze na mob.tel 602 645 610,
nebo e-mailové adrese info@lavin.cz.

Společnost La-Vin s. r. o., Modletice 71,
Praha východ 251 70, otevírací doba:
PO–PÁ: 8 – 18 hod, SO: 8 – 14 hod,
bližší informace na: www.la-vin.cz

topmaxdvorak@seznam.cz
Prosím
volejte
předem
a domluvte si
schůzku.

NAŠE FIRMA VÁM ZARUČÍ DODÁNÍ KVALITNÍHO LEDVICKÉHO UHLÍ
+ 5 % SLEVU NA PALIVO PO DOBU ZÁRUKY KOTLE.
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LETNÍ SLEVY a nová Dacia Lodgy
Chystáte se na dovolenou k moři, nebo jen
na výlet? Autorizovaný dealer vozů Renault
a Dacia - společnost Auto-Pilař pro vás pro tyto
příležitosti připravila akční nabídku letního příslušenství, které vám zpříjemní letní cestování.
 Tažné zařízení s příslušenstvím
 Střešní nosiče a boxy
 Nosiče kol
 LED denní svícení
 Dětské autosedačky
 Ochranu zavazadlového prostoru
 Chladicí boxy
 Alarmy
Pro naše zákazníky jsme připravili balíčky
příslušenství za zvýhodněné ceny. Každý
balíček obsahuje několik produktů.

Vůz Lodgy, novinka modelové řady Dacia, nabízí zcela nový multimediální systém
MEDIA NAV, který zahrnuje rádio, hands-free technologii Bluetooth® pro telefonování
a přehrávání hudebních souborů a navigační
systém s dotykovou 7 palcovou obrazovkou
(18 cm). Ovládání systému je velmi intuitivní.
Dacia Lodgy současně nabízí i druhý multimediální systém – Dacia-Plug&Radio, který
se skládá z nového rádia s velkým displejem

a ovládáním pod volantem, CD MP3 přehrávače, USB a Jack vstupu na čelním panelu a zahrnuje i technologii Bluetooth®.
Model Lodgy může být poháněn dieselovými
nebo benzinovými motory. Dieselové motory
dCi 90 a 110 získaly logo Dacia eco², které je
ohodnocením nízké spotřeby paliva (méně než
5 l/100 km) a emisí CO2 (109 g/km u motoru
1.5 dCi 90 k).
Sedadla ve druhé a třetí řadě jsou sklopná
a můžete je i vyjmout. Tak změníte počet míst
ze 7 až na 2. Objem zavazadlového prostoru

dosahuje u modelu Dacia Lodgy zcela bezkonkurenčních hodnot: ve dvoumístné konﬁguraci
je to 2 617 dm3 a i v sedmimístném uspořádání
máte pro vaše zavazadla stále k dispozici prostor o objemu 207 dm3. Při nakládání a vykládání navíc jistě oceníte i praktický nízký práh
zavazadlového prostoru.
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

Krytiny
PODLAHY A DVEŘE ve znamení Podlahové
pohody
V tomto vydání Zápraží se zaměříme
jen na zajímavosti a akce co připravují
v PK-Podlahách na nejbližší měsíce.
Vzhledem k velké popularitě vinylových
podlah se naše nabídka rozšířila o samolepící
vinylové dílce v atraktivních dekorech dřeva za
velice zajímavé ceny. Tyto krytiny jsou vhodné zejména pro domácí kutily a pro ty, kteří se
rozhodli ušetřit mnohdy nemalé částky účtované některými ﬁrmami za instalaci podlahových
krytin. Samozřejmě i tyto materiály je možné
u nás zakoupit s kompletním servisem, se zaměřením a rozpočtem zdarma, popřípadě podle
velikosti zakázky i za hodně akční cenu.

Ušetřete za novou krytinu
Plánujete nákup nových podlah do své kanceláře, provozovny? Existuje celá řada materiálů,
které je možno v případě potřeby bez problému
přemístit do jiných prostor. Tak ušetříte ﬁnance
za novou krytinu.

Nabídka, kterou nikde
jinde nemají
Vzhledem k tomu že naši zákazníci si u nás
čím dál častěji kupují i nové dveře, rozhodli jsme
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Při koupi rodinného domu, který měla v nabídce jedna realitní
kancelář se sídlem v Kolíně, jsem se setkal s praxí účtování
dvojí provize, jednou od prodávajícího a podruhé ode mne,
jako kupujícího. Je toto běžná praxe realitních kanceláří?
Zdeněk P., Kutná Hora.

Sleva 20% na letní příslušenství:

Přijďte si prohlédnout
nový vůz Dacia Lodgy

REALITNÍ PORADNA

Bohužel musím konstatovat,
že některé realitní kanceláře takto postupují. I já osobně jsem se
s těmito praktikami setkal. Obrátila se na mě kamarádka, abych
jí pomohl s radou při koupi nemovitosti, kterou si našla na internetu
v nabídce nejmenované realitní
kanceláře. Ona dokonce realitní
kanceláři podepsala směnku
a rozhodčí doložku na provizi.
Naštěstí ještě nedošlo k podpisu kupní smlouvy a tak se vše
nechalo napravit, samozřejmě za
skřípění zubů realitní kanceláře.
I ona kupovala nemovitost na
Kutnohorsku, ale to je asi shoda
náhod.
Naše realitní kancelář takovéto praktiky odmítá a náš
etický kodex takovéto jednání
našim makléřům ani nedovoluje.
V bodě 6. Etického kodexu je
uvedeno, že námi inzerovaná
cena je vždy včetně provize

realitní kanceláře tzn., že je
konečná a nelze chtít ještě provizi
po kupujícím.
Námi nabízené nemovitosti
mají transparentní ceny. Pokud
jste v roli kupujícího, bude vás
především zajímat celková kupní
cena, kterou za nemovitost zaplatíte. Naši klienti nemusí složitě
pátrat po přesné ceně nemovitosti, zjišťovat, co ve skutečnosti
znamená tolik používaný obrat
„prodejní cena + provize RK“
a pídit se po tom, zda inzerovaná
cena odměnu zahrnuje či nikoliv. Anebo zažívat nepříjemné
překvapení při podpisu rezervační
smlouvy, kdy se dozvíte, co budete muset ještě platit.
Provize realitní kanceláře by
měla zahrnovat veškeré náklady spojené s prodejem a koupí
nemovitosti.
Již při prvním pohledu na
konkrétní nabídku naší re-
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Vybrané druhy plovoucích a dřevěných
podlah je v PK-Podlahách možno
v červenci zakoupit, ale i pouze
objednat za cenu BEZ DPH!!!

se rozšířit nabídku dveří o dvě nové kolekce ze
zahraniční produkce. V PK-Podlahách se našim
zákazníkům snažíme nabídnout kromě standardních materiálů i něco navíc – něco jiného, než je
všude okolo. Proto pokud stále hledáte, zastavte
se na kávu, rádi vám poradíme. U nás na cca 300
m2 prodejní plochy je opravdu z čeho vybírat, co
vidět a hlavně i dost prostoru pro klidné hledání té pravé kombinace vám na míru ušité. Rádi
by jste se poradili s architektem? Není problém,
vezměte toho svého s sebou, nebo vám zajistíme některého z těch, kteří u nás často vybírají
materiály pro své projekty.

A co připravujeme? Chystáme se v červenci
otevřít další prodejnu/studio podobného typu
v Dolních Břežanech. Pro milovníky dřeva
chystáme další kolekci, tentokrát určenou do
dětských pokojů, ale nejen tam. Novou řadu
masivních dřevěných dveří, a to i v surovém
stavu (mořte a lakujte si sami). Pokud hledáte
nové vchodové dveře, přijďte se podívat!
Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy
najdete na Černokostelecká 1623/14,
Říčany (ve výškové budově bývalého
Interiéru vedle Billy), otevřeno Po-Pá
9.30 - 18.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby),
tel.: 604 941 123, 775 870 780, e-mail:
pk-podlahy@seznam.cz, www.pk-podlahy.cz.

ŘADOVÝ RD
BENEŠOV

RD HRADEŠÍN

Prodej řadového rodinného
domu 6+1, možnost
dvougeneračního bydlení, poz.
250 m2, klidná lokalita. Cena:
4.990.000 Kč.

Prodej 1/2 rodinného
dvojdomu 4+kk, 140 m2,
pozemek 356 m2,
novostavba, okraj obce.
Cena: 3.048.200 Kč.

603 514 773

734 523 562

alitní kanceláře zná zájemce
ﬁnální částku nabízené nemovitosti. Naše realitní kancelář
prodává za transparentní ceny.
Jsem si jist, že takto postupuje
většina realitních kanceláří na
českém trhu. Samozřejmě, tak
jako v každém odvětví lidské
činnosti se najdou nepoctiví lidé
a nepoctivé ﬁrmy.

Naše kancelář nabízí i poradenství při realizaci koupě nebo prodeje nemovitosti, jakož i obstarání
úvěru pro kupujícího a sjednání
pojištění nemovitosti.
Odpovídal František Vilimovský,
jednatel realitní kanceláře
EVROPA v Benešově
e-mail: benesov@rkevropa.cz,
tel: 317 711 711

Život v kraji

Výjimečná vína z Němčiček
najdete v Pohodičce
SPECIALITY NA GRILLU
HOVĚZÍ - PŠTROS - ZVĚŘINA
RYBY - BURGRY - ZELENINA - SÝRY
AKTUALITY NA WEBU
DĚTSKÝ PARK
PÁTEK
17.00 - 22.00
SOBOTA A NEDĚLE
14.00 - 22.00
NEBO PO TELEFONICKÉ DOHODĚ

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

Vinotéka Pohodička, kterou najdete na hlavní silnici mezi
Mukařovem a Vyžlovkou, si našla své stálé, spokojené
zákazníky, jež se sem vracejí pro skvělá vína a také kvůli
„pohodičce“, která zde panuje.
Vinotéka Pohodička nabízí sortiment lahvových přívlastkových vín od předních vinařů
z Moravy a Čech. Také zde můžete zakoupit
sudová vína velmi vysoké kvality. K dobrému
vínu neodmyslitelně patří i pochutiny – dobré
sýry a klobásky. Koupit zde můžete i báječné
dortíky domácí výroby z pravé šlehačky. Novinkou je hroznový olej, hroznové želé a další
speciality.
Pro stálé klienty je připraven
věrnostní bonusový program.
Výherce se může těšit na romantický
večer pro dva v moravském sklípku.
Zákazníci si v Pohodičce oblíbili zejména výtečná vína z Němčiček. Této malebné vesničce
se také přezdívá „obec devíti údolí“ a patří mezi
nejvýznamnější vinařské lokality. Členitý reliéf
zdejší krajiny a rozsáhlé jižní svahy zaručují vynikající podmínky pro pěstování vinné révy.

Vinařský dvůr Němčičky je rodinným vinařstvím, které se zaměřuje na výrobu špičkových
vín speciálních technologií. Můžete tu ochutnat
jak svěží vysoce aromatická rosé, tak vína cuvée
z různých odrůd nebo skutečnou jedinečnost, a to
vína fortiﬁkovaná - vyrobená technologií portských vín. S těmito víny vinařství získává úspěchy na národních i mezinárodních soutěžích a je
umístěno také mezi nejlepšími vinaři v Národním
salonu vín ve valtickém zámku. Ochutnejte určitě
vlajkovou loď Mistelle de Muscat, Lokus červený
nebo Rosé růžený - Víno Originální Certiﬁkace.
Více na www.vinarsky-dvur.cz.
ZD Němčičky je společnost s letitou historií, za kterou stojí velké rozlohy vlastních
vinic, vysázených na prvotřídních svazích.
Skutečnou devizou výrobce je nejen vlastní
surovina, ale také moderní metody při zpracování hroznů. Vyrábí se zde odrůdová jakostní
a přívlastková vína, která jsou ceněná jak na
soutěžích, tak u stálých zákazníků. Speciali-

tou tohoto vinařství jsou především bílá vína
s atraktivní aromatikou, například Ryzlink
rýnský, Tramín červený nebo Chardonnay. Za
zmínku ale stojí také zajímavá červená vína
z Modrého Portugalu a Cabernet Moravia. Více
na www.zd-nemcicky.cz .
Vína z těchto dvou vinařství jsou k dostání ve
Vinotéce Pohodička za stejné ceny jako přímo
v jednotlivých vinařstvích.
Kontakt: Kutnohorská 98, Louňovice,
otevřeno: Po-Pá 13-20 hod., So 10-18 hod.,
Ne 13-17 hod., tel.: 776 669 961, více na
www.vinoteka-pohodicka.cz

Ranch El Paso zve všechny
milovníky koní

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

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

Bezplatná telefonní linka

800 555 331

Ranch El Paso leží v malebném klidném
prostředí na okraji obce Svojetice u Voděradských bučin. Najdete zde profesionální
tréningové podmínky pro koně westernových i anglických disciplín. Spokojení zde
budou sportovní i rekreační jezdci, ale i rodiny s dětmi.
„Ranch El Paso představuje ráj pro všechny
milovníky koní. Nabízí ideální podmínky, které nenajdete nikde v okolí Prahy. Je škoda, že
se bývalým majitelům nepodařilo toto skvělé
místo více představit široké veřejnosti. To bychom chtěli zásadně změnit – Ranch El Paso
„oživíme“ a věříme, že se stane vyhledávaným
sportovně rekreačním střediskem pro všechny
nadšené „koňáky“,“ říkají noví majitelé ranče.
„Začátečníci i zkušení jezdci mohou využít
služeb profesionálních trenérů Tomáše Peška
a Tomáše Martinka, kteří patří mezi nejlepší
v republice. K dispozici je venkovní jízdárna
(55 x 30m s překážkovým materiálem), krytá
kruhová jízdárna o průměru 16m, krytá hala
(30 x 60m) s tribunou s 550 místy k sezení, moderní stáje, mycí box a solárium pro koně. Pro
majitelé koní jsou k dispozici sprchy a sociální
zařízení. Také bychom chtěli s radostí oznámit,
že znovu začala fungovat restaurace, která bude
otevřená pro širokou veřejnost každý den.“

Dovolená na Ranči El Paso
Pokud přemýšlíte, že strávíte dovolenou
nebo víkend v koňském sedle, je Ranch El Paso
ideálním místem. Přímo v areálu funguje hotel,
který poskytuje příjemné stylové ubytování ve
dvoulůžkových pokojích. Celková kapacita hotelu je 46 lůžek.
Přijďte se podívat na závody koní
Na ranči budou i nadále probíhat nejrůznější
odborné kurzy a semináře. Také se zde budou
konat prestižní a divácky velmi zajímavé soutěže – například 14. a 15. 7. Appa Show (přehlídka tzv. indiánských koní) a 4. až 5. 8. Czech
Paint Horse Show.

Trenér Tomáš Pešek se specializuje
na westernové a klasické ježdění.
Připraví vás na získání jezdecké
licence. Vystudoval odborné učiliště
v Kladrubech, má více než 25 let praxe,
sbíral zkušenosti v USA a Kanadě
a spolupracuje s předními zahraničními
trenéry a odborníky. „Rád se budu
věnovat každému zájemci od pěti
do sta let,“ říká s úsměvem pan Pešek.
V případě zájmu se musíte objednat
na tel.: 731 228 430 nebo e-mail:
ptraining@email.cz.
Bližší informace na www.ranchelpaso.cz
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KUCHYNĚ A NÁBYTEK

Řádková inzerce

NA MÍRU

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

 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
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 OBEC TEHOV NABÍZÍ K PRODEJI
KOMPLETNĚ ZASÍŤOVANÝ POZEMEK
PRO VÝSTAVBU RD, 1 204 m2.
S VÝHLEDEM NA PRAHU NA
ATRAKTIVNÍM MÍSTĚ V LOKALITĚ HŮRA.
K pozemku je vybudována nová
komunikace s veřejným osvětlením.
Zasíťování – elektřina/plyn/vodovod/
splašková kanalizace.
CENA 2500 Kč/m2.
http://www.tehov.cz Informace
tel: 602 139 621, 323 640 722.

 Byli jste v posledních čtyřech
letech účastníky dopravní
nehody a byli jste zraněni?
Víte, že máte nárok na odškodnění!
Evropské Centrum Odškodného.
Neplatíte žádné vstupní poplatky!
Vic info. zast. ﬁrmy Čap Jan.
Tel: 603 874 107

 Hledám zahradníka,
tel. 323 605 123

 prodám nové dětské kolo
pro 4 - 6 let, se slevou,
tel. 607 157 810
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Tel.: 777 832 084
E-mail: info@vasnabytek.cz
www.vasnabytek.cz

My se vody
nebojíme…

 HLÍDACÍ TETA – nabízím
příležitostné hlídání vašich ratolestí
u vás doma – Říčany, Struhařov,
Svojetice a okolí. Tel. 737 219 639,
mail: L.Seligerova@seznam.cz

Martin Svoboda

Prázdninové plavání ve Světě dětí na dlani v Říčanech.
Na léto jsme připravili bohatý program
pro děti a rodiče s dětmi do předškolního věku.
Přijďte si k nám zaplavat, pohrát si a pobavit se.
Vše Vám nabízíme za prázdninové ceny,
které jsou oproti běžným cenám

až o 50% nižší.

AUTOSERVIS VOSÁTKA

www.autovosa.cz

ě čelního
Při výměn příspěvek
í
n
č
skla ﬁnan né hmoty
na pohon

ZEMNÍ PRÁCE,

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

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

www.svetdetinadlani.cz

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

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

VÝROBA NÁBYTKU
Romanovský Luboš

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

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

www.romanovsky.cz

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

 POČÍTAČE
 PRODEJ A SERVIS

 MODERNIZACE PC
 PŘIPOJENÍ NA INTERNET

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

www.zavacomp.cz

BETON Strančice s. r. o.
Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek
Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966
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betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz
VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ
ZALESŇOVÁNÍ
VYKÁCENÝCH PLOCH
TEL.: 602238849
www.broukal.cz
PELETY Ø 6mm

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

betonárka

Drobné i větší opravy
v domácnosti.
Práce u vás doma i na chatě.
Tel.: 608 802 019
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STAVEBNÍ PRÁCE
 zateplení budov  vypracovaní rozpočtů
 obkladačské práce  rekonstrukce domů
tel. 728 892 773, tel. (SK) 00421 902 450 38
rabcan@centrum.sk

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

Otevíráme zájmové studium Praktická
psychologie pro zvládání života (cyklus
6 víkendů/rok - od září 2012 každý druhý
měsíc; nábor studentů bez omezení věku
již v létě!) Dále nabízíme jednorázové
vzdělávací a relax. semináře a akce.
Vstupné od 0,- Kč. Centrum pro
relaxaci, osobní rozvoj a volný čas
www.ereignis.cz - Svojetice u Říčan
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PRODEJ A MONTÁŽ

Automatických kotlů GUNTAMATIC,

BENEKOV, LICOTHERM, PONAST
VERNER – na hnědé uhlí, pelety, štěpku
a obilí – výkony 2 kW až 400 kW
Tepelných čerpadel DAIKIN, ROTEX
Solárních systému GASOKOL
Podlahového topení UNIVERSA

Nabídky zdarma, tel.777 283 009

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU

= zařízení šetřící Vaší tepelnou energii
Vaše peníze již nebudou utíkat komínem.
Hoření Vašeho kotle, krbu, kamen se výrazně
zlepší. Sníží se Vám spotřeba paliva
(uhlí,pelet,briket,dřeva,plynu,LTO) = snížení
nákladů na vytápění. Objednávky na tel.

777 283 009 nebo www.esreko.cz
Cena: Ø150 =1.525,-Kč
Ø200=1.762,-Kč
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STAVEBNÍ FIRMA PROCE
STAVBY
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rekonstrukce a zateplování
Tel. 602 183 054
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Čističky odpadních
vod pro RD

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU
Tel. 312 315 211

Bazény a zastřešení

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI
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SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí
Tel. 312 315 213
Podporujeme projekty neziskových organizací

www.procestavby.cz
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INSTALKLUB
Vančura

Tel.: 603 525 617

Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com

KVĚTINY

A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
Alena Šmídová

 Vázání  Aranžování květin
 Suchá vazba a svatby
V provozovně přemístěné do nových prostor
tradiční kvalita a sortiment.
tel: 323 660 136 mobil: 736 648 639
Choceradská 300, Mukařov

Nádrže na
dešťovou
a užitkovou vodu
Ostatní výrobky
z polypropylenu

Tel. 312 315 212
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Rychlá realizace

Plastové jímky,
žumpy, septiky

Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

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

PŮJČKA NA REKONSTRUKCI
VAŠEHO DOMU ČI BYTU
půjčka 100 000 až 5 000 000 Kč
doba splácení 12 až 96 měsíců
bez nahlížení do registrů
bez dokládání příjmů
VOLEJTE
přímo od poskytovatele
844 999 666
seriózní jednání
působíme v celé ČR
www.ecredit.cz

SUCHÉ PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
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PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm

TSP

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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KOMÍNY

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





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

www.kominy-kominy.cz, 602 532 117

/BCÅ[ÅNF

,SPWZ IPCMPQSPHSBN 04#EFTLZ 
.'1QBOFMZ QBMVCLZ MJrUZ 
QMPUPWLZ ,7)ISBOPMZ
YJU^KTb
1&3(0-:
;")3"%/¥%0.,:

Stavebnicové komínové systémy
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Nová Lipová 638, Velké Popovice

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

www.4eco.cz
TEL: 721 870 737

www.betonarkamukarov.cz
U Mototechny 89 - areál stavebnin PRO-DOMA
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775 624 469
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30% sleva na originální náhradní díly Opel
a 15% sleva na práci pĳi opravĕ vozu
staršího 6 let v autorizovaném servisu Opel
36% sleva na vybrané letní pĳíslušenství Opel
36% sleva na letní pneumatiky

PROHLÍDKA VOZU PıED DOVOLENOU ZA 99 Kā

DOJEąTE SI PRO üERSTVÝ VZDUCH!
UšetĲete si starosti.
Využijte naší unikátní nabídky. Váš vļz zkontrolujeme pĲed odjezdem na dovolenou
za pouhých 99 KĂ! PĲíjemné letní zážitky s našimi vozy vám pĲeje Opel.

Opel Servis

Nabídka platí u participujících dealerĽ.

AUTO-STAIGER CZ a.s. autorizovaný dealer Opel
Ăernokostelecká 621/122, Praha 10
Tel.: +420 271 009 151
servis.opel@auto-staiger.cz

www.auto-staiger.cz

