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Život v kraji (str. 6)

SDH Pitkovice 
zasahoval v zaplavené 
Uhřínevsi. Na pomoc 
vyjela i Praga RN 
z roku 1953.

ZDARMA

Nejhezčí nová 
lokalita 15 minut 
od Prahy 
Nové parcely 
v Dolní Lomnici 
připravuje 
společnost 
Abidea s.r.o. (str.  19)

V Lendsedlích 
se tančila česká beseda

Slavnostní 
otevření 
volnočasového 
centra Na Fialce 
v Říčanech se uskuteční v sobotu 
31. srpna. Jako čestný host přijede 
olympijský vítěz v moderním pětiboji 
David Svoboda. (str.  10)



Úvodník Napsali jste nám...

tiráž

Milí čtenáři!
Toto vydání Zápraží jsme věnovali z velké 

části dobrovolným hasičům, kteří neúnavně za-

sahovali při povodních a bez jejichž pomoci 

by byly následky daleko závažnější. Do člán-

ku se „vešly“ pouze některé sbory ze Zápraží. 

Zasahovalo jich mnohem více a všichni zaslouží 

poděkování. Díky patří i obcím, které jednotky po-

žární ochrany zřizují a také financují. 

Doufejme, že prázdniny se obejdou bez 

dalších přírodních katastrof a že si dovolené užijete 

v klidu. Ať už budeme mít v září jakoukoliv vládu, 

Zápraží určitě vyjde (tedy abych to nezakřikla).

Mějte se hezky

šéfredaktorka Helena Vlnařová 

INZERCE
Zájemci o inzerci se mohou obrátit na manažera inzerce 
Kamilu Kašparovou. Rozměry inzerátu, technické 
parametry a cenu najdete na internetových stránkách 
časopisu v sekci inzerce. Nabízíme individuální slevy 
při opakovaní inzerátů. Uzávěrka dalšího čísla je 
15. 8. 2013 pro texty a 20. 8. 2013 pro inzerci.
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inzerce

Senohraby – V sobotu 1. června se usku-

tečnil již šestý ročník soutěže „Dobrovolný 

železný hasič“ v disciplínách TFA. Soutěže 

se zúčastnilo celkem 54 závodníků (42 mužů 

a 12 žen z celkem 22 sborů). Soutěžilo se 

v těchto disciplínách: roztažení dvou prou-

dů B do vzdálenosti 35 metrů, svinutí dvou 

hadic B, výstup do 2 patra po žebříku a po-

mocí lana vytažení dvou hadic B a jejich ná-

sledné spuštění zpět na zem, 60 úderů 5 kg 

kladivem v Hammer-boxu, přenos 40 kg 

zátěže slalomovou dráhou, zdolání bariéry 

a poslední disciplínou byl transport 80 kg 

figuríny mírným kopcem do cíle vzdálené-

ho 35 metrů. Pro ženy byly všechny zátěže 

úměrně sníženy. 

V soutěži družstev se na prvním místě 

umístilo družstvo SDH Turkovice, které ob-

hájilo prvenství z minulého ročníku. Kromě 

jiných cen, které obdrželi soutěžící i druž-

stva na prvních třech místech, získalo druž-

stvo SDH Turkovice do svého držení putovní 

sošku „Železného hasiče“. Na druhém místě 

se umístilo družstvo SDH Mukařov a na tře-

tím místě družstvo SDH Říčany.

V soutěži jednotlivců se v soutěži mužů 

umístil na prvním místě pan Josef Brabec 

z SDH Turkovice, který trať zaběhl v čase 

03:38.032 minuty. Na druhém místě se umístil 

pan Michal Strnad z SDH Říčany a na třetím 

místě pan Pavel Vaněk z SDH Lensedly. V sou-

těži žen se na prvním místě umístila slečna 

Veronika Löblová z SDH Mukařov, která trať 

zaběhla v čase 03:27.116 minuty. Na druhém 

místě se umístila slečna Jana Dvořáková z SDH 

Turkovice a na třetím místě slečna Marcela Ma-

cháčková z SDH Mukařov.

Od 14 hodin se také rozeběhl již čtvrtý ročník 

soutěže „Dětský železný hasič“. Přihlásilo se 

27 dětí ze sborů dobrovolných hasičů Dolínek, 

Tehov, Mnichovice, Senohraby. V kategorii 

mladší se na prvních třech místech umístili zá-

vodníci v pořadí Karel Říha, David Bílý a Ka-

teřina Průšová. Ve starší kategorii se na prvních 

třech místech umístili v pořadí Lucie Vrbová, 

Barbora Hanzlová a Miloš Vávra.

Soutěž proběhla v příjemné přátelské atmo-

sféře, ale bohužel za velice deštivého počasí, 

které předznamenalo letošní povodně.  Je dobré 

vyzdvihnout nasazení všech členů SDH Seno-

hraby, kteří se na přípravě a na samotném průbě-

hu soutěže podíleli. Po soutěži nešli odpočívat, 

ale od nočních hodin zasahovali při povodních. 

Všem soutěžícím blahopřejeme k vynikajícím 

výkonům a děkujeme za jejich účast. 

Ing. Roman Bílý (starosta SDH Senohraby)

Dobrovolný železný hasič

PODLAHY – DVEŘE 
INTERIÉR ŘÍČANY (HNED VEDLE ŘÍČANSKÉ BILLY)
Zveme vás na výhodný nákup podlah 

a dveří za akční červencové ceny. 

Vybírat u nás můžete z široké škály 

osvědčených materiálů s mnohaletou 

zárukou a hlavně vyrobených ze 

zdravotně nezávadných materiálů.

Podlahové
Krytiny

PŘÍKLAD: obývací pokoj – plovoucí podlaha 35 m2

běžná cena včetně montáže a 15% DPH  19 750 Kč

v červenci v PK-PODLAHÁCH 15 090 Kč
UŠETŘÍTE 4 660 Kč

PŘÍKLAD: obývací pokoj – vinylová podlaha  35 m2

běžná cena včetně montáže a 15% DPH  28 980 Kč

v červenci v PK-PODLAHÁCH 22 420 Kč
UŠETŘÍTE 6 560 Kč 

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE ZDARMA 775 870 799
PK-PODLAHY S.R.O., Černokostelecká 1623/14, Říčany. Email: pk-podlahy@seznam.cz

DISTRIBUCE
Časopis je zdarma a je distribuován do poštovních schránek 
Českou poštou a.s. a na distribuční místa. Seznam distribučních 
míst a seznam obcí s distribucí do schránek je uveden na inter-
netových stránkách časopisu. V obcích s distribucí do schránek 
uplatňujte případné reklamace přímo u Vašeho doručovatele.
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Téma Zápraží

Mnichovice – Povodně na za-

čátku června zasáhly i Mnichovi-

ce. Voda se rozlila z okolních lesů 

a polí a také ze Struhařovského 

potoka a z Mnichovky. Velké kom-

plikace způsobily záplavy přede-

vším na čističce odpadních vod.

„Při vydatných deštích samo-

zřejmě sledujeme aktuální situaci 

a v sobotu 1. 6. jsme se již připra-

vovali na nejhorší,“ uvedl vedoucí 

Veřejných služeb obce Mnichovice 

Jiří Čánský. „Voda zaplavila celou 

ČOV a také oblast zdroje pitné 

vody, takže jsme ihned vydali zákaz 

používání pitné vody pro podezření 

Kostelec n.Č.l. – Členové míst-

ní jednotky požární ochrany SDH 

zasahovali při povodních již během 

soboty 1. června. „Kvůli podmáče-

né půdě se v okolních lesích vyvra-

cely stromy a některé padaly přes 

komunikace. Museli jsme je rozře-

zat motorovou pilou a odstranit,“ 

říká velitel jednotky pan Brachovec. 

„Nejvíce zásahů jsme podnikli v ne-

děli, kdy jsme čerpali vodu ze skle-

pů a pozemků, a pomáhali odklízet 

věci. K dispozici máme tři čerpadla 

– plovoucí, kalové a výkonné PS12, 

které se bohužel během akce po-

škodilo a nyní netrpělivě čekáme 

na jeho opravu. Vybavení dobrovol-

ných hasičů se mnohdy podceňuje, 

ale když přijde neštěstí, každý se 

diví, proč nejsme lépe vybavení.

Asi nejdramatičtější zásah byl 

v Mlékovicích, kde se protrhla 

hráz rybníka a my jsme asistovali 

při evakuaci občanů. Ke krizové 

situaci došlo, když jedna starší 

paní odmítla opustit dům. Když 

Mukařov – K prv-

nímu zásahu vyjela 

jednotka Sboru dobro-

volných hasičů Muka-

řov v neděli 2. června v 1,21 hod. 

do sousední obce Louňovice. „Poté 

následovala další místa, kde jsme 

prováděli čerpání vody ze zaplave-

ných sklepních prostor, suterénů, 

zahrad a studní,“ sdělil nám velitel 

jednotky Michal Pokorný.  „Během 

těchto událostí bylo spotřebováno 

45 litrů benzínu na pohon agregátů 

a 110 litrů nafty na provoz techni-

ky. Na pomoci postiženým se po-

dílelo 12 členů zásahové jednotky, 

kteří odpracovali více než 250 ho-

din na záchranných pracích. Mno-

ho dalších hodin bude ještě potřeba 

vynaložit na vyčištění techniky, vy-

bavení, vysušení a údržbu pro pří-

pad dalších mimořádných událostí, 

které doufejme, že se budou naší 

oblasti vyhýbat.

V pátek 7. června jsme byli po-

žádáni o pomoc při likvidaci ná-

sledků povodní v oblasti Terezína. 

I přes složitou situaci se nám po-

dařilo postavit družstvo, které mělo 

v odpoledních hodinách opustit 

Říčany se stále potýkají s dů-

sledky červnových povodní. Škody 

na komunikacích, mostech a nádr-

žích se odhadují na částku přes 80 

milionů korun. Největší problémy 

řešil během povodní Krizový štáb 

města s Mlýnským rybníkem, kte-

rý je poslední nádrží nad Prahou na 

Říčanském potoce. Kvůli přetéka-

jící hrázi byl rybník koordinovaně 

odpouštěn ve dvou vlnách s odstu-

pem několika hodin. Kvůli situaci 

na Mlýnském rybníku museli být 

evakuováni lidé v pražských čás-

tech Kolovraty a Uhříněves. Říčan-

ská voda dokonce ovlivnila i praž-

skou část Libeň, kam se nečekaně 

valila voda z Rokytky.

Město svým jednáním zabránilo 
mnohem větším škodám

„Manipulovali jsme s hladinou 

rybníka s maximální odpovědností 

jak ke stavu hráze a občanům na-

šeho města, tak i ke stavu vodních 

ploch po proudu níže (Kolovraty, 

Uhříněves, Libeň). Je neoddisku-

tovatelné, že jsme balancovali na 

hraně a podstoupili jsme poměrně 

velké riziko, abychom pomohli 

Praze a jejím občanům,“ uvádí Jiří 

Skočdopole, ředitel Útvaru krizo-

vého řízení města. 

Hráze rybníka však zůstává po-

škozena a vyžaduje rychlou opra-

vu. „Rybník se dostal do centra 

pozornosti, třikrát Říčany navštívi-

li lidé z krizového štábu hlavního 

města, přímo na hrázi jsme jednali 

s hejtmanem Josefem Řihákem 

nebo pověřeným pražským primáto-

rem Tomášem Hudečkem,“ vysvět-

luje starosta Vladimír Kořen. „Naše 

rybníky teď potřebují co nejrychleji 

opravit, zbavit povodňových ná-

nosů, vyspravit hráze a výpustní 

zařízení. Doufáme, že nás Praha, 

Středočeský kraj či Ministerstvo ži-

votního prostředí nebo zemědělství 

nenechají na holičkách,“ potvrzuje 

situaci radní Miloslav Šmolík.

Sesuv části domu v Podskalí
V Říčanech došlo i k sesuvu pod-

máčené opěrné zdi u domu v Roo-

seveltově ulici. „Krizový štáb učinil 

neodkladné rozhodnutí, posvěcené 

statikem. Museli jsme nechat objekt 

obec. Ještě před výjezdem jsme 

však byli odvoláni a všichni členo-

vé tak zůstali k dispozici v Muka-

řově pro případ potřeby.

Tyto mimořádné události opět 

připomněly, jak je nutné starat se 

o odvodňovací strouhy, dešťovou 

kanalizaci, koryta potoků, propus-

ti a další místa, kterými v případě  

vydatných dešťů voda protéká. Je  

nutné, aby se každý zaměřil i na 

údržbu těchto míst na svých po-

zemcích včetně okapových sys-

témů a odvodňovacích potrubí. 

Je nutné, aby se každý připravil 

na tyto situace například instala-

cí čerpadel do svých sklepů, kde 

dochází k pravidelnému zatéká-

ní vody a tyto se snažil udržovat 

v provozuschopném stavu.

Závěrem bych chtěl poděkovat 

všem svým kolegům, hasičům, kte-

ří se podíleli na pomoci při čerpání 

i následném úklidu po těchto mi-

mořádných událostech. Všem pak 

přeji pěkné počasí a klidné léto.“

Na začátku června potrápily 
celé Čechy povodně. Ničivá 
voda řádila i na Zápraží a její 
účinky by byly daleko vážněj-
ší, kdyby nepřijeli na pomoc 
dobrovolní hasiči. Převážná 
většina z nich vyjela do akce 
již po sobotní půlnoci a často 
pracovali bez odpočinku celou 
neděli. I v dalších dnech čerpali 
vodu, odstraňovali bahno nebo 
odklízeli popadané stromy 
a větve. Někteří si dokonce 
vzali dovolenou a bez nároku 
na odměnu pomáhali cizím 
lidem. V takových chvílích je 
dobré si uvědomit, jak je fajn, 
že dobrovolné hasiče máme. 

HASIČI, je moc dobře, že vás máme

Čistírnu odpadních vod zaplavila voda
z kontaminace. Rozbor naštěstí 

ukázal, že voda kontaminovaná ne-

byla, jen značně zakalená. 

Voda v ČOV poškodila elektro-

instalace, technologie a také od-

plavila aktivní mikroorganismy po-

třebné k správnému chodu čističky. 

Díky tomu, že ČOV má jistá pro-

tipovodňová opatření, vyšplhaly se 

škody pouze na desítky tisíc korun. 

Po opadnutí vody jsme pracovali 

téměř nepřetržitě, abychom čistič-

ku co nejdříve zprovoznili. Do týd-

ne se nám podařilo převážnou vět-

šinu škod eliminovat a ČOV se opět 

mohla rozjet v plném provozu.“ 

Mukařovské 
hasiče 
vzbudil 
poplach v půl 
druhé ráno

voda vystoupala až k oknům, která 

začala praskat, nechala se přemlu-

vit. V tu chvíli už šlo ale o život.

V následujících dnech jsme po-

máhali, kde bylo potřeba a vyžáda-

li si nás například v Radotíně, kde 

jsme se střídali při vyčerpávání ob-

rovské laguny. Jsme rádi, že jsme 

mohli lidem pomoci, i když to pro 

nás nebylo jednoduché. Všichni 

chodíme do práce, takže jsme se 

střídali, jak to šlo a na odpočinek 

nebyl čas. Chtěl bych poděko-

vat všem členům SDH v Kostelci 

n.Č.l., kteří ochotně, bez nároku 

na jakoukoliv odměnu, pomáhali 

cizím lidem, daleko od svých do-

movů,“ uvedl pan Brachovec.

Hasiči se téměř nezastavili
Senohraby – V neděli 2. 6. ve 2 

hodiny ráno byl vyhlášen poplach 

jednotce sboru dobrovolných ha-

sičů obce Senohraby k výjezdu do 

obce Mirošovice, kde byla hlášena 

zatopená silnice a možnost zatope-

ní obytných domů. „Od té doby se 

jednotka nezastavila. Následoval 

průzkum a následný monitoring 

všech toků na katastru obce Seno-

hraby,“ uvedl starosta SDH Roman 

Bílý. „Po zjištění naplněnosti kory-

ta potoka Mnichovka a jeho částeč-

nému rozlivu v některých částech 

obce byl informován starosta a mís-

tostarosta obce. Oba představitelé 

obce společně s velitelem jednotky 

zhodnotili situaci a přijali potřebné 

kroky jako monitoring toků, kont-

rolu ohrožených objektů, kontrolu 

přítomnosti občanů v objektech, 

apod. Jednotka sboru zasahovala 

od 2.6. do 5.6. takřka nepřetržitě na 

katastrech obcí Senohraby, Mirošo-

Mlýnský rybník potřebuje nutně rekonstrukci
částečně zbourat, tak aby bylo za-

bráněno přímému ohrožení života,“ 

řekl Jiří Skočdopole. Kritický stav 

nezpůsobila pouze velká voda, ale 

i majitel, který se o dům dlouhodo-

bě nestaral. „K havarijnímu stavu 

objektu došlo z důvodu zanedbané 

péče ze strany majitele, v jejímž 

důsledku došlo k podmáčení zdiva 

a podloží a k následnému sesuvu 

opěrné zdi ve vnitrobloku, jehož je 

objekt součástí,“ dodává. Dům se 

nachází na skalnatém svahu, a po-

kud by se situace okamžitě neřešila, 

hrozilo by jeho sesunutí do ulice 

Podskalí. Povodně se v Říčanech 

pohybovaly na úrovni padesátileté 

vody a voda zaplavila několik ob-

jektů. Ragbyové hřiště, domy v uli-

ci na Spilce či v okolí Pitkovického 

potoka. Povodeň napáchala poměr-

ně velké škody na komunikacích 

– nejenom silnicích, ale třeba také 

na lesních cestách. (TZ Říčany)

Foto: Rudolf Flachs

Při evakuaci 
v Mlékovicích šlo o život

Zasahovali jsme 
dvacet hodin 
v kuse

Mnichovice – „První pokyn 

k výjezdu jsme z operačního 

střediska hasičského záchran-

ného sboru zaznamenali v 0.42 

hod. Měli jsme monitorovat tok 

potoka Mnichovka, který hrozil 

rozlitím,“ informoval nás velitel 

JSDH Karel Pátek. „Z operačního 

střediska nám ještě nahlásili další 

výjezdy, ale jak se situace zhor-

šovala, volali nás lidé přímo nebo 

kontaktovali venku při akcích. 

Sestavili jsme tři týmy o šesti li-

dech. Každý tým měl k dispozici 

vozidlo, motorovou pilu a čerpa-

dlo. Díky tomu jsme mohli ope-

rativně pomáhat na více místech. 

Mimo Mnichovic jsme zasahovali 

v Myšlíně, Božkově, Kunicích, 

Světicích, Strančicích, v Miro-

šovicích, ve Všestarech a také ve 

Stříbrné Skalici. V neděli jsme 

zasahovali dvacet hodin v kuse, 

pak jsme si šli odpočinout a další 

dny drželi pohotovost a vyjížděli 

k dalším akcím.

Složitější situace jsme zažíva-

li, když jsme vysvětlovali lidem, 

že k nim nemůžeme přijet ihned 

čerpat vodu. Jednak jsme měli 

k dispozici pouze čtyři čerpadla, 

a jednak nemá cenu čerpat, po-

kud ještě neopadla spodní voda. 

Naopak nás velmi potěšilo, že 

na nás občané pamatovali a no-

sili nám pití, kávu nebo svačinu. 

Věřte, že to přišlo velmi vhod, 

protože jsme neměli ani chvilku 

času, zajít si někam na jídlo,“ do-

dal Karel Pátek.

Lendsedly – V neděli ráno byla 

jednotka SDH Lensedly povolána 

operačním střediskem k likvidaci 

padlého stromu přes cestu v chato-

vé oblasti v Poddubí. „Již při příjez-

du na místo bylo zjištěno, že řeka 

Sázava opustila své koryto,“ uvedl 

velitel SDH Zdeněk Vaněk. „V od-

poledních hodinách byla situace tak 

vážná, že povodňová komise obce 

Kaliště rozhodla o uzavření části 

obce Poddubí. Lensedelší hasiči na 

základě požadavku povodňové ko-

mise a po informování operačního 

střediska hasičů, provedli evakua-

ci této části. Celkem opustilo tuto 

oblast 23 lidí a 3 zůstali na vlastní 

žádost. S nimi byl udržován telefo-

nický kontakt. 

Ve večerních hodinách jsme za-

jišťovali mimo jiné plnění pytlů 

s pískem. Za účasti místních obča-

nů a dobrovolných hasičů z Třem-

blat, Turkovic a Přestavlk u Čerčan 

se podařilo pytle umístit do nejvíce 

ohrožených oblastí.

V pondělí 3. června jsme  byli 

společně s jednotkami z Ondře-

jova, Stříbrné Skalice, Turkovic, 

Třemblat, Mnichovic, Kostelce 

nad Černými lesy a Všestar vysláni 

k čerpání vody do Stříbrné Skalice. 

Poddubí začala zaplavovat Sázava

vice a Hrusice. Řešila zásahy typu 

čerpání vody ze sklepů, popadané 

stromy či sesuv půdy. Celkem řeši-

la 38 mimořádných událostí spoje-

ných s povodňovým stavem a navíc 

byla vyslána i k zásahu na dopravní 

nehodu na dálnici D1. Celkem na 

likvidaci událostí bylo nasazeno 

14 hasičů jednotky. Nasazena byla 

i kompletní technika sboru (CAS 

32 Tatra 148, RZA Opel Campo, 

DA Mazda), která při zásazích na-

jela 130 km. Poděkování patří všem 

zasahujícím hasičům za jejich od-

vedenou práci, ale i všem občanům 

za jejich trpělivost.“
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Rozhovor

Říčany – Hasičský záchranný 

sbor vysílal během povodní v ORP 

Říčany jednotky na pomoc na kritic-

ká místa v celém regionu prostřed-

nictvím sektorového operačního 

střediska Kolín. „Je potřeba si uvě-

domit, že jednotky požární ochrany 

nemohou vyjíždět k zásahům, jak se 

jim zlíbí,“ vysvětluje velitel stanice 

Říčany Jan Schreiner. „A to jak ty 

profesionální, tak i jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů. O prioritách 

v pořadí vysílání jednotek k jednot-

livým případům rozhoduje operační 

důstojník. Ten se musí při souběhu 

mnoha případů rozhodnout, který 

případ počká a který nesnese odkla-

du. Jsou to skuteční profesionálové 

v pozadí, kteří však mají plný re-

spekt všech hasičů.“ 

Jaká byla hlavní činnost jedno-
tek v tomto období?

První nápor případů je vždy pře-

kvapující. Operační střediska jako 

první začínají zaznamenávat na-

růstající počet případů. Postupně 

hat, takže jsou připraveni a ochotně 

jdou čerpat vodu, pytlují písek, od-

klízejí škody a dělají další důležité 

práce, které my už nestíháme, pro-

tože řešíme i další případy, které 

nemají souvislost s povodněmi.

Musíte vypracovávat zprávy 
o zásahových akcích?

Musíme a není to jednoduchá 

záležitost. Máme povinnost zpra-

covat zprávu o každém zásahu, 

o každém sklepě, kde jsme čerpali 

vodu. A tato hlášení vyhotovujeme 

i za dobrovolné hasiče. 

Kde všude HZS zasahoval?
V Říčanech byla nejkritičtěj-

ší situace u Mlýnského rybníka. 

Další krizové situace jsme řešili 

na soustavě rybníků nad Těptí-

nem. Zvýšená pozornost byla 

věnována situaci na soustavě ryb-

níků v oblasti Velkých Popovic, 

kde došlo k posílení hrází a také 

se evakuovali osoby z ohrožených 

míst. V jednom případě bylo při-

stoupeno k řízenému vypuštění 

Velké Popovice – Jednotka sbo-

ru dobrovolných hasičů z Lojovic 

byla operačním střediskem HZS 

povolána k prvnímu zatopenému 

objektu 2. 6. ve 3:18 hod. „Hasi-

či evakuovali obyvatele několika 

domů v Brtnici, kde se rozvodnil 

Mokřanský potok a zaplavil silni-

ci III. třídy směrem na Lojovice,“ 

sdělil nám starosta SDH Lojovice 

Tomáš Růžička. „Ve Velkých Po-

povicích došlo k přelití Kovářského 

rybníka. Hasiči zde vystavěli hráz 

z protipovodňových pytlů. V míst-

ní části Řepčice se rozvodnil potok 

a hrozilo protržení hráze rybníka 

nad vesnicí. V dopoledních hodi-

nách proběhla preventivní evakuace 

obyvatel 13-ti ohrožených budov. 

Evakuováni byli také občané 5-ti 

domů v Mokřanech, kde rozvodně-

ný potok odplavil část komunikace. 

Po poledni hladina potoků kulmi-

novala a v 16 hod. byl obnoven 

provoz na silnici do Lojovic. 

Hasiči z Lojovického sboru na-

dále po celou neděli 2. 6. a v pon-

dělí 3. 6. odčerpávali desítky zapla-

vených objektů, odstraňovali padlé 

stromy z komunikací a průběžně 

monitorovali stav potoků a rybní-

ků. Při této povodni zasahovalo ve 

Velkých Popovicích 17 hasičů vý-

jezdové jednotky PO a 8 hasičů ze 

zálohy Sboru dobrovolných hasičů 

Lojovice. Neocenitelné byly i zku-

šenosti místních hasičů z povodní 

v roce 2002, oproti nimž byla tato 

povodeň rychlejší a dravější. Přesto 

se ji podařilo zvládnout bez vážné 

újmy na zdraví a velkých škod na 

majetku. Velkou zásluhu mají čle-

Letošní povodně byly 

rychlejší a dravější

Hasičům bylo o povodních pěkně horko!
se začíná přistupovat k aktivizaci 

sil a prostředků na vyšší stupeň. 

V první fázi jsme se soustředili 

na záchranu životů a zdraví, poz-

ději na zmírňování následků pří-

livů vody. V další fázi, když voda 

opadne, přistupujeme ke kontro-

lám hrází, stavidel, koryt vodních 

toků, zejména ve vztahu k jejich 

poškození. Dále pomáháme lidem 

v návratu do jejich domovů, od-

bahnění, odčerpání vody, posouze-

ní poškození statiky budov, odčer-

pávání a vyčištění studní. 

Jak se do této činnosti zapojují 
dobrovolní hasiči?

Automaticky a přirozeně. Je 

to jejich poslání. Proto se stávají 

členy Jednotek SDH. Je to v nich. 

Neumím si představit, jak bychom 

tyto povodně bez nich zvládli. Nás 

profesionálních hasičů je při plném 

stavu na ORP Říčany 11 na směnu 

a „dobráků“ je celá armáda. Tito 

lidé jsou ve většině případů „u ha-

sičů“ proto, že chtějí nějak pomá-

lesního rybníka pomocí rypadla. 

Rozhodnutí vydala starostka Vel-

kých Popovic po poradě na místě 

s velitelem stanice HZS Říčany. 

Rybník byl vypuštěn, díky aktivní 

spolupráci místních obyvatel, na 

louku, protože hrozilo protržení 

nestabilní hráze a zaplavení domů 

pod hrází. 

Nutno však zmínit, že přívaly 

vod vznikaly i na místech zcela 

nečekaných. V Tehově proběhl pří-

val vody z polí přes zastavěné po-

zemky starousedlíků, kteří svorně 

tvrdili, že tudy voda nikdy netekla. 

Takových míst bylo mnoho. 

Nebyl při zásazích někdo 
zraněn?

Při činnosti HZS nedošlo 

k žádnému úrazu, nebo kolapsu 

z vyčerpání, i když zátěž přísluš-

níků, zejména v prvních dnech, 

byla extrémní. Pouze při nasaze-

ní dobrovolných jednotek došlo 

u JSDH Říčany k případu kolapsu 

z vyčerpání.

nové jednotky PO i neaktivní členo-

vé hasičského sboru, kteří pomohli 

jako zálohy v týlu a při plnění pro-

tipovodňových pytlů. Výtečná byla 

spolupráce vedení obce, povodňo-

vé komise, hasičů a všech složek 

IZS,“ vyzdvihl Tomáš Růžička.

 

Praga RN z roku 

1953 vyjela pomáhat
Pitkovice – „S naším historic-

kým vozidlem Praga RN z roku 

1953 jsme se připojili k záchran-

ným pracím v neděli kolem jede-

nácté hodiny,“ sdělila nám paní 

Vokrouhlíková ze SDH Pitkovice. 

„Krizový štáb Uhříněvsi nás po-

volal k budově starého mlýna, kde 

jsme čerpali vodu, aby neponičila 

tuto památku. Úsměvné bylo, že 

jsme zachraňovali historickou bu-

dovu pomocí  historického auta 

s čerpadlem z roku 1954. A musím 

říci, že vydrželo pracovat osm ho-

din v kuse. Pak nám hasiči půjčili 

novější a čerpali jsme až do pěti 

hodin do rána. Druhý den jsme 

šli pomáhat do ulice U Nadýmače 

a na Náměstí bří Jandusů.“

SDH Pitkovice po skončení 

akcí dostal nové čerpadlo. „Určitě 

máme radost, že se naše vybave-

ní zlepšilo, i když na naši starou 

Pragovku, o kterou se vzorně stará 

Marek Kalaš, dopustit nedáme,“ 

dodala paní Vokrouhlíková. 

Felix Slováček junior skvěle hraje na kla-
rinet, zpívá, skládá hudbu a nyní se začíná 
prosazovat jako herec a také jako produ-
cent a organizátor. V loňském roce se stal 
uměleckým šéfem Mezinárodního hudebního 
festivalu Eduarda Nápravníka. V letošním 
roce se v rámci festivalu uskuteční jeden 
koncert i v Říčanech.

Jak se přihodilo, že pracujete 
na tomto festivalu?

Propagovat a představit veřejnosti osobnost 

slavného českého skladatele a dirigenta Eduarda 

Nápravníka byl nápad mého kamaráda, skvělého 

klavíristy Slávka Grokhovského. Když pořádal 

třetí ročník, přišel jsem na jeden z koncertů a byl 

jsem nadšen a čtvrtý ročník jsme již organizovali 

spolu. 

Je náročné pořádat takový festival?
Musíte nastavit a udržet vysokou kvalitu in-

terpretů, zvolit atraktivní skladby, aby se líbily 

lidem a v neposlední řadě sehnat peníze. Což 

není jednoduché a rozhodně na pořádání tako-

vého festivalu nezbohatnete. Naopak vás to stojí 

spoustu času, peněz a nervů. Již několikrát jsem 

doma od přítelkyně slyšel: Buď Nápravník nebo 

já! Zatím se mi daří, že mám oboje.

Jaký jste byl student? Cvičil jste poctivě 
na klarinet?

Musím přiznat, že ze začátku to nebylo valné. 

Táta mě musel hodně nutit. Od sedmi jsem hrál 

na piano, pak jsem přidal klarinet, kytaru a bicí. 

Hudba mě bavila, to jo, ale nechtělo se mi cvi-

čit. Představoval jsem si, že budu jen brnkat na 

kytaru, skládat si písničky nebo bušit do bicích. 

Hrál jsem v rockových kapelách, zkrátka po-

hodička. Klarinet chce tvrdou dřinu, a to se mi 

nechtělo. Byl jsem ve věku, kdy jsem bojoval 

sám se sebou, i s tátou, který když mi něco řekl, 

tak já udělal pravý opak. Došlo to tak daleko, že 

hrozilo, že mě z konzervatoře vyhodí, a to mě 

najednou probralo. Začal jsem makat, najednou 

se dostavovaly výsledky a já zjistil, že mi to dělá 

dobře a baví mě to. Velký díky patří profesoru 

Polákovi, který nade mnou nezlomil hůl.

Z konzervatoře jste udělal zkoušky 
na HAMU…

Tam jsem studoval u skvělého profesora Hla-

váče. Během studií jsem působil na postu prv-

ního klarinetisty v Karlovarském symfonickém 

orchestru, a také se mi podařilo dostat na stáž 

na norskou akademii hudebních umění, což byla 

obrovská zkušenost. Postupně přicházely na-

bídky na spolupráci od předních českých filhar-

monií a symfonických orchestrů, kde vystupuji 

převážně jako sólový hráč. Kromě vážné hudby 

jsem zůstal věrný i svým dalším láskám - jazzu 

a rocku a hraji v Jazzové sekci, Barock Jazz Spe-

cialu, Felix Gang Bandu, v Pražském saxofono-

vém kvartetu a v dalších.

Kdy jste začal hrát se svým tátou 
v jeho Big Bandu?

No ze začátku mě nechtěl, protože jsem nebyl 

dobrý. Takže když jsem později dostal důvěru, 

bylo to pro mě o to vzácnější, protože to nebyla 

Na věčný dech táty ještě nemám

protekce. Táta by nikdy nevzal pod-

průměrného hráče, protože by zkazil 

pověst orchestru, který tvrdě budoval 

celý život.

Takže když vám někdo vyčítá, 
že vás protlačil táta…

Tak už mě to nerozčílí, protože už 

si věřím. Vím, kolik práce jsem udělal 

a stojím si za tím. Ale ze začátku mě 

to samozřejmě hrozně vadilo, ale je 

pravda, že jsem tenkrát nehrál dobře.

Máte se stále v čem zdokonalovat?
Hra na klarinet je záležitost na celý 

život. Cvičit se musí stále, jinak okamžitě spad-

nete dolů. Je ještě spousta věcí, které se musím 

naučit. Nedávno jsem slyšel tátu hrát na soprán 

saxofon Preludium od Bacha a bylo to nádher-

né. A právě v takových skladbách musíte pou-

žívat tzv. věčný dech, protože nemáte pauzy na 

nadechnutí. A já tuto techniku, kdy vydechujete 

a zároveň se nadechujete, ještě neumím. 

Byl váš otec pilnější, cvičil více?
Určitě, on je nesmírně pracovitý. Cvičil i šest 

hodin denně, aby byl nejlepší. Já jsem nyní také 

perfekcionalista a dokud skladba není dokonalá, 

tak ji zkouším stále dokola. Ale na druhou stra-

nu, mám i jiné žánry, které mě baví. Zpívám, 

hraji v divadle, dělám produkci, dramaturga… 

Táta tak „rozptýlený“ nebyl.

Jak vás chytlo hraní?
První šanci jsem dostal v muzikálu Kapka 

medu pro Verunku, kde hraji a zpívám Honzu. 

Pak přišla nabídka z divadla Semafor. Ve hře 

Kdyby tisíc klarinetů jsem dostal roli jednoho 

z vojáků. Radost jsem tím udělal i mámě, která 

v Semaforu také působila.

Pochválí vás doma, když se vám takto daří?
U nás doma se moc nechválí, ale předpoklá-

dám, že ze mne mají radost. 

� Felix Slováček jr. se narodil 

14. 9. 1983 v Praze.

� Koncertuje s vážnou hudbou se svými 

recitály a spolupracuje se symfonickými 

orchestry a filharmoniemi.

� Působí v legendární „Jazzové sekci“ 

a v hudebním seskupení Barock Jazz Special, 

Felix Gang Band a v Pražském saxofonovém 

kvartetu.

� Zpívá a hraje s Big Bandem svého otce.

� Má dvouletého syna Felixe Antonína, 

který prý již projevil hudební nadání. 

„A také jsme zjistili, že je po mě a po tátovi 

pěkně vzteklý,“ říká „prostřední“ Felix.

Pátý ročník Mezinárodního hudebního 

festivalu Eduarda Nápravníka bude 

zahájen 24. 8. koncertem v Býšti. 

A poté bude putovat po různých měs-

tech v Čechách. „To je oproti minulým 

ročníkům změna“, říká Slávek Grok-

hovskij. „Chceme, aby si tyto krásné 

koncerty užili i lidé mimo Prahu. Těšit 

se můžete na skvělé interprety – přije-

de například moskevské Čajkovského 

kvarteto a vystoupí i Václav Hudeček.  

Cílem projektu je seznámit širokou 

veřejnost s hudbou neprávem opomíje-

ného významného českého skladatele 

a dirigenta, který je pro českou a rus-

kou hudební kulturu zcela zásadní.“ 

ANIČKA 
Dětský bazar 

Komisní prodej 

Půjčovna 
karnevalových 

masek 
Černokostelecká ulice 182 

Říčany u Prahy 

tel: 775 199 261
607 846 122

inzerce

Téma Zápraží
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VENDULA MIKOLÁŠOVÁ
CESTOVNÍ AGENTURA

 SKVĚLÉ SLEVY

 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PO CELÉM SVĚTĚ

 KLASICKÉ I EXOTICKÉ DESTINACE

 NABÍDKY PŘEDNÍCH CESTOVNÍCH 

 POJIŠTĚNÝCH KANCELÁŘÍ

Léto 2013

Pražská 28, Mnichovice

tel.: 323 642 188

 tel./fax: 323 640 505

mobil: 602280943 

email: vendula@cbox.cz

www.agentura-vendy.internet123.cz

Út - Pá   10:00 - 12:00
14:00 - 17:00

So     9:30 - 12:00

Život v kraji

Strančice – Svaz knihovníků 

a informačních pracovníku ČR vy-

hlásil letos již pátý ročník projektu 

na podporu čtenářské gramotnosti 

„Už jsem čtenář – Knížka pro prv-

ňáčka“. Cílem projektu je rozvoj 

čtenářských návyků žáků již od 

prvního ročníku školní docházky. 

Knihovna, která žáky do projektu 

přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec 

obvyklých knihovnických činností. 

Knihovna ve Strančicích v čele 

s paní Evou Gojdovou se tohoto 

projektu zúčastňuje pravidelně. 

„Tentokrát se zapojili i páťáci, kteří 

pod vedením třídní učitelky Heleny 

Duškové napsali vlastní pohádky 

pro prvňáky,“ sdělila nám paní Go-

jdová. „V lednu pak došlo k setkání 

obou ročníků v budově školy, kde 

autoři vítězných pohádek četli svoje 

díla prvňákům. Ti pak ve třídě do-

malovávali k vítězným pohádkám 

obrázky. S dětmi jsme se setkali ješ-

tě u nás v knihovně a opět ve škole, 

kde děti zahrály maňáskové divadlo 

a předvedly, že už umí číst.“

Slavnostní předání knížky se 

uskutečnilo v obecním úřadu, kde je 

starosta obce Jiří Šindelář tradičně 

pasoval dřevěným mečem na čtená-

ře. Celkem 42 prvňáčků si odneslo 

Rytíři řádu čtenářského
Strančice – V areálu minigolfu 

se uskutečnil další ročník skvělé 

akce – Strančická buchta a biograf.

„Slunečné odpoledne bylo pro-

voněno nejrůznějšími zákusky, 

buchtami, koláči ve sladkém i sla-

ném provedení a soutěžící ve třech 

kategoriích - ženy, muži a děti se  

pochlubili opravdu velmi povede-

nými kulinářskými skvosty,“ na-

psala nám za pořádající OS Dvě 

věže Laďka Kočvarová. „V kate-

gorii ženy nejvíce zaujala svým 

Mrkvovým překvapením Hanka 

Jarošová, z mužů vyhrál již po ně-

Zase vyhrál Martin Kozák, 
tentokrát s věnečky

kolikáté Martin Kozák tentokrát 

s výbornými věnečky. Muffiny od 

Šímy Kačera obsadily první místo 

v dětské kategorii – báječně chut-

naly i vypadaly. 

Biograf letos nabídl tři snímky 

– pro děti rodinný film o Kačen-

ce a mluvícím psu Hugovi - Tady 

hlídám já, na šestou vtrhli do naší 

obce Kryštof Hádek s Vojtěchem 

Dykem ve filmu Signál a večerní 

pohodu doplnil také velmi divácky 

úspěšný film Okresní přebor. Věří-

me, že se akce zdařila a děkujeme 

všem, kdo přišli.“

Život v kraji

Říčany – Co všechno se dá 

v létě stihnout za jeden týden? 

Můžete našlapat spoustu kilo-

metrů pěšky či na kole nebo na-

ležet spoustu hodin na lehátku.  

Můžete se pěkně opálit nebo 

se příšerně spálit. Můžete vidět 

spoustu památek a turistů nebo 

si užít samoty v přírodě a počí-

tat srnky. Nebo? Nebo můžete 

za týden výrazně zlepšit své ja-

zykové schopnosti.

� Stačí pět intenzivních dnů, 

které nastartují vaše znalosti 

a pomohou vám zařadit vyšší 

rychlostní stupeň vaší anglič-

tiny či němčiny. Můžete pak 

například vyrazit na dovole-

nou, kde se konečně domluvíte, 

povedete obchodní jednání, při 

němž vám nic neunikne, ohro-

míte při přijímacím pohovoru 

nebo jen překvapíte ve škole 

učitelku a zlepšíte si známku. 

Během těchto pěti dnů prostě 

dáte dohromady všechno, co 

jste se dosud dozvěděli, po-

řádně to uspořádáte a procvi-

číte a začnete svou angličtinu 

a němčinu skutečně používat! 

� To všechno díky oblíbenému 

intenzivnímu jazykovému kurzu, 

který toto léto opět pořádá jazyko-

vá škola LANGFOR v Říčanech.

� Od pondělí 5. 8. do pátku 

9. 8. jsou pro zájemce otevřeny 

3 úrovně kurzů AJ (falešní začá-

tečníci, mírně pokročilí a středně 

pokročilí) a 1 úroveň NJ (mírně 

pokročilí).

� Absolventi letních kurzů si po-

chvalují v prvé řadě moderní styl 

výuky s využitím ojedinělé inter-

aktivní tabule vedený zkušenými 

lektory a intenzitu, kdy pět dní 

doslova žijí cizím jazykem.

� Podívejte se na www.langfor.

cz, možná zjistíte, že letní in-

tenzivní kurz říčanské jazykové 

školy LANGFOR je přesně to, 

co potřebujete, nebo si dokonce 

vyberete z široké nabídky celo-

ročních kurzů.

www.langfor.cz
17. listopadu 133, Říčany

Co s vámi udělá jeden 
letní týden

inzerce

Vyžlovka – Obec Vyžlovka se 

rozhodla vyřešit nebezpečnou do-

pravní situaci u přechodu pro chod-

ce na silnici č.I/2 a na vlastní nákla-

dy vybudovala semafor.

Nepřehledná křižovatka a nebez-

pečný přechod pro chodce nás trá-

pily již dlouhou dobu,“ říká starosta 

Václav Janeček. „Několikrát jsme 

upozorňovali na to, že se v těchto 

místech nedodržuje rychlost a pře-

cházení přes přechod je vyloženě 

hazard. Nebezpečné byly i zastáv-

ky autobusu. Několikrát se stalo, 

že auto ve vysoké rychlosti vylétlo 

ze zatáčky přímo do čekárny, která 

se naprosto zdemolovala. Naštěstí 

byla vždy prázdná. Posílali jsme 

petici na Středočeský kraj, ale bez 

valné odezvy. Na podzim 2011 se 

v těchto místech staly dvě velice 

vážné autonehody. Při jedné byl 

na přechodu sražen malý školák. 

V obci se zvedla obrovská vlna 

emocí a my jsme se rozhodli jednat. 

Ředitelství silnic a dálnic, které je 

majitelem této silnice první třídy, 

přislíbilo, že se bude na stavbě se-

maforu podílet. Po dokončení pro-

jektové dokumentace přišla zpráva, 

že uvolní peníze pouze na betono-

vé ostrůvky, které usměrní provoz 

v křižovatce na Jevany. Ačkoliv 

obec nemá finanční prostředky, aby 

si mohla dovolit stavět semafory 

místo ŘSD, rozhodli jsem se, že 

akci dokončíme. Jednak jsme už do 

projektu investovali peníze a spous-

tu úsilí, a jednak naši občané sema-

for potřebují, aby mohli bezpečně 

přecházet. Stavby se ujala místní 

firma a celkové náklady se nako-

nec snížily z předpokládaných dvou 

milionů na jeden. V listopadu 2012 

byl semafor postaven. Ale radovat 

jsme se ještě nemohli. Ačkoliv stav-

ba proběhla řádně podle projektové 

dokumentace, Dopravní inspektorát 

Jediná obec, která vlastní semafor

Územního odboru Kolín provoz 

semaforu nepovolil. Prý by zpo-

maloval provoz a doporučili nám 

knížku legračních básniček nazva-

nou Všelijaké ŘEČIČKY pro kluky 

a holčičky od básníka a spisovatele 

Radka Malého, kterou ilustrovala 

přední česká ilustrátorka Alžběta 

Skálová. Pod vedením skvělých 

třídních učitelek – Bedřišky Heme-

líkové a Jany Dočkalové předvedly 

děti kolektivní recitaci a zpěv přímo 

od srdce a dále přečetly slib knize, 

ve kterém se zavázaly chovat se k ní 

jako rytíř řádu čtenářského. 

Slavnostního otevření 

křižovatky se 

zúčastnily místní děti

Velké Popovice – Vedení obce ře-

šilo vydat na území Velkých Popovic 

obecně závaznou vyhlášku, která by 

zakazovala provoz výherních hracích 

přístrojů, loterií a podobných her. 

„K tomuto radikálnímu kroku nás 

přivedla skutečnost, že v prostorách 

Kozlovky měla vzniknout velká pro-

vozovna, ve které chtěl pronajímatel 

(občanské sdružení Život je hrou) 

umístit značné množství výherních 

automatů,“ uvedla starostka Martina 

Čermáková. „Ačkoliv obec má z hra-

cích automatů příjem, domnívám se, 

že tyto peníze nevyváží negativní spo-

lečenské jevy, které s sebou hazardní 

hry přináší. Vyhlášku obec nakonec 

nevydala, protože zastupitelstvo ne-

bylo v této věci jednotné a navíc jsme 

zjistili, že vyhláška by nám v této zá-

ležitosti nepomohla, protože firma 

fungovala jako občanské sdružení. 

Ačkoliv byla činnost tohoto sdružení 

pozastavena, nemáme vyhráno, pro-

tože mohou přijít jiní zájemci.

Velkou radost máme z přijetí 

obecně závazné vyhlášky o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů 

na veřejnosti. Účelem této vyhláš-

ky je přispět k ochraně veřejného 

pořádku v obci. Znepokojivá situa-

ce je zejména v „Růžovém parku“ 

pod kostelem, který si vyhlídla 

skupina „pracovníků“ a velmi čas-

to zde popíjejí alkohol. Navíc se 

množily případy obtěžování a ru-

šení nočního klidu. Nechceme do-

pustit, aby naše děti sledovaly, jak 

někdo již silně podnapilý pije pivo 

v parku na lavičce už dopoledne, 

nebo dokonce ráno, když jdou do 

školy, nebo aby opilci pokřikovali 

na lidi, kteří jdou kolem parku do 

práce či domů.

Vyhláška jasně vymezuje pojmy, 

co je veřejné prostranství, co se ro-

zumí pod konzumací alkoholu a také 

co je zjevné umožňování konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství. Ve vyhlášce je také 

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO VYHLÁŠKU 
O ZÁKAZU PITÍ ALKOHOLU NA VEŘEJNOSTI

uvedeno, na co se zákaz nevztahuje. 

Například na prostory restauračních 

předzahrádek provozovaných v sou-

ladu s právními předpisy. Alkohol se 

může na veřejnosti pít i 31. Prosin-

ce a 1. Ledna, a také na Den Kozla, 

o Velkopopovické pouti či po dobu 

konání sportovních a kulturních 

akcí pořádaných, spolupořádaných 

nebo povolených obcí.

Ačkoliv se některým spoluobča-

nům může zdát, že nějaké hrací auto-

maty či pití alkoholu v parku nemo-

hou nikoho ohrozit a že je to banalita, 

já se domnívám, že to problém je. Ne-

nápadný a plíživý. A naší povinností 

především vůči dětem a mladistvým  

je, říci jasně, že hazard a nadměrná 

konzumace alkoholu není normální,“ 

uzavřela paní Čermáková.

řešení – semafor vypnout a zapínali 

by ho v případě potřeby chodci. To 

jsme nemohli připustit a obrátili se 

na Odbor dopravy Krajského úřadu 

Středočeského kraje, kde nám po-

volili zkušební provoz.

Ze semaforu má radost celá 

obce. Díky zpřehlednění křižovatky 

a dalším zpomalovacím opatřením 

se provoz viditelně uklidnil a au-

ta jezdí pomaleji. A protože ŘSD 

nechtělo semafor převzít do svého 

majetku, stala se Vyžlovka zřejmě 

jedinou obcí v Čechách, která vlast-

ní semafor. A také financuje, proto-

že musíme hradit servis a provoz. Já 

osobně jsem se stal odborníkem na 

stavby semaforů,“ dodává s úsmě-

vem pan Janeček. 
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Těšíme se na bazén
Nejvíce očekávaný je bezesporu 25metrový 

plavecký bazén, který bude využívat nejen širo-

ká veřejnost, ale také mateřské a základní školy, 

a také zde bude každý den fungovat plavecká 

škola Na Fialce vedená paní Vlaďkou Lipov-

skou. „Zájem o plavecký bazén je opravdu ve-

liký a mnoho dotazů, které nám lidé volají a pí-

ší, se týkají právě plavání,“ říká ředitel areálu 

Lukáš Basík. „A protože tento areál má sloužit 

lidem, vyslyšeli jsme přání Říčaňáků a posunu-

li otevírací dobu bazénu z osmé na sedmou ho-

dinu, některé dny nabídneme dokonce plavání 

od šesti!“ 

Hned vedle bazénu je umístěna parní sauna, 

jež bude přístupná v rámci vstupného. V prv-

ním patře pak najdete klasickou finskou saunu, 

bio saunu s nižšími teplotami a infra saunu. Ne-

budou chybět rehabilitační i relaxační masáže 

a fyzioterapie zaměřená i na děti, jejich správné 

držení těla, doporučení správného cvičení nebo 

odborník na zdravou výživu.“

V Říčanech již nebude chybět kino a divadlo
Součástí areálu bude i sál pro kino a divadlo, 

který v Říčanech také chybí. „Doufáme, že se 

nám podaří nabídnout návštěvníkům zajímavý 

program, aby nemuseli jezdit za kulturou do 

Prahy. Předsálí nabízí zajímavý prostor, který 

také chceme využít k nejrůznějším výstavám 

a netradičním projektům,“ doplňuje programo-

vá ředitelka Lucie Basíková. 

Moderní tělocvična a zrcadlový sál
Zahálet jistě nebude ani moderní sportov-

ní hala s hledištěm pro diváky. Tělocvična je 

vhodná pro nejrůznější sporty jako například 

basketbal, sálový fotbal, florbal, bojové sporty, 

gymnastika nebo badminton. Díky dotaci MAS 

Říčansko mohla být hala vybavena sportovní-

mi pomůckami jako například florbalovými 

mantinely, basketbalovými koši, tatami pro 

bojové sporty atd. V areálu Na Fialce vyroste 

také zrcadlový sál, který poskytne zázemí ta-

nečním kroužkům Teamu GJ. Areál Na Fialce 

je otevřen všem sportovním aktivitám a od září 

zde bude fungovat například i triatlonový oddíl. 

Sportovní halu i zrcadlový sál budou samozřej-

mě využívat nejen děti, ale i dospělí, pro které 

je také připraven bohatý program.

Volnočasové centrum Na Fialce 
slavnostně otevírá 31. srpna

Klubík, angličtina a Zábavná logika
Původní záměr sliboval, že areál Na Fialce své 

aktivity zaměří především na děti. A to provozo-

vatelé beze zbytku plní. Každý den bude otevřen 

klub pro předškoláky „Klubík“, který si klade za 

cíl děti nejen hlídat, ale i něco naučit. Fungovat 

zde budou kurzy angličtiny pro děti metodou He-

len Doron, těšit se můžete na nejrůznější výtvar-

né dílny a také se otevírá jedinečný kroužek pro 

malé animátory. Zde se děti naučí vytvořit svůj 

animovaný film. „Radost máme i ze spolupráce 

s pražským Centrem nadání, které se zaměřu-

je na nadané děti a jejich rozvoj, spolupracuje 

s Mensou ČR. Již nyní se můžete přihlašovat do 

Klubu malý šikula (pro děti 2 – 6 let),“ říká Lucie 

Basíková. „Pro školní děti je určen kroužek Zá-

bavné logiky. Kroužky jsou určeny pro všechny 

zvídavé děti, u kterých rozvíjí rozumové schop-

nosti. Těšit se můžete na nejrůznější hry, rébusy, 

hlavolamy, pokusy, deskové hry a další. Nabízí 

se i možnost testování IQ a diagnostiku dítěte.“

Centrum celoživotního vzdělávání
Pamatuje se však i na seniory, kteří se mohou 

přihlásit ke studiu do Centra celoživotního vzdě-

lávání, jež nabízí neprofesní vzdělávání vysoké 

kvality. Témata přednášek jsou Zdravý životní 

styl, Film a divadlo a Architektura v dějinách 

lidstva I. Ti, kteří touží po rozšíření obzoru a zá-

roveň po sociálním kontaktu se stejně motivova-

nými vrstevníky, jsou zde srdečně vítáni. A po-

zor, počet míst v přednáškovém sále je omezen.

Kavárna pro širokou veřejnost
Důležitou součástí areálu je recepce, kde 

vám poskytnou veškeré informace a také kavár-

na, která bude přístupná široké veřejnosti.

Jakékoliv dotazy vám rádi 

zodpoví na facebookovém 

profilu anebo na e-mailu: 

info@nafialce.cz, 

sledujte také webové stránky 

www.nafialce.cz.

Obyvatelé Říčan a širokého 

okolí se mohou radovat. 

Multifunkční areál 

s bazénem, tělocvičnou 

a víceúčelovým sálem 

pro kino a divadlo 

bude 31. srpna 

slavnostně otevřen!

Přijede olympijský vítěz 

David Svoboda
Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 31. srpna. Těšit 

se můžete na bohatý program. Jako čestný host přijede 

olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda 

a také jeho nadějný kolega – reprezentant Ondřej Polívka. 

Tehov – Obec Tehov získala v loňské roce 

dotaci z ROP Střední Čechy na rekonstruci zá-

kladní školy ve výši 2 635 378,90 Kč. Původní 

projekt počítal s výměnou oken, s rekonstrukcí 

půdního prostoru a s opravou střechy, do které 

zatékalo. Hned po zahájení prací, po vyklizení 

půdy byl proveden podrobný mykologický prů-

zkum stropních trámů, který oproti původnímu 

průzkumu odhalil dřevomorku. „Trámy obsa-

hovaly tolik hmyzích škůdců, že by nám i Ond-

řej Sekora záviděl,“ dodává ředitelka školy Ra-

dana Šimčíčková. „To změnilo situaci, protože 

takto poškozené trámy by plánované podkrovní 

učebny neunesly. Nezávislí odborníci jedno-

značně doporučovali celou stropní konstrukci 

odstranit. Situace nebyla jednoduchá, protože 

hned po zahájení prací 11. dubna 2012 jsme 

museli dvě třídy z horního patra, což je 43 dětí, 

přestěhovat na obecní úřad, kde jsme vytvoři-

li podmínky pro zajištění výuky. Jedna třída 

mohla zůstat ve škole. Stavební práce musely 

být pozastaveny a začalo složité vyjednávání 

na ROP Střední Čechy o změně projektu a ta-

ké hledání finančních úspor, díky nimž bychom 

mohli neplánovanou stavbu nových stropů fi-

nancovat. Naštěstí vše dobře dopadlo, změna 

projektu byla povolena a naše děti mohly po 

prázdninách nastoupit do zrekonstruované ško-

ly. Díky obecnímu úřadu se nám podařilo školu 

nejen zachránit, neboť kvůli špatnému technic-

Máme nové učebny, opravenou střechu, 
a také další plány do budoucna

kému stavu hrozilo její zavření, ale i navýšit 

kapacitu, takže jsme mohli vyhovět téměř všem 

rodičům, kteří k nám chtěli umístit své děti. 

Místo tmavé půdy s děravou střechou máme 

dvě nové učebny i se zázemím pro učitele, nová 

okna a také nové toalety pro děti. Tímto pro nás 

však nekončí a máme další plány. Do budouc-

na bychom chtěli zrekontruovat jídelnu a školu 

rozšířit o další učebnu. Chtěla bych poděkovat 

obecnímu úřadu; OS Tehov, které pro naše děti 

připravuje mimoškolní kroužky; a všem rodi-

čům, kteří nám během rekonstrukce velmi po-

máhali,“ uzavřela paní Šimčíčková. 

Paní ředitelka učila, vydávala 
obědy a vedla družinu
Historie tehovecké školy jasně dokazuje, jak se 
„ve vlnách“ měnil stav populace. Zatímco v roce 1882 
navštěvovalo místní školu 320 dětí, v roce 1965 fun-
govala pro nedostatek žáků pouze jedna třída.
V Tehově byla jednotřídní školní budova postavena roku 
1805, dnes již je zbourána. V roce 1882 bylo v této ško-
le 320 dětí a k vyučování byla pronajata další místnost 
v bývalé šenkovně. Nová školní budova byla postavena 
v roce 1905 a slouží dodnes. Počet žáků za první repub-
liky a po válce postupně klesal a v roce 1977, v souladu 
s tehdejším trendem rušit malé obecní školy, zanikla 
i škola v Tehově. Její tehdejší žáci byli přijati do škol 
v Říčanech. Budova však dlouho prázdná nezůstala. 
Vzrůstající počet „Husákových dětí“ brzy donutil říčan-
ské školy vyhledat detašovaná pracoviště. K tomu dobře 

posloužily budovy nedávno zrušených škol v okolí. A tak 
docházelo k absurdní situaci, že tehovské děti chodily do 
Říčan, říčanské děti zas přivážely každé ráno autobusy do 
Tehova. Zvrat nastal v roce 1991, kdy se učitelé - man-
želé Dufkovi rozhodli školu obnovit, a to se jim v roce 
1992 povedlo. Od roku 1994 vedla školu Věra Dufková, 
vyučovalo se v jedné či dvou třídách, podle počtu žáků. 
Roku 2003 byla z bývalé uhelny za pomoci rodičů žáků 
vybudována malá výdejna obědů a byla zřízena školní 
družina. V té době vyžadoval provoz školy velké pracovní 
nasazení, neboť paní ředitelka vydávala obědy dovezené 
panem učitelem, myla nádobí a odpoledne pracovala 
v družině, to vše bez nároku na odměnu. Až v roce 2004 
nastoupila vychovatelka ŠD paní Krejčová, která zároveň 
dovážela a vydávala obědy. Počet dětí v této době značně 
kolísal a vedení obce začalo o definitivním zrušení školy 
opět vážně uvažovat. Naštěstí se do obce začali stěhovat 
noví obyvatelé a počet dětí se rok od roku zvyšuje. 

Hájek – Obec Hájek, která spadá pod MČ 

Praha 22, oslavila 700 let od první písemné 

zmínky. Občané Hájku uspořádali krásnou 

slavnost, na které nechybělo dobré jídlo a pití, 

a také spousta atrakcí pro děti zdarma. O slav-

nostní zahájení se postaral místní starousedlík 

Jiří Vávra, který mimo jiné přivítal i starostu 

Uhříněvsi Milana Collera. Pak následovalo 

odhalení pamětní desky, slavnostní sázení lípy, 

pěvecké vystoupení a poté se do ulic Hájku 

rozjel koňský povoz s muzikanty, kteří zahráli 

nejstarším obyvatelům obce jejich nejmilejší 

písničky. Návštěvníci si také mohli prohlédnout 

výstavu historických fotografií a dokumentů, 

Hájek oslavil 700 let
a koupit si dárkové předměty 

vyrobené speciálně pro tuto 

akci. Navečer se naplno roz-

jela taneční zábava, kterou 

zpestřilo vystoupení břišních 

tanečnic. Na závěr se usku-

tečnil ohňostroj, jenž připra-

vil pan Krupička.

Jak vznikl nápad uspořá-
dat oslavy?

„Paradoxně si nikdo z Háj-

ku neuvědomil, že sedm set 

let od první zmínky připadá 

zrovna na letošní rok,“ řekla nám jedna z or-

ganizátorek Pavlína Plášková. „Napadlo nás to 

díky slohové práci třeťáka Ládi Machače, kte-

rý psal o své obci. Řekli jsme si, že by byla 

škoda takové výročí neoslavit a pustili se do 

příprav. Myslím, že se nám slavnosti vydařily 

a je skvělé, že jsme se dali všichni dohromady 

a takovou akci uspořádali. Chtěla bych podě-

kovat i všem sponzorům a sousedům, kteří při-

spěli do kasiček na veřejnou sbírku a pomohli 

financovat tyto oslavy. Jmenovitě bych chtěla 

poděkovat paní Maškové, která připravila veš-

keré informace z historie Hájku a všem další 

lidem, kteří pomohli. 
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Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

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

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

ANKETA KONČÍ 

31. 7. 2013

HLASOVAT O TOM, KAM 

JE POTŘEBA INVESTOVAT 

MŮŽETE NA 

WWW.MAS.RICANSKO.EU   

WWW.ZAPRAZI.EU

Zprávy z MAS 
Říčansko:
� Obec Kamenice schválila své začlenění 

do územní působnosti MAS pro období 

2014-2020 a také finanční jednorázový 

příspěvek pro pořízení integrované strategie 

MAS Říčansko. Děkujeme za podporu!

� 1. SčV, a.s. se stala novým partnerem MAS 

Říčansko. Společnost se zabývá výrobou a dis-

tribucí pitné vody, odváděním a čištěním odpad-

ních vod, prováděním stavebních děl a poskyto-

váním služeb v oblasti vodního hospodářství. 

� Obce Dobřejovice a Zvánovice se rozhodly 

být bílým místem – nepatřit do MAS. Rozhod-

nutí zastupitelstva ovlivní i místní podnikatele, 

neziskové organizace, školy a školky aj., od roku 

2014 nebudou moci žádat ve výzvách MAS ani 

na jejich území nebude možné investovat skrze 

tuto organizaci.

� Lukostřelecký oddíl Lada Sport Dolní Jirčany 

ukončil svou činnost a tímto ukončil i své part-

nerství v MAS Říčansko.

POSLEDNÍ 
PROJEKTY 
ROKU 2013

Školy a školky, obce i neziskové organi-
zace žádaly u MAS Říčansko o.p.s. mezi 
2. a 10. květnem 2013 v poslední grantové 
výzvě z Programu rozvoje venkova – Lea-
der. MAS celkem rozdělovala 9.600.000,- Kč 
o které „soutěžilo“ celkem 37 velmi kvalitních 
projektů ze 4 záměrů – 1. investice do vzhle-
du a infrastruktury obcí, 2. investice do zá-
zemí pro vzdělávání a volnočasových aktivit, 
3. opravy památek kulturního dědictví venko-
va a 4. vzdělávání pro konkurenceschopnost 
regionu. Dne 25. května proběhly veřejné ob-
hajoby projektů před výběrovou komisí, kte-
rá zasedala celou sobotu od osmé ranní až do 
pozdního odpoledne. Všech 37 projektů musí 
totiž zhodnotit a obodovat 3 komisaři, v pří-
padě rozdílu bodů o 25% pak přichází hod-
notitel 4. K realizaci výběrová komise dopo-
ručila a programový výbor následně schválil 
k podpoře 28 projektů. Seznam podpořených 
i nepodpořených projektů najdete na strán-
kách www.mas.ricansko.eu

Chtěli bychom moc poděkovat členům 
výběrové komise za zodpovědnou a pečli-
vou práci i za trpělivost a vynaložený čas při 
hodnocení projektů! A také programovému 
výboru za skvělou spolupráci.

Program rozvoje venkova Leader působící 

prostřednictvím MAS Říčansko se od 2008 po 

současnost stal významným finančním zdrojem 

pro zvyšování technické i občanské vybavenos-

ti říčanského venkova. Nové místní komunika-

ce, zrekonstruované a rozšířené základní nebo 

mateřské školky, opravy obecních úřadů a nová 

sportoviště, stezky a parky patří mezi typické 

projekty, které byly díky místní akční skupině 

(MAS) na říčansku financovány. 

MAS Říčansko pomohla zrealizovat za šes-

tileté období našim 39 obcím a městům 97 

projektů za 47,4 milionů korun. Celkem MAS 

přijala 186 žádostí o dotaci v celkové výši po-

žadované dotace 105 175 421,- Kč. Znamená 

to, že úspěšnost získat finance z MAS je vysoká 

– každý druhý projekt je podpořen!

Přehled projektů zpracovala P.Filková

PLÁNOVAT 
BUDOUCNOST 
ŘÍČANSKA SE 
MUSÍ SPOLEČNĚ!

Rozvojové projekty měst a obcí i místních orga-

nizací říčanska si najdou své finanční prostředky 

z fondů EU i v období 2014 až 2020. Receptem 

k úspěchu bude větší zaměření na princip part-

nerství, inovativnost a jasná společná strategie 

– „fahrnplan“, podle kterého se má region rozvíjet.

Právě novou integrovanou strategii a podmínky 

pro úspěch v novém období připravuje tým lidí 

pod vedením Pavlíny Filkové, Ludmily Třeštíkové 

a Petry Přílučíkové z MAS Říčansko. Velká veřejná 

anketa je otevřená ještě do 31.7.2013. Veřejné dis-

kuze nad 10 hlavními tématy proběhly během jara 

a nyní se ustavují odborné pracovní skupiny, které 

společně se starosty obcí a partnery MAS společ-

nou strategii vytvoří.

Místní akční skupiny, které fungují v konkrétních 

regionech jako místo pro spolupráci a informač-

ní, vzdělávací a konzultační bod, vhodně dopl-

ňují místní samosprávy v úsilí o obnovu a rozvoj 

obcí a přispívají i k rozvoji zemědělství a péči 

o přírodu a krajinu. Princip Leader, podle kterého 

pracují, jsou pro rozvoj venkova zvlášť efektivní. 

Leader je metoda práce a komunikace – mobili-

zuje místní subjekty (zastupitelstva, podnikatele, 

organizace i aktivní občany), aby se začaly starat 

o budoucnost celého regionu společně. Přístup 

společné práce je složitější ale hájí zájmy místních 

lidí, není diktován „zhora“ a tvoří se na místě „od 

lidí“. Výměnou zkušeností a vytvářením sítí otevírá 

venkovské oblasti dalším regionům, dokáže vzít 

v úvahu akce malého rozsahu, neboť pro navrho-

vatele malých projektů jsou k dispozici adminis-

trativní, odborní a finanční odborníci.

MAS přinesla říčansku miliony

Stavební a přepravní firma 

Miroslav Šmíd ze Svojetic 

vám nabízí spolehlivost, 

kvalitu a férové ceny. 

Ve svém oboru úspěšně 

působí více jak 20 let. 

FIRMA MIROSLAV ŠMÍD 

SE SPECIALIZUJE NA:
� Zemní práce, jeřábnické práce, nákladní 

dopravu, demoliční práce.

� Betonové jímky kruhové a hranaté Gama, 

stropní panely, betonové trouby – vše s mož-

ností na klíč.

Stropní systém SPIROLL 
a PARTEK – betonové panely

Tento stropní systém je založený na předpja-

tých panelech s vysokou nosností, nízkou hmot-

ností a vysokou rychlostí realizace. Díky tomu, 

že stropní systém odbourává velkou část mokrých 

procesů na stavbě, je vhodný k použití během ce-

lého roku do mnoha typů konstrukcí.

Zajistíme kompletní dodávku stropních panelů 

– bez starostí!

Zpracujeme vám nabídku podle projektové 

dokumentace, dovezeme stropní panely nákladní 

dopravou na místo určení, provedeme pokládku 

pomocí vlastního jeřábu. 

Najdete levnější, 
ale určitě ne kvalitnější!

Železobetonové domovní jímky 
Domovní jímka je prefabrikovaná železobe-

tonová podzemní nádrž.  

Skládá se z vlastní kruhové nebo obdélníkové 

nádrže, víka jímky a poklopu. Kruhové jímky,-

septiky, jsou v objemech od 1m3 do 12,5m3, ob-

délníkové nádrže pak v objemech 8,10,12,15,20 

a 25m3. Pro výškové zarovnání vstupu (úrovně 

poklopu) s okolním terénem lze mezi šachtový 

poklop a víko osadit vyrovnávací prstence. Pro 

nepříznivé hydrogeologické podmínky stave-

niště lze jímku opatřit protivztlakovým límcem. 

Všechny kruhové jímky jsou tedy vhodné do 

oblastí s vysokou hladinou spodní vody.

Díky vlastní technice a dlouhodobě trvající 

spolupráci s výrobcem panelů a jímek dokážeme 

zakázky řešit v krátkých dodacích termínech.

Některé firmy nabízejí 
jímky levněji!

To je sice pravda, ale 

např. mají tloušťku stěn 

pouze 10 cm. My sázíme 

na jistotu a kvalitu, proto 

dodáváme jímky s tloušť-

kou stěn 15 cm. Také 

oproti konkurenci dodává-

me víka se zámkem, který 

zabraňuje posunu a jímka 

má již vyhotovený náto-

kový otvor s integrovaným 

těsněním. 

Stropní panely 

dodáváme na klíč

Budoucí majitel by měl zvážit, že jímku ne-

pořizuje na pár let, ale jistě pro více generací.

Bohužel dnešní ekonomická situace obecně 

nahrává produktům, které jsou cenově výhod-

nější. Pravdou je, že cena vždy souvisí s kvali-

tou výrobku.

Z vlastní zkušenosti víme, co stojí oprava, 

popř. nahrazení nevhodně zvolené jímky výrob-

kem opravdu fungujícím. Tyto případy řešíme 

u zákazníků několikrát do roka.

PROČ SI NÁS VYBRAT?
� Více jak 20 let zkušeností, 

pracujeme pro Vás již od roku 1991. 

� Výhodné ceny vám můžeme nabídnout 

díky vlastní technice a kompletní 

dodávce na klíč.

� Za celou dobu existence jsme 

nemuseli řešit jedinou reklamaci 

našich dodávek!

� Dobře odvedená práce - jsme rodinná 

firma a dbáme o naše dobré jméno.

Kontakt:  Miroslav Šmíd, Choceradská 6, 

Svojetice. INFOLINKA Po - So 7-18 hod., 

tel.: 323 610 000, 777 344 949, 

e-mail: kontakt@miroslavsmid.cz, 

www.MIROSLAVSMID.cz

Kostelec n.Č.l. – Architektonická soutěž 

o návrh na obnovu náměstí Smiřických byla 

uzavřena a vyhodnocena. Soutěž vyhlásila ko-

mora architektů a Město Kostelec nad Černými 

lesy do ní vložilo 300 000 Kč, které si rozdělí 

autoři čtyř nejlepších vybraných návrhů. Komi-

se vybírala z celkem 24 studií. 

Jste potěšeni, že se sešlo tolik návrhů?
„Právě proto jsme architekty motivovali fi-

nanční prémií,“ vysvětluje starosta Jan Svatoš. 

„Nechtěli jsme riskovat, že nebudeme mít z če-

ho vybírat. A přece jenom si musíme uvědomit, 

že jde o náměstí, které tvoří srdce města a mu-

sí být nejen krásné a reprezentativní, ale také 

sloužit lidem a v neposlední řadě by mělo být 

i praktické a nenáročné na údržbu. Díky této 

soutěži jsme získali 24 jedinečných studií se 

spoustou nápadů. A musím konstatovat, že ně-

které jsou opravdu originální a podnětné.“

Podíleli se na zadání požadavků i občané 
Kostelce?

„Roznesli jsme letáky po domech a vyšel an-

ketní lístek v našem zpravodaji. Přišlo nám 16 

odpovědí.“

A obsahovaly alespoň nějaký zajímavý 
podnět?

„Těchto šestnáct občanů, kterým tímto děku-

ji za ochotu, požadovalo lepší řešení autobuso-

Sešlo se 24 studií na obnovu náměstí
vých zastávek a také chtěli veřejné záchodky. 

S tím mohu jen souhlasit.“

Nejlepší návrhy byly vybrány, 
jak nyní budete postupovat?

„Musí se dokončit všechny náležitosti této 

soutěže, jako je třeba možnost odvolání proti 

rozhodnutí komise atd. Potom oslovíme autory 

návrhů, které se nám nejvíce líbili a uvidíme, 

zda si budeme vyhovovat a zda architekti za-

čnou „dýchat“ s naším městem.“

Budou mít občané možnost prohlédnout si 
studie?

„Hned jak to bude možné, uspořádáme bě-

hem prázdnin výstavu v Muzeu hrnčířství.“
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Prodej vozů: 323 666 129
E-mail: beno@benoricany.cz

Prodej náhradních dílů
a příslušenství
Tel.: 323 666 133

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

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

Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Dobrý servis
potěší i cenou

Výměna předních
brzdových destiček

Fabia
Octavia Tour

již od 1 371 Kč
již od 1 375 Kč

Výměna zadního
dílu výfuku

Fabia
Octavia Tour

již od 2 655 Kč
již od 3 271 Kč

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

Uvedené ceny zahrnují také servisní práci a jsou včetně DPH.

Dezinfekce klimatizace
Fabia již od 700 Kč

Život v kraji

Společnost EKOTĚS CZ

se specializuje na těsnění 

a seřizování všech druhů oken 

a dveří. Díky profesionálnímu 

servisu prodloužíte životnost 

vašich oken a navíc 

zabráníme tepelným ztrátám.

Máme oprávnění servisovat 
všechny typy oken

Naše firma má dlouholeté zkušenosti a zá-

kazníkům můžeme nabídnout profesionální 

služby v oblasti silikonového těsnění a seřizo-

vání všech typů oken, eurooken a dveří. Naši 

pracovníci mají odborné školení a získali jsme 

certifikáty od všech výrobců oken a dveří, takže 

můžeme provádět odborný servis.

Proč provádět servis oken a dveří?
Servisem můžete předejít závažnému poško-

zení okna a také zabránit únikům tepla. Špat-

né, staré těsnění u oken může způsobit velké 

tepelné ztráty. Často nám volají lidé, až když 

pociťují průvan a že s tím máme něco udělat – 

Prodloužíme životnost vašich oken 
a zamezíme tepelným ztrátám 

a to způsobuje právě nedoléhající těsnění. Náš 

technik vše zkontroluje a bezpečně pozná, kdy 

je těsnění funkčí a kdy potřebuje vyměnit. Po-

kud těsnění nebudete pravidelně ošetřovat, tak 

po několika letech ztvrdne, zpuchří a přestane 

plnit svou tepelně izolační funkci.

Kování se opotřebí a musíte koupit nové
Velmi zranitelnou částí oken je celoobvodové 

kování, které zabezpečuje hlavní funkci okna. 

Nenamazané a neseřízené kování se může 

obrousit či jinak poškodit a přestane fungovat. 

Naši technici ho dokáží opravit, a v případě, že 

výrobce přestal daný typ vyrábět, tak dokáží do 

okna namontovat jiné kování. Poškozené ková-

ní má za následek špatné doléhaní okna na rám, 

což způsobuje tepelné ztráty, do domu se dostá-

vá prach a navíc nejsou taková okna bezpečné 

proti zlodějům.

Výrobci doporučují 1x ročně kování namazat 

a jednou za 3 roky provést kontrolu celkového 

stavu kování. Pokud se nachází okna v prašném 

nebo jinak zatíženém prostředí, je nutné pro-

vádět čištění kování. Částečky nečistot mohou 

způsobit předčasné opotřebení.

Důvěřujte odborníkům. Kvalita se vyplácí
Existuje řada řemeslníků, kteří vám seřízení 

či přetěsnění oken nabídnou. Ale pokud nemají 

certifikát a odbornou způsobilost, mohou vám 

okno poškodit a navíc přijdete o záruku.

Konzultace, poradenství 
a zaměření ZDARMA! 
Příjem zakázek: 606 888 525,  321 698 698, 

denně  08:00 - 22:00, prostřednictvím SMS: 

776 885 885, e-mailem: info@ekotes.cz. 

Naše pobočka: Černokostelecká 1623/14, 

Říčany (budova ALFA vedle objektu BILLA).

Společnost EKOTĚS CZ se zabývá 

i montáží a opravami všech typů žaluzií.

V Kostelci nad Černými lesy 
funguje nová restaurace s báječ-
nou kuchyní. Najdete ji v býva-
lém hostinci U Hrnčíře. A proto-
že noví majitelé chtěli zachovat 
historický název, na který jsou 
lidé zvyklí a zároveň dát najevo, 
že se návštěvníci mohou těšit 
na něco nového – vznikl název 
Nostalgie U Hrnčíře.

Restauraci vlastní dva bratři 

– oba vyučení, úspěšní kuchaři. Petr 

Říha sbíral zkušenosti v Rakousku, 

a vypracoval se až na šéfkuchaře 

vyhlášeného hotelu. „Měl jsem chuť učit se stále 

něco nového,“ říká Petr. „Získal jsem specializa-

ci na omáčky a na dezerty, mám sommelierské 

a baristické zkoušky. Absolvoval jsem francouz-

skou akademii pod vedením kuchaře, jenž získal 

Michelinskou hvězdu. V roce 2000 jsem otevřel 

vlastní restauraci Nostalgie ve Spišské Nové Vsi, 

která se v roce 2005 umístila mezi třemi nejlepší-

mi restauracemi na Slovensku. Nyní přišel čas na 

změnu a jsem rád, že jsme s bráchou objevili tuto 

restauraci. Zařídili jsme ji v našem oblíbeném 

stylu. Hosté jsou obklopeni zajímavými retro 

věcmi s historií. Najdete zde dobové fotografie, 

staré plechové reklamy a také originální plaká-

ty – například k filmu Křidýlko nebo stehýnko 

s Luisem de Funes, který máme moc rádi.“

Křidýlko nebo žebírko?

Zatímco Petr pronikl do tajů 

mezinárodní kuchyně, Aleš Říha 

zase dokonale ovládá česká jíd-

la. Přes dvacet let vařil ve známé 

pražské restauraci U Medvídků 

ve vedoucí pozici, prošel si i te-

levizní vaření na Primě. „Když 

mi brácha nabídl, zda bych s ním 

nechtěl vést restauraci, rozhodl jsem se, že se 

této výzvě postavím čelem a z Prahy odejdu. 

A doufám, že se nám podaří vytvořit v Kostelci 

dobrou a příjemnou restauraci.“

Na co se mohou hosté těšit?
Nostalgie U Hrnčíře nabízí v poledne vyni-

kající hotovky. Pochutnat si můžete na klasice 

jako je např. svíčková, plněné 

lusky, ledvinky, křenovka nebo 

oblíbená kuřecí stehna “ala kach-

na“ s knedlíkem a zelím. „Kuře-

cí stehna nakládám den předem 

a ochutím je mimo jiné kmínem, 

zázvorem a česnekem, taková 

stravitelnější kachnička,“ vysvět-

luje Aleš.

Večer na vás čeká lákavé menu 

– kuřecí i hovězí steaky, vepřová 

panenka, grilovaná zelenina, pe-

čené brambory plněné špenátem 

nebo masíčkem, tatarák z lososa, 

italské těstoviny a především vyhlášená grilovaná 

vepřová žebra a kuřecí křidélka v speciální mari-

nádě podávané s domácími omáčkami, křupa-

vou bagetkou a grilovaným kukuřičným klasem. 

„Naše žebra jsou jedinečná, protože je neděláme 

z bůčku, ale z kvalitních kotlet,“ dodává Petr.

Kontakt: Nostalgie U Hrnčíře, Pražská 102, 

Kostelec n.Č.l. , tel.: 603 706 474.

Letní pohoda a příjemná atmosféra prováze-

la naši první degustaci  nového  menu a podle 

prázdných talířů a pochvalného mručení věří-

me, že hostům chutnalo. A protože si přejeme, 

aby naše menu ochutnalo co nejvíce lidem, roz-

hodli jsme se degustaci letního menu uspořádat 

znova na měsíc červenec.

A nebude to jen tak ledajaká degustace. 

Abyste měli ještě větší apetit a mohli přebyteč-

né kalorie i spálit, tak  večer vystoupí, v Doub-

ku již známá, kapela Sonar, tentokrát v komor-

nějším seskupení.

Stavba dětského koutku a zábava pro děti 
Deštivé počasí, které stále panuje, nám od-

dálilo dostavbu dětského koutku, ale napneme 

veškeré síly a jakmile se počasí trošku umoud-

ří, stavbu dokončíme, aby si děti mohli v klidu 

a bezpečí hrát. 

Pohádka pro děti a krupicová kaše zdarma
Naštěstí však máme krásný sál, který nabízí 

dostatečně velký prostor pro vaše děti za deštivé-

ho a nevlídného počasí.  Máme zde nachystané 

hračky a hry a připravujeme i spoustu polštářů 

a měkkého poleženíčka.   Do budoucna  připravu-

jeme také  „dětské hry“, jejich první vlaštovkou 

Prázdniny  v Hostinci v Doubku 
– vyzkoušejte nové letní menu 

bylo Divadélko pro děti.  Pro každého 

malého návštěvníka jsme připravili ta-

líř poctivé krupicové kaše zdarma.

Aby rodiče mohli v klidu posedět 

a pobavit se, beze strachu o svoje děti, 

jsme schopni  zajistit hlídání s progra-

mem, aby se ani děti nenudily.  Dob-

rým zvykem je také příprava dětského 

menu, které připravujeme  vždy po 

dohodě s rodiči a náš kuchař pak při-

praví zaručeně dobré, zdravé a čerstvé 

menu, které bude chutnat.

Narozeniny, oslava, semináře nebo dokonce 
svatba?  Pro nás v Hostinci, žádný problém

Nyní nově nabízíme  v Hostinci v Doubku 

také  pronájem prostor  pro vaše soukromé 

i firemní akce. S nápady a fantazií  zhmotní-

me vaše představy a vykouzlíme pro vás i vaše 

hosty  jedinečné  zážitky.

Díky nově zrekonstruovanému  sálu a ven-

kovnímu dvoru s krytou zahrádkou,  nabízíme 

elegantní řešení jak „mokré“,  tak  „suché“ va-

rianty,  což můžete docenit zvláště za počasí, 

které nám nabízí letošní léto.

Samozřejmostí je  dobré jídlo a pití. Co se 

bude servírovat, domluvíme společně tak, aby 

vám vyhovovala cena i  skladba.  Ke každé akci 

přistupujeme individuálně a pokud si to bude 

přát, připravíme vám, s nadšením sobě vlast-

ním,  i celé aranžmá akce, včetně doprovod-

ného programu a výzdoby. Abychom usnadnili 

případné rozhodování, připravujeme i katalog 

tematických programů a svatebních aranžmá.

Nezbývá vám, než se k nám osobně vypravit 

a přesvědčit se. 

Všechny důležité kontakty, informace, pro-

gram a jídelní lístek naleznete na našich webo-

vých stránkách www.hostinecvdoubku.cz

Na Vaši návštěvu se těší naše milá a usměva-

vá obsluha!
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  4. červenec
�  Mnichovice – Den Ladova kra-

je – KČT „S kolem kolem Prahy“.

Start v Turistickém informačním 

centru (TIC) v Mnichovicích od 

9.00 – 10.00 hod. (registrace 

od 8 hod.). Na trasách můžete 

navštívit Ladovy Hrusice nebo 

Ondřejovskou hvězdárnu. Cíl 

všech tras je v areálu HOTEL 

zámek BERCHTOLD v Kunicích-

-Vidovicich, kde bude připraveno: 

prohlídka miniatur hradů a zám-

ků, pekla v podzemí, pohádkové 

země, mini ZOO, nově zrekon-

struovaného zámku a muzea, 

občerstvení, návštěva vinného 

sklepa – koštování vína, depo pro 

cyklisty a možnost vyzkoušení 

golfového puttingu, stolního tenisu 

a jiných her.

  5. červenec
�  Kostelec n.Č.l – Město pořádá 

VI. ROČNÍK KONCERTŮ

HUDEBNÍ POTKÁVÁNÍ. Od 18.00 

hod. v kostele sv. Jana Křtitele

vystoupí jazzová zpěvačka Jana 

Koubková. 7. července se usku-

teční na stejném místě od 18 hod. 

koncert Ireny Budweiserové.

  31. srpen
�  Říčany - Slavnostní otevření 

volnočasového centra Na Fialce. 

Těšit se můžete na bohatý program. 

Jako čestný host přijede olympijský 

vítěz v moderním pětiboji David 

Svoboda a také jeho nadějný kole-

ga – reprezentant Ondřej Polívka. 

14. červenec 
– Kostelec nad Černými lesy, 

Salon kotlů, 
Kutnohorská 678. 

Od 9.00 do 13.00 hod. zveme 
všechny zájemce o moderní 
vytápění biomasou na Den 
otevřených dveří v luxusní kotelně 
na pelety a dřevo a prohlídku 
Salonu kotlů Guntamatic. Další 
informace na www.SalonKotlu.cz

Hradešínské Struny 2013
Dne 20. 7. v sobotu ve 12.00 odstartují v pořadí již šesté 

Hradešínské Struny. Festival pár kilometrů od Prahy, kde se 

každoročně sjíždějí fanoušci bluegrassu a country music, aby 

si poslechli a viděli to nejlepší co nám naše česká country 

a bleugrassová scéna nabízí. Na festivalu vystoupí: Monogram 

VW Neratovice, Twisted Timber, Wyrton, Blanket, Modrotisk, Va-

bank Unit, Druhá Tráva a Robert Křesťan, Taxmeni, BlueGround 

a hosté Klára Tibitanzlová a Jana Kohoutová. 

Moderovat bude Zdeněk Sekanina / Country Rádio 

Těšíme se na Vás. 

Obec Hradešín, Petr Vanča a Roman Liška.

FOLKLORNÍ SOUBOR – NÁBOR 
Nově vznikající folklorní soubor přijímá děvčátka a kluky se 

zájmem o lidové písničky a tance. Soubor přijímá děti do dvou 

skupin - od 6-ti a 9-ti let. Zkoušky souboru se konají v Hrusicích 

a Říčanech. Soubor spolupracuje s muzikou Osmikráska, 

do budoucna ale doufá i v uplatnění dětských muzikantů 

z vlastních řad. Hledáme i dospělé osoby se zájmem pomoci 

s prací a životem souboru. 

V případě zájmu kontaktujte Andreu Stockovou, tel. č. 606 652 537.  

MODRÉ DVEŘE – terapeutické 

centrum pro širokou veřejnost nabízí 

pomoc klinického psychologa.

Ordinace klinického psychologa poskytuje 

psychodiagnostiku a odborné poradenství. 

Klinický psycholog řeší např. tato témata:

�  děti a výchova (např. poruchy chování, záškoláctví, orientační 

posouzení školní zralosti, orientační diagnostika a poradenství 

s vývojovými poruchami učení (potíže se čtením, psaním, hyper-

aktivita apod..), šikana ve škole, potíže s rodinnými vztahy),

�  posouzení psychomotorického vývoje raného věku např. při 

nerovnoměrném vývoji

�  potíže související s traumatickým zážitkem, závažnou ztrátou 

(posttraumaticko-stresová porucha, poruchy přizpůsobení)

�  poruchy nálady (deprese, bipolárně-afektivní porucha, mánie, 

práce s afektem)

�  úzkostné poruchy (panická ataka, různé typy fóbií)

�  rodina a vztahy - rodinné a párové poradenství ( např. problémy 

ve vztahu, v komunikaci, v souvislosti se změnami v rodině - roz-

vod, vztahový trojúhelník, nemoc v rodině, narození dítěte atd.),

�  psychosomatické potíže dětí i dospělých (např. zdravotní 

potíže bez lékařského nálezu, např. bolesti, pomočování, poruchy 

příjmu potravy…),

�  duševní potíže, 

podezření na duševní 

onemocnění.

Naše sdružení má 

smlouvu s VZP,  bližší info na www.modredvere.cz, 

e-mail: helena.schejbalova@modredvere.cz, tel.: 702 090 603, 

nebo petra.domkarova@modredvere.cz, tel.: 702 090 602.

Čestlice – Na tři stovky ná-

vštěvníků podpořily Dobro-

bazar v Čestlicích. Konal se 

už poosmé na rozlehlé farní 

zahradě u kostela sv. Prokopa. 

Díky štědrosti účastníků bazaru 

a dalších dárců se podařila 

shromáždit částka 89 566 Kč. 

Ta poputuje na domácí péči 

o terminálně nemocné, tedy 

o ty, kteří se ocitli v poslední fázi 

nemoci a jejich rodiny si je přejí 

mít v této době doma. Pomůže 

Nadačnímu fondu Krtek, který 

funguje při Klinice dětské onko-

logie Fakultní nemocnice Brno: 

částka 10 564 poslouží k za-

koupení pomůcek k ošetřování 

nemocných v domácí péči. Větší 

část výtěžku patří  mobilnímu 

hospici Cesta domů působícímu 

především na území hlavního 

města. Vybrané prostředky jsou 

určeny na platy zdravotníků; 

domácí hospicová péče není 

v ČR dosud hrazena z veřejné-

ho zdravotního pojištění, a tak 

ji mobilní hospice hradí např. 

právě z darů.

Přímými finančními dary nebo 

hodnotnými výhrami a odměna-

mi Dobrobazar také podpořili: 

Agentura 42, JK Machinery, 

Mat film resort, OÚ Průhonice, 

Dobrobazar 2013 bude opět pomáhat

Rebo, rodinné centrum Čtyřlís-

tek, Vinograf wine bar, VÚKOZ 

Průhonice, Zahradnictví Ireny 

a Jaromíra Suchých,  p. Bajer, 

p. Dvořák, p. Gajerová a p. Ob-

držálek. Organizátoři děkují 

všem dárcům a příznivcům, 

stejně tak dobrovolníkům, kteří 

se do příprav letošního dobro-

činného bazaru zapojili.

Další informace najdete na 

http://cestlice.farnost.cz/stran-

ka/dobrobazar-1 nebo na 

Facebooku. 

Pondělí 2. 7. 

Možnost návštěvy 

Základní školy 

Parentes 

v Dobřejovicích 
(poslední 3 volná místa 

pro 1. třídu, několik volných 

míst ve 2. – 5. třídě). 

Kontaktujte prosím 

předem: zs@parentes.cz. 

Více informací o škole 

na www.parentes.cz.

V pražské Technologické 

galerii Strojní fakulty 

ČVUT v Praze probíhala 

až do 21.června 2013 

výtvarná výstava 

,,KOLEČKA A PÁČKY“, 

která měla připomenout 

jednoho z našich 

nejvýznamnějších rodáků 

Ing. Emila Kolbena, 

který se narodil 

v nedalekých Strančicích..

Celá umělecká expozice, 

vystavená v  prostorách 

Staré radnice v Říčanech, 

se na jeden měsíc přesunula   

do prostor zcela  neumě-

leckých. Na vernisáži, která 

se konala za přítomnosti 

mnoha významných osob-

ností z řad fakulty, zástupců 

Města Říčany a umělců, se 

sešel i přes nepříznivé deš-

tivé počasí velký počet dětí 

a rodičů. 

Chtěla bych poděkovat panu 

docentovi Josefu Zichovi 

a panu docentovi Vikto-

ru Kreibichovi za skvělou 

spolupráci při přípravě celé 

akce, ať už na půdě fakulty 

ČVUT nebo v říčanské zu-

šce. Byly to velmi příjemně 

strávené chvíle.

A další poděkování patří paní 

učitelce Haně Šebestíková, 

vedoucí výtvarného oddělení 

ZUŠ Říčany, která celou vý-

stavu v Technologické galerii 

připravila a  instalovala..

Iveta Sinkulová

ředitelka ZUŠ Říčany

Emil Kolen by byl spokojen DDM Dům UM 
v Uhříněvsi nabízí:
Taneční a výtvarné 
SOUSTŘEDĚNÍ 
27.7. – 2.8. 
Příměstské tábory 

jsou určeny pro děti 

od 7 do 15 let a mají 

výtvarné zaměření 

(taneční soustředění 

zaměření na tanec 

a ukázky různých ta-

nečních stylů). Konají 

se v prostorách Domu 

UM, účastnický popla-

tek je 1250,- Kč (pro 

mimopražské účastníky 

1500,- Kč). Cena zahr-

nuje program a materiál, 

lektorné, obědy.

Během prázdnin můžete 

přemýšlet, jaké kroužky 

chcete od září navštěvo-

vat. Zápisy začínají již 

2. září. Vyberte si z boha-

té nabídky kroužků 

na www.dumum.cz.  
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Život v kraji Život v kraji

Letní akademie Jevany zve všechny malé 
i velké děti, které rády malují a kreslí, na 
prázdninové výtvarné kurzy. 

Výtvarné kurzy se konají v příjemném pro-

středí rodinné vily s ateliérem a prostornou za-

hradou. Kurzy vede zkušená výtvarníce – Lucie 

Dvořáková s dalšími kolegy, význačnými ilustrá-

tory, málíři a sochaři.  „Nechceme z dětí za týden 

vychovat profesionální umělce, ale rádi bychom 

v nich probudili radost z tvoření,“ říká Lucie 

Dvořáková. „A vůbec nezáleží na tom, zda děti 

umí dokonale kreslit či ne. Naším cílem je v dě-

tech prohloubit a uvolnit fantazii, hravost a tvo-

řivost. A také je naučit soustředěné kresbě podle 

modelu či předlohy. Pro někoho je proces tvoření 

přirozený, jiný potřebuje pro uvolnění fantazie 

povzbudit a inspirovat.Děti budou používat tra-

diční postupy - kresbu tužkou, pastelem, tuší, 

malbu temperovými barvami,ale vyzkouší si také 

grafické tisky- monotipy nebo koláže. Společně 

s kolegy připravujeme trojrozměrné artefakty, 

které si děti podle svých představ dotvoří.

Týdenní kurz vrcholí malbou akrylovými 

barvami na plátno a samozřejmě vernisáží.

Jaké byly uplynulé dva ročníky?
Setkali jsme se s báječnými dětmi, někdo 

s kreslením a malbou teprve začínal, jiní již 

patřili mezi zapálené a cílevědomé výtvarní-

ky, kterým jsme mohli předat naše zkušenosti. 

Radost nám udělal absolvent minulých kurzů, 

který se s námi připravoval na přijímaí zkoušky 

a byl přijat na pražské výtvarné gymnázium.

Chceme v dětech probudit 
fantazii a radost z kreslení

Jak se mohou zájemci 
přihlásit?

Snadno se můžete při-

hlásit buď na našich we-

bových stránkách www.

letniakademie.cz, kde 

si můžete vybrat termín 

nebo telefonicky. Týdenní 

kurzy začínají 8. července 

a poběží až do 16. srpna. 

Zahájení dílny je vždy v devět hodin a konec ve 

dvanáct. Cena kurzu je 3 300 Kč a zahrnuje veš-

kerý výtvarný materiál (profesionální barvy, štět-

ce, papíry, plátna...)a také občerstvení. Uvítáme 

děti od předškolního věku do 18 let.

Všichni si oblíbili slavnostní závěrečné ver-

nisáže, děti představí svoje výtvory rodičům 

a kamarádům, dostanou diplom Letní akade-

mie a odnesou si domů kromě dalších artefaktů  

vlastnoručně vytvořený obraz na plátně. 

Kontakt: e-mail: lucie.dvorak@centrum.cz, 

telefon: +420 607 892 941, 

adresa: Sportovní ulice 290, Jevany

Lucie Dvořáková je 

ilustrátorka knih pro děti, 

výtvarnice animovaných 

filmů. Více na www.klubilustratoru.cz

„Takové hodnocení slýcháme 
velmi často“, říká Ing. Zdeněk 
Brož, jednatel společnosti Abidea 
s.r.o., a skutečně není mnoho 
srovnatelných míst.  

Stačí vyjet z Prahy po D1 a za 15 

minut jste v Dolní Lomnici . Může-

te zvolit jednu ze tří tras. Sjezd Vel-

ké Popovice a pak si vybrat zda na 

Stránčice a přes Kunice nebo přes 

Velké Popovice. Nebo sjet dál do 

Mirošovic  a tam odbočit  na Dolní 

Lomnici. Přes Kunice nebo od Mi-

rošovic Vás na místo dovede silnice 

s novým asfaltovým kobercem. 

Z nových parcel navazujících 

na současnou zástavbu se vám 

díky ideální jihovýchodní orientaci 

a mírně zvlněnému terénu nabízí 

opravdu překrásný výhled – prostě 

Ladův kraj.“ 

Mgr. Jaroslav Antoš, druhý jed-

natel developerské firmy, pokraču-

je: „Od začátku bylo naším zámě-

rem připravit lokalitu zcela jiného 

charakteru, než jaké vznikaly v mi-

nulosti kolem Prahy.  Proto jsme 

s architekty dlouho přemýšleli nad 

koncepcí území, skladbou a roz-

vržením  parcel a celkovým urba-

nistickým řešením. Díky tomu zde 

zájemci najdou parcely poskytující 

dostatek soukromí a na některých si 

mohou vybrat zda postaví dům se 

sedlovou nebo pultovou střechou.

Samozřejmostí jsou všechny  

inženýrské sítě - splašková i dešťo-

vá kanalizace, voda, plyn, elektro, 

veřejné osvětlení a nová čistírna 

odpadních vod.  Navíc zde bude 

datová optická síť provozovaná spo-

lečností Kosmonet, která poskytne 

nejen velmi rychlé a stabilní připo-

jení k internetu a kabelovou televi-

zi, ale i mnohé další datové služby, 

např.  pro zabezpečení domů  i celé 

lokality.

Velký důraz jsme kladli na kvalitu 

projektové dokumentace a také na 

výběr generálního dodavatele stav-

by, kde pro nás nebyla nejlevnější 

nabídka hlavním kritériem.  Nako-

nec jsme vybrali společnost FK Bau  

a.s., která má mnohaleté zkušenosti 

a ty nejlepší reference. Dosavad-

ní průběh výstavby nám potvrzuje 

správnost volby. Do konce tohoto 

roku bude proveden největší objem 

stavebních prací. Kolaudace je plá-

nována na červen 2014.  

Atraktivitu a kvalitu projektu 

potvrzuje i skutečnost, že jeho part-

nery jsou tak významné společnosti 

jako je ČSOB, REHAU, SIEMENS 

a ALKOM.“

Nejhezčí nová lokalita 15 minut od Prahy

Abidea s.r.o.,  

Zelený pruh 95/97, Praha 4

Tel: 605 299 199,  777 199 228

abidea@abidea.cz,  

www.lomnice-pozemky.cz 

Vyberte si již nyní parcelu 

podle svých představ. 

S Liškou máte náskok
Liška zhodnotí Vaše vklady s ročním výnosem až 3,15 % 
(platí zpětně při splnění podmínek programu Pravidelné spoření po dobu 9 let)
+ státní podpora až 2000 Kč ročně
+ až 1000 Kč prémie za vysoké vklady v prvních 5 letech

Liška vám půjčí na fi nancování bydlení až 500 000 Kč 
bez zajištění a bez prokazování příjmů
Reprezentativní příklad průměrného úvěru ze stavebního spoření v tarifu Atraktiv Rychlá:
Při výši průměrného úvěru 220 000 Kč a úrokové sazbě 3,7 % p.a. budete splácet měsíční 
splátku 2 840 Kč po dobu 7 let a 6 měsíců. Nárok na úvěr vzniká už po dvou letech 
od uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud uspoříte alespoň 38 % z cílové částky 
a dosáhnete hodnotícího čísla 64. Celkem zaplatíte za takový průměrný úvěr částku 
251 611 Kč a RPSN činí 3,66 %. Za vedení úvěrového účtu budete platit 330 Kč ročně.

Dagmar Žižková, obchodní zástupce ČMSS
IČO: 61513237, Klokočná

Telefon: 602 224 173

Ivana Nosková, obchodní zástupce ČMSS
IČO: 67275605, Zvánovice

Telefon: 724 106 391

Poraďte se s fi nančním poradcem ČMSS z Vašeho okolí. 
Časově se Vám přizpůsobí.

Kdo doporučí Lišku, může získat odměnu až 10 000 Kč
(platí do 31. 7. 2013)

Bližší informace na www.cmss.cz.
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Servis STUDENTauto – Louňovice nabízí 
svým klientům kompletní profesionální služ-
by. Zaměřujeme se opravy a servis motorů 
a převodovek, brzdového systému, výfukové-
ho systému, podvozků, klimatizace, autoskla 
a pneuservis. Nabízíme profesionální auto-
diagnostiku všech značek. STUDENTauto 
doplňkově provozuje i autobazar. 

Děkujeme všem zákazníkům, kteří nám dali 

důvěru a svěřili do našeho servisu své vozy. 

Máme radost, že k nám přicházejí noví klienti 

právě na doporučení od svých kamarádů. Váží-

me si toho! 

STUDENTauto tipy před dovolenou:
� Pokud vás čeká cesta do zahraničí, do-

poručujeme nechat si prohlédnout vozidlo. 

Prohlédneme vaše auto a preventivně 

zkontrolujeme všechny potenciální závady, 

které se dají odhalit zběžnou kontrolou. Díky 

našim zkušenostem můžete předejít 

nepříjemným situacím při cestě 

na dovolenou. Součástí prohlídky, 

kterou provádíme na počkání za 

pouhých 100 Kč, je i zkušební jízda 

– náš technik auto projede a zjistí, 

zda je vše v pořádku.

Kupujete ojeté auto a nechcete se 
nechat podvést?!

Servis STUDENTauto pro vás při-

pravil novou službu – po dohodě při-

jedeme prohlédnout do bazaru auto 

(nebo ho přivezete k nám), které máte zájem 

koupit. Věřte, že díky našim zkušenostem lze 

objevit závady, o kterých nemáte ani tušení 

a prodávající je chce zatajit. Tato služba se platí 

hodinově a vše závisí na dohodě.

Prohlídka auta před dovolenou za 100 Kč

Kontakt: STUDENTauto, Obecní 383, Louňovice (vedle zahradnictví Alfík), 

tel.: 737 885 666, tel./fax: 323 603 353, email: servis@studentauto.cz, 

autosklo@studentauto.cz, autobazar@studentauto.cz, www.studentauto.cz

PŘIJMEME 

MECHANIKA

Společnost STUDENTauto se dříve 

specializovala na prodej ojetých vozů. To 

už je minulostí a nyní se firma vyprofilovala 

do profesionálního servisu, kde zákazníka 

neošidí, protože chtějí, aby se vrátil.

Mnichovice – Zakončení školního roku v Zá-

kladní škole T. G. Masaryka Mnichovice se neslo 

v duchu rozdávání nejen školního vysvědčení, 

ale žáci dostali dárek i v podobě nově zrekonstru-

ovaných Duhových šaten. U vchodu do školy se 

zabydlel Duhový skřítek, který hlídá nejen nové 

šatny, ale i celou mnichovickou školu. „A bude to 

Z Duhových šaten mají děti radost
potřeba i o prázdninách! V době, kdy si děti bu-

dou užívat zasloužené volno, se v Mnichovicích 

opět bude stavět a rekonstruovat,“ prozradila ře-

ditelka školy Marcela Erbenová. „Držme palce, 

ať se vše stihne a naše děti se budou mít od září 

kde učit. V budově staré školy na náměstí budou 

nově opravené učebny pro naše prvňáčky.“
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Život v kraji Život v kraji

Zahradnictví Jandl, které najdete v Dobrém 
Poli u Kostelce n. Č.l. pro vás připravilo 
bohatou prázdninovou nabídku.

 Nabízíme vám široký sortiment balkónových 

a záhonových květin (trvalek i letniček), koření 

a aromatických bylinek a sadbu plodové, košťálo-

vé i listové zeleniny. Naší výhodou je, že si rost-

liny pěstujeme sami v našich skleníkách v areálu 

v Dobrém Poli. Můžeme tak garantovat nejen 

kvalitu, ale i nízké ceny. Při pěstování věnujeme 

maximální pozornost zajištění podmínek zdravé-

ho růstu, abychom se vyhnuli plísňovým a jiným 

houbovým napadením a živočišným škůdcům. 

Huseník, opuncie nebo levisie
Máte chuť oživit zahradu novou 

trvalkou? Přijďte si k nám vybrat, 

nabízíme např. Huseník kavkazský, 

Zvonek karpatský, Krásnoočko vel-

kokvěté, Plamenku šídlovou a mnoho 

dalších. Na letní zahrádky také do-

ZAHRÁDKÁŘI PRÁZDNINY NEMAJÍ
poručujeme opuncie – tato odolná, kaktusovitá 

trvalka kvete od jara do léta. Jejich květy vás 

ohromí. Jsou veliké a v zářivých odstínech žlu-

té a růžové. Zajímavé útvary tvoří i ploché listy. 

Málo známá je i krásná levisie.  Tento stálezelený 

sukulent s pěknými listy dokáže kvést po celé léto 

až do září. Rostlina tvoří 10-20 cm vysoké stonky 

s trsy pestrobarevných květů. V případě odrůdy 

Sunset Strain se jejich barevná paleta dá popsat 

všemi barvami západu slunce. Vyžaduje suchou 

půdu a přímé slunce. U nás si vyberete i nádher-

né, vzrostlé kopretiny, které se hodí do vázy.

Sladká tráva stévie
Dále u nás najdete velké množ-

ství bylinek, včetně sladké trávy 

stévie, kterou můžete používat mís-

to sladidla. Je vhodné i pro diabeti-

ky. Bylinky a další rostliny vám na 

přání osadíme do ozdobných truhlí-

ků a nádob. Vybrat si u nás můžete 

i kvalitní substráty od českých výrobců.  A sa-

mozřejmě nechybí velký výběr hnojiv na pří-

rodní bázi a ochranné prostředky proti škůdcům 

– například proti slimákům.

Uhynula vám zelenina?
Pokud vám v letošním bláznivém počasí uhy-

nula sadba zeleniny, přijďte si k nám ještě vybrat 

za dobré ceny. Nabízíme různé druhy rajčat, 

včetně mini odrůdy na balkóny a na terasy, okur-

ky, stále plodící jahodníky, papriky a další. 

ZOO koutek pro vaše děti
Přejeme si, aby návštěva našeho zahradnictví 

pro vás byla příjemným zážitkem. Zatímco do-

spělí mohou v klidu vybírat a kochat se pestrou 

nabídkou ve velkých sklenících, pro děti jsme 

připravili malý zoo koutek. Chováme v něm 

ovce, kozy, pštrosy, pávy, želvy, medvídka mý-

vala, vietnamská prasátka.

Zahradnictví Jandl s.r.o. - Skleníkový areál 

Dobré Pole u Kouřimi, tel: 736 630 119, 

736 630 120, email: zahradnictvi.jandl@se-

znam.cz, www.zahradnictví-jandl.cz.   

Majitelka vyhlášené cukrárny v Srbíně 
paní Michalela Jandová, pro vás připravila 
další letní sladké překvapení.

„Na léto se snažíme připravovat kromě kla-

sických zákusků, i lehké dortíky s ovocem, 

které vás osvěží a „nezaplácnou“,“ říká paní 

Jandová. „Naši zákazníci si již oblíbili jaho-

dové, malinové a rybízové zákusky a nyní vás 

zvu na výtečnou „Čokohrušku“. Základ tvoří 

tenký plátek kakaového piškotu. Na něj přijde 

čokoládová emulze. Tento lehký krém vytvoří-

me tak, že svařenou smetanu s cukrem, želati-

nou a kvalitní čokoládou necháme den odležet 

a potom vyšleháme do nadýchané emulze. 

Další vrstvu tvoří šlehačka s hruškovou pří-

chutí a navrh se pokladou kousky lahodných 

kompotovaných hrušek zalitých želatinou 

s osvěžující příchutí.“

Zvu vás na „Čokohrušku“
Dortík Pabana z tropického ovoce

Dále si můžete pochutnat na dortíku Pabana. 

Tenký světlý piškot se potře krémem patisserie 

(puding vařený s vanilkovým luskem a za tep-

la smíchaný s máslem). Potom přijde na řadu 

lehký pabana krém, který tvoří šlehačka a pyré 

z exotického ovoce, jako je mango, maracuja 

a další. 

levisie

Společnost DITON s.r.o. se řadí mezi 
nejvýznamnější výrobce betonové dlažby 
a dalších produktů venkovní architektury 
v České republice. Na trhu úspěšně působí 
od roku 1999. Firma nabízí velkou škálu 
výrobků, vysokou kvalitu, příznivé ceny 
a špičkový zákaznický servis. 

Společnost DITON spolupracuje s celou řa-

dou prodejců stavebnin. Na webových strán-

kách www.diton.cz si můžete snadno vyhledat 

nejbližšího prodejce produktů DITON. Společ-

nost DITON nabízí podporu a praktické rady 

všem domácím kutilům a řemeslníkům, kteří 

mají chuť pustit se sami do zvelebování okolí 

svého domu či zahrady. Na webových strán-

kách společnosti najdete podrobné, praktické 

rady a videa „jak na to“. Také můžete využít 

praktického průvodce výběrem dlažby, který 

vám nabídne všechny tvary, barvy i povrchy 

a názorné ukázky. Další službou, kterou pro 

své zákazníky společnost DITON připravila, 

je technická poradna – neboli „Zeptejte se na-

šeho architekta“. Našemu architektovi můžete 

zaslat jakýkoliv dotaz vztahující se k návrhům 

zahrady nebo vhodného použití prvků zahradní 

architektury DITON. Služba je zcela zdarma.

Inspiraci najdete 

v Uhříněvsi
Zavítejte do značkové prodejny Praha Diton 

v Uhříněvsi, kde najdete nejrůznější instalace 

betonových produktů Diton. Přijeďte se inspi-

rovat, jak kreativně ztvárnit jakoukoliv ven-

kovní plochu, ať již s použitím různých druhů 

betonových dlažeb, obrubníků, palisád, ztrace-

ného bednění, štípaných plotových tvarovek, 

opěrných zdí, odvodnění nebo dalších produktů 

společnosti! Prodejnu s velkým areálem, kde je 

vybrané zboží přímo na skladě, najdete v prů-

myslové zóně v Bečovské ulici.

Zeptejte se našeho architekta

Pokládka ložní vrstvy z kameniva frakce 4 

– 8 mm, o tloušťce 30 – 40 mm. Ložnou vrstvu 

stahujeme dřevěnou nebo hliníkovou latí pomo-

cí ocelových vodicích tyčí, které máme usazené 

v požadovaném sklonu dlážděné plochy. Horní 

úroveň ložní vrstvy volíme dle výšky dlažby, 

s odečtením nadvýšení dlažby pro pozdější sed-

nutí. Ložnou vrstvu klademe na kvalitně pro-

vedené podkladní vrstvy, které nám tvoří nos-

nou kostru podloží a jejich tloušťku a skladbu 

volíme dle předpokládaného zatížení, kterým 

uvažujeme dlážděnou plochu zatížit. Podkladní 

vrstvy klademe na dokonale zhutněnou zemní 

pláň, kterou si již připravíme v požadovaném 

sklonu. Podkladní vrstvy podloží klademe po 

jednotlivých vrstvách a dokonale hutníme. Dla-

žební bloky klademe na ložní vrstvu pomocí 

bílé gumové paličky tak, že drobným rázem 

usadíme blok do ložní vrstvy. Bloky klademe 

v požadovaném sklonu k sobě, kdy spára mezi 

bloky je vymezena distančními nálitky pro poz-

dější zasypání nestmeleným materiálem. Po-

kládku provádíme z položené dlažby tak, aby-

Rádce společnosti DITON – pokládka dlažby
chom nenarušili ložní vrstvu. Dlažební bloky 

klademe s potřebným nadvýšením 10 mm pro 

následné sednutí, způsobené hutněním plochy. 

Při kladení bloků pravidelného tvaru je nutné 

dbát na rovnoměrné linie spár. Při dláždění 

odebírejte bloky z více palet najednou, aby se 

předešlo případným dočasným barevným kon-

trastům na vydlážděné ploše.  

Spáry mezi obrubníkem a zámkovou dlažbou 

je třeba provádět co nejužší, doporučujeme do 

5 mm. Podél okrajů doporučujeme používat 

speciální krajové prvky, popř. se bloky upraví 

řezáním do příslušného tvaru na zajištění vo-

dorovného kotvení dlážděného krytu. Nově vy-

dlážděnou plochu zasypeme do 1/3 výšky dlaž-

by čistým, těženým křemičitým pískem frakce 

0 – 2 mm.

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

Bečovská 939, Praha-Uhříněves, 

mobil: 731 627 314, 739 348 367, 

pracovní doba: po-pá od 7 do 17 hod., 

www.diton.cz

Milé maminky a tatínkové, v mateřském 
centru Beruška v SKC Ondřejov vám 
pohlídáme děti i přes prázdniny. A budou se 
u nás mít moc dobře.
Koupání v bazénu a výlety

„Přes léto program přizpůsobíme počasí 

a pokud bude krásně, strávíme den koupáním 

v bazéncích na naší zahradě,“ říká paní Zadáko-

vá. „Jeden je malý „na cáchání“ a druhý velký, 

Prázdniny v Berušce – koupání, výlety vláčkem a les
kde už s dětmi trénujeme první plavání. Samo-

zřejmostí je, že děti mají rukávky, čepice a ta-

ké je pravidelně mažeme ochranným krémem. 

K prázdninám patří výlety, na které jezdíme po 

celý rok a v létě si je užijeme také. Například 

pojedeme vláčkem do Strašnic do areálu Gu-

tovka, kde je obrovské hřiště a také park s vod-

ními atrakcemi. Také se chystáme do Čerčan, 

kde je krásné dětské hřiště a hned naproti stojí 

restaurace, kam si zajdeme na oběd.

Hrajeme si v lese 
Dostali jsme pozvání na zahradu k naší paní 

keramičce. Nejdříve něco vytvoříme a pak si děti 

vlastnoručně připraví salát a k němu budou oblí-

bené domácí hranolky. Děti si také moc oblíbily 

výlety do lesa. Už víme, kde jsou hezké potůčky 

a s dětmi si u nich celý den hrajeme, stavíme les-

ní domečky a hrajeme si s kamínky. V létě jsme 

pozvala děti k sobě na zahradu. Opečeme si buř-

tíky a potom nás čeká spaní ve stanech. Zkrátka 

plánů na prázdniny máme tak na tři měsíce….“

MC Beruška funguje i o prázdninách. 

Těšíme se na vás!

Berušky pečou housky

Nemusíte se dlouhodobě objednávat
Hlídání funguje každý všední den v prů-

běhu celého roku, a to  dopolední, celodenní 

i hodinové, včetně zajištění stravy. Nemusíte 

se dlouhodobě objednávat. Stačí zavolat den 

předem, případně brzy ráno (kvůli objednání 

oběda) a své dítě můžete v klidu přivést. V Be-

rušce hlídají i dvouleté děti (po dohodě možno 

i mladší), které mohou ve vedlejší místnosti 

nerušeně odpočívat po obědě. Cena hlídání je 

od 7 do 14 hod. 300 Kč. A od 7 do 19 hod. 

400 Kč, včetně jídla. Sazba za hodinu 50 Kč. 

V případě předplatného na celý měsíc jsou 

ceny zvýhodňovány.

Bližší informace 

na iveta.zadakova@seznam.cz, 

www.obecondrejov/skcentrum.cz, 

nebo tel.: 724 850 569.

Jahodový, malinový a borůvkový koktejl
Na příjemné letní terase u cukrárny si můžete 

vychutnat mléčné koktejly z mražených jahod, 

malin nebo borůvek. Používáme mražené ovoce, 

protože nejlépe osvěží. Nechceme do mléčných 

koktejlů přidávat led, a tak je naředit vodou. Dále 

nabízíme domácí limonády vyrobené ze 100% 

ovocných sirupů – přijďte si vybrat svoji příchuť.  

„Duhová školka v Říčanech 

pořádá pro vaše děti 

příměstské tábory 

v Šestajovicích. Těšit se 

můžete na bohatý program, 

včetně výuky angličtiny,“ 

říká majitelka 

Slávka Bezoušková. 

Pojďte si s námi odpočinout od ruchu měs-

ta. Přivítá vás rodinná atmosféra a kvalifiko-

vaní pedagogové. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

– ŠESTAJOVICE – pro děti od 3 let. 1. 7.–

7. 7. Divoký západ, 8. 7.–14. 7. Pohádko-

vý týden, 15. 7.–21. 7. Týden s vodníkem 

Česílkem, 22. 7.–28. 7. Strašidla a skřítci, 

29. 7.–4. 8. Planeta Země, 5. 8.–11. 8. Moře, 

Pojďte si s námi užít báječné léto
12. 8.–18. 8. Na poušti, 19. 8.–25. 8. Indiáni.

Týdenní pobyt – cena 2600 Kč + strava. Jsme pro 

vaše děti k dispozici od 7.00 hod. do 17.00.hod 

(dohoda možná).

MIMOMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti od 6 let 

– mladší děti s rodiči. Tábor na statku, spousta 

aktivit s koňmi i bez, termíny: 12. 7. 2013–21. 7. 

a 16. 8.–25. 8. Cena od 4 900 Kč.

Duhová školka v Šestajovicích i v Říčanech 

vám přeje krásné prázdniny a těší se na vás opět 

v září. A co se vám v uplynulém školním roce 

nejvíce líbilo? 

� Intenzivní výuka angličtiny, která je ve-

dena hravou, prožitkovou formou. Děti zaujme 

a přináší výsledky. Výuka probíhá v samostatné 

učebně. Lektorka se věnuje každému individu-

álně (maximálně dvě děti). Ostatní děti mají 

program s druhou paní učitelkou.  

� Artefiletika – děti meditují, povídají si 

s lektorkou a pak tvoří nádherné kresby.

Kontakt: Slávka Bezoušková, 

tel: +420 773 577 757, 

email: info@duhova-skolka.cz, 

www.duhova-skolka.cz. 

Duhová školka Říčany: Bezručova 628, 

Duhová školka Šestajovice: Lísková 1033.



Život v kraji

Zahradnictví Alfík najdete 

v Louňovicích u silnice 

Kutnohorská (na první hrázi). 

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

9 až 12 hod., tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Život v kraji

REALITNÍ PORADNA
Uvažuji o koupi menšího družstevního bytu a chtěla bych se 

zeptat, jak probíhá prodej těchto bytů a jaké jsou podmínky 

pro převod bytu do osobního vlastnictví.      Jitka Veselá, Vlašim

ji neplatí daň z převodu nemovitosti. U druž-
stevního bytu se nemusí jeho obyvatelé starat 
o daň z nemovitosti tak jako u bytu v osob-
ním vlastnictví. Za členy ji platí družstvo, které 
následně rozpočítá do nájemného. Byt, resp. 
členská práva k bytu, může člen prodat bez 
souhlasu družstva, k pronájmu souhlas druž-
stva potřebujete. Bytem také nemůžete ručit 
při úvěru nebo hypotéce. Byt v družstevním 
vlastnictví lze za splnění určitých podmínek 
převést do osobního vlastnictví: O převod 
může žádat pouze člen, který má splaceny 
všechny závazky vůči družstvu. To znamená 
především splacenu cenu za nabytí družstev-
ního podílu, případně zaplacenu svou část 
dlužné částky úvěru, který družstvo čerpalo 
na údržbu nebo rekonstrukci domu. V přípa-
dě, že se nájemníci domluví na členské schů-
zi, sepisují žádosti o převod bytu do osobního 
vlastnictví. Žádost musí obsahovat osobní 
údaje žadatele, specifikace bytu a údaje o do-
mu, kde se bytová jednotka nachází a termíny 
převodu. Dále je důležité zapsání tzv. Prohlá-
šení vlastníka nemovitosti, ve kterém bytové 
družstvo prohlašuje, že na základě zákona č. 
72/1994 Sb. a pozdějších předpisů vymezuje 
v budově bytové a nebytové jednotky. Dochá-
zí k vyčlenění bytových jednotek- na katastru 
nemovitostí dostane každá bytová jednotka 
číslo, vše se zapisuje do Listu vlastnictví. Byty 

Byty v družstevním vlastnictví jsou 
v ČR stále hojně rozšířené a mají své vý-
hody i nevýhody. Po roce 1992 bylo zpri-
vatizováno poměrně velké množství byto-
vých domů (převážně panelových) a jejich 
vlastníky se stala tzv. Bytová družstva. 
Dům je v katastru nemovitostí evidovaný 
jako jeden celek vlastněný družstvem, 
a Vy si od něj kupujete družstevní podíl 
- nestáváte se tedy majitelem bytu, ale ná-
jemníkem (družstevníkem) s majetkovým 
podílem na domě. Členem družstva může 
být vždy jen jeden nájemník bytu, výjimkou 
jsou manželé. Co se týče správy domu, 
vše řídí družstvo, rozhodování o důleži-
tých věcech se děje na tzv. členské schůzi, 
kterou tvoří všichni družstevníci přísluš-
ného domu. Každé podstatné rozhodnutí, 
jako jsou změny v domě, investice nebo 
změny ve fungování družstva, si musí 
družstevníci na členské schůzi odhlasovat 
nadpoloviční většinou přítomných členů. 
Všechna důležitá ustanovení jsou uvedena 
v Družstevních stanovách. Při koupi druž-
stevního podílu se namísto klasické Kupní 
smlouvy podepisuje tzv. Smlouva o převo-
du členských práv a povinností, která se 
v ověřeném originálu předloží předsedovi 
družstva a ten provede zapsání nového 
družstevníka.  Prodávající při tomto prode-

v domě musí být vymezeny jako samostatné 
bytové jednotky i přesto, že každý z obyvatelů 
domu nemusí o převod zažádat. Část bytů 
tak může zůstat ve vlastnictví družstva, část 
je ve vlastnictví jednotlivých členů, kteří zpra-
vidla utvoří společenství vlastníků bytových 
jednotek. Potom následuje Smlouva o pře-
vodu bytu do osobního vlastnictví: Smlouva 
se sepisuje bytovým družstvem jakožto vlast-
níkem nemovitosti na straně jedné a žadate-
lem o převod bytu do osobního vlastnictví 
na straně druhé. Katastrální úřad na základě 
této smlouvy zapíše do listu vlastnictví bytu 
nového vlastníka. Vlastníci bytových jednotek 

RD JEVANY

Prodej luxusní vily 5+kk/2T 

o užitné ploše 115 m2, vnitřní 

bazén, sauna, dvougaráž, 

pozemek 630 m2. Lukrativní 

místo. Cena: 5.900.000,- Kč. 

Tel: 603 514 773

BYT BENEŠOV, 
TYRŠOVA UL.

Byt 2+kk/L v novém 

„BYTOVÉM KOMPLEXU 

STONE PARK“, 98,51 m2, 2. NP, 

v centru. Cena: 2.640.000,- Kč. 

Tel: 734 523 566 

317 711 711

jsou potom povinni utvořit tzv. Společen-
ství vlastníků bytových jednotek (SVJ), 
které zajišťuje platby do tzv. fondu oprav 
(pro údržbu společných prostor a vyba-
vení domu). Výhodou bytu v osobním 
vlastnictví je, že nespadá do konkurzní 
podstaty družstva, můžete ho použít pro 
zajištění úvěru nebo pronajmout bez sou-
hlasu třetí osoby. Další výhodou je i vyšší 
hodnota oproti bytu družstevnímu.

Odpovídal Tomáš König, makléř 

realitní kanceláře EVROPA, 

Benešov, Tel.: 317 711 711, 

e-mail: benesov@rkevropa.cz

 
 SKC Ondřejov pro vás připravilo širokou 

škálu programů určené  pro ratolesti od 4 mě-

síců až po seniory. Kurzy vedou kvalifikovaní 

a ve svém oboru úspěšní instruktoři, lektoři 

a trenéři. Za všechny jmenujme Olgu Šípkovou 

– mistryni světa v aerobiku, Kristinu Bosáko-

vou – mistryni Evropy v karate, Vladimíra Ma-

chotu – držitele VI. Danu v taekwondo, Standu 

Stárka – mistra republiky v boxu, Pavlu Lan-

dovou - ředitelku taneční školy Fuego Říčany, 

Lucii Mášovou (4. místo na MS v rokonrolu 

v párových formacích), Terezu Kölblovou – li-

govou hráčku basketbalu a další.      

Již od 2. září můžete své děti zapsat do ná-

sledujících kurzů: FLORBAL, BASKETBAL, 

BALET, ROKENROL, YAMAHA, GYM-

NASTIKA, BREAK DANCE, STREET DAN-

CE, AEROBIK, KERAMIKA, KYTARA, SKU-

PINOVÁ VÝCHOVA ŘEČI. Dospělí se mohou 

vyžít v kurzech: BADMINTON, PILATES, 

POWERJÓGA, TANEČNÍ AEROBIK, JÓGA, 

TAICHI, ZDRAVÁ ZÁDA, FITNESS LATINA, 

CVIČENÍ S BALANČNÍMI POMŮCKAMI, 

AEROBIK A FORMOVÁNÍ TĚLA, STEP AE-

ROBIK, ZDRAVĚ DO KONDICE, FORMO-

VÁNÍ POSTAVY, KRESBY A MALBY, ŠPA-

NĚLŠTINA, ANGLIČTINA. Některé kurzy jsou 

kombinované pro juniory (případně děti) i dospě-

lé jako je SEBEOBRANA, BOX A TAEKWON-

DO. V SKC můžete využívat i speciální služby 

VÝŽIVOVÉ PORADNY, LOGOPEDICKÉ 

PORADNY, VEŘEJNÉHO INTERNETU nebo 

se potěšit v RODINNÉM KLUBU POHODA 

A OBCHŮDKU PRO RADOST s oficiálními 

produkty Zápraží. Součástí je i MATEŘSKÉ 

CENTRUM BERUŠKA. 

Od září chceme obohatit náš program i o spe-

ciální semináře s odbornicí Jitkou Volnou, jejíž 

témata jsou v současné době velmi žádaná. 

29. 9. ENERGIE A INTUICE: základní in-

formace o intuici, jak rozeznat její hlas a jak s ní 

pracovat, jak využívat intuici pro naši podporu, 

Hezké prázdniny a v září nashledanou

duchovní prosperitu, psychickou harmonii a fy-

zické zdraví, o energii okolo nás, jak mít dostatek 

energie, kdy o ni přicházíme a kdy ji získáváme.

Ani o prázdninách nebude úplně zavřeno 
Informace o prázdninových aktivitách najdete 

na stránkách www.obecondrejov.cz/skcentrum.   

Tým SKCENTRA v Ondřejově vám přeje 

hezké prázdniny a těší se na vás opět v září.

Pro všechny zahrádkáře 
máme dobrou zprávu – Alfík 

bude mít otevřeno celé léto.
„Přijďte si k nám vybrat z bohaté nabídky 

hrnkových rostlin, které můžete sázet kdykoliv 

během roku. Přivezli jsem pro vás krásné jeh-

ličnany i okrasné keře,“ říká majitel Petr Alfery. 

„Velký zájem je o stromkové růže a také o trval-

ky. Sezóna růží propukla naplno a u nás si oprav-

du máte z čeho vybírat. Nezapomeňte svoje růže 

prohlédnout a případně včas zasáhnout proti 

skvrnám, rzím, padlí... rádi poradíme!  

KRÁSNÉ RŮŽE A ANGREŠTOVÉ KIWI
Plísně a moniliová spála

Tak snad už skončily deště a je čas prohléd-

nout zahradu a zasáhnout proti mšicím a po-

dobné havěti, které lijáky vůbec nevadily. Ob-

jevuje se také spousta plísní! Letošní chladné 

a vlhké jarní počasí a absence slunečního svitu 

bylo ideálním prostředím pro masivní nástup 

moniliové spály (moniliového úžehu), který 

napadá především meruňky, ale i višně, třešně 

a jiné mladé ovoce, dále sakury, myrobalány, 

moruše a další. Přijďte se poradit, jak zachrá-

nit vaše stromy.

ALFÍKOVY TIPY

� Pořiďte si na zahrádku nádherné „angreštové 
kiwi“. Když rozkvete, objeví se snad tisíc květů. 
Je zcela mrazuvzdorné, plodí brzy a hojně, jen 
musíte být při sklizni rychlejší než špačci…
� K létu patří grilování a ke grilování dobré jídlo 
– přijďte si do zahradnictví 
Alfík pro čerstvého pstruha 
a další druhy ryb.

Milovníci motokrosu dobře 

znají obchod MEFO Sport 

Centrum v Srbíně, který nabízí 

velký výběr oblečení a doplňků 

pro motokros, enduro, cestovní 

motocykly a čtyřkolky.

Zákazníci mohou vybírat z předních 
světových značek. Jsme výhradními 
dovozci značek TORC1, ZAP TECHNIX, 
Motion Pro, Mefo Mousse, Barkbusters, 
Mefo a Moto Air, a seženete u nás zboží 
dalších osvědčených značek – napří-
klad boty SIDI. Pochlubit se můžeme 
mnohaletou spoluprácí s italskou firmou 
ACERBIS, jejíž zastoupení pro ČR má 
jedině naše firma. Značka Acerbis 
se vyznačuje především dokonalým 
zpracováním plastových doplňků, což 
oceníte nejen u součástí na motorky, ale 
také u chráničů, které dokonale padnou 
na tělo. Velmi vyhledávané je i oblečení 
Acerbis, které je nejen funkční, ale 
i skvěle vypadá.

V našem obchodě najdete zboží pro 
muže, ženy i děti.

 

Na začátku jsem všichni 
jezdili na Jawách

Majitelem společnosti MEFO SPORT 
je Jan Strach – úspěšný motokrosový 
závodník a mnoholetý trenér motokrosové 
reprezentace. „Když jsem v šedesátých 
letech začínal, jezdili jsme všichni na 
motorkách Jawa, které měli zvuk i ve 
světě a také jsme s nimi vyhrávali závody. 
Jenže postupem času konkurence ve 
světě rostla. Zatímco Jawa se úplně 
propadla, začali se prosazovat jiní výrobci. 
V současné době je na trhu tolik značek, že 
je opravdu těžké najít opravdovou kvalitu. 
Díky svým zkušenostem vám mohu 
v našem obchodě nabídnout vyzkoušené 
značky. Přijďte, rádi vám poradíme!
Jan Strach provozuje i MEFO SPORT 
Centrum Jinín u Strakonic. Tato moderní 
motokrosová trať  hostila několikrát 
závody MS a také zde funguje Sportovní 
centrum mládeže, které se stará 
o talentované děti. Více informací 
na www.motokrosjinin.cz.

NÁŠ TIP:

� Vyhledávanou novinkou je poloortéza na kolena, 
která kloub zpevní a zároveň ochrání při pádu.
� Nezapomeňte chránit své děti – i když vozíte děti 
„pouze“ na čtyřkolce, mohou spadnout a zranit 
se. Nabízíme širokou nabídku chráničů a dalšího 
funkčního oblečení pro děti. 

KONTAKT: Prodejna 
MEFO Sport Centrum, 
Šípková 279, Srbín, 
tel.: 736 452 405, 
e-mail: srbin@mefo.cz,
www.mefo.cz.



POMOCNÍK
do každé zahrady
Journeyman Gladiator 510 MLE
Jedna z nejznámějších a nejprodávanějších     
čtyřkolek v ČR. Legendární pětistovka Gladiator 
510 je silná, dobře ovladatelná čtyřkolka, která 
má ve výbavě vše, co má stroj 4x4 určený na práci 
mít. Jedná se o spolehlivý, kvalitní, na údržbu 
nenáročný a jednoduchý stroj s rozumnou          
spotřebou, který zastane spoustu práce ve všech 
ročních obdobích. Nadstandardní 3-letá záruka, 
celorepublikové servisní zázemí, dostupné levné 
díly i příslušenství jsou samozřejmostí. 

Cena 119.990,- vč. DPH. 

Další info na www.journeyman.cz
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Internet na chatě 
či chalupě
Fenomén chatařství vznikal 
původně z obdivu k Divokému 
západu a snahy naplňovat ideály 
z westernových filmů a knih. Fe-
nomén chalupářství pak vzniká 
mnohem později, zejména záslu-
hou stěhování lidí do měst a také 
díky poválečnému vystěhování 
velkého počtu lidí.  

Před rokem 1989 oba fenomény 

dostávají podobný motiv, kterým 

je možnost odpočinku od ruchu 

velkoměsta. Chaty jsou v této době 

využívány především o víkendech 

a o letních prázdninách.

Po revoluci někteří předpovídali 

ústup chatařství a chalupářství v sou-

vislosti s otevřením hranic a otevře-

ním možností cestovat. Toto se však 

nestalo a spíše se začal proměňovat 

styl využívání chat a chalup. Z pů-

vodních víkendových obydlí se 

stávají spíše letní sídla, kde lidé od 

jara do podzimu tráví stále více času. 

Zároveň s tím také rostou nároky na 

dostupnost technologií v těchto let-

ních sídlech. Už lidem nestačí pobyt 

v krásné přírodě, lidé vyžadují v této 

přírodě komfort, na který jsou zvyklí 

z měst, kvalitní připojení k internetu 

nevyjímaje.

V minulosti připojení k internetu 

lidé řešili především připojením od 

mobilních operátorů. Záhy však zjis-

tili, že ceny za používání mobilního 

internetu jsou vysoké a kvalita nízká. 

Naproti tomu zřizovat si na chatu či 

chalupu rychlejší pevnou interneto-

vou přípojku se lidem nevyplatí, je-

likož na svém letním sídle tráví jen 

část roku. Poskytovatelé internetu už 

začali na tyto požadavky lidí reagovat 

a nabízejí chatařům pevné připojení 

k internetu, které je možné kdykoliv 

pozastavit jen na základě telefoná-

tu. Prvním z těchto poskytovatelů 

jsou Veřejné služby obce Mnicho-

vice se svým produktem Kosmonet, 

která umožňuje na telefonním čísle 

311 327 000 požádat o bezplatné 

pozastavení internetového připojení 

např. na zimu. Bližsí informace na-

jdete na www.kosmonet.cz

Začátkem letošního roku se v Ří-

čanech otevřelo široké veřejnosti 

nové Poradenské centrum pro ro-

dinu a děti “Úsměv”, jehož hlavní 

činností je odborné poradenství 

v oblasti sociálně právní ochrany 

dětí, odborná pomoc v souvislosti 

s náhradní rodinnou péčí – pěstoun-

skou péčí a dále poskytování psy-

chologické, psychoterapeutické po-

moci zaměřené na řešení osobních, 

rodinných a vztahových problémů.  

Další činností toto centra je pořá-

dání různých akcí pro děti převážně 

z pěstounských rodin a to formou 

vícedenních táborů, volnočasových 

setkávání, pořádání besídek a vzdě-

lávacích programů pro pěstouny. 

Za tímto účelem bude činnost na-

šeho centra rozšířena o získávání 

různých sponzorských darů z řad 

veřejnosti a různých grantů, které 

budou použity především pro rodi-

ny v obtížných životních situacích. 

Nově vzniklé Poradenské cent-

rum Úsměv, jehož pracovníci jsou 

odborníci na danou problematiku, 

sídlí na Masarykově náměstí č. 66 

v Teršípově domě v Říčanech.  

Poradenské centrum 
pro rodinu a děti „Úsměv“ 

Činnost nově otevřeného centra 

Úsměv uvítali nejen samotní před-

stavitelé Města, ale I pracovníci 

v celém Středočeském kraji zabý-

vající se agendou sociálně právní 

ochrany dětí, pediatři, pedagogové 

či další odborníci. 

Věříme, že činnost našeho Po-

radenského centra bude nejen ne-

dílnou součástí života v mnoho 

pěstounských rodinách, ale najde 

zde pomoc celá škála občanů při 

řešení mnoha složitých rodinných 

situacích.  

Za o.s. Ing. Jiří Kreisinger, Bc. 

Michaela Ślajsová, 

Mgr. Zuzana Švadlenková, Bc. 

Jiří Vůjtěch a kolektiv pracovníků 

Společnost Verdeon je dodava-
telem tepelných čerpadel, solár-
ních systémů a větrání s aktivní 
rekuperací. Na trhu úspěšně 
působí již 21 let.

Chcete ušetřit za vytápění 
domu? Umíme to zařídit!

Tepelná čerpadla a solární sys-

témy vám zaručeně ušetří velké 

množství energie za vytápění 

domu a ohřev vody. „Pokud těmto 

technologiím nedůvěřujete a nero-

zumíte systému fungování, zavo-

lejte nám a my vám výhody srozu-

mitelně vysvětlíme,“ říká zástupce 

společnosti Roman Tlášek. „Vždy 

podáváme zákazníkům jasné infor-

mace a neslibujeme nic nereálné-

ho. Vždy vás nejdříve navštívíme 

a ZDARMA provedeme analýzu 

tepelných ztrát domu a vypracu-

jeme návrh optimálního řešení. 

Nezávazně navrhneme kombinaci 

tepelného čerpadla, solárních pa-

nelů a dalších komponentů přes-

ně na míru vašemu domu a také 

dobu návratnosti počáteční inves-

Jsme místní firma a zakládáme si 
na dobré pověsti

tice. Celý systém lze kombinovat, 

případně si můžete pořídit pouze 

tepelné čerpadlo, nebo jen solární 

panely na ohřev vody. 

Navštivte nás v Doubravčicích
Jako v každém oboru, tak i v ob-

lasti tepelných čerpadel a solárních 

systémů existují neseriózní firmy, 

které nabízejí nekvalitní technolo-

gie a špatně odvedenou práci. My 

na trhu úspěšně působíme již 21 let 

a navíc sídlíme v Doubravčicích, 

takže jsme „místní“ firma a záleží 

nám na dobré pověsti. Každý zá-

kazník za námi může přijet a rádi ho 

provedeme po ukázkovém domě.

Garantujeme vysokou úsporu 
energie

1kW elektřiny převedou tepelná 

čerpadla na 4,66kW tepla. Při rea-

lizaci nejsou nutné žádné stavební 

úpravy, není potřeba měnit stávají-

cí topný okruh. Nepotřebujete pří-

pojku plynu. Jednoduché ovládání 

a servis. Dlouhá životnost a záru-

ka 36 měsíců. V případě poruchy 

zajištěn servis do 24 hod.

Kontakt: Verdeon s. r. o., tel.: 

776 111 011, info@verdeon.cz, 

www.verdeon.cz.

Společnost Verdeon má pobočku v Doubravčicích a nabízí mož-

nost prohlídky vzorového domu vybaveného tepelným čerpadlem. 

Během letošní dlouhé zimy dům o více než 300 m2 spotřeboval 

9.600 kW/h. „Celou zimu jsme si dopřávali teplotní komfort. 

Žádné stahování topení při odchodu do práce, nebo v noci a topili 

jsme kvůli chladnému počasí i v květnu. A co se týče teplé vody 

– máme čtyři děti, takže spotřeba obrovská a nikdy jsme nepocítili 

problém se zásobováním,“ říká pan majitel. 

V Doubravčicích je tímto systémem včetně solárních panelů 

vybavena i mateřská škola. 

Jsme stále v kontaktu s nejmoderněj-

šími poznatky, takže našim klientům 

doporučíme jen to nejlepší.
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Řádková inzerce

� ČENDA ÚKLID – úklid oken, 

zimních zahrad, koberců, sedaček 

či pravidelné úklidy kanceláří, 

domů, zahrad. Tel. 603 874 107. 

www.cenda-uklid.wbs.cz, 

cendauklid@seznam.cz

OPRAVY CHLADNIČEK,
MRAZNIČEK 
AB SERVIS

Jaroslav Kubíček,

tel. 603 464 367

Pod Jiřím 205, Mirošovice

www.mefo.cz

Šípková 279 , Mukařov - Srbín
+ 420 736 452 405

• lanka, páčky
• plasty, fi ltry
• oblečení, helmy
• vše pro enduro
   a motokros Při výměně čelního 

skla finanční příspěvek 

na pohonné hmotyPRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
330 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT: 

777 322 135   

� VODA - TOPENÍ, 

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE 

Tel: 604 835 260, inhe@seznam.cz

� Hledám zkušenou osobní 

asistentku do pro chlapečka 

s PAS, úvazek cca 5 h denně, 

ŘP sk. B. nutný. Asistence 

v Říčanech a v MŠ v Petříkově.

 Více info na trpaslik.cz@seznam.cz. 

Do předmětu uveďte 

„Asistence v MŠ Petříkov“.

� Oprava zahradních motorových 

sekaček, křovinořezu, kultivátoru, 

malých motocyklů a skútrů.

tel.739 093 495

� Přijmeme šikovného 

elektrikáře (i po vyučení) 

na částečný nebo plný úvazek 

– dle  dohody. Požadujeme 

vyhlášku 50 paragraf 6. 

Flexibilita, spolehlivost 

a loajalita podmínkou. Nutný 

ŘP skupiny B, skupiny E výhodou. 

Nabízíme dlouhodobou spolupráci, 

zázemí stabilní firmy a práci 

v malém kolektivu s osobním pří-

stupem, možnost pracovního růstu. 

Mobil 777 139 050, 725 984 147. 

Profesní životopis zasílejte 

na mullerova@canadiana.cz

� Soukromé lekce angličtiny 

a němčiny. T. 733 363 40

� Legner Hotel Zvánovice 

přijme brigádníky – recepční, 

číšník/ servírka. Tel.: 323 649 679,

E-mail: zvanovice@legner.cz.

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
� POČÍTAČE 
� PRODEJ A SERVIS

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

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Přijmeme pracovníka 
do autoservisu. 
Kontaktní telefon p. Vosátka 

602 338 840

Kominictví Pechlát, které 
má svou stálou provozovnu 
v Říčanech nedaleko ragbyo-
vého hřiště, si získalo důvěru 
mnoha zákazníků, kteří ocenili 
profesionální práci, příjemné 
vystupování a ochotu vyřešit 
jakýkoliv problém.

„Letošní topná sezóna byla 

opravdu dlouhá a možná jste začali 

uvažovat o tom, jaký způsob vytá-

pění zvolit, abyste ušetřili. Máme 

pro vás dobrý tip – pořiďte si krbová 

kamna,“ radí jednatel firmy Michal 

Pechlát. „Děsí vás, že to bude spous-

ta práce, bourání a stavění? Naopak! 

Pokud nás kontaktujete, přijede za 

vámi náš technik, který navrhne nej-

optimálnější variantu pro umístění 

kamen a venkovního nerezového 

komína. Jestliže se vám naše nabíd-

ka zalíbí, můžeme do 14 dnů začít 

stavět. Za jeden pouhý den postaví-

me komín, vybouráme potřebné zdi-

vo, instalujeme kamna, a zase vše 

uvedeme do pořádku. Jde o „čistou 

práci“ a klienti se nemusejí obávat 

Proč je dobré míti doma kamna 
a topit dřevem?

nepořádku. Ráno přijedeme a již ve-

čer si můžete vychutnat kávu u no-

vých rozehřátých kamen. Lehké, 

odizolované, dokonale konstrukčně 

propracované, nerezové komíny 

můžeme použít prakticky kdekoliv. 

A navíc jsou velice elegantní a do-

dáváme i různé povrchové úpravy.

Poradí firma Kominictví 
Pechlát i s výběrem kamen?

Samozřejmě vám doporučíme 

a dodáme vhodný typ kamen, aby 

splňoval vaše požadavky a hodil 

se do daného prostoru.

Proč je dobré mít doma kamna 
a topit dřevem?

Protože je to ekonomicky velmi 

výhodné. Chladné dny mohou při-

jít i v létě a zapínat plynové nebo 

elektrické topení je velice náklad-

né. Pokud budete mít kamna, sta-

čí přiložit pár polínek a je teplo. 

Kamna oceníte i při výpadcích 

proudu – nejenže vám bude teplo, 

ale také na kamnech ohřejete vodu 

na kávu, což na plynovém kotli ne-

jde. A v neposlední řadě navozuje 

hořící oheň příjemnou, romantic-

kou, neopakovatelnou atmosféru.

Vsaďte na profesionály
Kominictví Pechlát nabízí 

kompletní služby v oblasti komí-

nových systémů a veškeré komi-

nické činnosti s tím související. 

Provádíme vložkování komínů, 

frézování komínů, servis a revize 

komínů. V naší nabídce najdete 

např. zděné komíny, průmyslové 

komíny, plastové komíny, krbové 

komíny, komínové nástavce, aty-

pické komíny, hubo a napoleony. 

Nabízíme optimální řešení a vhod-

ný komín pro váš rodinný domek, 

rekreační objekt, chatu i chalupu.

Kominictví Pechlát, s. r. o., 

Široká 214, Říčany, 

tel.: 777 212 321, 

e-mail: info@pechlat.cz, 

www.pechlat.cz.



SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO

PELETY A BRIKETY
Štěpkování větví do průměru 10 cm

Sklady-odběrná místa: 
Prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)

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

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

BETON Strančice s. r. o.

b
e

t
o

n
á

r
k

a

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27

251 63 Stránčice 

Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENÍ RD

Kompletní 
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00  Pá 7:00-15.00

PŘIJÍMÁME ZAKÁZKY 
NA ROK 2013

V provozovně přemístěné do nových prostor 
tradiční kvalita a sortiment.

KVĚTINYKVĚTINY 
A DÁRKOVÉ ZBOŽÍA DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

Alena Šmídová

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

� Vázání � Aranžování květin
� Suchá vazba a svatby

U nás plaveme celý rok. 

Připravili jsme speciální 

prázdninové kurzy a také se 

již nyní můžete zapsat do kurzů 

od září a to jak do kurzů pro rodiče 

s dětmi do bazénu se slanou vodou 

ve Světě dětí na dlani, tak také 

do kurzů pro děti bez rodičů 

do nového bazénu Na Fialce. 

Těšíme se na plavání s Vámi. 

www.svetdetinadlani.cz

Kurzy plavání 
pro rodiče s dětmi 

i dětí bez rodičů 

ve Světě dětí na dlani. 

CHOCERADY 321 
po-pá: 8 až 17 hod. 
so: dle dohody 
tel.: 602 338 840
ONDŘEJOV 18 
po-pá: 8 až 17 hod. 
tel.: 777 338 840

e-mail: autovosa@email.cz 
www.autovosa.cz

AUTOSERVIS VOSÁTKA

Václav Sláma

Sosnová 221, 
251 62 Mukařov 

e-mail: vaslama@seznam.cz
tel: 739 544 665

stavební, tesařské, 
pokrývačské 

a klempířské práce

ODJEĎTE BEZ STAROSTÍ !

+ umytí vozu ZDARMA
299 Kč

prohlídka před létem

od 1. 6. do 31. 7. 2013

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

KOMÍNY
Stavebnicové komínové systémyza rozumnou cenuza rozumnou cenu

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

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

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



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

INSTALKLUB
Vančura

LETNÍ SLEVYLETNÍ SLEVY
Možnost 
pořádání 
firemních 
akcí a večírků, 
rauty, turnaje

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul., 
251 62 Mukařov

OTEVŘENO OTEVŘENO 
DENNĚDENNĚ

140,-140,-

190190,-,-
290,-290,-

170,-

do 15.00 h   Po-Pá

do 18.00 h   Po-Pá

od 18.00 h   

   Po-Pá 

     + So+Ne
SLE

VA
  SLE

VA
  SLE

VA
  SLE

VA
  SLE

VA

250,-

360,-

www.bowling-vojkov.cz Rezervace: 323 660 231PRODEJNÍ DOBA: po-pá:  8.00 – 16.00 hod.

Informace na tel: 602 285 554, 602 154 322

Výroba a prodej 
plastových 
nádrží, jímek 
a výrobků 
na zakázku, 
např. jahodníku.
Aquarius Invest cz 
provozovna 

Všechromy čp. 82 

(150m od nájezdu 

na D1, exit 15) 

VÝROBA NÁBYTKUVÝROBA NÁBYTKU  
Romanovský LubošRomanovský 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

Prodej 
palivového dřeva

Martin Filip, Říčany u Prahy 

tel.: 602 388 435
www.drevoricany.cz

KVALITNÍ DŘEVO 
DO VAŠEHO KRBU

Společnost PROFI AUTO CZ a.s.,  
autorizovaný servis značky IVECO 

se sídlem v Říčanech 

nabízí zaměstnání na tří pracovní pozice 

na dvousměnný pracovní provoz 

Přijímací technik servisu na opravu nákladních vozidel 

Dílenský mistr servisu na opravu nákladních vozidel 

Autoelektrikář na opravy nákladních vozidel

Požadujeme: vyučen v oboru, minimálně dva roky praxe, 

ŘP skup. C, znalost práce na PC, 

bezúhonnost a časovou flexibilitu.

Kontakt: jindra@profiauto.cz
Tel: 323 203 121 

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

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

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

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

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

v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích. 
Na paletě 1050 kg.
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Naše společnost FURUD a.s, staví a nabízí 

k prodeji nové nízkoenergetické domy v Popo-
vičkách u Prahy, které jsou řešeny jako domy 

řadové či solitérní. Opět přicházíme s nabídkou 

v příznivé cenové hladině. Nabízíme domy v ce-

nách bytu v Praze.

Lokalita, kterou jsme zvolili Vás  jistě okouz-

lí.  Nachází se na slunné stráni, z jižní strany ji 

lemuje alej vzrostlých stromů, z některých po-

zemků se rozprostírá výhled na Prahu a navazuje 

přímo na centrum obce.

V nabídce máme 16 prostorných řadových 
domů, řešených jako 4+kk a 15 solitérních 
domů s pozemky 800 – 1300 m2. Solitérní dům 
si můžete vybrat z 5ti typových domů, popřípa-
dě Vám jej postavíme podle Vašeho projektu.

Nespornou výhodou nabízených domů jsou 

velmi nízké provozní náklady i zajímavé dispo-
ziční řešení. Standardní vybavení je provedeno ve 

vysoké kvalitě a samozřejmostí je i možnost kli-

entských změn. Díky tomu si dům upravíte podle 

vlastních potřeb a představ, aby byl jedinečný. 

Pro více informací či pro sjednání nezávazné 
prohlídky vzorového domu volejte kdykoli 
na tel. 774 03 07 07, 603 860 820, 
popř. pište: infofurud@gmail.com. 

Rodinné domy POPOVIČKY

Obec  Popovičky se nachází na jihozápadních 

okraji Prahy s dobrou občanskou vybaveností. 

V lokalitě, kde budete bydlet je také dětské hřiš-
tě a soukromá mateřská škola. V obci se na-

chází také wellness hotel s plně vybaveným SPA, 

kadeřnictvím, fit centrem, tenisovými a volejba-

lovými kurty a samozřejmě s restaurací.

Mimo hotelu je v obci krásný obchůdek se zá-

kladním zbožím i s lahůdkami italské kuchyně. 

Obchodní centrum Čestlice je vzdáleno pou-

hých 5 km.

Doprava do Prahy je řešena PID na metro Opa-

tov,  či vlastním autem, přičemž v tomto případě 

je možné parkovat v Čestlicích a autobusem č. 

328  (interval i o víkendu je 10-15 minut)se jed-

nou zastávkou dopravit opět  na metro Opatov.

A co dodat na závěr?  Snad jen to, že kvůli této 

nabídce bydlení,  se vyplatí přijet a přesvědčit se 

na vlastní oči.

Dům za cenu bytu 

a do Prahy, co by 

kamenem dohodil.

PRÁZDNINOVÁ AKCE 

- sleva 200 000 Kč.

První 4 prodané řadové domy 

RIVA nabízíme v akční ceně 

3 499 000 Kč.


