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Poctivé české dveře a službyza rozumné ceny
Dříve, než se rozhodnete objednat si své interiérové 

dveře, nechte si připravit bezplatnou cenovou 

nabídku od nás – můžete být příjemně překvapeni!OD
5.500 Kč

Máte obchodního ducha?
Hledáme spolupracovníky

pro aktivní práci v terénu

v tomto regionu!

Pošlete svůj životopis
na marketing@novedvere.cz,
jsme silná a stabilní společnost,
která může vaše schopnosti ocenit…

www.novedvere.cz

ZELENÁ LINKA 800 262 929

Průmyslová 62

251 63 Strančice
Tel./fax: 725 878 565

cag-strancice@novedvere.cz 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz
beno@benoricany.cz

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

Ilustrační foto

Dopřejte sobě i své rodině velkorysý prostor, komfort a bezpečí. Svěřte se do péče vozu ŠKODA Octavia Tour Trumf.
S paketem Trumf Plus Vám k modelu Octavia Tour Trumf navíc přidáme bohatou výbavu za příplatek pouhých 15 000 Kč. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Tour: 6,4–7,2 l/100 km a 149–168 g/km

ŠKODA Octavia Tour Trumf již od 254 900 Kč

ŠKODA Octavia Tour Trumf
Prostor plný výbavy
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Milí čtenáři!
Tak kdepak jste strávili dovolenou? Byli 

jste u moře? V Chorvatsku? Pokud jezdíte 

rádi a pravidelně na Jadran, určitě si vzpo-

menete, jak se před lety Chorvatsko nepěk-

ně vyjadřovalo o českých turistech. Tvrdili 

o nás, že jsme „paštikáři“ a nepustíme kunu. 

Teď už nás vzali na milost a zaměřili se na 

své sousedy. Šéfredaktor chorvatského tý-

deníku Makarsko Primorje napsal, že hosté 

z Bosny a Hercegoviny nejsou vítaní, protože 

neutrácejí dostatek peněz, znečišťují moře 

a jen zabírají místo na plážích. Dále uvedl, 

že tito turisté jsou pro chorvatský turistický 

ruch pohromou, kterou není možné odstra-

nit.  Článek vzbudil obrovské pobouření a za  

text se omluvilo chorvatské ministerstvo tu-

ristiky a do incidentu se vložil i chorvatský 

prezident Ivo Josipović. Já jako šéfredaktor-

ka Zápraží bych chtěla prohlásit, že všichni 

tiráž
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turisté z Bosny, Hercegoviny i Chorvatska, 

jsou v našem Ladově kraji vítáni bez rozdílu. 

Celá záležitost ovšem tak veselá není, 

když si uvědomíme, jak krutě mezi sebou tyto 

balkánské státy válčily.

Veselé nejsou ani zprávy z Mukařova, kde 

došlo k trojnásobné vraždě. Ať už byl motiv 

jakýkoliv, tento čin nelze pochopit. Musíme se 

smířit s tím, že zlo může postihnout každého 

z nás. Pokud chcete alespoň trochu pomoci, 

přečtěte si výzvu starosty Mukařova.

A abych nekončila smutně, mám i dobrou 

zprávu. V minulém Zápraží vyšel rozhovor 

s neslyšící maminkou tří dětí, které se ozval 

mukařovský Domov pro seniory a nabídl jí 

práci.

Mějte se dobře v září

Helena Vlnařová 

Distribuční místa: Babice – bistro Elit. Božkov, Březí – Z konzum, Čestlice, Černé Voděrady – Potraviny, 

OÚ, Dobřejovice – potraviny, Doubek – potraviny, Herink – potraviny, Hrusice – potraviny, Chocerady, 

Chomutovice, Jažlovice, Jevany – potraviny, pošta, vinotéka Liverpool, Kamenice – KD, Klokotná 

– potraviny, Kolovraty – potraviny U Chadů, OÚ, Kozojedy, Krabošice, Křenice – Fiat, Křížkový Újezdec, 

Kunice – potraviny, zámek Berchtold, Křenice – potraviny, Lensedly – potraviny Vaňková a U Miládky, 

Louňovice – zahradnictví Alfík, Mirošovice – potraviny, Mnichovice – potraviny, info.centrum, tabák, 

Modletice, Mukařov – potraviny, tabák, Flip, Myšlín, Nupaky, Ondřejov – SKC, potraviny Senft, pošta, 

Pacov, Petříkov, Pětihosty, Popovičky, Průhonice – obchodní dům Azalka, OÚ, potraviny, Radošovice 

– Magnific – čistírna oděvů, Řehenice, Říčany – Potraviny Na růžku, OÚ, knihovna,galantérie Flachs, 

potraviny na Komenského nám., Senohraby – potraviny, Sluštice, Srbín – tabák, Strančice – potraviny, 

Bistro, OÚ, Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice – potraviny U Čápů, U Pačesů,tabák, Stříbrná 

Skalice – potraviny Senft, tabák, vinotéka, Štíhlice, Tehov potraviny, Tehovec , Uhřiněves OÚ, Norma, 

Velké Popovice – potraviny, Voděrádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice – potraviny, Žernovka.

inzerce
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Vzorková prodejna 
židlí a stolů

Strančice, Nám. E. Kolbena

www.belterra.cz
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Téma Zápraží

Pane primáři, vy jste přes vaše velké 
vytížení v „domovské“ klinice přijal tuto 
náročnou funkci. Jak se vám daří prosazovat 
vaše záměry?  

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem 

nechodil :).  A teď vážně, je to opravdu hodně 

náročné, protože v Olivovně se používal dlou-

há léta nějaký léčebný model a zdejší lékaři 

i sestry na něj byli zvyklí, vyhovoval jim a ne-

měli žádnou potřebu ho měnit. Jenže medicína 

jde stále kupředu a není možné se zakonzervo-

vat a nesledovat, co se děje jinde. Já bych rád 

do Olivovny zavedl takové léčebné postupy, 

které odpovídají současné moderní medicíně. 

Je to nutné i z toho důvodu, aby pacienti s nej-

různějšími respiračními a dalšími chorobami 

zde mohli být léčeni na stejně dobré úrovni 

jako na špičkových klinikách a výsledkem 

bylo zdravé dítě. 

Pro jaký okruh pacientů je 
Olivova dětská léčebna určena?

Léčíme zde pacienty s nemocemi pohybového 

aparátu, s obezitou a děti s respiračními choroba-

mi (chronická onemocnění a doléčení závažných 

akutních stavů). Já se jako pneumolog zaměřuji 

na respirační choroby a těchto pacientů je také 

v Olivovně nejvíce. V našem týmu pak máme 

specialisty, kteří řeší výživové problémy, poruchy 

pohybového aparátu, poruchy imunity i neurolo-

gická onemocnění. 

Olivovna je jedinečné zařízení 
a musí nabízet 
nejmodernější 
lékařskou péči
Primářem Olivovy dětské léčebny je od června 

MUDr. Petr Koťátko, pediatr a pneumolog 

z Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN 

a 1. LF UK v Praze. Jeho hlavními úkoly je zavést 

do léčebny modernější léčebné 

postupy a zlepšit spolupráci 

s předními pražskými klinikami. 

Myslíte, že je dobře, že existuje léčebna 
tohoto druhu?

No samozřejmě. Uvedu příklad – když ke mně 

do ambulance přijdou rodiče s dítětem, kterému 

jsem diagnostikoval astma, tak nemám v ordinaci 

dostatek času, abych jim sdělil všechny potřebné 

informace o tomto nelehkém onemocnění. 

V léčebně je více času a mohou je naučit, jak 

správně používat inhalátor, jak si dávkovat léky, 

jak řešit akutní situace, jak cvičit, čeho se vyva-

rovat. Léčebna je důležitá i pro pacienty, kteří 

prodělali těžký zápal plic. V akutním stavu při-

jdou do nemocnice, kde je zaléčí a pak nastane 

moment, kdy už nepotřebují intenzivní péči, ale 

ještě nejsou úplně zdrávi a propuštění domů by 

nebylo vhodné. Ideálním řešením je léčebna, kde 

děti doléčíme a zdravotní pojišťovny to stojí men-

ší peníze, než kdyby zůstaly v nemocnici. Navíc 

tady s dětmi mohou být rodiče, kteří se dozvědí 

o nemoci svého potomka maximum. Díky pravi-

delnému režimu se malí pacienti u nás zotavují 

rychleji než v domácím ošetření. A v neposlední 

řadě, kdyby došlo k akutnímu zhoršení stavu, 

můžeme poskytnout odbornou pomoc. A stejně 

to funguje i u dětí, které k nám přijdou napří-

klad z kliniky dětské chirurgie v Thomayerově 

nemocnici po náročných operacích a potřebují 

denně intenzivní rehabilitační péči. 

Jaké byly vaše první kroky po nástupu?
Nejdůležitější bylo stabilizovat zdravotnický 

personál, a to bylo asi nejtěžší. Znám spoustu vý-

tečných lékařů ve svém okolí, ale ti mají práce 

nad hlavu. Naštěstí se mi některé z nich podařilo 

přemluvit a Olivovna teď může nabídnout špič-

kovou lékařskou péči. Důležitá je i modernizace 

zařízení, ale peněz není bohužel nazbyt. Můžeme 

se ale pochlubit novou spirometrií, což je přístroj 

na měření plicních funkcí.

 

Jak se k vám pacienti mohou dostat?
Pokud jsou děti hospitalizované, mohou je 

k nám po dohodě poslat přímo nemocnice. Po-

kud se vaše děti léčí ambulantně, může doporu-

čení k léčebnému pobytu navrhnout specialista, 

ke kterému docházíte – pneumolog, imuno-aler-

golog, neurolog, revmatolog a další. Pobyt však 

musí schválit zdravotní pojišťovna a návrh na 

schválení léčebného pobytu podává pouze prak-

tický lékař pro děti a dorost.

A jak to vypadá s dětskou pohotovostí, 
kterou by v Olivovně jistě přivítali všichni 
rodiče v širokém okolí?

Všechno záleží na Krajském úřadu Středo-

českého kraje, zda by na dětskou pohotovost 

vyčlenil peníze. Roční náklady se  pohybují 

kolem třech miliónů korun. Podle našich prů-

zkumů by však o pohotovost byl velký zájem. 

Nejsme sice nemocnice s možností hospitaliza-

ce akutních pacientů, ale určitě bychom mohli 

pomoci spoustě dětí a rodiče by nemuseli jezdit 

na pohotovost až do Prahy.

Olivova dětská léčebna poskytuje 

dětem zázemí mnoha rehabilitačních 

procedur.

� rehabilitační cvičení 

pod vedením fyzioterapeutů

� míčková facilitace

� inhalace

� vodoléčebné procedury

� saunování a otužování

� klimatoterapie v krásném lesnatém 

prostředí

� odborné přednášky a semináře 

pro rodiče

Olivova dětská léčebna, o. p. s. 

v Říčanech u Prahy, poskytuje dětem 

lůžkovou péči a léčbu těchto nemocí:

RECIDIVUJÍCÍ A CHRONICKÁ 

ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST 

� Alergická onemocnění dýchacích cest 

� Astma bronchiale všech typů 

� Rekonvalescence po recidivující 

chřipce a zánětu plic

� Gastroesofageální reflux – vracení 

žaludečních šťáv do jícnu, 

což dráždí ke kašli

� Stavy po operacích plic 

nebo dýchacích cest

OBEZITA DĚTÍ A MLADISTVÝCH 

ONEMOCNĚNÍ KOSTERNÍ 

A SVALOVÉ SOUSTAVY 

� Rehabilitace poúrazových 

a pooperačních stavů (překlady 

z ortopedických klinik a traumacenter) 

� Léčba vrozených a získaných 

ortopedických vad pohybového aparátu

Přijímáni jsou pacienti s doprovodem 

již od jednoho roku věku dítěte.

Život v kraji

Velké Popovice – Obec společně s pivovarem 

Velké Popovice uspořádala tradiční srpnovou 

pouť. Návštěvníci se mohli pobavit na tradičních 

atrakcích, vystřelit si růži a pochutnat na cukro-

vé vatě a perníku. Nebo mohli zavítat do areálu 

pivovaru, kde na ně čekaly „Kozlí dílny“. Každý 

si mohl vyzkoušet drátkování, potisk látek a dal-

ší výtvarné dovednosti. Jako obvykle na dění 

v pivovaru dohlížel kozel Olda s kůzlaty. „Pro 

návštěvníky jsme připravili i oblíbenou, tradiční 

exkurzi po pivovaru,“ prozradila manažerka Eva 

Kršňáková. „Prohlídka připomněla zakladatele 

pivovaru barona Františka Ringhoffera a přiblí-

žila postup přípravy velkopopovického ležáku. 

Atraktivní prohlídková trasa zavedla hosty i do 

varny a ležáckých sklepů, kde mohli ochutnat 

Velké Popovice dostaly 
300 000 korun

nefiltrovaného Kozla rovnou z tanků,“ doplnila 

paní Kršňáková.

Velkou událostí na pouti bylo slavnostní pře-

dání symbolického šeku obci Velké Popovice 

v hodnotě 300 000 Kč. Peníze z pivovaru po-

putují například na doplnění výzbroje a opravu 

zbrojnice dobrovolných hasičů v Lojovicích, na 

vybudování cesty pro pěší v údolí Daleška nebo 

na pořízení zpomalovacího semaforu a rychlost-

ního radaru ve Velkých Popovicích. Spolupráce 

pivovaru a obce není pouze jednorázovou záleži-

tostí. Peněžitý dar dostala obec i v roce 2010. Po-

dařilo se tak dostavět dětské hřiště nebo rozšířit 

cestu k hrázi rybníka. 

Říčany – Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů (JSDH) města Říčany vyjížděla 
o prázdninách k 27 událostem. Studené 
a deštivé léto letos nepřálo požárům a JSDH 
vyjížděla hasit jen třikrát, zato musela mno-
hokrát řešit zaplavené cesty a spadané vět-
ve stromů. „Velmi krušnou noc jsme zažili 
z 13. na 14. července,“ říká Bc. Filip Šilar 
ze SDH Říčany. „Prudké bouřky doprová-
zené silným nárazovým větrem napáchaly 
na Říčansku velké škody. Na odstraňování 
následků přírodního živlu jsme se podíleli 
čtyři hodiny a řešili na deset událostí. Jed-
nou z nich byl zatopený automobil v želez-
ničním podjezdu pod Štuksákem. Jednotka 
musela vozidlo vytáhnout a vyčerpat a vy-
čistit zatopený podjezd. Během večera jsme 
opakovaně vyjížděli k likvidacím spadlých 
stromů a větví, a ještě jsme zasahovali při 
dopravní nehodě mezi Světicemi a Říčany. 
Posledním zásahem bylo očištění místní ko-
munikace vedoucí ke koupališti Marvánek 
od nánosů přívalového bahna. Na základnu 
se jednotka vrátila v půl druhé ráno,“ uza-
vřel výčet zásahů pan Šilar. 

Hasiči se vrátili v půl 
druhé ráno

„Profíci“ slaví čtyřicet let
Hasičský záchranný sbor Říčany 

slaví čtyřicetileté výročí založení 

profesionální požární ochrany 

v Říčanech. U této příležitosti pořádají 

profesionální hasiči “Den otevřených 

dveří” - v pátek 30. září 2011 od 9 

do 11 hod. Součástí je prohlídka 

služebních prostor stanice HZS 

Říčany, Černokostelecká 447/36 

v Radošovicích. Dále pak od 14 do 

17 hod. na náměstí T.G. Masaryka 

bude předvedena současná technika 

stanice doplněná o výběr techniky 

dobrovolných sborů. Těšit se můžete na 

ukázky praktické činnosti hasičských 

jednotek. Všichni jsou srdečně zváni!

Starostka Martina Čermáková (uprostřed) 

se zástupci pivovaru

Spirometrie 

je přístroj na měření 

plicních funkcí

SPĚCHEJTE 
DO NAŠÍ ŠKOLKY

Letní prázdniny v Mikešově školce byly jako 

předešlé roky ve znamení zajímavého programu, 

her, výletů a zážitků. Každý týden jsme se věnovali 

nějakému zajímavému tématu. Naše děti získaly 

nové poznatky o koloběhu vody v týdnu nazvaném 

„Království Neptuna“. Potom následovala „Ces-

ta kolem světa“, během které se děti seznámily 

s originálními japonskými hrami, např. fukuwarai, 

origamy, tangramy. Afriku představovaly bubny 

a každý si mohl pořádně zabubnovat. Česká repub-

lika nabídla návštěvu farmy snad se všemi domá-

cími zvířaty. Zavítali jsme i na pobřeží Austrálie 

a navštívili nás Indiáni z Jižní Ameriky. Pak násle-

doval „Řemeslný týden“, kdy největší ohlas sklidila 

výroba papíru. Po „Putování s dinosaury“ si každý 

odnesl dinosauří vejce. 

Mikešova školka nabízí několik volných míst pro 

děti od 2,5 – 6let. Během září se děti „rozkoukají“ 

a v říjnu se mohou přijít rodiče podívat. Po nahlá-

šení termínu mohou s námi rodiče strávit libovolný 

jeden den. Přeji úspěšný start do nového školního 

roku, ředitelka Mikešovy školky Miluše Ketzlová.
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Osobnosti regionu

Pane Mikuláši vy jste se popr-
vé objevil před kamerou hned 
v tak zásadním filmu jako byli 
Zlatí úhoři, kde jste hrál po boku 
Rudolfa Hrušínského nebo Vla-
dimíra Menšíka. Povídejte, jaká 
náhoda vás k filmu zavála?

No, to je docela dobrá přího-

da. Karel Kachyňa ten film měl už 

z dobré poloviny natočený a „Prdel-

ku“ hrál Marek Benda. A bohužel se 

zjistilo, že je to syn známého disi-

denta Václava Bendy, takže hrozilo, 

že celý film zakážou. Proto se musel 

narychlo sehnat jiný kluk a náhoda 

tomu chtěla, že také přišli vybírat 

do naší školy. Spolu s dalšími klu-

ky nás pozvali do Paláce Adria, za 

týden jsem dělal kamerové zkoušky 

a za další týden bylo rozhodnuto, že 

roli získám já. A protože se hodně 

spěchalo, aby se dohnal skluz, film 

byl natočený během tří měsíců. 

Vnímal jste to tenkrát jako něco 
výjimečného?

To víte, že ne. Bylo mi devět let 

a neuvědomoval jsem si, že točím 

s takovými hvězdami nebo že ten 

film bude tak moc úspěšný. Spíše 

mě nebavilo se učit texty. Ale pro-

„Prdelko, pojedeme spolu do kina,“ 
řekl mi Vladimír Menšík
Nevíte, kdo je Martin Mikuláš? Tak si vzpomeňte 

na film Zlatí úhoři, kde hrál hlavní dětskou postavu 

– blonďatého kluka, kterému říkali „Prdelka“. 

Herectví je však pro Martina Mikuláše uzavřená 

kapitola. Jeho láskou se stala moderní country 

muzika a jeho přáním je, aby lidé začali tento 

žánr zase poslouchat. Protože to stojí za to.  

tože jsem už s tátou začal trochu 

rybařit, tak mě bavila ta řeka s ryba-

mi. Až s postupem času jsem si toho 

začal vážit.

Máte nějaké vzpomínky na Ru-
dolfa Hrušínského nebo Vladimí-
ra Menšíka?

Pan Hrušínský měl rád svůj klid 

a když netočil, tak si šel sednout 

někam stranou a pozoroval krajinu. 

Nebo mastil s chlapama mariáš. To 

Vladimír Menšík to byl jiný živel. 

Bylo ho všude plno a šla z něho 

ohromné energie. Točilo se hodně 

v exteriérech a bydleli jsme po ho-

telích a jednou ke mně pan Menšík 

přišel a říká: „Prdelko, pojedeme 

spolu do kina.“ Moje hlídací chůva 

to dovolila a tak jsme šli. A když 

se naklonil do okénka, aby koupil 

dva lístky, tak paní pokladní málem 

omdlela. Asi za pět minut přiběhl 

starosta se šerpou a pana Menšíka 

slavnostně přivítal a provedl ho ce-

lým kulturákem. Až potom pustili 

film a pan Menšík okamžitě usnul. 

Jaký máte pocit, když ten film 
nyní vidíte?

Jsem smutný, protože si člověk 

uvědomí, jak ten čas běží a že už ni-

kdy nebudu bezstarostným dítětem. 

A také vidím, jak je mi starší syn 

hrozně podobný. Dělá stejná gesta, 

stejně se tváří.

Nechtěl jste jít po základní škole 
na herectví?

O tom jsem opravdu ani na chví-

li neuvažoval. Ale moje maminka 

možná trochu ano. Volba nakonec 

padla na gymnázium s jazykovým 

zaměřením, protože jsem už od třetí 

třídy chodil na angličtinu. Ze začátku 

jsem nebyl dobrý student, ale pak se 

to zlomilo a začal jsem se angličtinu 

učit a dokonce jsem z ní maturoval 

a potom jsem pokračoval ve studiu 

na Fakultě tělovýchovy a sportu UK 

v oboru tělocvik – angličtina.

A proč zrovna FTVS?
Věnoval jsem se závodně šermu. 

Stejně jako můj táta, který byl mno-

honásobný mistr republiky. A sport 

mě bavil, šlo mi to, tak proč ne. 

Říkal jsem si, že to nebude špatné 

povolání být tělocvikář. A pak přišla 

revoluce a bylo všechno jinak.

A kdy jste se začal věnovat 
muzice?

Už na základce jsem uměl vy-

brnkat pár akordů na kytaru, ale nic 

moc. Potom na gymplu táta někde 

sehnal pětistrunné banjo a mě se 

ten nástroj zalíbil a chtěl jsem se 

učit hrát. Tenkrát naši sehnali uči-

tele až v Čelákovicích, kam jsem 

jezdil z Prahy vlakem. Na vysoké 

už jsem s bráchou založil první blu-

egrassovou kapelu a jmenovala se 

Vabank. Mě bylo devatenáct, brá-

chovi čtrnáct a nebyli jsme špatní. 

Úspěšně jsme absolvovali povinné 

„přehrávky“ před komisí, abychom 

mohli veřejně vystupovat. A dostali 

jsme nejvyšší kvalifikaci a dostávali 

350 Kč za vystoupení, což byly sluš-

né peníze.

Takže jste začal uvažovat o profe-
sionální hudební dráze?

Bylo to trochu složitější. Revo-

luce mě zastihla na vysoké škole 

ve třetím ročníku a tehdy v tom 

stávkovém nadšení k nám na fa-

kultu přišli zahraniční novináři, že 

potřebují překladatele a průvod-

ce. Tak jsem se toho ujal a strávil 

s nimi asi měsíc. A když odjeli, 

tak nás se spolužákem napadlo, že 

bychom se těmito službami mohli 

živit. Bylo to dobré období. Vydě-

lávali jsme slušné peníze a mohli 

jsme hrát. A já si tenkrát uvědomil, 

že ze mě už tělocvikář nebude a že 

se před námi otevřely ohromné 

možnosti. Potom jsem dostal na-

bídku odjet na půl roku do Kana-

dy do Quebecku dělat lyžařského 

instruktora. Po skončení „brigády“ 

jsme projeli celou Ameriku a byla 

to ohromná zkušenost. Kluci z ka-

pely tady v Čechách nezaháleli 

a pár dnů po mém příletu zpátky 

do Čech vyhráli Portu. Pak jsme 

s bráchou a výborným muzikantem 

Petrem Kůsem, který nad námi dr-

žel ochrannou ruku a spoustu věcí 

nás naučil, založili úspěšné kapely 

Quartet a Fámy. 

V roce 2001 jste založil kapelu 
BlueGround, se kterou úspěšně 
koncertujete dodnes a kritiky vás 

chválí. Čeho byste chtěl v muzice 
ještě dosáhnout?

Chtěli bychom dělat moderní coun-

try muziku na té největší profesionál-

ní úrovni a také ji přiblížit poslucha-

čům. Spousta lidí si totiž stále myslí, 

že country se hodí jen k ohníčku nebo 

do hospody. Moderní country to jsou 

ale skvělé písničky, které mají ambice 

zaujmout i mladé posluchače. Bohu-

žel rádia tento typ muziky moc nehra-

jí, ale my se nevzdáváme a připravu-

jeme po deseti letech novou desku. 

Posluchači se mohou těšit i na české 

písničky, ačkoliv zatím jsme zpíva-

li jen anglicky. Tak až deska vyjde, 

dáme čtenářům Zápraží vědět. 

� Mgr. Martin Mikuláš si 

zahrál ještě v dalších filmech 

Karla Kachyni (Lásky mezi 

kapkami deště, Cukrová 

bouda). Také začal účinkovat 

v dětském televizním pořadu 

Studio Kamarád a diváci 

si ho dobře pamatují i jako 

neposlušného žáka Kozelku 

v seriálu Arabela. 

� Ve filmu se prosadil i jeho 

mladší bratr Marek, 

který si zahrál například ve 

filmu V zámku a podzámčí.

� Martin Mikuláš hraje na 

banjo, kytaru a zpívá. 

Několikrát byl oceněn jako 

bluegrassový zpěvák roku.

� Nyní bydlí v Čerčanech 

a pracuje v jedné firmě jako 

marketingový ředitel.
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Hrusice – V místní sokolovně 

uspořádaly Sdružené osady Hru-

sic výstavu kreseb svého „šerifa“ 

Ing. Miloslava Milostného, a to 

při příležitosti jeho blížících se 

osmdesátých narozenin.

„Miloš svými kresbami stmelo-

val nejen všechny chataře, kteří se 

sdružovali v různých osadách, ale 

zároveň je přibližoval k samotným 

Hrusicím,“ vysvětluje Jiří Borovič-

ka z osady Vlčí halíř. „Přece jenom 

jsme my chataři byli místními po-

važováni za „náplavu“. I když mno-

zí z nás do Hrusic jezdí desítky let 

a někteří už zde mají i trvalé bydliš-

tě. Nyní je situace o mnoho lepší.“

Ing. Miloš Milostný se stal 

oficiálně šerifem v roce 1985, 

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

VÝSTAVA KRESEB SAMOTNÉHO ŠERIFA

ale už dlouho předtím neúnavně 

vymýšlel nejrůznější akce. Spolu 

s dalšími aktivními členy SOH 

uspořádal v roce 1975 první roč-

ník Ladovské zabijačky. Letos 

se pořádal již 37. ročník. Veselo 

je vždy i při tradičních dětských 

karnevalech. Velký ohlas měly 

i Ladovy zimní hry, kde se sou-

těžilo v jízdě na saních a na běž-

kách. Na každou akci pan Mi-

lostný nakreslil „zvací“ plakát. Je 

také spoluautorem prvních obec-

ních uvítacích tabulí s kocour-

kem Mikešem a nakreslil mapu 

Hrusic se známými postavičkami 

z knížky Josefa Lady, ze které se 

dozvíte, například kam chodil 

Pepík Ševců do školy. Také dva-

cet let spolupracoval na tvorbě 

časopisu „Hlas Hrusic“ a navrh-

nul keramické poháry a vlaječky 

pro místní fotbalisty.   

„Je toho opravdu mnoho, co 

Miloš vytvořil a především pa-

matoval na všechny své kamará-

dy a když někdo slavil jubileum, 

dostal originální kresbu,“ připo-

míná pan Borovička.

Chataři z osad kolem Hrusic 

jsou prima lidi, kteří se společně 

scházejí při nejrůznějších akcích, 

vedou si kroniku, jezdí na výlety 

po Čechách a zkrátka „drží“ při 

sobě. „Zase aby to nevypadalo 

tak ideálně, tak to víte, že to ob-

čas mezi námi zajiskří. Ale zatím 

jsme všechny spory ustáli a skvě-

lé je, že v naší práci už pokračují 

naše děti. Takže hrusické osady 

budou aktivní i nadále,“ uzavřel 

pan Borovička.
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Starosti měst a obcí

Hrusice jsou známé jako rodiště významné-
ho českého ilustrátora, malíře a spisovatele 
Josefa Lady a každoročně sem zavítá mnoho 
turistů z celé republiky. Co všechno můžete 
návštěvníkům nabídnout?

Snažíme se návštěvníkům nabídnout co nejlep-

ší servis. Staráme se o to, aby bylo nejen co k vi-

dění, ale aby se u nás lidé i dobře najedli a měli se 

případně kde ubytovat. Každý kdo nám jezdí pra-

videlně, musí uznat, že se obec snažíme postupně 

zvelebovat a udržovat. Hlavní lákadlem pro ná-

vštěvníky je určitě Památník Josefa Lady, který 

spravuje Oblastní muzeum Praha –východ. Ote-

vřeno je každý den kromě pondělí a seznámit se 

zde můžete s dílem tohoto významného českého 

umělce a také s tvorbou jeho dcery Aleny. Památ-

ník je umístěn ve vile, kde Ladovi trávili léto. Pro 

rodiny s dětmi je určena naučná stezka „Pohád-

kové Hrusice“ V informačním centru na obecním 

úřadě si můžete vyzvednout prospekty a po cestě 

sbírat razítka. Vydatné občerstvení návštěvníci 

naleznou hned ve dvou stylových restauracích 

U Sejků a v Hořejší hospodě na návsi, které jsou 

vyzdobené ladovskými kresbami, dále v Hrušově 

„U Kaštánků“ a u stánku rychlého občerstvení při 

cestě k Památníku Josefa Lady.

V Hrusicích se také od roku 1998 nachází 
bronzová busta Josefa Lady…

Cítili jsme, že v obci chybí nějaká důstojná 

památka, kterou bychom vzdali hold tomuto vý-

znamnému českému umělci. Ano, sice tady fun-

guje „Památník“, ten ale nepatří obci a my jsme 

chtěli vytvořit něco svého. Nápad na vytvoření 

busty začal nabývat konkrétních rozměrů v roce 

1997, v době oslav 110. výročí narození Josefa 

Lady, kdy mi dlouholetý hrusický chatař pan Ko-

lařík nabídl, že bustu může bez nároku na honorář 

odlít jeho zeť – restaurátor a kovolijec Karel Mráz, 

který má kontakt na akademického sochaře Zdeň-

ka Šejnostu. Ten je jediným sochařem, kterému 

pan Lada stál modelem. Jedinečná sádrová busta 

vznikla v roce 1951 – šest let před smrtí českého 

malíře. Přípravy se poté rozběhly naplno. Projekt 

jsme projednali s vnukem pana Lady, našli jsme 

v obci vhodné místo, zajistili finanční prostředky 

a vypracovali prostorové umístění busty s celko-

vou úpravou okolí. Na pomníku pracovala mimo 

jiné také kamenosochařská firma pana Bohumi-

la Pánka z Říčan, jehož děd postavil v Hrusicích 

v roce 1921 Pomník obětem 1. světové války. 

Slavnostní odhalení busty, která stojí na žulovém 

podstavci se zlatým nápisem „Věnuje rodná obec 

Hrusice“, se uskutečnilo 22. srpna 1998. Každá 

hrusická rodina dostala na památku této událos-

ti desky, kde je toto naše „společné obecní dílo“ 

zaznamenáno.

Snažím se, aby lidé byli hrdí, že žijí v Hrusicích
Pan Ladislav Tesařík zastává v Hrusicích starostenský 

úřad již od roku 1990. „To už je skoro na defenestraci,“ 

tvrdí s úsměvem starosta, který pro svou obec pracuje 

s maximálním nasazením nehledě na úřední dny. 

Domníváte se, že jsou místní obyvatelé 
pyšní na to, že žijí právě zde?

Doufám, že ano. Alespoň se o to snažíme a právě 

takové akce, jako je zhotovení busty Josefa Lady, 

pomáhají v lidech vytvořit vztah k obci a probudit 

jakousi hrdost na to, kde žijí. Já sám mám Hrusi-

ce moc rád a těší mě, že se nám podařilo zrekon-

struovat školku, sokolovnu, dětské hřiště, opravit 

a nasvítit kostel sv. Václava nebo že v Hrusicích 

fungují nejrůznější spolky - Tělovýchovná jedno-

ta Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Dobročinná 

obec Baráčníků, myslivecké sdružení, Sdružené 

osady Hrusic a nově občanské sdružení „Šťastná 

rodina“, které v obci organizují nejrůznější akce. 

V Hrusicích pravidelně pořádáme koncerty váž-

né hudby nebo také setkání rodáků, kdy se k nám 

sjíždějí lidé z různých koutů republiky. Ke každé 

významnější události necháme vytisknout speciál-

ní poštovní dopisnice, aby lidé měli památku. Také 

jsme zavedli vítání občánků v prostorách mateřské 

školy a každý malý Hrusičánek dostane knihu od 

Josefa Lady „Kronika mého života“ s osobním vě-

nováním od vnuka malíře Mgr. Josefa Lady.  

V obci také funguje infocentrum a dokonce 
mají Hrusice vlastní poštovnu.

Infocentrum jsme vybudovali v roce 2005 

a turisté se zde dozví všechny potřebné informa-

ce a samozřejmě dostanou propagační materiály, 

popřípadě si koupí suvenýry. Infocentrum má 

přes léto otevřeno od čtvrtka do neděle, během 

roku jen o víkendech.  

Nápad na vlastní poštovnu vznikl, protože 

mi vadilo, že když si lidé u nás koupí Ladův 

nebo hrusický pohled a pošlou pozdrav, při-

stane na něm razítko z pošty Senohraby, kam 

spadáme. Tak jsem začal pátrat, co všechno je 

zapotřebí ke zřízení obecní poštovny. No a od 

roku 2007 už mohu na úřadě vesele „štemplo-

vat“ vlastním hrusickým razítkem. Někomu to 

může připadat jako zbytečnost, ale já to vní-

mám tak, že i taková drobnost  zvýrazní a po-

sílí povědomost o naší obci.  

Má obec z turistického ruchu 
nějaký příjem? 

Pokud pominu, že návštěvníci zvyšují tržby 

našim podnikatelům, tak ne! Jak již jsem řekl, 

Památník Josefa Lady patří státu ve správě 

Krajského úřadu Středočeského kraje, takže 

příjem ze vstupného nemáme žádný. Propaga-

ce Ladových Hrusic nás naopak stojí peníze 

– na své náklady vydáváme pohledy a různé 

brožury, třeba k výročí vydání slavného Lado-

va plakátu „Braňte knihu“ nebo jsme vydali 

brožurky jako připomínku Ladových obrázků 

na mnoha poštovních známkách. Když jsme 

v roce 2005 slavili osm set let Hrusic, vydali 

jsme na ručním papíře speciální edici známé 

poštovní známky s vodníkem. Velkou odezvu 

mají také naše soutěže v kreslení. Poslední-

ho ročníku se zúčastnilo na třicet škol z celé 

České republiky. Obrázky vyhodnocuje od-

borná porota a výsledky slavnostně vyhlašu-

jeme v sokolovně a ceny předává osobně pan 

Mgr. Josef Lada. Jde o krásnou akci, ale opět 

všechno zajišťujeme z obecního rozpočtu. Ješ-

tě nás čeká úprava parkoviště pro návštěvní-

ky a také jsme rozhodli vybudovat na vlastní 

náklady veřejné toalety. Ale nestěžujeme si 

a bereme to jako čestnou povinnost starat se 

o odkaz národního umělce Josefa Lady, naše-

ho vzácného rodáka.

Nevnímají někteří lidé turistický ruch 
spíše negativně?

Samozřejmě, že to některým lidem vadí a ra-

ději by měli klid. A já jim to nemám za zlé, ale 

Hrusice nemůžeme před návštěvníky zavřít.  

Hrusice však nyní než turistickým 
ruchem žijí stavbou kanalizace…

Ano, podařilo se nám získat dotaci od Mi-

nisterstva zemědělství. V každém případě je to 

obrovský úspěch a po dokončení kanalizace, 

které je plánováno na podzim příštího roku, 

budou mít Hrusice dokončenou kompletní in-

frastrukturu (plynofikaci jsme provedli v roce 

1995/6 a v letech 1999-2001 jsme vybudovali 

v celé obci vodovod, včetně vlastního zdroje 

vody, vodojemů a úpravny vody). Nakonec  

ještě opravíme komunikace včetně zmiňova-

ného parkoviště a bude hotovo. Moji násle-

dovníci budou, s nadsázkou řečeno, už jen 

„natírat ploty“.

Jakou finanční zátěž bude kanalizace 
představovat pro obecní pokladnu?

Budeme si muset vzít poprvé v novodobé 

historii obce úvěr, který pevně věřím zvlád-

neme splácet. V současné době šetříme, kde 

se dá a musím potěšeně konstatovat, že se 

to daří. Celkové náklady na kanalizaci se 

podle projektu vyšplhají do výše 79 milió-

nů Kč, což pro naši obec představuje velkou 

částku.   

Nezdráhají se někteří občané napojit na 
kanalizační řad?

Lhal bych, kdybych tvrdil, že všichni jsou 

výstavbou nadšeni. Současný stav mnoha ob-

čanům vyhovoval, neboť splaškové vody „se 

někam vypouštěly“ a vlastně je to nic nestálo. 

Ale zákon o vodách a kanalizacích hovoří jas-

ně – pokud je připojení technicky možné, lidé 

jsou povinni tak učinit. Zavedli jsem pravidel-

né kontrolní dny, které mohou občané navští-

vit a na kterých řešíme napojení jednotlivých 

nemovitostí. Věřím, že nyní po půlroce prací, 

všichni pochopili, že je to správná věc a že 

pouštění splaškových vod do potoka nebo do 

rybníka není přípustné.

Jakou částkou se budou lidé na připojení 
na kanalizaci podílet?

Zastupitelstvo obce schválilo částku dva-

cet tisíc korun za domovní přípojku. Lidem 

také pomáháme s projektovou dokumentací 

potřebnou k vydání územního souhlasu, pro 

domovní kanalizační přípojku takže se nemu-

sejí o nic starat a běhat po úřadech. Současně 

pro občany obec zajišťuje i hromadně revizní 

šachty, nutné při výstavbě domovní přípojky.

Je to náročné, být neustále ve střehu a hlí-
dat ceny?

To tedy je! Nechci se nějak holedbat, ale 

kdybych přistoupil ihned na první nabídku, 

za některé věci bychom zaplatili mnohem 

více. Třeba při zajišťování povinného staveb-

ního dozoru. Poptávali jsem různé firmy a z pů-

vodních šest set sedmdesáti tisíc korun jsme se 

dostali na tři sta třicet šest tisíc, a z jejich prací 

jsme naprosto spokojení. Stavebními pracemi 

na kanalizačním řadu byla pověřena osvědčená 

firma Energie stavební a báňská a.s. a zatím se 

vše daří k naší spokojenosti.

Starostenský úřad vykonáváte již od roku 
1990. Co se za tu dobu změnilo?

Když jsem do úřadu nastupoval, žilo v Hrusi-

cích něco kolem tři sta sedmdesáti obyvatel a vě-

kový průměr byl spíše vyšší. Dnes máme trvale 

hlášených obyvatel 673, jen za letošní rok se již 

přihlásilo k trvalému pobytu 31 občanů. Stěhují 

se k nám mladé rodiny a obec je čím dál tím ži-

vější, z čehož mám upřímnou radost.  



Mukařov – V poklidné části 

obce Mukařov se odehrála obrovská 

tragédie – tři lidé byli brutálně ubo-

dáni. Podrobnosti tohoto násilného 

trestného činu nebo nějaké speku-

lace nechceme na stránkách Zápra-

ží rozebírat. Zajímalo nás však, jak 

může v takové vypjaté situaci po-

moci starosta obce a jak to pro něho 

bylo složité.

„Ta tragická událost se mě sa-

mozřejmě dotkla o to více, že obě 

dvě postižené rodiny osobně znám. 

Navíc se člověk v prvních okamži-

cích zdráhá uvěřit tomu, že se tako-

vý čin může stát kousek od vašeho 

domova,“ říká starosta Rudolf Se-

manský. „Asi nejtěžší pro mě bylo, 

když jsem byl požádám Policií ČR, 

abych byl přítomen při zajišťování 

důkazů a dostavil jsem se na mís-

to činu. Tam na vás celá ta hrůza 

naplno dolehne. Stejně bolestivá 

jsou i jednání s pozůstalými – ro-

dinami, kterým tato událost vzala 

jejich nejbližší. Chcete jim vyjádřit 

soustrast a říct, jak je vám to straš-

ně líto, ale zároveň vám je jasné, 

že jsou to jenom slova a ti lidé mají 

navždy zničený život.“

Můžete rodině nějak pomoci 
s praktickými záležitostmi, které 
asi nebudou mít sílu řešit?

Samozřejmě se snažíme být ná-

pomocni v tom, co je možné učinit 

ze strany obce. Jednáme s úřady, 

řešili jsem náhradní ubytování, 

protože se maminka se synem 

s pochopitelných důvodů nechtě-

Život v kraji

Chcete vyjádřit soustrast, 
ale jsou to jen slova

jí do domu vrátit. Hodně pomohl 

Bílý kruh bezpečí, který pozůstalé 

bezprostředně po činu kontaktoval. 

Toto sdružení nabízí pomoc zku-

šených psychologů právě obětem 

násilných trestných činů.

Jak reagovali obyvatelé Mukařo-
va? Musel jste nějak zklidňovat 
situaci?

Otřesení jsme z toho všichni a sa-

mozřejmě, že v prvních hodinách po 

vesnici kolovaly nejrůznější zprá-

vy. Lidé se báli, že to byl náhodný 

zloděj, který se tady může ještě 

potulovat. Volali na úřad a  chtěli 

informace. Mým úkolem bylo je 

uklidnit, a musím ocenit, že v tom-

to mi hodně pomohla právě policie, 

neboť v rámci možností jsem byl 

o průběhu vyšetřování informován. 

A to právě z důvodu, abych v pří-

padě nějaké paniky mohl občany 

uklidnit. Na druhou stranu jsem 

ale nemohl vydávat  žádná oficiální 

prohlášení. Oddychli jsme si tak až 

ve chvíli, kdy byl pachatel zadržen 

a bylo jisté, že se nejednalo o bez-

ohledný čin nějakého domovního 

zloděje. Novináři mi často kladli 

velice sugestivní otázky, ale v pře-

míře protichůdných informací bylo 

lépe s různými teoriemi zacházet 

velice střídmě. 

Pomohlo policii ve vyšetřování 
svědectví mukařovských občanů?

Mám informace, že ano a že ve-

lice dobře spolupracovali. Za což 

všem mnohokrát děkuji.

Vážení spoluobčané!
Obracíme se na vás s výzvou 
o co nejrychlejší pomoc v souvislosti 
s tragickou událostí, která postihla 
naše spoluobčany v minulých dnech.
Po jednání na Sociálním odboru 
Říčany s pozůstalými po obětech 
této tragedie, paní Jirsovou a jejím 
synem, se snažíme najít způsob, 
jak jim v jejich nelehké situaci 
maximálně pomoci. Protože se 
z pochopitelných důvodů do svého 
domu nemohou a nechtějí vrátit, 
případně z něj v současnosti cokoli 
vzít a používat, a to včetně oblečení 
a hygienických potřeb, žádáme 
vás o pomoc. Pokud můžete, 
poskytněte jakoukoliv finanční 
částku. Z administrativních důvodů 
pro urychlení věci lze finanční 
dary přijímat pouze v hotovosti, 
výhradně v zalepených obálkách 
s jednoduchým označením adresáta.
Obálky předávejte laskavě osobně 
v kanceláři OÚ Mukařov, 
tel. 323 660 246, 
e-mail: obec@mukarov.cz .

Rudolf Semanský - starosta obce

Lidé kladou 

k brance domu 

květiny a svíčky
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Říčany – Veškerý nemovitý 

majetek města Říčany v celkové 

hodnotě přesahující 2 miliardy ko-

run byl přes tři týdny blokován na 

katastrálním úřadě, a to z důvodu 

exekuce kvůli pohledávce nece-

lých 10 000 korun. 

Exekuce kvůli plynovodu, 

který vedl úplně někde jinde

Případ začal v roce 2009, kdy se 

obyvatelka Louňovic dožadovala 

u soudu, aby Stavební úřad v Ří-

čanech zahájil řízení o odstranění 

plynovodu, jehož ochranné pásmo 

v úseku o délce cca 1m a šířce cca 

15cm zasahovalo do jejího pozem-

ku. V rámci soudního řízení se 

však ukázalo, že plynovod ani jeho 

ochranné pásmo přes předmětné 

pozemky vůbec nevedou. Soud 

řízení zastavil, ale paradoxně ulo-

žil Stavebnímu úřadu v Říčanech 

Městský úřad Říčany s městem Říčany! 
Za chyby stavebních úřadů 

je odpovědný stát

Katastrální úřad pro Prahu – vý-

chod přistoupil na nový právní ná-

zor, z něhož plyne, že není možné 

blokovat majetek města v kauze, 

kde je jako povinný určen městský 

úřad, potažmo státní správa. Za 

chod státní správy a za škody, kte-

ré jejím rozhodováním vzniknou, 

je dle zákonů odpovědný stát. Je-

nomže městské úřady v ČR nema-

jí vlastní datové schránky, nemají 

identifikační čísla a nemají ani 

majetek, takže exekutoři vymáhají 

pohledávky na městech a obcích.

Říčany možná poslouží jako 

modelový případ

„Věřím, že posloužíme jako mo-

delový příklad pro ostatní obce, 

které už třeba pod tlakem exekuce 

zaplatily za stát za nároky uplatňo-

vané na státní správě, byť pod hla-

vičkou městského nebo obecního 

úřadu,“ právní zástupce města 

Říčany JUDr. Vojtěch Němec.

„Proč platit z rozpočtu Říčan, 

vlastně z rozpočtu říčanských 

obyvatel za rozhodování státu?“ 

ptá se starosta Říčan Vladimír 

Kořen. „Určitě pro nás tato kauza 

neskončila a chtěli bychom, aby 

vznikl precedens a podobná situ-

ace se již nemohla opakovat ani 

v ostatních městech a obcích.“

 
Vedením města Říčany je 

pověřeno zastupitelstvo, 

rada a starosta. Vedením 

městského úřadu je 

pověřen tajemník, který 

je zaměstnancem města. 

Je jmenován a odvoláván 

starostou města s předchozím 

souhlasem ředitele krajského 

úřadu.

Život v kraji

Kunice–Vidovice – Do moder-

ního sportovního areálu zámku 

Berchtold přijely na soustředění 

před zahájením kvalifikace na 

ME v kopané žen české repre-

zentantky pod vedením hlavního 

trenéra Vladimíra Hrušky. Kunic-

ký areál již v minulosti několikrát 

hostil reprezentaci mužů. Letos 

poprvé však na Berchtold zaví-

tala „krásnější“ fotbalová repre-

zentace. Sportovkyně byly uby-

tované v nově otevřeném Hotelu 

zámek BERCHTOLD a užívaly 

si perfektních služeb, kvalitního 

ubytování, výborné kuchyně a ta-

České fotbalistky 
trénovaly na zámku

ké příjemného zájmu veřejnosti. 

V rámci „Rytířských slavností“, 

které se v létě tradičně na zámku 

konají a které navštívilo přes osm 

set návštěvníků, všichni přítomní 

našim reprezentantkám popřálo 

potleskem úspěch v celé kvalifi-

kaci. Tu tým zahajuje v Rakousku. 

„Pěkný dojem z celého soustředě-

ní nezkazil ani déšť a Hotel zámek 

BERCHTOLD operativně zajistil 

i další kvalitní hřiště včetně dopra-

vy. Tímto děkujeme za spolupráci 

FK Červany a našemu fotbalu pře-

jeme hodně úspěchů,“ uvedl ředi-

tel hotelu JUDr.Václav Růžička.

  

Strančice – Mateřská školka ve 

Strančicích rozhodně neměla během 

prázdnin volno. Panoval zde čilý 

pracovní ruch. „Ve školní kuchyni 

a skladech potravin se malovalo 

a došlo k výměně poslední ze série 

původních lednic,“ prozradila nám 

ředitelka školky Mgr. Pavla Petrů 

Kicková. „V prvním patře vily se 

kompletně zrekonstruovalo sociální 

zařízení. Došlo k výměně rozvodů 

vody a odpadů, instalaci sprchové-

ho koutu a bojleru a celá technická 

část dostala nové obklady a dlažbu. 

Změnou patrnou na první pohled 

z ulice je zastřešení terasy a rozší-

U NÁS SE 
O PRÁZDNINÁCH 
PRACOVALO

uhradit náklady na soudní řízení 

ve výši 9 640 Kč.

Tato podivná pohledávka se 

však někde na říčanském měst-

ském úřadě zatoulala a nebyla včas 

zaplacena, proto byla 13. 6. 2011 

Okresním soudem Praha – východ 

nařízena exekuce na majetek Měst-

ského úřadu Říčany. Ale zabloko-

ván byl majetek města, což jsou 

dva různé subjekty. A to si neuvě-

domil ani soud, ani exekuční úřad. 

Město Říčany okamžitě začalo 

podnikat potřebné kroky a během 

tří týdnů se podařilo plombu z ka-

tastru nemovitostí odstranit. „Jsem 

rád, že pan exekutor JUDr. Ond-

řej Mareš z exekutorského úřadu 

v Litoměřicích přistoupil na naši 

argumentaci a celou záležitost se 

podařilo promptně dořešit,“ hod-

notí situaci starosta Říčan Vladi-

mír Kořen.

ření hrací plochy 1. třídy mateřské 

školy o přibližně  18 m2. Došlo tím 

nejen ke zhodnocení jinak nevy-

užívané, na sever situované části 

budovy, ale zároveň i k odvlhčení 

tělocvičny umístění pod terasou. 

Nejpodstatnějším důsledkem 

této investice je možnost kladně 

vyřídit další žádosti o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání a tím 

navýšit kapacitu mateřské školy. 

Nový nábytek a dětská sedací sou-

prava v barvách naší školky jsou už 

zdánlivě kosmetickou úpravou, kte-

rá však určitě potěší děti,“ uzavřela 

paní ředitelka. 

Soud i exekutor si spletli 

V souvislosti s vraždami se také 
objevily spekulace, že by v tom 
mohli být zapleteni „kolotočáři“, 
kteří pravidelně každý srpen 
jezdí do Mukařova na pouť.

Ano a také se říká, že se vždyc-

ky v tomto období v Mukařově více 

krade. Já ale musím prohlásit, že 

s rodinami, které pouť pořádají, mám 

jen dobré zkušenosti. A pokud vím, 

tak i s policií dobře spolupracovali, 

nic neskrývali a umožnili jim pátrat 

i v soukromí svých příbytků. Sice 

se tam našli i výtečníci, kteří nemě-

li v pořádku doklady, ale to s tímto 

činem vůbec nesouviselo. Nejen oni 

byli, myslím, událostí velice otřese-

ni a celá letošní pouť probíhala se 

ztišenou hudbou a o poznání smut-

něji. Navíc jsme dohodli, že během 

sobotního odpoledne, kdy na pouti 

bývá vždy nejvíce lidí, uctíme spo-

lečně památku tragicky zesnulých 

třemi minutami ticha. 

ŠESTNÁCT CYKLISTŮ A JEDEN PĚŠÁK
Kostelec n. Č. l. – Na jubilejním 

dvacátém setkání „Kostelců“ ne-

mohl chybět ani Kostelec nad Čer-

nými lesy. Akce se tentokrát konala 

v Červeném Kostelci a zúčastnilo 

se celkem 14 obcí z celé republiky. 

Kostelec nad Černými lesy reprezen-

toval sbor Chorus Angelicus, Ženský 

komorní sbor, děti z Kosáčka a dále 

kuželkáři, hasiči, nohejbalisté a sa-

mozřejmě cyklisté, kteří vyjeli už dva 

dny předem po vlastní ose. Cestou 

se k nim jako tradičně připojil i pan 

Šimon, který zvládl ujít velkou část 

trasy pěšky. Celkem se výletu zúčast-

nilo šestnáct cyklistů a  byla to v po-

řadí již 18. cyklistická cesta v rámci 

každoročního setkávání Kostelců.

Nepadaly i návrhy celou pouť 
zrušit?

Tak tyto návrhy padaly jak od ob-

čanů, tak i od některých zastupitelů. 

Samozřejmě, že jsme to tedy museli 

zvážit. Mukařovská pouť má ale ob-

rovskou tradici, a mohu snad říci, že 

i ti lidé, kteří dnes bohužel nejsou 

mezi námi, na pouť rádi chodili. 

A tak bylo rozhodnuto pouť nerušit. 

Rád bych ale dodal – pokud vím, tak 

nikdo z těch, kteří kvůli pietě volali 

po zrušení pouti, se nijak nesnažili 

postiženým pomoci a ani doposud 

nereagovali na výzvu obecního úřa-

du, který organizoval pro pozůstalé 

sbírku.

První setkání Kostelců se usku-

tečnilo v roce 1992 v Kostelci nad 

Černými lesy. Cílem této akce je 

navázat přátelské vztahy, dozvědět 

se něco o jiné obci a především se 

pobavit. Nejinak tomu bylo i letos. 

Po slavnostním průvodu, ve kterém 

se představily všechny zúčastněné 

obce, následoval bohatý program, 

který zahájili jednotliví starostové 

a starostky. Každý z nich se poch-

lubil, jak se obci daří. Pak následo-

vala hudební a taneční vystoupení, 

výstavy a také nejrůznější sportov-

ní klání.



inzerce
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Život v kraji

Pro nejmenší robátka je určen program hudebně 

rytmické výchovy Yamaha (PRVNÍ KRŮČKY 

K HUDBĚ a dále RYTMICKÉ KRŮČKY). Novinkou 

bude od září OSTROV OBJEVŮ pro námořníky 

(děti od 15-26 měsíců) a kormideníky (děti od 24-36 

měsíců) s rodiči. Během tématicky zaměřených aktivit 

dítě postupně zapojuje všechny smysly (ochutnává, 

čichá, pozoruje, hmatá a poslouchá). Ve CVIČENÍ 

S PÍSNIČKOU A ŘÍKANKOU získávají děti od 

2 do 3 let zábavnou a přijatelnou formou pohybové, 

hudební i rytmické dovednosti. Rodiče jim ve všem 

dle vedení zkušené lektorky pomáhají. Již tradiční 

kurz TANEČKY A CVIČENÍ zaujme děti s rodiči 

od 2,5 do 6 ti let. Děti si hravou formou zacvičí, 

zasoutěží, získají základní pohybové dovednosti za 

pomoci pestrého náčiní i nářadí. Naučí se vzájemné 

komunikaci, spolupráci i dodržování základních 

pravidel pro cvičení.

Pro předškoláky, kteří již nepotřebují asistenci 

rodičů jsou vhodné POHYBOVÉ HRY se zábavným 

cvičením. Po rozcvičce následují různé soutěže, 

hry i cvičení s náčiním a na oblíbeném nářadí. 

Děti zdolávají i různé, jim přiměřené, překážkové 

dráhy, rozvíjí obratnost, koordinaci, samostatnost, 

soutěživost i spolupráci s ostatními dětmi. Pro 

děvčátka doporučujeme kurzy BALETU. Baletní 

průprava je rozdělena do 3 lekcí, od úplných 

začátečníků, dívek již od 5-ti let, které mohou po 

zvládnutí základů postoupit do dalšího kurzu pro 

pokročilejší a nakonec až do výběrové skupiny. 

Kromě baletní průpravy se děti naučí i jednoduché 

akrobatické prvky, rozvíjí koordinaci a rytmické 

cítění. Horkou novinkou je ZUMBA PRO DĚTI od 

4 do 7 a do 7 do 12 let. Dětská zumba je kombinace 

prvků aerobiku s latinsko-americkými prvky. Tančí 

se na zábavnou a chytlavou hudbu a hodina je 

poskládaná přesně podle potřeb a možností dětí. 

Choreografie jsou vždy proloženy zábavnou hrou, 

která slouží zároveň jako motivace k lepším výkonům. 

ANGLIČTINA METODOU HELEN DORON umožňuje 

již předškolákům nabytí jazykových znalostí hrou, 

takže je pro ně cizí jazyk samozřejmostí. 

Mladší i starší školní děti se mohou vyžít ve 

2 kurzech BADMINTONU. Taneční směry pro mladé, 

jakými jsou STREET DANCE, BREAK DANCE A HIP 

HOP vedou mladí a zapálení lektoři v samostatných 

kurzech, ve kterých nejde jenom o pohyb a tanec, 

ale i o životní styl blízký teenagerům. Čistě sportovní 

vyžití v klasickém míčovém sportu, VOLEJBALE, 

najdou pod vedením zkušených trenérů junioři. 

Věříme, že hitem podzimní sezóny bude nový kurz 

BOXU s mistrem republiky Standou Stárkem. Kurz 

je určen pro zájemce od 10 let  a bude probíhat 

v  sobotu od 9.30 do 11.00. Kromě základů techniky 

boxu bude rozvíjena i všestranná příprava pro 

zlepšení kondice, nutné k zvládání specifických 

dovedností boxerů. Pro děti, které mají raději 

kulturu než sport, jsou určeny kurzy výuky HRY NA 

KYTARU, HRY NA BICÍ, KERAMIKY A ENKAUSTIKY. 

Chcete žít aktivně? Pak máte příležitost najít vhodné programy 

určené již pro ty nejmenší ratolesti od 4 měsíců až po seniory 

ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově, které v současné 

době nabízí velkou škálu kurzů a další služby 

pro občany Ondřejova a širokého okolí. 

Ve 3 kurzech pro budoucí kytaristy 

se děti a někdy i zájemci z řad 

dospělých naučí základům hry na 

kytaru i elektronickou, písničkovým 

doprovodům, akordům i hudební 

teorii.  U bicích se jedná o individuální 

výuku na bicí nástroje dle dohody 

a zájmu účastníků. Na enkaustice 

se seznámíte se základními 

technikami práce s enkaustickou 

žehličkou, voskovkami i různými 

dalšími pomůckami. 

Početnou kategorii zájemců, dospělých, 

můžeme uspokojit celou škálou kurzů s různým 

zaměřením, takže si určitě každý vybere podle své 

chuti. Pro ty akčnější jsou připraveny hodiny ZUMBY, 

jejíž kouzlo spočívá v kráse a jednoduchosti latinsko-

amerických rytmů. Při hodině propotíte veškeré 

oblečení, spálíte až 500 kalorií a přitom budete zářit 

úsměvem od ucha k uchu. Top aktivitou jsou kurzy 

TANEČNÍHO AEROBIKU A FORMOVÁNÍ TĚLA 

mistryně světa Olgy Šípkové. Úterní je více zaměřen 

na taneční aerobik a choreografie, formování těla 

ho doplňuje. U čtvrtečního kurzu je tomu naopak. 

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE pro ženy jsou nově 

doplněny i  fitness latinou, která je zaměřena více 

kondičně, obdobně jako zumba. Taneční kroky 

a jednoduché kombinace latinsko-amerických 

tanců jsou však stále základem. Velmi účinná forma 

vytrvalostně silového aerobiku střední až vysoké 

intenzity zatížení je využívána v kurzech STEP 

AEROBIKU. Step aerobik je výborný na redukci 

váhy, zvyšuje celkovou fyzickou kondici a pomáhá 

tvarovat celé tělo. Na tvarování těla pomocí různého 

náčiní i posilovacích strojů formou individuální 

i formou kruhového tréninku se zaměřují 2 kurzy 

BODY FORM. 

Neméně účinné, ale vedené v pomalejším tempu, 

jsou kurzy zaměřené na zdraví nejen těla, ale i duše. 

SHIATSU vám umožní spojit se s vlastním tělem, 

uvědomíte si své vlastní potřeby, které pomohou 

zmírnit některé obtíže a podpořit plynulý tok vaší 

energie v těle. Naučíte se vhodná cvičení a masážní 

techniky. POWERJOGA je dynamickou formou jógy. 

Je zaměřena na harmonii těla a mysli, rozvoj fyzických 

a psychických schopností a odbourání stresu 

a napětí. KLASICKÁ JÓGA obohacuje a harmonizuje 

nejen tělo, ale i duši. Naučíte se jednotlivé jógové 

polohy, které nejsou v  lekcích vedeny do extrémních 

poloh, takže je zvládne každý. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 

využívá k protažení zkrácených svalových skupin 

a naopak posílení těch ochablých, prvků zdravotní 

gymnastiky i jógy. TAIJI znamená být v souladu 

se změnami, které se dějí v našich životech. Při 

cvičení jsme si stále vědomi změny v každém 

pohybu se zaměřením na jeho průběh, ne výsledek. 

Kurzy  CVIČENÍ S BALANČNÍMI POMŮCKAMI 

využívají balanční dynamické i statické prvky, které 

aktivně zatěžují zejména hluboké zádové svaly, 

stabilizátory a předchází tak bolestem v zádech. 

Speciální kurz CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA je 

zaměřený na prevenci bolestí zad, s kterými se 

během svého života setká snad každý a je určen 

všem, kteří chtějí cíleně pro svá zdravá záda cvičit. 

V kurzech se naučíte speciálním cvikům známé 

paní Mojžíšové a rovněž vhodným prvkům z Pilates, 

zaměřeným na oblast zad. Zájemcům o duchovní 

cvičení pomocí různým technik doporučujeme kurz 

ESOTERIKY. K pochopení může pomoci následující 

motto: “Budete-li se snažit porozumět celému 

vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte 

porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.”  

V SKC působí rovněž oddíl TAEKWON DO, 

který nabízí účast na svém programu zájemcům 

všech věkových kategorií. Zájemce o studium 

jazyků jistě uspokojí profesionální přístup k výuce 

JAZYKOVÉ ŠKOLY LANGFOR, která zajišťuje 

výuku jazyků, zejména angličtiny, ale na základě 

zájmu i jazyků dalších. Skupinám i jednotlivcům, 

kteří chtějí sportovat samostatně nabízíme využití 

posilovny i tělocvičny na pronájem. Samostatnou 

kapitolu centra tvoří nedávno zřízené MATEŘSKÉ 

CENTRUM BERUŠKA, vedené Ivetou Zadákovou, 

které umožňuje zaměstnaným maminkám i těm 

na mateřské dovolené, hlídání a všestranný rozvoj 

předškolních dětí. Nabízí každý všední den v průběhu 

celého roku dopolední, celodenní i hodinové 

hlídání s dětskými hrami, říkankami, výtvarným 

a sportovním vyžitím.

Velkou a dlouhodobou snahou centra je vytváření 

přátelského volnočasového prostoru pro všechny. 

Chceme být místem pro setkávání přátel, rodin a dětí 

a rozšiřovat naši nabídku i o další služby. Nechte se 

překvapit a přijďte se podívat. Centrum je v pohybu 

od rána do večera.

SKC v Ondřejově je 
plné dobré nálady a pohybu

Život v kraji

Tehovec – Na Městském stadionu v Ostra-

vě – Vítkovicích se konalo Mistrovství České 

republiky dorostu SH ČMS (Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezka). Již podruhé se této 

soutěže zúčastnil v kategorii dorostenců i Aleš 

Hořický z SDH Tehovec. „Na tuto soutěž po-

stupovali první tři dorostenci z krajského kola, 

které se konalo v Sedlčanech a Aleš postoupil 

z 1. místa,“ prozradil vedoucí dorostu SDH 

Tehovec Martin Bílek. „Disciplíny, v kterých 

se soutěží jsou běh na 100m s překážkami, 

testy z oblasti požární ochrany a dvojboj (běh 

na 100 m s proskočením cvičného okna a pře-

ALEŠ JE V DVOJBOJI 
SEDMÝ V REPUBLICE 

nesením hasičského přístroje + běh na 100 m 

s překážkami). V běhu na 100m s překážkami 

zaběhl Aleš svůj osobní rekord 18,27 s. Ze 144 

závodníků obsadil pěkné 33. místo. Druhý den 

jsme se po bezchybných testech připravovali na 

dvojboj, ve kterém patřil mezi favority. Potvr-

dil to již v prvním pokusu časem 15,84s. Tento 

čas nakonec znamenal krásné 2. místo (vítězný 

čas byl 15,72 s). V celkovém pořadí jednotliv-

ců skončil na 7. místě. Tímto děkuji Alešovi za 

reprezentaci sboru i obce a všem fanouškům, 

kteří za námi přijeli až do Ostravy,“ uzavřel 

Martin Bílek.

Velká škoda, že pršelo
Strančice – Obec Strančice ve spoluprá-

ci s mateřským centrem Lodička uspořáda-

la Anenský pouťový trh u kaple sv. Anny. 

„Díky  celé řadě dobrovolníků, včetně paní 

učitelky z naší školy Jany Dočkalové, se 

i přes nepřízeň počasí akce vydařila,“ uvedla 

místostarosta Strančic Hana Jarošová. „Ně-

kolik stovek návštěvníků mohlo shlédnout 

mistry starých řemesel, například kováře, 

dráteníka i košíkáře, výrobce dřevěných hra-

ček a také si koupit jejich výrobky. Nechy-

bělo bohaté občerstvení včetně výtečné kávy 

a bylinkových čajů, tradiční domácí koláče, 

perníčky i rychlokvašky a utopenci. Pro děti 

byl připraven historický kolotoč a střelni-

ce, pro menší dětský koutek, větší děti si 

mohly v kreativní dílničce vyzdobit trič-

ka. K tanci a poslechu hrála kapela Mar-

šovanka, dvě vystoupení mělo i divadlo 

Narcis s jejich krásnými marionetami.“



� Dětská ambulance v Olivovně má nově 

uspořádány ordinační hodiny pro dětské paci-

enty: Úterý od  17:00 do 19:00 MUDr. Petr Žá-

ček, MBA. Ve středu od 16:00 do 18:00 prim. 

MUDr. Petr Koťátko a ve čtvrtek od  8:00 do 

15:00 MUDr. Olga Böhmová. Můžete se objed-

nat na telefonech  +420 323 619 165  a  +420 

323 619 166.

� Přímo na začátku prázdnin se zase někdo po-

kusil dostat Olivovnu do kolen. Možná to byl 

plán či nedopatření.  Ale právě v době, kdy jsou 

všichni někde na prázdninách, jsme absolvovali 

kolečko rozhovorů, jednání, kontrol a dokazová-

ní. Je dnes možno napsat, že je vyhráno a poje-

deme dál. Na konci toho kolečka jsme také zaví-

tali k panu primátorovi na pražskou radnici. Ten 

vítr byl tentokrát odjinud, a tak jsme s pražský-

mi představiteli v polovičce srpna spíše přátel-

sky plánovali nový rozvoj a investice. Praha má 

zájem Olivovnu více využít pro sociální služby 

a zvažuje alternativy, ve kterých má léčebna 

a její dosavadní život pevné místo. 

� V létě jsme podepsali smlouvu na tříletý grant 

tak zvané „pobytové sociální rehabilitace“ dětí 

a mládeže se Středočeským krajem. To je hodně 

podobné tomu účelu, pro který to Olivovi sta-

věli. Také finišujeme opravy historických frag-

mentů vybavení Olivovny, například oltáře. Ce-

níme si i původního pantu či zámku v nábytku. 

Restaurátoři se neskutečně pekli za skleněnou 

přepážkou a Národní památkový úřad nám ji do-

poručil odstranit. Ta moc historická není, tak ji 

vydražíme, třeba se bude někomu hodit. 

� O prázdninách se v Olivovně hrály i pohád-

ky. V neděli 14. srpna u nás koncertoval Cvrček 

a Šnek, duo zralých muzikantů dílem z Ameriky 

a z Čech hrálo malým i velkým na housle a akor-

deon (fotka). Hráli nám Lucie a James Carlson. 

Na 11. září chystáme koncert legendy tramp-

ské a swingové hudby – Jitky Vrbové a Standy 

Chmelíka. Zase v 17:00 hodin. Malé pohoštění 

bude pravidelností. Produkuje to s námi Zápra-

ží, pan Pavel Peroutka a Rádio Blaník. Výtěžek 

je vždy směrován  pro Olivovnu a práci s dětmi. 

V kapli se bude něco dít vlastně každou neděli 

ve stejnou hodinu – až na výjimky. Sledujte naše 

webové stránky a facebookový profil na který se 

dostanete rovnou z www.olivovna.cz 

MAS Říčansko
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Zamyšlení

ZPRÁVY 
Z OLIVOVNY

Rouhači
Já sám trpělivost nemám. 
Musím si o ni denně říkat

Děkuji za psaní a vzkazy. Píšete občas 

s notnou dávkou skepse a smutku. Svět, 

který známe, jakoby tak trochu končil. Li-

dem dochází trpělivost. Dokonce sahají na 

svůj život nebo jej upírají druhým. Bolí to. 

Začíná chybět trpělivost a naděje. Nadzve-

dl mne dotaz: „Kde mám tu trpělivost jako 

brát!?“ A protože to nebyl dotaz jediný, 

odepisuji.

Já sám trpělivost nemám. Musím si o ni 

minimálně jednou denně říkat, po pravdě 

řečeno spíše několikrát denně... Naučil jsem 

se probírat svůj život s Pánem Bohem. Už 

slyším to syknutí... „Kecy!“ Tak zkusím od-

povědět příběhem: Potkala mne v jednom 

říčanském obchodě sličná dívka a po otázce, 

zda jezdím na benzín či naftu, mi začala do-

poručovat novou kreditní kartu. Krása však 

není kvalifikací pro důvěryhodnost v hos-

podaření. Poděkoval jsem tedy. Kreditky 

nazývám spíše adiktky (od angl. addiction 

- závislost). Nemají mi přidat kreditu a ani 

z nich necítím moc důvěryhodnosti. Spíše 

mne odsuzují k závislosti na tom, co nepo-

třebuji, ale mohu koupit, a pak to s úrokem 

splácet. Cizojazyčné názvy tedy spíše za-

krývají skutečnost. A tak ty karty lidé téměř 

Daniel Kvasnička, 

farář

nenávidí, tedy to pozdější splácení dluhu. 

A učí se moudré soběstačnosti. Jakkoli je to 

v domácí ekonomice rozumné, v hospoda-

ření s trpělivostí je to naopak. Člověk, i ten 

nejsilnější, spíše selhává, není soběstač-

ný. Potřebuje oporu, potřebuje důvěřovat 

a získávat kredit. Není to žádná hloupost, 

když si přiznáme svou potřebu a požádáme 

o úvěr nebeské trpělivosti: „Bože, téměř 

– tedy vůbec – se neznáme. Nemohl bys mi 

trochu navýšit konto? Potřebuji trpělivost 

s dětmi, s partnerem. Potřebuji trpělivost 

v práci, je to totiž hrůza...“ Tak by to nějak 

mohlo znít. Jsem přesvědčen, že to dovede-

te vyjádřit daleko líp, naléhavěji a vtipněji.

Začíná školní rok. Mně se zase začnou schá-

zet Rouhači. Jedna příležitost je v Olivovně, 

každý čtvrtek v 19:00 v MAS Říčansko. 

Bavíme se o všem, co návštěvníky zajímá 

a trápí. Zavolejte si (604 947 739) a přijď-

te. Dodávám už jen tradiční závěr: „Pište, 

pokud chcete na 

daniel@rouhaci.cz.

ZEMĚ ŽIVITELKA 
OCHUTNALA 
ŘÍČANSKO
MASka a její partner Dobrý trh.cz  propa-

goval tradičně od 25. do 30. srpna 2011 na 

nejvýznamnějším zemědělském veletrhu ČR 

v Českých Budějovicích svůj region. 

V letošním 38. ročníku bylo Říčansko na společné 

středočeské expozici a na venkovním prodejním 

stánku. Kromě všech obcí a zajímavých míst 

k návštěvě, jako je zámek Berchtold, pěší stezky 

a cyklostezky apod. se představili místní výrobci 

– Kunické cereálie Bonavita, Olivovy lázeňské 

oplatky, truhlář pan Motuz s dřevěnými hračkami 

z Klokočné a originální výrobky z Říčanského 

Tvořínka. Dorbý trh také prodával a propagoval řadu 

dalších výrobků, které pochází z našeho regionu. 

Pokud jste se do Českých Budějovic nedostali, 

nezoufejte, chutnat můžete i vy skrze jejich stránky.  

Celodenní program s lidovou muzikou a občerstv

ením v pavilonech venkova R1, R3 a na okolních 

plochách  přinesly to nejlepší z života na českém, 

moravském a slovenském venkově. V  pátek 26. 

8. proběhl také Večer venkova s účastí ministra 

zemědělství. Součástí mezinárodního agrosalonu 

byly opět dvě samostatné výstavy: Mezinárodní 

výstava družstevnictví a tvorba a ochrana životního 

prostředí, zastřešená pod samostatným náz-

vem Ekostyl. 

Finsko, Litva 
a Německo 
partnery 
Říčanska

Říčansko míří na mezinárodní scénu. MAS 

uzavřela smlouvy o spolupráci se zkušenými 

místními akčními skupinami z EU a dohodla se 

s nimi na společných projektech. „Chceme plně 

využít možnosti metody Leader, která je celoev-

ropskou iniciativou“, říká manažerka mezinárod-

ní spolupráce Petra Přílučíková, „a zrealizovat 

na Říčansku projekty se zahraničními partnery. 

Vedle příkladů dobré praxe nám mohou pomo-

ci zpestřit nabídku místního cestovního ruchu 

a předat zkušenosti při vzdělávacích aktivitách“.  

V polovině srpna proběhla na Ministerstvu ze-

mědělství veřejná obhajoba žádostí o dotaci pro 

spolupráci místních akčních skupin a i MAS Ří-

čansko zde předvedla své dva projekty. 

První „Za poklady venkova“ má vedle tří MA-

Sek z České republiky za partnery právě Finskou 

a Litevskou MAS. V projektu jde především 

o propagaci regionálních výrobků a řemeslníků, 

získání regionální značky pro Říčansko a další 

MAS a rozvoj cestovního ruchu. Pokud projekt 

bude podpořen, můžete se těšit na festivaly naší 

venkovské kultury, tradic, výrobků i chutí, a také 

finské kováře a litevský folklor. Druhý projekt 

s názvem „Metoda LEADER budoucnost ven-

kova“ nabízí vzdělávací aktivity v průběhu let 

2012–2013 ve spolupráci devíti MAS českými 

a dvěma zahraničními, Německé a Finské. Cyk-

lus vzdělávání je zaměřen na tři skupiny lidí – širo-

kou veřejnost, vůdčí osobnosti života na venkově 

a manažery LEADER. Na tento projekt by měl 

příští rok navázat další, zaměřený na představite-

le samospráv. Realizace by měla být hlavní opo-

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

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

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

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

Program LEADER 2007–2013 měl být, jak na-

značují letopočty, na sedm let, ale zůstalo pět a půl. 

Smlouvu na program podepsalo prvních 48 MAS 

(včetně MAS Říčansko) teprve v červenci 2008. 

A tak se dá s jistou nepřesností říci, že poločasem 

programu, a tedy poločasem plnění Strategického

plánu LEADER, k němuž jsme se ve smlou-

vě zavázali, je konec roku 2010. MAS Říčansko 

mělo povinnost zpracovat „pololetní vysvědčení“ 

za období 2008–2010 – střednědobé hodnocení. 

Připravili jsme požadovaný dokument, budeme 

ho odevzdávat a spolu s každoročním 

hodnocením naší činnosti obhajovat 

na Ministerstvu zemědělství počátkem 

září. Některé pasáže materiálu jsou 

popisné a metodické pasáže pro šir-

ší okruh čtenářů nesrozumitelné. Ale 

máme i pár zajímavých přehledů reka-

pitulující výsledky plnění programu za 

dva a půl roku. Úvodem připomeňme 

názvy našich fichí (tedy na co je mož-

né v MAS Říčansko žádat) které jsou v tabulkách 

připomenuty jen čísly:

Fiche 1: Cestovní ruch – oblast pěší naučné 

stezky , Fiche 2: Cestovní ruch – malokapacitní 

ubytování, půjčovny sportovních potřeb, Fiche 3: 

Integrovaný rozvoj obcí-celkový vzhled a kvalita 

rou pro založení Centra regionálního vzdělávání 

venkova se sídlem ve Valči, které by bylo „uni-

verzitou“ pro český venkov. Většina vzdělávacích 

aktivit by ale měla probíhat právě v Říčanech. 

Oba projekty jsou podložené výzkumy a po-

ptávkou v regionech a mají velkou šanci uspět. 

U obou je výše dotace 90%, na MAS Říčansko 

tak bude přidat na realizaci kolem 150 tis Kč.

Leader a MAS Říčansko v poločasu hry
života,  Fiche 4: Integrovaný rozvoj (Volnočasové 

aktivity a sport) – obnova a rozvoj veřejné infra-

struktury , Fiche 5: Rozvoj a uchování kulturního 

dědictví a nyní již pro nezájem a velkou adminis-

trativní zátěž zrušené Fiche 6: Vzdělávání a infor-

mace a Fiche 7: Zakládání mikropodniků.

Žadatelé podali do výzev od podzimu 2008 do 

konce roku 2010 přesně 79 žádostí, z nich bylo 

podpořeno celkem 34 projektů v celé oblasti 

Říčanska. Kolik a na co se peníze použili, vidíte 

v tabulce níže: 

Všechny projekty naleznete také na našich 

stránkách: www.mas.ricansko.eu Kromě toho 

MAS také úspěšně žádá na vlastní projekty 

– především obnovu pěších cest, které propojují 

naše obce a města s okolím. Děkujeme za vaši 

podporu a spolupráci a již nyní připravujeme na 

zimu 2012 novou výzvu.

Zahájena druhá etapa revitalizace 
Holských rybníčků

Průhonice – V Průhonicích – Holi se nachá-

zí cenná kaskáda sedmi rybníčků, o kterou spo-

lečně pečuje obec, spolek rybářů Hole a pro-

vozovatel restaurace Hliněná bašta. „Jedná se 

o velmi unikátní a milou část naší obce, která 

si zachovala venkovský charakter a díky péči 

všech výše uvedených je i dobře udržovaná,“ 

uvedla paní starostka PhDr. Hana Borovičková. 

„Podél rybníčků vede cesta, která je příležitostí 

pro příjemnou procházku, při které se můžete 

posadit na lavičku a chvíli pozorovat vodní hla-

dinu. V této souvislosti bych chtěla poděkovat 

zejména spolku rybářů Hole, což jsou většinou 

naši spoluobčané, kteří v sousedství rybníků 

bydlí, za čas a energii, kterou tomuto místu 

dobrovolně věnují. Hezké prostředí ocení ze-

jména ti z nás, kteří si dobře pamatují skládku 

hyzdící tuto lokalitu ještě na počátku 90. let mi-

nulého století.“

V tomto měsíci bude zahájena druhá etapa 

obnovy a revitalizace Holských rybníků a do-

končení se plánuje na jaro roku 2012. V první 

etapě (v letech 2002 – 2003) byly revitalizová-

ny 5., 6. a 7. rybník, v druhé etapě jsou na řadě 

1. až 4. rybník (1. rybník vidíte 

z ulice Újezdská, 7. z ulice Kun-

ratická). Ačkoliv to na první po-

hled nevypadá, rybníky jsou ve 

špatném technickém stavu a vy-

čištění a další údržbové práce 

jsou nutné. V rámci zachování 

této unikátní přírodní lokality 

se obec rozhodla revitalizaci 

dokončit, přestože se nepodaři-

lo získat dotaci. V rámci výbě-

rového řízení získala zakázku 

firma AQUASYS spol. s.r.o. ze 

Žďáru nad Sázavou a cena je 

1 718 230 Kč včetně DPH.
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pecená kolena – pivní sýry – saláty
marinovaná zebra – pivní rady na terase - cecho/decho

párty stan

V.
ROČNÍK

24.–25. ZÁŘÍ 2011

MNICHOVICKÝ OKTOBERFEST JE POŘÁDÁN BEZ SPOLUÚČASTI SPONZORŮ A OBDOBNÝCH DÁRCŮ

hraje
kapela

(od 14.00 hod.)
Hlavní den: sobota 24.9. odpoledne

V HLAVNÍ ROLI:
KÁCOVSKÝ KVASNICOVÝ LEZÁK
+ STOUT + KOZEL + PLZENSKÝ PRAZDROJ

ˇˇ
ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

HOSTÉ SPORT-HOTELU A PIVNÍHO
KEMPU TUPLÁKY ZDARMA!

tuplákova tombola – zdarma. 
hhllaavvnníí  cceennaa  
““llccdd  tteelleevviizzoorr””

OKTOBERFEST,

TO JSOU TUPLÁKY

Kalendář akcí

  3. září
� Strančice – OS Dvě věže zve 

všechny na Indiánský den.

Pokud jste zvědaví jak Indiáni žili, 

tančili, co nosili na sobě, pokud 

chcete zakusit, jaký je to pocit 

ulovit bizona pouze lukem, upéct 

si ho na ohni a na oslavu svého 

vítězství si zatančit válečný tanec, 

ozdobení vlastnoručně vyrobenou 

čelenkou a náhrdelníkem, tak 

neváhejte a přijďte do starého 

lomu v ulici V Březince 

od 14 do 18 hodin.

� Vojkov – Maškarní karneval 

– rozloučení s létem ve stylu SciFi, 

pořádá villavojkov.cz od 13 

a od 19 hod.

� Kamenice – 3. ročník závodu 

horských kol Van Gillern CUP. 

Různé kategorie a délky trati 

pro děti i dospělé, registrace 

od 8 hod., starty v 11.30 hod. 

Hodnotné i finanční ceny zajištěny 

(absolutní vítěz získá 10 000 Kč), 

po slavnostním vyhlášení se koná 

after party. 

  4. září
� Všedobrovice – Dětské 

rybářské závody na rybníku 

Pařízek, od 10 do 13 hod., v 9 hod. 

registrace soutěžících, 13.30 hod. 

slavnostní vyhlášení výsledků. 

Pro děti od 3 do 15 let, více info 

na www.rybolovprodeti.stirin.eu.

   8. září
� Říčany – Měks U labutě, 

14 -17 hod.

Zápis do kurzů kytary a sboru 

Bardáček

  10. září
� Kostelec n. Č. l. 

– Černokostelecké vykulení

Připraven je bohatý program 

– vystoupí Dan Hůlka a další kapely, 

pro děti tancování, hry, malování 

na obličej, pohádky. Prohlídky 

po pivovarnickém muzeu – nová 

expozice bednárny a zcela nový 

okruh, dětské prohlídky, výstava 

„co jsme si zbořili“, jištěné výstupy 

na komín… K pití nespočet druhů 

piv, k jídlu staročeská žranice a 

pivní speciality – mlátové placky, 

bramboráky, jitrnice se sladovým 

květem, sladké pivní pečivo, pivásky. 

Více info na www.pivovarkostelec.cz 

� Velké Popovice – Pohádkový les

Obec Velké Popovice pořádá 

tradiční akci pro děti, která se 

koná od 14 do 16 hodin v lese 

v Bartoškách. Vstupné dobrovolné.

� Vojkov – BezvaTrh.cz 

od 13 a od 19 hod. hrají Turpentine 

Ray (čelo, banjo, kytary a bicí). 

Podporujeme místní výrobce 

a prodejce z portálu BezvaTrh.cz. 

Akce se koná ve villavojkov.cz

� Kostelec n. Č. l. – zahájení 

výstavy Biblické krajiny 

Vojtěšky Vlčkové v Galerii 

Jan Svatoš ve 14. hod.

� Říčany – SCRAPBOOKING 

– Vytvořte si neobvyklé album 

fotografií a vzpomínek z vaší 

dovolené. www.domecek-ricany.cz

  11. září
� Říčany – Nedělní pochod 

s Líbou

Trasa: Jarov – Davle – Petrov 

– 16,5 km, odjezd vlakem: Říčany 

8.09 hod. Zájemce o pochod 

prosíme o potvrzení účasti alespoň 

3 dny předem na mail: libuse.

rohoskova@centrum.cz, nebo na 

tel.: 723 513 431. Další informace 

na www.kct-ricany.wz.cz

  14. září
� Říčany – Měks u Labutě, 20 hod.

Jazzové večery v Říčanech

– Steamboat Stompers a Eva 

Emingerová, dixieland koncert.

� Říčany – Tvoření z Fimo hmoty 

– originální šperky s „vůní“ exotiky. 

www.domecek-ricany.cz

  17. září
� Ondřejov – Baráčníci budou 

slavit 100 let od svého založení. 

Při té příležitosti projde Ondřejovem 

krojovaný průvod s hudbou a na 

náměstí uctí památku padlých 

vojáků v 1. a 2. světové válce.

� Kunice-Vidovice – Soutěže 

veteránů na zámku Berchtold 

– od 10 do 13 hod. budou probíhat 

soutěže a potom slavnostní 

vyhodnocení. V průběhu dne bude 

možno shlédnout módní přehlídku.

� Klokočná – Klokočenský 

klobouk

Trasa cyklistického orientačního 

závodu Posázavím a Voděradskými 

bučinami (cca 35 km) bude 

učena před startem. Registrace 

a hromadný start závodu v 10.00 

hodin před Hostincem na Klokočné, 

startovné 250 Kč. Pořádá spolek 

velocipedistů. Zajištěny hodnotné 

ceny, stravování, dostatečné 

zázemí pro každou závodní stáj, 

společenský večer po vyhlášení 

výsledků. Hostem večera bude 

písničkář, humorista a básník Josef 

FOUSEK. Předběžné přihlášky 

a informace na tel.: 602 355 634, 

e-mail: klokoklobouk@seznam.cz

  18. září
� Ondřejov – SKC zve na 

Dance Aerobic a Body Styling 

s Michalem Šubrem. Program: 

8.30 hod. prezence, 9 hod. Dance 

Aerobic, 10.15 hod. Body Styling. 

Cena: 200 Kč při platbě předem na 

recepci SKC, prostřednictvím SMS 

na tel.: 773 69 33 19 nebo on-line 

přihláškou, kterou najdete na www.

obecondrejov.cz/skcentrum/. Jinak 

240 Kč na místě.

� Vojkov – II. ročník Vojkovský 

mls od 14 hod.

Pochlubte se svou sladkou 

delikatesou – “ovoce z vlastní 

zahrádky” – nejlepší výrobek, dort, 

koláč, bowle... Pořádá villavojkov.cz

22. září  DEN BEZ AUT
Na Masarykově náměstí budete mít jedinečnou možnost využít služeb EKOPORADNY MUZEA Říčany, která nabídne zdarma 
informace v otázkách ochrany životního prostředí, domácí ekologie apod. Od 17 hodin začne na náměstí PŘEHLÍDKA 
NETRADIČNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ (exhibice na jednokolkách, freeride,…). Současně budete moci navštívit 
speciální stánek a zkrášlit si svoje kolo mnoha způsoby – obrázky, samolepkami, střapci či květinami.
V 17.30 hod. vyrazí z náměstí cyklisté v rámci ŘÍČANSKÉ CYKLOJÍZDY, která bude letos obohacena o nový rozměr, 
protože pojedeme V MASKÁCH. Prosíme tedy všechny malé, ale i velké účastníky, aby si pořídili jakoukoliv masku 
a vyrazili na cyklojízdu! Všechny namaskované účastníky cyklojízdy čeká speciální cyklistický koláček z pekárny Frydrych 
a na Jurečku, kde bude cyklojízda končit, bezplatné občerstvení.

19. září
� Říčany – Muzeum Říčany, 

od 18 hod.

Přednáška a promítání 

– Dunajská delta nejsou jen 

kanály a rákosiny, ale i písečné 

duny a pralesy a samozřejmě 

místní lidé.

  21. září
� Říčany – Měks U Labutě, 

19.30 hod.

Kruh přátel hudby - zahajovací 

koncert nové sezóny. 

Účinkují: Housle – Petr Matěják, 

Petr Matěják jun., Lenka a Věra 

Matějáková. Klavírní doprovod 

– Jaromír Klepáč.

  22. září
� Říčany – Muzeum Říčany, 

od 17 hod.

Dílna ZPRACOVÁNÍ 

OVČÍ VLNY – Od května probíhá 

v Muzeu Říčany cyklus dílen 

Kredenc našich prababiček 

věnovaný starým, zapomenutým 

řemeslům. Společné tvoření bude 

vždy rámovat krátká přednáška 

o historii daného řemesla. 

Místo je nutno rezervovat 

na tel.: 323 603 161 

nebo na e-mailu

marie.machova@muzeum.ricany.cz.

� Tehov – Mikešova školka 

zve na představení 

divadla Hračka v 9.30 hod., 

vstupné 100 Kč.

  23. září
� Ondřejov – V Astronomickém 

ústavu se uskuteční Evropská noc 

vědců. Více informací 

na  www.asu.cas.cz.

� Říčany – Měks u Labutě, 

20 hod.

Neřež – koncert známé české 

folkové kapely.

  24. září
� Kunice-Vidovice – Zámek 

Berchtold zve na Svatováclavské 

slavnosti. Čeká vás bohatý 

program pro malé i velké 

a tradiční burčák z Moravy.

Město Mnichovice ve spolupráci 
s partnerem projektu ZŠ Mnichovice

zve na slavnostní otevření 

a Den otevřených dveří pro veřejnost 

„Multifunkčního centra MATES v Mnichovicích 
(Meet,Activity,Talk, Eat, Study)“, 

které se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. 2011 v 16.30 hod., 

v areálu ZŠ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Tento projekt je  financován EU z Programu rozvoje venkova – Leader 

a realizován podporou MAS Říčansko o.p.s. 

Součástí slavnostního otevření bude společná akce v rámci projektu  

„Kup a zasaď si svůj strom“ a představení partnerů projektu a jejich aktivit.

Ing. Petr Schneider v. r., starosta města Mnichovice 

� Říčany – JUREČKOVSKÁ 

ŠLAPKA 

Pod záštitou OS Domeček se koná 

na koupališti Jureček již čtvrtý 

ročník závodu horských kol 

„Jurečkovská Šlapka – aneb kolečka 

okolo Jurečka“. Veškeré info 

na www.jureckovskaslapka.cz . 

I letos se můžete těšit na dětské 

závody a pro nejmenší ceny 

přímo na koupališti. 

� Velké Popovice – KOZEL 

HASIČEM

v Pivovaru Velké Popovice 

od 13 do 17 hodin. Program dne:

• Hasičská sportovní soutěž týmů 

SDH: Lojovice, Kostelec u Křížků, 

Těptín, Nechánice, Svojšovice 

(běh na 100 m s překážkami, 

požární útok)

• Prohlídky pivovaru 

s ochutnávkou nefiltrovaného piva

• Originální hasičská trička 

a další sortiment v Kozlím 

obchůdku

• Speciální hasičské menu 

ve Velkopopovické Kozlovně

• Soutěže o ceny

  25. září
� Říčany – Měks U Labutě, 

14 hod.

O Šípkové Růžence – pohádka 

pro děti.

� Kamenice – Kulturní dům, 

Ringhofferovo nám. 

Caveman – Slavná one man show 

o tom, co dělá muže mužem 

a ženu ženou, o rozdílech mezi 

nimi. Začátek 19.30 hod. 

� Mukařov – Tradiční Srbínský 

PoPoLes 

Start pochodu Pohádkovým lesem 

od 15-16 hod.

  27. září
� Kamenice, Kulturní dům, 

Ringhofferovo nám. Jak se Honza 

naučil bát – divadlo Trakař, 

pohádka od 9. hod.

  30. září
� Vojkov – Václavské posvícení 

po celý víkend. Tradiční domácí 

posvícenské dobroty a burčák. 

Pořádá villavojkov.cz

  1. října
� Zvánovice – IV. Setkání rodáků, 

občanů a přátel obce, které se 

bude konat u příležitosti slavnost-

ního zahájení provozu vodovodu 

a kanalizace v obci. 

PROGRAM: 13 hod. slavnostní 

zasedání zastupitelstva obce 

Zvánovice a zástupců spolků 

v sále Sokolovny, 14 hod. krojovaný 

průvod obcí k rybníku Dolejšáku, 

přestřižení pásky k nově vybu-

dované čističce odpadních vod, 

odhalení pamětní desky a zasazení 

památného stromu, 16 hod. koncert 

v sále místní Sokolovny (k posle-

chu bude hrát hudba Vranovanka), 

občerstvení zajištěno. Od 11 do 

12.30 hod. se na obecním úřadě 

uskuteční výstavka archivních 

materiálů a starých fotografií. 

17. září
„Po stopách kocoura Mikeše“
8. ročník oblíbeného pochodu pořádá město Mnichovice ve 
spolupráci s obcemi Hrusice, Ondřejov, Senohraby, Mirošovice 
a ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích, sportovním areálem Šibeniční 
vrh, Astronomickým ústavem AVČR Ondřejov, KČT  Říčany.
� Start pochodu: V Informačním centru v Mnichovicích od 8 do 
11 hod. Každé dítě dostane malou hračku a každý pejsek pamlsek. 
� Na výběr jsou čtyři trasy:
Trasa  Mikešova – 9 km, Mnichovice – Hrusice – Mnichovice
Trasa  Bobešova – 18 km, Mnichovice – Hrusice – Ondřejov 
– Třemblaty – Mnichovice
Trasa Pašíkova – 25 km, –  Nově – Mnichovice – Hrusice – Zlenice 
(Hláska) – Poddubí – Ondřejov – Třemblaty – Mnichovice 
Trasa Hastrmanova –- 32 km, Mnichovice – Hrusice – Zlenice 
(Hláska) – Čtyřkoly – Lštění – Dubsko – Hvězdonice – Ondřejov 
– Třemblaty – Mnichovice.  
Všichni účastníci se mohou těšit na spoustu výhod. Zdarma pití po 
cestě a pečené brambory a buřtík na Šibeničním vrchu. V Hrusicích 
bude volný vstup do Památníku Josefa Lady a pro děti sladkost 
zdarma. Na Ondřejovské hvězdárně také vstup zdarma a „Hvězdář“ vás 
nechá podívat dalekohledem. V info centru v Mnichovicích si můžete 
koupit za zvýhodněné ceny nejrůznější „ladovské“ suvenýry – včetně 
plyšového kocourka Mikeše. Více informací na www.mnichovice.info, 
tel.: 323 666 311, e-mail: infocentrum@mnichovice.cz  
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PR prezentace PR prezentace

BETON NATŘENÝ NA ZELENO

„Spolupracujeme s výborným 

architektem Ing. Vladislavem 

Fraňkem, který má dlouholetou 

zkušenost v praxi a ve svých re-

alizací dává přednost rostlinám 

a dřevinám, které jsou typické pro 

naši krajinu. Tak můžeme zaručit 

zákazníkům, že se všechny rost-

liny dobře ujmou a zahrada bude 

přirozená,“ prozrazuje pan Alfe-

ry. „Jsme ochotní poradit i lidem, 

kteří již mají zahradu od archi-

tekta navrženou a u nás shánějí 

konkrétní rostliny. Často se stane, 

že jim dokážeme nabídnout stejně 

krásný, více odolnější a také lev-

nější druh.“

Jakých nejčastějších chyb se 
dopouštějí lidé při zakládání 
zahrad?

„Asi největší mýtus je „bezúdrž-

bová zahrada“. Mnoho zákazníků 

Zahradnictví Alfík v Louňovicích nabízí 

svým zákazníkům pomoc při realizování 

a zakládání nových zahrad. „Také dokážeme 

upravit a ozdravit zahrady starší,“ 

uvedl majitel zahradnictví Petr Alfery.

opravdu uvěří tomu, že na navrh-

nuté zahradě nebudou muset vů-

bec nic dělat,“ říká Ing. Vladislav 

Franěk. „Každá zahrada vyžaduje 

alespoň minimální péči. Bezúdrž-

bová zahrada – to je zeleně natřený 

beton. Časté chyby jsou, že lidé vy-

sazují stínomilné rostliny na slunce 

a naopak. Nebo ve snaze mít co 

nejrychleji „zarostlou“ zahradu, 

vysadí všechno bez rozmyslu blíz-

ko sebe. Za pár let, když stromy 

a keře vyrostou, tak se  nestačí di-

vit. Ale to jsou všechno problémy, 

které se dají napravit.“

Jaké služby dokážete zákazní-
kům nabídnout?

Než navrhneme skladbu rostlin 

a dřevin, musíme zjistit, jak je za-

hrada situovaná, jaká je kvalita půdy 

a jak majitelé zahradu používají. 

Kde mají posezení, a kde si třeba 

děti kopou míčem. Při vlastní reali-

zaci dodáme vše na klíč. To zname-

ná, že v případě nutnosti zajistíme 

novou zeminu, uděláme chodníčky, 

plůtky, kamenné dekorace a také 

umíme vytvořit zahradní jezírka 

všech velikostí a tvarů. Zákazníci si 

mohou v zahradnictví Alfík vybrat 

z bohaté nabídky vodních rostlin, 

leknínů i okrasných rybek. 

Specializujeme se také na citlivé 

prořezávání stromů nebo pokud je 

to potřeba dokážeme vysoké a ne-

bezpečné stromy i pokácet.

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.

Nabídka zahradnictví 

Alfík na září

Nezapomeňte si přijít 

pro speciální bezdusíkatá 

podzimní hnojiva!

Takové zahrady umíme

Profesionálně 

prořežeme 

stromy
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Přijďte si zahrát tenis 
do Oázy Říčany!
Oáza Říčany nabízí výborné 

podmínky pro nadcházející 

zimní tenisovou sezónu:
� pevná tenisová hala se třemi kurty 

(„grandslamový“ tenisový povrch Rebound Ace 

z Austrálie – příjemný, pružný povrch s vyššími 

odskoky míčů, čisté prostředí bez vlhkosti 

jako je na antuce)

� dětská tenisová škola (pro děti od 4 do 15 let) 

- je určená jak pro ty, kteří se chtějí naučit jen 

základy tenisu, tak i pro zájemce, kteří by rádi hráli 

tenis „závodně“ (v Oáze fungují závodní družstva 

všech věkových kategorií), možnost účasti na 

zimních a letních táborech

� výuka tenisu pro dospělé 

pod vedení kvalifikovaných 

trenérů

� při úhradě permanentky 

na celou „zimní“ sezónu 

50% sleva při návštěvách 

sauny a whirlpoolu

� po tenisu si můžete 

dopřát příjemnou relaxaci 

v sauně nebo ve whirlpoolu 

nebo posedět v útulné 

restauraci s krbem

� ceny od 297 Kč 

za hodinu

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více informací na webových 

stránkách www.oazaricany.cz 

nebo na tel.: 323 601 170

e-mail: oazaricany.cz

Profesionální tenisová hala

Děti 

z tenisové 

školičky 

po turnaji

„Myslím, že o naší serióznosti 

nejvíce hovoří fakt, že již dvacet 

let fungujeme na stejné adrese 

a naši klienti se k nám pravidelně 

vracejí a posílají k nám i své zná-

mé,“ říká majitel realitní kanceláře 

Ing. Roman Vocl. „Za celou dobu 

našeho podnikání jsme se podíle-

li na prodeji, pronájmu či koupi 

několika set nemovitostí. Každý 

prodávající obdržel vždy kupní 

cenu v plné výši a všichni kupující 

získali své nemovitosti bez jaké-

hokoliv právního, či vlastnického 

problému. Navíc poskytujeme také 

právní služby a poradenství v ob-

lasti nemovitostí. Mnohdy řešíme 

komplikované situace a klientovi 

ušetříme spoustu starostí a také 

peněz. A věřte, že mnoho realit-

ních kanceláří takové služby nepo-

skytuje a zabývá se pouhým zpro-

středkováním nebo si poradenství 

nechá velice dobře zaplatit.“

Jaká je odměna za zprostřed-
kování?

My si účtujeme maximálně 3% 

z ceny plus DPH. V této ceně je 

zahrnuté vše, co s prodejem nemo-

vitosti souvisí včetně sepsání kup-

ní smlouvy a poplatku za vklad do 

katastru. Pokud se nemovitost ne-

prodá, neúčtujeme klientům žádné 

Potřebujete prodat, či koupit 
nemovitost v Říčanech a okolí 
– s důvěrou se na nás obraťte
Dvacet let poctivé práce a stovky spokojených klientů – to je 

bilance úspěšné říčanské realitní kanceláře KONVEST.

poplatky a veškeré náklady na in-

zerci, propagaci i cestovní náklady 

jdou k naší tíži. To nás spolehlivě 

motivuje k tomu, abychom každou 

nemovitost co nejdříve prodali. 

V jakém případě můžete klien-
tům ušetřit peníze?

Například při ocenění nemovitos-

ti pro dědické řízení. Podle zákona 

totiž stačí pouze tzv. stanovení ob-

vyklé ceny, které vám můžeme vy-

pracovat za čtvrtinovou cenu, než 

byste zaplatili u soudního znalce za 

Realitní kancelář 

KONVEST spol. s r.o., 

vám nabízí:

- zprostředkování koupě, 

prodeje či pronájmu 

nemovitosti 

- stanovení obvyklé ceny 

nemovitostí pro dědické 

řízení

- sepsání kupních, 

směnných, darovacích 

i nájemních smluv 

včetně jejich vkladů do 

katastru nemovitostí

- zpracování 

znaleckých posudků 

a geometrických plánů

KONVEST spol. s r. o. 

17. listopadu 51/1

251 01 Říčany

tel.: 602 217 719

 323 602 240

bezplatná linka:

 800 555 331

e-mail: konvest@konvest.cz 

www.konvest.cz

Prodej novostavby RD se 2 byty 
a pozemkem 831 m² v Říčanech
Novostavba zděného rodinného domu se 
2 prostornými a slunnými byty v klidné části 
Říčan. V přízemí byt 3+kk (80 m²), v patře 
byt 4+kk (90 m²). Byty mají samostatné 
vstupy. Nemovitost je ve výborném stavebně-
technickém stavu, částečně zařízená 
a připravená k nastěhování – nutno vidět.

Cena: 6.900.000,- Kč

Prodej novostavby rodinného domu 
3+kk - Babice u Říčan
Přízemní zděný (Porotherm) rodinný dům. 
Obývací pokoj + kk (35 m²), 2x pokoj 
(12 m²), koupelna + WC (5 m²), zádveří 
+ chodba (7 m²). Vlastní studna. Oplocená 
zahrada (654 m²), na pozemku zahradní 
chatka a parkovací stání. Hezké a klidné
místo s dobrým spojením do Prahy.

Cena: 3.900.000,- Kč

Prodej hrubé stavby RD 3+1 
s velkým pozemkem v Říčanech
Rozestavěný zděný rodinný dům typu 
bungalov. V přízemí byt 3+1 (80 m²) 
s příslušenstvím, v podkroví je možno zřídit 
další byt. Všechny inženýrské sítě. K domu 
patří velký (1087 m2), jižně orientovaný 
pozemek s malou rekreační chatou (35 m²).
Stavba provedena v profesionální kvalitě.

Cena: 3.990.000,- Kč

Prodej novostavby RD 4 + k.k. 
v Říčanech
Přízemní zděný (YTONG) rodinný dům 
v rekreační části Říčan, kousek od lesa. 
Velké podkroví - možnost zřízení dalších 
obytných místností. Zahrada oplocená 
a udržovaná, na pozemku studna, 
plechová garáž a parkovací stání. 
Hezké a klidné místo.

Cena: 4.300.000,- Kč

znalecký posudek, který je v tako-

vém případě zcela zbytečný.

Ručíte za nemovitosti, které 
máte v nabídce?

Samozřejmě si nemovitost pro-

hlédneme a zjistíme jejich technic-

ký stav. Nikdy bychom nenabízeli 

objekty se skrytými, závažnými 

závadami. Jak už jsem řekl – v Ří-

čanech působíme na stejné adrese 

již dvacet let a nemáme v úmyslu 

si kazit pověst.

Jak vnímáte konkurenci vel-
kých realitních kanceláří, které 
mají pobočky po celé republice?

Upřímně si myslím, že není vý-

hodou být aktivní na velkém úze-

mí, protože pak není šance dobře 

poznat místní problematiku. Je 

důležité znát územní plány obcí. 

Díky tomu můžeme klientovi pora-

dit, kde má cenu koupit pozemek, 

protože tam obec plánuje nové ko-

munikace, obchody, školku, nebo 

naopak kde se rozbují mohutná 

kobercová zástavba a je lepší se 

takovému místu vyhnout. Kdyby-

chom chtěli dobývat realitní trhy na 

druhém konci republiky, nemohli 

bychom klientům poskytnout po-

třebné informace. Tvrzení, že se 

nemovitosti nabízené velkými rea-

litními kancelářemi dostanou k vět-

šímu okruhu zájemců, není zcela 

pravdivé. Naprostá většina zájemců 

již vyhledává nemovitosti na speci-

alizovaných realitních serverech na 

internetu a tam samozřejmě inzeru-

jí všichni – velcí i malí.

Konkurenci na realitním trhu 

bych asi nejlépe přirovnal k situ-

aci na trhu s pečivem: mnoho lidí 

nakupuje na automatech vyráběné 

rohlíky z velkých pekáren, já si 

ale raději pochutnám na čerstvých 

křupavých rohlících z pekařství 

pana Frydrycha. 
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„Dokážeme našim klientům do-

dat vše, co potřebují při budování 

nové koupelny nebo při rekonstruk-

ci staré,“ říká majitel prodejny Ro-

man Černý. „Počínaje od 3D grafic-

kého návrhu, obkladů, veškerého 

sanitárního zařízení až po komplet-

ní stavební realizaci. Spolupracuje 

s osvědčenými řemeslníky (obkla-

dači, instalatéry, zedníky). Zákazník 

k nám přijde, společně navrhneme 

koupelnu a už se nemusí o nic sta-

rat. Zajistíme i uskladnění objedna-

ného materiálu, takže odpadají sta-

rosti, kam doma složíte dlažbu nebo 

vanu. Umíme také vyrobit atypické 

skleněné zástěny a dveře do sprcho-

vých koutů i van přímo na zakázku. 

Žádný rozměr není problém.“

Zajišťujete také záruční a pozá-
ruční opravy?

Samozřejmě. A chtěl bych upo-

zornit, že například výrobci značko-

vých koupelnových baterií u nás za-

koupených, zajišťují záruční servis 

přímo u zákazníka doma, takže ne-

musíte odmontovávat baterii a nosit 

ji do obchodu. Záruční doba se po-

hybuje kolem pěti let. Jsme schopni 

zajistit i pozáruční servis u těchto 

Skleněné sprchové kouty přímo na míru

baterií. V našem obchodě prodává-

me i levnější varianty baterií, avšak 

vždy s keramickými kartušemi a od 

prověřených výrobců. Levné baterie 

pod pět set korun u nás neseženete, 

jelikož jsou nekvalitní a poruchové. 

Rozhodnutí však necháváme plně na 

zákazníkovi. Každý si u nás může 

vybrat ze široké cenové škály – od 

nejlevnějších až po luxusní kousky. 

To platí u veškerého sortimentu.

Co byste poradil zákazníkovi, 
který se rozhoduje mezi dražší 
a levnější variantou?

Jak už jsem říkal, zcela levný vý-

robek vydrží méně (po nějaké době 

začne protékat, objeví se povrchové 

vady chromu…) a záruční i pozá-

ruční servis funguje jiným stylem. 

Dále má kratší záruční dobu. Ale 

i levnější zařízení od námi dopo-

ručeného a prověřeného výrobce 

vám může dlouho a dobře sloužit. 

Zákazníci by měli například dobře 

zvážit i výběr vany. My nabízíme 

stoprocentní akrylátové vany, které 

mají záruku 10 let. Pokud se něco 

stane, jak v záruční tak pozáruční 

době, pozveme k vám technika pří-

mo od výrobce, který vanu opraví. 

Jestliže si ale pořídíte vanu z někte-

rých obchodních domů, které jsou 

cenově supervýhodné, zjistíte, že 

vám za nějaký čas začne žloutnout. 

Tyto vany jsou vyrobeny z náhraž-

ky akrylátu, nedají se opravit a jsou 

nekvalitní. Záruční doba těchto van 

je podstatně nižší. 

Kontakt: 

Koupelnové studio ČERO, 

Kutnohorská 368, Louňovice, 

tel.: 604 406 340, 311 240 850

www.cero.cz

Sledujte výhodné slevy na obklady, dlažbu, sanitu 

a doplňky na internetových stránkách www.cero.cz

Koupelnové studio ČERO v Kutnohorské ulici 

v Louňovicích nabízí svým zákazníkům široký sortiment.

Zákazníci, jenž 

chtějí opravdu ori-

ginální, barevnou 

vanu s jakýmkoli 

motivem, si mo-

hou navrhnout 

vlastní vzor, 

ve kterém pak 

necháme 

vanu 

vyrobit.  

PR prezentace PR prezentace

DESET ÚSPĚŠNÝCH LET
V ŘÍČANECH

LANGFOR CZ s. r. o. je česká 

společnost provozující jazykovou 

školu nabízející kurzy pro širokou 

veřejnost. Jazyková škola byla zalo-

žena v roce 2001, od té doby kurzy 

prošlo více než 3 000 žáků. Společ-

nost též nabízí výuku jazyků ve fir-

mách v Praze a okolí. Mezi klienty 

školy LANGFOR patří desítky fi-

rem různých velikostí a oborů.

Jaké služby jazyková škola 
LANGFOR CZ nabízí a co 
ji řadí mezi nejlepší v našem 
regionu, jsme se zeptali jejího 
ředitele Mgr. Jana Plecháčka.

LANGFOR je skutečná jazyko-

vá škola, nikoliv jazyková agentura 

či studio. Naši posluchači využívají 

moderně vybavené učebny, kde se 

mohou na výuku dobře soustředit. 

Naše kancelář má otevřeno po celý 

rok. To znamená, že můžete kdy-

koliv zavolat nebo přijít osobně 

a vždy dostanete potřebné informa-

ce. Kurzy vedou profesionální lek-

toři s odborným vzděláním. Naše 

spolupracovníky si pečlivě vybí-

ráme a jde nám nejen o perfektní 

zvládnutí jazyka, ale i o pedago-

gické schopnosti. Lektoři mají své 

hodiny dobře připravené a studenti 

Pokud se chcete naučit dobře cizí jazyk, 

určitě vyhledejte služby zkušených 

pedagogů, kteří za sebou mají dlouholetou 

praxi a pracují na profesionální úrovni. Tyto 

požadavky stoprocentně splňuje jazyková 

škola LANGFOR CZ v Říčanech.

se nesmí nudit. Samozřejmostí jsou 

i kvalitní učebnice. Vždy sleduje-

me, co je nového na trhu.

Vysokou úroveň mají i webo-
vé stránky školy, kde si může 
každý zájemce okamžitě zjistit, 
jaké kurzy se otevírají, kolik je 
volných míst a online si zarezer-
vovat termíny.

Ano, i tak dokazujeme svým 

klientů naši profesionalitu. Díky 

našemu vlastnímu informačnímu 

systému lze snadno sledovat stav 

docházky a množství probrané 

látky. Tyto služby využívají přede-

vším rodiče, kteří chtějí mít přehled 

o studiu svých dětí, a také firmy, jež 

kurzy platí svým zaměstnancům.

Jaké úrovně kurzů nabízíte? 
Mají vaši klienti možnost získat 
postupně vyšší pokročilost?

Kurzy nabízíme na všech úrov-

ních pokročilosti, nemáme jen “za-

čátečníky” a “pokročilé”, jak tomu 

bohužel bývá v jiných jazykových 

školách. Navíc ke každému jednot-

livci máme osobní přístup a dobře 

víme, na jaké úrovni se nachází 

a co by mu prospělo. A dokážeme 

mu nabídnout kurz přesně podle 

jeho znalostí. Pravidelně děláme 

testy, abychom zjistili, co studen-

ti umí, a zda jsou spokojení. Díky 

ucelenému systému výuky zaruču-

jeme návaznost našich kurzů.

Není problém dohodnout si in-

dividuální konverzace, nebo po-

kud se chcete učit sami, či s přáte-

li, vyzkoušejte individuální kurzy 

na míru za pevnou cenu za hodinu 

pro 1 až 6 žáků. Sestavíme učební 

plán odpovídající vašim znalostem 

a lektor se plně přizpůsobí. Výuka 

probíhá v našich učebnách, pří-

padně lektor dochází za vámi.

Nabízíte i kurzy pro děti?
Samozřejmě. Výuku vedou lek-

toři školení pro práci s dětmi. Učí 

v malých skupinkách, kde jsou děti 

rozdělené podle věku a také podle 

úrovně pokročilosti. Nikdo se nesmí 

nudit, nebo cítit, že nestíhá. Pořádá-

me také kurzy pro přípravu studentů 

na nejrůznější jazykové zkoušky.

Garantujete vrácení peněz?
Dospělým nabízíme čtyři hodiny 

zdarma. Zájemce si může vyzkou-

šet více kurzů, a pokud nebude spo-

kojen, vrátíme mu plnou částku.

Vchod do školy

 v ulici 17. listopadu 

v Říčanech naproti Měks 

„U labutě“ nepřehlédnete.

Mgr. Jan Plecháček
� PedFUK, obor 

anglický jazyk – český jazyk

� PFUK – Juridikum – doplňkové 

studium pro překladatele

 právních textů

� Státní zkouška AJ 3. stupně – překladatelská

� Soudní tlumočník anglického jazyka

8. a 13. 9. 2011, 9.00–18.00.

Přijďte se podívat, 

jste srdečně zváni! 

LANGFOR, 

17. listopadu 133/17, Říčany

Kancelář jazykové školy: 

Po–Čt: 9.00–12.00, 

14.00–17.00. 

Tel:. 323 606 096

www.langfor.cz 

Překládali jsme dokumentaci 
k čínskému autu
Společnost LANGFOR Translations, s.r.o, nabízí 
překlady všech typů textů většiny světových 
jazyků. „Sledujeme aktuální trendy v našem oboru 
a důsledně využíváme moderní technologie, díky 
nimž jsme schopní našim klientům přinášet výrazné 
úspory, zejména při velkých překladových pro-
jektech,“ vysvětluje Jan Plecháček. „Naše služby 
využívají přední české i zahraniční firmy, instituce 
i fyzické osoby působící v mnoha oborech lidské 
činnosti. V případě potřeby vám rádi vyhotovíme 
oficiální ověřený překlad s kulatým razítkem 
a doložkou soudního tlumočníka. Ověřené překlady 
z a do angličtiny a němčiny provádíme v expresních 
termínech. Díky síti spolupracovníků na celém světě 
vám můžeme nabídnout vysoce kvalitní překlady 
z cizího do cizího jazyka od rodilých mluvčích.“ 

Ve škole na vás čekají 

příjemné a moderní učebny

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ!
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PR prezentace

Areál je zcela nový a na každém 

detailu je znát, že ho majitel pan 

Josev Srba stavěl s velkou péčí. 

„Jelikož jsem stavař, nemohl jsem 

nic ošidit a doufám, že to naši hosté 

ocení a budou se u nás cítit dobře,“ 

vysvětluje pan Srba.

„Dobře si uvědomujeme, že 

o přízeň zákazníků musíme bojovat 

a jsme připraveni pracovat s plným 

nasazením, poskytovat nejlepší služ-

by a stále přicházet s něčím novým. 

A protože srdcem každé restaurace 

je kuchyně, věnoval jsem velkou 

péči výběru kuchaře. A myslím, že 

se podařilo a jídelníček je na vysoké 

úrovni. Vaříme z čerstvých surovin 

Sejdeme se Na zámečku 
hned u řeky Sázavy
Nedaleko Chocerad ve vesničce Poddubí hned u řeky Sázavy 

vyrostl nový, krásný areál Na zámečku. Najdete zde restauraci, 

vinárnu, penzion, prostorné parkoviště, příjemné venkovní posezení 

s hracím koutkem pro děti a také upravené přístaviště, kde mohou 

„zakotvit“ všichni žízniví a hladoví vodáci.

a v nabídce najdete klasická česká 

jídla i speciality, a to za příjemné 

ceny. Na své si u nás přijdou i mi-

lovníci kvalitních vín, které můžete 

s přáteli nerušeně vychutnávat ve 

stylové vinárně. Kamenem oblože-

ná místnost s cihlovým klenutým 

stropem je určena pro uzavřenou 

společnost a je vybavená vlastním 

barem, krbem a také toaletou.“

Co všechno můžete návštěvní-
kům nabídnout?

Kromě dobrého jídla i dobré uby-

tování. Penzion má kapacitu 23 lů-

žek. Pokoje s WIFI připojením jsou 

hezky zařízené a pyšní jsme pře-

devším na krásné koupelny. V za-

hradě objektu se nachází grilovací 

centrum s udírnou, které je možné 

si pronajmout a také zde pořádáme 

nejrůznější akce. Aby u nás byli 

hosté spokojení, musíme samozřej-

mě nabídnout i něco navíc. Velkou 

výhodou je poloha objektu – leží 

hned u řeky Sázavy a frekventované 

cyklostezky. V případě zájmu zajis-

tíme půjčení kol nebo i lodí a může-

te se vydat na projížďku po Sázavě. 

Pro úplné začátečníky dojednáme 

i zkušeného průvodce. Vítáni jsou 

i nadšení rybáři.

V okolí penziónu se nachází celá 
řada zajímavých míst. Dokážete 
návštěvníkům poradit, kam se 
vydat?

Samozřejmě. Připravíme balíčky 

aktivit na míru a hosté nemusejí slo-

žitě hledat v průvodcích a mapách. 

Dokonce zařídíme let balónem nebo 

vyhlídkovým letadlem. Dovezeme 

vás na golfové hřiště, na bowling 

AŤ ŽIJÍ NOVOMANŽELÉ!

Restaurace a penzion jsou přímo 

stvořené pro nejrůznější rodinné 

oslavy a především svatby, kdy 

můžeme za hezkého počasí 

uspořádat slavnostní hostinu venku 

nebo v útulném grilovacím centru. 

RESTAURACE A PENZION NA ZÁMEČKU

Poddubí 468, Kaliště, telefon: 733 356 850 nebo 603 543 629, 

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

bližší informace na www.penzionnazamecku.cz.

V září si nenechte 

ujít ochutnávku 

pravého burčáku!

FIREMNÍ AKCE A ŠKOLENÍ

Objekt Na zámečku také 

nabízí možnost pořádání 

firemních akcí a nejrůznějších 

školení. Celková kapacita 

je až sedmdesát míst. 

K dispozici je špičková 

projekční technika.

a domluvíme projížďku na koních. 

Zkrátka nic není nemožné a nudit 

se rozhodně nebudete. 

Jaké máte další plány?
Rozhodně nesedíme s rukama 

v klíně. Čeká nás dokončení areálu 

včetně tenisového hřiště a chceme 

zde zřídit půjčovnu sportovního 

náčiní. Plánujeme pořádat hudební 

večery a různě zaměřené gastrono-

mické akce. Nedávno jsme uspo-

řádali zvěřinové hody a všem moc 

chutnalo. Také by se nám líbila zá-

bavná lanovka nad řekou a spousta 

další věcí...

PR prezentace

Společnost 3A.CZ, s. r. o., je 

specializovaným distributorem 

mobilních telefonů, dobíjecích 

kuponů, kompletního sortimentu 

příslušenství k mobilním telefo-

nům a HF sad. Společnost 3A.CZ 

je přímým autorizovaným deale-

rem a distributorem společnosti 

T-Mobile a řadí se k jejím nejvý-

znamnějším partnerům. Je také au-

torizovaným dealerem společnosti 

Telefónica O2 a oficiálním dovoz-

cem mobilních telefonů BlackBer-

ry pro ČR. Svým zákazníkům na-

bízejí „tři áčka“  kompletní služby 

Ukradli vám mobil? 
Pokud jste zákazníky 3A.CZ, 
dostanete zdarma nový
Stalo se vám nebo někomu z rodiny, 

že jste ztratili mobilní telefon nebo vám ho 

dokonce někdo odcizil? V každém případě 

jde o velmi nepříjemnou záležitost. 

Nyní ale máte možnost získat za ukradený 

mobil nový! Nevěříte? V tom případě 

navštivte prodejnu 3A.CZ v Říčanech

ve svém oboru a nyní navíc můžete 

využít skvělou novinku – pojištění 

mobilního telefonu ZDARMA!

Exkluzivně pro zákazníky 
3A.CZ pojištění mobilu 
zdarma!

„Naše společnost se rozhodla vy-

užít seriózní nabídku renomované 

pojišťovny Mundial a připravila pro 

své zákazníky jedinečnou službu, 

kterou neposkytuje žádný jiný pro-

dejce v ČR,“ vysvětluje vedoucí 

maloobchodního oddělení Pavel 

Bek. „Ke každému mobilnímu tele-

fonu, který u nás zakoupíte získáte 

pojištění proti krádeži na jeden rok 

zdarma. Znamená to, že pokud vám 

odcizí mobil v jakékoliv hodnotě 

a vy krádež řádně nahlásíte na po-

licii a dojde k zablokování přístroje, 

získáte od nás ten samý typ telefonu 

zdarma.“

Není v této skvělé nabídce něja-
ký skrytý důvod, kvůli kterému 
zákazník nakonec nový mobil 
nedostane?

Opravdu není! Při koupi nového 

telefonu od nás zákazník dostane 

smlouvu s jasně danými podmín-

kami pro vyřízení pojistné události. 

Je nutné dodat protokol od Policie 

ČR o nahlášení krádeže mobilní-

ho telefonu, který musí obsahovat 

žádost poškozeného o zabloková-

ní přístroje v síti všech operátorů 

v ČR a nabývací doklad (paragon) 

k odcizenému mobilnímu telefonu 

(tento doklad musí obsahovat IMEI 

telefonu). A to je všechno! 

Vaši klienti mohou pojistnou 
událost vyřídit přímo u vás 
nebo musí do příslušné pojiš-
ťovny?

Našim klientům všechny po-

třebné náležitosti vyřídíme přímo 

u nás v prodejně, kde jim i vydá-

me nový mobil. 

Nabízejí pojištění telefonů proti 
krádeži i jiní prodejci?

Pokud vím, jsme jediní v České 

republice, kteří pojištění věnují 

svým zákazníkům zdarma. Jinak 

každý majitel mobilního telefo-

nu si může sjednat pojištění sám 

u některé z pojišťoven působících 

na našem trhu. Ale samozřejmě 

zaplatí od 280 do 880 Kč ročně 

a navíc musí sám zařídit všechny 

potřebné náležitosti.  

Nebojíte se, že lidé budou tuto 
službu zneužívat?

Zneužít se dá samozřejmě 

všechno, přesto jsme se rozhodli 

tuto skvělou službu pro naše zá-

kazníky zajistit.

V rámci podpory prodeje mobilních telefonů provádíme v našem servisním středisku pozáruční servis 

všech značek mobilních telefonů. Na počkání provádíme zálohování dat z jakéhokoli telefonu do druhého 

(pomocí špičkového zařízení od výrobce Cellebrite), ze starších mobilních telefonů do nových, převod 

dat z telefonu a ze SIM karty včetně kontaktů, textových zpráv, fotografií, videí a veškerého nastavení 

telefonu. V rámci zlepšení služeb jsme spustili nový servisní portál pozáručních oprav na adrese www.

servis3A.cz, kde zákazník po registraci získá kompletní online přehled o servisních zakázkách.

Zároveň servisní středisko slouží jako sběrné místo pro záruční opravy.

Těšíme se na všechny 

zákazníky a rádi vysvětlíme 

veškeré potřebné informace 

k pojištění ZDARMA.

Adresa: 

3A.CZ - Husova 74, 251 01  

Říčany u Prahy, 

Telefon/Fax: 

+420 323 666 777 

Mobil: +420 734469694

E-mail:ricany@3a.cz 

Otevírací doba: 

pondělí – pátek 9.00–18.00 hod. 

sobota 9.00–12.00 hod.
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Odpovídal František Vilimovský, jednatel realitní kanceláře Evropa, Benešov.

Můžete mi prosím poradit, jak mám postupovat při vyhledávání a výběru nemovitosti? 
Na internetu je velké množství realitních serverů a na většině tu samou nemovitost 
nabízí několik realitních kanceláří s rozdílnou cenou a popisem nemovitosti. 
Velice špatně se v takové nabídce orientuji.                 Josef P., Praha

REALITNÍ PORADNA

Víno, sýry, dortíky a pohodička

Dobrý den pane Josefe. Vaši otázku je třeba rozdělit na dvě části.
1. Proč se na jednom inzertním místě (internetu) objevuje nemovitost nabízená více subjekty?
Je to proto, že majitelé nemovitostí nechtějí podepsat výhradní smlouvu s realitní kanceláří 
z obavy, která pramení mimo jiné i z pořadu „Černé ovce“, kde, musím říci zcela oprávněně, 
probírají kauzy stále jedné a té samé realitní kanceláře, která na tuzemském trhu dělá ostudu 
realitnímu byznysu. A protože majitel nemovitosti není vázán žádnou dohodou, tak v naivní 
představě, čím více subjektů mi bude nemovitost prodávat, tím lépe pro mě, zadá prodej dalším 
realitním kancelářím. Pak se stane to, na co Vy se ptáte. Rozdílné popisy nemovitosti a rozdílné 
prodejní ceny, kdy některé kanceláře ani neuvádí konečnou cenu nemovitosti. Jak sám cítíte, 
tato praxe vede spíše ke zmatení potencionálního kupce, který ztratí o tuto nemovitost zájem. 
Naopak podpis výhradní smlouvy zaručuje prodávajícímu jedinečnost nabídky a tím i maximální 
možnou prodejní cenu. Navíc podpis výhradní smlouvy pro prodávajícího znamená výhodu při 
komunikaci s realitní kanceláří, protože po celou dobu prodeje jedná s jedním makléřem a jsou 
tak přesně vymezena práva a povinnosti smluvních stran. Naše realitní kancelář zastupuje jen ty 
klienty, kteří k nám mají důvěru a podepíší s námi výhradní smlouvu na prodej jejich nemovitosti. 
Upřímně řečeno, pracovat pro někoho, kdo vás od první chvíle podezřívá z nekalých praktik, 
není určitě příjemné pro obě strany a takové spolupráci se raději vyhýbáme. 
2. Jak vyhledat a vybrat tu správnou nemovitost?
Nejjednodušší určitě je obrátit se na naši realitní kancelář, kde se Vás ujme odpovědná osoba, 
sepíše s Vámi vaše přání a priority:
– o jaký typ nemovitosti máte zájem, jedná se o byt, chatu, chalupu, rodinný dům nebo 
o nějakou zemědělskou usedlost pro chov koní, atd.
– dáváte přednost staršímu domu nebo preferujete novostavby podle moderní architektury?
– jaké máte požadavky na vybavení domu nebo bytu, je pro vás důležitý balkón u bytu nebo 
bazén u domu, jaké máte nároky na skladovací prostory, atd.
– vaše požadavky na občanskou vybavenost, máte malé děti, proto preferujete blízkost školky, 
školy a dětského hřiště. Jak je to s obchody v místě?
– v neposlední řadě výběr lokality z hlediska preference ruchu velkoměsta nebo naopak 
naprostého klidu na samotě u lesa?
Pak už budete makléřem pozváni na prohlídky jednotlivých nemovitostí, které byly vytipovány na 
základě vašich požadavků a díky zkušenostem našich makléřů, kteří se společně s Vámi budou 
účastnit na prohlídce, budete moci lépe odhalit případné vady a nedostatky nemovitosti. 
Samozřejmě si výše uvedené otázky můžete zodpovědět sami a i sami provést prvotní průzkum 
na internetu. 

Pod pojmem „pohodička“ si každý představíme něco jiného. 

Někdo dovolenou u moře, někdo výlet na kole, někdo spánek….

POHODIČKA v Louňovicích je příjemná vinotéka, která je situována 

na hlavní silnici mezi Mukařovem a Vyžlovkou.

Majitelkou tohoto obchůdku je Zuzana Vávrová, mladá dáma původem z Moravy, 
která vás obslouží, jak je jejím zvykem, vždy s úsměvem a s květinou ve vlasech.
Co tento obchůdek nabízí? Sortiment lahvových přívlastkových vín od předních vinařů 
z Moravy oceněné medailemi z tuzemských  i zahraničních soutěží. Jsou zde speciality 
jako výběry z bobulí, botritické sběry, klarety, cuveé, barrique, ledová, slámová vína 
i likérová - tzv. „moravské portské“. Také zde můžete zakoupit sudová vína velmi vysoké 
kvality. Vybrat si můžete ze 12-ti druhů vín (bílé - Pálava, Rulandské šedé, Tramín 
červený, růžové - Frankovka Rose, Zweigeltrebe rose a červené - Cabernet Moravia,…).

Za svou práci ručíme 
a proti škodám jsme pojištění
„Lidé už jsou při objednávání služeb 
kominíků obezřetnější a nepouštějí 
do domu každého, kdo zvoní u dveří,“ 
říká hned na začátek jednatel firmy 
Kominictví Pechlát, Bc. Michal Pechlát.
„Přesto se stále setkáváme s tím, že k nám 
volají lidé a například se ptají, zda je běžné, 
že u nich byl kominík z jiné firmy s prací 
hotov za deset minut. Není to běžné! 
Našim zaměstnancům zabere důkladná 
kontrola nejméně tři čtvrtě hodiny. Nestačí 
jen vylézt na střechu a kouknout do 
komína. Musí se poctivě zkontrolovat celá 
spalinová cesta od zdroje až po komín. 
Díky mnohaletým zkušenostem dokážeme 
odhadnout, v kterých místech kouřovodu 
se usazuje nejvíce nečistot a kde by mohl 
vzniknout problém,“ vysvětluje Michal 
Pechlát. „A znovu připomínám, že 
„Zpráva o kontrole a čištění spalinové 
cesty“, kterou by měl každý kominík 
vyplnit, musí obsahovat určité náležitosti, 
aby bylo možné v případě požáru 
požadovat náhradu škody po pojišťovně. 
Pokud je tento doklad špatně vyplněný, 
poškozený nemusí dostat nic.“ 
Kdy vzniká největší riziko požárů?
Velké riziko nastává při frézování 
a následném vložkování komínů ve 
starších objektech. Frézováním totiž 
zeslabíte původní tloušťku zdiva komínu, 
nebo se může poškodit omítnutí, a teplo 
tak uniká ven a postupně se zahřívá okolí. 
Pokud se v blízkosti nachází dřevěný trám 

nebo rákosový strop, vzniká obrovské 
riziko požáru, který se navíc může rozbujet 
až za dlouhý čas, aniž byste něco tušili. 
Naše firma než začne s frézováním, 
provede důkladný průzkum – zjistíme 
od majitelů potřebné informace a pokud 
je to možné, vyžadujeme i stavební 
plány a do komína spouštíme kameru. 
Jestliže objevíme riziková místa, 
dokážeme je odizolovat a za konečný 
výsledek stoprocentně ručíme. Pokud by 
zákazníci nebyli s naší prací spokojení, 
vědí, kde nás najdou a mohou zakázku 
reklamovat. Což u kominíků, kteří zazvoní 
u dveří, neznáte jejich jméno a mají 
sídlo „bůhvíkde“, můžete jen těžko. 
Naše firma je navíc pojištěná, takže 
v případě nešťastné události dokážeme 
našim klientům uhradit škodu.  
Kominictví PECHLÁT, s. r. o., 
Široká 214, Říčany, tel.: 323 603 444, 
777 212 321, e-mail: info@pechlat.cz, 
www.pechlat.cz    
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A v září se těšte na pravý 
moravský burčák. Mňam!
K dobrému vínu neodmyslitelně patří 
i pochutiny, které vám majitelka Zuzka 
ráda nabídne a doporučí - např. nakládaná 
niva, hermelín, balkánský sýr nebo bláťácké zlato. Nejen pro pány gurmány jsou 
připraveny i domácí klobásky. Ke správné oslavě či grilování patří i sladká „tečka“, 
která je zde zastoupena báječnými dortíky domácí výroby z pravé šlehačky.
V Pohodičce oceníte i drobné dárečky a pozornosti, kterými vždy uděláte radost 
svým blízkým. Novinkou v tomto „ráji“ jsou bylinné masti a čaje, které ocení 
zejména ženy. Toto místo je nejen obchůdek, ale především prostor pro zastavení 
se v našem uspěchaném životě.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
PO-PÁ: 11–19.30 hod. 
SO: 9-16 hod.
NE: 16 – 19 hod. 

„Majitelé novostaveb se často ocitnou 
v situaci, kdy sice mají krásný dům, ale 
okolí vypadá strašně. Všude je bláto, 
díry, plevel, chybí plot a dešťová voda 
nemá kam odtékat a zůstává dlouho na 
pozemku,“ vysvětluje Zdeněk Kratoch-
víl. „Majitelům domů pak nezbývá než 
si pozvat zahradnickou firmu, potom 
stavební firmu na plot, další řemeslníci 
vám udělají zámkovou dlažbu a nakonec 
si pozvete někoho, kdo vám postaví 
dřevěnou pergolu. A když budete mít 
štěstí, tak se vám podaří najít šikovné 
řemeslníky, kteří svou práci umí. Naše 
firma zákazníkům nabízí jedinečné řešení 
– dokážeme zrealizovat kompletní úpravy 
kolem domu. 
To znamená, že začnete trávníkem 
a skončíte u stavby jezírka a pergoly? 
„Ne, začneme vykopáváním dešťových 
vsaků, popřípadě drenáží,“  vysvětluje 
s úsměvem pan Kratochvíl. „Pak 
zjistíme, zde je dům dobře odizolovaný 
a opravíme chyby, aby se do základů 
nedostávala vlhkost. Pak vyřešíme oka-

Uděláme zámkovou dlažbu, založíme 
trávník a postavíme pergolu 
„S úpravami zahrad jsme začali již v roce 1997,“ říká majitel firmy 

Silver Garden Zdeněk Kratochvíl. „Tehdy nebylo mnoho firem, 

které by se specializovaly na úpravy okolí nově postavených domů. 

Dnes je situace jiná, ale přesto se konkurence nebojíme, 

protože máme velké zkušenosti a nabízíme kvalitní práci.“

pové chodníčky kolem domu a vyměříme 
výšku a sklon zámkové dlažby, aby voda 
tekla hezky od domu a zároveň jste 
mohli autem pohodlně zajet do garáže. 
Pak se začneme zabývat zahradou. 
Společně s majiteli navrhneme, jak 
by měla vypadat a jaké druhy rostlin 
zasadit, a potom se o všechno post-
aráme. Včetně dovezení kvalitní zeminy, 
okrasných kamínků, vytvoření obrubníků 
a chodníčků. Pokud by si někdo přál 
zahradní jezírko, ani to není problém. 
Nakonec přijde na řadu pergola nebo jiné 
zastřešené posezení či přístřešek na auto. 
Naši šikovní truhláři vyrobí vše podle 
vašich představ. A pozor – myslíme na 
všechno! Dopředu se s klienty domlu-
víme, zda by chtěli v pergole elektřinu 
a přívod vody a rovnou uděláme rozvody.
To zní skoro jako Ferda mravenec 
– práce všeho druhu.
To je asi pravda, ale my jsme se ke všemu 
dopracovali postupně. Nevzniklo to tak, 
že jsme seděli u stolu a vymýšleli, co 
všechno můžeme nabízet, abychom na-

lákali zákazníky. Přijeli jsme ke klientům 
dělat zahradu a oni nás sami požádali, 
zda bychom neuměli i zámkovou dlažbu. 
A protože spolupracuji se zkušenými, 
spolehlivými řemeslníky, práci jsme 
přijali a klienti byli velice spokojení. Další 
zákazníci si zase přáli plot, a tak jsme 
postupně přidávali další služby. 
A to není všechno! Vy umíte i fasády 
domů, včetně zateplení.
Pracujeme výhradně jen s kvalitními, 
značkovými dodavateli a jsme například 
vlastníky certifikátu firmy Baumit. Jejich 

systém zajišťuje dokonalé zateplení 
a zároveň prodyšnost fasády. 
Zákazníci si mohou vybrat ze široké 
škály barev.
Vy se zabýváte i nejrůznějšími 
opravami škod, které „napáchali“ jiní, 
nekvalitní řemeslníci.
Někdy se nestačíme divit, co vidíme. 
Nejčastěji je to špatně položená zám-
ková dlažba. Ale také opravujeme 
izolace domů, špatně postavené ploty, 
utržené okapy, nebo vyměňujeme shnilé 
zastřešení u pergol. No zkrátka 
„práce všeho druhu“.

Firma Silver Garden, s. r. o., 

příjem objednávek 

tel.: 603 263 060, 723 484 607. 

PR prezentace

Firma Silver Garden 

opravovala tuto 

“odfláknutou” dlažbu. 

Majitel ani nemohl 

vyjet autem do garáže.

Upravená zahrada spokojeného zákazníka

„Firma Silver Garden 

u nás navrhla a kompletně 

zrealizovala zámkovou dlažbu 

kolem domu a bazénu. S prací 

jsme byli velice spokojení.“ 

Pan Karásek z Kovářovic.
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Řádková inzerce

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

� Pronajmu 1. NP v RD Struhařov u Mnichovic 6+1,

15 tis./měsíc, možno i jednotlivé pokoje 3,5 tis./měsíc. 

Klidné místo, udržovaná zahrada, samostatný vchod, 

ihned volné. Tel: 724 152 673

� Hledám místo pokojské nebo pomocné síly 

v kuchyni nebo uklízečky od září do trvalého 

pracovního poměru. Tel: 739 056 275

� Kurz základní poslušnosti pro všechna plemena 

psů i křížence bude zahájen na kynologickém cvičišti 

ve Strašíně 11. 9. 2011. Pro účastníky minulých kurzů 

bude otevřen i kurz pro pokročilé.

Přihlášky a informace: pí. Kosanová tel. 733 676 172

� Obkladačské práce a ostatní stavební činnost 

ve vysoké kvalitě. Tel: 603 853 307, kosnar4@seznam.cz

� Vykoupíme nebo zprostředkujeme prodej 

vašeho domu nebo pozemku. Tel: 603 483 258

� Přijmeme truhláře pro zakázkovou výrobu nábytku 

do dílny ve Zvánovicích. 

Tel: 323 649 470, mobil 603 203 559

� Pronájem studia v Říčanech, Úvalská 593

k dlouhodobému pronájmu nabízíme prostorné studio 

o vel. 3+kk, vybaven nábytkem, kuchyňská linka, WC, 

koupelna. Samostatný vchod, možnost využití zahrady, 

parkovací stání. Cena 11.000,- Kč vč. energií. 

Info na tel.: 323603258

Při výměně 

čelního skla 

stěrače zdarma

Vám nabízí

ceníky, katalogy a další informace:    www.slp.cz

okrasné školky Jevany  
po-pá 8-17 so 9-12 telefon: 321 677 649 

pila Smrčiny 
po-pá 6-17 so 7-12 telefon: 321 610 366; 602 119 267 

zámek v Kostelci n. Č. lesy, telefon: 321 610 325 

řezivo, kůra, 
palivové dřevo

krbové dřevo 
- dodávka 

až do domu

pro objednávky volejte telefon: 321 610 366

rostliny  
a potřeby pro 
Vaši zahradu

polední menu, 
ubytování, 

společenské 
akce

Školní lesní podnik
v Kostelci nad Černými lesy

ve vašem okolí... 

� ČENDA ÚKLID – úklid oken, zimních zahrad, 

koberců, sedaček či pravidelné úklidy kanceláří, 

domů. Tel. 603 874 107. 

www.cenda-uklid.wbs.cz, cendauklid@seznam.cz

http://zlaterucicky.wz.cz
602 395 469

� úklidové práce domu, bytu, zahrady
� drobné řemeslnické 
     a zednické práce
� přestavba bytových jader
� pokládání dlažby a obkladů

Časopis ke stažení 
v elektronické podobě na: 

www.zaprazi.eu

V maloobchodní prodejně je 

k dostání kvalitní stavební a truh-

lářské řezivo, které se zpracovává 

v místní pilnici. Koupíte zde sa-

mozřejmě i palivové dřevo, a to 

zejména dřevo krbové. Od roku 

2009 zde funguje špičkový štípací 

automat rakouské firmy POSCH, 

který připraví dokonalá polínka 

různých délek, nejčastěji 25 a 33 

cm. Zákazníci si mohou vybrat 

palivové dřevo z jehličnanů, buku, 

břízy nebo směsi tvrdých a směsi 

měkkých listnáčů odděleně. Výro-

ba je přísně evidována a je vylou-

čeno, aby byly jednotlivé dřeviny 

nebo skupiny dřevin při expedová-

ní pomíchány. Polena jsou expe-

dována v elegantním balení síťova-

ných „punčoch“ na paletkách nebo 

v klasických plechových kontej-

nerech – středních s objemem 5 

m3 a vysokých s objemem 9m3. 

Samozřejmě je zajištěn rozvoz.  

„Ale své krbové dřevo si můžete 

na prodejně vybrat sami a odvézt 

si ho vlastním vozidlem,“ říká 

vedoucí maloobchodní prodejny 

pan Petr Vejvoda. „Objednávky na 

dodávky do domu nyní vyřizujeme 

do pěti pracovních dnů.“

Z jakých lokalit palivové dřevo 
těžíte?

„Samozřejmě netěžíme z lokalit 

chráněné přírody,“ odpovídá Petr Vej-

voda. „Krbové dřevo vyrábíme z pro-

bírkových těžeb – hlavně v porostech 

středního věku, kdy je těžbou odstra-

ňována z porostu část stromů nízké 

kvality, netvárných nebo jinak poško-

zených stromů.“

Jak vážíte velkoobjemové zakázky?
Palivo v kontejnerech a balíkách 

se měří na sypané prostorové metry 

a přepočet na „kubík“ neboli prosto-

rový rovnaný metr máme přesně pro-

veden podle jednotlivých délek polen 

a druhů dřevin. 

Co to je plnometr? 
To je krychlový metr dřeva a na tu-

hle jednotku se pro změnu měří hra-

noly a prkna nebo například kmeny 

stromů při evidenci dřeva při těžbě. 

Jsou u vás k dostání i jiné druhy 
palivového dříví? 

Zákazníci si u nás mohou vybrat 

klasická metrová polena a také odře-

zky jehličnatého dřeva v nestandard-

ních - tím se rozumí nestejných - dél-

kách. Ty si ale doma můžete naštípat 

sami a zahřejí vás vlastně dvakrát – při 

práci a potom v kamnech.

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, 
ČÍM BUDETE TOPIT?

Od tohoto data se začala psát his-

torie dalšího plnohodnotného deale-

ra IVECO v naší republice.

Od počátku bylo vsazeno na kva-

litu, rychlost, solidnost v jednání, 

trvalou péči o zákazníka a jeho vo-

zidlo, počínaje výběrem potřebného 

vozidla a vlastně nikdy nekončící 

péčí. Zákazník má stále otevřenou 

cestu, kdykoli najde pochopení 

a pomoc při řešení příslušného pro-

blému. To bylo a zůstává jedním ze 

základních předpokladů pozitivních 

výsledků, kterých PROFI AUTO 

CZ dosáhlo. Výrazně dobré je pro 

Kvalita, rychlost, solidnost
Společnost PROFI AUTO CZ a. s., 

s provozovnou Kolovratská 1367, 

251 01 Říčany u Prahy, uzavřela 

s turínským vedením společnosti IVECO 

dealerskou smlouvu v roce 1997. 

zákazníky velmi výhodné umístění 

provozovny – areálu – nachází se 

nedaleko sjezdu na Říčany z jedné 

z nejfrekventovanějších vozovek 

v České republice – dálnice D1. 

Navíc, v našem areálu zákazník 

najde potřebné odstavné plochy, na 

velmi dobré úrovni sociální zaříze-

ní, možnost občerstvit se, osprcho-

vat. Výrazně oceňovaná je našimi 

zákazníky široká škála nabídky 

našich služeb. Vstřícnost potřebám 

zákazníka, solidnost, kvalita služeb, 

profesionalita našich zaměstnanců, 

přinesly a dále přinášejí dobré vý-

PR prezentace

sledky. Dnes má i PROFI AUTO 

CZ stálé velké klienty, které u nás 

vozidla nakupují i servisují. 

Výstavba obchodního
komplexu FIAT

V současné době začínáme 

s výstavbou servisního a obchod-

ního komplexu pro značku FIAT, 

který nabídne moderní servisní 

a obchodní prostory.

Naše služby neustále rozšiřuje-

me. Nově poskytujeme kompletní 

Kompletní informace 

pozáruční servis vozidel 

ostatních značek

naleznete na našich 

webových stránkách 

www.iveco-profiautocz.cz.

pozáruční servis pro vozy VOLVO. 

Vlastními diagnostické zařízení 

s programem VOLVO Tech Tool. 

Náš vyškolený personál nabízí 

služby pro vozy této značky na 

velmi vysoké a odborné úrovni.

SOUČASNÁ NABÍDKA PROFI AUTO CZ:
� prodej nových i použitých vozidel celé modelové řady IVECO 

� autorizovaný servis celé modelové řady IVECO  

� přímý prodej náhradních dílů na všechna vozidla IVECO 

� opravy návěsů a přívěsů 

� čerpací stanice s nepřetržitým provozem, 

stálým odběratelům PHM firma poskytuje řadu výhod a slev

� mezinárodní dopravní společnost PROFI TRANSPORT s. r. o.

� kompletní servis vozidel značky VOLVO

Vy můžete odpovědět – přece dřevem z pily Školního lesního podniku 
Kostelec nad Černými lesy. Tohoto největšího prodejce palivového dřeva 
v našem regionu najdete v půvabné lokalitě lesa Smrčiny, nedaleko Jevan.



STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

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

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz

PRODEJNA:

Biomac Ing. Černý s.r.o.
Sklad Všechromy Hala 1, dálnice D1, exit 15
mob.: 774 505 111, e-mail: prodejna.ricany@ekopaliva.com

www.biomac.cz

KVALITNÍ BRIKETY, PELETY, PALIVOVÉ DŘEVO A
DŘEVĚNÉ UHLÍ

AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

OPROTI PLYNU UŠETŘÍTE AŽ 50 %
TOPNÁ SEZÓNA ZA 15 – 16.000,- Kč

DOPRAVU VÁM ZAJISTÍME
AŽ K VÁM DOMŮ

AKCE CENA OD 440,- / 100 kg

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE

� POČÍTAČE
� PRODEJ A SERVIS
� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769, 251 01 Říčany
tel: 323 604 238

mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz

www.zavacomp.cz

JAZYKOVÁ LABORATOŘ 
CHOCERADY otvírá 

další sobotní jazykové kurzy angličtiny
od 17. 9. do 26. 11

� příprava na maturitu a pro mírně 
pokročilé, 10.00-12.15, 30h – 3 950Kč

� začátečníci, 9.00-10.00, 10h – 2 300 Kč
Jana Lightburn, j.lightburn@seznam.cz

775 614 778

NOVĚ PROJEKTOVÁ 
ČINNOST
ZATEPLENÍ RD
Kompletní 
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč

Palivové 
a krbové dřevo
SUCHÉ PELETY BRIKETY

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

PRONTO ŘÍČANY � vybavení koupelen
� voda – topení – kanalizace

VZORKOVNA 
KOUPELEN

Výrazné 

slevy
z doporučených cenProdáváme kvalitní osvědčené zboží

PRONTO Říčany dodává veškerý topenářský a instalatérský 
materiál na hrubou i konečnou kompletaci

Černokostelecká 152/62
tel. 323 602 235

Po-Pá 7.30-17.00
So 8.30-12.00

www.pronto-ricany.cz

nové koupelnové 
doplňky
a drátěný program

28  |  ZAPRAZI.EU Chevrolet Cruze – kombinovaná spotřeba 5,5-7,8 l/100 km, kombinované emise CO
2
 145-184 g/km. *Testován Cruze 4dv.

www.chevrolet.cz

PŘEDSTAVUJEME NOVÝ CRUZE HATCHBACK
PROTOŽE ŽIVOT JE PLNÝ PŘÍLEŽITOSTÍ.

CRUZE HATCHBACK JIŽ OD 274 000 KČ

*

Nová verze k oceňovanému 4dv. sedanu | Jeden z největších zavazadlových
prostorů své třídy - 413 l | El. ovládaná okna vpředu | El. ovládaná a vyhřívaná
vnější zpětná zrcátka | Rádio s přehrávačem CD MP3 | Dálkově ovládané
centrální zamykání | Výškově nastavitelný volant a přední sedadla

AUTO STAIGER S.R.O.
Černokostelecká 122, Praha 10

Tel.: 271 009 111

e-mail: prodej@auto-staiger.cz

www.auto-staiger.cz

6041_Chevrolet_Cruze_HeroLaunch_210x147_AutoStaiger.indd 1 19.8.11 16:46

Václav Košnar – 603 853 307

kosnar4@seznam.cz

Obkladačské a ostatní stavební 
práce, štuky, sádrokarton,
omítky, pokládka podlah, 

malířské práce, 
bytová jádra.



zemní práce
JCB3cx

výkopové 
práce: 
základové pasy, přípojky, jímky, bazény, 
terénní úpravy a menší demolice
převoz palet

739 017 087

Vladimír Cífka

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



TUkas a.s.
Na Parkáně 367
266 01 Beroun
Tel.: 311 653 055, 724 167 408

TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00 Praha 10
Tel.: 267 229 319, 606 688 232

Bližší informace získáte na www.tukas.cz nebo u Vašeho autorizovaného servisního partnera 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.

Výměna brzdové kapaliny
Fabia již od 526 Kč

OSTATNÍ BLEDNOU ZÁVISTÍ. 
Nová CORSA

Auto-Staiger spol. s r.o.
ernokostelecká 122, Praha 10

Tel.: 271 009 242
prodej@auto-staiger.cz

Po i te si nový v z Opel Corsa a nechte se hý kat jeho jedine nými 
jízdními vlastnostmi! Využijte financování s Opel Finance 50:50, zapla te 
nyní 99 950 K  a druhou polovinu ceny zaplatíte bez navýšení až za rok. 

www.auto-staiger.cz

let
záruka**6

99 950 K
Cena od

Kombinovaná spot eba paliva: 3,6–7,3 l/100 km. Kombinované emise CO2: 112–172 g/km. Zobrazený model je pouze ilustrativní. *Dvouletá výrobní zákonná záruka a dále ty letá smluvní záruka Opel ve 
spolupráci se spole ností CG Car Garantie Versicherungs-AG. Smluvní záruka Opel je poskytována bezplatn  dealerem Opel. Nabídka smluvní záruky Opel trvá do konce zá í 2011.


