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Kraj opravil
strategickou
dálniční přípojku
u Říčan a uvažuje
o Solné stezce.

„První měsíc jsem
skoro nespal,“
říká náměstek
ministra kultury
M. Rovenský.

11. října vystoupí
hana a petr ulrychovi v skc ondřejov
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Farmářské trhy
Mukařov mají
otevřeno ve
středu, pátek
a v sobotu
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„Snažíme se,
aby se v Modleticích
lidem dobře žilo“,
říká starosta
Jiří Aron

Začátkem listopadu bude v prostorách vedle
obchodního domu Tesco slavnostně otevřeno

Shopping centrum Atrium Říčany
Bude připraven program pro širokou veřejnost.

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

Úvodník
Milí čtenáři!
Vítejte zpátky z prázdnin zase doma
– v našem hezkém Zápraží. A pokud se
vám v exotických dálkách po nás stýskalo,
máme pro vás dobrou zprávu – zářijové
číslo vašeho oblíbeného regionálního časopisu je na světě. Opět jsme se snažili do
něho vměstnat co nejvíce informací. Doufáme, že vás zaujmou i zprávy z okolních
obcí, protože co se děje u sousedů, nás
může inspirovat nebo naopak varovat.
Mějte se hezky
a užívejte si zářijové sluníčko
Za kolektiv Zápraží
šéfredaktorka Helena Vlnařová
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Divadlo U22 chystá
zajímavé akce

jen na „jména“, ale aby
chtěli poznávat i méně
známé, ale dobré herce.
Snažíme se o spolupráci
s uměleckými školami,
kde bychom rádi uváděli
jejich nejlepší generační představení. Pro děti
nasazujeme pravidelné
sobotní divadelní pohádky a poslední sobotu
v měsíci i „divadelní pohádkování“, kdy děti budou společně na pohádce
pracovat. Doufáme, že
se budou líbit i sobotní „Sousedská poseze30. září se můžete těšit na představení Půldruhé hodiny zpoždění s D. Kolářovou a M. Lasicou ní“ s tancem a hudbou.
Chceme, aby se Divadlo
Uhříněves – Divadlo U22 vniklo na místě U22 stalo multifunkčním centrem, kde krobývalého objektu TJ Sokol Uhříněves v roce mě divadla, koncertů, kulturních akcí bude
2009. Díky tomu se MČ Praha 22 může pyš- prostor i pro další aktivity. Připravujeme
nit krásným a moderním „kulturním stán- kurzy a kroužky pro děti, mládež i dospělé
kem“, který navštěvují lidé z celého regionu. s uměleckým zaměřením. Dále bych chtěl
Od září 2011 divadlo provozovalo Divadlo upozornit na vznik Centra pro předškolní
Bolka Polívky. V červenci 2014 došlo ke děti v nově upravených prostorech, kam
změně a divadlo povede Dům dětí a mládeže se bude vcházet brankou do sokolovny.
Praha 10 – Dům UM, jehož ředitele Romana A v neposlední řadě chystáme obnovení
Urbance jsme se zeptali, co nového můžeme kina, vždyť v příštím roce si připomeneme
90 let od otevření kina v Uhříněvsi. Věřím,
očekávat.
„Snažíme se navázat na kvalitní diva- že všechny aktivity spojené s divadlem budelní představení a hudební koncerty, tak dou přínosem jak pro občany Uhříněvsi, Pitjako tomu bylo v minulosti. Nabídku di- kovic, Hájku, ale i pro široké okolí. Držte
vadla však chceme rozšířit i o zajímavá palce, ať se nám všechny plány vydaří a jste
představení z oblastních divadel – tam po- srdečně zváni.“
třebujeme podporu diváků, aby nechodili Další informace na www.divadloU22.cz
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Sulice mají krásnou školku
a dětská hřiště, chybí jen škola
Obec se může pyšnit krásnou mateřskou školou, která byla dokončena v roce
2011 a má kapacitu 112 míst. V současné době je kapacita zcela naplněna.
Přednostně jsou umísťovány děti ze Sulic, Želivce, Hlubočinky a Nechánic, ale
dochází sem i děti z okolních obcí.
„Školka nám dělá opravdu velkou radost. A je
to zásluha především paní ředitelky Václavy
Kunické a celého kolektivu pracovníků MŠ. Troufám si tvrdit, že máme jednu z nejkreativnějších
školek v regionu,“ říká starosta Sulic Ing. Petr Čuřík. „Děti kromě běžných aktivit absolvovaly kurzy bruslení, lyžování na sjezdovce Chotouň a také
strávily krásný horský týden na Brádlerových
boudách při „zimní školce v přírodě“. O předškoláky je v Sulicích určitě postaráno dobře. Horší je
to se základní školou. Naše děti navštěvují školu
v Kamenici, v Kostelci u Křížků a také dojíždějí
do jiných škol podle místa zaměstnání rodičů. Situaci s nedostatečnou kapacitou v základních školách samozřejmě dlouhodobě sledujeme. Zatím to
vypadá, že na pomoc státu, potažmo kraje, spoléhat nemůžeme a budeme si muset opět pomoci
sami. Poslední dotační výzva je určená na dostav-

by a rozšíření kapacit stávajících základních škol.
Tím, že Sulice zatím žádnou školu nemají, tak se
jich tato výzva netýká.“
Jaká jsou možná řešení?
„Možností se nabízí několik. Pokud by se obec
Kamenice rozhodla vybudovat nástavbu či přístavbu
školy a tím rozšířit kapacitu své školy, nebráníme se
finanční spoluúčasti. Další možností je zřízení detašovaného pracoviště kamenické školy v těsné blízkosti naší mateřské školy na Želivci. V neposlední
řadě můžeme též uvažovat o výstavbě vlastní školy.
Zainvestovaný pozemek na Želivci máme připraven.
Čekáme jen na závěrečné schválení územního plánu
obce. Jde o krásnou lokalitu, která je pro vznik školy
naprosto ideální. V sousedství již fungují dětská hřiště náležící k mateřské škole. Pozemek přímo navazuje na nově budovaný obecní park.“

Park na Želivci – za každého nového občánka vysadí nový stromek.

Jak bude tento park rozlehlý?
„Má něco přes dva hektary a bude to další
chlouba naší obce. Po dostavbě mateřské školky a odkoupení pozemků, zde bylo postupně
vysázeno kolem sta stromů. Všechny stromy,
které jsme zde vysadili, jsou na počest našich
nejmenších občánků. Za každého narozeného
občánka vysazujeme jeden strom. Ve výsadbě
a dalších úpravách budeme pokračovat i nadále, podle architektonického plánu. Vznikne zde
mimo jiné i malý rybník, který bude sloužit
nejen estetickým účelům, ale i praktickým. Do
rybníku budou svedeny dešťové vody z okolních pozemků. Součástí parku na Želivci bude
samozřejmě i dětské hřiště s prvky pro seniory.“

První měsíc jsem skoro nespal
Miroslav Rovenský z Mnichovic
není pro čtenáře Zápraží neznámou
osobností. Do časopisu přispívá
zajímavými postřehy, které
uveřejňujeme pod názvem „Placebo
Miroslava Rovenského“. Pan Rovenský
je velmi aktivní člověk – působí
jako profesionální hornista v mnoha
hudebních tělesech v Čechách
i zahraničí, vyučoval na ZUŠ
v Říčanech a zastává funkci předsedy
správní rady Olivovy nadace. Je také
předsedou středočeské KDU-ČSL,
zastupitelem Mnichovic a v únoru byl
jmenován náměstkem ministra kultury.
Pana Rovenského jsme požádali o rozhovor. Zajímalo nás, jak se cítil při nástupu do této významné funkce?
„Měl jsem stejné pocity, jako když jsem narukoval na vojnu. Všechno bylo nové a jinak, než bych
očekával. Takže se dá říci, že smíšené, asi jako když
padá tchýně ve vašem novém voze ze skály. První
měsíc jsem skoro nespal a od té doby je to o několik
hodin lepší.
Co všechno máte ve své agendě na starosti?
Obecně se říká, že jsem náměstek, který má na
starosti „živou kulturu“, ale to by znamenalo, že
existuje také „mrtvá kultura“. Nebo něco z mléčných potravin? Každopádně můj Odbor umění,
literatury a knihoven patří k nejklíčovějším na
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ministerstvu. Rozděluje např. peníze z Programu na podporu stálých profesionálních divadel,
symfonických orchestrů a pěveckých sborů, realizuje výběrová dotační řízení na podporu projektů profesionálního umění tzv. granty. Odbor plní
také funkci zřizovatele České filharmonie, Pražského filharmonického sboru, Národního divadla
a Institutu umění – Divadelního ústavu. Dalším
odborem je Odbor výzkumu a vývoje, jehož hlavním úkolem je poskytování účelové podpory projektů (v r. 2014 – 105 projektů) a institucionální
podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje 13
výzkumných organizací ministerstva. Nejmladším odborem na ministerstvu je můj třetí Odbor
projektového řízení, který vznikl až v době, kdy
se podařilo vytvořit nástroj k čerpání evropských
peněz, tzv. IOP. Hlídá peníze z evropských grantů
a z Norských fondů.
Co bylo na začátku nejtěžší?
Opravdu nejtěžší je neztratit rodinu, svobodu
a humor. A na začátku rychlý a dobrý výběr spolupracovníků a zjištění, že den nemá padesát hodin
a tedy nedostatek času a spánku. Dlouholetá činnost
v různých orchestrech, divadlech i neziskových
organizacích se nyní hodí. Zaručuje mi opravdu
detailní znalost problémů jednotlivých uměleckých
oborů z tohoto prostředí, moji pokoru a úctu k těmto řemeslům. Již čtvrt století působím umělecky
v zahraničí, z toho dvanáct let jsem stálým členem
Akademie für Alte Musik Berlin, to mi umožňuje
svobodný nadhled, prostor k vyjadřování myšlenek
a dostatek sebevědomí k prosazování názorů.

S čím se musíte potýkat nyní a co jste si určil za
své priority, v čem chcete být užitečný?
Již jsem někde řekl, že podaří-li se prosadit
jedno procento na kulturu, které jsem prosazoval
do volebního programu naší strany a které se posléze také dostalo do Programového prohlášení
vlády, tak budu spokojen. Multiplikační efekty
kultury ukazují, že se jedná o významný prvek
našich státních příjmů. Se svým týmem připravuji
nyní materiály, týkající se kulturních a kreativních průmyslů v ČR a projekt cíleně podporující
vývoz české kultury do zahraničí. Zároveň jsme
připravili změny v grantových programech, kde
budou moci žadatelé periodicky se opakujících
akcí žádat o dvouletý příslib MK a tím získat
určitou předvídatelnou jistotu pro své aktivity.
Tento počin je, spolu se zprůhledněním a sjednocením hodnocení, odbornou veřejností velmi vítán. V současné době připravujeme ve spolupráci
s příslušnými asociacemi Program podpory profesionálních uměleckých festivalů v ČR a s řediteli
všech odborů některé koncepce a strategie vycházející z legislativních i nelegislativních úkolů
vlády. Mojí prioritou tedy je představit a ukázat
kulturu jako nedílnou součást našeho průmyslu,
přinášející významný a stabilní podíl HDP, která
si tedy zaslouží nejen pro svou vysokou uměleckou úroveň náležitou pozornost. Chci také otevřít
diskusi o tom, zda chceme na našich prvních scénách a pódiích vysokou evropskou úroveň, kterou je ale potřeba zaplatit, nebo zda se spokojíme
s provinčním charakterem a za nejvyšší kvalitou
budeme raději jezdit do zahraničí.

Život v kraji

Všechny faktury v řádech milionů jsou již uhrazeny
Jeden z velkých problémů, které muselo zastupitelstvo Velkých Popovic v čele se starostkou
Martinou Čermákovou řešit, se týkal kanalizace. Stávající řad byl nekvalitně postaven, na
mnoha místech docházelo k průsakům vody a obec musela platit vysoké částky za čistírnu
odpadních vod, která patří místnímu pivovaru. Jak se vedení obce podařilo vypořádat s tímto
problémem a jaký je stav kanalizace nyní, jsme se zeptali starostky Martiny Čermákové.

„Kanalizace byla opravdu jedním z největších problémů, který jsem musela po nástupu do funkce
starostky řešit. Na stole ležely faktury za služby
ČOV ve statisícových hodnotách, které se neustále
zvyšovaly a které nebyly schopny Technické služby již uhradit. Kdyby tento stav pokračoval, bylo
by to pro obec likvidační. Dnes jsou všechny faktury v řádech milionů uhrazeny, tím se nám podařilo
Technické služby oddlužit. Navíc jsme museli vést
složitá jednání s firmou ŽS Brno, která kanalizační
řady vybudovala, odvedla nekvalitní práci, kterou
jsme reklamovali. Bohužel spor vyvrcholil až podáním žaloby na zhotovitele kanalizace z důvodu
nekvalitně provedené práce. Skutečně to nebyl

jednoduchý start, ale podařilo se nám to zvládnout.
Nyní je kanalizace postupně opravována. Podařilo se nám získat dotaci z programu Ministerstva
zemědělství na obnovu kanalizačních řadů, které
byly postaveny jako jedny s prvních ve VP, ale při
povodních došlo k jejich poškození. Rádi bychom
pokračovali s opravami řadů, čerpacích stanic
a dalších souvisejících objektů.
Vedení obce muselo řešit i zajištění technických
služeb. Jak nyní funguje příspěvková organizace Technické služby Velké Popovice?
„Původní nastavení fungování technických služeb tehdy ještě Drobné provozovny bylo nepře-

hledné, chybné a pro obec ekonomicky nevýhodné. Nalézt vhodný model provozování těchto
služeb nebylo vůbec jednoduché. Naším cílem
bylo zajistit, aby TS VP naplňovaly principy
příspěvkové organizace a pracovaly transparentně, efektivně, hospodárně a samozřejmě ke vší
spokojenosti našich občanů. Dalším úkolem je
rozvíjet doplňkovou činnost v souladu s platnou
legislativou, která by pomáhala pokrýt provozní
náklady a tím ulehčila obecnímu rozpočtu. Nyní
obec připívá přes 4 miliony ročně na provoz +
další náklady na techniku a vybavení. Podařilo
se nám nakoupit nákladní automobil s vysokotlakem pro odvoz fekálií, techniku na kompostárnu
(traktor, drtičky, třídičky), nový malotraktor (na
sekání, prohrnování a zametání), sekačku se sběrem, a také Avii s kontejnery, dále techniku na
základní opravy komunikací. Díky tomu mohou
Technické služby pracovat mnohem efektivněji.“
Z čeho máte největší radost?
„V žádném případě nemohu jmenovat pouze
jednu věc. Když se ohlédnu zpět, podařilo se
toho skutečně mnoho. Jenom co se týče školy,
tak jsme realizovali nástavbu, rekonstrukci podlah ve staré budově, v družině, přístavbu jídelny, vybudování vstupní haly. Také tělocvična se
konečně dočká kompletní rekonstrukce, rozšíření a zateplení. V mateřské škole je též každý
rok provedena další část rekonstrukce interiérů,
nové podlahové krytiny, rozvody vody a elektřiny. Většinu si řídí sama paní ředitelka, je moc
šikovná! Opravili jsme též mnoho komunikací, revitalizujeme veřejná prostranství a parky.
Spoustu akcí bychom nedokázali realizovat bez
dotací, kterých se nám podařilo získat úctyhodný počet – je jich skoro 25.“

Chceme vybudovat kanalizaci
a lépe komunikovat s občany
Svojetice – V obci se v dubnu uskutečnilo referendum, které mělo zabránit schválení
územního plánu, s nímž většina občanů Svojetic nesouhlasila. Svůj názor přišlo vyjádřit 230
lidí a referendum proběhlo podle všech pravidel
a územní plán nebyl schválen. „Těší nás, že se
nám referendum podařilo prosadit a že nás obyvatelé Svojetic podpořili. Řešení dopravní situace, tak jak navrhoval původní územní plán, by
Svojeticím opravdu uškodilo,“ říkají Ing. Eliška
Olmrová a Gabriela Zaal ze Sdružení nezávislých kandidátů „Naše Svojetice“.
Jaké byly vaše další připomínky k územnímu
plánu?
Nesouhlasili jsme ani s vymezením dalších
ploch na stavební parcely. Dokud není vyřešena infrastruktura obce, nemůžeme si dovolit
bezkoncepčně navyšovat počet obyvatel. S tím

souvisí i nutnost vybudovat v obci kanalizaci.
Získat finanční prostředky na výstavbu kanalizace a ČOV – to je jedna z našich priorit, se
kterými jdeme do voleb.
Co dalšího chcete občanům Svojetic nabídnout?
Chceme zlepšit komunikaci s občany, více je
informovat o zásadních rozhodnutích, která se
v obci dějí a která často proběhla bez většího
zájmu. Chceme být transparentní a vše uveřejňovat na webových stránkách obce – výsledky
hospodaření, veřejné zakázky, smlouvy s firmami, podrobné zápisy z jednání zastupitelstva
a další.
Lidé ze Sdružení nezávislých kandidátů
„Naše Svojetice“ se také angažují v nejrůznějších akcích pro širokou veřejnost…

Sdružení nezávislých kandidátů „Naše Svojetice“

Podpora komunitního života je naší další prioritou. A musíme přiznat, že je to naše radost.
Baví nás pořádat nejrůznější akce, kde se sejdou
dospělí i děti a společně si užívají hezký den.
Chceme, aby se nám zde dobře žilo, abychom
respektovali své sousedy a vnímali Svojetice
jako opravdový domov.“
Více informací najdete na www.nasesvojetice.cz.
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Nekupujeme ani rám, ani sklo – ale celé okno
Mnichovice – Obec získala v minulém roce dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zateplení
školy v hodnotě téměř 7 mil Kč. Mnichovice se budou na projektu spolupodílet částkou 4,4 mil Kč. „Projekt
zateplení školy jsme pečlivě připravovali. Získaná dotace byla výbornou zprávou. O to lepší, že se mi
následně podařilo do projektu prosadit doplnění předokenních elektricky ovládaných žaluzií z celé jihozápadní
strany školy,“ prozrazuje místostarostka Mgr. Petra Pecková. „Děti by se tak už konečně nemusely učit
v přehřátých třídách, kam v průběhu dne praží sluníčko. Se Státním fondem životního prostředí se podařilo
projednat nutné změny a fond žaluzie prohlásil za uznatelný náklad, který bude proplacen z dotačních peněz.

Jak probíhalo výběrové řízení na dodavatelskou firmu? Víme, že pak nastala zásadní komplikace s okny.
Otevřené výběrové řízení začalo v listopadu 2013.
Přihlásilo se do něj 16 firem, které musely splnit
přísná zákonná kritéria, mít zkušenosti a reference.
S nejnižší cenovou nabídkou vyhrála stavební firma
1. Pražská stavební, která ve výběrovém řízení předložila okna výrobce Slavona Slavonice, jež splňovala parametry dané projektem na součinitel prostupu
tepla Uw 1,2. To dokladoval i certifikát, který nám
společnost musela předložit.
Na začátku června 1. Pražská stavební převzala
staveniště a vše klapalo podle plánu, jenže pak nastaly problémy. Když se započalo s instalací oken, zcela náhodou se na kontrolním dnu ukázalo, že firma
montuje jiná okna, než bylo ve smlouvě.
Zcela šokována jsem žádala vysvětlení na jednateli společnosti. Ten nakonec přiznal, že to skutečně
nejsou okna, která deklarovali, že dodají a jejichž
certifikát při výběrovém řízení předložili.
Jak jste tuto situaci řešila? Pokud byste přistoupili
na jiná okna bez certifikace, Státní fond životního
prostředí by Mnichovicím mohl odebrat dotaci!
Vše se stále konzultovalo s dotačním orgánem.
Změna možná je, ale okna musí mít stejné parametry
podle projektu a podle dotačních podmínek. Stavební firma slibovala, že není problém dodat certifikát na

tato nová okna. A skutečně dodala – zvlášť certifikát
na rám a certifikát na sklo. Jen díky tomu, že jsem
o podobné záležitosti v minulosti natáčela reportáž
pro pořad Občanské judo, jsem věděla, že je nutno
předložit jeden certifikát a to na celý výrobek – tedy
na hotové okno. Nekupujeme ani rám, ani sklo, ale
hotové okno včetně zpracování, zasklení, těsnících
rámečků apod. Stejný závěr mi následně potvrdil
i technický dozor investora Ing. Chvojka. Požádal
stavební firmu o předložení správného certifikátu.
A já mezitím začala pátrat po výrobci oken. Bylo
to pátrání opravdu téměř detektivní. Na konci byl
rozhovor s výrobcem oken, který potvrdil, že žádný
certifikát na celé okno nemá a že pro firmu 1. Pražská
stavební má vyrobeny již 2/3 všech oken.
Ještě týž den byla svolána velká schůzka všech zainteresovaných stran. Jednání nebylo příjemné a na
jeho konci bylo rozhodnutí o pozastavení montáže
dalších oken. Museli jsme eliminovat riziko, že budou ve škole osazena okna, která nám nikdo z dotace
neproplatí a hlavně nebudou kvalitní.

Nemůžete oslovit například druhou firmu, která
vzešla z výběrového řízení?
Nemůžeme! Podpisem smlouvy o dílo pozbývá
výběrové řízení platnosti. Tedy výběrové řízení by
se muselo znovu opakovat, což by trvalo nejméně tři
měsíce. Musela jsem tedy vycházet z faktu, že dodavatel stavby nechce dodat jiná okna s certifikátem,
protože si již závazně objednal jiná okna. Řešení, na
kterém jsme se tedy shodli bylo, že výrobce oken
musí dodatečně absolvovat všechny testy v akreditované zkušebně, jako když uvádí nový výrobek na
trh. Bylo zahájeno testování ve státní zkušebně ve
Zlíně, které jsme bedlivě sledovali. Výrobce musel
okna upravit a nakonec se mu podařilo 17. července
certifikát získat. A za nás celou záležitost „hlídali“
dva soudní znalci.

Uvažovali jste o odstoupení od smlouvy?
Uvažovali, ale to by znamenalo ukončení celé
akce zateplení školy. A nás tlačí čas. Jednak nechceme, aby se děti učily na staveništi a také jsme
nechtěli, aby byla ohrožena dotace kvůli nedodržení
termínu.

S jakým počítáte zdržením?
Podle původního harmonogramu firma slibovala, že práce dokončí na konci prázdnin, přičemž ve
smlouvě byl dán závazný termín do 30. září. Budeme tedy doufat, že stavební firma své zdržení dožene
a do konce září dílo předá hotové.

Kraj opravil strategickou dálniční přípojku u Říčan
a zvažuje podporu projektu Solné stezky
Obce na Zápraží jsou při realizaci velkých investičních akcí ve velké míře
odkázány na finanční podporu kraje. Týká se to především oblasti dopravy.
Jednou z nejvýznamnějších investic letošního roku v našem regionu byla rekonstrukce silnice č. II/101 – tato dopravní tepna funguje jako dálniční přípojka a má strategický význam pro celou oblast. Opravu v ceně přes 28 milionů
korun financoval Středočeský kraj s podporou Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 24,1 milionu korun. Silnice č. II/101 Říčanská
byla opravena v délce téměř tří kilometrů až po křižovatku s ulicí Lipanskou.
Nového hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery jsme se zeptali,
zda rekonstrukce tohoto významného tahu bude pokračovat?
V přípravě jsou i další úseky této komunikace až po Pacov. S těmito rekonstrukcemi je však počítáno až v novém programovém období
2014-2020, pokud budou splňovat podmínky ROP. Konkrétně Říčany
mají ještě šanci získat finanční prostředky na opravu komunikací díky
poslední výzvě dobíhajícího programového období 2007 – 2013, která
je zaměřena na rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. tříd. Velmi
aktivní je v tomto směru váš krajský zastupitel Miloslav Šmolík. Nyní
probíhají jednání o zařazení rekonstrukce silnice Rooseveltova. Pokud bude projekt odsouhlasen a získá dotaci, proběhne rekonstrukce
této komunikace v příštím roce. Projektovou dokumentaci připravilo
město. Jeho součástí bude kromě rekonstrukce silnice také řešení kom-
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plexního odvodnění, rekonstrukce vodovodu, chodníků a veřejného
osvětlení.
Jaké jsou vaše priority v oblasti dopravy?
Chceme začít intenzivněji jednat o silničním obchvatu Prahy. Jeho dokončení považuji za naprosto klíčovou věc, která se dotýká jak Středočechů, tak
Pražanů. Po podzimních komunálních volbách proto chci navázat s vedením
Prahy úzkou spolupráci. Přípravou dostavby Pražského okruhu a komunikace D3 na území Středočeského kraje se zabývá speciální pracovní skupina, do
které je zapojen i krajský zastupitel a říčanský radní Miloslav Šmolík, jenž je
také místopředsedou výboru regionálního rozvoje ROP Střední Čechy.
Díky Miloslavu Šmolíkovi začneme také jednat o obnovení myšlenky uskutečnění projektu tzv. Solné stezky, která řeší obchvat obce Světice a jihozápadní
část Říčan a mohla by být v budoucnu napojena na zatím nedobudovaný segment Pražského okruhu. Obnovení propadlého územního rozhodnutí tangenty
Říčan za Světicemi k opravené II/101 by byla první fáze. Na další byla zatím
zpracována pouze studie, která navrhla trasování nové komunikace pokračováním obchvatu Světic a Všestar a je ukončena na vjezdu do obce Mnichovice,
kde navazuje na stávající silnici II/335 Mnichovice - Sázava. Vzhledem ke
stáří projekčních záměrů a dokumentací je však nutné zpracovat posouzení původního průzkumu ve vazbě na současnou dopravní situaci, využití dostupných
druhů dopravní cest a pracovní příležitosti občanů celé oblasti Říčanska.

Život v kraji

Snažíme se, aby se v Modleticích lidem žilo dobře
Modletice již čtvrtým rokem aktivně bojují s hlukem z Pražského okruhu. Vedou jednání se Ředitelstvím silnic a dálnic, Hygienickou stanicí Středočeského kraje, ministerstvem dopravy, dopravní
policií, Magistrátem hl. města Prahy atd. „Je to
velmi vyčerpávající a mám pocit, že dotčené strany nedělají nic a čekají jen na to, až to vzdáme. Ale
máme zodpovědnost vůči našim občanům a chceme docílit toho, aby byly splněny podmínky uvedené v projektové dokumentaci. Nic víc, nic míň,“
říká starosta Modletic Ing. Jiří Aron. „Je smutné, že
doplácíme na to, že jsme respektovali nutnost tohoto strategického silničního obchvatu, nebránili jeho
výstavbě a věřili jsme, že stavba proběhne podle
schváleného projektu.“

Zámecký rybník čeká na odbahnění

Máte doloženo měřením, o kolik jsou překračovány hlukové hygienické limity?
Předem je nutné uvést, že měření hluku je v České republice velice složitá záležitost, která podléhá
přísným podmínkám. Nesmí se například měřit
v pátek, pondělí a o svátcích, protože je větší provoz a byl by naměřen větší hluk. Nesmí se měřit ani
za deště, když napadne sníh apod. Také se změnila
metodika vyhodnocování hluku. A co to v praxi
znamená? Hluk je stále stejný a stále stejně lidem
škodí, ale díky různým „úpravám“ jsou povoleny
vyšší hodnoty hluku. Například se zavádí odpočty
za odrazy od zdí objektů. Původní projekt se zavazoval, že hluk v noci u nás nepřesáhne 46 decibelů,
ovšem skutečnost je v Modleticích téměř 52 decibelů. Díky nové metodice vyhodnocování může
být skutečný hluk až 55 decibelů. Na první pohled
to vypadá, že zvýšení není tak zásadní, ale decibely

jsou logaritmická veličina a každý decibel znamená
citelné navýšení.
Další zajímavostí „hluku v Čechách“ je to, že základní limit hluku pro noční hodiny je 40 decibelů,
ale v případě strategické komunikace je možná výjimka až 50 decibelů. Místo toho, aby stát podporoval výstavbu protihlukových stěn a omezil rychlost,
tak se zvednou hlukové limity. Pražský okruh však
v některých úsecích převyšuje i tuto velkorysou
50ti decibelovou hranici.
Dočkáte se tedy po čtyřech letech výstavby protihlukových stěn?
Přes všechny pokusy, kterými se Ředitelství silnic a dálnic snažilo znevážit naše požadavky, musí
protihlukové stěny vybudovat. A to konkrétně na
mostě mezi Modleticemi a Dobřejovicemi. Už je
vydáno stavební povolení a na podzim by se mělo
začít stavět.
Dalším řešením jak snížit hluk na Pražském
okruhu je snížení rychlosti. Jednali jste o této
možnosti?
Vedli jsme jednání s ministerstvem dopravy
i s dopravní policií a výsledkem bylo, že se skutečně podařilo prosadit snížení rychlosti pro kamióny v nočních hodinách. Ale šlo pouze o zkušební
provoz na cca pět měsíců, během kterých se měřily
limity hluku. Což je samo o sobě úsměvné, protože jde o dané fyzikální zákonitosti. Vyšší rychlost
zkrátka rovná se vyšší hluk a není potřeba utrácet
další peníze za měření. Další absurditou bylo, že
dopravní inspektorát nebyl schopen ani během této
zkušební doby zajistit dodržování rychlosti, takže
kamióny si stejně frčely, jak chtěly. Celá záležitost na mě dělala dojem, že šlo o to nám dokázat,
že zkrátka nelze zaručit dodržování rychlosti a že
je toto opatření zbytečné. Výsledkem tedy je, že se
rychlost natrvalo snižovat nebude.
Pokud policie nemá kapacitu, aby na daném
úseku kontrolovala dodržování rychlosti, nepomohly by kamery?
I o této možnosti jsme vedli dlouhá jednání. Výsledkem je, že peníze na vybudování kamerového
systému měřícího rychlost by se našly, ale vyvstal

problém, který správní odbor bude data z kamer vyhodnocovat a zajistí veškerou administrativu spojenou s výběrem pokut. Žádnému se do toho nechce.
Ovlivňuje hluk z Pražského okruhu život lidí
v Modleticích?
Pravdou je, že pár lidí se odstěhovalo a že zájem
o výstavbu rodinných domů u nás není tak velký jako
v jiných obcích. V žádném případě to ale neznamená, že by Modletice představovaly špatné místo pro
život. Naopak – snažíme se ze všech sil, aby se u nás
lidé cítili dobře a obec postupně zvelebujeme. Velkou
radost mám například ze získané dotace na revitalizaci Zámeckého rybníka v centru obce. Dotaci ve výši
3 milionů korun jsme získali z Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP). Celý projekt jsme rozdělili
na čtyři části. Jako první jsme uskutečnili rekonstrukci
výpusti rybníka, která byla příliš vysoko a rybník šel
vypustit pouze z jedné poloviny. Potom následuje vytěžení, odvoz a ukládka sedimentu (vlastní odbahnění
rybníka) současně s rekonstrukcí opevnění návodního
svahu hráze a břehů rybníka. Nehezké betonové opev
nění bude nahrazeno přírodními materiály. Posledním
krokem je pročištění vodoteče. Jedná se o pročištění
Chomutovického potoka pod Zámeckým rybníkem až
do soutoku s Dobřejovickým potokem. Součástí pročištění potoka je úprava břehů potoka a vybudování tůně,
která by se měla stát útočištěm pro nejrůznější vodní
živočichy. Následně dojde k úpravě břehu rybníka, kde
vznikne odpočinková zóna s lavičkami. Díky tomuto
projektu získáme krásnou dominantu obce, kam budou
lidé chodit pozorovat ryby a v zimě bruslit.
Pamatujete v Modleticích i na děti?
Děti mohou využívat jedno starší hřiště u školky
a před dvěmi lety se nám podařilo vybudovat další
moderní hřiště pro naše nejmenší hned vedle víceúčelového sportovního areálu. Ten slouží starším
dětem i dospělým. Může se zde hrát malá kopaná,
nohejbal, volejbal, tenis nebo basketbal. Také jsme
sem přemístili stoly na stolní tenis a pořídili přístřešek, který slouží jako zázemí pro všechny, jež si
sem přijdou zasportovat. Navíc máme v Modleticích ještě jedno asfaltové hřiště, které slouží pro jízdu na kolečkových bruslích a skateboardech. Takže
děti ani teenageři se u nás určitě nenudí.

Moderní školka v Babicích slavnostně otevřena
Babice – Obec se může pyšnit novou moderní mateřskou školou, která byla slavnostně
otevřena na konci prázdnin. Školka nese název
Dráček a byla postavena z finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 3 800 000 Kč, z daru
společnosti OPEN GATE (1 815 600 Kč) a díky
dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007 - 2013.
Celková investice činila bezmála 14,5 milionu
korun a obec byla nucena vzít si úvěr.
„Stavba se začala realizovat na podzim roku
2013, kdy byla postavena základová deska.
Vzhledem k problémům se stavebními firmami
muselo zastupitelstvo obce Babice vyhlásit ješ-

tě dvě výběrová řízení, než konečně našlo vhodného dodavatele dřevostavby,“ uvedla Martina
Kloubová ze sdružení Společně pro Babice.
„Projekt školky v Babicích existoval již delší dobu a počítal s přestavbou bývalé školy, ale
byl koncipován pro málo dětí a navíc za vyšší
částku, než se nám školku nakonec podařilo postavit,“ říká Jan Heřmanský. „Podařilo se nám
přesvědčit zastupitele, že je ekonomicky výhodnější postavit školku na „zelené louce“. Docílili
jsme změny územního plánu a nyní se můžeme
pyšnit jednou z nejmodernějších školek na Zápraží s kapacitou 48 míst. Jsme rádi, že místní
děti nemusí nikam dojíždět.“
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Život v kraji

Základní umělecká škola Říčany
zahajuje nový školní rok
ZUŠ v Říčanech má za sebou jeden z nejnáročnějších školních roků za posledních několik let.
V roce 2013/2014 jsme uskutečnili zahraniční zájezd mladých muzikantů z Komorního orchestru
do Itálie a zároveň přivítali italské hosty v České
republice. Organizace celé akce byla velmi náročná, ale se zapojením rodičů a s pomocí všech žáků,
pedagogů a zaměstnanců školy, jsme tuto akci ustáli na výbornou. Zároveň se od září loňského roku
rozběhly oslavy 60. výročí založení umělecké školy v Říčanech. Uspořádali jsme celkem 11 koncertů
a akcí, které byly významné nejen pro Říčansko,
ale pro celý Středočeský kraj.

Houslový soubor v Betlémské kapli

Vedle této nadstandardní činnosti říčanská umělecká škola plnila své povinnosti vyplývající ze
školního vzdělávacího programu a běžného provozu školy. I v tomto náročném roce se našim žákům
skvěle dařilo na soutěžích a přehlídkách ve všech
oborech, které na škole vyučujeme – hudební, výtvarný a taneční. Připomeňme výrazný úspěch houslového, klavírního a dechového oddělení v ústředním kole soutěže MŠMT, výsledky našich žáků na
významných soutěžích jako je Kociánova mezinárodní houslová soutěž, Mezinárodní houslová soutěž
Josefa Muziky, Plzenecké housličky, klavírní soutěže Praque Junior Note, Karlovarská růžička a další.
Skvěle reprezentovalo říčanskou ZUŠ také výtvarné
oddělení. Žáci z výtvarného oboru získali zlatou paletu na Mezinárodní výtvarné soutěži v Makedonii,
účastnili se na dalších výtvarných soutěžích. Mnozí
z nich se dostali na žádané střední umělecké školy
výtvarného zaměření a rozhodli se výtvarnému oboStále přijímáme žáky do nově otevřeného
oboru basová kytara – kontrabas. Kdo máte
zájem o tento obor, kontaktujte ZUŠ Říčany
– 323 602 278, 604 737 629, info@zusricany.
cz. Další informace na www.zusricany.cz

ru věnovat i v budoucnu. Další významnou událostí
bylo otevření výtvarného ateliéru a tanečního studia
v nové, opravené budově. Byl to dar zřizovatele
Města Říčany k 60. výročí založení školy.
Jako poslední důležitou událost, kterou říčanská
umělecká škola ve školním roce 2013/2014 prošla, je výrazné navýšení kapacity školy. Podařilo se
nám přesvědčit MŠMT, i v době velkých úsporných
opatření ve školství, že současná kapacita školy není
dostatečná a že jsme škola, která si na základě svých
výsledků a přístupu ke studiu navýšení zaslouží.
Byla to cesta zdlouhavá, ale se šťastným koncem.
Práce pedagogů v ZUŠ Říčany je náročná. Jsme
profesionální tým, který vyžaduje plné pracovní nasazení. Práce často přesahuje i rámec běžných povinností. To samé platí i pro žáky, kteří u nás studují. Ale myslím si, že kdo bere své povinnosti vážně
a chce se hudebnímu, výtvarnému nebo tanečnímu
umění věnovat a něco se naučit, má u nás dveře
otevřené. Se začátkem nového školního roku přeji
všem žákům, rodičům i pedagogům šťastný vstup
do nového školního roku 2014/2015 a těším se na
vše nové, co nás v následujícím roce čeká.
Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Nový školní rok ve Světě dětí na dlani
Opět se můžete těšit na oblíbené
aktivity – kurzy plavání pro rodiče
s dětmi od narození do 4 let
a pro děti bez rodičů od cca 3 let.
Fungovat bude i dopolední herna
s dohledem na děti, jejichž rodiče se
účastní aktivit v našem centru.
FIALOVÁ předplavecká PŘÍPRAVKA
Máte v plánu zapsat své dítě do plavecké
školy Na Fialce, ale nevíte jestli to zvládne?
Jsou mu více než 4 roky a nebojí se vody?
V tom případě ho přihlaste na zkrácený
přípravný kurz pro čtyřčlenné skupinky
dětí ve věku od 4 do 6 let. Během čtyř
čtyřicetiminutových lekcí se děti seznámí se
základními plaveckými dovednostmi, jako
je poloha na bříšku a na zádech, výdech do
vody a základní pohyb nohou při plaveckém
způsobu kraul. Přípravka probíhá ve Světě
dětí na dlani v bazénu 6 x 3m se slanou vodou
o teplotě 30 °C.
Přípravku otevíráme vždy při zájmu alespoň tří
klientů v těchto předpokládaných termínech:
■ pondělí 15:20 – 16:00 hod
■ úterý 16:30 – 17:10 hod
■ středa 16:30 – 17:10 hod
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■ čtvrtek 15:20 – 16:00 hod
První přípravku zahajujeme hned
první týden v září 2014. Cena
přípravky je 990 Kč.
Novinky ve světě dětí na dlani
■ Připravili jsme pro vás novou službu – můžete
se objednat na kosmetiku, prodloužení řas, depilaci či líčení v našem minisalónu. Děti na vás
mohou zatím mohou počkat v herně s dohledem.
■ Cvičení pro děti od 2 let – čtvrtek 9:30-10.15;
10.15 – 11.00, povede Jana Vavřinová, která je
cvičitelkou aerobiku a rytmické gymnastiky III.
třídy. Šest let se také věnovala latinsko-americkým tancům. „Moje hodiny jsou připravené
formou her,“ říká Jana Vavřinová. „Cvičíme
a tancujeme na různé říkanky, písničky, naučíme se dřep, skákat jako žabičky, protahovat se
jako kočičky, běhat jako pejsci, plazíme se jako
hadi. Budeme používat nejrůznější nářadí a pomůcky – jako jsou velké a malé míče, překážkovou dráhu, barevné šátky, velké pexeso a další.
■ Jóga pro maminky – v pondělí 9:30 začátečníci,
středa 9:00 pokročilí. Maximálně šest cvičících.
Hatha jóga je zaměřená na vědomé dýchání
a založená na tom, že dech je životní energie.

Vědomým dýcháním uvolníte emoce a stres
se „vyplaví“. Z lekcí budete odcházet „nabití“
a protažení.
Kontakt: „Svět dětí na dlani“,
Černokostelecká 2205, 251 01 Říčany
u Prahy (parkoviště vedle obchodu LIDL)
Tel. do recepce: 323 605 426, 602 540 115
www.svetdetinadlani.cz

Život v kraji

www.oclihovar.cz

Jak (ne)nakupovat
podlahy a dveře

s podzimem fortuna přichází
s novými trendy mezi
stíracími losy:

Interiérové studio PK-podlahy, které sídlí v budově
bývalého Interiéru Říčany, vám pravidelně
představuje novinky v pestré nabídce podlah
a interiérových dveří.

Maxi Prachy – hlavní výhra 2 mil.
s možností znásobení výhry
Magické trojky – hlavní výhra 2
mil. a Druhá šance o poukazy
Klenoty Aurum
Šťastná sedma – za 20 Kč můžete
vyhrát až půl mil. a Druhá šance
pro nevýherní losy
Podzim s Fortunou bude opravdu
barevný a štědrý.
www.stiracilosy.cz
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Elitdent s.r.o.
Soukromá zubní
ordinace
Naše stomatologické pracoviště nabízí:
Záchovná stomatologie (výplně, prevence)
Endodoncie (léčba kořenových kanálků)
Dětská stomatologie
Dentální hygiena
Bělení zubů
Protetika (metalokeramické a celokeramické
korunky, fazety, můstky, protézy)
Implatontolige (zubní implantáty)
Parodontologie (onemocnění dásní
a tkání v okolí zubů)
Stomatochirurgie
Zubní lékařka: Marina Pavlova
Přijímáme nové pacienty!
Tel.: 776 858 007
elitdent@seznam.cz, www.elitdent.cz

I NkKdětské
O U volnočasové zábavní centrum
k hlídaní dětí, narozeninové oslavy
k kroužky pro děti od 6 měsíců
k kavárna s občerstvením
tel.: 323 610 744
www.spolusmaminkou.cz

Nabídka velice oblíbených vinylových podlah je rozšířena o značkové
podlahy firmy Quick-Step, přibylo několik kolekcí od německého výrobce
Objectflor a rovněž Eterna představuje několik nových dekorů ze své úspěšné a mezi zákazníky oblíbené řady plovoucích vinylů Eterna DESIGN.
Na své si přijdou i ti, kteří raději volí přírodní materiály, a to zejména dřevěné podlahy firem Barlinek, HOCO nebo Timber Top. Naleznete zde i masivní podlahy české firmy ESCO. Ceny dřevěných podlah
se pohybují již od 760 Kč/m2 vč. DPH. A tato velice dobrá cena není
rozhodně jediná, která vás zde mile překvapí.
V PK-podlahových krytinách najdete i zdánlivě nemožné sloučení přírodního materiálu, odolnosti, uživatelského komfortu a dobré ceny. Všechny tyto klady a dobré vlastnosti vám nabízí kolekce plovoucích podlah
Wicanders, kde se snoubí přírodní korek s osvědčeným a odolným vinylovým povrchem a léty prověřenou HDF nosnou deskou. Tato podlaha je jasnou volbou pro ty, kteří hledají tichou, příjemnou a teplou podlahu.
Tuto a mnoho dalších si navíc zvládne položit sám i každý kutil.
Své místo zde mají i stále oblíbené laminátové plovoucí podlahy, již od
198 Kč/m2 vč. DPH, u kterých vás překvapí nové velice zdařilé dekory
imitující přírodní materiály. Samozřejmostí je široká nabídka koberců,
kobercových čtverců a klasických PVC podlahových krytin.
Ke všem prodávaným podlahám si můžete vybrat veškeré doplňky,
jako jsou přechodové a soklové lišty, skladem jsou i nivelační a vyrovnávací hmoty, lepidla atd. Vše je možné dopravit až na místo určení a dodávka „na klíč“ včetně instalace a úpravy podkladu je samozřejmostí.
Podlahy zákazníci často vybírají společně s dveřmi – a na to jsou
v PK-podlahách připraveni. Najdete zde dveře firem DRE, Porta Doors,
Vltavín a CAG. Stejně jako u podlah tak i u dveří v říčanském studiu kladou velký důraz na kvalitu nabízených materiálů, na jejich životnost a v neposlední řadě i na to, jak reagují výrobci na případné reklamace. Materiály
u kterých výrobci neuznávají mnohdy oprávněné reklamace, zde nenaleznete. Stejně tak jako materiály nabízené na internetu za až podivně nízké ceny.
Pokud nás navštívíte, pomůžeme vám najít ten nejvhodnější materiál
s ohledem na vaše možnosti a představy.
Šťastnou ruku při výběru vám přejí všichni z PK-podlahových krytin.
www.noveinteriery.cz, telefon 604 94 11 23

spolusmaminkou

ČSOB
inz_Ricany_93x44.pdf 1 22. 8. 2014 14:03:03

Pojištění domácnosti s nadstandardními
asistenčními službami
Jednoduše ve vaší ČSOB
Jedete na dovolenou? Vyvenčíme vám psa, zalijeme květiny
nebo se postaráme babičce o nákup.
S pojištěním vaší domácnosti u ČSOB získáte více než standard.
Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova ,237

www.csob.cz

Nákupy a služby blízko vás
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AUTOSERVIS
AUTOSKLO

PNEUSERVIS

SERVIS
076
602 416 35
7
2
2
9
774

Rodinný autoservis Jiří Vodička najdete vedle tenisového areálu Říčany-Pacov. Může
se pochlubit více než dvacetiletou tradicí a nabízí kompletní servis osobních i dodávkových vozidel. Autoservis je smluvním partnerem předních pojišťoven a zajistí veškeré
náležitosti při havárii vašeho vozidla – odtahem poškozeného vozu počínaje a vyřízením pojistných událostí konče.
Prázdniny a dovolené skončily. Pokud vaše vozidlo utrpělo na cestách nějakou poruchu,
poškodil se lak či sklo, přijďte, rádi vám pomůžeme. Při větších škodách nevyžadujeme
spoluúčast majitele vozu.

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mechanické, karosářské a lakýrnické práce
Pneuservis
Diagnostika vozů všech značek
Plnění klimatizací (čištění a dezinfekce)
Mytí + čistění vozů
Výměna autoskel
Příprava a zajištěni STK + emisí
Přihlášení a odhlášení vozidel na DI
Rychlé a solidní jednání

Smluvní servis pojišťoven:

NOVINKA
Pojištěným vozidlům
výměna
poškozených skel

ZDARMA.

SPORTOVNÍ
AREÁL
Připraveny jsou kurty v pevné hale a ve dvou nafukovacích
halách s umělým povrchem, kde je možno hrát také badminton a fotbal.
Tenis pro děti všech věkových kategorií
Pokud máte rádi tenis a chcete poměřit síly s ostatními sportovci, přihlaste se do 1. TK Říčany Pacov, který se pravidelně
umísťuje na předních příčkách mistrovských soutěží. Přihlásit se mohou děti již od 4 let, které budou pod dohledem
zkušených trenérů.
Zarezervujte si tenisové kurty
• Chcete přijít zahrát s kamarády – žádný problém! Stačí si
včas zarezervovat některý z našich kurtů. Provozní doba
je po celý týden od 7 do 22 hodin.
• Nabízíme i individuální tréninky pro dospělé – pro úplné
začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří chtějí vylepšit techniku.
• Nabídka pro firmy – možnost voucherů na volné hodiny
na kurtech pro vaše zaměstnance.

NÍ
SPORTOV
L
Á
E
R
A
077
606 430

Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany • GPS: 50°0‘33.218“N, 14°40‘9.944“E
Mob: +420-606 430 077 • E-mail: info@tenis-ricany.cz • www.tenis-ricany.cz
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Jsme vám k službám po celý den
Club Café Alesso v Mnichovicích je
hostům k „službám“ po celý den – ráno od
osmi hodin sem můžete zajít na snídani,
v poledne na oběd, odpoledne na kávu
a zákusek, a večer si můžete vychutnat
některou ze specialit šéfa kuchyně,
výběrové víno a poslechnout si třeba jazz.
„Jsem ráda, že se u nás lidem líbí a že si Club
Café Alesso získal své věrné zákazníky, kteří se
podílejí na dalším rozvoji restaurace,“ říká Petra
Štolcová. „Nás totiž zajímá, co si lidé myslí, co
by popřípadě chtěli zlepšit a s čím jsou spokojeni.
A jaké jídlo u hostů nejvíce boduje?
Jednoznačně Alesso burger – hovězí steak v sezamové bulce s ledovým salátem, červenou cibulí,
rajčaty, slaninou, chedarem, majonézou, dijoné-

zou a hranolkami. Lidem chutná i grilovaná vepřová panenka s hříbkovou omáčkou, vyhlášené je
naše italské risoto s pravými hříbky a také luxusní
hovězí tataráček, který nově nabízíme.
Kachnička se dvěmi druhy zelí
Nový lístek jsme rozšířili a hosty můžeme
pozvat třeba na skvělou kachničku s dvěma
druhy zelí a knedlíků (na objednání) a rozšířenou nabídku salátů a odlehčených jídel. Vždy
zaručujeme naprostou čerstvost a kvalitu našich surovin! Polední nabídka se skládá z pěti
jídel, aby si mohl vybrat každý. Vždy u nás
najdete nějakou poctivou, domácí „omáčku
s knedlíkem a masem“, salát a něco lehčího pro
dámy a také klasiku, která chutná dětem. Velký
úspěch slaví naše domácí limonády – citrusová
a malinová.

Pamatujeme i na zábavu
Obrovský úspěch měly naše karibské
večery s míchanými drinky za přítomnosti profesionálního barmana. Na podzim
chystáme opět hudební večery – s jazzem,
harmonikami, nebo ve stylu folku a country. To vše doplníme víkendovými kulinářskými akcemi jako zvěřinové hody, vepřové hody se zabijačkou a spoustou dalších.
Pokud to počasí jen trochu dovolí, můžete
si užít podzimní sluníčko na naší zrekonstruované terase.
Naše novinky je možné sledovat jak na
www.alesso.cz tak na www.facebook.com/alesso.cz.
Obědová menu je možné platit stravenkami.
Otevřeno každý den!

Často ubližujeme sami sobě
To co považujeme za nešťastné
náhody, smůlu nebo nepřízeň
osudu, si ve skutečnosti většinou
způsobujeme sami. Samozřejmě,
že ne cíleně a vědomě.
Přišla za mnou do terapie velmi atraktivní,
inteligentní žena a svůj problém popsala, jako
„smůla na muže“. Nějakým záhadným způsobem se ocitala stále ve vztazích, ve kterých prožívala v různých podobách psychické utrpení.
Ze začátku milí a pozorní muži, se kterými se
seznamovala, se po nějaké době ukázali jako
despotičtí, arogantní a bezohlední. Žena od nich
snášela ponižování neuvěřitelně dlouho a do terapie ji přivedly až zdravotní problémy, kdy její

tělo jí dalo najevo, že tento stav je dále neúnosný. V průběhu terapie jsem zjistila, že žena klade přehnané nároky na sebe, svůj vzhled (měla
hodně kritických poznámek ohledně svého těla)
a chování. Dá se říci, že sama sebe týrala potřebou dokonalosti. Její vnitřní hlas ji neustále
kritizoval. Chyběla jí úcta k sobě samé a sebeláska. Jakmile si uvědomila, jak krutě sama se
sebou zachází, ohromilo ji, že ten, kdo ji znemožňuje navázat plnohodnotný a naplňující
vztah je ona sama. Její partneři pouze zrcadlili
to, co si sama o sobě myslela, dávali jí to, co po
nich vyžadovala a tím si potvrzovala svojí domnělou nedostatečnost.
Všechno se to odehrávalo na podvědomé
úrovni, výměna partnerů nepřinesla změnu situace. Teprve terapie jí pomohla tyto věci zvi-

ditelnit. Sama nebyla schopna nahlédnout do
svého nitra a pochopit mechanismy, které jí
ovlivňovaly.
Nikdo si nechce vědomě ubližovat, proto to
často vypadá, že nám ubližují ostatní, že jsme
oběťmi nepřízně osudu, ale ve skutečnosti jsme
to my, kdo se bolestivě zraňuje. Terapie nám
dává šanci nahlédnout do sebe, zastavit kolotoč
utrpení a rozhodnout se, jak chceme aby náš život vypadal.
Agata Čadková,
psychoterapie
Říčany a Praha
agatacadkova@gmail.com
607 622 175
www.zijited.cz

Mortimer English Club v Říčanech
– UŽIJTE SI ANGLIČTINU
Stejně jako každý rok i letos nabízíme
širokou škálu kurzů angličtiny. Kurzy u nás
mohou navštěvovat děti již od 18 měsíců
věku, školáci, teenageři, a také dospělí –
začátečníci i pokročilí – ti, kteří potřebují
angličtinu v zaměstnání nebo si studiem
angličtiny chtějí zachovat svěží mysl i ve
zralém věku.
Kromě běžných a oblíbených kurzů – skupinových i individuálních – nabídneme v letošním roce našim studentům několik novinek:
■ otevíráme kurz pro batolata od 18 měsíců
■ otevíráme kurz pro maminky s hlídáním
■ v případě zájmu provádíme výuku přes internet
■ nabízíme dětské dopoledne s angličtinou

(celé dopoledne plné angličtiny pro děti předškolního věku)
■ knihovnička anglické literatury pro děti i dospělé,
■ pravidelné čtení pro děti
■ různé akce pro naše malé studenty a jejich
kamarády jako jsou Halloween, lampionový
průvod, předvánoční tvoření, večer s knihami
a pizzou, dětský den atd
Rozpisy kurzů a více informací o všech našich
aktivitách naleznete na www.anglictina-ricany.cz,
sledovat nás můžete také na www.facebook.com/
anglictinaricany. Rádi také zodpovíme jakékoli
Vaše dotazy na telefonu 602 663 910 nebo na
emailu ricany@mortimer-anglictina.cz.
Těšíme se na Vás.
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MAS Říčansko

KDO SE SKRÝVÁ ZA MASkou?
V životě Říčanska i na stránkách Zápraží
se s MASkou, neboli Místní akční skupinou
Říčansko, setkáváte již od roku 2008. MASka
pomohla vzniknout stovce projektů v našich
obcích, pořádá festivaly řemesel a akce pro děti
i dospělé, podporuje místní výrobce a služby,
zavedla značku ZÁPRAŽÍ originální produkt.
Jaké tváře se ale za MASkou skrývají?

Pavlína Filková je ředitelkou MAS Říčansko
od roku 2011.
Je těžké vést tuto organizaci a mít zodpovědnost za všechny projekty?
Spíše je někdy těžké
skloubit všechno dohromady – práci, rodinu, přátele, koníčky. S tím se ale
potýká spousta lidí, kteří dělají věci na 100 %. Já
ráda pracuji pod tlakem, v podstatě mi to vyhovuje.
Vést MASku je veliká zodpovědnost. Přeci jen se
jedná o veřejné finance. Nad tvorbou rozpočtu, jeho
plněním, pravidelným čtvrtletním vyúčtováním
a zpracováním podkladů pro ministerstva trávím
hodně času. Někdy mám pocit, že v hlavě mám pořád jen samá čísla. Jednání s úřady je také nedílnou
součástí vedení společnosti.
Myslím si, že naše MASka má výhodu v tom,
že patří spíše mezi ty menší. Území tvoří 39 obcí,
v podstatě jsme taková větší rodina. V menším uskupení se lépe komunikuje i pracuje. Je zde spousta lidí,
kteří nejsou pasivní, ale zapojují se do plánů a rozvoje Říčanska a tím pádem i do práce v MAS.
Poslední dobou jsme se našli i v pořádání festivalů
a dalších akcí pro veřejnost. Odtud možná pramení
zvýšené povědomí o naší činnosti a snad i obliba.

smysluplné projekty. Bohužel rok 2014 a jak to tak
vypadá i rok 2015 bude pro MASky hodně těžký. Co
nám budoucnost přinese, uvidíme. Stojíme na začátku nové kapitoly své historie. Finalizujeme strategii
a věříme, že složíme tzv. certifikaci, abychom mohli
do regionu získat potřebné finance z operačních programů, které jsou metodě Leader nakloněny.
Ludmila Třeštíková je
koordinátorka
MAS
a projektová manažerka od roku 2008.
Co obnáší dělat koordinátorku MAS? Setkáváte se i s jinými MASkami?
Práce v MASce je hodně pestrá, nejde jen o získávání dotací, ale především o posilu spolupráce v regionu. MAS píše
a realizuje vlastní projekty, vzdělává, připravuje
konference a akce pro veřejnost i setkání skupin
z různých oborů, zdarma poskytuje konzultace
pro obce i organizace z regionu a administruje
jejich projekty. Jako koordinátorka musím alespoň trochu vědět o všem, dávat lidi dohromady
a podporovat diskuzi, vybírat nové spolupracovníky a dělat MAS „tiskovou mluvčí“. Být pořád
„v akci“ a mezi lidmi mě moc baví.
Místních akčních skupin je v České republice
kolem 180. Pravidelně se každý měsíc setkáváme
s kolegy ze Středočeského kraje; všechny MAS se
pak schází zhruba třikrát do roka. Navzájem se ale
všichni známe a podporujeme se, často pracujeme
na společných projektech.

Jste velmi usměvavá přes všechen ten čas, který práci věnujete. Co vás na ní baví?
Poznávání nových lidí, nových míst a neustálé
sbírání zkušeností je veliké pozitivum, které práce v MAS nabízí. Okolo MASek se pohybují lidé
stejného ražení jako já. Tahle práce opravdu není
pro každého. Člověk musí být týmový hráč s přátelskou povahou a určitou časovou flexibilitou. Taková souhra se naštěstí podařila i v našem týmu, což
je fajn. Pracovní záběr je široký a pestrý. Považuji
za úžasnou věc podílet se na projektech, které jsou
potřebné a přinášejí radost. A pocit, když se povede
opravdu hezký projekt, je k nezaplacení.

Rozvoji Říčanska se věnujete šestým rokem.
Vnímáte nějaké změny?
Největší změny vnímám na té nemateriální rovině – je hezké pozorovat, jak začínají obce výborně
spolupracovat a jak zastupitelé ale i místní lidé mají
chuť se potkávat. V roce 2008 se Říčansku říkalo
„noclehárna Prahy“, dnes už jsou tu lidé víc doma.
Samozřejmě mám velkou radost z projektů, které se podařily udělat. Skvělá je obnova starých polních cest (např. Cesty, které nás spojují, Vodnické
vycházky, Stezka kameníků, Krásné vyhlídky, Bílý
kámen aj.), v obcích vyrostlo hodně dětských hřišť
a sportovišť, opravily se obecní úřady. Celkově je
vidět, jak region rok od roku rozkvétá. Já osobně
však nejvíc fandím místním školám a školkám.

Teď se připravuje nové období dotací. Jaké
máte plány do budoucna?
Je veliká škoda, že se vše protahuje. Touhle dobou
jsme již měli vyhlašovat výzvy a mohly se realizovat

Dlouhodobě se věnujete problematice školství.
Jak to vypadá a má Říčansko naději?
Od roku 2010 se scházíme s řediteli místních
škol, od roku 2011 se starosty obcí nad problémem

nedostatku míst v ZŠ i MŠ. V rámci analýzy, kterou
jsme letos s městem Říčany vypracovali, je situace
alarmující – např. region potřebuje každý rok o 7-10
kmenových tříd více než předešlý rok, v roce 2018
bude ve školách o 1000 míst méně než dětí. Počet
neuspokojených žádostí o přijetí do mateřských
škol byl v roce 2013 celých 56% a meziročně roste.
Na 18 základních škol připadá jen 0,5 úvazku psychologa atd. Nicméně po rocích intervence na ministerstva, na kraji a ve vládě to vypadá, že finanční
podpora na přístavy škol konečně přichází. V mnoha obcích se částečně z vlastních zdrojů a částečně
z dotací již teď přistavují nové třídy. Samy školy si
i přes MAS pořizují nové vybavení. A dobrá zpráva
je, že v testování naši žáci dosahují výsledků leckdy
lehce nad průměrem republiky.
Aleš Rudl je manažer
značky ZÁPRAŽÍ originální produkt.
V MAS je pouhé 3 měsíce po odchodu kolegyně
Petry Přílučíkové na
mateřskou dovolenou.
Původně nejste z Říčanska. Co Vás na venkov
a do MASky přivedlo?
Okolí Říčan a zdejší
přírodu mám od dětství rád a často jsem do regionu jezdil. Možnost podílet se na rozvoji oblíbeného území bylo pro mě výzvou. Rád dělám
činnosti, za kterými je něco vidět, jsou přínosné
a mají smysl.
Jste manažerem značky ZÁPRAŽÍ. V čem je
Říčansko originální?
Značka Zápraží se řadí po bok dalších 23 regionálních značek v celé České republice. Tato
prestiž umožňuje podporu místních producentů
a výrobců. Ukazuje poklady regionu za Prahou.
Říčansko má mnoho šikovných a zapálených
lidí a právě značka může jejich nápady více
rozvinout. Konají se zde také festivaly řemesel,
které ukazují výtvory zlatých českých ručiček.
Festival bylinek a jablečné slavnosti přesahují
svým netradičním zaměřením celý region.
Často jste vidět s batohem nebo na kole. Jaké
jsou Vaše zájmy?
Rád cestuji a poznávám jak republiku, tak
i vzdálené končiny. Na cestách se dají zažít ta nejlepší dobrodružství. Jinak se dlouhodobě věnuji
mapování a prezentaci památných a významných
stromů Prahy. S tématem se můžete seznámit
na výstavách, v knize, přednáškách či webových
stránkách www.prazskestromy.cz.

Kontakty
Místní akční skupina Říčansko

Olivova 224/82, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881, mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Život v kraji

Bytové domy Na Fialce
- co je pravda a co se povídá
Náhodou jsem vyslechl rozhovor dvou mladých rodin, které
procházely kolem domu Na Fialce. Mladý muž zasvěceně
sděloval: „Koukni, to jsou ty prázdné domy, co nejsou
zkolaudovány“. „Ale nevypadají prázdně,“ odvětila mu
žena. „Nemohou být obydlené, protože je nejde připojit na
kanalizaci,“ kategoricky trval na svém mladý muž.
A protože tito mladí lidé nejsou jediní, kteří mají o projektu
bydlení Na Fialce zkreslené informace a často se na mě
obracejí lidé s podobnými dotazy, rád bych vše uvedl na
správnou míru.
„Jak je to teda s tou Fialkou, budou domy napojeny na kanalizaci?“ ptají
se mně často zájemci o bydlení Na Fialce a rád bych uvedl správná fakta.
Výstavbu domů Na Fialce tvoří 6 bytových domů. V roce 2008 byl vydán
stavební certifikát, na základě kterého jsou již postaveny tři domy pod
označením A, E, D. Byty v těchto postavených domech jsou z 96% vyprodány,
zbývá jenom pár volných bytů. Tyto domy a tím také byty, byly zkolaudovány
v únoru 2012 a v té době se do nich nastěhovali první majitelé. Všechny
postavené byty jsou připojeny na kanalizaci, která byla zkolaudována tak, aby
se na ní daly připojit všechny byty, tj. i domy B,C,F, jejichž výstavba byla právě
zahájena. To znamená, že máme zajištěnou dostatečnou kapacitu na připojení
ke kanalizaci pro domy, které stavíme, protože takto byla kanalizace již
zkolaudována a počítá se také s připojením k čističce odpadních vod, v rámci
rezervované, dosud volné kapacity.

10% SLEVA a ochutnávka
grilovaných ryb
Na září pro vás
zahradnictví Alfík v Louňovicích
připravilo velkou
nabídku cibulovin – vybrat si můžete tulipány, narcisky, krokusy,
modřence a další kytičky, které
vám na jaře krásně vykvetou.
Nechybí ani sadba českého
česneku, máme 4 druhy všechny
s certifikátem původu.
Nezapomínejte hnojit podzimním hnojivem s vyšším obsahem
draslíku, který je potřeba k vyzrání dřeva, k lepšímu přezimování
rostlin a odolnosti trávníku před
vymrzáním.
Podzim je ideálním obdobím na
sázení vřesů. U nás si můžete vybrat z nejrůznějších druhů. Krásně
se vyjímají i v truhlících na oknech

Výstavba nových bytových domů pokračuje

bez komplikací.

Také je mi často kladena otázka, co je to ten stavební certifikát, proč
nemáme stavební povolení?
Stavební certifikáty vznikly v roce 2008 novelou stavebního zákona a mají
platnost stavebního povolení. Naše společnost se pouze přizpůsobila aktualizaci
stavebního zákona.
Největší radost mám z toho, že jsme po zdržení mohli zahájit dostavbu
zbývajících tří domů a že je o ně stále zájem. Doufám, že výstavba proběhne
v termínu a stávající i budoucí obyvatelé se budou moci těšit z dokončeného
a upraveného okolí.
Tomáš Kučera, vedoucí prodeje RIM Engineering

MAS Øíèansko
a MC Lodièka
zvou všechny malé i velké na

Festival øemesel
a

Jableèné slavnosti

a radost vám budou dělat i na počátku zimy. Samozřejmě u nás najdete i velký výběr chryzantém.

Kde: Stranèice - areál Minigolfu (u vlak. nádraží)

Líbí se vám velkokvěté Americké
ibišky?
V Zahradnictví Alfík je nabízíme
v několika barvách a za velmi přijatelnou cenu. Ačkoliv tento klenot
pochází z Havajských ostrovů, nemusíte se jeho pěstování u nás vůbec
bát, a to jak v nádobě tak ve volné
zemi! Rádi poradíme jak na to.

Program:
* Celodenní øemeslný trh
Drakiáda
probìhne od 9:30
* Historický kolotoè a støelnice
do 12h na poli mezi
* Dìtské tvoøivé dílny (workshopy) Stranèicemi a Všestary
(poøádá Volba pro Všestary)
* Ochutnávky jableèných odrùd
místních sadaøù (Sady J. Janovského, Ovocnáøství Jiøí Nedbal) Sponzoøi:
* Ochutnávky moštù
* Soutìž o nejlepší jableèný zákusek
Obec Stranèice
* Divadélko pro dìti
Hana Jarošová
* Dìtská pìvecká a taneèní vystoupení
* a mnoho dalšího

13. a 14. září

Zahradnictví Alfík zve na ochutnávku grilovaných ryb.
Zároveň můžete v tyto dny využít SLEVU 10% na veškerý sortiment.
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.

Kdy: 4. øíjna 2014 od 11h do 17h

Více informací:
Akce se koná za každého poèasí,
Obèerstvení zajištìno,
www.mas.ricansko.eu
Vstupné dobrovolné
www.mclodicka.cz

Mediální partner:
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HOTOVEDOMY, s.r.o., největší showroom v ČR: U Mototechny, 251 62 Tehovec
Čechy tel: 273 139 500, Morava tel: +420 513 036 300, Slovensko tel.: +421 908 989 729

Život v kraji

Petr Kolář na
zámku Berchtold
V září se můžete na zámku
Berchtold těšit na zajímavé kulturní akce. Také začne opět fungovat tenisová škola pro děti.
Všem zamilovaným párům také
připomínáme, že září je ideální
doba pro plánování svatby.
■ Koncert Petra Koláře
12. září
Nenechte si ujít koncert skvělého
českého zpěváka v atraktivním
prostředí zámku Berchtold. Začátek je ve 20 hod.
Rezervace vstupenek:
hotel@zamekberchtold.cz,
tel.: 313 039 741. Vstupné:
250 Kč. Výtěžek bude věnován
na podporu Fanklubu Petra Koláře a sportu v Kunicích.
■ Svatováclavské slavnosti a výstava veteránů
27. září
Těšit se můžete na tradiční akci zpestřenou oblíbenou výstavou veteránů. Připraveny jsou ukázky myslivecké hudby, ochutnávka bílého a červeného burčáku z jižní Moravy, soutěže pro děti a vystoupení country
kapely Žizniví Dubáci. Zároveň bude probíhat soutěž o nejlepší štrúdl
pro všechny maminky a babičky o víkendový pobyt na zámku Berchtold.
■ Hudební středy
Od října pro vás chystáme příjemné hudební večery v salónku zámecké
restaurace, které můžete spojit s výborným jídlem naší kuchyně a vínem
ze zámecké kolekce. Vždy budeme začínat od 19:30 a budeme hrát oblíbené popové, rockové i oldies písničky. Nebudou chybět ani hity na přání.
■ Skvělé podmínky pro tenis
Tenisové zázemí obsahuje 3 kurty, povrch Nurteks 13, což je umělý
trávník s pískem. K dispozici je přes letní sezónu tenisová zeď, umělé
osvětlení, půjčovna raket a míčků, prodejna míčů a tenisových doplňků.
Od října do dubna je využívána vytápěná nafukovací hala na dva kurty
s krytým průchodem a šatnami.
■ Přijďte si zahrát golf
Na Indoor Golfu s novým kobercem najdete 9 jamkový green, odpaliště a golfový simulátor USA Golf Blaster 3D s lepší grafikou, minigolfem
pro nejmenší a dalšími zajímavými novinky pro děti i dospělé.
■ Pohádková svatba na zámku
Hotel zámek Berchtold zajistí VÁŠ svatební den na klíč. Nabízíme
kompletní servis od obřadu, hostiny, ubytování až po dopravu. Svatební hostinu připravíme dle vašeho přání spolu se zámeckou restaurací Kouzelná zahrada, která je součástí hotelu. Vaši první společnou
noc v manželství můžete strávit v zámeckých svatebních pokojích.
Dále si u nás můžete užít novomanželskou jízdu veteránem nebo
projížďku v kočáře, vypouštění bílých holubic, svatební vizážistku
a další služby.
HOTEL zámek BERCHTOLD
Hlavní 6, Kunice – Vidovice
tel: 313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz
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Kalendář akcí
6. září
■ Tehovec – Sbor dobrovolných hasičů Tehovec zve na
16. ročník memoriálu Míly Dlabače, který se uskuteční od
12.00 hodin na návsi. Přijďte nás podpořit v hasičských
disciplínách. Občerstvení zajištěno po celou dobu.

13. září
■ Vyžlovka – Pirátský den na koupališti Vyžlovka.
Bližší informace na www.tudyznudy.eu.

ný experimentů, pokusů, kvízů pro malé i velké
Více: http://www.hvezdarna-fp.eu.

14. 9. – Kostelec nad Černými lesy

27. září

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

■ Sulice – Všechny srdečně zveme na náves v Sulicích na místní „Burčákování“ od 11 hod. Ochutnat
můžete nejen burčák, ale i nejrůznější dobroty.

27. září

Salon kotlů, Kutnohorská 678.

4. října

■ Dolní Břežany – Zveme vás na Svatováclavské slavnosti od 10 do 22 hod. Těšit se můžete na burčák
a bohaté občerstvení. Program: divadelní spolek
Hrob, kapela Nebezpečné známosti, interaktivní fotoateliér Ondřeje Neffa, tanec s mečem Ljuby Krbové, Rock block pro mladé, doplňkový program pro
menší děti a workshopy.

■ Strančice
–
Festival
řemesel
a jablečné slavnosti od 11 do 17h. Připraveny budou
desítky našich i přespolních řemeslníků, dílničky pro
děti, ochutnávky odrůd jablek, soutěž o nejlepší jablečný zákusek. Akce bude doplněna pestrým programem na pódiu. Více na www.mas.ricansko.eu

■ Kolovraty – od 13 hod. KoloZávod – pořadatel RC MACEK. Sraz dětské hřiště s U-rampou (ulice V Louce). Cyklistické a koloběžkové závody jsou určeny pro děti od 3 do 14 let
Více: http://www.rcmacek.cz

28. září

MC Beruška v SKC Ondřejov
nabízí hlídání dětí

22. září

28. září

19. září
■ Louňovice – Restaurace U Henců od 19.30
hod., koncert skupiny Jiří Holoubek Trio ve složení P. Peroutka, J. Holoubek a T. Stehlík.

21. září

■ Říčany – KC Labuť od 10 hod. – ZLATÝ OŘÍŠEK - Soutěž pro všechny šikovné děti ze Středočeského kraje

■ Kolovraty – od 20 hod. filmový klub – Na sever od Slunce (Jeden svět - NORSKO). Od 21
hod. filmový klub - Já, moje romská rodina a Woody Allen (Jeden svět - ITÁLIE), vstup dobrovolný.
Místo: sál U Boudů.

■ Říčany – KC Labuť od 10 hod. – ZLATÝ OŘÍŠEK - Soutěž pro všechny šikovné děti ze Středočeského kraje.

26. září

■ Kamenice – Kulturní dům Kamenice. Každý den šťastný den - komedie z divadla Kalich, začátek 19.30 hod. Hrají: Bára Hrzánová, Pavla Vojáčková, Libor Jeník

■ Kolovraty – od 18 hod. Noc Vědců – pořadatel Hvězdárna Fr. Pešty. Místo: zahrada
u KD U Boudů. Jak pracují vědci? Večer pl-

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

partneři projektu:
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30. září

Hlídání funguje každý všední den, a to dopolední, celodenní i hodinové, včetně zajištění
stravy. Nemusíte se dlouhodobě objednávat.
Stačí zavolat den předem, případně brzy ráno
(kvůli objednání oběda) a své dítě můžete
v klidu přivést. V Berušce hlídají i dvouleté
děti (po dohodě možno i mladší), které mohou ve vedlejší místnosti nerušeně odpočívat
po obědě. Cena hlídání je od 7 do 14 hod.
300 Kč. A od 7 do 19 hod. 400 Kč, včetně jídla.
Sazba za hodinu 50 Kč. V případě předplatného na celý měsíc jsou ceny zvýhodňovány.
Bližší informace na www.obecondrejov/
skcentrum.cz, nebo tel.: 724 850 569.

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

Učte se jazyky
s LANGFOREM!

www.langfor.cz

Vybíráte si jazykový kurz? Nevíte, jakou školu si vybrat?
Vyzkoušejte prověřenou kvalitu – jazyková škola LANGFOR
Vás zve na dny otevřených dveří 8. a 10. září.
LANGFOR působí v Říčanech od roku 2001. Výuku provádíme výhradně pomocí osvědčených metod s hlavním důrazem na rozvoj komunikačních dovedností. Používáme nejlepší dostupné učební materiály předních vydavatelství, lektoři jsou plně kvalifikovaní s dlouholetou praxí a odpovídajícím
vzděláním. Naše učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které umožní soustředit veškerou energii jen na učení, jež je díky této technologii účinnější, snadnější a zábavnější.

2.500 m zahrada
PRODEJ Dům 6+kk,
tel.: 737 219 639
2

4 hodiny zdarma na vyzkoušení
Pokud vám k rozhodnutí zapsat se do některého kurzu nebude stačit návštěva Dnů otevřených dveří 8. a 10. září, kde budou též probíhat ukázkové hodiny, máme pro vás unikátní nabídku. Vyzkoušejte si výuku a zúčastněte se
čtyř hodin vámi vybraného kursu pro dospělé se zárukou vrácení 100 % kurzovného v případě odstoupení z kurzu.

www.ondrejov.com

Asociace jazykových škola a agentur
Jako jediná škola na Praze-východ jsme splnili přísné podmínky pro vstup
do AJŠA (ww.ajsa.cz). Členské školy se zavazují dodržovat Kodex kvality zaručující vysoký standard dodávaných služeb. Přijetí do Asociace považujeme za významné potvrzení kvality. Ve Středočeském kraji jsme 3. školou, která byla do AJŠA přijata.
Zápis začíná
Na našem webu přehledně zjistíte, jaké kurzy otvíráme a kolik je volných
míst. Uvidíte, že jsme našli způsob, jak vám cestu k osvojení cizího jazyka
maximálně usnadnit. Za třináct let působení v Říčanech to potvrzují již tisíce
spokojených žáků. Těšíme se na Vás.

ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ KUCHAŘŮ V PRAZE pořádá pod záštitou prezidenta Agrární a Potravinářské komory Miroslava Tomana
ve spolupráci s časopisem MYSLIVOST, restaurací U SAPÍKŮ,
HALALI, všeobecnou pojišťovnou, a.s., Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., ČMMJ OMS Praha-venkov, z.s., Středočeským krajem,
Vojenskou zdravotní pojišťovnou, firmou ICZ, Vinařstvím Modrá hora, CK ADDO Tours, Druckvo, Vlamexa, Country radiem
a MS Světice, MS Mnichovice, HS Jirny, MS Tisovec a honitbami Mukařov, Vladař, Polom, Mníšek, NH Car a Dražejov

v sobotu dne 20. 9. 2014 od 10.00 na návsi v Klokočné (o. Praha-východ)

VII. SVATOHUBERTSKÉ KULINÁŘSKÉ SLAVNOSTI
K poslechu hraje Toulavá kapela z Rožmitálu, jako VIP hosté vystoupí skladatel a zpěvák Karel Vágner a herec a moderátor Pavel Nový
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PŘIVÍTÁME DROBNÉ PRODEJCE A VÝROBCE!
PRONÁJEM MÍSTA NA STÁNKY BEZPLATNĚ!
OBJEDNÁVKA STÁNKŮ:
Dan Poncar, 731 150 981, d.poncar@seznam.cz
Restaurant U Sapíků, 323 641 186, hotel@klokocna.cz

PRODEJ
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Současně bude
v KD Klokočná
zahájen 6. ročník
závodu
„O Klokočenský
klobouk“

Divadelní kurzy Alice Bardové
úspěšně fungují 5 let v Mnichovicích, Mukařově,
Říčanech a Průhonicích. Od září se budou otvírat kurzy
v Kostelci, Ondřejově, Hostivaři, Uhříněvsi.
Divadelní kurzy jsou určené všem dětem, které se rády předvádí, hýbou, tancují, zpívají a jsou rády v kolektivu. „Naše“ divadlo
je satira, ironie, humor a zábava, a děti se v žádném případě
nenudí. Vrcholem školního roku je divadelní vystoupení, které
vás rozhodně zvedne ze židlí.
Kontakt: Alice Bardová, tel.: 776 766 521, www.jojoefekt.cz

MĚSTO MNICHOVICE
hledá pracovníka, který by zajišťoval agendu samostatného
vedení účetnictví a sestavování rozpočtu města.
Termín nástupu 20. 10. 2014. Požadavky: vzdělání VŠ, USO, USV
ekonomického či příbuzného směru, znalost podvojného účetnictví podmínkou, uživatelská znalost práce na PC (kancelářský software), praxe
v oboru vítána, řidičský průkaz skupiny B, organizační schopnosti, absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti: FIN - finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum výhodou.
Přihlášky je nutno zaslat nebo osobně doručit na Městský úřad
Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice nejpozději
do 8.10. 2014 do 17.00 hod. Výběrové řízení na tuto pozici
se uskuteční v úterý 14.10. 2014 od 13.00 hod. Informace:
Ing. Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ, tel.: 323 666 388, 311,
podatelna@mnichovice.info

TJ Sokol Uhříněves oddíl JUDO
pořádá nábor malých sportovců
Začínáme 16. září 2014 od 15.30 hod.
■ Tréninky každé úterý od 15.30 do 16.30 hod.
v sokolovně v Uhříněvsi. První hodiny zdarma.
■ Určeno pro kluky a holky od 6 let do 11 let.
■ Kimono, nebo tepláky a tričko s dlouhým rukávem + sportovní boty do tělocvičny
Tréninky budou zaměřeny na celkový fyzický rozvoj dítěte. Zařazeno bude protahování, cviky na
koordinaci a pružnost a také posilování přiměřené
věku dětí. Malí bojovníci se budou postupně učit
základní techniky juda, pády a také prvky sebeobrany. Bližší informace: hlavní trenér František
Sviba, místopředseda pražského krajského svazu
Juda, tel.: 602 294 769, e-mail: sviba@fera.cz.
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Vrcholově nebo rekreačně?
Na to, co je lepší, jsme se zeptali Bohumily Řešátkové – Řimnáčové, mistryně
světa a stříbrné medailistky z OH v Mexiku, která ve Sportovně kulturním centru
v Ondřejově připravuje kurzy a akce a zažila radosti i strasti vrcholového sportu
a již dlouhá léta sportuje rekreačně.

„ Odpověď není jednoduchá. Musím říci, že dnes
jsem moc ráda, že jsem mohla dělat vrcholový sport
na úrovni reprezentace a to v době, kdy naše sportovní gymnastika byla na nejvyšší úrovni. Kromě radosti
z pohybu a dosažených úspěchů, přinášel každodenní
trénink i hodně dřiny a odříkání. Na druhou stranu
mi překonávání překážek a často i bolesti pomohlo
k lepšímu zvládání těžkostí v dalším životě a pohyb
se stal jeho součástí. Po skončení kariéry jsem pokračovala na úrovni rekreační, která sice postrádá euforii z úspěchů, ale o to více nabízí radosti a prožitků.
Takže odpověď na otázku zní: Obě formy doporučuji
a záleží na každém, pro kterou se rozhodne.
Ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově nabízíme nejen sport, ale i další činnosti, spíše rekreačního charakteru. Již od 4 měsíců, mohou přivést

rodiče své ratolesti do kurzů hudební školy Yamaha.
Jak děti rostou, rozšiřuje se i naše nabídka (balet,
rokenrol, Street Dance, Rope Skipping, basketbal,
Parkour & Freerun, gymnastika, karate, taekwon do,
sebeobrana, box, kytara, keramika, angličtina atd.)
Děti si mohou vyzkoušet každé pololetí něco jiného
a zjistit, v čem chtějí dosáhnout více. Dříve se tomu
v Praze v oblasti sportu říkalo sportovní informace
a byl to hit. Ve větších městech je také problém, když
si dítě vzpomene například ve 12 letech, že chce začít
s basketbalem. Bohužel už je pozdě, protože oddíly
hledají talenty a ty začínají o hodně dříve. U nás mají
i starší děti výhodu, že se mohou věnovat basketbalu pod vedením bývalé extraligové hráčky Terezy
Kölblové na základě zájmu. Mají však možnost
pokračovat a dosáhnout více i v SKC, protože zde
působí i renomované kluby, které zde mají své přípravky i oddíly (Oddíl Taekwon do Vladimíra Machoty, Taneční škola rokenrolu TWIST Říčany, Ant
Parkour Deadly Team Říčany a další).
Nejen ve sportu je možné pokračovat k „vrcholům“, ale i malý kytarista, tanečnice či keramik v sobě může objevit talent a jít dál.
Nevím přesně, zda je to právě přátelskou atmosférou či profesionálním přístupem a nad-

Okrasná školka Jevany
Prodejní doba: zimní období (listopad – březen) po-pá 8-15
letní období (duben – říjen) po-pá 8-17, so 9-12
Telefon: 321 677 649
Prodejna – přímý telefon: 321 610 377

šením při přípravě programu SKC, ale pravda
je, že u nás působí jako lektoři osobnosti, které
ve své kariéře dosáhli mimořádných úspěchů
a svoje zkušenosti předávají právě u nás. Trojnásobný mistr republiky v boxu Standa Stárek,
druhá vicemistryně v rokenrolových formacích
Lucie Mášová, mistryně Evropy v karate Kristina Bosáková, vicemistr světa v taekwon do Vladimír Machota i mistryně světa ve sportovním
aerobiku Olga Šípková. Věnují se nejen dětem,
ale i dospělým a některé tréninky jsou společné.
Sama jsem překvapená a také šťastná, že se
na malé obci nabízí tak rozsáhlý program kurzů
doplněný zajímavými akcemi, rodinným klubem
Pohoda, Mateřským centrem Beruška, obchůdkem pro radost s produkty Zápraží, Školou před
školou a dalšími službami. Jestli jsme vás jen trochu zaujali, podívejte se na www.obecondrejov.
cz/skcentrum a hlavně přijďte již 8. září k zápisu.“
Těší se na vás tým SKC

Je nejvyšší čas
objednat kominíka
Kominictví Pechlát z Říčan si získalo důvěru mnoha zákazníků, kteří
ocenili profesionální práci, příjemné vystupování a velkou ochotu vyřešit jakýkoliv problém. „Blíží se topná sezóna a my jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům dokonalý servis,“ říká jednatel firmy Michal
Pechlát. „Nyní můžete využít naši speciální telefonní linku 323 603 444,
na které se můžete objednávat v pracovní dny od 7 do 15 hod. Vaše objednávka bude zaregistrována a díky tomu budete mít jistotu, že náš kominík
dorazí přesně ve stanovenou hodinu.
Vsaďte na profesionály
Kominictví Pechlát nabízí kompletní služby v oblasti komínových systémů a veškeré kominické činnosti s tím související. Provádíme vložkování komínů, frézování komínů, servis a revize komínů.

Objednávky na tel.: 323 603 444,
v pracovní dny od 7 do 15 hod.

Kominictví Pechlát, s. r. o.
Široká 214, Říčany
tel.: 777 212 321, 323 603 444
e-mail: info@pechlat.cz
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Profesionální tenisová škola Oáza Říčany
V moderním sportovním centru Oáza Říčany bude opět pokračovat oblíbená
profesionální „zimní“ tenisová škola, a to v období od 13.10.2014 do 12.4.2015.
Přihlašovat své děti můžete již nyní do 30. září 2014.
závodních družstev v Oáze. Na „zimní“ tenisovou školu navazuje v polovině dubna 2015 „letní“ tenisová škola, která probíhá na venkovních
antukových kurtech..
Pro rodiče, kteří si nejsou jisti tím, že jejich
dítě bude tenis bavit, jsme připravili ve dnech
10.9., 17.9., 24.9. od 18:00 – 19:00 zdarma
hodinu tenisu s naším šéftrenérem. Všechny
pomůcky včetně raket jsou k dispozici. Při
dešti se zkušební trénink nekoná.
Letos v červnu tým mladších žáků TK Oáza Říčany dosáhl skvělého výsledku, když se umístil na prvním místě z deseti týmů v III.
třídě soutěže smíšených družstev Českého tenisového svazu.

Tenisová škola je určena pro děti ve věku od 4
do 15 let. Vybrat si můžete individuální výuku,
či skupiny nejvýše do pěti dětí. Velikost skupiny lze kombinovat (např. 1x týdně dvojice a 1x
týdně pětice). Tréninky se konají na vnitřních
kurtech v hale pod vedením kvalifikovaných
trenérů a jsou vhodné jak pro děti, které se chtějí naučit jenom základům tenisu, tak i pro ty,
které chtějí hrát tenis intenzivněji a stát se členy

Školení a konferenční prostory
Oáza Říčany nabízí kongresové služby na vysoké
profesionální úrovni. Kongresové a školicí centrum
splní požadavky i těch nejnáročnějších klientů.
Pro firmy nabízíme komplexní služby:
■ plně klimatizované variabilní školicí prostory s kapacitou až 150 osob,
■ špičková školicí technika: centrální AV řídící systém prostřednictvím dotykového panelu, datové projektory, Smart Board (kombinace interaktivní tabule
a projektoru), projekční plátna, zařízení pro videokonferenci, ozvučení, flipcharty, DVD, TV WIFI,
■ komplexní gastronomické služby (coffee
breaky, obědy, večeře, rauty apod.),
■ ubytování hotelového typu kategorie *** (30
dvoulůžkových pokojů, celková kapacita 74 lůžek),
■ sportovní, relaxační a outdoorové aktivity
přímo v areálu.

Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368
251 62 Louňovice, Praha‑východ
tel.: 311 240 850, mob.: 739 627 840
www.cero.cz

Kanadská krbová kamna
Osburn – nejlepší na trhu

Společnost SANTAK z Mnichovic
pro vás nyní rozšířila nabídku
o KANADSKÁ KRBOVÁ KAMNA
OSBURN, která vyrábí kanadská
společnost Stove Builder International,
jež je největším kanadským
a severoamerickým výrobcem kamen,
vložek a krbů na dřevo.

Tato kamna jsou výjimečná maximálním využitím takzvaného zplynovacího procesu, kdy se
zásadně zpomalí proces hoření samotné biomasy a dochází ke spalování plynů, které se ze dřeva uvolňují. Díky zplynovacímu procesu a silnostěnným materiálům vyrobeným z uhlíkové
oceli zůstává veškerá energie uvolněná ze dřeva
uzavřena uvnitř spalovací komory a odtud se
dále velmi efektivně předává do prostoru, kde
jsou tato kamna umístěna. Žádná energie „nevyletí komínem“.
začněte topit již tuto zimu!

Jen samé výhody
■ Zákazník spálí dávku dřeva v čase až čtyřnásobně delším než u standardních kamen a navíc
využívá veškerou energii, kterou lze z daného
dřeva získat. Tím ušetří až 50 procent paliva.
■ 20letá záruka a komfortní obsluha spočívající
v přikládání v intervalu 6 až 12 hodin.
■ Vybíraní popela 2x do měsíce
■ Možnost přívodu externího vzduchu
■ Active airwash systém
■ dokonale čisté sklo
Pokud jste projevili o kamna Osburn zájem, kontaktujte nás. Rádi vám poskytneme

veškeré informace a nezávazně doporučíme
vhodný typ kamen, umístění a další technické požadavky.

s.r.o.
Kontakt:
Společnost Santak s.r.o., Ondřejovská 76
Mnichovice, tel: 323 640 304, 777 052 064,
e-mail: santak@santak.cz, www.santak.cz
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Relaxace

od hlavy až k patě
Přijeďte do malebných Lázní Mšené a během
relaxačního pobytu udělejte něco nejen pro své zdraví,
ale i pro svou krásu.

Mořský víkend
Termín pobytu dle vlastního výběru.
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje
Stravování:
polopenze (snídaně, večeře)
Relaxační procedury:
• 1x peeling se solí z Mrtvého moře
• 1x zábal dolních končetin z mořských řas
• 1x havajská masáž lávovými kameny (záda)
• 1x koupel se solí z Mrtvého moře
• 1x bazén - volné plavání (30 minut)
• 1x solárium (10 minut)
Bonus:
• 1x vstup do malé posilovny během pobytu

Cena pobytu již od 2.940,- Kč/osoba*

Aroma balíček
Balíček lázeňských procedur, které můžete
absolvovat během jediného dne.
• aroma masáž zad
• Bylinná koupel z Lázní Mšené
• parafínový zábal na ruce

Cena balíčku 730,- Kč

Další nabídka na

www.msene.cz

Kurzy i v Kostelci n. ČL a Ondřejově
Program září 2014
3. 9.

NABÍDKA A PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY, ZÁJMOVÉ ČINNOSTI PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

3. 9.

VZPOMÍNKA NEJEN NA PRÁZDNINY

4. 9.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY - „ROBERT VANO - FOTOGRAFIE“

středa
v 15.00
středa
v 17.00
čtvtek
v 17.00

6. 9.

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz
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KONCERT „VZPOMÍNKA NEJEN NA PRÁZDNINY“
Zpívají, tančí: NEW ELEMENT znáte je třeba z klipu „Svědomí“, SABINA KŘOVÁKOVÁ, vítězka Super Star 2013, můžete ji vidět a slyšet
v připravovaném muzikálu Mamma Mia, LUKÁŠ KUNZ – mladá tvář na české hudební scéně. Uvádí HEIDI JANKŮ.

Od roku 1990 žije v Praze, kde v období 1996–2003 pracoval jako umělecký ředitel v českém vydání časopisu Elle a poté do roku 2009
v agentuře Czechoslovak models. 18:00 SETKÁNÍ S ROBERTEM VANO. Host: ONDŘEJ RUML

SOBOTNÍ POHÁDKA „PROČ SE PÝŘÍ NETOPÝŘI“

sobota
v 10.30

Divadelní pohádkování, tentokrát ze školního prostředí. Proč se nevyplácí ve škole usínat
a raději dávat pozor. Hudba: Eva Hronková, Tomáš Pecka, Jan Walter, Hrají: Eva Hronková, Pavlína Ždáňská, Jan Žídek.

13. 9.

SOBOTNÍ POHÁDKA „POHÁDKY PRO HÁDKY“

17. 9.

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ZDRAVÍ - MČ Praha 22

17. 9.

středa
v 17.00

SETKÁNÍ LÉKAŘŮ - MČ Praha 22

18. 9.

JEŠTĚRKA NA SLUNCI

sobota
v 10.30
středa
v 10.00

čtvtek
v 19.30

20. 9.

sobota
v 10.30

22. 9.

CO sssE sssTANE, KDYŽ sssE DĚTI POHÁDAJÍ? A CO KDYŽ sssE POHÁDAJÍ HADI?
VZNIKNE Z TOHO sssLUŠNÁ MOTANICE! Pohádka pro děti od 3 let.
Hrají: Eva Hronková, Taťána Krchovová, Šimon Knápek

Městská část Praha 22 ve spolupráci s Městskou částí Kolovraty pořádá Den sociálních služeb a zdraví. Mezi poskytovateli,
kteří se akce zúčastní, je například Drop In, Domov pro seniory Háje, Lázně Mšené, Orotservis a další.

Setkání lékařů správního obvodu Praha 22.

Komorně komediálně laděná hra kanadského dramatika Johna Murrella. Zachycuje odvrácenou tvář skandálního života divadelní
ikony Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společnosti jediného muže - oddaného tajemníka - Georgea Pitoua.
Hrají: Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský

SOBOTNÍ POHÁDKA „PIRÁTSKÁ POHÁDKA“

Pohádka vznikla na základě prací dětí ze soutěže O nejlepší Pirátkou pohádku.
V jedné malé vesnici žil úplně obyčejný kluk jménem Tomáš.
Hrají: Pavlína Ždáňská, Šimon Knápek a Eva Hronková

KAREL ČAPEK - BÍLÁ NEMOC

pondělí
v 10.30

Divadelní hra Karla Čapka v generační výpovědi a podání studentů Pražské konzervatoře, oboru HDO.
Hrají: Jaroslav Blažek, Milan Ligač, Marek Lambora, Zdeněk Piškula, Dominik Jetel, Marek Zeman, Míša Rajdlíková, Vojtěch Hrabák.

23. 9.

P. SKOUMAL - J. OLIN NEJEZCHLEBA - N. KOVÁCS

úterý
v 19.30

25. 9.

čtvrtek
v 14.00

27. 9.

KONCERT TRIO PETR SKOUMAL - J. OLIN NEJEZCHLEBA - NORBI KOVÁCS Výjimečné setkání tří hudebních osobností.
Uslyšíte písničky Petra Skoumala a Olina Nejezchleby, užijete si virtuózní hru kytaristy Norbiho Kovácse.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

pod záštitou starosty MČ Praha 22 p. Milana Collera. Učinkují Iveta Simonová, Milan Drobný, Václav Faltus, Josef Laufer,
Vladimír Hron, Jessica Bieske - pidilidi, Heidi Janků, Roxy - břišní tanečnice, Petr Kolář, KANKÁN, orchestr KVĚTOVANKA.
Uvádí Zdeněk Vrba a Milan Coller.

SOBOTNÍ POHÁDKOVÁNÍ

sobota
v 10.30

Divadelní workshop pro děti. Každou poslední sobotu v měsíci se mohou děti formou her a cvičení naučit něco z divadelního
a dramatického umění. Pro rodiče bude nazkoušeno krátké představení.

30. 9.

PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ

úterý
v 19.30

Hra autora Géralda Sibleyrase ve spolupráci s Jeanem Dellem. Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit.
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica

Změna programu a termínu vyhrazena.

Divadlo U22, K Sokolovně 201, 104 00 Praha 22 - Uhříněves

Pokladna otevřena Po, St od 17:00 do 19:30 hodin, Út od 15:00 do 19:30 hodin,
v den představení 1 hodinu před jeho začátkem. Tel. pokladna: +420 222 767 900
Rezervace: +420 725 936 914, email:
Vstupenky zakoupíte také v síti Ticketportal na www.ticketportal.cz

U22_Zari_A3.indd 1

*Uvedené ceny jsou včetně
zákonné sazby DPH.

Představují se organizace, spolky, společnosti působící v Uhříněvsi s nabídkou své činnosti. Osobní kontakt je vždy důležitý,
proto využijte možnost se setkat s organizátory zájmových činností z regionu Prahy 22.

www.divadlou22.cz
15.8.2014 8:50:51

Dlažba pro terasy a zahradní chodníky
vyžaduje, např. schodové stupně s fazetou, protiskluzné schodnice, sokly či zaleštěné hrany
z portfolia výrobního závodu TechnoArt.

Mrazuvzdorná keramická dlažba
v síle 2 cm a formátu 60x60 cm je
optimálním řešením pro balkony, terasy,
střešní terasy, ale i nášlapné kameny
v zahradách a venkovních restauracích.
Dvoucentimetrový slinutý střep zajistí dostatečnou pevnost a umožňuje pokládku i na
nezpevněné povrchy – do trávy nebo písku.
Mrazuvzdornost je samozřejmostí. Nejčastěji
je však tato dlažba pokládána na terče. Při této
aplikaci je nutné vyzdvihnout další dvě pozitiva. Tím prvním je poloviční síla střepu oproti
běžně používaným betonovým dlažbám stejného formátu. Druhým pozitivem je design. Mechanicky odolná hloubková glazura je nanášena
technologií digitálního tisku, čímž je dosaženo

Výprodeje se slevou až – 70% nadbytečného
zboží a zařizovacích předmětů do koupelen
z naší vzorkovny.
Více na e-shopu: www.koupelnycero.cz nebo
k vidění u nás ve vyhrazené výprodejové části.

naprosto dokonalé imitace struktury kamene.
Nově tento rok k formátu 60x60 cm nabízíme
dlaždici 40x120 cm, která je vhodná pro schodiště nejen do exteriéru.
Odborní prodejci společnosti ČERO vám pomohou s řešením všech detailů, které stavba

Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368
251 62 Louňovice, Praha‑východ
tel.: 311 240 850, mob.: 739 627 840
www.cero.cz

Jahodníky, česnek, angrešt i rakytník
zdraví velmi prospěšný rakytník řešetlákový či
ostružiny bez trnů. K dostání jsou rezistentní odrůdy vůči padlí a dalším škůdcům. Zahradnictví
Schuch nabízí i velký výběr ovocných stromů,
které jsou přizpůsobené našim klimatickým podmínkám a mají velmi dobrou ujímatelnost.
Zahradnictví Schuch nabízí projektování
a realizaci zahrad.
Tel.: 602 355 139
e-mail: zita.schuch@centrum.cz
Zahradnictví Schuch v Říčanech najdete v ulici
Černokostelecká (vchod z parkoviště u obchodu
„Lidovka“ vedle Lidlu).
Přijďte si k nám pro kvalitní sadbu jahod. Vybrat
si můžete z mnoha odrůd, a to i víceplodící. Září
je vhodné i pro výsadbu česneku a drobných
ovocných keřů, jako je například rybíz, angrešt,

Využijte hezkých podzimních dnů a potěšte se
krásnými ibišky, které u nás koupíte za skvělou
cenu 40 Kč. Dále jsme pro vás přivezli velký
výběr hortenzií a půdopokryvných růží. K podzimu určitě patří chryzantémy, které nabízíme v různých barvách a také macešky a vřesy.
Přijďte si vybrat z naší nabídky okrasných travin,

a také bylinek a trvalek – některé druhy vás potěší květy i na podzim.
Přijďte si prohlédnout i naše krásné japonské
vrby na kmínku, které nabízíme za pouhých
59 Kč. V září můžete vysazovat i další listnaté
a jehličnaté dřeviny, které pro vás pěstujeme ve
vlastní školce ve Zdechovicích. Díky tomu vám
můžeme nabídnout velmi příznivé ceny.
Rádi vám poradíme, jak připravit zahradu na zimu
Pokud si nejste jistí, jak která rostlina přezimuje, nebo jak ji zazimovat, zastavte se u nás a my
vám rádi poradíme. Také doporučíme vhodná
hnojiva a postřiky proti škůdcům, kteří mohou
vaší podzimní zahradě mnoho uškodit.
Otevřeno každý den: Po – Pá: 8 – 18 hod.
So 9 – 18 hod., Ne 8 – 13 hod.
mobil Pavel Brzák: +420 606 057 964
e-mail: prodejna@schuch.cz.

akce na sedací soupravy bÖhm
-15 %
Nábytek Praktik – Říčany
Černokostelecká 555/15
tel.: 332 602 684
email: nabytek@nabytekpraktik.cz
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Farmářské trhy v Mukařově
– přijeďte si nakoupit čerstvé zboží
Pokud rádi nakupujete čerstvé zboží na trhu, určitě vás potěšíme zprávou,
že v Mukařově na hlavní silnici na Říčany, vyrostla nová farmářská tržnice.
Kvalitní české potraviny a výrobky si budete moci koupit pravidelně každou
středu, pátek a v sobotu.

Trhy Mukařov najdete v areálu u firmy Staveniny S+K. Zákazníky i prodejce zde čeká
příjemné prostředí, upravené stánky a prodejní místa, a především dostatek parkovacích
míst. A co si můžete nakoupit? Chceme, aby
nabídka byla co nejpestřejší, a zákazníci si
mohli nakoupit většinu základních potravin.
Těšit se můžete na kvalitní zeleninu a ovoce,
mléčné výrobky včetně skvělých sýrů, vajíčka, bylinky a koření, na čerstvé ryby, a také
poctivý český med, na domácí marmelády,
džusy a sirupy. Chybět nebude čerstvé pečivo, koláče, perníky a svůj stánek zde bude
mít i řeznictví. Dále si u nás můžete nakoupit
například kvalitní sazenice od místních pěstitelů, květiny, žampióny, nebo oblíbenou hlívu
ústřičnou. Své výrobky zde budou prodávat
nejrůznější řemeslníci (keramika, košíky
a další). Připravujeme pro vás i ochutnávky
vína a pivních speciálů.
Příjemné a pohodlné nakupování
Našim cílem je podpořit prodej kvalitních
a čerstvých tuzemských potravin a také si přejeme, aby se u nás zákazníci dobře cítili, potkali
se se svými sousedy, ochutnali něco dobrého –
zkrátka, aby si nákup příjemně užili. Proto plánujeme i nejrůznější doplňkové akce.
Těšte se na „Zelobraní“
V září se můžete těšit například na předváděcí akci zahradních traktůrků a plánujeme uspořádat „Zelobraní“. Tato akce je velmi oblíbená
a jak název napovídá – v hlavní roli se představí
zelí. Ochutnat budete moci nejrůznější pokrmy
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Prodejní dny:
středa od 8:00 do 18:00, pátek od 8:00
do 18:00, sobota od 8:00 do 14:00
ze zelí a samozřejmě se bude soutěžit o nejlepší kysané zelí. O všech zajímavých akcích vás
budeme informovat na Facebooku a na našich
webových stránkách.
Jaké jsou výhody Farmářských trhů Mukařov?
■ Trhy se nacházejí pouhé 4 km od Říčan na frekventovaném hlavním tahu na Kostelec n. Č. l.
■ K dispozici je prostorné parkoviště hned
u tržnice – nákup nemusíte nosit nikam daleko.
■ Tržnice nabízí příjemné a čisté prostředí na
zpevněném asfaltovém povrchu.
■ Naším cílem je navázat s prodejci dlouhodobou spolupráci, aby u nás zákazníci našli vždy
své oblíbené produkty.
Informace pro prodejce:
Pokud máte zájem nabídnout své zboží
a chcete si pronajmout náš stánek nebo prodejní místo, kontaktujte nás. Rádi vám sdělíme všechny podmínky. Tržnice má asfaltový povrch, takže se v případě nepříznivého
počasí nemusíte obávat bláta. Velký areál
umožňuje pohodlné zásobování – autem si
můžete dojet až ke stánku. Připraveno je pro
vás i sociální zařízení a zázemí, kde si můžete například uvařit kávu.

Plánek Farmářských trhů Mukařov

kontakt:
Karel Prchlík, Pražská 322, Mukařov
tel:. 774 556 787
e-mail: trhymukarov@seznam.cz
www.trhy-mukarov.cz

Život v kraji

Burčáková sezóna v Pohodičce
Vinotéka Pohodička pro vás
připravila na září vybrané lahůdky –
nové ročníky nejlepších moravských
vín, sýry, domácí paštiky
a především BURČÁK.
„Těšit se můžete na pravý moravský burčák,
a to z bílých i červených hroznů,“ říká majitelka
Zuzka Vávrová. „Burčák je skvělý nápoj, který
nejen příjemně osvěží, ale navíc je i velice zdravý,
protože obsahuje množství vitamínů, minerálních
látek, stopových prvků a antioxidantů. Zákazníkům nabízím jen „pravý a neupravovaný“ burčák,
který mi každý druhý den vozí čerstvý z vinařství
Němčičky. Přijďte ochutnat a přesvědčit se o výjimečné kvalitě moravského burčáku a také se dozvědět zajímavosti o tomto lahodném nápoji.

Proč kupovat burčák v Pohodičce?
■ Burčák uchováváme v chladu pro udržení
jeho nejlepší kvality.
■ V Pohodičce dostanete technologicky správně vyrobený, odkalený lahodný burčák z vinařství Němčičky.
■ U nás máme burčák i z velmi netradičních
a vzácných odrůd hroznů.
■ V příjemném prostředí naší vinotéky vás uvítá
usměvavá a vstřícná obsluha se znalostmi v oboru.
Vyhrajte poukaz na 1000 Kč
Pro stálé zákazníky jsme přichystali bonusový program. Výherce se může těšit na poukaz
v hodnotě 1000 Kč do vinotéky Pohodička.
V Pohodičce koupíte vína za stejně dobré ceny
jako přímo u vinařů.

Kontakt: Kutnohorská 98, Louňovice
otevřeno: Po-Čt 13-20 hod.,Pa 10-20 hod.
So 10-18 hod., Ne 10-17 hod., tel.: 776 669 961
více na www.vinoteka-pohodicka.cz

KinderGarten se stěhuje do Benic
cí, hudební, výtvarné, tělovýchovné a jazykové
aktivity, ale také lekce plavání, golfu či tenisu.
Nad rámec standardní předškolní přípravy
usnadňujeme dětem vstup do základní školy
také stimulačním programem Maxí.

Akreditovaná mateřská škola
KinderGarten Little Gate se stěhuje
do krásných a velkorysých prostor
v Praze – Benicích. Prostory školky
jsou nejen nové a nadstandardně
vybavené, ale také odpovídají
všem hygienickým i bezpečnostním
normám nezbytných pro provoz
akreditované mateřské školy.

Jste srdečně zváni na DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které budou
probíhat celý první týden v září.
Více informací o školce najdete na
www.kindergarten.cz.
Těšíme se na Vás, Gabriela Babická
a Lucie Žalmanová a všichni ze školky.

MŠ Little Gate je dvojjazyčná česko-anglická
školka spolupracující s Centrem dětského nadání.
V minulém školním roce jsme také získali oficiální status Školky spolupracující s Dětskou Mensou.
Dětem nabízíme nejen matematické, vzděláva-

Kde nás najdete?
Květnového povstávní, Benice
Tel.: 776 633 633 nebo 604 201 651

DITON: Krása dřeva s vlastností betonu
Plánujete novou terasu, chodníček nebo
chcete upravit schody na zahradě a rozmýšlíte
se mezi betonovou dlažbou a dřevem? Můžete
mít obojí! Vyzkoušejte betonovou dlažbu, která
na první pohled vypadá jako dřevo.
Prkna, palisády i schody
Společnost DITON nabízí betonová prkna, schody i palisády v dokonalé imitaci dřeva. Výrobky

vznikají litím celoprobarveného betonu do forem,
jež umožní dodat konečnému výrobku ojedinělý vzhled. Lité betonové výrobky od společnosti
DITON mají díky použití speciálních barev a propracovaných forem dokonalý vzhled k nerozeznání
od opravdového dřeva. Jejich výhodou je oproti
dřevu dlouhodobá životnost, minimální údržba
a stálobarevnost – barva se „neošlape“, ani nevybledne. Vybrat si můžete vzhled dubu nebo smrku.
Výrobky Diton žádejte u vašeho prodejce stavebnin
Na webových stránkách www.diton.cz si můžete
snadno vyhledat nejbližšího prodejce produktů Diton.
Inspiraci najdete v Uhříněvsi
Zavítejte do značkové prodejny Praha Diton v Uhříněvsi, kde najdete nejrůznější instalace betonových

produktů Diton. Přijeďte se inspirovat! Prodejnu
s velkým areálem, kde je vybrané zboží přímo na
skladě, najdete v průmyslové zóně v Bečovské ulici.

Kontakt: Diton, s.r.o., Bečovská 939
Praha-Uhříněves, mobil: 731 627 314 739 348 367
pracovní doba: po-pá 7.00 - 17.00, so 8.00 - 11.00
www.diton.cz
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Náhradní díly na skladě
nebo dodáme během tří hodin

Autoservis Vosátka v Choceradech se
stal partnerem společnosti Auto Kelly.
Díky tomu může svým klientům nabízet
komplexnější služby – zejména v oblasti
dostupnosti náhradních dílů. „Nyní jsme
schopni vyhovět zákazníkům v maximálně
krátké lhůtě – náhradní díly máme na
skladě nebo jsou nám dodány během tří
hodin,“ vysvětluje majitel pan Vosátka.

Prodej náhradních dílů za skvělé ceny
V našem Autoservisu vaše auto opravíme v co
nejkratším možném čase. Také si u nás můžete

nakoupit náhradní díly pro všechny typy automobilů, a to za přijatelné ceny. Spolupracujeme
s dodavateli alternativních výrobců, ale i s dodavateli originálních náhradních dílů. Zákazníci
jistě ocení, že prostředí naší prodejny autodílů v Choceradech je opravdu příjemné.
Profesionální služby
„Jsme jeden z mála autoservisů v okrese Praha východ, který nabízí profesionální služby
v tak velkém rozsahu. V našem autoservisu
využíváme dlouholetých zkušeností, dobrého
technického zázemí a lidského přístupu k našim
klientům,“ říká majitel pan Vosátka. „Nabízíme
profesionální mechanické, klempířské a lakýrnické práce, pneuservis, autoskla, autopůjčovnu, diagnostiku vozidel, STK a emise.“

pojišťovnu nafotíme a BEZPLATNĚ opravíme,
t.j. výkony našeho autoservisu zaplatí přímo pojišťovna. Pojistné události vyřizujeme se všemi
tuzemskými pojišťovnami.
Adresa provozoven:
Autoservis Vosátka v Choceradech
Chocerady 321, po-pa: 8 až 17 hod.
sobota od 8 do 12 hod, tel.: 602 338 840
e-mail: autovosa@email.cz, www.autovosa.cz

Volejte nám ihned z místa nehody,
nenechte se zlákat „lovci nehod“
Měli jste nehodu a máte těžkou hlavu z toho,
jak vyřídit její následky? Obáváte se, abyste
nenaletěli „lovcům nehod“. Již nemusíte. Ihned
z místa nehody můžete volat číslo 602 338 840
a my za vás vše vyřídíme a pomůžeme vám.
Zajistíme odtah a náhradní vůz. Automobil pro

Autoservis Vosátka v Ondřejově
Nám. 9. května 18, po-pá: 8 až 16 hod.
so: dle dohody, tel.: 777 338 840.

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA
Nabízíme:
● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

Tel: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz

Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek
Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz
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betonárka

BETON Strančice s. r. o.

... pro Váš dům přímo od výrobce

garážová vrata
předokenní rolety
vjezdové brány
venkovní žaluzie
plotové výplně

774 224 655
ricany@rollo.cz
Říčany

www.rollo.cz
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Řádková inzerce
■ Čenda úklid – úklid oken,
zimních zahrad, koberců,
sedaček či pravidelné úklidy
kanceláří, domů, zahrad.
Tel. 603 874 107.
www.cenda-uklid.wbs.cz,
cendauklid@seznam.cz

Soukromé lekce angličtiny
a němčiny. Tel.: 733 363 404
Nabízím provedení drobných
zahr. prací. Sekání trávy,
úpravy záhonů apod.
Tel č. 721721270
VODA – TOPENÍ,
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
Tel: 604 835 260
inhe@seznam.cz
Kurz základní
ovladatelnosti psů.
Pro všechna plemena
včetně kříženců.
Od 14. 9. 2014 na kynol.
cvičisti na Strašíně.
Informace:
Kosanová 733676172

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky
Zakládání a údržba
zahrad, sekání trávy,
vertikutace...
731 160 030
www.zahradypittner.cz

opravy chladniček,
mrazniček – ab servis
Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
Pod Jiřím 205, Mirošovice
Hledám zahradníka pro
podzimní údržbu zahrady.
Tel.: 606470756

Hledáme
– skladové prostory pro
zřízení prodejního skladu –
možnost příjezdu dodávkami,
nákladními vozy
– výdejnu pro eshop
+ obchod
–	Kancelář
(jednotlivě i dohromady)
Tel.: 775 301 206
veramachackova@mojericansko.cz

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

mobil: 775 301 206
veramachackova@mojericansko.cz

TJ Sokol Strančice nabízí
dlouhodobý pronájem sálu
sokolovny ke sportovním
účelům. Sokolovna je k dispozici
v těchto hodinách:
Pondělí 8.00–15.30, 17.00–18.30
Úterý 8.00–17.30
Středa 8.00–18.30
Čtvrtek 8.00–17.00
Pátek 8.00–16.00, 17.00–18.00
Cena za pronájem platná pro
školní rok 2014/15 je 300 Kč/hod.
V případě zájmu volejte
777 608 640, příp. 605 228 832
nebo pište na
tjsokolstrancice@seznam.cz.

AKCE září – 50% SLEVA na
veškeré montážní práce
Společnost Verdeon z Doubravčic, která na trhu působí již 21 let, nabízí
tepelná čerpadla vzduch voda značek Toshiba a Daikin. Tepelné čerpadlo
TOSHIBA ESTIA SÉRIE 4 patří součastné době mezi nejúčinnější na trhu.
Jeho COP je 4,88 (z jedné kW elektrické energie vyrobí až 4,88 kW tepla).
Důležitý je i nízký hluk vnější jednotky a v neposlední řadě zázemí velkého
výrobce pro případ potřeby náhradních dílů v budoucích letech.
Náš ucelený systém vytápění není určen jen novostavbám, ale dokážeme jej
instalovat i do starších domů. Společnost Verdeon má pobočku v Doubravčicích
a nabízí možnost prohlídky vzorového domu vybaveného tepelným čerpadlem.

Stačí jen zavolat!
Máte zájem o tepelné čerpadlo? Chcete se nezávazně dozvědět více informací?
Stačí jen zavolat a v případě zájmu provedeme vše „na klíč“.
* Zdarma provedeme nezávaznou odbornou konzultaci a navrhneme
technické řešení.
* Zdarma vypočítáme tepelné ztráty a vypracujeme cenovou nabídku.
* Zdarma zajistíme smlouvu se společností ČEZ k tarifu D 56 (tarif pro tepelná
čerpadla).
* Projekt – Vypracujeme detailní projekt s ohledem na individuální potřeby
a požadavky zákazníka.
* Financování – vybereme pro vás nejlepší dostupný úvěr na trhu.
Zprostředkujeme jeho vyřízení. Spolupracujeme s 15 bankami v ČR
* Montáž – provádějí vyškolení a certifikovaní profesionálové.
* Realizace – Samotná realizace trvá dle náročnosti projektu 3-7 dnů.
* Servis – samozřejmostí je záruční i pozáruční servis po celou dobu životnosti
zařízení. Na všechny naše práce poskytujeme záruku
60 měsíců. Na veškeré strojní zařízení poskytujeme záruku 36 měsíců.

Kontakt: Verdeon s. r. o., Doubravčice, tel.: 776 111 011,
info@verdeon.cz, www.verdeon.cz.
FRANCOUZŠTINA
- výuka, konverzace, doučování, od začátečníků po vysokou
pokročilost. Pro děti i dospělé.
Nabízím individuální lekce, ale
možno i v malých skupinkách.
Tel. 722 117 540, Říčany
Za odvoz přenechám větší
žulové kameny, odběr
v Říčanech. Tel. 777 636 206

RYCHLÁ ROTA nabízí:

• Bourací práce, vyklízení vč. kontejnerů,
stěhování, terénní a zahradní úpravy,
kácení, úklid, menší stavební práce.
• Jakoukoli výpomoc tam, kde máte nouzi.
Kontakt: Leoš Princl
tel.: 603 207 150
www.facebook.com/campzvanovice

Nabízím zástup v době dovolených
či nemoci v květinářství.
Vazba, aranžování, dekorace,
prodej. Tel.č. 721721270

Restaurace a penzion
U koně, s.r.o.
Restaurace
a penzion

RodinaKlokočná
Sapíkova
s.r.o.
U koně,
8
Restaurace
a penzion
Rodina Sapíkova
Klokočná č.p. 8, Praha-východ
U Sapíků
hledá
tel.: 323 641 186, fax: 323 641 285
Klokočná č.p. 8, Praha-východ
tel.: 323 641 186, fax: 323 641 285

8
kuchaře
Přijmeme do nové restaurační

e-mail: hotel@klokocna.cz
e-mail: hotel@klokocna.cz
Klokočná
www.klokocna.cz
www.klokocna.cz

se zájmem
provozovny
a občerstvení
o tuto
profesi
kuchaře,
číšníky,
prodavačky
a pomocnou sílu.

739
495 793
Restaurace
a penzion
Tel. 739 495 793
e-mail:
732
850 758
s.r.o.
U koně,
hotel@klokocna.cz
1.1. 2015

Doručení přihlášky do 30. 9. 2014 do 16.00 hodin.

hotel@klokocna.cz
Rodina Sapíkova

Klokočná č.p. 8, Praha-východ
tel.: 323 641 186, fax: 323 641 285
e-mail: hotel@klokocna.cz
www.klokocna.cz

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

Projektová činnost
Zateplení rD
Kompletní
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00 Pá 7:00-15.00
KURZ HORMONÁLNÍ JÓGY
V HARMONII ŘÍČANY
od 10. 9. – 29. 10. 2014

Hormonální jógová terapie přirozeně odstraňuje potíže způsobené
nízkou hladinou hormonů, nedostatečnou činnost štítné žlázy,
premenstruační syndrom, symptomy přechodu, urogenitální suchost,
nespavost, emocionální nestabilitu, nepravidelnosti menstruace, ztrátu
ovulace a menstruace, pocity stresu, paniky, deprese a nerozhodnosti,
návaly, ztrátu vitality, migrény, intelektuální symptomy, snížení paměti,
snížení libida, syndrom karpálního tunelu, cysty na vaječnících, PCO,
neplodnost, předčasný přechod, akné, suchou pleť, vypadávání vlasů
a lámavé nehty, inkontinenci, osteoporózu

Více na www.hormonalni-jogova-terapie.cz
nebo tel.: 606 738 530

Bémáci vyrábí a nabízí:

■ Komíny s přirozeným tahem
■ Přetlakové komíny
■ Stavebnicový univerzální
komín BLK
■ Komínové vložky ohebné a pevné
■ Třísložkové komíny
■ Kouřovody
■ Příslušenství (rekukce,
stříšky, lapače apod.)
Družstevní ul. Ondřejov
Tel. 323 649 265 Mob. 606 146 318

Vladivostocká 1460/10 Praha 10
Tel. 222 522 370 Mob. 606 146 317

info@bemaci.cz, vyroba@bemaci.cz
www.bemaci.cz

Rizikové kácení a úprava korun
stromů pomocí horolezecké techniky
Zakládání a údržba zahrad
731 160 030
www.zahradypittner.cz

Peletky čisté bílé 15 kg
5,50,- kg/Kč bez DPH / 6 mm EN PLUS A1
Peletky tmavé 15 kg
5,- kg/Kč bez DPH / 6 mm DIN PLUS
Peletky bukové 25 kg
5,40 kg/Kč bez DPH / 8 mm EN PLUS A1

Množstevní slevy na
tel. kontaktu 774 505 111
www.europalivo.eu
europalivo@europalivo.cz

la
ího sk
ě čeln ek
n
ě
m
v
Při vý ční příspě
ty
finan
é hmo
honn
na po

asistentku/účetní
přijme Firma z okolí Říčan
zabývající se
ekolikvidací vozidel.
bližší informace
na tel. 605 238 887
602 454 040
email robert.kasny@seznam.cz

kamenictvijordan@seznam.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

400 Kč + DPH
za m³

+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva

KONTAKT:

777 322 135

Suché palivové
a krbové dřevo
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Sklady-odběrná místa:

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

INSTAL
KLUB
INSTAL
KLUB

Vančura
Vančura SOLÁRNÍ SYSTÉMY

VODOINSTALACE
TOPENÍ
VODOINSTALACE,
TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603 525 617
TEPELNÁ
ČERPADLA
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603
525
617
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:vancura.m@quick.cz
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:vancura.m@quick.cz
ČIŠTĚNÍ
STUDNÍZAHRAD
www.instalklub.praha-cz.com AUTOMATICKÉ
ZÁVLAHY
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
www.instalklub.praha-cz.com

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

-

zavřeno
11:00 – 18:00
11:00 – 18:00
11:00 – 18:00
11:00 – 18:00
10:00 – 15:00
zavřeno

PELETY Ø 6mm

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

LITA
RYCHLOST A KVA
INTERIÉR I EXTERIÉR
ITA
RYCHLOST A KVAL
INTERIÉR I EXTERIÉR

MALÍŘI
MALÍŘI
lakýrníci

lakýrníci

tapetáři
tapetáři
ŽALUZIE
ŽALUZIE

sklenářství
PLASTOVÁ OKNA

PARAPETY

ŽALUZIE

Tel./fax: 272 703 018
Mobil: 602 780 346
E-mail: info@akpa.cz

www.akpa .cz

➤ sítě
sítě proti
proti hmyzu
hmyzu
➤
➤ silikonové těsnění
➤ silikonové
těsnění
oken a dveří
oken
a
dveří
➤ čištění oken, koberců
➤
čištění ROŽNÍČEK
oken, koberců
MILAN

MILAN
ROŽNÍČEK
323 665
276

602 665
383 276
806
323
602 383 806

www.sklenarstvi-roznicek.com

www.sklenarstvi-roznicek.com

Vysoká kvalita
NABÍZÍME OKNA 4,5,6,7 KOMOR
Nejlepší ceny
ŠÍŘKA RÁMU AŽ 93mm, 2-3 SKLA, 2-3 TĚSNĚNÍ
autobaterií
Široká nabídka přívěsů a

AKCE

nástaveb, od českého výrobce

tel.: 777 710 770
AOS Modletice 102 - areál fy. AGROMEX s.r.o.

Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu,
množství a kapacitě za kilogram 8,- Kč!
!Akce baterie!
12V 180 Ah 1000 A při vrácení váhově
stejné baterie 2.850,- bez DPH    
12V 225Ah 1150 A při vrácení váhově
stejné baterie 3.650,- bez DPH
Rožníček Jan
tel: 774 333 872

www-pro-tir.cz

Jan Slavík
tel: 725 935 531

otevřeno
denně
Možnost pořádání firemních
akcí a večírků, rauty, turnaje

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul.,
251 62 Mukařov

www.bowlingvojkov.cz

Rezervace: 323 660 231

Garáže, přístřešky a pergoly.
Navštivte největší ukázkové centrum v ČR.
Centrum se nachází v Tehovci u Říčan.

HOTOVEDOMY, s.r.o., největší showroom v ČR: U Mototechny, 251 62 Tehovec
Čechy tel: 273 139 500, Morava tel: +420 513 036 300, Slovensko tel.: +421 908 989 729

