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Ragbistky z Říčan 
přivítají posily

Život v kraji (str.19)

Společnost CONTERA 
proměnila nevyužitý
průmyslový areál na okraji 
Říčan v moderní komerční 
zónu Green Square.

Život v kraji (str. 9)

Volnočasové 
centrum 
Na Fialce 
v Říčanech 
– stále se 
něco děje.

Rozhovor (str. 4) 

Olympijský vítěz 
v moderním 
pětiboji 
David Svoboda 
připravuje 
tajnou zbraň.



Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy 
najdete na Černokostelecká 1623/14, Říčany 

(ve výškové budově bývalého 
Interiéru vedle Billy) 

Otevřeno Po-Pá 9.00 - 18.00 hod. 
(po dohodě dle vaší potřeby)

tel.: 604 941 123,  e-mail: pk-podlahy@seznam.cz

www.pk-podlahy.cz

Říjen v PK Podlahy Úvodník Napsali jste nám...

tiráž Distribuční místa: Babice – bistro Elit. Božkov, Březí – Z konzum, Čestlice, Černé Voděrady – Potraviny, OÚ, Dobřejovice 
– potraviny, Doubek – potraviny, Herink – potraviny, Hrusice – potraviny, Chocerady, Chomutovice, Jažlovice, Jevany 
– potraviny, pošta, vinotéka Liverpool, Kamenice – KD, Klokotná – potraviny, Kolovraty – potraviny U Chadů, OÚ, Kozojedy, 
Krabošice, Křenice – Fiat, Křížkový Újezdec, Kunice – potraviny, zámek Berchtold, Křenice – potraviny, Lensedly – potraviny 
Vaňková a U Miládky, Louňovice – zahradnictví Alfík, Mirošovice – potraviny, Mnichovice – potraviny, info.centrum, tabák, 
Modletice, Mukařov – potraviny, tabák, Flip, Myšlín, Nupaky, Ondřejov – SKC, potraviny Senft, pošta, Pacov, Petříkov, 
Pětihosty, Popovičky, Průhonice – obchodní dům Azalka, OÚ, potraviny, Radošovice – Magnific – čistírna oděvů, Řehenice, 
Říčany – Potraviny Na růžku, OÚ, knihovna, galantérie Flachs, potraviny na Komenského nám., Senohraby – potraviny, 
Sluštice, Srbín – tabák, Strančice – potraviny, Bistro, OÚ, Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice – potraviny U Čápů, 
U Pačesů, tabák, Stříbrná Skalice – potraviny Senft, tabák, vinotéka, Štíhlice, Tehov potraviny, Tehovec, Uhřiněves OÚ, 
Norma, Velké Popovice – potraviny, Voděrádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice – potraviny, Žernovka, „Hospůdka“ v Kalištích. 

Milí čtenáři!
Tak se musím pochlubit – byli jsme 

pochváleni. Jedna paní, když se dozvě-

děla, kde pracuji, zvolala: Děláte skvělý 

časopis. Já to Nádraží přečtu vždy celé. 

Když jsem jí prozradila, že se jmenujeme 

Zápraží, tak se zarazila a rychle odešla 

pryč. Ale člověk nesmí být hnidopich 

a radovat se i z takové pochvaly. 

Pochvalu si v každém případě zaslou-

ží olympijský vítěz v moderním pětiboji 

David Svoboda. Říká se o něm, že je 

moc milý a vůbec ne nafoukaný. A je 

to opravdu pravda. David Svoboda má 

dvojče – bratra Tomáše a jsou si hodně 

podobní. Tomáš je také úspěšný sporto-

vec – dělá triatlon. A prý rád sportuje 

i jejich tatínek. Tak mě napadlo, že jsem 

se při rozhovoru nezeptala, zda oba bra-

try za sportovní úspěchy chválil. Někteří 

otcové to nedělají rádi a domnívají se, 

že pochvaly nejsou potřeba a že jsou jen 

pro slabé jedince s nedostatkem sebevě-

domí. Ale tak to není. Občas pochválit 

potřebuje každý a o dětech to platí troj-

násob! I my v časopise rádi chválíme, 

když se něco povede a myslím, že u nás 

na Nádraží je naštěstí stále co chválit.

Krásný říjen

přeje Helena Vlnařová 

INZERCE
Zájemci o inzerci se mohou obrátit na 
manažera inzerce Kamilu Kašparovou. 
Rozměry inzerátu, technické parametry 
a cenu najdete na internetových stránkách 
časopisu v sekci inzerce. Nabízíme 
individuální slevy při opakovaní inzerátů. 
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 10. 2013 pro 
texty a 20. 10. 2013 pro inzerci.

ZÁPRAŽÍ, časopis pro obyvatele kraje 
jihovýchodně za Prahou
Číslo 9/2013, vychází 1. 9. 2013
Vydavatel: ZÁPRAŽÍ s.r.o., Jevany ev. č. 94, 
28166 Jevany, IČ: 24220990
Elektronický výtisk a web stránky: www.zaprazi.eu
KONTAKTY: Šéfredaktorka: Helena Vlnařová, 
e-mail: redakce@zaprazi.eu, 
mobilní telefon: 774 780 140
Marketingový manažer: Hynek Kašpar, 
e-mail: inzerce@zaprazi.eu, 
mobilní telefon: 774 780 038
Manažer inzerce: Kamila Kašparová, 
e-mail: kkasparova@seznam.cz. 
mobilní telefon: 601 344 588
Distribuce: Daniel Kvasnička, 
e-mail: dkvasnicka@gmail.com, 
mobilní telefon: 604 947 739
Jednatel a ekonom: Petr Novák, 
e-mail: zaprazi@gmail.com, 
mobilní telefon 774 416 260
Grafická úprava: Dita Novotná

inzerce

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

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

Velké Popovice se řadí mezi aktivní obce, kde 

se staví k problémům čelem a snaží se je postup-

ně řešit.

„Ještě před prázdninami se nám podařilo opra-

vit mostek v Mokřanech, který byl v havarijním 

stavu,“ říká starostka obce Martina Čermáková. 

„Tato rekonstrukce byla zahájena ještě před po-

vodněmi – naštěstí. Vzhledem k intenzitě letoš-

ních povodní by poškozený mostek nevydržel. 

Velké poděkování patří Pivovaru Velké Popovi-

ce, který na celou tuto rekonstrukci obci daro-

val finanční dar! Dále se nám podařilo vyměnit 

kompletně všechna okna v Domě lékařů, která 

již netěsnila a byla v žalostném stavu. Další re-

konstrukce tohoto objektu budou pokračovat 

– opravíme schodiště před lékárnou, a to opět za 

přispění finančního daru od pivovaru. 

O prázdninách se také podařilo zrealizovat 

přístavbu jídelny, a to z důvodu rozšíření kapaci-

ty, která je již několik let nedostačující. Novou 

budovu jídelny tvoří kontejnerové moduly, kte-

ré vyrostly na školním dvoře. Tuto akci společ-

ně financují Velké Popovice, Kunice a Petříkov. 

Přístavba je tvořena jednou velkou místností, 

která navazuje na stávající jídelnu a je oddělena 

posuvnými dveřmi. Dále má samostatný vchod 

a sociální zařízení, tak aby zde mohla odpoledne 

fungovat družina či školní klub. Se základní umě-

leckou školou jsme se také domluvili, že vyhlásí 

hned na počátku září výtvarnou soutěž na exteri-

érové barevné ztvárnění této přístavby. Po vybrá-

ní nejlepšího návrhu se na přelomu září a října 

vše zrealizuje. Základní škola nemá jen novou 

přístavbu jídelny, ale i novou podlahu. Zatím jen 

v jedné třídě, protože rekonstrukce se ukázala 

mnohem náročnější, než se předpokládalo. Vždyť 

se jedná o více než sto let starou budovu. Příští 

rok budeme v opravách podlah pokračovat. Díky 

daru Pivovaru Velké Popovice se podařilo ve ško-

le renovovat velkou historickou skříň, která nabí-

zí nejen velký úložný prostor, ale také je velmi 

krásná a jsem ráda, že se ji podařilo zachovat.“

Opravený mostek a nová školní jídelnaPodlahové
Krytiny

Na materiály poskytujeme 

záruku až 25 let!

Zveme vás na nákup 
do příjemného prostředí, 
s dobrým parkováním 
a pohodovým přístupem.

Akční nabídka: 
DŘEVĚNÉ PODLAHY 
od 850 Kč/m2 vč. DPH

VINYLOVÉ PODLAHY 

od 346  Kč/m2 vč. DPH 

PVC od 195 Kč vč. DPH

PLOVOUCÍ PODLAHY 

od 242 Kč vč. DPH
Velký výběr koberců 

i kobercových čtverců

Malebná ves Mokřany u Velkých Popovic 

byla velmi postižena letošními záplavami. 

Nový mostek naštěstí vydržel.
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Rozhovor

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

Obci Mirošovice se podařilo 

získat hned dvě dotace na dopravní 

stavby, díky nimž by se měla zvý-

šit bezpečnost silničního provozu. 

„V rámci 1. etapy dopravně 

bezpečnostních úprav dojde na 

Hlavní ulici k opravě a rozšíření 

všech chodníků (včetně pokládky 

slepecké zámkové dlažby), k vý-

stavbě naváděcích zpomalovacích 

ostrůvků a vzniku celkem sedmi 

osvětlených přechodů,“ říká mi-

rošovický starosta Tomáš Zvěřina. 

„V červenci jsme předali staveniště 

a hotovo by mělo být do půlky lis-

topadu. Státní fond dopravní infra-

struktury uhradí 70% nákladů (4,2 

mil. Kč) a zbytek pokryje obecní 

rozpočet. Zároveň se rozběhl men-

ší dotační projekt z dílny MAS Ří-

čansko (poskytovatel SZIF), díky 

němuž dojde k rekonstrukci místní 

komunikace Školní před areálem 

MŠ a ZŠ se zpomalovacími prahy. 

Zde je již asfaltová živice polože-

na, zbývají terénní úpravy a insta-

lace nového dopravního značení. 

Z celkových nákladů 1,2 mil. Kč 

tvoří dotace 490 tisíc Kč.“

Obec Mirošovice je v získávání 
dotací poměrně úspěšná...

Jsme samozřejmě rádi, když 

uspějeme, ale každý starosta vám 

potvrdí, že stále platí vynucená 

a bohužel již ustálená zákonitost, 

kdy se obce rozvíjejí a investují 

především podle spektra a dosaži-

telnosti vypsaných dotačních titu-

lů. A protože Středočeský kraj pro 

obce žádné peníze nemá, výjimku 

tvoří právě MAS Říčansko, kde 

skladbu projektů mohou starosto-

Přes Mirošovice pomaleji 
a snad i bezpečněji

vé částečně ovlivnit. V ostatních 

případech – stát, tedy ministerstva, 

resp. státní fondy, ale i EU fondy 

(ROPy) – vyhlašují velmi omeze-

ně takové zásadní projekty, jako 

jsou výstavby škol, multifunkčních 

domů, místních komunikací nebo 

třeba výstavbu kanalizace či vodo-

vodů – na rozdíl od projektů méně 

potřebných. Navíc to někdy vypadá, 

že se úředníci svým neuvěřitelným 

byrokratickým přístupem snaží ža-

datele spíše odradit, než pomoci. 

Jak pokračují jednání s doprav-
ním odborem Středočeského 
kraje a s Ředitelstvím silnic 
a dálnic?

Po více než tříletém přesvěd-

čování se podařilo zařadit do 

krajského zásobníku projektů re-

konstrukci úzkého a nebezpečné-

ho mostku včetně výstavby lávky 

pro pěší přes Kunický potok na 

krajské komunikaci Senohrabská, 

která navíc slouží jako jediná ob-

jízdná trasa při častých nehodách 

na silnici I/3 na České Budějovice. 

Projektová dokumentace včetně 

stavebního povolení bude hotova 

do konce podzimu a pak věřím, 

že Středočeský kraj dokončí celou 

akci i jako investor. 

Pokud jde o ŘSD, zde se spíše 

dohadujeme až bojujeme. Jednak 

požadujme výstavbu 180 metrů 

dlouhé protihlukové stěny u chys-

tané akce I/3 Mirošovice – Bene-

šov, uspořádání 2+1, ale přede-

vším vedeme spor o vlastnictví 

mostu přes dálnici D1, resp. o nut-

nosti tento most kompletně opravit 

a dále udržovat. Mostní klenba je 

v havarijním stavu, původně měl 

být most renovován jako součást 

modernizace D1, nyní tuto povin-

nost chtějí zástupci státu přehodit 

na obec, přestože je jasné, že fi-

nančně to není možné, nehledě na 

morální a právní aspekt  

Co vás ještě trápí? 
Jako starostu – kromě neuvěři-

telné byrokracie, přerozdělování 

peněz a dotační politiky státu – je 

to stále se zvyšující množství od-

padů, porušování obecní vyhlášky 

ve věci dodržování nedělního kli-

du a vandalismus. Jako občana ČR 

pak stav 24 let po revoluci a tedy 

obavy z říjnových voleb – šílené 

skandály pravicových stran umož-

nily návrat komunistických aparát-

číků, STBáků a ruského vlivu. 

Pokládka asfaltu na Školní ulici

Můstek na Senohrabské ulici.

Život v kraji

Slavnostního otevření 

volnočasového 

centra Na Fialce se 

zúčastnil i olympijský 

vítěz v moderním 

pětiboji David 

Svoboda. Ochotně 

a s úsměvem 

rozdával autogramy, 

předvedl exhibiční 

střelbu ze závodní 

pistole a našel si čas 

i na náš rozhovor.

Máte zraněnou nohu, 
co se stalo?

Jde o únavové zranění, které 

vzniklo dlouhodobým přetěžová-

ním. Problémy s nohou mě trápí 

již delší dobu, ale bolesti doposud 

nebyly tak silné, abych vysadil tré-

nink nebo závod. Navíc vrcholoví 

sportovci jsou zvyklí překonávat 

bolest. Stále nás něco bolí, ale bez 

posouvání hranic, co lze ještě vydr-

žet, bychom neměli žádné výsled-

ky. Ale v tomto případě byla bolest 

stále větší, takže jsem nemohl po-

dávat stoprocentní výkony. S tre-

nérem jsme rozhodli, že již nebudu 

riskovat zdraví, sezónu přeruším 

a zranění pořádně vyléčím. 

Lze únavovým zraněním před-
cházet?

Pokud jde o správnou přípravu, 

nezanedbali jsme nic. Zranění se 

ve sportu zkrátka stávají a nelze 

se jim vyhnout. V mém případě 

sehrálo roli i to, že po vítězství 

na olympiádě se na mě nahrnula 

spousta povinností, kterým jsem 

chtěl dostát. Neměl jsem srdce 

odmítat účast na nejrůznějších 

akcích. Těší mě, že lidé začali mít 

o moderní pětiboj zájem. Vždyť jde  

o sport, ve kterém je naše repub-

lika tradičně dobrá. Nechtěl jsem 

zklamat fanoušky, ale tento nabitý 

program mě připravil o čas, který 

bych věnoval regeneraci. Nyní se 

již situace naštěstí uklidnila.

Ve finále Světového poháru 
moderních pětibojařů 
v Nižním Novgorodu jste skončil 

Chtěl jsem vyhovět všem, a to možná 
způsobilo moje zranění

na 24. místě. Nemrzí vás 
komentáře typu, že Svoboda 
ztrácí výkonnost?

Nemrzí. Na takové reakce jsou 

sportovci zvyklí. Jeden den jste 

král a pak se nedaří a lidé jsou ne-

spokojeni. Z výsledku ze světového 

poháru nejsem vůbec rozčarován. 

Jednak mě provázelo zmiňované 

zranění a jednak jde o logickou, 

promyšlenou strategii, jak vyladit 

formu až na vrchol sezóny – to 

znamená na mistrovství světa a Ev-

ropy. Úvodní závody beru vždy 

pouze tréninkově a prioritně mi 

nejde o dobré umístění. Pětibojař-

ská sezóna je dlouhá, trvá až sedm 

měsíců, a příprava je velmi složitá. 

Není možné mít vrcholně vyladěno 

všech pět disciplín po celou dobu. 

Jaké disciplíně věnujete nejvíce 
času?

Nejvíce se věnuji plavání a bě-

hání. To je téměř každodenní zá-

ležitost. Výpadek jednoho týdne je 

ještě v pohodě, 14 dní je už znát. 

Ostatním disciplínám se věnuji 

podle přesně určeného tréninkové-

ho plánu. 

Kam jezdíte trénovat parkúr?
Do Poděbrad, kde spolupracuji 

s výborným Robertem Kopeckým. 

Spolu jsme už zažili olympiádu 

v Pekingu v roce 2008, kde mi 

šance na medaili rozprášil nepo-

slušný valach Chun-chun, který 

mi byl přidělen. Po tomto inci-

dentu se Dukla rozhodla koupit 

čtyři skvělé závodní koně, kteří 

jsou ustájeni právě v Poděbradech. 

V rámci tréninku se zúčastňujeme 

i jezdeckých závodů mezi profíky, 

což nám dává ohromné zkušenos-

ti. Koně také při tréninku střídám, 

abych se naučil reagovat na různé 

situace.

S trenérem Jakubem Kučerou 
se také snažíte vylepšit laserový 
zářič na míru tak, aby zrychlil 
střelbu. Už je „tajná zbraň“ 
hotova?

Se střeleckým specialistou se 

snažíme vylepšit nabíjení, s kte-

rým mám jako levák problémy, 

jelikož zbraně jsou vyráběny pro 

praváky. Závodní zbraně podlé-

hají přísným mezinárodním pravi-

dlům, a není jednoduché vymyslet 

technické řešení, aby  splňovalo 

veškerá kritéria.

Špičkové sportovní výkony 
jdou ruku v ruce s psychickou 
pohodou. Využil jste někdy 
služeb sportovního 
psychologa?

Abych měl jistotu, že jsem pro 

úspěch na olympiádě udělal oprav-

du maximum, začal jsem před 

Londýnem spolupracovat s psy-

choložkou. Mnohé mi to dalo, 

nic nevzalo, ale výstup je takový, 

že odbornou pomoc nepotřebuji. 

Myslím, že se dokážu připravit 

dobře a sám.

Chystáte v tréninku nějaké 
novinky?

Velkou změnou bude, že chceme 

část přípravy přesunout do USA 

do střediska v Colorado Springs. 

Toto místo nabízí skvělé podmínky 

a cítím tam obrovskou chuť a vůli 

trénovat. Příprava v Čechách byla 

dobrá, ale za ty dlouhé roky už po-

ciťuji stereotyp. Cítím, že potřebu-

ji změnu, abych v sobě probudil tu 

správnou motivaci.

Tehov – Občanské sdružení 

Tehov uspořádalo pro děti Vláč-

kohraní. Ačkoliv venku svítilo 

sluníčko, na třicet dětí přišlo do 

sálu obecního úřadu, aby si po-

hrály s dřevěnou vláčkodráhou. 

Ty větší hlavně stavěly a ty men-

ší si pak neúnavně hrály s vláčky 

v důmyslné soustavě mostů a tu-

nelů nejdelší a nejpropletenější 

vláčkodráhy, jakou kdy Tehov 

viděl. Kolejnice si někteří dones-

li vlastní, většinu zapůjčili čle-

nové OS Tehov a další stavební 

díly rovněž poskytla Mikešova 

MŠ v Tehově. Děkujeme! Vše bylo 

podepsáno a nic se neztratilo, paní 

průvodčí všem označila zcela pravé 

pamětní vlakové jízdenky kleštička-

mi a děti se občerstvily v jídelním 

voze (děkujeme paní Zelenkové 

a paní Mikoláškové za darované 

dobroty pro děti). Za společně vy-

tvořený malovaný vláček sestavený 

z vlastnoručně vyzdobených vagón-

ků vyrobených z nalepených jíz-

denek, si každé dítě odneslo domů 

malý suvenýr. Těšíme se na Vás 

na některé z našich příštích akcí! 

www.ostehov.cz

V Tehově jezdily vlaky
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Říčany – Italský orchestr MA-

BERLINER, který byl v červenci 

hostitelem dětí ze říčanské zušky 

v Toskánsku, přijel na oplátku do 

Říčan.

Pro naše hosty jsme připravili na 

celý týden bohatý program. V pon-

dělí odpoledne navštívili italští ko-

legové ondřejovskou hvězdárnu. 

U velkého dalekohledu speciálně 

pro ně vystoupilo Pražské trio 

basetových rohů se zajímavým re-

pertoárem na neobvyklé nástroje. 

Dále jsme našim přátelům ukázali 

Prahu, Kutnou Horu a nechybělo 

opékání buřtů na Marvánku. Čtvr-

teční den se odehrával celý na zám-

ku Konopiště. Po prohlídce zámku 

obsadil mezinárodní orchestr jižní 

terasu a odehrál zde pod taktovkou 

dirigenta Ricarda Cirri a Josefa 

Brázdy slavnostní koncert k 60. vý-

ročí založení ZUŠ Říčany.

Poslední den návštěvy si muzi-

kanti nenechali ujít návštěvu pivo-

varu ve Velkých Popovicích. Večer 

následoval poslední společný kon-

cert v Říčanech, v kapli Olivovy 

dětské léčebny. Publikum na konci 

koncertu aplaudovalo ve stoje a kři-

čelo BRAVO!!

Již nyní plánujeme do budoucna 

další společné akce a na další spo-

lečné koncerty v budoucnu se moc 

těšíme.

Moc děkujeme těm, kteří nám 

podali pomocnou ruku:

Ing. Marii Krejčové – kastelánce 

a ředitelce zámku Konopiště a ce-

lému jejímu týmu, pekárně pana 

Davida Frydrycha, Pražskému 

triu basetových rohů, panu řediteli 

Mgr. Pavlu Bednářovi ze ZŠ Masa-

rykovo nám., týmu z ondřejovské 

hvězdárny, organizačnímu týmu ze 

ZUŠ a všem dětem a rodičům, kte-

ří se podíleli na úspěšném průběhu 

italské návštěvy v Říčanech.

Iveta Sinkulová, 

ředitelka ZUŠ Říčany

Jevany, Vyžlovka – Výlov Je-

vanského rybníka je naplánován na 

pátek 1. listopadu 2013, původně 

avizovaný termín výlovu (25. října) 

byl s ohledem na vyhlášení mimo-

řádných parlamentních voleb změ-

něn.  V průběhu výlovu bude jako 

již tradičně možnost zakoupení ryb 

u prodejního pultu pod hrází rybní-

ka. Koupit si můžete kapra a také 

štiku, sumce, candáta a býložra-

vou kaprovitou rybu amura bílého 

(k dostání v omezeném množství). 

Prosíme návštěvníky, aby nevjíž-

děli svými vozidly na hráz rybníka, 

silnice na hrázi musí zůstat volně 

průjezdná pro vozidla obsluhující 

výlov a pro pohyb pěších. 

Dalším výlovem určeným pro 

veřejnost bude výlov Vyžlovské-

Tradiční výlovy rybníků 
1. a 9. listopadu

ho rybníka v sobotu 9. listopadu. 

Také zde budete mít možnost 

zakoupit vylovené ryby. Stejně 

jako v loňském roce se můžete 

těšit na stylové občerstvení z vy-

lovených ryb. Veřejnost bude mít 

možnost sledovat výlov z hráze 

rybníka a za doprovodu rybářů si 

prohlédnout rybolovnou techniku 

zblízka. Svoje vozidla, prosíme, 

zaparkujte v obci a podél silnice 

z Vyžlovky do Jevan. V žádném 

případě nevjíždějte do křižovatky 

a na hráz.

Těšíme se na vás, přijďte strávit 

část soboty do kraje vody a hlubo-

kých lesů.

Petru zdar, zaměstnanci a vedení 

Školního lesního podniku 

v Kostelci nad Černými lesy.    

Obec Ondřejov je známa svou 

hvězdárnou a Sportovně kulturním 

centrem, kam jezdí lidé za sportem, 

kulturou i vzděláním ze širokého 

okolí. Starosta Martin Macháček 

může být spokojen – podařilo se 

vybudovat vodovod, kanalizaci, 

čističku odpadních vod, opravily 

se obecní budovy, veřejné osvětle-

ní, vyčistil rybník a mnoho dalšího. 

Stále je však co dělat a Ondřejov 

má smělé plány i do budoucna – na-

příklad postavit novou školu.

„Dobrý starosta musí mít vizi, 

jak bude obec vypadat za deset 

nebo za padesát let. A připravovat 

pro to podmínky - dělat projekty, 

V Ondřejově otevřeli po třiceti letech 
dvě první třídy

shánět peníze,“ říká starosta Martin 

Macháček. „Starosta bez vize je jen 

úředníkem. Úřad mu třeba funguje 

dobře, ale obec se nerozvíjí. Naší 

vizí je nová škola. Krátce po mém 

nástupu do funkce v roce 2006 jsme 

pro ni koupili pozemek, to byla dů-

ležitá investice do budoucnosti. 

Nynější škola již nevyhovuje? 
Ani velikostí, ani počtem tříd. 

Zatím jsme měli v každém ročníku 

jednu třídu. Ale letos máme poprvé 

po 30 letech dvě první třídy – tím 

pádem budeme každý rok potřebo-

vat další učebnu. Nedostatek míst 

v základních školách je ovšem ob-

rovský problém v celém okolí Pra-

hy. V okresech Praha-východ a Pra-

ha-západ chybí už dnes přibližně 

200 tříd základních škol, k tomu 

samozřejmě i tělocvičny, jídelny 

a další zázemí. To vyžaduje investi-

ce okolo 1,5 miliardy korun. A ča-

sem ještě víc – dětí stále přibývá.

Například Říčany před pár lety 

dostavěly novou školu asi za 450 

mil. Kč z dotací, vlastních peněz 

i půjčky; dodnes splácejí citelný 

dluh.  Zdálo se, že mají nadlouho 

vystaráno – a teď už je jasné, že 

okolo roku 2016 budou říčanské 

školy stačit jen pro říčanské děti. 

Okolní obce mají zase problém, 

kam budou jejich děti chodit do 

školy. Přitom postavit školu je straš-

ně drahé, obce samy to nemůžou 

zvládnout. Většinu musí dát stát, ale 

stát, který leckde peníze vyhazuje 

oknem, na nové školy dát nechce. 

Když se takové problémy nezačnou 

řešit, bude brzy malér. Starostové 

to už vědí, vláda zatím ne. Tak to 

v politice chodí - aby to pochopili 

i ministr financí a premiér, musíte 

o tom neustále mluvit a psát. 

Moc bych si přál, aby rozumnou 

vizi budoucnosti měli politici, kteří 

budou po volbách ve vládě. 

Studie nové školy v Ondřejově

Říčany – Na Stadionu Josefa 

Kohouta v Říčanech se odehrál 

první turnaj na okruhu II.ligy 

v ragby žen. Jedná se o soutěž 

„sedmičkových“ týmů, tzn. hra-

jí proti sobě družstva se sedmi 

hráčkami na každé straně, hra-

cí čas je 2 x 7 min. V letošním 

roce do soutěže nastoupí deset 

družstev, a to RC Mountfield 

Říčany, RC Slavia Praha, RC 

Havířov, RC Sedlčany, 1. RC 

Slovan Bratislava, RC Zlín, RC 

Plzeň, RC České Budějovice, 

RC Pardubice a RC Kralupy.

Říčanský tým vznikl v 2011 a je 

Říká se: „Kdo chce, hledá způ-

soby, kdo nechce, hledá důvody.“  

V Mnichovicích našli způsob, 

jak odvrátit hrozící kolaps po-

vinné školní docházky. Důvodů, 

proč nejsou finance na rozšíření 

školy, slyšeli mnichovičtí rodiče 

více než dost. Ale nakonec se 

přece jen podařilo zabezpečit pro 

malé prvňáčky nové učebny. A to 

přímo v budově bývalé školy na 

historickém náměstí. Pod vede-

ním paní místostarostky města 

Mgr. Petry Peckové dokázali 

v Mnichovicích téměř nemožné 

– Město Mnichovice zakoupilo 

budovu, okolní obce přidaly fi-

nance na rekonstrukci, stavební 

firma HOSS z Benešova za ne-

celé tři měsíce provedla kom-

pletní rekonstrukci historického 

objektu, z dotace MAS Říčansko 

byl zakoupen nábytek v moder-

ních učebnách.  A když nebylo 

v obecní kase dostatek peněz, 

přispěchal na pomoc „všechen 

lid“. Díky finanční sbírce byla 

zrekonstruována další učebna, 

rodiče a přátelé školy z řad ře-

meslníků a podnikatelů poskytli 

další materiální pomoc.  Mamin-

ky a tátové přiložili ruce k dílu 

a společně s učiteli, zaměstnanci 

školy i města dokončili vše po-

třebné.  A naši prvňáčkové mohli 

vstoupit do svých nových, krás-

ných tříd. Přijďte se podívat i vy! 

Mgr. Marcela Erbeková, 

ředitelka školy

Slavnostní otevření školy na 

náměstí se koná ve čtvrtek 

10. října od 16. hod.

Říčanská ZUŠ byla 
skvělým hostitelem

Mnichovičtí 
zachránili školu

stálým účastníkem soutěže.  Ve-

dení týmu si dalo za cíl v letošní 

sezóně rozšířit členskou základnu 

o nové hráčky a snažit se bojovat 

o první polovinu tabulky. Tré-

ninky probíhají 3x týdně a jsou 

otevřeny všem nově příchozím 

zájemkyním o hru se šišatým 

míčem. Kontakt na trenéra Jose-

fa Bláhu: e-mail: josefblaha@j-

osefblaha.cz, tel: 602 626 622.

Zajímavostí je,  že „sedmičkové“ 

ragby je nově zařazeno do rodiny 

olympijských sportů a prvně se 

pod pěti kruhy bude hrát v bra-

zilském Rio de Janeiru v 2016.

Milé dámy, zkuste ragby

Mukařov – Divadelní spolek 

DIPONA z Kozojed za přispění 

obecního úřadu Mukařov uspořá-

dal další ročník festivalu ochotnic-

kých divadel nazvaný Mukařovský 

Pištěk (na počest herce Theodora 

Pištěka, který v Mukařově žil). 

Festival trval čtyři dny a nabídl 

představení pro děti i pro dospě-

lé diváky. Představily se spolky 

UCHO Uhříněves, Svatopluk Be-

Účast stála opět za nic
nešov, TYL Říčany, DS Turnov 

a DS Voskovec Sázava. Na před-

stavení se přišel podívat i syn le-

gendárního herce Theodor Pištěk, 

úspěšný výtvarník, kostýmní tvůr-

ce a držitel Oscara za kostýmy ve 

filmu Amadeus. 

A jaká byla účast? „Ani se ne-

ptejte, opět to stálo za nic,“ po-

vzdechl si organizátor Josef Pše-

nička. „Ale nechceme to vzdát.“

Velký potlesk sklidily 

děti z Horních Počernic
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Sledujte webovky a facebook – stále 
se něco děje

Centrum pro volný čas Na Fialce se hned 

po slavnostním otevření na konci srpna rozje-

lo naplno. „Již druhý den přišli lidé na plavání 

a na divadelním představení pro děti bylo zcela 

plno,“ říkají manželé Basíkovi. „Máme obrov-

skou radost, že je o „Fialku“ takový zájem a že 

se daří rodičům a dětem nabízet pestré, atrak-

tivní volnočasové aktivity.“

„Chtěli bychom poděkovat všem, kteří cent-

rum Na Fialce podporovali a drželi nám palce,“ 

dodávají manželé Basíkovi. „Dodržet slíbený 

termín otevření nebylo vůbec jednoduché, ale 

s velkým úsilím jsme většinu prací stihli včas. 

Samozřejmě, že na tak velké stavbě se najdou 

chyby, ale s těmi se rádi vypořádáme. Můžete 

nám napsat svůj názor, co je třeba ještě zlepšit. 

Centrum Na Fialce je určeno pro širokou veřej-

nost a my věříme, že společnými silami se tu 

budeme všichni cítit dobře. Otevřením areálu 

všechno teprve začíná.“

Kroužky pro děti i dospělé
Všem zájemcům rádi poskytneme informace, 

jaké kroužky a v jakých termínech jsou volné. 

Stačí se zaregistrovat na www.nafialce.cz a my 

vám na e-mail zašleme informace, nebo přímo 

volejte na tel.: 323 606 157. 

Vybíráme z pestré nabídky:
� Angličtina pro děti
Vyučujeme angličtinu meto-

dou Helen Doron, která přináší 

skutečné výsledky. Děti, které 

navštěvují školu angličtiny He-

len Doron, mají ve škole před 

spolužáky velký náskok. 

� Dětský Klub Fialka – Děti, 
pojďte si hrát! 
Pro děti, které se nedostaly do 

školky, nabízíme dopolední 

klub pro děti od 3-6 let. Malý 

kolektiv, pravidelný režim, ří-

zená činnost jako ve školce. 

Velkou výhodou Dětského 

Klubu Fialka je zajištění svači-

ny, oběda i pitného režimu. 

� Hlídání dětí 
Nabízíme také jednorázové hlídání dětí. Běžte 

si zacvičit a dítě vám pohlídáme v našem nově 

zařízeném koutku s moderními hračkami. Naše 

zkušené lektorky se budou dětem plně věnovat. 

� Centrum Celoživotního Vzdělávání 
Chcete se dále vzdělávat, rozšiřovat si obzory 

v různých oborech a nenechat zahálet mozkové 

závity? Pak cyklus 8 přednášek CCV je právě 

pro vás. Přednáška trvá 120 minut a začínáme 

již v říjnu 2013!

� Cvičení s Mommy Time pro děti od 4 mě-
síců do 4 let. Cvičení probíhá v malých sku-

pinkách podle věku dětí. Pro každou věkovou 

skupinu je připraven speciální program. Cviče-

ní s miminky je například zakončeno masáží. 

Větší chodící děti se vydovádí u písniček a na 

Přejete si bydlet ve svém 

domě a přitom nebýt zatížen 

hypotékou? K pořízení 

vlastního bydlení, vám nyní 

stačí hotovost JEN ve výši 

30% ceny nemovitosti.

KDE? V krásné a především tiché obci Po-

povičky, necelých 20 minut autem po D1 od 

centra Prahy.

Víme, že jedním z důležitých faktorů, kte-

rý rozhoduje o možnostech a kvalitě nového 

bydlení, je právě způsob jeho financování.  Do 

současné doby byla jedinou možností, jak si 

pořídit nový dům v případě že nemáme dosta-

tečnou finanční rezervu, hypotéka.

Našim klientům však nabízíme možnost po-

řídit si svůj dům a zahradu (vybírat si přitom 

můžete jak solitéry, tak řadové domy) bez hy-

potéky a zadlužení u banky. Jde o družstevní 

výstavbu rodinných domů na klíč.

Bez zadlužení a bez hypotéky
K pořízení domu potřebujete vlastní zdroje 

pouze ve výši 30 % z ceny vybrané nemovitos-

Pomůžeme vám bydlet bez hypotéky

ti. Naši hypoteční specialisté jsou připraveni 

vám pomoci i se zajištěním této částky.

Nový dodavatel staveb, nové technologie 
řízení energií

Snažíme se, aby bydlení, které si vybe-

rete, splnilo veškeré vaše požadavky a sny. 

I přesto, že se vše neustálé vyvíjí a zdokona-

luje, snažíme se s tímto vývojem držet krok. 

Výsledkem je, kromě spolupráce s novým 

a významným stavitelem nízkoenergetických 

dřevostaveb – RD Rýmařov i  vybavení domů 

INTELIGENTNÍM SYSTÉMEM řízení elek-

trické energie.

Tento systém třetího tisíciletí dokáže zabez-

pečit komfortní a úsporné moderní bydlení, 

včetně řízené tepelné pohody tak, aby spotřeba 

energie na celkový provoz domu i topení byla 

co nejnižší a tedy co nejefektivnější. Zkrátka, 

aby bydlení bylo radostí.

O projektu se více dozvíte na našich webových strán-
kách. Pokud  vás náš projekt a nabídka financování 
oslovila, neváhejte s domluvte si nezávaznou schůz-
ku, na které vám rádi zodpovíme další dotazy ohledně 
financování i domů, tel.: 774 03 07 07, 603 860 820, 
e-mail: infofurud@gmail.com, www.furud.cz.

Bonus pro prvních 10 klientů 
– Opel Korsa ZDARMA

Výhody družstevního financování:
� při pořizování nemovitosti 

neprokazujete příjmy ani svoje závazky

� nejednáte s bankou

� nezáleží na vašem věku, 

ve kterém si bydlení pořizujete

� nemovitost lze vyplatit 

do osobního vlastnictví

„opičí dráze“. Nebuďte s dětmi 

sami doma!

� Umělecké kroužky – Pro 

nejmenší děti jsou určeny vý-

tvarné dílny. Pro školáky kurzy 

malby a kresby, ateliér anima-

ce, muzikálový kroužek. Pro 

studenty a dospělé: foto-grafi-

ka, řemeslná dílna, sochařská 

dílna, korálkování, malba na 

hedvábí a další.

Relaxujte, prosím
Máte problémy s pohybo-

vým aparátem? Vyzkoušejte 

služby našich fyzioterapeutů. 

Na webových stránkách najdete podrobnou 

nabídku, pak stačí jen zavolat na recepci, kde 

vám rádi poradí. Velmi účinné jsou například 

mobilizační techniky páteře, periferních klou-

bů a žeber, kdy se kloub postupně uvede do 

správné polohy nenásilnou metodou. Po ná-

vratu obratlů, kloubů do původní polohy lze 

cítit okamžitou úlevu. Mobilizace odstraňuje 

dlouhodobé bolesti na hrudi, bolesti hlavy, šíje, 

zad, horních končetin, hlavy, dechové obtíže, 

závratě, pocity na omdlení, brnění. Vyzkoušej-

te i naše masáže – od klasické, sportovní, až po 

thajskou olejovou, proti celulitidě, těhotenskou 

či antistresovou.

NA CO SE PTÁTE: 

Proč není u areálu větší parkoviště?

Areál jsme se rozhodli postavit v centru města, 
aby byl dobře přístupný pěšky nebo na kole. 
Nedaleko je i vlakové nádraží. Tato atraktivní po-
loha je však vykoupena tím, že zde není dostatek 
prostoru na parkování aut. Ale situaci řešíme 
a pronajali jsme pro vás parkovací místa u OC 
Lihovar (u parkoviště pod nádražím). Parkoviště 
je vzdáleno cca 300 metrů.

Jakékoliv dotazy vám rádi zodpovíme na 

facebookovém profilu anebo na e-mailu: 

info@nafialce.cz, sledujte také webové 

stránky www.nafialce.cz.

Pásku slavnotně přestřihli - zleva: Robert 

Změlík, Vladimír Kořen, David Vávra, Marek 

Lehmann, Lukáš Basík, Lucie Basíková, 

Ivana Drbohlavová, Ivan Drbohlav.
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FILMOVÝ KLUB:
15. 10. Omar
22. 10. Rozbitý svět
29. 10. Kapitál
DIVADLO:
pro dospělé 9. 10. 20:30 Bedřich Hrozný 
(Divadlo za vodou)
pro děti 13. 10. 15:00 Pohádka o Kačence 
a Raráškovi (divadlo Láryfáry)
pro děti 26. 10. 15:00 Miš a Maš (Lenka Pixová)
PŘEDNÁŠKY:
Centrum celoživotního vzdělávání 3., 17. a 31. 10. 
(každý sudý týden ve čtvrtek) - 3 přednášky, 
3 tématické okruhy, možnost jednorázového vstupu 
i předplatného)
24. 10. v 17:00 Možnosti trénování paměti 
v každém věku a funkce mozku, Eva Kubínová, 
trenérka paměti 3.stupně. 
KONCERT: 5. 10. 19:00 Zdeněk Bína a Jan Urbanec
FILMY:
5. 10. 15:00 Hledá se Nemo 3D
10. 10. 20:00 Rivalové
13. 10. 19:00 jOBS
19. 10. 15:00 Turbo
20. 10. 19:00 Markéta Lazarová
25. 10. 20:30 Gravitace
28. 10. 19:00 Zánik Pompejí z Britského muzea 
(výstava na plátně kina)
30. 10. 15:00 Wolverine (3D)
31. 10. 20:00 Machete zabíjí

BAZÉN: otevírací doba pro veřejnost
Ranní plavání: Po- Pá 6.00–8.30, Odpolední plavá-
ní: Po–Pá 13.00–22.00, So–Ne 9.00–22.00
Informujte se na zvýhodněné rodinné vstupné.

V září jste si mohli pochutnat na výborném 

burčáku, či v rámci   kančích hodů na lahod-

né kančí kýtě, gulášku či terině. Jsme rádi, že 

si k nám najdete cestu i přes poledne, kdy pro 

vás připravujeme tříchodové menu se sladkou 

tečkou na závěr.  

Nedělní obědy pro celé rodiny
Srdečně vás také zveme na tradiční nedělní 

obědy pro celé rodiny. Odpočiňte si, nevařte 

a práci nechte na nás. V naší nabídce si vyberou 

maminky lehká jídla, tátové něco vydatného  

a dobře víme, co chutná dětem. Samozřejmostí 

je, že vaříme z čerstvých surovin. Menu stojí 

max. 99 Kč.

Čerstvý chleba a škvarková pomazánka
Náš kuchař pro vás každý den peče čerstvý 

chleba, který podáváme před jídlem s domácí 

škvarkovou pomazánkou. Na říjen jsme pro vás 

připravili i další lahůdky – například domácí 

paštiku s cibulovou marmeládou, s rukolovým 

salátem a toustem. Aktuální nabídku se dozví-

te na našich webových stránkách. A protože se 

venku ochlazuje, nebude v nabídce chybět la-

hodný svařák. Těšit se můžete na kvalitní toče-

ná vína od nového dodavatele.

HOSTINEC V DOUBKU 
– aneb domácí paštika s cibulovou marmeládou

Hostinec v Doubku,  telefon: 721 138 011 – rezervace, 

prodej vstupenek, informace. www.hostinecvdoubku.cz

Ve společenském sále pro vás rádi uspořádá-

me svatební hostinu. Také u nás můžete osla-

vit narozeniny vašich dětí. Připravíme zábavný 

program, aby se děti nenudily, postaráme 

se o originální pohoštění, včetně dortu. Vy si 

oslavu v klidu užijete a nebudete muset uklí-

zet. Pokud máte zájem o pronájem prostor, 

organizační zajištění akcí, zavolejte nám…

Cvičení každou neděli
Každou neděli od 18ti hodin probíhá v pro-

storách velkého sálu skupinová lekce cvičení, 

která kombinuje aerobní aktivity s posilováním  

(bodystyling, dance aerobik, posilování středu 

těla apod.). První lekce je pro nové účastníky 

ZDARMA!

HOSPŮDKA 

V DOUBKU 

PRO VÁS 

PŘIPRAVILA 

SKVĚLÝ PROGRAM: 
� 26. října 

V příjemném prostředí 

společenského sálu 

u dobrého vína vystoupí 

legendární Poutníci.

� 8. listopadu 

Nenechte si ujít 

cimbálovou 

muziku Lalia
Nenechte si ujít vystoupení skupiny Poutníci
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Mateřská škola Fialka je určena pro děti od 2 
do 6 let a najdete ji v klidné části Chocerad.

„Chtěla bych k nám pozvat všechny rodiče, 

kteří chtějí od školky něco více než jen hlídá-

ní dětí,“ říká majitelka Jana Lightburn. „Vašim 

dětem můžeme nabídnout výuku angličtiny 

na profesionální úrovni. Celodenní program 

je veden střídavě v anglickém a českém jazy-

ce. S dětmi pracuje po celý den rodilá mluvčí 

a česká paní učitelka. Díky této přirozené formě 

pomocí her a písniček si děti angličtinu snadno 

osvojí. Každý den zařazujeme do programu 

i čtení pohádek s obrázky v angličtině.

Využíváme Montessori pomůcky
Velmi se nám osvědčily pomůcky M. Mon-

tessori, s jejichž pomocí rozvíjíme psychické 

i fyzické schopnosti dětí rozvoje. Procvičujeme 

jemnou motoriku, geometrickou i matematickou 

představivost, znalost písmen apod.). Děti si hra-

jí a přitom poznávají různé přírodní zákonitosti 

Česko-anglická mateřská škola FIALKA se na vás těší

– mohou přelévat vodu, přesýpat písek, třídit nej-

různější věci, počítat korálky apod. Nechybí ani 

ranní „povídání“ na elipse, kde každé dítě dosta-

ne prostor se vyjádřit. Do oddychových chvilek 

jsme zařadili hru na flétnu, na piano, a zklidnění 

při relaxační hudbě. Dbáme, aby děti měly každý 

den dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. Kaž-

dé pondělí dopoledne dojíždíme do SKC Ondře-

jov do velké tělocvičny.

Divadlo a rozvoj paměti
� Děti se u nás také seznámí s dramatickou 

výchovou – od jednoduchých říkanek, až po 

nazkoušení složitější pohádky. Společně s paní 

učitelkou i rodiči připravují kostýmy na závě-

rečné krásné představení.

� Spánek v naší školce není povinný. Starší 

děti, které již odpoledne nechtějí spát, se po 

chvilce odpočinku vracejí k volnějšímu odpo-

lednímu programu. 

� Zaměřujeme se i na rozvoj paměti. Dětem se 

čte zajímavý příběh (např. bajka nebo pohádka) 

a potom se s nimi rekapituluje obsah děje.

� Pravidelně se věnujeme rozvoji jemné grafo-

motoriky ve formě pracovních listů.

Kontakt: tel.: 775 614 778, 317 704 532, 

e-mail: j.lightburn@seznam.cz. 

Provozní doba pondělí – pátek 7:00–17:30 hod.

Majitelka školky 

Jana Lightburn 

je autorkou 

knihy Angličtina 

s Jů a Hele.

„Pokud již myslíte na zimu a objednáváte si 

palivové dřevo, dovolujeme si vám nabídnout 

naše kvalitní boxy na skladování dřeva,“ říká 

ředitel a jednatel společnosti DŘEVO PRO 

DŮM Jaroslav Hořejší. 

Díky našim prostorným boxům budete mít 

palivové dřevo vždy srovnané a částečně chrá-

něné před deštěm a sněhem. Dalším nezbytným 

vybavením zahrady před zimou jsou zahradní 

domky, do kterých uskladníte kola, letní pose-

zení a nejrůznější nářadí. Nemusíte jezdit do 

žádného obchodu! V pohodlí domova si můžete 

vybrat z široké nabídky našeho internetového 

obchodu a my vám zahradní domek, box na 

dřevo nebo jiné zboží do 14 dní dovezeme a po 

dohodě i smontujeme. Zboží dopravíme na ja-

kékoliv místo po celé ČR.

Poctivá řemeslná práce
Všechny naše výrobky jsou vyrobeny z kva-

litního, dobře vysušeného dřeva, které poctivě, 

PRAKTICKÝ POMOCNÍK – box na skladování dřeva

Box na skladování dřeva Sam 7 800 Kč

řemeslně zpracováváme. K povrchové úpravě 

používáme prostředky na přírodní bázi. Kon-

strukce jsou vyrobené z masivních hranolů, 

jenž zaručují dobrou stabilitu a stoprocentní 

bezpečnost výrobků. Za své zboží ručíme a po-

skytujeme dvouletou záruku. 

Internetové stránky jsou velmi přehledně 

rozděleny do kategorií: 

� Zastřešení teras, pergoly a altány; 

� Stání pro auta - carporty; 

� Dřevěné domky a chaty; 

� Dřevěné domky na nářadí a k bazénu; 

� Zábradlí, ploty, branky, lávky; 

� Dřevěný nábytek venkovní; 

� Pro děti.

Internetový obchod 

www.drevoprodum.cz 

Kontaktní telefon: 606 076 736.

Zeptali jsme se  Štěpána Kočího z Veřej-
ných služeb obce Mnichovice – Kosmone-
tu, který je jeden z poskytovatelů připoje-
ní k síti internet v našem kraji, jak to tedy 
s kvalitou zařízení ve skutečnosti je: „My 
se zaměřujeme především na kvalitu, tak-
že pro připojení používáme jen řádně tes-
tovaná a prověřená zařízení. Je pravda, že 

JAK JE TO S KVALITOU PŘIPOJENÍ K INTERNETU?

počáteční investice je v takovém případě po-
někud vyšší, ale ve výsledku na tom klient vy-
dělá. Tato zařízení jsou méně poruchová, tak-
že není nutné provádět tolik servisních zásahů 
a pokud je již potřeba nějaký zásah, většinou 
je možné ho řešit vzdáleně. Uživatelům tento 
přístup ušetří čas i peníze za zásah technika, 
o kvalitě příjmu ani nemluvě. Naším cílem je 

Pro mnoho počítačových uživatelů, kteří hledají poskytovatele 

internetu, je hlavním kritériem počáteční investice. Je pravda, 

že hodně poskytovatelů nabízí potřebná technická zařízení 

za pár korun či dokonce zadarmo, což se na první pohled 

může zdát jako velmi výhodné. Proč tedy kupovat 

drahé zařízení, proč investovat i několik tisíc korun? 

kvalita, ne kvantita, a tak věříme, že naši 
klienti to ocení. 

Víme, že pro mnoho klientů může být 
počáteční investice vysoká, i pro tyto kli-
enty máme řešení. Pro nenáročné, využí-
vající služeb internetu pouze příležitostně, 
nabízíme možnost připojení na jakékoliv 
zařízení (třeba i jen na notebook, vybave-
ný WiFi adaptérem) v negarantovaném 
tarifu. Naopak pro náročné uživatele, 
kteří chtějí kvalitu, nabízíme pronájem 
zařízení a následně jeho odkup. Bližší 
informace najdete na našich stránkách 
www.kosmonet.cz.“

Společnost KONHEFR nabízí prodej 

stavebních pozemků v jižní části 

obce Struhařov. Pozemky budou 

napojeny na síť vodovodu, kanalizace  

a elektro 230V/400V. Samozřejmostí 

jsou chodníky, asfaltová komunikace 

vč. parkovacích stání, veřejné 

osvětlení a zeleň. Dokončení všech 

inženýrských sítí v říjnu 2013 a 

kolaudace 11/2013. 

Bydlení v okolí krásné přírody
Pozemky jsou jižně situovány v krásném 

prostředí obce Struhařov, která leží na okraji 

Voděradských bučin. Dominantou obce je Hli-

něný rybník, u něhož vzniklo dětské hřiště. Ve 

Struhařově se dále nachází obchod s potravi-

nami, fotbalové hřiště, nově zrekonstruovaná 

školka a několik restaurací. 

Typové domy za zvýhodněné ceny
Společnost KONHEFR je zejména develo-

perskou společností, proto pro vás připravuje 

možnost výstavby typového, nízkoenergetické-

ho domu na zakoupeném pozemku za zvýhod-

něnou cenu.

Lokalita Na Výsluní nabízí bydlení 
v krásné přírodě

Společnost KONHEFR, stavby a interiéry, s.r.o. vznikla 

počátkem roku 1996. Hlavní činností společnosti je výstavba 

nízkoenergetických rodinných a bytových domů v Praze 

a jejím okolí. Od „klasické“ výstavby rodinných domů jsme 

se postupem času začali orientovat na nové technologie 

a postupy pro výstavbu nízko-provozních a téměř bezúdrž-

bových domů. Kladli jsme důraz na vysokou jakost materi-

álů a povrchových úprav za použití moderních technologií 

(tepelná čerpadla, rekuperace, inteligentní systém, nové 

typy izolací apod.). Naše domy se vyznačují velmi nízkou 

spotřebou energií a minimálními tepelnými ztrátami. 

Přijďte si vybrat

pozemek s nejlepším 

výhledem již nyní! 

Rozměry pozemků se 

pohybují okolo 1000 m2. 

Přehledný plán 

pozemků s konkrétními informacemi 

najdete na www.struharovskevysluni.cz.

Kontakt: 

Veškeré informace 

na tel.: 608 418 507, www.konhefr.cz

Zhruba před šesti lety došlo k uzavření staré 

budovy základní školy v Pyšelích. Důvodem byl 

havarijní stav stropů v učebnách, družině a šat-

nách. Na opravu město nemělo  finanční pro-

středky a třikrát žádalo Krajský úřad Středočes-

kého kraje o dotaci. Bohužel bezúspěšně. Proto 

jsme se s místostarostkou Ing. Danou Drábovou 

obrátili na Nadaci Agrofert Holding, jejíž ma-

jitel je Ing. Andrej Babiš. Po velmi příjemném 

jednání, kdy jsem panu Babišovi vysvětlil situ-

aci pyšelské školy, nám byla přislíbena pomoc. 

Nadace Agrofert Holding po prostudování tech-

nické zprávy a po prohlídce objektu školy po-

soudila prosbu města Pyšely jako opodstatněnou 

a poskytla příspěvek na potřebnou rekonstrukci. 

Stavební firma ve spolupráci se zaměstnanci 

DÍKY NADACI AGROFERT HOLDING Ing. Babiše 
stará budova ZŠ v Pyšelích opět slouží dětem

města provedla zajištění krovů, stropů a výměnu 

střešní krytiny za nižší náklady, než uváděl roz-

počet. Díky tomu mohly být další prostředky po-

užity na výměnu poškozených podlahových kry-

tin, položení nové dlažby, osazení nových dveří 

a okna v šatně dle požadavků hygienika. Dále 

byl zastřešen vstup do nové a staré školy, opra-

veno zádveří u vstupních dveří včetně nových 

dveří. Také jsme zvládli celkovou rekonstrukci 

zbořeného chodníku přes dvůr školy. 

Díky nezištné pomoci pana Ing. Babiše moh-

la pyšelská škola od 2. září 2013 přijmout do 

první třídy všechny děti z Pyšel, včetně obcí 

spádových. 

I když je na této škole potřeba ještě mnoho 

dalších oprav, jako například celková rekon-

strukce sociálního zařízení včetně odkanalizo-

vání, rekonstrukce jídelny a kuchyně, celková 

rekonstrukce střechy a další, naše děti se mo-

hou v klidu učit a za to patří poděkování panu 

Babišovi.

Stanislav Vosický, starosta města Pyšely



MAS Říčansko

  9.30—10.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ — společná modlitba (kaple)

10.00—10.40 STAŇ SE TYGREM — divadlo pro děti hraje Kidsquest (divadelní sál)

11.00—13.30 SOUTĚŽE o ceny A DÍLNIČKY PRO DĚTI (klubovna I. a hřiště)

11.00—13.30 MODLITBY ZA POLITIKY, EKONOMIKU, ŠKOLY ATD. (klubovna II.)

11.00—12.00 SPIRITUÁL KVINTET — živý koncert legendární kapely 

12.15—13.30 „NEBOJTE SE“ — diskuze s osobnostmi — M. Svatošovou (zakladatelka

Hospiců), A. Walachem (podnikatel roku), D. Fajfrem (Ekumenická 

  rada církví) a další

13.30—14.00 POŽEHNÁNÍ DOMOVŮ A NAŠÍ VLASTI

Vyhlášení dětské výtvarné soutěže na téma „Anděl“

Čtení z Bible, promluvy a modlitby za aktuální prosby

Stánky s výrobky chráněných dílen, fair–trade, duchovní literaturou aj.

15.00—16.30 PŘÍMÝ PŘENOS ČT — Ekumenická slavnost

  Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, za Chodovskou tvrzí

  moderují Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal

13.00—18.00 Otevřená KONFERENCE MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS)
  a zástupců církví na téma „Komunitní práce — jak spolupracovat“

  (Pražské arcibiskupství, sál kardinála Berana)

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY, PRAHA 11,
U MODRÉ ŠKOLY 2337, HÁJE (METRO C)

28.10.2013

„NEBOJTE SE“
7. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle v rámci 
oslav vzniku republiky.

MODLITBA
ZA DOMOV

ZÁZEMÍ PRO MAMINKY S MIMINKY
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUP ZDARMA

www.modlitbazadomov.cz

PONDĚLÍ 28. 10./ PRAHA 11, KCMT

PONDĚLÍ 4. 11./ PRAHA 1

ORGANIZUJÍ ZA PODPORY
Ekumenická rada
církví v ČR

Č E S K É R E P U B L I K Y

Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10, tel. 271 742 326, www.ekumenickarada.cz

Modlitba za domov 2013 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR. 

Děkujeme také Farnosti sv. Františka z Assisi, KCMT a MC Domeček, Českobratrské církvi 

evangelické Chodov a Hradům, zámkům a muzeím ČR za vstupenky do soutěže
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Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

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

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

Místní akční skupina Říčansko, coby letoš-

ní hlavní organizátor celonárodní akce, zve na 

oslavy státního svátku – Dne vzniku samostat-

ného československého státu 28. října 2013 od 

9.30 do 14.00 hod. do Komunitního centra Mat-

ky Terezy (přímo na konečné metra C-Háje).

Letošní „duchovně-kulturní festival“, kte-

rý má již sedmiletou historii, začíná v 9.30 

slavností a modlitbou čtrnácti církví ČR za 

republiku i naše domovy.  Od 10.00 hodin se 

pak malé i větší děti mohou těšit na divadelní 

představení „Staň se tygrem“ – příběh odva-

hy s klauny a opravdovým tygrem, kteří pak 

s dětmi budou do 11 hodiny až do odpoledne 

soutěžit o ceny a pracovat v dílničkách. Pro 

děti od 4 let je program možný i bez dopro-

vodu rodičů.

Ti se tak mohou nerušeně zaposlouchat od 

11 hodin do koncertu Spirituál Kvintetu, který 

v hlavním sále KCMT představí své nové CD 

„Čerstvý vítr“. Od 12.15 pak proběhne mode-

rovaná diskuze s osobnostmi veřejného života, 

např. M. Svatošovou (zakladatelkou Hospiců), 

A.Walachem (podnikatelem roku) a dalšími. 

Celý den pak v klubovně bude probíhat ztišení 

a duchovní program všechny, kdo chtějí prosit 

za své blízké nebo politiky, ekonomickou situ-

aci, školy, domovy a další aktuální situace. 

V prostorách bude k dispozici občerstvení. 

Zázemí je připraveno pro maminky s malými 

dětmi, v místnosti mateřského centra Dome-

ček je možné miminka nakrmit nebo přebalit, 

v herně si mohou pod dozorem i pohrát. Na te-

matickém trhu, který program doplňuje, budou 

Modlitba za domov 
– setkání lidí dobré vůle a program 
pro celou rodinu 28. října 2013

k dostání tradiční regionální výrobky (i znač-

ka Zápraží), fair trade výrobky i duchovní 

a naučná literatura. 

Od 15.00 hod můžete těšit na přímý přenos 

České televize. Kdo přijede před třetí hodinou 

do kostela Milíče z Kroměříže (za Chodov-

skou tvrzí), může být ve vysílání a vidět, jak 

se takový pořad dělá. Vedle zajímavých hostů 

např. Petra Pavla, náčelníka generálního štábu 

nebo Naděždy Kavalírové, předsedkyně Kon-

federace politických vězňů České republiky, 

zazní i v přímém přenosu modlitby a požehná-

ní vlasti. Doprovázet je budou písně Spirituál 

Kvintetu. Moderují Martina Kociánová a bis-

kup Dušan Hejbal.

Akce je podpořena z grantu Ministerstva kultu-

ry. Více informací na www.modlitbazadomov.cz  

ZAJÍMÁ VÁS 
SPOLUPRÁCE 
OBCÍ NEZISKOVEK 
A CÍRKVÍ?

Národní síť Místních akčních skupin ČR 

v partnerství s MAS Říčansko a časopisem 

Zápraží pořádá 4. listopadu 2013 od 13 ho-

din na Pražském arcibiskupství (Praha 1) 

otevřenou konferenci  na téma „Komunitní 

plánování a spolupráce“. Odpolední pose-

zení „pod lampou“ s odborníky na systém 

grantového řízení, sociální služby, mediální 

práci, komunitní projednávání nebo rozpoč-

tování či právo v nádherných prostorách sálu 

Kardinála Berana na Pražském hradě je ote-

vřeno všem zájemcům zdarma. Registraci je 

možné provést telefonicky tel. 323 606 881 

nebo mailem: koordinator@ricansko.eu 

Podrobný program a informace naleznete 

také na konferečních stránkách: http://kon-

ference2013.webnode.cz

Ekumenická rada církví v České republice 

a Národní síť Místních akčních skupin ČR vyhlašují 

u příležitosti slavnosti Modlitba za domov 2013 

soutěžní přehlídku výtvarné tvorby 

dětí a mládeže na téma 

ANDĚL.
Svého ANDĚLA (nebeského nebo i člověka, zvířátko, 

barvu nebo náladu…) můžete zobrazit třeba i s příběhem 

na papír formátu A3 kresbou, malbou nebo koláží. 

Soutěž bude vyhodnocena komisí složenou z odborníků. 

Pro oceněné jsou připraveny krásné zážitkové ceny, 

které darovali hrady, zámky a muzea 

z celé České republiky!

Práce doneste (po domluvě) nebo zašlete 

do 18. října 2013 

na adresu Ekumenická rada církví v ČR, sekretariát, 

Donská 5, 100 00 Praha 10. 

Více informací www.modtlibazadomov.cz

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Žádost můžete podávat  ještě do 15.října 2013  - osobně, v pracovních dnech, 

nebo poštou na adrese MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01 Říčany. 

Certifikovat lze originální potravinářské, řemeslné, přírodní a zemědělské produkty 

jedinečné, nebo tradiční pro region.  Více na  http://www.regionalni-znacky.cz/zaprazi  

ŘÍČANSKO 
sbírá ocenění!

Říčanská MASka zabodovala v soutěži Ne-

ziskovka roku 2013, tím, že se probojovala z ví-

ce jak 60 organizací mezi 15 nejlepších. V rám-

ci prvního ročníku jsou oceněny organizace, 

které vykazují kvalitní management, spolehli-

vé řízení a odpovědnou činnost v rámci svého 

působení. Postup do finále bude znám 8.října, 

vyhlášení vítězů proběhne v listopadu. 

Další ocenění získal projekt MAS Říčansko 

a partnerů „Za poklady venkova“ neboli „Vil-

lage full of treasure“. Ten soutěžil o mezinárodní 

cenu spolupráce Nordic-Baltic Leader Award!  

Z 60 nominovaných mezinárodních projektů 

byl náš projekt v kategorii Místní rozvoj území 

zvolen jako jeden z pěti nejlepších!

Jsme na Říčansko hrdí, 
buďte hrdí na nás!
Podpořte náš projekt, podpořte Říčansko! 

Hlasovat v ceně veřejnosti ČSOB za nejlepší 

projekt můžete i Vy. Dejte MASce hlas a po-

suňte Říčansko na pomyslném stupínku výš.

Hlasujte na www.neziskovkaroku.cz

Tak se ptají obyvatelé Říčanska, které stále 

pokulhává v dostatečné nabídce míst ve ško-

lách a školkách, dopravě, nabídce sociálních 

a zdravotních služeb, ve všech větších inves-

ticích do obcí. Hlavním argumentem, proč 

rozvoj obcí a měst nestačí přílivu obyvatel-

stva a poptávce, jsou finance. Jak, kolik, na 

co dříve a na co později i kde peníze sehnat, 

se radili experti z celého Říčanska ve čtvrtek 

26.září 2013 s Místní akční skupinou Říčan-

sko (MAS).

Společně navrhli základ strategického plá-

nu, který bude sloužit jako podklad pro čer-

pání dotací v období 2014-2022. Strategický 

plán se bude ještě do konce roku postupně do-

tvářet a propracovávat. Hlavní priority jsou ale 

jasné. Vedle školství je to ještě doprava, ekolo-

gie a zemědělství, místní podnikání a cestovní 

ruch, sociální a zdravotní služby, investice do 

obcí a jejich infrastruktury a kultura a volno-

časové aktivity pro děti, dospělé i seniory.

Obce Dobřejovice a Zvánovice nechtějí re-

alizovat společnou strategii, Psáry přechází 

do nově vzniklé MAS Dolnobřežansko. MAS 

Říčansko nově oslovilo i obec Vyžlovka, která 

patří do oblasti péče Říčan (obce s rozšířenou 

působností) a čeká na její vyjádření.

Více informací najdete na stránkách MAS 

Říčansko.

Které obce vzájemně spolupracují a rozhod-
ly se společnou strategii realizovat?

Jsou to obce Babice, Březí, Čestlice, Doubek, 

Herink, Kamenice, Klokočná, Křenice, Kunice, 

Louňovice Mirošovice, Mnichovice, Modletice,  

Mukařov, Ondřejov, Petříkov, Popovičky, Průho-

nice, Pyšely, Radějovice, Říčany, Strančice, Stru-

hařov, Sulice, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, 

Velké Popovice. Všechny tyto obce projednaly 

záměr na svých zastupitelstvech a písemně ho 

potvrdily. Ústní potvrzení zatím přišlo z obcí 

Hrusice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec, 

Nupaky, Pětihosty, Řehenice a Všestary. 

Kam s dětmi? Kdo opraví silnice? 
Otevře se nová ordinace lékaře?

Podzimní kolo certifikace 
pro výrobce!
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Život v kraji

KLUB CESTA Hledáme cesty 
k dětem a mladým lidem

Poslání: Doprovázíme děti a mladé lidi na 

jejich cestě dospíváním, poskytujeme jim pod-

poru a bezpečný prostor pro jejich realizaci.

Cílová skupina: Děti a mladí lidé z Říčan 

a okolí ve věku 7 až 26 let, kteří hledají, jak 

smysluplně naplnit svůj volný čas, jak se zo-

rientovat v sobě a ve světě kolem. Ohrožení 

nebo zasažení rizikovými jevy jako jsou drogy, 

kriminalita, extremismus, šikana, promiskuita. 

Dospívající hledající vlastní identitu a místo ve 

společnosti. Děti a mládež sdružující se v pou-

ličních partách. Mladí dospělí s obtížemi se za-

městnáním, vymezující se vůči stávajícím spo-

lečenským hodnotám a tradičním autoritám.

Co u nás nabízíme:
Sociální služby: nabízíme pomoc a podporu 

v obtížných životních situacích (poradenství, 

krizovou intervenci, kontakt s institucemi ve 

prospěch uživatele, zprostředkování či dopro-

vod do jiných služeb atd.)

Preventivní programy: snažíme se, aby děti 

a mladí lidé zažívali obtížné situace v co nejmen-

ší míře a byli si vědomi potencionálních rizik

Doučování: v případě potřeby poskytneme 

doučování látky, na kterou stačíme, pomůžeme 

s přípravou referátu, nebo vypracování domácí-

ho úkolu

Volnočasové aktivity: Nabízíme bezpečný 

prostor a vybavení pro smysluplné využití vol-

Klub Cesta je nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež 

(NZDM), tedy bezpečný 

prostor, kde mohou trávit 

svůj volný čas, uskutečňovat 

své zájmy, bavit se 

s vrstevníky, nebo najít radu 

a pomoc u pracovníků klubu.

Tento klub provozuje občanské sdružení Cesta 

integrace již 9 let a můžete ho najít v Říčanech 

nedaleko Lázeňské louky. Od začátku února 

2011 bylo NZDM Klub Cesta podpořeno z Ev-

ropského sociálního fondu v rámci Individuální-

ho projektu Krajského úřadu Středočeského kraje 

s názvem Základní síť sociálních služeb ve Stře-

dočeském kraji. Finanční podpora se vztahuje na 

cílovou skupinu klubu ve věku 15 – 26 let. (Práce 

s dětmi ve věku 7 – 14 let je podporována z jiných 

zdrojů). Díky tomuto projektu došlo k značnému 

rozvoji služby. Byla rozšířena otevírací doba klu-

bu a zavedená pravidelná terénní práce s mladý-

mi lidmi přímo v ulicích Říčan. Tým sociálních 

pracovníků také pracoval na rozvoji metodické 

stránky klubu a v listopadu 2012 Klub Cesta ab-

solvoval hodnocení kvality od České asociace 

streetwork, kde získal plný počet bodů a stal se 

tak i členem této asociace. Také jednotliví členo-

vé týmu na sobě stále pracují, účastní se pravidel-

ně supervizí, školení, stáží u jiných zařízení. Na 

projektu se v současné době podílí 4 pracovníci 

v přímé práci (celkem 3,0 úvazku) a 2 pracovníci 

managementu (celkem 1,0 úvazku).

Pracovníci Klubu Cesta byli od února 2011 do 

července 2013 (tj. 30 měsíců) v kontaktu celkem 

s 302 mladými lidmi ve věku 15 – 26 let z Říčan 

a okolí a poskytli jim 3756 intervencí (vnější zásah 

sociálního pracovníka do procesu změny životní-

ho stylu klienta trvající min. 30 minut).  O oblí-

benosti využívání služby svědčí i počet kontaktů 

(návštěvnost klubu + kontakty v terénu), který bě-

hem této doby dosáhl celkového počtu 3756.

Tento projekt má však v tomto rozsahu trvání 

pouze do listopadu 2013. Budeme se i nadále 

snažit sehnat dostatek financí, udržet a rozvíjet 

tak tuto službu. Avšak financování neziskových 

organizací bývá vždy nejisté, proto můžete i Vy 

pomoci například finančním darem (číslo účtu: 

1303277001/ 5500), nebo konkrétními věcmi 

(výtvarné potřeby, deskové hry, vhodný náby-

tek atd.) po domluvě s vedoucí klubu. 

ného času. Např.: stolní fotbal a hokej, šipky, 

deskové hry, výtvarné a sportovní vybavení, 

počítače atd.

Akce: pořádáme i jednorázové akce (hu-

dební, výtvarné workshopy, promítání filmů, 

sportovní turnaje atd.) naší prioritou jsou akce 

pořádané samotnými uživateli služby

K dětem i mladým lidem 

volíme individuální přístup, 

a přizpůsobujeme tedy službu 

každému jeho požadavkům. 

Preferujeme partnerský 

přístup, který pomáhá 

otevírat někdy 

obtížná témata.

Kontakty: adresa: Na Obci 2049, Říčany

tel.: 774 780 541

e-mail: klubcesta@cestaintegrace.cz

http://www.cestaintegrace.cz/klub_cesta/

Provozní doba Klubu Cesta:

7 - 14 let: út, čt 13:00 - 16:00

15 – 26 let: po, út, čt 15:00 - 19:00

Terén (7 – 26 let): st, pá 15:00 - 19:00

Statistiky za únor 2011 

– červenec 2013 (30 měsíců):

počet kontaktů – 3756

počet intervencí – 1197

kontaktovaných osob – 302

NOVINKA

OD ŘÍJNA 2013
ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚNĚ

HYLO®-FRESH

Zmírňuje podráždění očí způsobené vlivy z okolního prostředí, jako je např. 
intenzivní práce u počítače, suché klima v místnosti, průvan, nadměrné sluneční 
záření, prašné prostředí, pyl v ovzduší nebo nošení kontaktních čoček.

Oční kapky v systému COMOD® s hyaluronátem sodným 0,3 mg/ml 
a světlíkem lékařským

Spolehlivě zklidňuje a osvěžuje podrážděné oči

Vysoká přesnost dávkování, zaručené množství 300 kapek

Bez konzervačních látek a fosfátů

Snášenlivost s kontaktními čočkami

Také pracujete v  kanceláři a  také 
přijdete domů a pálí a svědí vás oči? 
Možná jste to dodnes nedokázali 
nazvat správným jménem, ale prav-
děpodobně trpíte tzv. syndromem 
kancelářského oka.
Pokud bychom pátrali po  hlavním důvodu, 
proč naše oči trpí, za  hlavního „viníka“ by-
chom mohli označit malou frekvenci mrkání. 
Při pohledu na  obrazovku monitoru máme 
totiž tendenci přestat mrkat a upíráme svůj 
zrak pouze na jeden bod na monitoru. 
Tento problém se stává aktuálním nejen pro 
dříve narozené, ale jeví se jako významný 
i pro dnešní mladou generaci, která násled-
kem pobytu v  klimatizovaných prostorách, 
celodenní prací na počítači či několikahodi-
novým sledováním televize pociťuje čím dál 
častěji na  vlastní kůži příznaky syndromu 
kancelářského oka. Mezi ně patří široká pa-
leta projevů od pálení, svědění, pocitu dráž-
dění cizím tělískem, přes světloplachost, 

rozostřené vidění, až po  zvýšené slzení či 
bolest při aplikaci očních kapek. Situace 
v čekárnách českých očních lékařů to pouze 
potvrzuje, celých 20% jejich pacientů při-
chází právě s těmito problémy. Je však třeba 
říci, že tento výčet není úplný, protože vní-
mání obtíží má ryze individuální charakter. 
Problémy totiž mohou vyvolat i hormonální 
změny, nošení kontaktních čoček nebo ved-
lejší účinky užívaných léků včetně antikon-
cepce. 

KDYŽ JE OKO SUCHÉ, 
POMÁHAJÍ UMĚLÉ SLZY
Pacientům, kteří trpí syndromem kance-
lářského oka, lékaři doporučují oční kapky, 
které označujeme jako tzv. umělé slzy. Při 
jejich volbě je však zapotřebí najít ty, které 
vám budou nejlépe vyhovovat. Někteří lidé 
například špatně snáší kapky s konzervanty, 
problémy dělají především lidem, kteří nosí 
kontaktní čočky. Naopak jim mohou vyhovo-
vat kapky s roztokem hyaluronátu sodného, 

který na povrchu oka vytváří rovnoměrný, 
stabilní a dlouho ulpívající zvlhčující fi lm. 
Spolu s přirozenými slzami tak napomáhá 
rychlejší obnově epitelu rohovky a tím i re-
generaci celého povrchu oka. 

Zdroj: Doktorka.cz

Osvěžení pro unavené a namáhané oči –
Hyaluronát sodný a světlík lékařský (Euphrasia)

Distributor v ČR:
URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Tel.: 323 622 750, Fax: 323 622 649, e-mail: info@ursapharm.cz, www.ursapharm.cz

SYNDROM 
KANCELÁŘSKÉHO OKA

JAK BOJOVAT SE SYNDROMEM 
KANCELÁŘSKÉHO OKA?
Samozřejmě důležité je zvolit vhod-
nou léčbu. Pokud vám nebudou 
první kapky vyhovovat, neztrácejte 
naději, i pro vás se jistě najdou ty 
správné. Vhodným pomocníkem 
může být i pravidelné cvičení oční 
jógy, která umožní rychlejší reha-
bilitaci po  celodenní práci, uvolní 
oční svaly a akomodaci. Její každo-
denní praktikování může pomoci 
předejít oční únavě a přispěje k za-
chování dobrého zraku.

HYLO_FRESH_A4.indd 1 25.09.13 11:50
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13. říjen 
– Kostelec nad Černými lesy, 

Salon kotlů, 
Kutnohorská 678. 

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

SKC žije nejen dětmi, 

ale nabízí bohatý 

program kurzů i pro 

dospělé a mládež. 

� Pokud chcete něco udělat 

pro své zdraví a duši, zvolte 

kurzy: Speciální cvičení pro 

zdravá záda s Martou Princo-

vou, JÓGA s Brankicou Šurlan, 

TAIJI s Milošem Komňackým, 

cvičení na VELKÝCH MÍČÍCH 

i s balančními pomůckami 

a podle SM-SYSTÉMU s Danou 

Řehákovou, ZDRAVĚ DO KON-

DICE se Zdenou Ambrožovou, 

POWERJÓGA a BODY FORM 

s Ditou Fuchsovou a PILATES 

s Barborou Valuchovou.

� Máte-li rádi hudbu a taneč-

ní formy spojené s rozvojem 

kondice, připravili jsme pro vás 

kurzy: ZUMBA BODY s Karoli-

nou Kučerovou, DANCE AERO-

BIC a AEROBIC A BODY FORM 

s Olgou Šípkovou a FITNESS 

LATINA s Pavlou Landovou.

SKC Ondřejov – nabídka 
pro dospělé a mládež

� Různé podoby boje i obrany si 

můžete natrénovat na kurzech: 

BOXU se Standou Stárkem, 

SEBEOBRANY s Kristinou 

Bosákovou, TAEKWONDO 

s Vladimírem Machotou. 

� Jazykové dovednosti si pro-

cvičíte na dvou kurzech ANG-

LIČTINY s Vladimírem Běhalem, 

hudební nadání na kurzu kytary 

s Honzou Beránkem, výtvarné 

a tvůrčí schopnosti na kurzu 

KRESBY A MALBY s Veronikou 

Tomanovou-Třebickou a na kurzu 

VÝROBY ŠPERKŮ A DEKORACÍ 

s Janou Galuščákovou.

� Společně s dětmi se můžete 

potěšit v rodinném klubu Pohoda 

nebo v obchůdku pro radost 

s originálními produkty Zápraží 

a dalšími dárkovými výrobky. 

V říjnu jsme pro vás připravili 5 

zajímavých akcí, o kterých najdete 

informace na našich stránkách 

www.obecondrejov.cz/skcentrum. 

Je na nich také vše o lektorech 

i obsahu kurzů včetně fotografií 

a dalších informací.

Těší se na vás tým SKC Ondřejov

  2. října
�  Ondřejov – SKC zve na akci 

- MĚŘENÍ SLOŽENÍ TĚLA 

s výživovou poradkyní Veronikou 

Martincovou od 18 do 20 hod.

  6. října
�  Ondřejov – SKC zve na akci 

- LATINO DANCE ZUMBA 

a BODY STYLING s Vojtou Lackem 

od 8,30 do 11,15 hod.

  5. října
�  Říčany – Klub českých turistů 

Říčany ve spolupráci s OV Vše-

chromy vás zve na 5.ročník turistic-

kého pochodu Za historií pánů z Ří-

čan. Na hradním nádvoří si můžete 

připomenout atmosféru doby, kdy 

bývalo na hradě živo a můžete se 

odtud vydat na připravené pěší 

trasy. Dvě nejdelší vás zavedou do 

Všechrom, odkud vzešel slavný rod 

pánů z Říčan. Start pochodu: 7-10 

hodin.

  10. října
�  Dobřejovice – Den otevřených 

dveří v Základní škole Parentes od 

15:00 do 17:00. Škola má ve škol-

ním roce 2013/2014 žáky ve všech 

ročnících 1. stupně. Klademe důraz 

na nízký počet žáků ve třídě, indivi-

duální přístup, křesťanské zásady. 

AJ a etika od první třídy. 

  12. října
�  Zvánovice – Svatohavelské po-

svícení od 14 hod. na návsi. Pořádá 

Okrašlovací spolek Zvánovice o.s. 

a obecní úřad. Čekají vás posví-

censké dobroty, zábavný program, 

soutěže, živá hudba, tombola a od-

halení ORIGINÁLNÍHO ZVÁNOVIC-

KÉHO RECEPTU.

�  Uhříněves – DDM – Dům UM. 

Těšit se můžete na prodejní stánky, 

šermířská vystoupení, sokolnické 

vystoupení, živou dobov hudba, 

workshopy pro děti a dospělé, ma-

lování na obličej a ukázky řemesel, 

na projížďku na ponících. Chybět 

nebude občerstvení a možnost 

zakoupení ručních výrobků od 

profesionálních řemeslníků.

  13. října
�  Ondřejov – SKC zve na pro-

žitkový SEMINÁŘ O ČAKRÁCH 

s Jitkou  Volnou od 9 do 16 hod., 

a povídání o – LÉČIVÝCH ÚČIN-

CÍCH BYLIN 

  14. října
�  Kamenice – KD Kamenice, od 

19.30 hodin. KONCERT – „Ve víru 

tanga“ Jaroslav SVĚCENÝ – hous-

le a Ladislav HORÁK – akordeon.

  15. října
�  Uhříněves – Country kapela 

Posun povolen zahraje v restaura-

ci Na Lišce od 20 hod.

  19. října
�  Mukařov – soutěž TFA Muka-

řov se koná v areálu ZŠ Mukařov 

od 8.30 hod. Jedná se o silový 

víceboj hasičského sportu. Přijďte  

nás podpořit.

� Strančice – BURZA DĚTSKÉ-

HO OBLEČENÍ A VÝBAVY. Příjem 

věcí k prodeji pátek 18.10. 16:00 

– 19:00. Prodej sobota  19.10.  

14:00 – 17:00. Výplata a výdej 

neprodaných věcí neděle 20.10.  

15:00 – 16:00. Provětrejte šatník 

a dejte do oběhu to, z čeho vaše 

děti vyrostly, nebo je omrzelo. 

Přijďte si vybrat nové věci! O děti 

se postaráme v dětském koutku. 

Věci, prosím, noste čisté, nezniče-

né a prodejné. Ceny si určíte sami 

(zaokrouhlené na desítky - s nulou 

na konci!), my si účtujeme provizi 

20% z prodané věci na režijní po-

platky a ve prospěch ZŠ Strančice 

a MC Lodička. Přijímáme max. 

30ks na osobu. Pokud vyplníte 

náš seznam věcí, a přišpendlíte 

naše samolepky, můžete využít 

EXPRES STOLY (vše k dostání ve 

škole a v Lodičce.)Nevyzvednuté 

věci budou věnovány Dětskému 

domovu Strančice a Dětskému 

domovu Pyšely a nejsou zpětně 

vymahatelné. Sbíráme čepičky, 

ponožky a svetříčky nejmenší 

velikosti pro novorozence 

v Benešovské porodnici.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pořádá ZŠ Strančice ve spolupráci 

s MC Lodička.

Kontakt: Jana Dočkalová, e: 

janaj@seznam.cz, M: 603 735 987, 

www.skolastrancice.cz, 

www.mclodicka.cz

�  Stříbrná Skalice – Pro zájemce 

o poznání minulosti těžby nerost-

ných surovin na stříbrnoskalicku 

platí pozvánka na vycházku s ná-

zvem „Stříbrná Skalice - zlaté Stři-

melice“. Sraz účastníků je ve 12.30 

hodin před radnicí na náměstí ve 

Stříbrné Skalici, odkud se vychází 

na trasu dlouhou přibližně 10 km. 

Cestu po jednotlivých důlních 

dílech i předpokládaných pravě-

kých těžebních aktivitách budou 

svým výkladem doprovázet pánové 

Jiří Bernat z Ústavu archeologické 

památkové péče středních Čech 

a Vojtěch Vaněk ze Státního okres-

ního archivu v Kutné Hoře. 

  20. října
�  Velké Popovice – Obecní úřad 

zve na pohádkovou hudební klau-

niádu divadla HNEDLE VEDLE. 

V sokolovně od 14.30 hod. Vstup 

50 Kč.

  1. listopadu
�  Uhříněves – DDM – Dům UM. 

STRAŠIDLA JSOU TADY! - Zábav-

ný program pro děti 3-15 let, od 16 

do 19 hodin, při příležitosti svátku 

dušiček a Haloweenu. Můžete se 

těšit na výtvarné dílničky, malování 

na obličej, hry a maškarní bál, vy-

hlašování nejlepších strašidelnic-

kých kostýmů. Vstup volný.

Muzeum Říčany a Město Říčany pořádají:

Dušičkové slavnosti 
ve čtvrtek 31. října od 16 hodin.
Program bude zahájen na Masarykově náměstí výstavou dýní 

spojenou s jejich vyřezáváním a společným rozsvícením. V 19:00 

startuje od staré radnice již sedmé putování říčanskou minulostí. 

�  Hororové Říčany - v 19 hodin sraz u infocentra na Masarykově 

náměstí. Pojďme si připomenout památku zemřelých, navštívit místa 

spojená s děsivými příběhy, povědět si něco o temné stránce říčanské 

minulosti a možná se i trochu bát. Trasa putování povede od staré rad-

nice na Masarykově náměstí směrem ke katovně, a bude zakončena na 

místním hřbitově. Vlastní svíčky, lampióny, lucerny a lucerničky s sebou. 

Vycházku povedou místní rodák Ondřej Slanina a Martin Hůrka, historik 

Muzea Říčany. Vstupné: 40 Kč, děti do 15 let a senioři 20 Kč.

Poslední volná místa 
v kroužcích Domu UM 
na školní rok 2013/14. 
Zápis do kroužků je v případě 

volných míst možný v průběhu 

celého roku. Bližší informace 

a rezervace míst na stránkách 

www.dumum.cz nebo na tel. 

777 721 743.

Školka Medvídka PÚ 
v Mnichovicích zve na 
odpolední kroužky. 
Například v úterý Kutilská dílna 

pro děti 3-6 let (15.30-16.30). 

Děti si mnohdy lépe vyhrají při 

práci než s horou nejmoderněj-

ších hraček. Chtějí vrtat, řezat, 

přitloukat, zkrátka vyrábět. 

www.skolkamedvidkapu.cz

12.10.2012 v Cotton Clubu 

Říčany (Miláno) od 20 hodin

vystoupí blues rock crazy 

band NIGHT FICTION 

v čele se zpěvačkou Avou 

Chrtkovou. vstup zdarma

Drakiáda a Jablečné slavnosti 5. října

Mateřské centrum lodička 

a MAS Říčansko zvou 

v sobotu 5. 10. 2013 

od 9.30 do 17.00 hod. 

všechny rodiny s dětmi 

hned na tři akce najednou. 

Nejprve začneme Drakiádou 

od 9:30 na poli nad minigolfem 

mezi Strančicemi a Všestary. 

Kromě pouštění draků se mů-

žete těšit na soutěže. Majitelé 

vlastnoručně vyrobených draků 

budou odměněni. Organizaci 

na poli zajišťují SDH Všestary 

a sdružení Volba pro Všesta-

ry. Odměny a výsledky budou 

vyhlášeny na pódiu při festivalu. 

Každé dítě čeká odměna v podo-

bě balónku s héliem.

Současně bude probíhat ve 

Strančicích v areálu minigolfu 

třetí ročník Jablečných slavnos-

tí. Těšit se můžete na soutěže 

o nejlepší jablečný moučník 

přinesený od domácích kucha-

řek a cukrářů. I vy můžete přijít 

ochutnat a ohodnotit. Během  

odpoledne bude probíhat ochut-

návka a hodnocení jablečných 

odrůd ze sadů Ing. Jana Janov-

ského z Otic, Ovocnářského 

centra Nedbal ve Všechromech a Ovocnářské-

ho družstva Otice.

V areálu minigolfu se odehraje také Festival 

řemesel, kde budou připraveny ukázky tradič-

ních řemesel a jarmark za účasti více než 50 

řemeslníků z celých Čech (kovářství, hrnčíř-

ství, řezbářství, košíkářství atd.), výtvarné dílny 

pro děti (keramická, jablíčková atd.), zábava 

pro děti - staročeský kolotoč a střelnice. Na 

pódiu se představí řada sdružení a škol ze 

Strančic a okolí, kteří předvedou pěvecká, 

taneční a sportovní vystoupení. Děti se mohou 

těšit na loutková představení.

Akce se koná za každého počasí, občerstvení 

zajištěno, vstup zdarma.

Více informací naleznete na: www.mas.rican-

sko.eu a http://www.mclodicka.cz/.

Hororová hájovna - pátek 18. října 
od 19:30 hodin (přes noc), 
Zveme vás na promítání hororů ve stylovém prostředí říčanské 

hájovny. Promítat budeme filmy Sinister a Podivní, projekci 

doprovodí přednášky Ondřeje Slaniny. O půlnoci se nebojác-

ní mohou vydat do temného lesa na stezku odvahy. Akce je 

celonoční, nocleh na hájovně je v ceně vstupenky. Přineste si 

vlastní spacák! Vstupné 200 Kč.

Rezervace na telefonu 605 169 533 nebo na e-mailu: edita.

jezkova@muzeum.ricany.cz.

Spirituál 
Kvintet
11. října 
SKC 
Ondřejov
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NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE !!! – naše dekoratérské studio hledá švadlenu se zkušenostmi 

v šití bytového textilu, nejlépe na zkrácený pracovní úvazek / dohodu o provedení práce. Informace o Vás / CV 

posílejte společně se zpětným kontaktem na juuu@juuu.cz. Za zájem předem děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

� Halloween na zámku Berchtold 
26. října od 16 do 20 hod.
Milé děti, převlékněte se za vaše oblíbené straši-

délko a zúčastněte se módní přehlídky strašidel. 

HOTEL zámek BERCHTOLD 
Přidejte se k našim upírům a projděte s nimi stra-

šidelnou cestu. Nezapomeňte si vzít lampionek 

do průvodu světýlek. Čas duchů právě začíná! 

Také se bude konat tradiční soutěž o „nejstraši-

delnější“ vydlabanou dýni a těšit se můžete na 

další zajímavý program. 

� Skvělé podmínky pro tenis i golf
Kurzy tenisu i golfu pro děti i dospělé. Teni-

sové zázemí obsahuje 3 kurty, povrch Nur-

teks 13, což je umělý trávník s pískem. Od 

října do dubna můžete využít vytápěnou halu 

s dvěma kurty s krytým průchodem a tři šatny. 

Na Indoor Golfu s novým kobercem najdete 

9jamkový green, odpaliště a golfový simulá-
tor USA Golf Blaster 3D s lepší grafikou, mi-

nigolfem pro nejmenší a dalšími zajímavými 

novinkami pro děti i dospělé. 

� HOTEL zámek BERCHTOLD nabízí za-
jímavé prostory pro konání firemních a spo-

HOTEL zámek BERCHTOLD, Vidovice 6, 

251 63 Strančice, tel: 313 039 741, 

hotel@zamekberchtold.cz, 

www.zamekberchtold.cz

Společnost CONTERA uspořádala 19. září 

2013 slavnostní ukončení I. etapy regenerace 

a výstavby parku Green Square Říčany, kterého 

se zúčastnili nájemci parku, obchodní partneři, 

a také představitelé města Říčany.

Společnost CONTERA proměnila nevyužitý 

průmyslový areál na okraji Říčan v moderní ko-

merční zónu Green Square, kde sídlí významné 

společnosti. Místo, které pomalu, ale jistě chát-

ralo, našlo nové využití, které přineslo prospěch 

nejen firmám, ale i městu Říčany. V 1. etapě se 

podařilo kompletně zrekonstruovat budovu A 

(22 000 m2), budovu B (3 000 m2) a budovu 

Q (3 000 m2), které byly v průběhu roku 2012 

a 2013 kompletně pronajaty nájemcům. Záro-

veň se podařilo postavit budovu C (3 000 m2), 

jejíž polovina byla nájemci předána do užívání 

v létě 2013.

Projekt nabídl nové prostory k dlouhodobé-
mu pronájmu

Prostory a zázemí využívají zejména malé 

a střední společnosti – servisního, výzkum-

ného, vývojového a reklamního charakteru;  

společnosti zabývající se skladováním, případ-

ně drobnou výrobou. Vzniklo zde překladiště 

České pošty, zázemí pro jednu z největších 

reklamních společností QUIX, největší prodej-

ce elektroerozívních 

strojů v české repub-

lice PENTA Trading, 

dětské nakladatelství 

SUN, dodavatele mód-

ních doplňků světo-

vých značek – ZOOT, 

typografické studio 

AMOS, sídlo jednoho 

z největších dodavatelů 

autodílů INTERCARS, 

servisní zázemí pro stáj 

Moto GP – PRORACE 

a mnoho dalších.

Slavnostní akce se zúčastnil 

i starosta Říčan Vladimír Kořen, 

který ocenil, že společnost 

Contera přispěla 

na rozvoj města.

Kontakty: www.green-square.cz

Výhody projektu Green Square
Původní obava obyvatel města Říčany, že 

plánovaný projekt zkomplikuje svým zvýše-

ným provozem již tak velmi napjatou situaci 

na jediné průjezdové komunikaci městem 

– ulici Černokostelecká – se naštěstí nepotvr-

dil. Naopak - projekt společnosti CONTERA 

nabídl řadu nových pracovních příležitostí 

a zregeneroval nevyužité území. Doufáme, 

že projekt parku Green Square Říčany bude 

i nadále zapadat do konceptu zeleného měs-

ta v těsné blízkosti Prahy a bude přínosem 

jak pro nájemce, tak i obyvatele města.

Chátrající průmyslový areál 

se změnil v moderní 

logistickou zónu.

Opening Green Square Říčany

lečenských akcí, obchodních jednání, školení 
či teambuildingových akcí. Kompletní konfe-

renční služby jsou dodávány na klíč podle po-

žadavků klientů. Využít můžete čtyři uzavřené 

prostory s maximální kapacitou 150 účastníků. 

Stravování je zajištěno v luxusní restauraci 

Kouzelná zahrada a ubytování je možné v ho-

telu s celkovou kapacitou 70 lůžek. Dokonalou 

relaxaci si můžete dopřát ve wellness centru, 

jež nabízí nejrůznější masáže, relaxační proce-

dury a kosmetické služby. 

Bývalá kotelna 

dostala novou tvář
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Pokud jste měli příležitost 

projít se parkem Antonína 

Švehly v Říčanech, tak jistě 

víte, že tento park převzaly 

letos v dubnu u příležitosti 

oslav Dne Země pod patronát 

děti ze Základní školy Magic 

Hill. V parku se poté uklidilo, objevily se cedule 

přinášející mnoho informací o stromech, které 

v parku rostou (a jsou mimochodem samy o so-

bě zdařilým výtvarným dílem dětí) nebo jste si 

všimli nového květinového záhonu, jenž tam pod 

rukama dětí vzniká.

Park tak dostává nový rozměr, a to jako místo, 

kde mohou děti, a to nejen ty z Magic Hill, trávit 

více času, učit se i hrát si. A proto není divu, že 

hned se začátkem školního roku park znovu ožil 

dětským smíchem. To když zde 

učitelé z Magic Hill připravili pro 

děti první školní den ve znamení 

indiánského dobrodružství. 

Už brzy ráno v parku vyrostlo 

pravé indiánské tepee, připravil 

se lov na bizona, rozmístily se 

terče na střelbu z luku a čekalo 

se na první indiánské bojovníky. 

Děti vědí, že je v Magic Hill čeká 

zkraje každého září nějaký zají-

mavý program, a tak se mohly 

již od prázdnin těšit na první den školy. Všichni 

ráno přišli v indiánském a s čelenkami či luky. 

Rozdělení do kmenů proběhlo pod vedením ná-

čelníka Velká Voda (ředitele školy) a rychle už se 

začalo soutěžit. 

Celé dopoledne měly děti, učitelé i přihlížející 

rodiče možnost přivítat se po prázdninách, děti 

INDIÁNI Z MAGIC HILL

oživily svá kamarádství a navázaly další s nový-

mi spolužáky, společně soutěžily, pomáhaly si 

a přitom se dozvěděly i mnoho ze života Indiá-

nů. Je vidět, že první školní den může proběh-

nout netradičně a zábavně a přitom smysluplně.  

A o to jde v Magic Hill především. 

Martina Olivová

Masážní salon Bonsai v Říčanech 
na náměstí TGM oslaví v listopa-
du rok od svého založení. Přijďte 
se i Vy přesvědčit o kvalitách 
nabízených služeb a vysoké 
profesionalitě masérů.

„Nejsme salon pouze pro boha-

té,“ říká majitelka paní Poncarová. 

„Naší filosofií je nabídnout služ-

by vysoké kvality ve výjimečném 

prostředí, ovšem cenově přijatelné 

pro všechny. Například u nás na-

jdete účinné klasické rekondiční 

masáže zad a šíje již od 430 Kč.“

Náročnějším klientům zde do-

poručí třeba dvouhodinový Rituál 

královny Kleopatry, jenž se skládá 

z celotělového peelingu směsí solí 

z Mrtvého moře a speciálních ole-

jů, detoxikačního tělového zábalu 

z bahna Mrtvého moře a vonných 

esencí a z relaxační tělové aroma-

masáže. Rituál zahrnuje samozřej-

Masáže Bonsai – již rok 
jsme zde pro Vás

Shiatsu masáž je vhodná při potížích 
vyvolaných stresem, při nespavosti, 
bolestech kloubů a hlavy, při vyso-
kém krevním tlaku. Tuto japonskou 
masáž zde provádějí jako jediný 
salon v Říčanech a okolí.

Prodej dárkových poukazů 

a čistě přírodní tělové 

kosmetiky je samozřejmostí.

mě i ošetření obličeje: omlazující 

peeling, speciální masku a masáž. 

Použité přípravky obsahují unikát-

ní komponenty-kadidlo a myrhu.

Z novinek v salonu Bonsai Body 
Spa jsme vybrali:

Rituál radosti Alquimia – jedná 

se o ošetření celého těla, založené 

na revitalizační síle ovocných kyse-

lin. Po jeho ukončení se klient cítí 

osvěžený fyzicky i duševně.

Manuální lifting obličeje
Neinvazivní metoda, která doká-

že viditelně omladit a rozjasnit ob-

ličej. Je zaměřena na restart tvorby 

přirozeného kolagenu v pleti, která 

věkem ochabuje.
Kontakt: Bonsai Body Spa, 

Masarykovo nám. 73, Říčany, 

tel.: 731 110 917, 

www.bonsai-spa.cz, 

otevřeno 7 dní v týdnu.

Spolu se společností AUTO KELLY 
Vám přinášíme akci KUPÓN. Zaregis-
trujte se na stránkách www.autokelly.
cz a získejte zdarma slevové kupony, 
které můžete uplatnit v autoservisu 
STUDENTauto v Louňovicích.  
� Kupon na výměnu předních brzd 
v hodnotě 400 Kč 
� Kupon na výměnu zadních brzd 
v hodnotě 400 Kč 
� Kupon na výměnu oleje a filtrů 
v hodnotě 300 Kč 
� Kupon na výměnu předních 
tlumičů v hodnotě 600 Kč 
� Kupon na výměnu zadních 
tlumičů v hodnotě 500 Kč 
� Kupon na výměnu rozvodů 
a vodní pumpy v hodnotě 800 Kč 
� Kupon na výměnu koncového dílu 
výfuku v hodnotě 300 Kč 

Využijte naší rozšířené nabídky na 
přezouvání pneumatik ve dvou varian-
tách CLASSIC a KOMFORT. Nabízíme 
možnost uskladnění pneumatik.
� Cena za přezutí čtyř plechových 
disků 500 Kč bez DPH.
� Cena za přezutí čtyř hliníkových 
disků 600 Kč bez DPH.

� Cena za dodávku nebo SUV je 
cena 800 bez DPH.     

Varianta Comfort Vám k přezutí na-
víc zajistí i zimní prohlídku vozu, která 
obsahuje: 
� Kontrolu provozních kapalin a ná-
plní � Vizuální kontrolu brzdové 
soustavy, stav a těsnost hadiček 
a trubek � Těsnost chladící soustavy 
�  Vizuální kontrolu tlumičů a jejich 
částí � Stav a těsnost výfukového 
potrubí a závěsů výfuku � Kontrolu 
hnací hřídele, vůli a stav manžet 
� Kontrolu čepů ramen a prvků ulo-
žení náprav.

Zimní prohlídka vozu k přezutí je 
nabízena ZDARMA všem zákazníkům, 
kteří si přezutí kol v našem servisu 
objednají s časovým předstihem mini-
málně 7 dní. Cena samotné prohlídky 
165 bez DPH.  
Kontakt: STUDENTauto, Obecní 383, 
Louňovice (vedle zahradnictví Alfík), 
tel.: 737 885 666, tel./fax: 
323 603 353, email: servis@studen-
tauto.cz, autosklo@studentauto.cz, 
autobazar@studentauto.cz, 
www.studentauto.cz

Autoservis STUDENTauto 
v Louňovicích pro Vás 
připravil na podzim tyto akce:

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

Tepelná čerpadla a solární sys-

témy vám zaručeně ušetří až ¾ 

nákladů za vytápění domu a ohřev 

vody. Pokud chcete i vy ušetřit, 

obraťte se na společnost Verdeon 

z Doubravčic, která na trhu úspěš-

ně působí již 21 let.

Neodrazuje klienty vyšší pořizo-
vací cena tepelných čerpadel?

Každému zájemci nezávazně 

zpracujeme návratnost počáteč-

ní investice. Když zjistíte, kolik 

každý rok ušetříte za topení, už 

se vám pořizovací cena tepelného 

čerpadla nebude zdát tak vysoká. 

Hodí se tento typ vytápění do 
každého domu?

Ano! Umíme navrhnout řešení 

i pro starší objekty. Vždy nejdří-

ve ZDARMA provedeme analýzu 

tepelných ztrát domu a vypracu-

jeme návrh optimálního řešení. 

Nezávazně navrhneme kombinaci 

tepelného čerpadla, solárních pa-

nelů a dalších komponentů přesně 

na míru vašemu domu a také dobu 

návratnosti počáteční investice. 

ZAČNĚTE ŠETŘIT JIŽ TUTO ZIMU!

� Garantujeme vysokou úsporu energie

� Při realizaci není potřeba měnit stávající 

topný okruh. 

� Nepotřebujete přípojku plynu. 

� Jednoduché ovládání a servis. 

� Dlouhá životnost a záruka 36 měsíců. 

V případě poruchy zajištěn servis do 24 hod.

Kontakt: 

Verdeon s. r. o., 

Doubravčice, 

tel.: 776 111 011, 

info@verdeon.cz, 

www.verdeon.cz.

Můžete začít šetřit již tuto zimu! Tepelná čerpadla 

je možné instalovat i v zimě. Naši technici připraví 

potřebná technická zařízení a samotné přepojo-

vání ze starého zdroje (plynového či elektrického 

kotle) na nový trvá přibližně sedm hodin.



22  |  ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU  |  23

Život v kraji Život v kraji

Pneuservis umožňuje pohodl-
né přezutí vašeho automobilu 
přímo v centru města. Pro 
zákazníky nabízí velkorysé 
parkovací prostory a útulnou 
čekárnu s občerstvením 
a wi-fi připojením. 

Přezouvání a vyvažování pne-

umatik pro osobní automobily, 

SUV, OFF road, 4x4, dodávková 

a užitková vozidla do 3,5 t.

Dlouholeté zkušenosti, profe-

sionální služby a moderní vyba-

vení umožňují vyvažování i kol 

nestandardních, bez středového 

otvoru (Peugeot, Citroen), zesí-

lených, nízkoprofilových a run-

flatových.

 Prodej nových pneumatik 
a disků všech značek

Díky přímé spolupráci s firmou 

Pirelli zajímávé výhody pro zákaz-

níky – např. 6měsíční garance na 

nově zakoupené pneumatiky Pirel-

li, při jejich poškození. 

Možnost uskladnění pneumatik.

Plnění pneumatik dusíkem – 

pneumatiky ztrácejí méně tlaku, 

PNEU-CENTER TOMIC 
Kostelec nad Černými lesy

menší opotřebení, stabilní jízdní 

vlastnosti, více najetých km, zpo-

malení oxidace disků a ventilků. 

Dusík používají i piloti F1.

Kontakt: PNEU CENTER 

TOMIC, Kutnohorská 24, 

Kostelec n.Č.l., otevírací doba: 

Po - Pá 8 – 18 hod., 

So 8 – 12 hod. 

tel.: 321 697 575, 739 096 475, 

e-mail: tomicpneu@seznam.

cz, www.tomicpneu.cz.

Veškeré služby jsou 

prováděny na počkání, 

bez termínů. Ochotný 

personál, který vám rád 

pomůže a poradí.

Truhlářství Romanovský v Hru-
sicích úspěšně funguje již od 
roku 1990. Před tímto rokem pan 
Romanovský pracoval v Interiéru 
Říčany v zakázkové výrobě, takže 
do podnikání vstupoval s velkými 
zkušenostmi s výrobou nábytku. 

Nejdříve pracoval v malých pro-

najatých prostorách, ale v roce 1993 

vystavěl moderní truhlářskou dílnu. 

V roce 1991 přijal prvního zaměst-

nance, který u něho v kolektivu 

ostatních   zaměstnanců pracuje do-

dnes. Truhlářská dílna je vybavena 

novým profesionálním zařízením. 

Díky tomu může Truhlářství Roma-

novský zhotovit i ty nejnáročnější 

zakázky.

„Zhotovíme vám na zakázku jaký-

koliv nábytek,“ říká pan Romanov-

ský. „Pracujeme s různými materiály 

– hlavně s laminovanou dřevotřískou, 

která je u zákazníků velmi oblíbena. 

Na výběr jsou nejrůznější vzory – od 

přírodních až po celou barevnou šká-

lu. Zákazníkům zaručujeme, že po-

užíváme dřevotřísku od německých, 

rakouských a českých výrobců, kteří 

mají atest nezávadnosti. 

Není zakázková výroba dražší?
V některých případech se dostane-

me dokonce pod cenu, za jakou bys-

te daný nábytek koupili ve velkých 

obchodních domech. A když k tomu 

připočteme výhodu, že náš nábytek 

je kvalitní, pevně klížený, ne monto-

vaný jaký se běžně prodává, tak vyjde 

v podstatě levněji. Nábytek navíc do-

dáváme s veškerým servisem – sesta-

víme ho a dáváme záruku na nejvyšší 

kvalitu, na kterou opravdu dbáme. 

U nás máte jistotu, že Vám nábytek 

vydrží mnoho let. Většina zákazníků 

se k nám stále vrací a doporučují nás 

dalším,což nás nesmírně těší. 

Vypracujete zákazníkům cenovou 
nabídku zdarma?

Ovšem. Domluvte si schůzku 

a navštivte nás v naší provozovně 

v Hrusicích, kde vám rádi a zdarma 

vypracujeme cenovou kalkulaci (na 

kuchyňskou linku i na počkání) Díky 

naší dlouholeté praxi v oboru vám 

můžeme pomoci navrhnout nejrůz-

NÁŠ NÁBYTEK JE KVALITNÍ, PEVNÝ 
A Z NEZÁVADNÝCH MATERIÁLŮ

nější technická i designová řešení. 

Pomůžeme vám také vybrat nejvhod-

nější materiál a barevný odstín.

Postaráte se i o instalaci elektro-
spotřebičů do kuchyní?

Máme zastoupení společnosti 

Whirpool a můžeme nabídnout za-

jímavé ceny, ale samozřejmě zákaz-

níkům namontujeme značku podle 

vlastního přání. 

Kontakt: Luboš Romanovský 

výroba nábytku, Hrusice 164, 

tel.: 603 204 203,

e-mail: info@romanovsky.cz, 

www.romanovsky.cz

� kuchyňské linky 

� jídelny 

� zařízení obývacích 

a dětských pokojů 

�  ložnice � pracovny

� šatny � kanceláře 

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.

„Říjen je vhodný na výsadbu 

ovocných stromů,“ připomíná 

Petr Alfery. „Pro naše zákaz-

níky jsme připravili bohatou 

nabídku od osvědčených čes-

kých sadařů, se kterými máme 

dlouholeté zkušenosti. Zahrád-

káři si u nás mohou vybrat 

z různých druhů stromků - od 

jabloní, třešní, broskví až po 

meruňky, které jsou odolnější 

vůči mrazům. V nabídce budou 

i oblíbené sloupkovité ovocné 

stromky. Nezapomeňte ani na 

rybíz, maliny, ostružiny či an-

grešt. A aby toho výčtu nebylo 

málo, podzim je vhodný i na 

výsadu různých druhů jehlična-

tých a listnatých stromů, které 

dodáváme pěkně prokořeně-

né v balech. V nabídce budou 

i čerstvé plotové túje.“

Říjen je vhodný i na výsadbu 
růží

Přijďte si vybrat z mnoha dru-

hů a barev. 

Přijďte si vybrat 
svoji růži

SVÁTEK DUŠIČEK

Zahradnictví Alfík pamatuje 

i na svátek Dušiček a při-

pravilo nabídku smutečných 

věnečků. Pokud dáváte 

přednost vlastnoruční výrobě, 

můžete si u Alfíka koupit kor-

pus věnečku a další potřebné 

dekorace a sušinu.   

ALFÍKOVY TIPY NA ŘÍJEN:

� Na prázdné záhony po letní 

a podzimní sklizni můžete 

vyset pelušku, řepku, nebo 

pohanku pro zelené hnojení. 

Nechte vyrůst, pak posekejte 

a na zimu zakryjte. 

� Nemáte zajištěno hlídání v době 

podzimních prázdnin? Máte o víkendu 

akci nebo si potřebujete něco zařídit?

Olivovna Vám nabízí několik možností 

řešení: PRÁZDNINOVÉ * VÍKENDOVÉ 

* HODINOVÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Pro více informací a rezervaci termínu 

volejte: 323 619 111.

� Pronájem luxusních prostor Kaple 

Olivovna se pyšní krásnou Kaplí 

s výbornou akustikou, kde se pořádají 

koncerty, odborné semináře, promítání 

filmů, či různá vystoupení pro širokou 

veřejnost. Informace a objednávky 

na tel: 734 852 664, 

e-mail: marketing@olivovna.cz

� 29. října od 16 hod. se koná odborný 

seminář „Výživa v dětském věku II“ pro 

pediatry a zdravotní sestry pod záštitou 

České lékařské komory OS ČLK Praha 

– východ. Přednáší: Prof. Jana Dostálová 

„Lipidy v potravinách a jejich výživové 

hodnocení“ a Doc. Zuzana Urbanová 

„Prevence ischemické choroby srdeční od 

dětského věku“.

� Ředitelka Olivovy dětské léčebny, 

o.p.s. vypisuje výběrové řízení na ob-

sazení pracovního místa lékař/lékařka 

– pediatr dětské léčebny. Více informací 

na www.olivovna.cz, telefon: 323 619 188, 

e-mail: sekretariat@olivovna.cz  

� Víkendové redukční pobyty pro děti 

a jejich rodiče

Poradíme vám, jak jíst zdravě, jaké sporty 

jsou nejvhodnější, jak společně s dětmi 

relaxovat (vhodné pro děti od 4 do 12 let). 

Čeká vás pestrý program zaměřený na 

hubnutí, obohacený ochutnávkou 

zdejších léčebných procedur (sauna, 

vodoléčba) a také tvořivé dílny. To vše 

pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů 

a nutriční terapeutky.

Termíny: 8.- 10. listopad, 22.- 24. listopad.

Více informací na www.olivovna.cz

získala pevnou půdu pod nohama, jasné 
vize a priority. Aktivita v komunální poli-
tice, kde jsem zastupitelem a předsedou 
Kontrolního výboru Mnichovic,  mi jedno-
značně ukazuje negativní dopady jednotli-
vých vlád bez vyjasněných střednědobých 
a dlouhodobých cílů, kdy města a vesnice 
nevědí, co bude po Novém roce. Již před 
minulými komunálními volbami se celá 
naše lidovecká kandidátka v Mnichovi-
cích, připojila k „Protikorupčnímu desa-
teru“ a tak je logické, že i v Parlamentu 
budu prosazovat tvrdé protikorupční kro-
ky vycházející např. z myšlenek sdružení 
Veřejnost proti korupci a platformy Vraťte 
nám stát! Chci posilování autonomie po-
licie a státního zastupitelství před politic-

Placebo Miroslava Rovenského
Často odpovídám na otázku proč jdu 

do voleb, nebo proč chci dělat politiku. 
Dovolte mi proto, abych všem krátce 
odpověděl. Jsem totiž přesvědčen, že je 
třeba zklidnit všeobecně blbou náladu a je 
bezodkladně nutné věnovat se prevenci 
jakési politické vztekliny. Je třeba překo-
nat zbytečnou a neproduktivní politickou 
řevnivost a pohnout problémy k lepšímu. 
Co postrádám u našich politiků je dosta-
tečná kompetence a pokora ke službě, 
kterou vykonávají pro tento stát. Zvláště 
u některých, kteří již po škole nastoupili 
do poslaneckých škamen, vidím velké 
odtržení od reality nás, obyčejných smr-
telníků. Chci, aby se šetřilo na správě, 
nikoli na lidech a aby politika v této zemi 

a jako dlouholetý pedagog nepotřebuji mít 
zprostředkovány neduhy českého školství 
a jeho trable. To musí být také jednoznač-
nou prioritou prosperity celé společnosti, 
osobnostního a hodnotového rozvoje 
každého člověka. A předem říkám, že bez 
peněz to nepůjde. Chceme-li konkurovat, 
musejí výdaje na české školství činit ale-
spoň  průměr zemí OECD. Desítky let za 
katedrou na různých typech škol mi totiž 
dávají dostatečné sebevědomí k diskusi 
o tom, kam české školství jde. 
Mgr. Miroslav Rovenský
(Pedagog,  stálý člen Akademie für 
alte Musik Berlin, zastupitel města 
Mnichovice, předseda středočeské 
KDU-ČSL, ženatý, tři děti)

kým tlakem a proti zásahům politiků do 
vyšetřování. Chci nulovou toleranci pro 
korupci. Jako muzikantovi, působícímu 
více než  dvacet pět let v zahraničí, jsou 
mi velmi blízké myšlenky sociálně tržního 
hospodářství, které v naší zemi jedno-
značně prosazuje právě KDU-ČSL. Moje 
zahraniční zkušenosti mi také umožňují 
jistý nadhled v komunikaci o pozitivech 
a negativech kulturní politiky naší země 
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Akce: Autoservis Vosátka v Choceradech – Pneumatiky 

přezouváme i o víkendu, nabídka platí od 14. 10. do 8. 11. 

Objednávejte se na tel.: 602 338 840 od 8 do 16 hod.

Moderní servis v Choceradech k vašim službám

Pneumatiky přezouváme 
v sobotu i v neděli

Nestíháte navštívit pneuservis v pracovních 

dnech? Autoservis Vosátka pro vás připravil 

skvělou nabídku - v provozovně v Choceradech 

bude otevřeno celý týden, včetně sobot a nedě-

lí! Na zákazníky se těší i provozovna v Ondře-

jově (otevřeno pouze v pracovní dny).

„Díky modernímu vybavení váš vůz rychle 

a šetrně přezujeme. Pneumatiky zkontrolujeme 

a provedeme vyvážení kol. Nabízíme prodej 

nových i použitých pneu. Nebo naopak vaše 

starší pneu vykoupíme. V případě potřeby u nás 

můžete uskladnit vaše letní pneu,“ říká majitel 

pan Vosátka.

Profesionální služby
„Jsme jeden z mála autoservisů v okrese Praha 

východ, který nabízí profesionální služby v ta-

kovém rozsahu. V našem autoservisu využíváme 

dlouholetých zkušeností, dobrého technického 

zázemí a lidského přístupu k našim klientům,“ 

říká majitel pan Vosátka. „Nabízíme profesionál-

ní mechanické, klempířské a lakýrnické práce, 

autopůjčovnu, diagnostiku vozidel.“

Volejte ihned z místa nehody
Měli jste nehodu a máte těžkou hlavu z toho, 

jak vyřídit její následky? 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 

pojišťovnu nafotíme a BEZPLATNĚ opravíme, 

t.j. výkony našeho autoservisu zaplatí přímo 

pojišťovna. Pojistné události vyřizujeme se vše-

mi tuzemskými pojišťovnami. 

Adresa provozoven: 

� Autoservis Vosátka 

v Choceradech

Chocerady 321, 

po-pa: 8 až 17 hod., 

víkendy od 9 do 16 hod, 

tel.: 602 338 840, 

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

� Autoservis Vosátka v Ondřejově

Nám. 9. května 18, po-pá: 8 až 17 hod., 

so: dle dohody, tel.: 777 338 840, 

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

Přijmeme automechanika 

– info na tel.: 602 338 840. 

Dacia 
patří mezi nejrychleji rostoucí značky v Ev-

ropě a nabízí rozmanitou modelovou řadu. Vy-
brat si můžete modely od klasického 5dv hatch, 
jakým je velmi oblíbené Sandero až po užit-
kový Dokker VAN nebo rodinné MPV Lodgy. 
S blížícím se koncem roku vám představíme 

Přijďte si prohlédnout nové modely 
vozů Renault a Dacia

dva nové modely – Dacia Logan MCV a Dacia 
Duster. Vozy značky Dacia se těší velké oblibě 
pro svou spolehlivost a nízkou cenu. 

Renault
si získává příznivce díky nové identitě, 

která nejvýrazněji přišla s modelem Nové 
Clio, jenž vám nabízíme i v prostornější verzi 
Grandtour. Přijďte si prohlédnout velmi oblí-
bený model Fluence, jenž je díky své výbavě 
a ceně jedním z nejlákavějších modelů. Velmi 
výhodné podmínky nabízíme soukromým i fi-
remním klientům na užitková vozidla Trafic 
a Master, která již několik let zaujímají první 
místo v prodeji užitkových vozů.

� Nabízíme speciální podmínky pro firemní 

klientelu, přijďte se informovat.

� Vozy Renault záruka: 

5 let/100 000 km na osobní vozy, 

5 let/200 000 km na užitkové vozy.

� Vozy Dacia záruka: 3 roky/100 000 km

� Našim zákazníkům nabízíme bonusový 

program plný výhod. 

Kontakt: Auto-Pilař s.r.o., 

Černokostelecká 268, Říčany, 

tel.: 323 601 186, prodej@auto-pilar.cz, 

tel.: 323 601 185,  servis@auto-pilar.cz

Autorizovaný dealer 

vozů Renault 

a Dacia - společnost 

Auto-Pilař Říčany 

pro vás připravila 

skvělé nabídky. 

Přijďte si 

prohlédnout nové 

modely vozů do našeho 

autosalonu, který pro vás 

nyní rekonstruujeme tak, aby 

všem zákazníkům přinesl větší 

pohodlí a modernější prostředí.

Měsíce září a říjen jsou 

u Auto-Pilař obdobím akčních 

nabídek a slev na vozidla 

Renault a Dacia. 

Zahradnictví Jandl, které 

najdete v Dobrém Poli 

u Kostelce n. Č.l. pro vás 

připravilo podzimní nabídku.

Chryzantémy ve všech barvách
Chryzantémy nabízíme v různých barevných 

odstínech. Přijďte si vybrat tu nejhezčí. K dostá-

ní jsou vzrostlé, košaté květiny i malé květináče 

za 20 Kč. V nabídce najdete i krásné podzimní 

macešky od 9 Kč, které jsou odolné vůči nízkým 

teplotám a vydrží vám až do Vánoc. Macešky 

můžete doplnit pestrobarevnými vřesy, které 

oživí vaši zahrádku i v zimních dnech. Přijďte 

a poradíme vám, jak se o vřesy nejlépe starat. 

Na požádání vám osadíme truhlík podle vaše-

ho přání na počkání. Můžete si přinést i vlastní 

truhlík, či ozdobnou nádobu.

CHRYZANTÉMY ZA DVACKU, MACEŠKY ZA 9 KČ
Hit podzimu – astra neboli hvězdnice

Podzim je na kvetení trvalek poměrně skoupý, 

ale přesto lze v sortimentu rodů vybrat takové, 

které nám svými květy zpestří toto poněkud 

chmurné období. Rod Aster nabízí širokou škálu 

druhů a kultivarů, které se liší výškou, tvarem, 

velikostí a barvou květů. Můžete tak vybírat 

druhy půdopokryvné a nízké, vhodné do skalek 

nebo na obruby záhonů. Středně vysoké druhy 

vhodně doplní smíšené trvalkové záhony, stejně 

jako vyšší kultivary, vhodné též jako solitery.

Dušičky – nabízíme věnce a vazby
Přijďte si k nám vybrat vkusnou dušičkovou 

dekoraci. Vyrábíme krásné věnce všech velikos-

tí i aranžmá do misek. Tyto dekorativní „pod-

zimní“ mísy se krásně vyjímají i na terasách, 

balkónech či na oknech.
ZOO koutek pro vaše děti
Přejeme si, aby návštěva našeho zahradnic-

tví pro vás byla příjemným zážitkem. Zatímco 

dospělí mohou v klidu vybírat a kochat se 

pestrou nabídkou ve velkých sklenících, pro 

děti jsme připravili malý zoo koutek. Chová-

me v něm ovce, kozy, pštrosy, pávy, želvy, 

medvídka mývala, vietnamská prasátka.

Zahradnictví Jandl s.r.o. - Skleníkový areál 

Dobré Pole u Kouřimi, 

tel: 736 630 119, 736 630 120, 

email: zahradnictvi.jandl@seznam.cz, 

www.zahradnictví-jandl.cz.   

Růže za 39 korun
K podzimu určitě patří chryzantémy, které 

nabízíme v různých barvách a také macešky 

a vřesy. Nenechte si ujít říjnovou akci na půdo-

pokryvné růže, jež nabízíme již za 39 Kč. Nebu-

dou chybět ani dušičkové věnce.

Velký výběr ovocných stromků
Nabízíme velký výběr ovocných stromů – vy-

brat si můžete třešeň, švestku, meruňku, brosk-

voň, ale také různé druhy rybízu, angreštu a dal-

ší. Všechny námi nabízené druhy jsou vhodné 

pro zdejší klimatické podmínky. 

Za příznivou cenu

Okrasné listnaté a jehličnaté 
dřeviny z vlastní produkce

Zahradnictví Schuch nabízí velký 

výběr listnatých a jehličnatých dře-

vin, které pocházejí z vlastní produkce ze školky 

ve Zdechovicích. „Díky tomu můžeme zákazní-

kům nabídnout dřeviny, které jsou přizpůsobené 

naším klimatickým podmínkám s velmi dobrou 

ujímatelností. Vzhledem k tomu, že jsme pěstite-

lé, je velmi příznivá i jejich cena. Připravili jsme 

širokou nabídku dřevin od malých rostlin až po 

vzrostlé stromy. 

NÁŠ TIP:

V říjnu nezapomeňte na podzimní hnojení 

trávníků, aby v dobré kondici přečkaly zimu. 

Přijďte a my vám poradíme, jak na to.

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 

Na konci října se můžete 
těšit na velký sezónní 
výprodej.

Zahradnictví Schuch v Říčanech 

najdete v ulici Černokostelecká 

(vchod z parkoviště u obchodu 

„Lidovka“ vedle Lidlu).

Uhříněves – Divadlo Bolka Polívky U22 

zahájilo novou divadelní sezónu. Ředitele 

divadla Šimona Kotka jsme se zeptali, jaké 

novinky mohou návštěvníci očekávat?

„Prioritou je obohatit program o koncerty 

– chystáme jednak koncerty v klasickém diva-

delním uspořádání, ale nově také tzv. komorní 

koncerty, kdy budou v přízemí umístěny stol-

Divadlo Bolka Polívky U22 vás nezklame
ky. Vytvoří se tak příjemná klubová atmosféra. 

Oproti divadelním představením bude možné 

konzumovat sortiment baru i během koncertu 

– zkrátka jako v hudebním klubu. Příjemná, 

uvolněná atmosféra se skvělou muzikou. Prv-

ními koncerty této řady jsou koncerty Jiřího 

Schmitzera (25.9.) a Lenky Dusilové (8.10.).

Daří se vám zařazovat do programu 
atraktivní hry? Co byste do Uhříněvsi rádi 
přivezli?

Věříme, že hry, které zařazujeme do programu 

jsou atraktivní. Některé hry není problém potvr-

dit, u některých je to obtížné. Vždy záleží na 

vytíženosti jednotlivých herců – a samozřejmě 

platí přímá úměra – čím atraktivnější divadel-

ní kus, tím obtížnější je hru dojednat. V plánu 

máme několik představení, která bychom rádi 

realizovali, ale zatím to nejde z různých důvo-

dů – jako je např. exkluzivita pro jiné divadlo 

v Praze, totální vytíženost souboru na něko-

lik sezón dopředu, technické podmínky apod. 

Mezi tyto hry patří např. Hrdý Budžes s Bá-

rou Hrzánovou, Čtyři Dohody Jaroslava Duš-

ka, Cimrmani atd.

Jak dlouho dopředu musíte program 
připravovat?

Program se připravuje několik měsíců do-

předu, ale často čekáme na potvrzení předsta-

vení pouhé dva měsíce před daným termínem.

Můžete si dovolit experimentovat a za-
řadit méně známou hru, s neznámými 
herci?

Budeme zkoušet i toto. Myslím, že od led-

na čas od času nějakou méně známou hru 

zařadíme. Sami jsme zvědavi, jak na to pub-

likum bude reagovat.

Lenka Dusilová 

vystoupí 

v Uhříněvsi 

8. října



www-pro-tir.cz

Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu, 
množství a kapacitě za kilogram 8,- Kč!

Jan Slavík
tel: 725 935 531

Rožníček Jan 
tel: 774 333 872

!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

Vysoká kvalita 
NEJLEPŠÍ CENY 

autobaterií
AKCE

www.svetdetinadlani.cz

SVĚT DĚTÍ NA DLANI 
v novém školním roce:
� Denně kurzy plavání 
pro rodiče s dětmi již 
od šestinedělí 
� Individuelní lekce 
pro rodiče s dětmi 
do 6-ti měsíců ve speciální vaně
� Kurzy málopočetných skupinek 
rodičů s dětmi od 6-ti měsíců v bazénu 
se slanou vodou o teplotě 30°C
� Pondělky s Ostrovem objevů
� Úterky prozpíváme s Yamahou
� Středy cvičíme s Petrou
� Dopoledne máme pro Vaše děti 
zabezpečen dohled v herně
V kavárně máme nový profesionální 
kávovar a opět čerstvé bagety, koláče 
a dorty. Přijďte kdykoliv – do všech kurzů 
zapisujeme zájemce průběžně.

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

Při výměně čelního 

skla finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
330 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT: 

777 322 135   

� VODA - TOPENÍ, 

INSTALATÉRSKÉ 

PRÁCE 

Tel: 604 835 260, 

inhe@seznam.cz

PEDAGOGICKÁ PORADNA – rozvíje-
ní dovedností předškoláků, zejména 
pak dětí s odloženou školní do-
cházkou – výrazně usnadňuje učení 
čtení, psaní a počítání v první třídě. 
Program nápravných cvičení pro 
školáky, kterým se nedaří psaní, čte-
ní a počítání a pro hyperaktivní děti 
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie). 
www.ChytrySkolak.cz, 
Praha 10 - Dubeč, 702 302 302.

Přijmeme pracovníka/ci na pozici 
vrátného – zkrácený pracovní úvazek 
(a zástup v době dovolených a nemoci) 

v příjemném prostředí. 
Prac. režim – ranní a odpolední
směna, prac. náplň: dohled nad 

vstupem do areálu Průhonického parku 
a BÚ AV ČR, v.v.i. a ostatní činnosti 

s tím spojené. 
Požadavky: komunikativnost, 

samostatnost, flexibilita.
Vhodné jako přivýdělek pro důchodce.

Nabídku s životopisem zasílejte na 
eva.vasnovska@ibot.cas.cz 

nebo tel. 271 015 288

Tip pro dnešní den

Další tip Zavřít

P ijede až k Vám dom

Váš po íta  opraví,
i vylepší. Zprovozní domácí
sí  i Wi  . Zkrátka vy eší za 
Vás jakýkoli IT problém...

V d li jste, že ...!

již od
390 K

773 522 232

Při úklidu nezapomeňte 
na vyčištění peřin a polštářů.

Rychlá čistírna oděvů, 

Černokostelecká 82/66, 

251 01 Říčany tel: 323 601 350, 

www.cisteniodevu.cz

Dr. Arthur Tucker (Barts Health, London): 

„Po dvou letech používání tvoří třetinu hmotnosti polštáře 

zbytky kůže, bakterie, roztoči a jejich alergenní exkrementy.“

… za zdravější spaní 
bez alergií
… za zdravější spaní 
bez alergií

Ekologické čištění

Účetnictví   Daně
NABÍZÍME:

� kompletní vedení Vašeho účetnictví

� zpracování všech daňových přiznání

� mzdové účetnictví, osobní agenda

� zastupování na úřadech

� elektronický přístup s úřady (DIS)

� zpětná rekonstrukce účetnictví

� smluvní záruky a ceny 

www.uctodane.unas.cz
tel. +420 608 333 326

email: uctodane@raz-dva.cz

Jana Vančurová & 

Na Veselí 273, 

252 42 Jesenice

� Hledám spolehlivou hospody-

ni s vlastním autem na výpomoc 

do domácnosti v Mnichovicích.

Telefon: 323605123, volat večer.

� Hledám 
muže (vhodné 
i pro mladší 
důchodce) 
na výpomocné 
práce kolem 
domů v Říča-
nech. Řidičský 
průkaz 
– podmínkou. 
Kontakt na 
telefonu: 
734 838 887, 
denně mezi 
8. až 12. hod. 

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

Okrasné školky Jevany

NOVĚ OTEVŘENO
ČISTÍRNA PEŘÍ
Černokostelecká 6, Říčany
ZHOTOVENÍ DEK A POLŠTÁŘŮ 
DO 24 HODIN
728 696 726
722 625 882

www.cistirna-peri.cz

DOVOZ A ODVOZ 
ZDARMA

� Pronajmu 

suterénní byt 1+1 

v Tehově, 5000,- 

+ služby.

tel. 607 744 436



SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO

PELETY A BRIKETY
Štěpkování větví do průměru 10 cm

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

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

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

BETON Strančice s. r. o.

b
e

t
o

n
á

r
k

a

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27

251 63 Stránčice 

Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENÍ RD

Kompletní 
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00  Pá 7:00-15.00

NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM 2013

Václav Sláma

Sosnová 221, 
251 62 Mukařov 

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

POKRÝVAČSKÉ 
A KLEMPÍŘSKÉ 

PRÁCE

PŘESTĚHOVALI JSME 

PRODEJ NÁPLNÍ DO TISKÁREN 

A MULTIFUNKCÍ OD FIRMY KMP

DO NOVÝCH PROSTORŮ 

NA ADRESE: 13. LISTOPADU 674 

ŘÍČANY U PRAHY TEL.: 

607 784 410

PRODEJ KOMPATIBILNÍCH 

KAZET DO VŠECH DRUHŮ 

TISKÁREN A MULTIFUNKCÍ 

ZA VÝHODNÉ CENY ÚSPORA AŽ 50%



ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
� POČÍTAČE 
� PRODEJ A SERVIS

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

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

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.

Možnost pořádání firemních 
akcí a večírků, rauty, turnaje

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul., 
251 62 Mukařov

OTEVŘENO OTEVŘENO 
DENNĚDENNĚ

www.bowlingvojkov.cz Rezervace: 323 660 231

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

INSTALKLUB
Vančura

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

VÝROBA NÁBYTKUVÝROBA NÁBYTKU  
Romanovský LubošRomanovský Luboš 
VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR 
kuchyňské linky, ložnice, dětské 

pokoje, obývací pokoje, šatny, 

pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostory

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

www.romanovsky.cz

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

OPRAVY A ÚPRAVY 
ODĚVŮ

provádíme kvalitně, za přijatelné ceny

• zkrácení, prodloužení délky všech typů 
oděvů • výměna zipů • výměna podšívky 
• drobné opravy • šití a opravy bytového 

textilu (záclony, závěsy, ložní prádlo) 
• výroba oděvů na zakázku

Dominika Raková, U transformátoru 402, 
251 66 Senohraby, 724 301 596



NOVÝ TRAX OD 334 000 KČ
Z N O V U Z R O Z E N Ý  O R I G I N Á L 

Chevrolet Česká republika | chevrolet.cz |  810 700 006
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TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00 Praha 10
Tel.: 267 229 344

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Prospějte i Vy životnímu prostředí 
s originální péčí ŠKODA. Program 
profesionálně renovovaných ŠKODA 
Originálních výměnných dílů je šetrný 
k přírodě a s cenovým zvýhodněním 
9–68 % také ekonomicky výhodný 
pro Vás. Díky pečlivé tovární renovaci dosahují 
ŠKODA Originální výměnné díly 100% 
kvalitativní úrovně nových dílů, takže na ně 
získáte plnohodnotnou dvouletou záruku.
Kontaktujte naše skladníky ŠKODA TUkas na 
tel. 267 229 344 nebo sklad@skoda.tukas.cz.

ŠKODA Originální výměnné díly®

2009 Koupel sojky obecné

2010 Líheň pakomárů

2011 Studánka kuny lesní

Recyklovat nás naučila sama příroda


