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Mnichovice –
Božkov se může
radovat
z nového přírodního
parku U tygra

PK podlahy Říčany
– přijďte si vybrat
podlahy a dveře
za akční ceny

Slepí potápěči 
chytají „Druhý dech‘‘
Život v kraji (st. 10)

Vzorový nízkoenergetický dům
ve Struhařově za
3,99 mil. Kč vč.
pozemku, přijďte
se podívat…

Život v kraji (str. 14)

Navštivte největší
předváděcí centrum
v ČR v Tehovci
u Říčan

akcní
nabídka
o

vybraných produktu
více na

www.one-trade.cz

Úvodník
Vážení a milí čtenáři!
Vítejte v říjnovém Zápraží. Opět jsme se pro
vás snažili získat co nejvíce užitečných informací z našeho kraje. Doufáme, že vás zaujme i rozhovor s profesionálním potápěčem Františkem
Pudilem, který se věnuje potápění již 35 let a
mimo jiné „bere pod vodu“ i zrakově postižené.
A pokud nevíte kam na výlet? Zavítejte třeba
do Modletic, kde můžete obdivovat majestátní kaštanovník jedlý, nebo do Mnichovic do
Božkova, kde dokončili krásný přírodní parčík
s domečky pro hmyz. Také se blíží výlovy rybníků – bližší informace najdete na kalendáři akcí.
Významnou říjnovou událostí jsou volby do
obecních zastupitelstev. Určitě běžte volit a nezapomeňte, že pokud nejste spokojeni s celou
kandidátkou, můžete své favority zakroužkovat,
a tak je posunout na volitelná místa.

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

Mějte se hezky
za kolektiv Zápraží Helena Vlnařová
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Život v kraji

Další dotace určené
pro školáky a předškoláky
Přála bych si, abychom více
táhli za jeden provaz
„Děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšném zvládnutí projektů. Mám radost, že se
nám podařilo získat tolik dotací a uskutečnit mnoho potřebných akcí,“ říká starostka
Martina Čermáková. „Vzájemná spolupráce
a férové jednání je totiž základem pro dobré
a zdravé fungování obce. Když jsem nastupovala do funkce, nepředpokládala jsem, že
to bude jednoduché. Vedení obce vyžaduje
znalosti zákona o obcích a celé řady dalších
zákonů a pravidel, nařízení a předpisů. Některé věci ale nemáte šanci vědět dopředu
a musí se promptně řešit až v daný okamžik.
Stále musíte být ve střehu, protože často nevinná záležitost na počátku může způsobit
ohromné problémy.
Bohužel, na co si nikdy nezvyknu a co se
mě vždy bolestně dotkne, jsou nenávistné
reakce některých lidí. Starosta nemůže dělat
jenom příjemná rozhodnutí. Chápu, že když
lidi upozorníte na chybu, je to nepříjemné,
ale nad některými reakcemi a naschvály mi
zůstává rozum stát. Naštěstí se mohu spolehnout na své kolegy, kteří mě podporují
a jde jim o prosperitu obce a ne o to zalíbit
se všem a ne o vlastní prospěch. Vždyť obec
není jen starostka a místostarosta, ale i ostatní zastupitelé, kteří se mohou uplatnit v různých komisích a výborech. Hledat ve všem
chybu, za každou cenu kritizovat bez návrhu
jiného řešení – to ničemu nepomůže a otráví
každého, kde chce něco dělat. Přála bych si,
abychom více táhli za jeden provaz a ne si
škodili, protože tak dokážeme více.“

Velké Popovice – Obci se podařilo získat
v MAS Říčansko o.p.s. (z dotačního fondu
EAFRD z EU, Programu rozvoje venkova ČR
v rámci osy IV. LEADER), další dotace určené
pro školáky a předškoláky.
„V mateřské škole se podařilo vyměnit nebezpečné staré parapety a kryty na topení,“ vysvětluje dotační manažerka Jana Tywoniaková.
“K tomu se provedla výměna ošklivých nástěnek v šatnách a nakoupili jsme úžasné dřevěné
didaktické hračky z Německa na zeď. Budovu
školky také bude nově zdobit velká barevná
smaltovaná cedule s logem školního motýla.
Pro základní školu se sice obci podařilo sehnat
peníze na nástavbu, ale projekt již neobsahoval
nábytek. Doslova nebylo na čem sedět – chyběly židle a lavice, i učitelské stoly, skříně, regály… Základem projektu tedy bylo pořízení
nábytku pro školu, a to se podařilo. Rozhodně
je třeba zmínit skvělé výkony dětí ze ZŠ (tehdejších sedmáků - 2013) a pana ředitele ve
videu, které mělo nemalý podíl na zisku bodů
pro projekt v těžké konkurenci s ostatními obcemi. Všichni přece
potřebují peníze pro
Projekt je financován Evropskou unií,
školy,“ uzavřela Jana
Evropským fondem pro rozvoj venkova
v rámci osy IV. Leader, programu
Tywoniaková.
rozvoje venkova České republiky

Foto na titulní straně: Milan "Kosatka Willy" Benc
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Fiat freemonT již od 174 990 kč

Fiat 500l již od 99 900 kč

>> Financování s 0% navýšením <<
>> Až o 169 000 Kč méně na speciální edici Fiat Freemont Black Code <<
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Rodina 500L: komb. spotřeba 4–7 l/100 km, emise CO2 105–163 g/km.
Freemont: komb. spotřeba 9 l/100 km, emise CO2 210 g/km.

Zaplatíte dvě roční splátky (včetně pojištění), zbývajících 22 měsíců platíte pojištění.
Fiat 500 1,4 Air při ceně vozu 299 700 Kč vč. DPH: celková výše úvěru 199 810 Kč při akontaci
99 890 Kč, úroková sazba 0 %, RPSN (včetně havarijní pojistky) 7,8 %, měsíční splátka úvěru (1.¬–11. a 13.–23.) 0 Kč, roční (12. a 24.) splátka úvěru 99 905 Kč, 1.–24. měsíční splátka HAV
u pojišťovny Generali 752 Kč, POV 311 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 4 496 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, havarijní pojištění, povinné ručení, poplatek) 229 818 Kč, délka úvěru 2 roky, počet splátek úvěru 2.
Fiat Freemont 2,4 při ceně vozu 524 970 Kč vč. DPH: celková výše úvěru 349 997 Kč při akontaci 174 973 Kč, úroková sazba 0 %, RPSN (včetně havarijní pojistky) 7,8 %, měsíční splátka úvěru (1.–11. a 13.–23.) 0 Kč, roční (12. a 24.) splátka úvěru 174 999 Kč,
1.–24. měsíční splátka HAV u pojišťovny Generali 1 317 Kč, POV 480 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 7 875 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, havarijní pojištění, povinné ručení, poplatek) 401 001 Kč, délka úvěru 2 roky, počet splátek úvěru 2.
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Celý život někam padám, rozbíjím si hubu,
ale při potápění jsem svobodný
Láká vás potápění? Chcete poznat tajemný svět pod vodní hladinou a zároveň se stát součástí
prima party a získat nové kamarády? To vše vám umožní František
Pudil, který se potápění věnuje již
35 let a vyškolil na 1200 potápěčů.
Je při potápění dobrá parta důležitá?
Samozřejmě že je. Potápění je krásný
sport, který si chcete užít, tak přece
nebudete trávit volný čas s někým,
kdo je vám protivný. A já respektuji
i to, když někomu nesednu já jako
instruktor. Nabízíme zkušební ponor, během kterého si každý může
vyzkoušet, zda nám spolupráce bude
dobře klapat. Tak zjistíme, zda vás potápění bude bavit a jestli vás bavím já.
Je potápění nebezpečné?
Není, pokud se dodržují všechna pravidla a nepřeceňujete své síly. Během
potápěčského výcviku se naučíte,
jak předejít všem komplikacím a pokud nastanou, tak se je naučíte řešit.
V kurzu se seznámíte, co pro lidský
organismus znamená změna tlaku při
sestupu do hloubky a co dělat, když
například začne unikat vzduch nebo
ztratíte vztlak a nemůžete vystoupat
na hladinu. Každý potápěč musí znát,
co všechno je potřeba před ponorem
a během něho kontrolovat. Jsou ale
takoví jedinci, kteří nedodržují pravidla, mají potřebu se předvádět, a to
se pak může přihodit spousta věcí.
A nebo také ne! Někdo opravdu riskuje, „tahá čerta za nohu“ a stále mu
to prochází.
Obáváte se dekompresní nemoci?
Mnoho lidí se mylně domnívá, že
největší nebezpečí pro nás představuje dekompresní neboli kesonová nemoc. Při běžném rekreačním
potápění však potápěč nedosahuje
takových hloubek a délek ponoru,
aby nemohl kdykoli a přímo bez zastávek vystoupit na hladinu. Největší
nebezpečí pro potápěče je ukryto
v jeho hlavě. Pokud se člověk potápí
s rozmyslem, nemělo by se mu nic
špatného stát. Kurz připraví nové
adepty potápění na řešení všech mimořádných situací, které mohou pod
vodou nastat a nabízí jim bezpečná
řešení. To bude fungovat zejména
při dodržování pravidel a respektování vlivu prostředí. Je velký roz-
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díl pokud se potápěči něco přihodí
v hloubce řekněme 10 – 20 m nebo
v hloubkách pod maximální hranicí
potápění se vzduchem, která je 40 m.
I malý problém, pokud nastane ve
velké hloubce, může mít fatální následky. Stejně tak se pohodový ponor může změnit v boj o holý život,
když se budeme potápět za špatného
počasí. Větru dešti zatím poroučet
neumíme, tak bychom si za bouřky
měli najít bezpečnější zábavu.
Zažil jste případy, kdy skutečně
někdo kvůli nedodržení pravidel
zahynul?
Uvedu tento smutný příklad, kdy mladá dívka zahynula naprosto zbytečně.
Podotýkám, že nebyla mojí klientkou,
ani se nepotápěla s naší skupinou. Byl
naplánován ponor v moři, kde se na
jednom úseku musel překonat silný
proud. Potápěči měli jasné instrukce,
jak úsek ve dvojicích překonat a kde
potom mohou pozorovat měsíčníky.
Pokud by se jim napoprvé proplavat
nepodařilo, neměli zkoušet druhý pokus a měli se hned vynořit, kde už je
čekala loď. Jedné dívce se proplavat
nepodařilo, ale měsíčníky chtěla moc
vidět. Zkusila to znovu, proud ji odnesl, ztratila orientaci a utopila se.
Jsou nějaká zdravotní omezení, se
kterými se potápět nelze?
Před zahájením kurzu musí mít každý absolvovat lékařskou prohlídku. Potápění může být nebezpečné
například se závažnými srdečními
chorobami, při epilepsii. Záleží na
posouzení lékaře. Nicméně ani
s obyčejnou rýmou se potápět nedá.
Ucpaný nos vám může pod vodou
nadělat spoustu nepříjemností.
S rýmou pod vodu tedy ne, ale zrakové postižení není překážkou?
Není. V potápění se zrakově postiženými má náš klub letité zkušenosti
a potopilo se s námi více než sto
zájemců s různými stupni poškození zraku. Nebereme to jako nějakou
specialitu, prostě se potápíme s každým, kdo má zájem. A také nerozlišujeme, zda má zájemce o potápění
nějaký handicap. Podle mne má totiž
nějaký větší či menší handicap každý z nás. Jde jen o to, zda nám naše
znevýhodnění dovolí absolvovat ten
konkrétní sport. Pochopitelně pro
člověka, který přišel o zrak, může

V českých lomech je krásně. Foto: Hynek Kašpar

být některá činnost neuskutečnitelná – například řízení motorového
vozidla. Ani takové fotografování
nebude úplně smysluplné, i když
jsem četl i o slepém fotografovi.
Co lidi neudělají pro slávu, že? Ale
potápění je podle mne činnost, která
má smysl i pro slepce. Když jsem
se kdysi ptal jednoho z nevidomých
potápěčů, co si z potápění (kromě vody v uších) odnáší, řekl mi:
„Osmdesát procent okolního světa
vnímá člověk očima a těch zbývajících dvacet ostatními smysly. Mně
těch dvacet procent stačí. Celý život
někam padám, o něco si rozbíjím
hubu a pod vodou mám několik desítek minut stav beztíže. A je velmi
příjemné nebát se, do čeho narazím.
A také se o potápění super povídá
v hospodě a balí holky.“

Potápění si vyzkoušel i Vladimír Machota – mezinárodní instruktor a předseda
školy Taekwon-do Kwang Gae Říčany,
který před dvěma roky při skydivingu
utrpěl úraz a přišel o zrak. Vládi jsme se
zeptali, jak se cítil při prvním ponoru:
„Fyzické pocity bych shrnul do
jednoho slova a to je uvolnění. Psychické pocity byly daleko bouřlivější.
Cítil jsem očekávání, respekt, touhu
něco dokázat a užít si to. Při potopení
jsem samozřejmě ucítil tlak v uších
a také jsem si ihned uvědomil, že
prostor kolem mě mi dává možnost
úžasného relaxu. V podstatě jsem vypnul „hlavu“ a propadl se do jiného
světa. Chtěl bych poděkovat Fandovi
Pudilovi a Hynkovi Kašparovi, že mi
umožnili tento krásný zážitek.
Mějte se a smějte se
Láďa

Druhý dech
Klub potápěčů 2. dech je sice historicky velmi mladý, ale při svém
vzniku navázal na činnost započatou před více než patnácti lety.
Na konci minulého tisíciletí František Pudil poprvé ukázal potápění
slepým přátelům. Jeho nápad se setkal s velkým nadšením u slepecké komunity organizované v SONS (sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). Za 15 let nasbíral mnoho zkušeností a jeho
rukama prošlo více než sto adeptů potápění. Časem se hlavním
partnerem pro potápěčské aktivity nevidomých stal nadační fond
Mathilda o.s. www.mathilda.cz
Hlavním posláním 2. dechu je vytvoření výcvikového manuálu pro
průvodce nevidomých a slabozrakých tak, aby toto specifické potápění mělo oporu ve stávající legislativě. Výcvik musí být upraven
jasnými pravidly, která minimalizují možnost jakéhokoliv úrazu
a instruktoři a průvodci musí mít možnost opřít se o taková pravidla v případě nehody při potápění s nevidomými, stejně jako je tomu
u ostatních kurzů potápění.
Klub potápěčů Druhý dech a potápěčská škola potápění.cz provádějí potápění se zrakově postiženými a výcvik průvodců zdarma.
Účastníci si platí jen vstupy do bazénů nebo lomů.

Netrávíme čas hloupými hádkami
Se starostou Ondřejova Martinem Macháčkem
jsme si povídali o stavbě školky a o tom, že peníze
nejsou všechno…
Končíte druhé volební období ve funkci a zase
jdete do voleb. Jak se cítíte?
Dobře, protože se setkávám se samými slušnými
lidmi a protože se naší obci daří. Obojí je moc důležité. Starostování je jako každá jiná tvůrčí práce.
Sportovec, vědec, muzikant nebo třeba řemeslník
usiluje o to, aby dosáhl co nejlepšího výkonu, aby
po něm zůstalo něco hezkého a užitečného. A přesně o totéž se snaží i každý slušný starosta. Když se
mu podaří v obci něco rozumného postavit, když je
jeho obec hezká, když je v ní bohatý kulturní, sportovní a společenský život, má z toho stejnou radost
jako třeba trenér, jehož mužstvu se daří v soutěžích.
Oni to starostové nahlas neříkají, ale taky mezi sebou tak trochu soutěží, kdo bude mít lepší obec. To
je přirozená lidská vlastnost.
Jak se pozná, že se Ondřejovu daří?
Já jsem starý matfyzák, proto dám na čísla. Od počátku roku 2011, tedy za tři a půl roku, jsme podle
účetnictví investovali přes 114 milionů, to je asi
78 000 korun na obyvatele. A začínáme stavět
školku, to bude ještě dalších přibližně 20 milionů.
Do konce roku určitě přesáhneme 80 000 korun
investic na obyvatele. Velká většina z investic
v tomto volebním období byla na vodovod, kanalizaci a čističku, ale taky třeba na nákup traktoru a jeho příslušenství. Vodovod je už prakticky
v celé obci, kanalizace ve velké většině.
Kde jste vzali peníze na takové investice?
Neutrácíme zbytečně za provozní výdaje. A taky jsme
v tomto volebním období získali celkem 64 milionů korun z dotací. Hodně jsme čerpali na vodovod a kanalizaci, ale teď začínáme čerpat další. Jde o projekt „Novo-

stavba mateřské školy v obci Ondřejov“, na který jsme
dostali dotaci 16 900 400 Kč z ROP Střední Čechy.
Dále nám MAS Říčansko přidělila dotaci
349 587 Kč na úpravu veřejného prostranství –
okolí křižovatky v místní části Turkovice. Stavbu
provádí osvědčená firma Delfos pana Romana Tlášeka z Doubravčic. A z Programu rozvoje venkova
jsme dostali dotaci 864 000 Kč na opravu a zpevnění lesních cest. Chci poděkovat daňovým poplatníkům Evropské unie, protože ty peníze pocházejí od
nich. Musím říct, že nechápu politiky, kteří na EU
jen nadávají a chtěli by z ní vystoupit. Já jsem velmi
rád, že jsme členy EU, a vidím v tom skoro samé
výhody. A nejen kvůli těm dotacím.
Jaké je hospodaření obce?
Zase uvedu čísla – letos jen za první dvě třetiny roku
máme pravidelné příjmy 15,1 mil. Kč a provozní výdaje 9,8 mil Kč, takže jsme ušetřili 5,3 mil. Kč. Za
rok tedy můžeme ušetřit víc než 6 mil. Kč, a za to
se už dá něco postavit. Ta čísla jsou asi nudná, ale
starosta si je musí hlídat, jinak to nejde. Obce dnes
už většinou netrpí takovým nedostatkem peněz jako
před několika lety. Je to díky tomu, že část starostů se
začala angažovat i v celostátní politice. Založili jsme
hnutí Starostové a nezávislí a podařilo se nám v parlamentu prosadit navýšení daňových příjmů obcí.
Takže peníze jsou to hlavní, proč se obci daří?
Peníze jsou nutnou podmínkou, když je nemáte,

V Ondřejově byla zahájena realizace projektu
„Novostavba mateřské školy
v obci Ondřejov“
Na začátku září byla zahájena realizace projektu
„Novostavba mateřské školy v obci Ondřejov“
(CZ.1.15/3.3.00/77.01778), který je spolufinancován
z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy
(z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Stavba
by měla být dokončena v dubnu 2015.
Novou budovu školky budou tvořit dvě samostatné
jednotky. Každá jednotka pro 24 dětí bude disponovat vlastním sociálním zázemím, šatnou a přípravnou jídla. Společné budou prostory šaten personálu,
technická místnost pro vytápění objektu apod.
Díky této stavbě a jejímu vybavení včetně moderních technologií bude možné ještě zkvalitnit výuku
a práci s dětmi. Školka a její pěkná zahrada leží
v klidné části obce, bude tam radost chodit.
Po její dostavbě budeme mít na dlouhý čas po
starostech s umisťováním dětí do školky. Zatím
nás trápilo, že jsme museli hodně zájemců odmítat.
Dobrou zprávou pro obec je i to, že v nové školce
vznikne několik pracovních míst.

obec stagnuje nebo chátrá. Ale nejsou všechno.
Obec potřebuje nejen investice, ale i kulturní,
společenský a sportovní život. Když říkám, že se
Ondřejovu daří, myslím tím i to. Například našich
13 spolků, naše vyhlášené Sportovně kulturní centrum, dlouholetý cyklus komorních koncertů v ondřejovském mlýně, sportovní soutěže organizované
TJ Sokol Ondřejov a spoustu další práce. A ještě
něco. Moc důležité taky je, že se nám v zastupitelstvu daří spolupráce, že netrávíme čas hloupými
hádkami. Všem zastupitelům za to chci poděkovat.
A věřím, že ta dělná atmosféra tu bude i následující
čtyři roky.

Z nového parku U tygra máme radost
Mnichovice – Božkov se může radovat z krásného
přírodního parku U tygra, který byl slavnostně předán veřejnosti na konci září. Akce byla financována
z dotace MAS Říčansko ve výši 309 000 Kč.
A jak nápad vytvořit tento park vznikl? „V minulém roce jsme v obecním časopise uveřejnili
výzvu pro aktivní občany, aby zkusili navrhnout
úpravu zanedbaného parčíku za trafostanicí s tygrem v Mnichovicích na Božkově,“ vysvětluje
místostarostka Petra Pecková.
„Přihlásilo se 11 zájemců, kteří měli chuť věnovat čas a energii na úpravu svého okolí. K této
pracovní skupině se přidali i členové občanského
sdružení Božkov u Mnichovic a společně navrhli
spoustu nápadů a zpracovali kompletní dokumentaci včetně podrobného položkového rozpočtu. Na
mě zbylo napsat žádost na MAS Říčansko.“
Pět hmyzích domečků
„Díky dotaci mohou lidé využívat novou zpevně-

nou cestičku přes park. Také zde vyrostla úplně
nová dobrodružná stezka kolem veverčího stromu, hadí skalky nebo hmyzích domečků. Právě
na hmyz je park zaměřen. Hmyzích domečků je
pět a doufáme, že děti ze MŠ a ZŠ budou v rámci své enviromentální výchovy park navštěvovat.
Vybudováno bylo i posezení se stoly z přírodních
kmenů a mezi modříny nabízí odpočinek lavička-stonožka. Aby si děti s rodiči mohly při procház- občanům, kteří se pracovní skupiny zúčastnili.
ce parkem zadovádět, připravili jsme pro ně tři Vznikly skvělé nápady a skupina byla navíc plodpřírodní herní prvky, hru mikádo, svislou a vodo- ná i jinak. V průběhu práce na parku se narodila
rovnou skrýš a pochozí špalky. Samozřejmě ne- dvě miminka a z pracovního přátelství se nakonec
chybí ani odpadkové koše. Původní dřeviny byly zrodila i nová firma na těhotenské šaty. Hlavně se
ošetřeny, keře podél silnice upraveny a navíc byla ale ukázalo, že lidem není jedno, v jakém prostředí žijí a jsou ochotni pro úpravu veřejného prostovysazena nová zeleň.
Velké poděkování patří nejen MAS Říčan- ru i něco udělat,“ uzavřela Petra Pecková.
sko, městu Mnichovice
a všem donátorům, kteProjekt je financován Evropskou unií,
ří projekt podpořili, ale
Evropským fondem pro rozvoj venkova
v rámci osy IV. Leader, programu
hlavně všem aktivním
rozvoje venkova České republiky
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Obce musí mít „zásobník“ projektů

Babice – Nová moderní školka v Babicích zahájila svůj provoz v září. Kapacita 48 míst byla
zcela naplněna. „Jsem ráda, že se nám výstavbu
nové školky podařilo na zastupitelstvu prosadit,
na jaře jsme pak získali i dotaci z operačního
programu regionu soudržnosti Střední Čechy
2007-2013., která výrazně vyřešila financování
projektu a také jsme celou akci zaštítili a dotáhli do úspěšného konce,“ říká Martina Kloubová
ze sdružení Společně pro Babice. „Chtěla bych
poděkovat zejména Janu Heřmanskému, který
se realizaci celého projektu intenzivně věnoval.
Zajistil změny v územním plánu, připravoval
výběrová řízení na vlastní stavbu školky, a také
na její vybavení. V neposlední řadě dohlížel na
celý průběh stavby.
Úspěch v žádosti o grant nás utvrdil v tom, že
obec musí být připravena a mít „zásobník“ projektů. O to jsme se snažili v průběhu posledních čtyř
let a vytvořili portfolio akcí, které bychom v obci
rádi realizovali. Pokud se objeví vhodný dotační
titul, můžeme okamžitě reagovat. Ve spolupráci
s paní Heřmanskou a Dvořákovou se nám podařilo připravit projekty na vybudování víceúčelového sportovního hřiště, nového přechodu pro chodce, na opravu kapličky, revitalizaci návsi. Máme
připravenou vizualizaci opravy staré školy, která
se může stát komunitním centrem, školou, kulturním domem, který zde také chybí.“
Díky nové školce Dráček je v Babicích zajištěna předškolní výchova dětí. Uvažujete
i o zřízení vlastní základní školy?
To je další velké téma našeho sdružení Společně
pro Babice. Nyní se zdá být problém vyřešen –

Děti by nemusely dojíždět, posílil by se komunitní život a sousedské vztahy v obci, měli bychom
ve škole větší rozhodovací pravomoce a v neposlední řadě – ne každému se atmosféra velké
školy v Mukařově musí líbit.

Babice uzavřely smlouvu s Mukařovem a naše
děti mohou navštěvovat místní školu. Určitě to
bylo správné řešení, zvláště v situaci kdy nám
Říčany bez předchozího upozornění vypověděly
smlouvu a naši prvňáčci by neměli kam jít. Ale
navýšení kapacity ZŠ v Mukařově obec stálo
nemalé peníze. Na kontejnerovou přístavbu již
obec přispěla a na zděnou přístavbu, která probíhá v současné době, bylo vyčleněno 1,8 miliónu
Kč. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, ale
obáváme se, že dětí je v Babicích tolik, že později nebude stačit ani navýšená kapacita mukařovské školy. Proto naši zástupci sdružení Společně
pro Babice budou prosazovat vypracování řádné
demografické studie, kolik babických dětí a kdy
nám doroste do povinné školní docházky. Chceme otevřít veřejnou diskuzi, zda by se Babicím
nevyplatilo vybudovat místní školu malotřídního
typu – třeba formou detašovaného pracoviště.

Mají Babice vypracován nový územní plán?
To nás teprve čeká. Babice prošly masivní
výstavbou, počet obyvatel vzrostl o několik
set v průběhu posledních let na více než 930
obyvatel a ještě zbývá spousta nezastavěných
pozemků. Sdružení Společně pro Babice bude
prosazovat, aby se developeři a stavební firmy
podíleli na budování komunikací a infrastruktury. Nechceme již další lokality bez upravených
vozovek, chodníků a veřejného osvětlení. Další
prioritou je péče o již zastavěná území – v rámci možností obecního rozpočtu chceme tyto
lokality zvelebovat. V plánu jsou zpomalovací
retardéry, nové chodníky, přechody pro chodce,
a také například odpadkové koše. Naším cílem
je propojit celou obec, aby se dala bezpečně
projít pěšky nebo na kole. Také plánujeme vybudovat cyklostezku do Mukařova.
Budete podporovat dobré sousedské vztahy?
To je podle nás pro obec to nejdůležitější. Opravené vozovky jsou fajn, ale pokud se lidé uvnitř
obce hádají a nemají chuť se potkávat, je to pro
obec mnohem horší než díry v silnici. Dalším
podstatným krokem je otevřít Obecní úřad veřejnosti, kde máme podporu v panu Chadrabovi, který zná informační systémy a jejich využití
ve veřejné správě.

Modletický kaštanovník jedlý se dočká pasování
Modletice – V centru obce se nachází Zámecký
rybník, který nyní prochází odbahněním a dojde
také na úpravu a revitalizaci břehů. „Je to další krok k úpravě centra obce,“ říká starosta Jiří
Aron. „Bohužel Modletice nemají náves, nějaký prostor, který by sloužil jako přirozené centrum. Pokud se koná nějaká větší obecní akce,
scházíme se v podstatě na křižovatce, což není
zrovna ideální. Ve strategickém plánu obce jsme
si vytyčili, že zkusíme najít prostor, kde by náves mohla vzniknout. Líbilo by se nám upravit
areál, kde leží bývalé zemědělské dílny. Objekt
vlastní soukromý majitel a prostory pronajímá.
Rádi bychom našli nějaké společné řešení, abychom mohli areál revitalizovat a vystavět zde
multifunkční objekty, které by umožnily další
rozvoj obce. Vše by mělo být situováno tak, aby
vznikla naše vysněná nová náves.
Funguje v obci nějaký společenský sál?
Majitelky modletického zámku vybudovaly v jeho prostorách krásný moderní sál,
kde se konají nejrůznější společenské akce,
akce pro děti a například i plesy modletických hasičů.
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Program pro děti po celý den:
Skákací hrad | malování na obličej
technologické hračky
Občerstvení

V obci je poměrně hodně stromů. Udržujete je?
Modletice bohužel nejsou tak „zelené“, jak bychom chtěly. Většina stromů vyrostla z náletů
a nikdo o ně nepečoval. Na jejich stavu je to znát.
Ačkoliv na první pohled vypadají dobře, mnoho
stromů není v dobré kondici. Naštěstí jsme získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na revitalizaci obecní zeleně. Arborista již důkladně prohlédl veškerou zeleň a kácení
se určitě nevyhneme. Ale zase zasadíme dalším
generacím krásné zdravé stromy.
Modletice se mohou pyšnit jedním velice
vzácným stromem…
Ano! Jde o kaštanovník jedlý, takový jako je
u nás, není v Čechách příliš běžný. Navíc jde
o starobylý strom, který má obvod kmene 436
cm, což je úctyhodné. Podle odborníků se jedná
o největší kaštanovník jedlý nejméně ve Středočeském kraji. Takový strom nám „závidí“
i v Průhonickém parku. Jeho plody jsou velice
chutné. V neděli 12. října se uskuteční slavnostní pasování kaštanovníku jedlého. Pasování
značí předstupeň k vyhlášení za památný strom
v České republice.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
OBCHODNÍHO CENTRA

Odbahnění Zámeckého rybníku úspěšně pokračuje

Vzácný kaštanovník dostal své čestné místo
i na novém znaku obce.
Jsme pyšní na náš nový znak, na kterém je právě
list kaštanovníku setého a figury převzaté z erbů
místních rodů. Nové symboly obce Modletice
již byly schváleny podvýborem pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny a mohou tak
nyní být oficiálně využívány při prezentaci obce.
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Bývalí starostové podporují
sdružení PRO Říčany

Obecní úřad má novou střechu
a na hřišti rostou jahody
Herink – Vedení obce se podařilo zrealizovat opravu střešního
pláště budovy obecního úřadu za
pomoci dotace z MAS Říčansko
ve výši 495 000 Kč. Budova z roku
1998 stojí ve středu obce a kromě
obecního úřadu zde sídlí Sbor dobrovolných hasičů Herinka a obchod
s potravinami. Také zde funguje společenská místnost, kde se odehrává
většina místních kulturních akcí – divadélka pro děti, mikulášské besídky, diskotéky, pletení pomlázek, cvičení pro dospělé a další. Budova tak
slouží jako přirozené centrum obce.
„Těší nás, že se podařilo střechu
opravit, protože byla ve velmi špatném technickém stavu a již zatékalo
do nosných zdí,“ vysvětluje starostka Jitka Schwarzmayerová. „Radost máme i z úpravy dětského
hřiště, jež leží hned vedle úřadu.
V rámci získání dotace z MAS Říčansko jsme se zavázali vysadit na
hřišti novou zeleň. Vybrali jsme takové druhy rostlin, které nejsou pro
děti nebezpečné a naopak mají užitek. Vysadili jsme zde jahody, rybíz,
maliny, ostružiny, jabloně, lísky
a také léčivé bylinky. U zeleně plánujeme zřídit informační tabulky,
aby se děti dozvěděly, co zde roste
a že vše mohou i bezpečně sníst.“

Probíhala oprava střechy bez
komplikací?
Bohužel ne. Vypsali jsme poptávkové řízení a vybrali firmu s nejlevnější nabídkou. Podle smlouvy
měl být projekt dokončen za jeden
měsíc. Společnost SHORT s.r.o.
však zahájila práce o 14 dní později, čímž nabrala skluz hned na
začátku. Potom se začaly objevovat nedostatky v odvedené práci,
na které upozorňoval náš stavební
dozor a firma je nedokázala včas
odstranit. Ke všemu začaly vydatné deště a odkrytou střechou
opakovaně nateklo do úřadu. Po
odkrytí materiálu musely být provedeny dvoje vícepráce a i toto
způsobilo prodlevu. Zdržení se
nakonec oproti smluvnímu závazku protáhlo na téměř sedm týdnů.
Bohužel vzhledem k tomu, že tato
akce má být spolufinancována
z dotace, byli jsme vázáni předpisy a nemohli se s touto neseriózní
firmou rozloučit. Dílo se nakonec
podařilo kvalitně dokončit, ale
stálo nás to mnoho úsilí a také
nepříjemností. Kvůli stavbě totiž
bylo z důvodu bezpečnosti zavřeno dětské hřiště, které se nachází
bezprostředně vedle budovy, což
samozřejmě maminky a především děti nelibě nesly.

Domnívám se, že by určitě
stálo za to zřídit nějaký veřejný
registr neseriózních společností
a zpřísnit pravidla, za jakých se
firmy mohou zúčastnit soutěží
pro veřejné instituce. Firmy totiž
ve výběrových řízeních mnohdy
vyloženě lžou a dostávají obce
do obtížných situací. Zákon o veřejných zakázkách nám nařizuje,
že musí být vybrána firma s nejnižší nabídnutou cenou. Podlé
mého by však mělo být přihlíženo i na reference a také na délku
fungování společností na trhu.
Jak mohu důvěřovat firmě, která
existuje půl roku, protože majitel
stále zakládá nové společnosti
a pak je ruší?

Budete kandidovat i v tomto volebním období?
Již ne. Kandidátku do zastupitelstva
a následně na starostku jsem přijala v době, kdy v obci nebyl o řízení
a vedení obce zas takový zájem.
A pro mě to byla výzva, kterou jsem
ráda přijala. Naší obec v minulosti
musel řídit nucený správce z MV, a to
pro žádnou obec není vůbec dobré.
Jsem ráda, že se podařilo nastartovat
spoustu dobrých věcí a lidé začínají
mít o obec, kde žijí, zájem. Koná se
u nás spousta společenských a sportovních akcí, na kterých se lidé mají
možnost potkat a diskutovat.
Novému zastupitelstvu budu určitě držet palce, protože práce je
v Herinku ještě mnoho.

Pracovat bez zbytečných řečí
„Mým cílem je podpora nových tváří. Jsem
ráda, že se v Říčanech dokázali dát dohro-

mady lidé s obrovskou motivací a vizí posunout Říčany zase o kus dopředu. Vážím
si moudrých lidí, kteří ve svém profesním
životě dokázali uspět, a nyní se rozhodli,
že nastal čas udělat něco pro naše město.
Jejich odborné znalosti, profesní zkušenosti a osobní vlastnosti jsou zárukou toho, že
mohou vytvořit dobrý tým, tvrdě pracovat
a řešit problémy města v duchu motta Bez
zbytečných řečí, věcně, otevřeně,“ uvedla ke
své podpoře Adriena Mrázová.
Vím, že Říčany mají na víc
„Města a obce naší republiky jsou můj život. Proto vím, že Říčany mají na mnohem
víc,“ řekl Jaromír Jech, který pracuje jako
Ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání
Svazu měst a obcí ČR a dodal: „Chci kvalitní vedení, starostu, který se svému poslání
bude věnovat na celý úvazek. Připojením
svého jména ke jménům těch, kdo pro Říčany v minulosti vykonali mnoho užitečného, chci vyslat jasný signál všem, kteří nás
v uplynulých 25 letech podporovali, že tak
mohou učinit směle i nyní. Naši kandidáti na

předních místech splňují veškeré mé náročné
požadavky.“
Kandidáty PRO Říčany podpořily významné
osobnosti. Více informací na www.proricany.cz
„Simonu Fialovou znám již několik let, poznal
jsem ji v Museu Kampa – Nadaci Jana a Medy
Mládkových. Simona pro toto významné museum již delší dobu zcela zdarma pracuje, což je
pro mě potvrzením jejích morálních hodnot.
Jsem přesvědčený, že takové lidi česká politika
potřebuje.“
JUDr. Jiří Pospíšil,
poslanec Evropského parlamentu
„S panem Danielem Kohoutem jsem měla
čest spolupracovat čtyři roky. Je to čestný,
pracovitý a inteligentní člověk. Základní
školu v Říčanech vedl profesionálně, nadčasově a zodpovědně. Jsem přesvědčena, že své
morální, lidské a profesionální hodnoty bude
realizovat také v politice.“
Marie Růžičková, ředitelka obecně
prospěšné společnosti Kroužky

Projekt je financován Evropskou unií,
Evropským fondem pro rozvoj venkova
v rámci osy IV. Leader, programu
rozvoje venkova České republiky

Hezký indiánský den

Mukařov získal dotaci na školu

Svojetice – V obci došlo ke krádeži! Kmen Utahů ukradl vzácnou mapku, na
které byl vyznačen plánek s cestou k pokladu Apačů. Dětem ze Svojetic se však
podařilo překonat všemožné nástrahy a mapu získaly zpět. A víte, kde byl poklad
ukryt? Na hřišti u tenisových kurtů, kde na děti čekala sladká odměna a zlato.
„Indiánský zářijový den jsme si skvěle užili,“ říkají členové Společnosti pro
uspořádání Mistrovství světa v kopané ve Svojeticích, kteří celou akci připravili. „Děti musely vyluštit indiánské písmo, překonat překážkovou dráhu nebo se
trefit do terče. Nechyběl ani kovbojský dostavník a pravá zálesácká pochoutka
– pečené buřtíky. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společné akce.“

Mukařov – Zastupitelstvo obce Mukařov na konci školního roku operativně rozhodlo, že vyřeší nedostatek míst ve škole nástavbou dalších
kontejnerů. Na celé akci se finančně podílely spádové obce Babice, Doubek, Klokočná, Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec, pro které mukařovská škola zajišťuje školní docházku. Celou akci se podařilo zvládnout
a děti mohly v září nastoupit do nových učeben.
Obec Mukařov také obdržela dotaci z ministerstva financí na přístavbu
budovy ZŠ Mukařov. Práce již byly zahájeny na konci léta. „Máme velkou
radost, že se nám podařilo úspěšně završit naše více než roční úsilí. I když
celou stavbu máme ještě před sebou,“ říká starosta Rudolf Semanský. „Rád
bych poděkoval za spolupráci zejména Ondřeji Jákobovi. Troufám si říci,
že tato stavba nemá v posledních desetiletích v naší obci srovnání. Třípodlažní stavba pro 270 dětí bude samozřejmě sloužit dětem i z okolních obcí,
jejichž zastupitelstva již odsouhlasila, že se na financování
stavby budou podílet. Současně
bude možné opětovně zřídit specializované učebny a uvažujeme
i o zřízení tzv. nultého ročníku,
který by měl významně odlehčit
mateřské škole. Nevyhnutelné
zřejmě bude i zbudování nových
parkovacích míst - zkrátka, okolí naší základní školy se po letech významně změní.“
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Nové volební uskupení PRO Říčany podpoří v nadcházejících
komunálních volbách
hned dva významní
starostové Říčan u Prahy – Adriena Mrázová
(starostka v letech 2002
až 2010) a Jaromír Jech
(starosta v letech 1990
až 1994). Každý z nich
přitom v minulosti reprezentoval jinou politickou stranu. Adriena
Mrázová byla do čela města zvolena na kandidátce SNK-ED. Jaromír Jech byl zvolen prvním
polistopadovým starostou za Občanské fórum.
Nyní jsou oba symbolicky na posledním a předposledním, tedy na dvacátém a dvacátém prvním místě kandidátky PRO Říčany. Nečekají,
že budou zvoleni, chtějí vyjádřit důvěru nové
volební platformě.

ŘÍJEN

říjnu.
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Život v kraji

Život v kraji

Nově schválený Územní plán se
nesetkává s příliš kladnými reakcemi
Nový uzemní plán se stává zdrojem diskusí a polemik. Nejvíce
je kritizováno vedení města, které těsně před dokončením, bez
možnosti, aby vzalo v úvahu i zájem negativně dotčených majitelů
– prosadilo své stanovisko. Tato diskuze vzniká vždy tam, kde není
možné vyhovět všem a obětují se jednotlivci ve prospěch většiny.
Tato politika by se dala pochopit, kdyby se tak postupovalo ve všech
případech stejně. Nově schválený ÚP budí rozpaky. Kde šlo vyhovět,
tak se zamítalo. Kde to nebylo potřebné, vyhovělo se beze zbytku i nad
rámec požadovaného. Je zřejmé, že ne na každého je používán stejný metr
a určitě takové protekcionářství nesvědčí o prozíravém vedení města.
Dokončení bytových domů Na Fialce se toto rozhodnutí také dotkne.
Podle plánu měl a vznikne v areálu park, který tam společnost RIM
chtěla vždy vybudovat, aby sloužil obyvatelům domů a stal se součástí
jejich domovů. Změnou územního plánu bylo toto prostranství změněno
na veřejnou zeleň, a tato zmínka na mapě ÚP znamená, že vybudovaný
park na náklady soukromého investora si město zařadí do kolonky svých
úspěchů. A ačkoliv město do této veřejné zeleně nic neinvestuje, bude mít
právo pouze o tomto území rozhodovat.
Je to jenom jeden z případů, kdy se dá pochopit účel, pro který bylo
toto rozhodnutí učiněno ze strany vedení Městského úřadu Říčany. Je
pro mě ale nepochopitelné, že u vedení města je zakořeněn názor, že
osobní zaujatost vůči projektu, je postavena v tomto případě nad veřejný
zájem. V době, kdy je čím dál těžší sehnat práci, tak malicherné a osobní
spory lidí kolem o.s. Fialka zabraňují tomu, aby české společnosti

Medvídek PÚ se přestěhoval k lesu
Haló, haló! Oznamuje se, že vaše oblíbená
školička „Medvídka PÚ“ se přestěhovala
z Nádražní ulice do Lomené do Mnichovic
– Božkova. Velkou výhodou je, že máme
zahradu, nedaleko leží les a louka. Stala
se z nás taková lesní školka.

Mateřské centrum Medvídek zve širokou
veřejnost na zajímavé akce:
■ 21. října: Co děti nejvíce potřebují
(Přednáška PhDr. Iveta Míková)
■ 10. listopadu: Strach má velké oči aneb
dětské strachy a úzkosti
(Přednáška PhDr. Iveta Míková)
Od 18.00 – 19.00 hodin, cena 250 Kč,
rezervace: info@skolkamedvidkapu.cz
■ 23. listopadu: Kurz první pomoci pro maminky

Změny v uzemním plánu se dotkly tohoto pozemku

zaměstnávající české zaměstnance mohly pokračovat v práci a dokončily
celý areál. Možná si neuvědomují, že jejich provinční malichernost
namířená, jak zveřejnil pan Štěpánek, proti „cizímu kapitálu“ a pan Kořen
– „oligarchům“ je bublina, která splaskne v momentu, kdy si uvědomí, že
domy na Fialce jsou budovány českou společností řádně odvádějící daně,
za české peníze, místními firmami, zaměstnávající české pracující a pro
místní obyvatele. Když si zase budeme společně stěžovat, jaká je těžká
doba, vzpomeňme si, že si ji sami způsobujeme.
Petros Papadopoulos, jednatel
RIM Engineering

u Říčan
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STRUHAŘOVSKÉ VÝSLUNÍ

Máte smutnou podzimní náladu? Přijďte
si ji zlepšit do Centra krásy Strančice, kde
na vás čekají profesionální kadeřnice,
manikérka a kosmetička.
Vyžadujte dokonalé nehty
Vyzkoušeli jste již několik manikérek a výsledek nebyl perfektní a nehty špatně držely? To se u nás stát
nemůže! Pracujeme s kvalitními výrobky od značky
Expa-nails s dokonalou přilnavostí a šetrností k nehtům. Na doplnění gelu nemusíte chodit tak často. Nabízíme pestrou škálu různorodého zdobení, gel laků,
peel-off a shelac systém. A také můžeme hýčkat vaše
ruce suchou, mokrou a SPA manikůrou.
Péče každému na míru
Pracujeme s exkluzivní kosmetikou Dr. Belter, která nabízí přípravky s obsahem 95 - 100% přírod-

O
TE

Cena za školičku na celý měsíc
je 5 000 Kč včetně jídla!
Kontakt: Mateřské centrum Medvídek z.s.
Lomená 205, Mnichovice – Božkov
tel.: +420 722 959 411
e-mail: info@skolkamedvidkapu.cz
www.skolkamedvidkapu.cz

Centrum krásy Strančice
ních látek. Kosmetika Dr. Belter věří, že pleť nejlépe vstřebává jednoduché látky a nepotřebuje složité
sloučeniny, které pokožku zatěžují. Díky široké
škále pečujících přípravků můžeme každé klientce
nabídnout ošetření přímo na míru. Nabízíme cílené
ošetření i pro problematickou mladou pleť, a to za
příznivé ceny, aby dívky mohly navštěvovat náš
salón častěji, protože to jejich pleť vyžaduje. Oblíbené je čištění pleti pomocí ultrazvukové špachtle,
která účinně odstraňuje vrásky, čistí pleť, předchází
akné a zanechávají pleť jemnou a projasněnou.
Abyste se cítili dobře
V našem kadeřnictví pracujeme s profesionálními značkami Matrix a Dusy, které se nám velice
osvědčily. Skvělé jsou především kvalitní barvy
s dlouhotrvajícím leskem. Snažíme se, aby se
u nás zákaznice cítily dobře a vyhovíme každé-

mu přání. Rádi stříháme i děti, pro které máme
připraveno spoustu hraček a také pány. Sledujeme
nové trendy nejen dámských, ale i pánských účesů
a střihů. Také stále udržujeme příznivé ceny.
Centrum krásy Strančice nabízí i prodej kvalitní
vlasové i dekorativní kosmetiky.
Kontakt: Centrum krásy Strančice
nám. Emila Kolbena 460
tel.: 323 604 653, 603 288 009

Chceme pracovat jinak
– s podporou kraje
Vážení obyvatelé Říčan, dovolte nám, abychom vám představili volební program ČSSD
a Nezávislých pro Říčany. Víme, že vám máme co nabídnout a pro naše plány můžeme získat
podporu krajského úřadu Středočeského kraje, který vede také ČSSD. Za námi nestojí žádní
lobbisté z řad investorů a developerů. V první řadě chceme zefektivnit čerpání dotačních
prostředků EU v období 2014-20 nejen v oblasti infrastruktury.

POSTAVILI JSME PRO VÁS VZOROVÝ DŮM VE STRUHAŘOVĚ

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
Tel.: 608 418 507
10 | Zaprazi.eu

jeme individuální přístup – děti pracují v pěti až
sedmičlenných skupinkách. Každý den je mimo
jiné do programu zařazeno výtvarné tvoření,
pohybové hry, logopedie a angličtina. Dětí se
učí jazyk přirozeně, formou hry a pomocí výtvarných aktivit.
V zimních měsících nás čeká 1 x měsíčně divadélko a od jara výuka jízdy na ponících. Děti
přijímáme v průběhu celého roku.

Alternativa mateřské školy s prvky Montessori a angličtinou je určena pro děti od 2 do 6
let, otevřeno je v pracovní dny v čase 7:00 –
18:00 hod. Děti mohou do klubu docházet na
dopoledne, odpoledne nebo celý den. Snažíme
se maximálně vycházet vstříc rodičům. Zaruču-

16. 10. 2014 15,00 - 19,00 hod.
17. 10. 2014 15,00 - 19,00 hod.
18. 10. 2014 9,00 - 16,00 hod.

WWW.KONHEFR.CZ

Ing., Bc. Václav Brácha, ředitel domova pro
seniory v Říčanech a předseda MO ČSSD Říčany
■ Požadujeme, aby na radnici fungovala
maximální otevřenost, vstřícnost k občanům,
k nejrůznějším organizacím i podnikatelům.
■ Nezbytná je otevřenost při zadávání veřejných zakázek.
■ Chceme rozšířit pravomoci osadních výborů
včetně zvýšení dotací
■ Nutné je rozšíření parkovacích míst a podpo-

ra výstavby záchytných parkovišť u nádraží.
■ Rozvoj a zkvalitnění městské hromadné dopravy, včetně úpravy vlakového nádraží a okolí.
■ Zlepšení sítě sociálních služeb (dostupnost pečovatelské služby, více míst v zařízeních pro seniory).
■ Navrhujeme řešit nedostatek míst ve školkách
vybudováním mobilních (kontejnerových) staveb.
■ Zajištění větší bezpečnosti a podpora motivačních programů na udržení pořádku a čistoty
v obci – prevence.

volte č. 2

CHCEME PRACOVAT JINAK – S PODPOROU KRAJE
3. JUDr. Pavel Palivec • 2. Irena Moudrá • 4. Bc. Ondřej Grabovský • 1. Ing. Bc. Václav Brácha
člen ČSSD
Nezávislí
Nezávislí
lídr ČSSD

NÁŠinformací
PROGRAM:
Více
na www.cssdricany.wbs.cz

• Otevřená radnice
• Zkvalitnění dopravy a parkování ve městě
Zaprazi.eu
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• Prostředí pro život
– větší ochrana veřejného
pořádku
• Zkvalitnění školství, sociální oblasti a zdraví,

MAS Říčansko

Život v kraji

Říčansko zná ministr i hejtman

Magic Hill postaví v Říčanech novou
moderní školu a školku

Nejvýznamnější zemědělskou výstavu České republiky si kromě bezmála 100 tisíc návštěvníků prohlédl i prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka a ministr zemědělství Marian Jurečka.
Poslední jmenovaný pak ve společnosti Říčanska a dalších MAS
Středočeského kraje zůstal i na slavnost Večer venkova. Ministr Jurečka se zajímal především o spolupráci, kterou MAS na svém území
rozvíjí. V rámci nového období budou přes MAS podporováni zemědělci a výrobci potravin, agro-cestovní ruch a hospodaření v lesích.
Zástupci MAS Říčansko se v polovině září také sešli jednou samostatně
a jednou společně s ostatními MAS s hejtmanem Středočeského kraje Ing.
Milošem Peterou. Hejtman velmi ocenil regionální značku ZÁPRAŽÍ originální produkt a dále hovořil o prioritách kraje a regionálního rozvoje.
„Naše setkání je jakýmsi navázáním na tradici setkávání MAS s hejtmanem
a já jej považuji za podnětné a užitečné. Kraj rozhodně tyto skupiny, kterých je v kraji 26, podporuje a bude podporovat. Momentálně připravujeme

Mateřská a základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill
již 10 let úspěšně působí v Říčanech. Díky kvalitní koncepci výuky,
profesionálním pedagogům a individuálnímu přístupu dosahují děti
z Magic Hill skvělých výsledků a zájem o školu i školku roste.
Proto se vedení škol rozhodlo, že v Říčanech postaví moderní
školu i školku, které budou splňovat všechny požadavky na
výuku ve 21. století. „Je to pro nás obrovská výzva, kterou, pevně
věřím, zvládneme a posuneme Magic Hill zase o kus dále,“ říká
Ing. Martina Olivová, zakladatelka a zřizovatelka Magic Hill.

Místní akční skupina Říčansko reprezentovala náš region a jeho
služby a řemesla již tradičně na Země živitelce, která proběhla
v Českých Budějovicích koncem srpna 2014.

Ministr M. Jurečka (MZe), P. Filková a L. Třeštíková (MAS Říčansko) Foto: Tomáš Šulák

rozpočet na příští rok, do něhož bychom rádi s finanční podporou pro MAS
počítali. Vše je ale zatím v jednání. O možné výši podpory rozhodnou
v prosinci středočeští zastupitelé,“ uvedl hejtman Miloš Petera.
Vizualizace mateřská škola

Výzva k příjmu žádostí pro zájemce
o značku ZÁPRAŽÍ originální produkt®
Místní akční skupina Říčansko vyhlásila výzvu
k předkládání žádostí
o udělení regionální značky Zápraží na výrobky
a produkty (např. zemědělské produkty, potravinářské
výrobky, výrobky ze dřeva či skla, umělecké
předměty a další). Žádosti je možné podávat
do 4. listopadu 2014. Regionální producenti výrobků mají příležitost k jejich certifikování značkou regionu za Prahou – Zápraží.
Tak jim otevře cestu k větší prestiži jejich

výrobků, propagaci, přinese nové kontakty a možnosti rozvoje. Zájemci se přihlásit
na e-mailu projekty@ricansko.eu nebo telefonu 774 780 543. Zasedání certifikační komise proběhne 11. listopadu 2014.
Působnost regionální značky Zápraží sahá od letošního srpna od Voděradských bučin u Říčan až
k břehům řeky Vltavy ve Vraném nad Vltavou.
Certifikace značkou Zápraží je možná již 51
obcích jižně a jihovýchodně od české metropole. Mapku, stejně jako další informace, naleznete na adrese www.regionalni-znacky.cz/
zaprazi.		
Aleš Rudl, MAS Říčansko

Poděkování
MAS Říčansko má nového člena! Je jímVojtíšek, třetí syn Petry Přílučíkové, manažerky značky. Petra stála u zrodu značky
ZÁPRAŽÍ originální produkt a byla v čele
všech festivalů řemesel. Přejeme jí i celé její
rodině hodně zdraví a štěstí a děkujeme za
práci v MAS.

Zprávy z MAS
Pavlína Filková
ředitelka MAS
Mobil: 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

Ludmila Třeštíková
koordinátorka MAS
Mobil: 774 780 039
E-mail: koordinator@ricansko.eu

Aleš Rudl
projektový manažer MAS
Mobil: 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu
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■ Dne 21. 5. 2014 schválila vláda ČR metodiku pro standardizaci místních akčních skupin
v programovém období 2014 – 2020. Příjem
žádostí o standardizaci bude probíhat od 24.
11. 2014 do 22. 5. 2015. MAS Říčansko se
chce přihlásit a „složit maturitu“ hned v prvním
možném termínu, aby tak zajistila svému území
co nejrychlejší cestu k dotacím Evropské unie.
Jsme připraveni, přesto nám prosím držte palce!
■ Během léta bylo dokončeno hned několik projektů z výzev MAS Říčansko z let 2012-2014.
Proplacen byl projekt „Rekonstrukce vytápění
v Požárním domě Struhařov“. Na proplacení čekají projekty „Sport a péče v SKC Ondřejov“,
„Rekultivace veřejných ploch u sportoviště TJ So-

kola Struhařov“ a „Dolnojirčanská Boží muka“.
■ Žádost o proplacení připravují projekty „Hudební studio ZŠ Bezručova Říčany“, „Obnova sportovních kabin TJ sokol Ondřejov“, „Rekonstrukce
sportovního hřiště TJ sokol Říčany Radošovice“.

Sledujte tipy na akce regionu za Prahou.
www.facebook.com/masricansko

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

„Když jsem před 10ti lety začala realizovat svůj sen o moderní smysluplné školce a škole, kam budou děti chodit rády a učení bude bavit nejen
je, ale i učitele, netušila jsem, kolik náročné práce máme před sebou. Jsem
pyšná, že se nám podařilo vybudovat prestižní školku a školu a také sestavit tým lidí, se kterými se nebojím pustit do tohoto náročného projektu.
Navíc se nám podařilo uzavřít dohodu s partnery – se společností Na Fialce s.r.o., a díky tomu se můžeme směle pustit do stavby. Pevně věříme
a učiníme maximum proto, aby nová základní a mateřská škola, která vyroste v těsném sousedství sportovního a kulturního centra Na Fialce v ulici
Mánesova v Říčanech, otevřela své brány pro školáky a školačky již 1.
září 2015. Motivací pro společný projekt všech investorů i týmu pedagogů
je vize, že v Říčanech vznikne nová moderní škola, kterou budou moci navštěvovat nejen současní žáci Magic Hill, ale i budoucí generace školáků.
Navazující etapou projektu je rozšíření školy o 2. stupeň základní školy
Magic Hill. Domníváme se, že nedostatek základních škol s kvalitní výukou na druhém stupni zbytečně žene množství žáků a žákyň na víceletá
gymnázia, a to i těch, kteří by raději volili setrvat na základní škole další 2
nebo 4 roky a až poté si vybrali cestu svého dalšího vzdělávání.
Jsme rádi, že naše školy po vybudování nových prostor získají zcela novou perspektivu a věřím, že i pro naše žáky a jejich rodiče jsou tyto kroky
signálem dlouhodobě udržitelné koncepce obou škol. O postupu prací
informujeme na svých webových stránkách a na nově zřízené adrese
www.stavimenovouskolu.cz, tak nám a hlavně nové škole držte palce,“ dodává paní Olivová.
Myslíme na budoucí generace žáků
„Stavět školu na „zelené louce“ a pak v ní učit a ředitelovat – to je
příležitost vpravdě historická, která se každému nepoštěstí a jen tak
se nebude opakovat,“ říká ředitel ZŠ Magic Hill PhDr. Jan Voda,
Ph.D. „Když jsem v roce 2006 nastupoval do Magic Hill, na místě dnešního staveniště ještě stálo zahradnictví, kam jsme se jednou se žáky vypravili na exkurzi v rámci jednoho z našich projektů. Procházeli jsme po
pískových chodníčkách mezi záhony sazenic a stromků, a kdeže by mě
a kohokoli tenkrát napadlo, že zde stojíme na místě, které se za pár let

Vizualizace základní škola

promění v atrium moderní školní budovy! Říká se, že život je změna,
a tato změna je vážně vzrušující.
„Dvě skutečnosti mě naplňují opravdovou hrdostí: když pohlédnu
zpět a vidím, kolik práce se již v Magic Hill vykonalo, kolik spokojených dětí u nás absolvovalo 1. stupeň školní docházky a pokračuje
úspěšně na gymnáziích. A když pohlédnu vpřed a vidím smělé plány
a vize a pomyslím na budoucí generace žáků, kterým bude Magic Hill
v nové školní budově sloužit.“
Magic Hill poskytuje kvalitní vzdělávání v českém a anglickém jazyce s rodilými mluvčími již od předškolního věku. Je to škola s malým
počtem žáků umožňující individualizovaný přístup. Důraz klade na
smysluplné vzdělávání v souvislostech, spolupráci, komunikaci mezi
žáky i dospělými, naším cílem je naučit děti se učit a získat k učení
pozitivní vztah, nejde nám jen o prosté memorování faktů. Prostředí
školy je příjemné, převládá partnerský přístup. Angličtina je pro děti
přirozenou součástí výuky i života školy, setkávají se s ní každý den.

Kontakt:
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o.
Mateřská škola Magic Hill s.r.o., info@magic-hill.cz, kancelar@magic-hill.cz
tel.: 774 176 834, 602 176 833, www.magic-hill.cz, www.stavimenovouskolu.cz
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Nová kolekce
Mayoral je tu!

akcní nabídka

vybraných produktu
o

více na www.one-trade.cz

-26% Stojany na dřevo

- více na www.hotove-drevniky.cz

Krytý stojan 119cm x 120cm
Běžná cena 2.548,-

Krytý stojan 238cm x 120cm
Běžná cena 3.494,-

Transportní vozík na dřevo
Běžná cena 2.548,-

AKCE 1.897,- Kč

AKCE 2.602,- Kč

AKCE 1.963,- Kč

-29%

Levné montované garáže - více na www.hotove-plechovegaraze.cz

Vážené čtenářky, z Malagy dorazila nová
zimní kolekce oblíbené španělské dětské
módy Mayoral 2014-2015. Najdete zde svetry, zateplené svetry, mikiny, kalhoty, kalhoty
s kšandami, trička, polotrika, sukně, šaty…
Vybírat můžete i zimní vesty a bundy, lyžařské bundy a kalhoty.
Od firmy LOAP přišly chlupaté mikiny se stojáčkem, zateplené šusťákové kalhoty a softshellové bundy. Máme i nová pyžama, noční košile, spodní prádlo, nátělníky, trička s dlouhým rukávem za 149 Kč od
PLEASU.

Garáž v barvě RAL (3x5m)
Běžná cena 23.650,-

Garáž v barvě RAL (3x5m)
Běžná cena 20.150,-

Eurogaráž výklopná vrata (3x5m)
Běžná cena 32.825,-

AKCE 16.791,- Kč

AKCE 14.307,- Kč

AKCE 23.306,- Kč

-26%

Plachtové garáže a kůlny - více na www.hotove-plachtovevyrobky.cz

Móda Klárka, OC Lihovar Říčany
Otevírací doba: PO-SO 9:00 -20:00
NE 9:00-19:00, tel.: 737 39 30 39
e-mail: info@modaklarka.cz, www.modaklarka.cz

OD NEVIDIM
DO NEVIDIM
Běžecký závod pořádaný nevidomým běžcem
a horolezcem Honzou Říhou

Garáž 18m2 (3x6,1m)
Běžná cena 11.640,-

Kůlna 5,4m2 (1,8x3m)
Běžná cena 7.062,-

Kůlna 9m2 (3x3m)
Běžná cena 8.736,-

AKCE 8.619,- Kč

AKCE 5.225,- Kč

AKCE 6.464,- Kč

Kontakt: 273 139 500, 313 035 110. Adresa ukázkového centra: U Mototechny – Tehovec
(sjezd z hlavní silnice Golf Drive Tehovec)

Ceny jsou bez DPH | Akce platí do vyprodání zásob
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Dne 18. 10. 2014 v 11.00 hod se ve Stříbrné Skalici koná
CHARITATIVNÍ běh 11 km.
Výtěžek bude věnován Dětskému domovu Sázava.
Závod začíná na náměstí ve Stříbrné Skalici a pokračuje cca.
850m po silnici a dále po zpevněných lesních cestách.
Startovné = 100Kč
Registrace – od 9.30 – 10.30 hodin
Budeme se na Vás těšit Honza & Radka
http://www.behej.com/zavod/13066-od-nevidim-do-nevidim-bezeckyzavod-poradany-nevidomym-bezcem-a-horolezcem-honzou-rihou

nz_zaprazi_103x297_RIJEN.indd 1
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Kalendář akcí
4.října 2014

■ Říčany - Klub českých turistů Říčany ve spolupráci s Osadním výborem Všechromy vás zve na 6.ročník turistického pochodu a setkání turistů „Za historií
pánů z Říčan“. Na hradním nádvoří si můžete připomenout atmosféru doby, kdy bývalo na hradě živo a
z nádvoří se můžete vydat na připravené pěší trasy
po zajímavostech města, nejbližšího i vzdálenějšího
okolí. Dvě nejdelší trasy vás zavedou do Všechrom,
odkud vzešel slavný rod pánů z Říčan.
Kde: v Říčanech /zřícenina hradu/, start pochodu:
7-10 hodin, cíl pochodu do 18 hodin.

19. října 2014

■ Ondřejov - Sportovně kulturní centrum v Ondřejově na akci s lektorkou Katkou Kaňkovou. Program: 8,30 hod prezence, 9,00 - Port de Bras,
10,15 hod Pilates. Více informací na www.obecondrejov.cz/skcentrum

28. října 2014

■ Praha 11 Háje – Modlitba pro domov - Komunitní centrum Matky Terezy, 9.30 hod. Divadlo pro děti
„Princ Egyptský“, 11.00 hod. koncert NEON, 12.00
hod. koncert Javory Beat – vstup zdarma
■ Praha 3 – Modlitba pro domov - kostel, nám. Jiřího z Poděbrad, 15.00 – 16.30 přímý přenos ČT –
ekumenická slavnost s koncertem Spirituál Kvintet
a Musica Bohemica – vstup zdarma
■ Ondřejov – SKC zve na Michala Šubra, DANCE AEROBIC A HORKÁ NOVINKA SH´BAM (12
písniček, 12 stylů), 8,30 – 11,15 hod / Michal
Šubr je profesionální instruktor NIKE a Holmes
Place se specializací na Dance Aerobic, Zumbu,
CX Word, Power Plate a další formy aerobiku.
Více na www.obecondrejov.cz/skcentrum.

7. listopadu 2014

■ * Hotel zámek Berchtold zve na velký zámecký
ples s Helenou Vondráčkovou a Petrem Kolářem
od 20:00 hod.

5. 10.

– Kostelec nad Černými
lesy

Tradiční výlovy rybníků

„Rodina mi dává
kořeny a křídla.“

8. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle v rámci oslav vzniku naší republiky

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

MODLITBA
ZA DOMOV

Salonu kotlů Guntamatic. Další
informace na
www.SalonKotlu.cz

Česko-anglická
školka FIALKA
v Choceradech
se rozšířila o další třídu
pro 3,5 -5leté
s intenzivní výukou
anglického jazyka
a předškolním
vzdělávacím plánem
kontakt:
Jana Lightburn
tel.: 775 614 778
j.lightburn@seznam.cz

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

2

www.ondrejov.com

www.modlitbazadomov.cz

Jevany, Vyžlovka - Výlov Jevanského rybníka je naplánován
na 31. října s prodejem ryb na návsi v Jevanech. Koupit si můžete kapra a také štiku, sumce, candáta a býložravou kaprovitou
rybu amura bílého (k dostání v omezeném množství).
Dalším výlovem určeným pro veřejnost bude výlov Vyžlovského rybníka 8. listopadu. Také zde budete mít možnost zakoupit
vylovené ryby. Stejně jako v loňském roce se můžete těšit na
stylové občerstvení z vylovených ryb. Veřejnost bude mít možnost sledovat výlov z hráze rybníka a za doprovodu rybářů si
prohlédnout rybolovnou techniku zblízka. Vozidla prosíme, zaparkujte v obci a podél silnice z Vyžlovky do Jevan. V žádném
případě nevjíždějte do křižovatky a na hráz.
Petru zdar, zaměstnanci a vedení Školního lesního podniku
v Kostelci nad Černými lesy.

Meruňky Koito
a zakrslé hrušně
Okrasná školka Jevany

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

„V říjnu nás
na zahrádkách
čeká
spousta
práce,“ připomíná pan Petr Alfery. „Vysazují se
ovocné stromy a pro naše zákazníky jsme připravili bohatou nabídku
od osvědčených českých sadařů,
se kterými máme dlouholeté zkušenosti. Zahrádkáři si u nás mohou
vybrat z různých druhů stromků
– od 10. října je zahájen prodej
angreštu, rybízu, broskví, meruněk Koito, jabloní Minerva, třešní
Sylvia, zakrslých hrušní Minipear
a mnoho dalších. Velice oblíbená
je švestka, která je díky šlechtění

odolná vůči nemoci šárce a u hrušní se nemusíte obávat nepříjemné
rzi. Vysadit můžete i ořešák, lísku,
jeřáb a moruši. A aby toho výčtu
nebylo málo, podzim je vhodný i na
výsadu různých druhů jehličnatých
a listnatých stromů, které dodáváme pěkně prokořeněné v balech.
■ Stále se vysazují cibuloviny
a česnek.
■ Koupit si můžete dýně Hokaido a ozdobné.
■ Říjen je vhodný i na výsadbu růží.
■ Velký výběr vřesu a chryzantém v různých barvách a velikostech – od mini do truhlíku až po
velké solitery.

Svátek Dušiček
Zahradnictví Alfík pamatuje i na svátek Dušiček a připravilo nabídku
vkusných smutečných věnečků a svícnů. Pokud dáváte přednost vlastnoruční výrobě, můžete si u Alfíka koupit korpus věnečku a další potřebné
dekorace a sušinu.
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.

28 / 10 / 2014

28 / 10 / 2014

3 / 11 / 2014

Komunitní centrum
Matky Terezy
U Modré školy 2337
Praha 11 – Háje (metro C)

Kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně
Nám. Jiřího z Poděbrad
Praha 3 (metro A)

Sál Kardinála Berana
Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 56/16
Praha 1

9.30—13.30

15.00—16.30

13.00— 18.00

KULTURNĚ–DUCHOVNÍ
FESTIVAL PRO CELOU RODINU
Modlitby a požehnání za domov /
Dílny / Soutěže / Divadlo pro děti /
Koncert JAVORY BEAT
Hany a Petra Ulrychových

KONCERT LEGEND A PŘÍMÝ
PŘENOS ČESKÉ TELEVIZE
Koncert SPIRITUÁL KVINTET
a MUZICA BOHEMICA /
Komponovaný pořad o rodině
a pro rodinu

OTEVŘENÁ KONFERENCE
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
Venkov fandí rodině

Organizuje

Televizní partner

Vstup zdarma na všechny akce

Partneři

S podporou

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10/ +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz / Modlitba za domov 2014 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR.

PROGRAM

11. října v 18.30 hod. vystoupí
hana a petr ulrychovi
v skc ondřejov

ZAŘÍ /ŘIJEN 2014
25.9.

čtvtek
v 14.00

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

27.9.

sobota
v 10.30

30.9.

úterý
v 19.30

sobota
v 14.30

8.10.

středa
v 19.30

Divadelní workshop pro děti. Každou poslední
sobotu v měsíci se mohou děti formou her
a cvičení naučit něco z divadelního
a dramatického umění. Pro rodiče bude
nazkoušeno krátké představení. Maximální
kapacita 20 účastníků pro děti od 4 let.

Hra autora Géralda Sibleyrase ve spolupráci
s Jeanem Dellem. Po třiceti letech manželství
je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit.
Manželé Sansieuovi se jednoho dne během
devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci,
revoltu proti zavedeným manželským
stereotypům a vymetení nudy ze svého života.
Podaří se jim to?

JAKO THELMA A LOUISE
Divadelní hra podle scénáře a v režii Jakuba
Nvoty. Dvě ženy procházejí na cestě autem
téměř mužským světem. Divadelnímu
představení byl předlohou a inspirací
slavný film Ridleyho Scotta.

11.10.
sobota

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
- HURVÍNEK MEZI OSLY

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se zabývají
autentickou interpretací populární hudby období
raného a vrcholného swingu počátku let třicátých
až k letům čtyřicátým.

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ - IDENTITY TOUR

pondělí
v 19.30

Ondřej Brzobohatý – piano, zpěv, Matouš
Kobylka – saxofon, klarinet, Tomáš Kozelka –
bicí, Jaroslav Pokorný – baskytara, Ondřej
Fišer - kytara. IDENTITY TOUR navazuje
na mimořádně vydařené jarní klubové turné,
nabídne však komornější atmosféru a upravený
program, opět nejen s písničkami z nového alba.

22.10.

HESLO MORÁLKA

středa
v 19.30

V loveckém zámečku barona Holbacha
pózuje polonahý Denis Diderot pro madame
Therbouchovou, se kterou vede velmi „galantní“
rozpravu, když tu je z milostných hrátek vyruší
v naléhavé záležitosti filozofův sekretář.
Hrají: Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová,
Kateřina Pindejová, Ivana Stejskalová, Michaela
Sejnová, Václav Šanda / Josef Vaverka

23.10.
čtvrtek
v 19.30

SOBOTNÍ POHÁDKA
„AFRICKÁ POHÁDKA“
Příběh černouška Bumtiho, který hledá vodu
a svůj bubínek. Cestou potkává Žirafu, Lva,
Opici a Hada. Pohádka je plná písniček s velkými
loutkami. Pohádka trvá 45 minut.
Režie: Zdeněk Ševčík.

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS - POTKAL JSEM SVŮJ SEN

20.10.

PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ

Hrají: Bára Munzarová, Marika Procházková,
Václav Trnavský, Radim Novák a Martin Trnavský.
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čtvrtek
v 19.30

SOBOTNÍ POHÁDKOVÁNÍ

Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica

4.10.

16.10.

UCHO - BEZ OBŘADU – JAN DRBOHLAV
Tvrzení, že bez obřadu jde leda pohřeb,
ale ne svatba, vám vyvrátí svižná francouzská
komedie v podání divadelního souboru UCHO.
Hrají: Lukáš Bárta, Tomáš Bělina, Jan Kořínek,
Jarka Kunešová, Veronika Kuželová,
Pavel Šorel, Matěj Špalek a Dana Píchová.

25.10.
sobota
v 19.30

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
SE SKUPINOU FLÁM
Skupina se věnuje především oblasti taneční
zábavy. Tomu odpovídá repertoár skládající
se jak z písní předních českých interpretů,
a to aktuálních (Chinaski, Kabát, Tři sestry,
R. Müller a dal.) tak i pamětnických (Olympic,
Lucie, Buty, M. Tučný, W. Daněk a dal.)

Hlavní partner:

Celoživotní vzdělávání
aneb „univerzita 3. věku“
Na Fialce
Na Fialce již druhým rokem organizujeme
Centrum Celoživotního Vzdělávání, které je
pobočkou pražského centra vedeného ing. Danou Steinovou již mnoho let. Přijíždějí k nám
odborníci, kteří své posluchače nejen zaujmou
zajímavou přednáškou, ale zároveň nabízí
svým posluchačům vzdělání vysoké kvality.
Každý obor obsahuje osm přednášek konajících se ve 14 denním intervalu. Posluchači se
tak pravidelně setkávají v příjemném prostředí
kinosálu Na Fialce. Závěr přednášek je většinou věnován diskusi a dotazům. Ze zkušeností loňského roku víme, že se posluchači
brzy stávají „spolužáky“. Často se pak spolu
zastaví na kávu, kde spolu proberou své dojmy z přednášky nebo se setkají Na Fialce na
některém cvičení. Ne nadarmo se říká v zdravém těle zdravý duch.
Tak jako na skutečné univerzitě i u nás začínáme začátkem října a ke studiu nabízíme tyto
obory: PaedDr. Hana Čechová - Jak úspěšně
(ne)stárnout, Mgr.Lenka Doležalová -Vývoj
světových náboženství, Prof. Ing. arch. Karel
Kibic, DrSc. - Dějiny české architektury.
Bližší informace a přihlášky najdete na
www.nafialce.cz nebo na recepci
Centra Na Fialce, Mánesova 2530, Říčany,
telefon:323606157
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Krásná dovolená

s cestovní agenturou Invia
Neváhejte a přijďte si vybrat skvělou podzimní
dovolenou u moře za výhodné ceny. Krásně je
například na Kypru nebo na termálním italském
ostrově Ischii. Celou zimu si můžete užívat příjemné počasí na Kanárských ostrovech nebo
v exotickém Thajsku. Velice atraktivní destinací je i Kuba, která láká nejen úžasnými plážemi,
ale i zajímavou historií a architekturou.
Vybírat můžete z nabídky více než 300 cestovních kanceláří.
Dovolená na horách
Nyní je i vhodná doba začít vybírat zimní dovolenou na horách. Do konce října můžete využít
zvýhodněné ceny v rámci „prvního momentu“.
V klientském centru Invia.cz v Říčanech vám
rádi doporučí vhodnou lyžařskou destinaci.
Naprostou většinu destinací ve Francii a Itálii
a mnohé v Rakousku přitom pracovníci klientského centra dobře znají z vlastní zkušenosti.
Na jejich doporučení se proto můžete spolehnout víc, než na reklamní texty v katalogu.
■ Faktor 100 – jen v Invia.cz jsou všechny zájezdy pojištěny unikáním pojištěním Faktor 100,
které zaručí OKAMŽITOU finanční náhradu za

zrušený zájezd v případě úpadku CK. Není třeba čekat několik měsíců na výplatu peněz, ale je
možné ihned odcestovat na jiný zájezd.
■ Garance nejnižší ceny – prodáváme zájezdy
za stejné ceny jako pořádající CK. Pokud máte
věrnostní slevu či bonus u své oblíbené CK,
můžete je u nás uplatnit.
■ Dárek na dovolenou – ke každému zájezdu
obdržíte dárek – kvalitní puzzle od našeho partnera – internetového obchodu puzzleshop.cz.

klientské centrum Říèany
klientské centrum Říèany
17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)
tel.: 323 602 240
e-mail: ricany@invia.cz
otevírací doba: Po-Pá: 9-17 hod.
So:
9-12 hod.

Bydlet můžete všude, ale žít můžete pouze
v kvalitních nízkoenergetických domech OKAL
OKAL je renomovanou značkou na
evropském stavebním trhu přes 80
let. Nabízí kvalitní, řemeslně důkladně
provedené dřevostavby, které mají extrémně
dlouhou životnost. Značka OKAL se může
pyšnit certifikáty kvality TÜV a certifikát
od Technického a zkušebního ústavu
v Praze. OKAL je největším výrobcem
nízkoenergetických dřevostaveb v ČR.
Šest set spokojených zákazníků ročně!!
Ekologicky a úsporně
Všechny rodinné domy od OKALu lze zařadit
do kategorie úsporných, nízkoenergetických
dřevostaveb. Naši zákazníci díky nízkoenergetickému domu OKAL ušetří až 70% na
nákladech za energie oproti zděnému domu.
Pomáháme s plánováním
Protože je stavba domu komplexním procesem,
nabízíme služby projektového manažera, který
vám pomůže s výběrem vhodného typu dřevostavby, upozorní na její specifika a podá informace k prostorové dispozici konkrétních domů.
S projektovým manažerem můžete také probrat
možnosti změn. OKAL domy jsou řešeny tak, aby
si je klienti mohli přizpůsobit svým potřebám.
Co dům – to ORIGINÁL!
Plánujete stavět rodinný dům a líbí se vám
přízemní bungalovy? Chtěli byste moderní, nízkoenergetickou dřevostavbu, kterou
si můžete upravit podle vašich představ?
V tom případě si můžete vybrat Bungalov
FP 86-122, nejžádanější a nejoblíbenější
z nabídky bungalovů OKAL – právě pro
širokou možnost individuálních řešení půdorysu. Bydlení v tomto bungalovu můžete
mít již za cenu 2,9 milionu korun včetně
DPH, dopravy a montáže
Vyrábíme a stavíme kvalitně
Všechny komponenty domů se vyrábějí s řemeslnou precizností a procházejí jakostní kontrolou nezávislých znaleckých orgánů. Výstavbu

rodinných domů provádí stavební četa. Každý
řemeslník, který se podílí na výstavbě, prošel
speciálním několikaměsíčním školením a dokonale zná každý krok procesu. Projektový
manažer dohlíží na koordinaci prací a přesné
provedení vámi požadovaných změn. Rychlost
výstavby – za 24 hodin pod střechou!
Konzultace s finančním specialistou
Náš finanční specialista s vámi podrobně zkonzultuje rozpočet na stavbu rodinného domu
a nabídne možnosti financování. Připraví
všechny potřebné podklady k podání žádosti
o úvěr, které pak předá ke zpracování vybranému bankovnímu ústavu.
Domy OKAL si zachovávají minimálně i po 100 letech stejnou
stabilitu
Díky dlouholetému úsilí a zdokonalování
výrobních a stavebních procesů se může společnost OKAL, jako první evropský výrobce
montovaných dřevostaveb, pyšnit úředním
potvrzením o tom, že si domy OKAL zachovají minimálně i po 100 letech stejnou stabilitu jakou vykazovaly první den po svém
dostavění. K tomu přispívá i vysoce kvalitní
Vybrali jste si „svůj“ vysněný dům z široké
nabídky společnosti OKAL, ale stále jste
nenašli vhodný pozemek? Prohlédněte si
jednu z nejatraktivnějších lokalit v našem
kraji – projekt bydlení v katastru obce
Dolní Lomnice – Kunice, který vám nabízí
společnost ABIDEA s.r.o. Pozemky jsou
obklopeny lesy a nacházejí se pouhých
15 min. jízdy od Prahy. Bližší informace
najdete na www.lomnicepozemky.cz

Hrubá stavba včetně zastřešení za jeden den
Nová dřevostavba rodinného domu OKAL
v Radobyčicích je důkazem trendu moderní
doby. Menší bungalov zde vyrostl ve formě hrubé stavby včetně zastřešení během
jediného dne a stal se tak dalším potvrzením faktu, že výrazným trendem posledních
stavebních sezón se stává stavba menších
domů, které jsou zcela konkurenceschopné
dnešním bytům v nových bytových komplexech. Zajímají vás detaily stavby? Přijďte nahlédnout do Radobyčic u Plzně...
stavební materiál, dovážený pouze z Německa a odpovídající nejpřísnějším normám Evropské unie.
Nadstandartní záruka 5 let!
Vytápění rodinného domu
Nízkoenergetické domy OKAL můžete vytápět
různými druhy topení. Kromě tradičních topných systémů můžete zvolit kotel na biomasu,
solární kolektory nebo tepelné čerpadlo.

Bližší info na www.okal.cz
tel.: 800 106 106, 602 248 445
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Teakový nábytek pro
dům, byt i do kanceláře
Vážení čtenáři, prodejna BobTeak se těší na vaši
návštěvu. Najdete ji hned za Uhříněvsí na hlavní silnici
na Prahu před Dolními Měcholupy.

Podlehněte

kouzlu lázní
Nechte hýčkat své tělo i mysl během
relaxačních masáží, zábalů a koupelí.

Čokoládový víkend
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Stravování:
polopenze
Relaxační procedury:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x klasická masáž zad
• 1x čokoládová koupel
• 1x čokoládový peeling dolních končetin
• 1x esenciální olejová aroma koupel
Bonus:
• 1x poukaz na horkou čokoládu v lázeňské kavárně

Cena pobytu již od 2.800,- Kč/osoba*

Mořský balíček
Balíček lázeňských procedur, které můžete
absolvovat během jediného dne.
Balíček obsahuje:
• koupel se solí z Mrtvého moře
• kryogenní masku na nohy z mořského bahna
• klasickou částečnou masáž zad

Cena balíčku 950,- Kč

Aktuální nabídku lázeňských
balíčků naleznete

www.msene.cz

Najít zde můžete
inspiraci pro zařízení
vašeho domu, kanceláře, zahrady či panelového bytu. Teakový nábytek a bytové
doplňky z Indonésie
mají široké uplatnění
a již dávno neplatí, že
se hodí pouze do rozlehlých, tradičně zařízených domů.
Do
paneláku
i do kanceláře
Teakovým nábytkem
můžete zařídit i malý
byt v panelovém domě.
Z „obyčejného“ obýváku rázem vykouzlíte
originální prostory. Vybrat si můžete z mnoha typů nádherných knihoven,
policových regálů, skříní, komod, konferenčních stolků, jídelních stolů,
židlí, lavic, barových židlí, ale také křesel s ručně činěnou bůvolí kůží.
Velmi oblíbené jsou i ložnice z teakového nábytku. Pokud si budete přát,
rádi vám s výběrem pomůžeme a společně vymyslíme nejlepší řešení.
Mnohdy stačí pořídit si do interiéru pouze jeden „kus“ originálního teakového nábytku
a výsledek je skvělý. Teakový nábytek se dobře doplňuje
i s moderní technikou – jako
jsou televize, počítače, hudební systémy. Mnoho bytových
designerů využívá zajímavý
kontrast staletého majestátního dřeva a domácí elektroniky, a nebojí se nejmodernější
hudební systém „postavit“ na
polici z teakového dřeva. Velice efektně vypadají i pracovny
zařízené nábytkem z teakového masivu.
Pomůžeme vám vybavit vaši restauraci, prodejnu či kancelář! Originální teakový nábytek dodá každému prostoru jedinečnou atmosféru,
a mnohdy postačí pouze jeden zajímavý kus nábytku.

*Uvedené ceny jsou včetně
zákonné sazby DPH.

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

www.msene.cz
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Rodinný obchod BobTeak Uhříněves
Přátelství 1258/7, tel.: +420 723 468 522
Bečovská 1549/19
otevřeno: PO: 10–18 hod., ÚT–PÁ: 10–19 hod., SO: 10–17 hod.
www.bobteak.cz

O komínech a kouřovodech víme vše
Firma Bémáci s.r.o. se zabývá výrobou
a prodejem komínových vložek a komínových
systémů s příslušenstvím. Založili ji bratři
Böhmovi (odtud název Bémáci), kteří působí
na trhu v tomto oboru již od roku 1996.
Nabízíme široký sortiment zboží, jak pro stálou klientelu zejména kominických firem, tak
i pro ostatní firmy, živnostníky, ale i soukromé
osoby. Veškerou škálu výrobků pro vložková-

ní komínů, montáž kouřovodů, stavbu třísložkových a tvárnicových komínových těles si
můžete vybrat a zakoupit v provozovně v Ondřejově, nebo v Pražské prodejně. „Nabízíme
Společnost Bémáci dodává veškerý sortiment
pro stavbu a rekonstrukce komínů a kouřovodů:
Fasádní – třísložkové komíny ■ Nerezové
komínové vložky pevné i ohebné s příslušenstvím ■ Kouřovody ■ Komínové tvárnice ■
Komínky ■ Komínová stříška ■ Komínový
nástavec ■ Tvárnicové betonové lehčené
komíny BLK s korozivzdornou výstrojí,
jedno i víceprůduchové ■ Kouřovody ■
Komínové tvárnice ■ Komínové stříšky ■
Komínové nástavce ■ Komínová dvířka ■
Komínové redukce ■ Přetlakové komíny

především výrobky vlastní výroby, a proto můžeme zákazníkům zaručit kvalitu a zajímavé
ceny. Atypické prvky, které jsou na objednávku, dodáváme v krátkých dodacích lhůtách.“
Společnost Bémáci má dlouholeté zkušenosti
v oblasti staveb a rekonstrukcí komínů a kouřovodů, pro uhlí ,dřevo, plyn atd. v režimu atmosférickém i přetlakovém.

Výrobní a prodejní sklad:
Ondřejov, Družstevní,
tel.: 606 146 318, 323 649 265
e-mail: vyroba@bemaci.cz / www.bemaci.cz
pondělí – pátek 7:00 – 16:00 hodin
Praha 10, areál Slavie, Vladivostocká 1460/10

Prvního září začala ZŠ Parentes naplno
kurz První kroky, který je zaměřen na výchovu
mladších dětí.
■ Spolupracujeme se širokou sítí stejně zaměřených
škol po celém světě. Díky velkorysosti zahraničních
spolupracovníků budeme například moci tento rok
rozšířit naši školní knihovnu, za což jsme vděčni.

Na chodbách usměvaví rodiče, mezi
nimi i nové tváře. Sešli jsme se na
slavnostním zahájení, při kterém ukázal
své hudební vlohy nový pan ředitel a pan
učitel matematiky. Dětským švitořením
se také rozezvučely třídy Mateřské školy
Ratolest v Petříkově, se kterou úzce
spolupracujeme.
■ Pracovat se však začalo už týden předtím,
když se sbor učitelek a učitelů sešel k přípravě
školního roku. Mimo jiné proběhly zajímavé
přednášky o individuálním přístupu k dětem
a etickém programu, které jsou pro naši školu
velmi důležité.
■ Děti si letos opět mohou vybrat ze široké škály kvalitních kroužků. Nově nabízíme například
English Club a španělštinu s rodilým mluvčím.

Kromě jazyků klademe velký důraz i na hudební vzdělání a sportovní aktivity.
■ Jak se již stalo tradicí, pořádáme pravidelně
výlety tatínků s dětmi. Z minulého roku máme
s touto akcí vynikající zkušenost, a proto ji
chceme letos opakovat. Rodičům dále nabízíme
kurzy sdružení ProFamilia. Letos bude otevřen

Dny otevřených dveří
Jednou měsíčně budeme v ZŠ Parentes
pořádat den otevřených dveří, abychom
novým zájemcům o naši školu dali možnost
seznámit se s námi. Přijďte se podívat
22. 10., 19. 11. a 18. 12.
KONTAKTY: www.zsparentes.cz
tel.: 775 029 593
mail: dobrejovice@parentes.cz

Chcete mít zdravé, silné a lesklé vlasy?
Vážené a milé zákaznice salónu Step by
Step v Říčanech! Dovolte abychom vám
u příležitosti našich prvních narozenin
poděkovali za vaši přízeň. A pokud nás
ještě neznáte, zavítejte k nám a my rády
předvedeme, co umíme.

„V oboru působím již patnáct let, zkušenosti
jsem čerpala i v prestižním salónu v Německu
a každý rok ráda navštěvuji nejrůznější veletrhy,“ říká kadeřnice Lucie Hellmichová. „A jaké
platí pro letošní podzim trendy? Stále je v módě
přirozenost. Naše střihy tvoříme precizně tak,
aby se daly snadno udržovat a nezabraly ženám
příliš času na úpravu.“
Ať už máte jakýkoliv střih, základem jsou
zdravé vlasy, a to je hlavním pravidlem i u nás.
Vždy se snažíme, aby naše zákaznice měly
krásné, silné a lesklé vlasy. V profesionální
péči o vlasy nám pomáhá luxusní kosmetika
LOTHMANN PARIS, která úspěšně působí ve
Francii již od roku 1983. Vyzkoušela jsem už
hodně značek, ale tuto jsem si okamžitě zamilovala pro její kvalitu. Barvy složené z mikročás-

tic jsou bez silikonů, sulfátů, parabenů a dalších
škodlivých látek. Vydrží opravdu dlouho a dají
se s nimi vykouzlit neuvěřitelné odstíny. V řadě
pečujících výrobků LOTHMANN PARIS bych
upozornila na tzv. vlasový botox, který dokáže opravdové zázraky. Bohužel i vlasy stárnou
a potřebují náležitou péči.
■ Profesionální značka LOTHMANN PARIS
je skutečně exkluzivní a nemůžete si ji běžně
koupit v obchodech, jako to začaly nabízet jiné
značky.
■ V našem salonu nabízíme i pedikúru, manikúru a modeláž nehtů.
Těšíme se na Vás
Salon Step by Step
Černokostelecká 70, Říčany (u ZŠ Bezručova)
tel.: 604 204 409
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KANCELÁŘSKÉHO OKA
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Zhubla jsem 40 kg a cítím se skvěle!
„Nadváha přišla zcela nenápadně, chytla se a nechtěla pustit,“ říká
sympatická aktivní dáma Dagmar Škorpíková. „Vyzkoušela jsem různé diety,
ale bez valného úspěchu. Až jsem objevila Metabolic Balance a rozhodla se
tuto metodu vyzkoušet. A výsledek – 40 kg dole a cítím se skvěle!“

„Přísná fáze“ trvá nejméně dva týdny
a je potřeba se řídit výlučně předepsaV čem spočívá metoda
ným jídelníčkem. V následné „OdlehMetabolic Balance
čené“ se mohou opatrně testovat poTato unikátní lékařská metoda
traviny, které se doposud jíst nemohly.
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HYLO ® -FRESH

NOVINKA
OD ŘÍJNA 2014
2013
ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ
NĚ

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

Na podzimní chmury – dortíky od Míši
Tentokrát se můžete těšit na tyto novinky.
Koňakové řezy – čokoládový vláčný
korpus je potřen vrstvou šlehačky
s vaječným koňakem. Pak následuje
další vrstva čokoládového korpusu
a krém se svařené smetany a čokolády.
Lahodný řez je politý nugátem.

Podle vašeho přání připravíme celé dorty
pro různé slavnostní příležitosti nebo
dodáme zákusky na svatby.

upeče směs deseti druhů. Nebudou chybět
klasické druhy jako linecké, kokosky, vanilkové
rohlíčky, vosí hnízda, krémem plněné „ořechy“,
Išlské dortíčky a další. Vše je samozřejmě
pečeno s láskou a z másla.

Snikers řezy jsou bomba
Na linecký plát se nanese osolený domácí
karamel s čokoládou. Pak následuje nutella
se slanými buráky. Navrch přijde krém se
svařené smetany a čokolády a vše ozdobí
krusta z nugátové polevy. „Tento zákusek je
velmi pracný, ale co bychom pro své zákazníky
neudělali,“ říká Míša Jandová.

Přijďte si do cukrárny vybrat krásné
podzimní věnce!

Nejlepší vánoční cukroví
V Cukrárně v Srbíně si můžete také objednat
skvělé vánoční cukroví. Paní Jandová pro vás

Snikers řez

Těší se na vás Michaela Jandová
Cukrárna Srbín, Šípková 279, Mukařov
tel.: 722 903 669, Facebook
Otevřeno každý den od 9 do 18 hod.
(pondělí zavřeno).

neVINNÁ JISTOTA
v Říčanech

Originální vůně
jen pro vás

Milí čtenáři, máme pro vás dobrou
zprávu. V Říčanech na Černokostelecké ulici byla otevřena nová prodejna vína, destilátů, kávy a delikates –
neVINNÁ JISTOTA.
V příjemném prostředí si můžete koupit exkluzivní vína, destiláty a lihoviny
z různých koutů světa, pražené kávy
dle vlastních receptur, čaje, nejrůznější delikatesy a také originální přírodní
kosmetiku. V obchodě nechybí ani
příjemné posezení, které přímo vybízí,
abyste ochutnali některé z třiceti druhů
kvalitních stáčených vín.
„Za projektem neVINNÁ JISTOTA
stojí především profesionální přístup hlavního sommeliera Libora Kumsty, jenž
měl tu „hroznou povinnost“ ochutnat téměř všechna vína, která vám nabízíme,“
říká marketingová ředitelka Jana Jaroměřská. „Nechceme, abyste kupovali zajíce
v pytli a za všechna vína ručíme.“
Připravíme pro vás: profesionální degustace vín, Champagne, portského, rumů
a dalších lahodných nápojů, dále svátky vína – např. Svatomartinského, které nás
v podzimních měsících čekají, vernisáže apod. Také vám pro vás zajistíme velkoobjemové dodávky vín, které si můžete u nás ve vinotéce objednat.

Společnost Ma+Ja parfums vám přináší exkluzivní parfémy, které byly vyvinuty v akreditované laboratoři předními odborníky, jež spolupracují se světoznámými značkami.
„Celý život jsem pracovala s kosmetikou, měla vlastní salon v USA a v Německu a po návratu do Čech jsem si splnila sen a s kolegyní vytvořila vlastní parfém,“ říká Jana Lightburn. „Ma+Ja je spojení dvou našich jmen – Marta a Jana.
Jsem ráda, že tyto vůně mohu nyní nabídnout i vám. Parfémy si můžete vyzkoušet a koupit v obchůdku v SKC Ondřejov a připravuji další prodejní místa.

Kontakt: neVINNÁ JISTOTA
Černokostelecká (bývalý outdoorový obchod), Říčany
tel.: 313 035 245, www.nevinnajistota.cz

Více info na www.maja-parfums.eu, tel.: 775 614 778.

Vůně pro ni – Lady Jane
Tato sofistikovaná vůně je určena pro
sebevědomé, aktivní ženy.
Typ vůně: Chypre-květinový
Vrchní nota: jablko, okurka, grapefruit
Střední nota: magnolie, konvalinka,
růže, fialka
Spodní nota: santalové dřevo, ambra, mošus

Trápí vás zdravotní problémy a únava?
Trápí vás vleklé zdravotní problémy
a nemůžete se jich zbavit? Cítíte se
unavení, bez energie, ale praktický
lékař nemůže najít žádnou příčinu?
Zkuste čínskou medicínu, která nabízí
mnoho možností jak přirozeným
způsobem vrátit nemocnému tělu
rovnováhu.
Diplomovaný praktik čínské medicíny Filip Beck nabízí své služby
v těchto alternativních oborech:
■ Dietetika
■ Byliny (čínská fytoterapie)
■ Stimulace akupunkturních bodů
■ Měření zátěží přístrojem F scan
■ Plazmový generátor RPZ 14 (bezkontaktní likvidace virů, plísní a bakterií)
„K čínské medicíně jsem se dostal tak, že jsem sám měl zdravotní problémy a tradiční medicína mi nedokázala pomoci,“ vysvětluje Filip Beck.
„Po návratu z Asie, kde jsem se setkal s léčebnými metodami starými čtyři tisíce let, jsem se utvrdil v tom, že půjdu touto cestou. Čím více jsem
se dozvídal, tím více jsem získával pokoru před moudrostí a propracovaností čínské medicíny. Znalost rostlin a jejich účinků je neuvěřitelná.“
Jak návštěva u vás probíhá?
Sdělíte mi, co vás trápí a já během příjemného rozhovoru zjistím potřebné
informace. Můžete s sebou vzít i lékařské zprávy. Pak určím, jaké bylinky
a procedury pro vás budou nejvhodnější. Nečekejte zázračné „vyléčení“
po první návštěvě. Musíte mít trpělivost a také se snažit. Součástí terapie
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je i změna jídelníčku a změna životního stylu. Nechci, abyste ze dne na
den přestali pít alkohol, kouřit a jíst smažená jídla, ale trochu snahy prokázat musíte.
Jak na vaše klienty působí stimulace akupunkturních bodů?
Nemám žádného klienta, na kterého by stimulace akupunkturních bodů
příznivě nepůsobila. Jde o velice jemnou techniku.
Uznáváte tradiční medicínu?
Samozřejmě! Pokud za mnou přijde někdo, kdo zjevně potřebuje odbornou lékařkou pomoc, okamžitě ho pošlu na vyšetření. Jsem rád, když se
obě metody léčení dokáží doplnit. Například pokud někdo musí brát antibiotika, posléze mu nasadím pomocnou bylinkovou kúru, která snadněji
navrátí tělo do jeho rovnováhy. Pokud si někdo zlomí ruku, dokážeme
posílit hojení kostí.
Z čeho máte největší radost?
Z každého klienta, který se cítí lépe. Největší radost však mám z uzdravení jednoho mladého muže, který si drogami úplně zničil zdraví i psychiku.
Trvalo to dlouho, ale nakonec se jeho stav zlepšil a nyní chodí do práce
a dokáže se radovat ze života.
Co je podle vás nejdůležitější?
Naslouchat svému tělu a udržovat si vnitřní rovnováhu. Čínská medicína
vnímá člověka jako součást přírody, ne jako jejího vládce. Pokud se tímto
moudrem budeme řídit, udržíme si naše zdraví…
Těším se na vaši návštěvu
Filip Beck
Mukařov, tel.: 775 388 874, e-mail: TCM@beckcz.cz.

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

Vůně pro něho – Rock
Oblíbí si ji správní chlapi, kteří se
umí rozhodnout.
Typ vůně: orientální, dřevitá
Vrchní nota: bergamot, Lotos
Střední nota: Vetiver, santalové dřevo
Spodní nota: benzoe, ambra,
mošus

Řádková inzerce
■ Nabídka
zaměstnání

Skladník
Náplň práce:
· Práce ve skladu
· Fyzická manuální práce
· Příjem a výdej zboží
· Příprava zboží dle dodacích listů
·
Ostatní práce ve skladu
Požadavky:
· Velmi dobrá fyzická kondice
· Čistý trestní rejstřík
· Pečlivost
· Týmovost a odolnost vůči stresu
Nabízíme:
· Práci v prosperující společnosti
· Příjemné pracovní prostředí
a kolektiv
· Zajímavé finanční ohodnocení
a benefity
Místo pracoviště: Březí u Říčan,
HPP
V případě zájmu zašlete Váš
strukturovaný životopis na níže
uvedenou emailovou adresu:

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

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

vedouciskladu@oresi.cz

mobil: 775 301 206

Oáza Říčany hledá správce
sportovně-kongresového areálu.
Práce na plný úvazek, řidičský
průkaz sk. B, flexibilita, info na
tel.: +420 724 165 420.

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

KOUPÍM malotraktor
VARI-TERA za rozumnou
cenu, předem děkuji za nabídku.
Tel:777428234
Venčení pejsků menších a středních plemen, podání léků v případě
nemoci, návštěva veterináře a jiné.
Tel.č. 721721270

■ 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
VODA – TOPENÍ,
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
Tel: 604 835 260, inhe@seznam.cz

opravy chladniček,
mrazniček – ab servis
Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
Pod Jiřím 205, Mirošovice

Soukromé lekce angličtiny
a němčiny. Tel.: 733 363 404
Nabízím provedení drobných
zahr. prací. Sekání trávy,
úpravy záhonů apod.
Tel č. 721721270
Hledám spolehlivou
hospodyni s vlastním
autem na výpomoc
do domácnosti
v Mnichovicích.
Telefon: 323605123
volat večer.

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.

garážová vrata
předokenní rolety

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

Nabízíme:
Nabízím provedení drobných
vyhledání pramene se zárukou
zahr. prací. Sekání●trávy,
● projekty – HG posudky – st. povolení
úpravy záhonů apod.
● vrtání průměrem 150-254 mm
Tel č. 721721270
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

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

Přezouvání a vyvažování pneumatik pro všechna vozidla osobní,
SUV, OFF road, 4x4, dodávková a užitková do 3,5 t.
Dlouholeté zkušenosti, profesionální služby a moderní vybavení
umožňují vyvažování i kol nestandardních, bez středového otvoru
(Peugeot, Citroen), zesílených, nízkoprofilových a runflatových.
Možnost uskladnění zákaznických pneumatik.

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

Plnění pneumatik dusíkem – pneumatiky ztrácejí méně tlaku, menší
opotřebení, stabilní jízdní vlastnosti, více najetých km, zpomalení
oxidace disků a ventilků. Dusík používají i piloti F1.

... pro Váš dům přímo od výrobce

Pronajmu byt 2+1
v Tehově 8000,-Kč +
služby, tel: 607 744 436.

Tento pneuservis vám umožní pohodlné přezutí
automobilu přímo v centru města. Čekání zpříjemňují
i velkorysé parkovací plochy a útulná čekárna
s občerstvením a wi-fi připojením. Veškeré služby jsou
prováděny na počkání, bez termínů.

Prodej nových pneumatik a disků všech značek a cenových
kategorií
Díky přímé spolupráci, mimo jiné, s firmou Pirelli nabízí zajímavé
výhody pro zákazníky – např. 6měsíční garance na nově zakoupené
pneumatiky zn.Pirelli, při jejich poškození.

veramachackova@mojericansko.cz

Kurzy i v Kostelci n. ČL a Ondřejově

PNEU-CENTER
TOMIC
Kostelec nad
Černými lesy

vjezdové brány
venkovní žaluzie
plotové výplně

774 224 655
ricany@rollo.cz
Říčany

www.rollo.cz

Projektová činnost
Zateplení rD

PŮJČOVNA DODÁVEK UHŘÍNĚVES

MOBILITY RENT

Kompletní
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00 Pá 7:00-15.00

tel.: 774 444 308 / www.mobilityrent.cz
RYCHLÁ ROTA
nabízí:
• Bourací práce, vyklízení vč.
kontejnerů, stěhování, terénní
a zahrad ní úpravy, kácení, úklid,
menší stavební práce.
• Jakoukoli výpomoc tam,
kde máte nouzi.

Kontakt: Leoš Princl
tel.: 603 207 150
www.facebook.com/campzvanovice

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

400 Kč + DPH
za m³

+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva

KONTAKT:

777 322 135
PELETKY ČISTÉ BÍLÉ

15 kg

5 Kč/kg bez DPH

PELETKY TMAVÉ

15 kg

4,80 Kč/kg bez DPH

PELETKY BUKOVÉ

Šípková 279
251 62 Mukařov

25 Kg

Sleva

5,60 Kč/kg bez DPH

30 %

MNOŽSTEVNÍ SLEVY
na tel.: 774

505 111

na oblečení kolekce 2014

www.europalivo.eu

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

europalivo@europalivo.cz
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VENDULA MIKOLÁŠOVÁ

CESTOVNÍ AGENTURA

Út - Pá 10:00 - 12:00
14:00 - 17:00
so
9:30 - 12:00

JANA NOHY 227, 256 01 BENEŠOV
TEL.: 603 287 687 / 318 726 837

Pobyty na lyže v zahraničí i tuzemsku
k moři v zimě
adventní zájezdy, exotika
vánoční a silvestrovské Pobyty
Pražská 28, mnichovice
tel.: 323 642 188, tel./fax: 323 640 505, mobil: 602280943
email: vendula@cbox.cz, www.agentura-vendy.internet123.cz

Zemní práce,

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

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

PRODEJ
NÁHRADNÍCH
DÍLŮ NA
MOTOCYKLY
JAWA, PIONÝR, SIMSON,
STADION, MZ, BABETTA

WWW.MOTOSLUZBY-RIHA.COM

INSTAL
KLUB
INSTAL
KLUB

Vančura
Vančura SOLÁRNÍ SYSTÉMY

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

-

kamenictvijordan@seznam.cz

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

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.

PLASTOVÁ OKNA

PARAPETY

ŽALUZIE

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

www.akpa .cz
Suché palivové
a krbové dřevo

A BRIKETY
NABÍZÍME OKNA 4,5,6,7PELETY
KOMOR

Štěpkování větví do průměru 10 cm

Prusice TĚSNĚNÍ
(tel.608 302 917)
ŠÍŘKA RÁMU AŽ 93mm, 2-3 SKLA, Všestary
2-3
(tel.777 280 341)
Sklady-odběrná místa:

Široká nabídka přívěsů a
nástaveb, od českého výrobce

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

Václav Sláma

klempířské
a pokrývačské
práce

Sosnová 221,
251 62 Mukařov
e-mail: vaslama@seznam.cz
tel: 739 544 665

SVĚT DĚTÍ NA DLANI

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

■ kurzy plavání pro děti s rodiči i bez rodičů ■ výtvarné tvoření pro děti i dospělé
■ jóga pro maminky s dohledem nad dětmi ■ „minisalónek“
■ cvičení pro děti od 2 let
■ hudební kroužek pro děti

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

www.svetdetinadlani.cz

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul.,
251 62 Mukařov

www.bowlingvojkov.cz

Rezervace: 323 660 231

Šetřete
s Volkswagen
Caddy CNG
a jezděte od 1 Kč za 1 km!
U TUkas již od 3 800 Kč měsíčně.*

* 70 % akontace, na 60 měsíců, 10 % spoluúčast

CNG

TUkas a. s. • Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10
www.tukas.cz
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