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v Mirošovicích

úvodník

z obsahu...

Milí čtenáři!
Ceníte si věrnosti?
My ano, proto Vás za ni odměníme

Odměňte
se novou

ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní
o 40 000 Kč levněji a s úvěrem od ŠkoFINu dokonce
o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost teď ke svému staršímu
vozu ŠKODA získáte výhodně nový, i s prodlouženou
zárukou zdarma. Váš vůz si nadále můžete
ponechat! Věrnost se zkrátka vyplácí.
Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu 162 900 Kč,
splátka předem 49 900 Kč, výše úvěru 113 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců,
poplatek za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, měsíční splátka úvěru
2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899,36 Kč, výpůjční
úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN bez pojištění 10,20 %, RPSN 20,14 %,
celkové platby za úvěr včetně pojištění 173 961,60 Kč.
Akce je určena pro majitele vozů ŠKODA starších 10 let. Zvýhodněná
nabídka 40 000 Kč není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami.
Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u prodejců vozů ŠKODA.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobrazených
vozů: 3,4–6,4 l/100 km a 89–149 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
25101 Říčany

www. benoricany.cz
Tel.: 323 666 129
E-mail:beno@benoricany.cz

PŘIJEĎTE SI PRO

V listopadovém Zápraží najdete několik
článků, které se zabývají dopravní situací
v našem kraji – píšeme o plánovaném obchvatu Kostelce, o zahájení stavby kruhového objezdu v Mukařově a dopravy se týká i článek
z Říčan. Město společně s Líbeznicemi iniciovalo setkání představitelů obcí, kteří přijali
tzv. „Říčanskou výzvu“, která požaduje, aby
Středočeský kraj při rozhodování o autobusové dopravě respektoval požadavky obcí. Není
možné, aby si kraj libovolně rušil spoje, vypovídal smlouvy dopravcům a ani se nestaral
o to, zda středočeský plán dopravy navazuje
na Prahu – aby lidé nemuseli přestupovat
nebo platit vysoké jízdné. V Říčanech se také

zrodila Petice za dostavbu Pražského okruhu,
kterou by určitě mělo podpořit celé „Zápraží“.
Petiční archy si můžete vyzvednout na radnici
nebo v Infocentru na Masarykově náměstí. Podepsané petiční archy doručte nejpozději do
30.11. na říčanskou radnici.
Určitě si přečtěte článek o Olivově dětské
léčebně. Vše nasvědčuje tomu, že má někdo
velký zájem na tom, aby se Olivovna položila a přestala poskytovat služby nemocným
dětem. V listopadovém Zápraží se také dočtete, proč starostové
„našich“ obcí podporují změnu zákona
o RUD.
Mějte se hezky
Helena Vlnařová
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Osobnost regionu
Jiří Holoubek – Mým úkolem
není dělat druhého Karla
str. 13

Oznamujeme, že ve spolupráci s Českou poštou posilujeme roznos časopisů
do domovních schránek. Distribuční místa budou zachována i nadále.
Zápraží zavádí novou marketingovou akci – každý měsíc poskytneme slevu
inzerentům z vybraných lokalit. V prosinci mají o 20% levnější inzerci klienti z Říčan
a blízkého okolí. V únoru se mohou těšit na slevu inzerenti z Kostelce n. Č. l.
Distribuční místa: Babice – bistro Elit. Božkov, Březí – Z konzum, Čestlice, Černé Voděrady – Potraviny,
OÚ, Dobřejovice – potraviny, Doubek – potraviny, Herink – potraviny, Hrusice – potraviny, Chocerady,
Chomutovice, Jažlovice, Jevany – potraviny, pošta, vinotéka Liverpool, Kamenice – KD, Klokotná
– potraviny, Kolovraty – potraviny U Chadů, OÚ, Kozojedy, Krabošice, Křenice – Fiat, Křížkový Újezdec,
Kunice – potraviny, zámek Berchtold, Křenice – potraviny, Lensedly – potraviny Vaňková a U Miládky,
Louňovice – zahradnictví Alfík, Mirošovice – potraviny, Mnichovice – potraviny, info.centrum, tabák,
Modletice, Mukařov – potraviny, tabák, Flip, Myšlín, Nupaky, Ondřejov – SKC, potraviny Senft, pošta, Pacov,
Petříkov, Pětihosty, Popovičky, Průhonice – obchodní dům Azalka, OÚ, potraviny, Radošovice – Magniﬁc
– čistírna oděvů, Řehenice, Říčany – Potraviny Na růžku, OÚ, knihovna,galantérie Flachs, potraviny na
Komenského nám., Senohraby – potraviny, Sluštice, Srbín – tabák, Strančice – potraviny, Bistro, OÚ, Strašín,
Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice – potraviny U Čápů, U Pačesů,tabák, Stříbrná Skalice – potraviny Senft,
tabák, vinotéka, Štíhlice, Tehov potraviny, Tehovec , Uhřiněves OÚ, Norma, Velké Popovice – potraviny,
Voděrádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice – potraviny, Žernovka, „Hospůdka“ v Kalištích.

Život v kraji
Mirošovice – Draci, vosy
a housenka s frkačnou

tiráž
Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou.
To je Ladův kraj a okolí, Průhonicko, Kolovraty a Uhřiněves.
Číslo 11/2011, vychází 1. 11. 2011
Časopis je zdarma rozšiřovaný do schránek a na distribuční místa.
Měsíčník, náklad v listopadu 22 500 výtisků, rozsah 32 stran
Kontakty: Jednatel časopisu: Hynek Kašpar
Kancelář časopisu: SKC Ondřejov, Choceradská 62, 251 65
Telefon do kanceláře: 606 607 943
Šéfredaktorka: Helena Vlnařová
Redakce na mobilu: 774 780 140, e-mail: redakce@zaprazi.eu
Manažer inzerce: Hynek Kašpar
Inzerce na mobilu: 774 780 038, e-mail: inzerce@zaprazi.eu
Graﬁcká úprava: Dita Novotná
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Uzávěrka dalšího čísla je 15. 11. 2011 pro texty
a 20. 11. 2011 pro inzerci.
Vydavatel: Nezisková org. MAS Servis Říčansko, o.s.,
Roklanská 805, 251 01 Říčany, IČO27028917
Evidence u Ministerstva kultury ČR pod číslem
MK ČR E 17548 (PATRIOT MK E 10604)
Redakcí nevyžádané fotograﬁe a rukopisy se nevracejí.
Zveřejňované texty nemusí vyjadřovat stanovisko
redakce. Bez písemného souhlasu vydavatele nesmí
být kopírována a rozšiřována žádná část časopisu
Zápraží v jakékoliv formě.

Život v kraji
VZP chce Olivovnu zlikvidovat

inzerce

NABÍDKA, KTERÁ HNED NEROZTAJE
PŘIJEĎTE NA ZIMNÍ SERVISNÍ AKCI 2011
OD 17. 10. DO 16. 12. 2011

- PROHLÍDKA ZA 200 KČ
- PNEUMATIKY ZA INTERNETOVÉ CENY
Více na www.renault.cz
www.renault.cz

AUTO PILAŘ s. r. o.
Černokostelecká 268, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 185, www.auto-pilar.cz
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Téma Zápraží

Obchvat Kostelce narazil na věčný rozpor
– někde se kamiónů zbaví, jinde se zvýší provoz
Tranzitní kamiónová doprava trápí snad
všechny obce „na Zápraží“. Dokud se nedostaví jihovýchodní část Pražského okruhu
a dokud se kamióny nepřesunou na dálnice
a komunikace k tomu určené, budou obce
hledat různá řešení, jak se nadměrné dopravy
zbavit. A mnohdy na úkor jiných. Tak tomu
bylo například po otevření jižní části Pražského okruhu č. 512, kdy Magistrát Prahy uzavřel
Jižní spojku a Barrandovský most a odnesl
to Spořilov, Uhříněves, Říčany a další okolní
obce. Dopravu ovlivnilo i omezení průjezdu
vozů nad 6 tun přes Úvaly. Uvidíme, co přine-

se dokončení obchvatu Kolína a obchvat chtějí
vybudovat i v Kostelci nad Černými lesy. Vést
by měl těsně kolem osady Svatbín a směroval
by dopravu ze silnice č. I/2 na č. 108 vedoucí
na Český Brod na „kolínskou“. Město před časem zahájilo jednání s občany Svatbína o výkupu pozemků, mnoho z nich však obchvat
odmítá, protože nová komunikace by natrvalo
negativně ovlivnila život v celé obci. O vyjádření k této složité situaci jsme požádali starostu Kostelce n.Č.l. Ing. Jana Svatoše a zástupce
Svatbína, kteří s obchvatem nesouhlasí a své
pozemky odmítají prodat.

Tudy by měla “svištět”
tranzitní doprava

Obchvat by odvedl
kamióny pryč z Kostelce
„Obchvat Kostelce vedoucí kolem Svatbína není výmysl našeho zastupitelstva“, říká
Ing. Jan Svatoš. „O obchvatu se hovořilo již
od roku 2001 a stavba byla zanesena jako
veřejně prospěšná v Územním plánu města
i Středočeského kraje. Toto dopravní řešení
by deﬁnitivně odvedlo kamionovou dopravu pryč z města. Tím by se ulevilo všem
Kostelákům a nejvíce lidem, kteří bydlí
v Kutnohorské ulici a u silnice ve Svatbíně (po které si řidiči nákladních vozů také
zkracují cestu). Tito obyvatelé jsou těžkou
dopravou postižení nejvíce a jsou nucení žít
v nesnesitelných podmínkách. Ačkoliv si
nesčíslněkrát stěžovali, na stavbu ﬁnančně
náročného obchvatu nebyly peníze. Proto,
když nyní Středočeský kraj přislíbil na stavbu ﬁnance, vzali jsme to jako velkou výzvu,
kterou nesmíme promarnit.
Za jakých podmínek kraj peníze na
stavbu uvolní?
Za vydatné pomoci zastupitele Ing. Pavla
Jetenského se podařilo uzavřít se Středočeským krajem smlouvu. V ní je zakotveno,
že město musí zabezpečit výkup pozemků
pro stavbu obchvatu, musí vypracovat projektovou dokumentaci a zabezpečit vydání
stavebního povolení. Kraj zajistí proﬁnancování a realizaci stavby.
Existuje studie, která přesně určuje,
kudy obchvat povede?
Ano, už víme, které pozemky jsou dotčené
a na základě této studie jsme zahájili jednání
o výkupu půdy s majiteli. Podle této studie
povede nová komunikace nejblíže 180 metrů
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Kamióny ztrpčují
život obyvatelům
Kostelce

od bytové zástavby. Máme také vypracovanou
hlukovou studii, která zaručuje, že trasa bude vyprojektována tak, aby silniční provoz nerušil.
Jak plánovanou stavbu obchvatu přijali
svatbínští obyvatelé?
U většiny obyvatel se stavba setkala se
vstřícným postojem, neboť pochopili mimořádnou důležitost realizace této akce. Bohužel
zatím několik majitelů pozemků upřednostňuje
své obavy před zájmem drtivé většiny obyvatel
Kostelce – petici za zřízení obchvatu podepsalo
na 1500 obyvatel (včetně mnoha obyvatel Svatbína), petici „proti“ podepsalo 389 lidí.
Co majitelům pozemků nabízíte?
Nabízíme směnu pozemků dotčených stavbou obchvatu (zemědělská půda) za stavební
pozemky v Kostelci.

Stojíte si za svým názorem, že obchvat je
prospěšná stavba a že nevznikne situace,
kdy se jedné části obyvatel uleví, ale druhá
část bude trpět?
Jsem pevně přesvědčen, že obchvat pomůže
drtivé většině obyvatel. Chápu, že některým obyvatelům Svatbína se to nelíbí, ale je jich jen pár.
Naproti nim stojí zoufalí obyvatelé Kutnohorské
a části Svatbína, kterým se třese celý obývák.
Kamióny jezdí i méně než metr od jejich domů.
Po výstavbě obchvatu kolem Svatbína budou
auta projíždět ve vzdálenosti min. 180 metrů od
nejbližší nemovitosti. Každá mince má dvě strany, když někdo něco získá, tak většinou i někdo
cosi ztrácí. Uvědomujeme si, že občané, kteří se
staví proti obchvatu, ztrácejí část svého pohodlí
a brání to, co jim přináší klid a pohodu. Ale my
musíme jednat nyní a rychle, protože taková nabídka se třeba už nemusí opakovat.

Neexistuje žádné jiné řešení, které by
dopravu vyřešilo?
Město se snažilo řidičům znepříjemnit průjezd Kostelcem např. tím, že žádalo v březnu
2011 o povolení snížení rychlosti průjezdu
Kutnohorskou ulicí na 30 km. Policie ČR – DI
v Kolíně ani Odbor dopravy MěÚ v Říčanech
s tímto řešením nesouhlasil a navrhl jiné řešení
na omezení rychlosti, a to vybudovat na přechodu pro chodce zpomalovací ostrůvek, jako
je například při vjezdu do Říčan. Náklady na
instalaci takového ostrůvku činí několik set
tisíc, a stejně v podstatě nic neřeší. Dále jsme
se snažili o omezení průjezdu vozidel s vyšší hmotností. Bylo nám sděleno, že vzhledem
k tomu, že je průjezd Kostelcem veden z větší
části po silnici II. třídy a tato silnice zajišťuje
spojení mezi silnicemi I. třídy (č. I/2 Praha – K.
Hora a č. I/12 Praha – Kolín), nebude naší žádosti Krajským úřadem Stř. kraje vyhověno.

Existují jiná řešení,
než zničit naši obec
„Obyvatel v Kutnohorské ulici nám je
upřímně líto a stejně tak nás mrzí, že vedení města staví své občany proti sobě – buď
vy nebo my! Kamióny netíží jen obyvatele
v Kutnohorské, trpí i další obce – běžte se
zeptat lidí, kteří žijí v Krupé, Kozojedech,
ve Vyžlovce, v Lojovicích, v Mukařově
a především v Říčanech. Zamysleme se
nad tím, proč tato situace nastala. Se zavedením mýta na dálnicích se kamionová
doprava postupně začala přesouvat na nezpoplatněné místní komunikace. Nejprve tranzitní doprava jezdila po trase D11
a zkracovala si to přes Úvaly a Říčany do
Prahy nebo na D1. Po prosazení snížení
hmotnosti v Úvalech se přesunul tranzit na
Černokostelecko. Město Kostelec nad Černými lesy přišlo s řešením postavit za 80
miliónů korun obchvat okolo obce Svatbín a vyřešit si tím svoji dopravní situaci.
Mnoho obyvatel Svatbína a jistě i ostatních obcí si však nemyslí, že obchvat vedoucí 88 m od Svatbína je tím správným
a jediným možným řešením, což vyjadřují
svými 389 hlasy ve veřejné petici. Nesouhlasíme i proto, že navrhovaná černokostelecká varianta je v rozporu s územním
plánem Vyššího územního celku kraje.
Občanům nebyla předložena studie vlivu
na životní prostředí, hluková studie ani
žádné jiné potřebné dokumenty.
Jaké je podle vás jediné
správné řešení?
Aby se všechny dotčené obce pokusily
společnými silami dosáhnout urychlení
dostavby Pražského okruhu a tudíž propojení D11 s D1. Přejme si, aby zvítězil
zdravý „selský“ rozum a kamionová doprava se vrátila na dálnice a rychlostní komunikace, a pole mohla nadále sloužit nač
po staletí sloužila. Zničit krásný kus přírody a vyřešit pouze dílčí problém jen na
dobu, než bude dostavěn Pražský okruh,
se jeví přinejmenším jako neuvážené.
Okamžitým řešením může být dopravní
váhové omezení na komunikacích a mostcích, jež k tomu nejsou vyhovující.

Nepanuje mezi sousedy nevraživá
nálada kvůli tomu, že někdo
na nabídku kývnul a pozemky
svolil prodat?
Doufáme, že nepanuje. Každý má právo se rozhodnout dle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Jsou mezi námi asi tři
skupiny majitelů pozemků. První zde léta
nežijí a nemají již vztah k obci. Proto rádi
prodají. Druhá původně deklarovala, že
neprodá, ale nabídce parcely neodolala.
Třetí skupina má vztah k orné půdě a uvědomuje si všechny důsledky obchvatu.
A jak říká jeden z našich hospodařících
sousedů - „vidí dál, než za vlastní vrata“.
A co se týče směny pozemků – město Kostelec nad Černými lesy, pokud je
známo, v rozpočtu na rok 2011 nemá
připraveny žádné ﬁnanční prostředky na
výkup pozemků pro zmiňovaný obchvat.
Město nabízí výměnou stavební parcely
ve městě o údajné hodnotě 1000 Kč/m².
Dle smlouvy s investorem bude městu za
každý vykoupený metr proplaceno 40 Kč/
m². Při potřebě vykoupení cca 35000 m²
pro plánovaný obchvat dojdeme k rozdílu 33 600 000 Kč v neprospěch Kostelce.
A je město tak bohaté, aby mohlo činit taková rozhodnutí?
Město nyní investovalo do Svatbína
a opravilo hlavní komunikace…
To ano a také děkujeme. Vždyť o opravu
usilujeme již několik let. Teď se ale bojíme, aby vedení města nechtělo „za trest“
poslat kamióny středem Svatbína, právě
po této cestě. Doufáme, že k tomu nedojde, protože ta komunikace dostala jen
nový „kabát“. Konstrukční vrstvy a inženýrské sítě pod novým asfaltový kobercem
zůstaly staré a pro těžkou dopravu nevyhovující. Investice města by tak byla za
krátkou dobu zničena. Navíc ve Svatbíně
nejsou podle komunikace žádné chodníky
a některé nemovitosti leží hned u krajnice
silnice, takže by určitě docházelo k poškozování zdiva a statickému namáhání
objektů.
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Mým úkolem
není dělat
druhého Karla

la nejdříve do Country radia, kde
jsem začal od roku 2000 pracovat
jako moderátor a potom jsem zde
až do roku 2004 dělal programového ředitele. Později jsem pro
stejnou stanici připravoval pořad,
ve kterém přímo ve studiu hrály kapely naživo. No a nyní jsem
už téměř rok velmi rád na Dvojce Českého rozhlasu. Na starosti
mám tak desetkrát měsíčně ranní
vysílání, což je pro muzikanta ideální. Odpoledne tak mohu věnovat
případnému zkoušení, večer hrát
na koncertech.

Pokud si ráno naladíte „Dvojku“
Českého rozhlasu, můžete slyšet
příjemný hlas Jiřího Holoubka, který je
nejen skvělým moderátorem, ale
i muzikantem – od roku 2004 hraje a zpívá
v legendární skupině Spirituál kvintet.
Jak jsi se dostal do Spirituál
kvintetu?
S bluegrassovou kapelou Reliéf, kterou jsem spoluzakládal
v roce 1996, jsme se několikrát
potkali s Kvintetem na stejných
pódiích, takže jsme o sobě „věděli“. A když zemřel Karel Zich
a hledal se nový člen skupiny,
pozvali mě na jakési „výběrové
řízení“ a obstál jsem.
Nebylo těžké nahradit Karla
Zicha? Nebál jsi se srovnávání?
V podstatě ani ne. Karel Zich byl
natolik osobitý zpěvák, že nikdo
neočekával, a bylo by to i nesmyslné, že mým úkolem bude dělat
druhého Karla. Stal jsem se prostě
dalším z řady těch, kteří kapelou
prošli, a svým způsobem ji něčím
novým obohatili. Ale je pravda, že
první koncerty jsem měl velkou
trému, protože Spirituál kvintet je
už zcela jistě legenda. Kromě toho
jsem Karla osobně znal a jeho nečekaný odchod byl pro všechny
v Kvintetu velká rána.
A jak vycházíš se svými kolegy?
Jak říká s úsměvem náš kapelník Jiří Tichota – protože jsem si
dovolil být o čtyřicet let mladší,
je samozřejmé, že neodmlouvám,
zdravím první a pokud pánové nastoupí v písničce pozdě, omluvím
se, že jsem moc rychlý. Takže žádné problémy.
Spirituál kvintet patří mezi
nejstarší hrající skupiny v Čechách. Za celou dobu existence
se složení několikrát změnilo
a každý člen se nesmazatelně
zapsal do historie. Jak se tedy
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změní „zvuk“ kapely, když
odejde výrazný muzikant?
Samozřejmě každý člen skupiny utváří její „typický zvuk“, a to
platí zvláště u zpěváků. Spirituál
kvintet má za sebou 51 sezon,
takže je logické, že obsazení a tím
i zvuk kapely se měnil. Nicméně
jsem přesvědčen, že značka Kvintetu je stále zárukou profesionálně
a s chutí odvedené práce, nad jejímž „duchem“ navíc vytrvale bdí „otec zaklada Jiří Holoubek (1975)
tel“ Jiří Tichota, který je
pochází z Louňovic a po čase
neúnavným kapelníkem
se vrátil téměř do rodného
od samého začátku v roce
hnízda – do Srbína.
1960. A je skvělé, že se
 Pokud vás zajímá kdy
všem chce stále zkoušet
a kde můžete vidět Jiřího
vedle starých hitů i nový
Holoubka na scéně, navštivte
repertoár. Ono taky zpíwww.spiritualkvintet.cz
vat například „Kocábku
nebo www.relief-band.cz
náramnou“ stokrát do
roka čtyřicet let by asi
nutí respektujeme a nezbývá, než
nutně skončilo újmou na zdraví.
popřát hodně štěstí na sólové dráze.
Poslední změnou, když už jsme
se u nich zastavili, je příchod
Na jaké koncerty nejraději
nové zpěvačky Veroniky Součvzpomínáš?
kové, která k nám nastoupila zaTěžko nějaký vybrat… Ale krásčátkem letošního roku, a doplnila
ný zážitek byl určitě loňský koncert
tak sestavu Jiří Tichota, Zdenka
v Lucerně, kdy Spirituál kvintet
Tichotová, Dušan Vančura, Jiří
slavil padesátiny a přišlo neuvěCerha a moje maličkost. V tomto
řitelné množství lidí a také řada
složení chystáme na jaro příštího
bývalých členů. Zazpívat si s námi
roku nové CD.
přišla Eva Krizová-Lifková, Lenka
Slabá-Vostrá, Jan Thorovský, neA kam se poděla Irena Budchyběli ani bratři Nedvědové. Dalweiserová, která se ve skupině
ším krásným zážitkem bylo také
objevila v roce 1983 a pak se
letošní vystoupení ve Stavovském
vrátila v roce 1989, kdy Spiritudivadle s Bohemia baletem, kdy
ál kvintet zpíval během revoluce
mladí tanečníci předvedli na písna Václaváku na balkóně Meničky Spirituál kvintetu své umělantrichu?
ní v choreograﬁi Petra Zusky. Ale
Po té, co jsme se rozloučili
věřte, že si naplno užíváme každý
s agenturou jejího manžela, rozhodkoncert v roce.
la se odejít také Irena. Její rozhod-

inzerce

Osobnosti regionu

Kromě práce v rádiu
moderuješ i nejrůznější
společenské akce…
Tahle profese mě moc baví
a snad mi i celkem jde. Nijak speciálně se sice jako moderátor nenabízím, nicméně nabídky chodí
poměrně často, takže pokud to čas
dovolím, rád je přijímám. A když
o tom tak přemýšlím, jsem si možná o něco jistější v mluveném slově a moderátorské roli, než jako
muzikant.

Na jaké nástroje hraješ?
Vystudoval jsem příčnou ﬂétnu
na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem. Ale k ﬂétně se už
bohužel dostanu spíše výjimečně.
V Reliéfu hraju na šestistrunnou,
v Kvintetu na dvanáctistrunnou
kytaru, obě z dílny mého bratra,
skvělého stavitele kytar a mandolín, Ondřeje Holoubka. Trochu
koketuji s foukací harmonikou,
snažím se ovládnout horalský styl
hry na pětistrunné banjo.
Podědil jsi hudební nadání po
někom z rodiny?
Dohledal bych v paměti snad jen
otce mého tatínka. Byl panem řídícím nejdřív ve Viticích, později na
Vyžlovce. Tehdy ještě musel každý učitel (a nebyl to špatný zvyk)
ovládat hru na hudební nástroj,
v jeho případě housle. Jak zdatným
hráčem byl, ovšem netuším.
A jak jsi se dostal do rádia?
Jak už to v životě bývá, tak mě
souhra šťastných okolností zavá-

Jaké nejhorší chvilky jsi jako
moderátor zažil?
Tak samozřejmě největším strašákem je, že zapomeneš na něco
důležitého nebo popleteš jméno.
Proto i kdyby nic jiného, jména
je vždycky dobré si poznamenat.
A to i v případě, že toho člověka
znáš dvacet let a jsi přesvědčen, že
jeho jméno určitě nezapomeneš.
Najednou přijde okno a nevzpomeneš si ani na svoje vlastní! I to
už mám za sebou.
Jako moderátor jsi opravdu
dobrý, tak tě třeba jednou uvidíme na „Českém lvovi“ nebo
na „Superstar“…
Díky za poklonu, ale to asi nehrozí. Moderování se dnes věnuje
spoustu herců, hereček, modelek…, pořadatelé stěžejních akcí
většinou sáhnou raději po již profláklé tváři, než po „neviditelných“
lidech z rádií. Málokdo z nich by
chtěl riskovat s neznámým „ksichtem“. Ale rozhodně si nechci stěžovat, já jsem se současným stavem věcí velmi spokojen.
Reliéf pokřtil v říjnu nové CD,
Spirituál kvintet chystá natáčení
a o koncerty není nouze, pomalu
rozjíždím vlastní kapelu s prozaickým názvem Jiří Holoubek Trio.
Práce v Českém rozhlase mě naplňuje jako moderátora a doma jsou
všichni zdraví. Co víc si přát!

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

Nejlepší
drakovodič

Tehov – První tehovská drakiáda se vydařila – jen dětí dorazilo přes šedesát. Kdo právě
po slunné obloze neproháněl draky, ten mohl
posedět, občerstvit se a zazpívat si společně
s country kapelou. „Na posilnění jsme připravili domácí koláče a další sladké dobroty,
opékali jsme špekáčky a pro zahřátí rozlévali
horký čaj, kávu či svařák,“ napsala nám paní
Šotkovská z kulturního výboru OÚ Tehov.
„Děti si odnesly na památku nejen diplom,
ale i vlastnoručně malované dřevěné dráčky
a zdobené medové perníčky. Dráčkem Šikuláčkem jsme pak odměnili nejlepší „drakovodiče.“ Drakiáda se velice vydařila a děti si
užily spoustu legrace, stejně jako jejich rodiče. Jistě se pobaví i při prohlížení fotek z této
akce na obecním webu www.tehov.cz.“
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Jablíčka a draci
patří k podzimu
Strančice – Pod správu Strančic
spadá celkem 6 obcí – Svojšovice, Všechromy, Otice, Předboř,
Sklenka a Katovice a na celém
území se rozprostírá více než 75
ha ovocných sadů. Mateřské centrum Lodička tohoto faktu výborně
využilo a uspořádalo I. ročník Jablečných slavností. Tento den měli
ovocnáři rozšířenou otevírací dobu
pro veřejnost. Lidé si mohli koupit
dobrá česká jablíčka v Ovocnář-

ském družstvu Otice, Jankovský
a Ovocnářském centru Nedbal,
které navíc připravilo dvě odborné
instruktáže o pěstování jabloní.
Zároveň probíhal i zábavný program pro děti. „Na poli u Všestar
se uskutečnila drakiáda.,“ prozradila hlavní organizátorka Michaela
Hupcejová z MC Lodička. „Zaregistrovalo se celkem 56 draků a porota vyhlížela ty nejhezčí, a také
hodnotila, jak letí vysoko a výdrž.

STAVBA KRUHOVÉHO OBJEZDU
v Mukařově byla zahájena
Nejzajímavějším exemplářem byl
drak krabice, kterého vyrobil jeden
tatínek. Všechny děti dostaly balonek s héliem a jablečný moučník.
Když se děti vydováděly, přesunuli
jsme se na minigolf a zahájili jablečnou olympiádu pro děti. Mezi

disciplíny patřila střelba šípem na
jablko, hod ježkem, trhání jablek ze
štaﬂí, lovení jablek z vody, koulení
jablek, běh s jablkem mezi těly, malování jablíček a navlékání křížal na
náhrdelník. Také jsme ochutnávali
přinesené jablečné zákusky, koláče
a štrůdly od maminek. Do soutěže
se přihlásilo celkem 12 moučníků
a vyhrála paní Vokáčková s dětmi,
druhá byla paní Jarošová s dcerou
a třetí paní Fendrychová z Kamenice. Odměna za nejlepší moučník
byl stromek jablůňky. Odměnu dostaly i děti, které soutěžily v olympiádě – odnesly si košíky s jablky,
křížalový věnec a keramické jablko. A co se pilo? Přece jablečný mošt a jablečný punč. Úplnou
tečkou dne bylo společné zasazení
převislé břízy do parku minigolfu,“
prozradila Michaela Hupcejová.
„Mám z akce velikou radost,“
dodala místostarostka Strančic
Hana Jarošová. „Děti i rodiče byli
spokojení a pochvalovali nápad
s ochutnávkou jablečných odrůd.
Byli překvapení, kolik dobrých
jablek kolem nás roste.“

Mukařov – V těchto dnech začíná na velmi frekventované křižovatce v Mukařově – Na Budech
čilý stavební ruch. Po mnoha letech
sporů, které provázely snahu obce,
Ředitelství silnic a dálnic a Krajského úřadu Středočeského kraje
vyřešit nebezpečnou křižovatku,
bylo pravomocně vydáno územní
rozhodnutí i stavební povolení na
stavbu kruhového objezdu.
Zahájení a průběh stavby s sebou samozřejmě přinese i některá
dopravní omezení, ale výsledkem by mělo být nejen plynulejší
zprůjezdnění této frekventované
spojnice silnic I a II. třídy, ale
především zvýšení bezpečnosti
pro všechny účastníky silničního
provozu. Tato dopravní stavba
bude přínosem pro všechny okolní obce, jejichž občané tudy musí
každý den projíždět.

Kdy se začalo uvažovat o realizaci kruhového objezdu, jsme
se zeptali starosty Mukařova
Rudolfa Semanského.
V roce 2005 bylo z iniciativy
obcí Mukařov a Svojetice za podpory tehdejšího náměstka hejtmana Středočeského kraje svoláno
jednání ve věci požadavku obcí na
řešení frekventované křižovatky
Na Budech. Z tohoto a následujících jednání, po připomínkách Policie ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, se jako nejlepší postupně
vyproﬁlovalo řešení formou kruhového objezdu. Toto řešení bylo
pak zadáno projekční kanceláři
APIS, přičemž bylo dohodnuto,
že investorem stavby bude krajský
úřad. Projektant zpracoval projekt
pro územní rozhodnutí a ten byl
před podáním na stavební úřad
projednávám s majiteli dotčených
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startu u lyžařské chaty na Vávrově
palouku. Hromadné starty prvních
žákovských kategorií plánujeme na
10 hod. Dorostenci, ženy a muži se
následně vydávají na trať ve dvojicích intervalovým způsobem startu.

Po doběhu závodníky čeká teplý
čaj a další občerstvení ve stánku.
Nejlepší tři v každé kategorii obdrží diplom a drobné věcné ceny.
Závodníci se budou moci ohřát
u ohně a opéct si donesený buřt.

Rozpis závodu bude zveřejněn na
www.Senohraby.cz a výsledky budou k nahlédnutí na www.longrun.
cz. Loňského ročníku se zúčastnilo
celkem 304 závodníků.
Podzimním během lyžařů se naplno otevře brána k lyžařské sezóně 2011-12. TJ Sokol Senohraby
bude i v nadcházející zimě, jak to
jen sněhové podmínky trochu dovolí, strojově upravovat (sněžným
skútrem se stopovačem) běžecké
okruhy. Start a cíl těchto tras bude
opět u chaty lyžařského oddílu na
Vávrově palouku, kde bude v době naší přítomnosti možnost převlečení, úschovy věcí a drobného
občerstvení. Aktuální informace
o sněhových podmínkách a stavu
tratí, či připravovaných závodech
budou k nalezení opět na www.
Senohraby.cz,“ zve všechny sportovce Jan Oberlander.

ními od začátku, tentokrát na ŘSD
ČR a prosazovat nutnost této dopravní stavby. Zde bych chtěl jmenovitě poděkovat kolegovi zastupiteli Vítkovi Šoupalovi za jeho úsilí.
Díky těmto jednáním a pochopení
zástupců ŘSD byl projekt znovuobnoven, došlo k mírné úpravě stavby
tak, aby nezasahovala do pozemků
nesouhlasících majitelů a po mnoha
měsících se zdá, že se přeci jen kruhového objezdu dočkáme. Osobně
z toho mám velkou radost, protože
nezanedbatelným přínosem stavby je i určité zkulturnění blízkého
okolí křižovatky, zklidnění dopravy
a vznik nových chodníků pro pěší
podél této stavby. Je to dobrý příklad toho, že pokud se po prvním
neúspěchu nevzdáte a dokážete
čelit nařčením „že jsme neschopní
a nic neděláme“, můžete nakonec
dosáhnout dobré věci.“

NEJPROFESIONÁLNĚJŠÍ
ŠKOLA MAGIC HILL
S radostí Vám oznamujeme, že naše škola Magic Hill získala
1. místo v 1. bloku soutěže v hodnocení odbornou porotou v celostátní soutěži „Nejlepší česká škola“ a postupujeme do ﬁnále! Magic Hill
byl oceněn titulem NEJPROFESIONÁLNĚJŠÍ ŠKOLA a postupuje
přímo do ﬁnále soutěže. Podrobnosti a diplom najdete na http://www.
nejlepsiceskaskola.cz/aktuality/zs-adelka-a-zs-magic-hill-postupuji.
Rádi bychom touto cestou vyjádřili opravdový dík všem dětem,
vyučujícím i nepedagogickým spolupracovníkům, neboť na tomto
prestižním ohodnocení mají rozhodující podíl. Vítězství v soutěži je
pro nás potvrzením kvality, zadostiučiněním a současně závazkem,
abychom náš odborný výkon nadále upevňovali a rozvíjeli.
Děkujeme Vám za Vaši dosavadní podporu a uznání.
Ředitel školy PhDr. Jan Voda, PhD

V Senohrabech běhají již 55 let
Senohraby – Na Vávrově palouku se 27. listopadu uskuteční již
55. ročník Přespolního běhu lyžařů.
Závod od prvního ročníku bez přestávky až do současnosti organizují
manželé Jitka a Vladimír “Ála” Syrovatský se svými spolupracovníky
z lyžařského oddílu a dalšími členy
TJ Sokol Senohraby. Na závodníky
všech věkových a výkonnostních
kategorií budou čekat tratě v délkách od 500 m pro “minižactvo” až
po nejdelší osmikilometrový okruh
pro muže.
„Tratě jsou vedeny v členitém
terénu pouze po měkkých lesních
a lučních cestách a pěšinách. Závodníkům proto doporučujeme
vybavit vhodnou terénní obuví,“
připomíná Jan Oberlander z lyžařského oddíl TJ Sokol Senohraby. „Přihlášky přijímáme v den
závodu od 8 do 9,45 hod. v místě

pozemků. Začátkem roku 2006 ale
došlo na našem úřadě k výměně
starostů a bývalá starostka nedala
jako majitel jednoho z dotčených
pozemků souhlas. No a od té doby
se začala několikaletá, táhlá jednání – odvolávání se proti vydaným
rozhodnutím, přepracování projektů a umělé protahování řízení. Podotýkám, že peníze na stavbu byly
v té době již připraveny v rozpočtu
krajského úřadu.
Předpokládám, že kraj nerezervoval ﬁnance na stavbu až do
doby, kdy se situace vyřeší?
Samozřejmě že ne! Po krajských
volbách v roce 2008 ztratili představitelé úřadu Středočeského kraje
o křižovatku zájem a písemně nám
oznámili, že celou věc předávají
ŘSD, přičemž vyčleněné ﬁnanční
prostředky budou přesunuty jinam.
Pro nás to znamenalo začít s jedná-

Podzimní
setkání
myslivců
Klokočná – Myslivecký svaz
Světice uspořádal společně s honitbami MS Mnichovice, Žernovka, Mukařov, Jirny a Tisovec a ve
spolupráci s Československým
svazem kuchařů IV. Svatohubertské kulinářské slavnosti. „Cílem
této akce bylo setkat se s kolegy
myslivci z okolních obcí a také přiblížit naši činnost široké
veřejnosti,“ uvedl pan Broukal
z MS Světice. „Každý kdo při-

inzerce

18. 11. 2011 OSLAVÍME 2 roky
Tento den při nákupu

nad 200 Kč dostanete
od nás
CO u NÁS najdete:
Produkty ekologického zemědělství od regionálních farmářů
Každý čtvrtek: GAZDOVSKÝ CHLÉB z Vysočiny pečený tradiční metodou
ve zděné peci na uhlí
DOMÁCÍ MARMELÁDY i DIA, SUŠENÉ OVOCE, Ovocné a zeleninové MOŠTY,
Ovocné sirupy, Čaje – bylinné, KVETOUCÍ, exclusivní balení – pyramidy,
anglické čaje
VÍNA moravská i zahraniční, medoviny, pivo, během listopadu nově MEDOVÉ PIVO
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY: silikonové hodinky Jelly square s náhr. řemínky,
náramky Power balance
ŽERTOVINKY, společ. hry, SEXY zástěry, dárky s*
Kuchyňské pomůcky: silikonové vály, podložky, sil. chňapky a ost. potřeby
DROGERIE, HRAČKY, přír. kosmetika: TOPVET, RYOR, SALOOS,
vinná a pivní kosmetika
Alkopult: tuzemský i zahraniční alkohol – velký výběr na jednom místě
ALKOTOČ – stáčený alkohol za lidové ceny

DÁREK

šel, mohl ochutnat nejrůznější
zvěřinové speciality a dobré víno
a také si koupit nejrůznější myslivecké potřeby, knihy a doplňky.
Připraven byl zajímavý program
– ukázky vábení zvěře, přehlídka psů, ukázky sokolnictví a samozřejmě nechyběla živá hudba.
Velký úspěch měla i bohatá tombola – vyhrát jste mohli velké
koláče z pekařství Frydrych nebo
srnčí maso.“

Kpt. Jack, Černokostelecká 2205/18, Říčany, 739 059 142, www.kptjack.cz
Otevřeno: PONDĚLÍ a NEDĚLE – zavřeno, úterý-pátek 8.30-19 hod, sobota 8.30-17 hod
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Zábavné
hřiště
pro
malé
sviště
Struhařov – Obec spolu s místní mateřskou školou letos na jaře
připravily projekt na výstavbu nového dětského hřiště. Původní již
dosluhovalo, herní prvky nesplňovaly aktuální bezpečnostní předpisy a také bylo třeba hřiště i trochu
posunout na jih pozemku, protože
na původním místě je plánována
přístavba na rozšíření mateřské
školy. „Zábavné hřiště pro malé
sviště“ se podařilo realizovat během letošního léta díky podpoře
Evropské unie z Evropského Programu pro rozvoj venkova v rámci
osy IV. Leader, prostřednictvím
výzvy 1/2011 MAS Říčansko, ve
kterém projekt uspěl. Celkové náklady projektu činily 733 346 Kč,
z toho dotace ve výši 550 009 Kč,
obec Struhařov uhradila z vlastního rozpočtu 183 337 Kč.
Slavnostního otevření se zúčastnilo na stopadesát hostů, včetně
starostky Struhařova Mgr. Dagmar
Zajíčkové, ředitele RO SZIF Praha
Ing. Zdeňka Procházky, radního
Středočeského kraje pro školství,
mládež a tělovýchovu PaedDr. Milana Němce, ředitelky MAS Ří-

Vodovod
téměř
za 282
miliónů
korun

Ředitelka MŠ Martina Toťová
se “svými” dětmi

Starostka Dagmar Zajíčková se Zdeňkem Procházkou
a Milanem Němcem

čansko Pavlíny Filkové a ředitelky
místní školky Mgr. Martiny Toťové.
„Z hřiště, které bude sloužit školce i široké veřejnosti, máme velkou
radost,“ dodala starostka Dagmar
Zajíčková. „Je to ale jen část splněného přání a doufáme, že se nám
podaří uspět s žádostí o dotaci na

rozšíření MŠ z ROP Středočeského kraje. Chtěla bych poděkovat
členům občanských sdružení Pares
a Struhadlo, tetičkám a sousedům
z Obce Baráčníků, kteří neváhali
na otevření hřiště napéct dobroty
a všem zúčastněným, jenž s projektem pomohli.“

Kunice – V hotelu Zámek
Berchtold bylo slavnostně
uvedeno do provozu velké vodohospodářské dílo – Vodovod
Region Jih II. etapa 2. a 3. část.
V rámci této části stavby se
dostala pitná voda ze Želivky
do obcí Struhařov, Klokočná,
Svojetice, Zvánovice, Ondřejov, Kaliště a Louňovice.
Se stavbou I. etapy se začalo
v již v roce 2003, kdy se postupně dostávaly vodovodní
trubky do Kunic, Strančic,
Všestar, Menšic, Světic a do
Tehova. Nyní zbývá dostavět
etapu III. pro Mukařov a Kostelní Střímelice. Na dostavbu
je však nutné získat dotace.
Soustava vodovod „Region
Jih“, včetně návazných obecních vodovodů patří v současnosti k největším budovaným regionálním vodovodům
v rámci ČR. Po dokončení
bude zásobovat vodou 15 obcí
s 9 500 obyvateli. Vodovod
tvoří 46,784 km vodovodních
řadů, 6 vodojemů a 4 čerpací stanice. Celkové investiční náklady na jeho výstavbu
představují téměř 282 miliónů
korun.

Orientační běh nejen pro školáky
Senohraby – Za velké podpory dobrovolných dárců,
rodičů dětí senohrabské školy, s přispěním TJ Sokola Senohraby, a v neposlední řadě
z grantu Programu III MŠMT
Všeobecná sportovní činnost
a z rozpočtu Českého svazu
orientačních sportů se podařilo zaﬁnancovat zmapování
a tisk nové výukové mapy pro
orientační běh pro senohrabskou školu.
„Mapa je určená především
pro školní akce v rámci projektu Dny orientace v přírodě.
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Nová mapa obsahuje část obce
se školou a přilehlý les západně
od železniční trati,“ uvedl Jan
Přibík. „Již nyní plánují učitelky ZŠ první výukový závod, na
který pozvaly školáky z Říčan
i některých dalších škol z okolí.
Do zdejšího prostoru si můžete
přijet zaběhat i vy! Stačí se domluvit se školou na podmínkách
vyzvednutí mapy na e-mailu:
skola.senohraby@centrum.cz,
nebo mobilu: 725 781 366.
Další sportovní akce budou
následovat, sledujte na www.
zssenohraby.cz.“

Jedna z tréninkových tratí pro děti
na školním kroužku orientačního běhu.

Popovice ušetřily 5,5 miliónu korun
Velké Popovice – V minulých dnech proběhla
úspěšná kolaudace nových vodovodních a kanalizačních řadů. Tato akce se realizovala v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí
ČR. Nově bude připojeno skoro 50 domácností na
kanalizaci a více než 100 domácností na vodovod
a další budou přibývat.
„Bylo jen škoda, že lidem bylo před více než rokem slibováno, že jejich připojení je již „na spadnutí“, přestože nebyly splněny všechny předpoklady k zakončení akce. Klíčovým problémem bylo,
že v projektu se počítalo s řadem E1, který je ale
v majetku Regionu Jih. Avšak bývalému vedení se
nepodařilo uzavřít s Regionem Jih žádnou dohodu,

týkající se tohoto řadu E1,“ upřesnila starostka Velkých Popovic Martina Čermáková.
Po několikaměsíčních jednáních nového vedení
obce a vedení Regionu Jih a právních zástupců obou
stran došlo k nalezení společného, oboustranně přijatelného výsledku a tím je uzavření nájemní smlouvy
na řad E1, s tím, že po ukončení nájmu se tento řad
bezplatně převede do majetku obce. Tím se podařilo
také ušetřit obecní kase cca 5,5 miliónu korun oproti
původnímu požadavku Regionu Jih. „Pevně věřím,
že vzájemné vztahy obce Velké Popovice a Regionu
Jih byly uvedeny do vyváženého partnerského vztahu, na který by bylo možno v budoucnosti navázat“
říká starostka.

Financování obcí – blýská se na lepší časy?
V poslední době je často diskutovaným tématem změna zákona
o rozpočtovém určení daní, neboli RUD, které by mělo výrazně
pomoci obcím a menším městům v jejich ﬁnancování.
Praha, Plzeň, Brno a Ostrava by naopak o peníze přišly.
S novelou zákona souhlasí drtivá většina starostů na „Zápraží“.
Mukařov
„Změna zákona by přinesla významné příjmy do rozpočtu, což by
se samozřejmě pozitivně projevilo
v možnostech ﬁnancování nejrůznějších projektů a oprav, na které v současnosti nejsou peníze,“ říká starosta Rudolf Semanský. „Pro příklad
– u obce naší velikosti (cca 2 000
obyvatel) by se jednalo o navýšení
příjmů mezi 5 – 6 miliony korun
ročně. Zhruba tolik stála „kontejnerová“ přístavba naší základní školy
se čtyřmi třídami. Samozřejmě by
byly peníze na opravy komunikací,
chodníků a naprosto reálně bychom
mohli uvažovat o zřízení obecní policie. V této souvislosti bych
rád upozornil na zajímavé webové
stránky www.obcelidem.cz, kde je
možné si zadáním jména obce nechat vypočítat, o kolik by se té které
obci zvýšil příjem do rozpočtu.“
Jaký je konkrétní rozdíl mezi
Prahou a Mukařovem?
Mukařov dostává na jednoho občana ročně přibližně 6 500 korun,
zatímco Praha dostává na stejného
občana 4,5 krát více, tedy nějakých
30 000 korun. To už vypadá, jako
by lidé v obcích patřili do jiné kategorie. Samozřejmě si uvědomuji,
že Praha zajišťuje mnohem vyšší
míru služeb a že do našeho hlavního města dojíždějí lidé za kulturou,
za prací, zábavou, na nákupy a třeba i za sportem. Ale pak se vrátí
domů a chtějí, aby svítila světla,

byly uklizené silnice a chodníky,
fungovaly služby a v obci bylo
bezpečno. Takže, určitý rozdíl je
na místě, ale musí být opodstatněný. Z našeho pohledu čtyři největší
česká města již roky „ukrajují“ ze
společného koláče na základě pro
ně výhodného přepočítacího koeﬁcientu více, než by měla.
Má podle vás novela šanci na
schválení?
Šanci má poměrně slušnou – už
proto, že tomuto návrhu předcházela spousta jednání, veřejných příslibů a dokonce demonstrace starostů
a zástupců obcí před úřadem vlády.
Existuje nějaká nevýhoda změny v RUD?
Nevýhodou bych to nenazval, ale
část prostředků, které jsou dnes poskytovány formou dotací, se - hodně zjednodušeně řečeno – rozpustí
právě v onom zvýšení příjmů menších měst a obcí. Tyto dotace jsou
nyní poskytovány na konkrétní projekty a mnohdy je situace taková,
že se v obcích nerealizuje to, co je
třeba, ale to, na co je právě vypsán
dotační titul. Dále se v souvislosti
s novelou zákona o RUD připravují i novely dalších zákonů, které
významně zpřísňují odpovědnost
zastupitelů a statutárních zástupců obce při hospodaření - což by
se ale z pohledu občana zase dalo
označit spíše za výhodu. Dostane-li
obec do rozpočtu více volných prostředků, je naprosto v pořádku, je-li
ošetřeno jejich hospodárné využití.

Ondřejov
„Čeho si všimneme nejdřív,
když přejedeme hranice do Německa?“ ptá se starosta Martin
Macháček. „Silnice, chodníky
i domy jsou krásně opravené.
A proč je to jiné? Protože tam
města a obce dostávají daleko víc
peněz. Středočeský kraj i Praha
mají přibližně stejný počet obyvatel (cca 1,2 milionu), ovšem
Praha dostává přibližně 35 miliard Kč ročně a obce našeho
kraje jen 8,8 miliard Kč. Teď se
jedná o takové změně zákona
o RUD, aby každá obec dostávala na obyvatele ne 4krát, ale
„jen“ 3krát méně než Praha. I tak
to bude velmi nespravedlivé, ale
méně nespravedlivé než dnes. Na
této změně by vydělala všechna
města i obce kromě Prahy, Brna,
Ostravy a Plzně. Samozřejmě se
tato města bouří, protože si na
nespravedlivé
přerozdělování
zvykla. A hlavně jejich „kmotři“
si zvykli. Nebudu ani mluvit o tunelu Blanka nebo Opencard, to je
už příliš známé. Uvedu jen dva
příklady. Praha 4 kupovala lavičky do parku, kus za 21 500 Kč.
U nás v Ondřejově jsme kupovali
pěkné a fortelné lavičky – kus za
3 700 Kč. Příklad druhý: Město
Brno pořídilo „plně automatické
bezbariérové veřejné WC“ za 3
miliony korun. Za to byste postavili rodinný dům!

Doufám, že nový zákon o RUD
bude schválen. Protože pak v Praze
a v Brně budou muset líp hospodařit a v ostatních městech a obcích
to bude vypadat zase trochu víc
jako v tom Německu.“

Pyšely
Starosta Stanislav Vosický
poslal premiérovi Petru Nečasovi dopis a symbolický klíč od
města. „Vážený pane premiére,
obracím se na Vás jménem našeho
města a pevně věřím, že jménem
i všech jeho občanů. Říká se, že
pokud někomu věnujete klíč od
svého domova, platí, že jej považujete za blízkého člověka, za
někoho, komu se nebojíte svěřit
svůj majetek i bezpečí, neboť jej
pokládáte za přítele. A pokud
o něčem prohlásíme, že je to klíčové, myslíme tím, že je to skutečně stěžejní.
Přijměte proto klíč od našeho
města jako pozváni k jeho návštěvě, ale i jako projev důvěry, že
Vaše vláda myslí skutečně vážně
své závazky, jak je v oblasti ﬁnancování samospráv přislíbila ve
svém Programovém prohlášení,
v němž uvádí, že „cílem vlády je
dlouhodobá stabilní dohoda, která
formou zákona stanoví příjmy obcí
tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele
mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“ obcemi a aby to odpovídalo
situaci ve vyspělých zemích Evropské unie.“ (str. 5 Programového
prohlášeni vlády).
Tento klíč je rovněž prosbou
o podporu změny ﬁnancováni samospráv, jak je Vaši vládě
navrhuje Ministerstvo ﬁnancí
ČR….“
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Velké změny
na radnici
ve Stránčicích

Táta tu dělá starostu,
a tak se vzdávám
ﬁnanční odměny

Strančice – V říjnu rezignovala na pozici místostarostky
a radní obce Strančice Ing. Hana
Jarošová. Jedním z důvodů byly
neshody nad novým územním
plánem, který se bude 3.11.2011
veřejně projednávat. „Územní
plán je předimenzovaný, počítá
s nárůstem obyvatel ze současných 2000 na 4500. Tomu neodpovídá infrastruktura, navíc
nejsou dostatečně ošetřeny velké
rozvojové plochy,“ říká H. Jarošová. Dalším důvodem pro její
rezignaci byl odlišný názor na
způsob řízení obecního úřadu,
neshoda na kompetencích a odpovědnosti jednotlivých členů
vedení obce a nerespektování
usnesení zastupitelstva a rady ze
strany vedení obce.
Z funkce radní obce a předsedkyně kontrolního výboru odstoupila také Ing. Bc. Alena Adeltová, která zároveň rezignovala na
svůj mandát zastupitelky. Jedním
z hlavních uváděných důvodů byla
dle jejích slov nemožnost vykonávat činnosti kontrolního výboru,
protože téměř rok obec odmítala
kontrolovat plnění usnesení zasedání rady obce a zastupitelstva

Říčany – Dvojnásobní mistři
světa ve skupinovém rokenrolu
z taneční školy Twist, třináctiletý
violoncellista Vilém Vlček ověnčený mezinárodními úspěchy a devítiletá šachistka a houslistka Magdaléna Kořenová získali cenu Zlatý
oříšek města Říčany. Poprvé ve třináctileté historii soutěže se tak udělovaly ceny v městském kole. Do
soutěže se přihlásilo 44 dětí, které
navštěvují školy v Říčanech.
Slavnostním tříhodinovým večerem, kde jednotliví soutěžící
představili svůj um, provázel televizní moderátor Aleš Cibulka.
Večer navíc ozdobili vítězové
celonárodní soutěže o Zlatý oříšek kytaristka Hedvika Švendová
nebo momentálně nejlepší český
šachista David Navara. V porotě
usedlo devět osobností s nějakou
vazbou k městu Říčany – moderátorka Hana Heřmánková, teoretický fyzik Martin Schnabl, trenér
reprezentace rugby Martin Kavka,

obce a zasílat průběžné informace
kontrolnímu výboru.
Na říjnovém zastupitelstvu byl
vítěznou volební stranou M. Hrdličky a J.Šindeláře rovněž odvolán předseda ﬁnančního výboru.
„Uvažoval jsem o rezignaci na
funkci předsedy ﬁnančního výboru
již před mým odvoláním. Ačkoliv
většina výstupů z činnosti ﬁnančního výboru byla jednomyslně
schválena zastupitelstvem, vedení
obce v jejich realizaci podniklo
jen minimum“, uvedl Ing.Aleš
Zethner MBA, bývalý předseda
ﬁnančního výboru.
Před měsícem rezignoval na
funkci předsedy komise pro informatiku a média Ing. Jiří Jančík,
členství v komisi ukončila také
místostarostka Ing. Hana Jarošová, která měla v komisi na starosti
Strančický zpravodaj. Jejich důvodem byla nedůvěra v činnost komise a snahy o zasahování do obsahu
Strančického zpravodaje ze strany
některých členů vedení obce.
Vláda ve Strančicích tak bude
nyní kompletně „jednobarevná“.
Zastupitelé obce odmítli zvolit zástupce opozice dokonce i do kontrolního výboru obce.

Pivovar navštívilo
22 222 lidí
Velké Popovice – Velkopopovický Kozel přivítal
ve svém pivovaru hasiče,
jejichž práce si velice váží.
Pivovar hostil okrskovou
soutěž dobrovolných hasičů,
které se zúčastnily týmy Lojovice, Kostelec u Křížků,
Těptín, Nechánice a Svojšovice. Své síly poměřily ve
štafetovém běhu na sto metrů, při kterém zdolaly dva
metry vysokou překážku
a téměř jeden metr vysokou
lávku. Nechyběl ani požární
útok. Pro všechny nadšence byla připravena výstava
hasičské techniky včetně

funkčních i historických zásahových vozidel.
„Během akce „Kozel hasičem“ jsme také přivítali
22 222. návštěvníka,“ prozradila vedoucí návštěvnického centra pivovaru Eva
Kršňáková. „V roce 2007
jsme přivítali 10 000. návštěvníka v prosinci, v roce
2010 pivovarem prošlo bezmála 20 000 lidí za celou sezónu a letos jsme už v září
přivítali 22 222. návštěvníka.
Půjde-li to tímto tempem dál,
do roku 2012 by do Velkých
Popovic mohlo přijet i 30 000
návštěvníků za rok.“
inzerce

mezinárodní rozhodčí v tanečním
sportu Jiří Ševčík, hudebník Jiří
Barda, mediální expert Jaroslav
Dědič, novinář Jiří Černohorský
a graﬁk Tomáš Hřivnáč.
„Rozhodování nebylo vůbec
jednoduché a celou porotu překvapilo, jak hodně talentovaných
a šikovných dětí v Říčanech
a okolí žije,“ přiznává hlavní organizátor soutěže Jiří Kotmel, který
byl předsedou poroty: „Vybíralo
se několik dní a nakonec hlasování
dopadlo jednoznačně.“
Vítězové kromě sošky, diplomu
a potlesku získali i ﬁnanční podporu 25 000 korun, přičemž jedna
z vítězek Magdaléna Kořenová ﬁnanční odměnu přenechala dalším
dvěma soutěžícím Karlu Michaličkovi a Matěji Bedrníkovi se slovy:
„Táta tu dělá starostu a nebylo by
to dobře a fér. Doma s mojí přihláškou do soutěže nesouhlasili,
ale já ji vyplnila. O peníze nejde,
mám jenom tuhle soutěž ráda.“

Draci, vosy
a housenka
s frkačkou
Mirošovice – Na krásném místě na poli u lesa za Mirošovicemi
se „u borovice“ uskutečnila již
čtvrtá drakiáda. Ačkoliv byl podle kalendáře podzim, ze strnišť
nefoukalo. Naopak – bylo pěkné
horko a místo pouštění draků by
se hodila spíše zmrzlina. Naštěstí
i teplé vzdušné proudy dokázaly draky zvednout ze země. A co
nedokázal vlahý větřík, to musely
děti i dospěláci „uběhat“. Naštěstí skvělé maminky z pořádajícího
MC Čolek myslely na všechno
a k osvěžení připravily plnou várnici pití. A k tomu napekly dobré
koláče. Kdo už nechtěl pouštět
draka, mohl si vyrobit nápaditou
vosu z kukuřice, které nechybělo
ani žihadlo z párátka. Děti si také
vyzkoušely „uplácat“ koule ze semínek, které v zimě poslouží jako
krmítka pro ptáčky.
„Zlatým hřebem“ celé akce bylo
divadelní představení o housence,
kterou ztvárnila Jana Servuso-

vá. Děti výborně spolupracovaly
– nejdříve housence našly salátek
na vykrmení, potom se s housenkou vlnily, pomohly vyrobit kuklu
a nakonec si všechny děti udělaly
křídla ze šátků a na louce rozesely
papírové květiny. Z housenky se po
probuzení vyklubal také motýl, který dětem rozdal sosáčky „frkačky“.
Další skvělé akce MC Čolek
sledujte na www.colek.eu – 5. 11.
se uskuteční lampiónový průvod.
inzerce
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MAS Říčansko

Život v kraji

MASka
pomohla
vybudovat
multifunkční
centrum MATES

SVOBODA
JE VOLBA?!
Svoboda je volba?! byl podtitul
netradiční oslavy státního svátku
28. října, kterou již tradičně
MAS Říčansko spolupořádá
v rámci ekumenické akce
Modlitba za domov.
Letošní a zároveň pátý ročník zahájila již
v předvečer státního svátku konference „Svoboda je volba?! – 20 let svobody na venkově“,
která se koná pod záštitou Národní sítě MAS
ČR. V sálu kardinála Berana na Hradčanském
náměstí vystoupili s příspěvky o demokracii
a vývoji naší republiky po roce 1989 významní hosté - sociolog Jan Hartl, ředitel New York
Univerzity v Praze Jiří Pehe, vedoucí katedry ﬁlozoﬁe na UJEP Daniel Kroupa, novinář
a starosta města Říčany Vladimír Kořen, ﬁnanční ředitel České radiokomunikace Martin Gebauer, šéfredaktor ČRo 6 Daniel Raus,
zástupkyně Ekumenické rady církví ČR Hana
Volná a zástupci místních akčních skupin Milan Dufek, Miloslav Oliva, Michala Borečková a Petr Sušanka.
MAS Říčansko coby hlavní organizátor nakonec přivítala pražského arcibiskupa Mons.
Dominika Duku, který přítomné pozdravil
a pozval na ekumenickou slavnost do katedrály
sv. Víta. V průběhu večera pak v katedrále hosté konference i čelní představitelé naší republiky i církví ČR vyslechli oratorium “Píseň sestry
Anežky a bratra Františka” Petra Fialy v podání
Českého ﬁlharmonického sboru Brno.

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

SPOLUPRÁCE
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu
PROJEKTY
Pavlína Filková,
kancelar@ricansko.eu

Následující den, 28.října, proběhl pod taktovkou Ekumenické rady církví ČR. Od 10 hodin
dopoledne čekala v Krabčicích a na Řípu na
návštěvníky řada stánků s nabídkou řemeslných a regionálních produktů od místních akčních skupin, výrobků chráněných dílen a knížek
s duchovní tematikou. Pro občerstvení poutníků
posloužila čajovna a další stánky s nápoji a potravinami, a to i v kvalitě bio a fairtrade. Bohatý

doprovodný program byl připraven pro celou
rodinu – pro děti soutěže o ceny, pro dospělé hudební vystoupení a duchovní program. Celá akce
pak vyvrcholila přímým přenosem České televize z místního evangelického kostela (přenos lze
shlédnout na archivu ČT2 – Modlitba za domov).
Děkujeme za moderování konference D. Kvasničkovi, zámku Berchtold za věcné ceny do soutěží a všem Zápražákům za hojnou účast!

NA ŘÍČANSKU SE OTEVÍRALY
NOVÉ PROJEKTY
BÍLÝ KÁMEN
Občanské sdružení Rozvoj Kunic a okolí
dokončilo revitalizaci oblíbeného vyhlídkového místa “Bílý kámen” Jedná se o odpočívadlo
na cestě, která spojuje obce Kunice a Velké
Popovice. Bílý kámen se nachází v nadmořské výšce 487 metrů nad mořem a představuje
v okolí druhý nejvyšší kopec, hned po nedalekém kopci směrem na západ, Radimovka,
který dosahuje výšky 504 metrů nad mořem.
Za krásného počasí je odsud vidět široko daleko, Praha a České středohoří. Celé místo bude
upraveno, okolní keře budou prostříhány,
nálety odstraněny a vysazeny nové dřeviny.
Dětem udělá radost několik herních prvků,
budou zde zároveň instalovány lavice a stůl
s odpadkovým košem a rozcestník, který upozorní na zajímavé výhledy a místa v okolí.

NAUČNÁ STEZKA
KUNICKOU PŘÍRODOU
Slavnostní otevření naučné stezky Kunickou přírodou proběhlo dne 26.10.2011.

Stezka je dlouhá 1,2km a je zde připraveno
celkem 10 informačních cedulí, které jsou
zaměřeny na různá témata týkající se naší
přírody. Text je bohatě doplněn obrázky
a také otázkami, na které si můžete zkusit
odpovědět. Pod informačními panely jsme
pro Vás nechali vyrobit zajímavé pohyblivé kvízy, kde si můžete vyzkoušet Vaše
schopnosti a znalosti. A abychom Vás ještě
více zabavili a potěšili, nechali jsme k některým zastavením vybudovat herní prvky,
na kterých můžete zase vyzkoušet své fyzické dovednosti. Hodně radosti a příjemných chvil na naší stezce Vám přeje celý
realizační tým RKO.
Nejen tyto projekty se podařilo realizovat
během letošního léta díky podpoře Evropské unie z Evropského Programu pro rozvoj
venkova v rámci osy IV. Leader, prostřednictvím výzvy MAS Říčansko. MAS je specialista na Říčansko a pomáhá obcím, neziskovým organizacím i místním podnikatelům
se rozvíjet. Pro aktuální dotační možnosti
a spolupráci nás neváhejte kontaktovat!

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

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

Mnichovice – Město Mnichovice ve spolupráci se Základní školou T.G. Masaryka slavnostně
otevřelo nově vybudované prostory Multifunkčního centra MATES (Meet, Activity, Talk, Study). Projekt byl zrealizován za podpory Evropské
unie prostřednictvím Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova a MAS Říčansko.
„Důvodem realizace byl především rostoucí
počet žáků ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích,
kdy stávající prostory školní jídelny přestávaly
stačit,“ uvedla tajemnice MěÚ M. Vojtíšková.
„Chyběl také prostor pro dělenou výuku jazyků
a místo na besedy a vzdělávací akce. Město Mnichovice postrádalo i vhodný prostor, který by
mohl sloužit v odpoledních a večerních hodinách
občanským sdružením a zájmovým spolkům.
Cílem projektu bylo vybudovat nový dvoupodlažní multifunkční prostor, který vznikne přístavbou ke stávající budově školní jídelny.“
Občanské sdružení ROSa Mnichovice, které
dlouhodobě spolupracuje se základní školou,
představilo v rámci slavnostního otevření multifunkčního centra akci „Kup a zasaď si svůj
strom“. „Mám radost, že zájemců bylo mnoho
a okolí školy se rozrostlo o nové stromky,“ uvedla ředitelka školy Mgr. Marcela Erbeková. „Děti
si navíc mohly napsat na papírové lístky přáníčka
a pověsit je na stromky.“

Slavnostního otevření se zúčastnil
starosta Mnichovic Ing. Petr Schneider,
tajemnice Miroslava Vojtíšková
a ředitelka školy Mgr. Marcela Erbeková.

Paní Erbeková vyzývá děti, aby na
stromy pověsily svá přáníčka

VZP chce Olivovnu zlikvidovat,
prosíme o podporu...
Ačkoliv Olivova dětská léčebna poskytuje
kvalitní odbornou léčbu a daří se jí navazovat spolupráci s vynikajícími lékaři, musíme čelit tlakům, které bohužel jednoznačně
směřují k likvidaci Olivovy. Ve druhé polovině června jsme prošli kontrolou registrátora poskytovatelů zdravotnické péče. To je
Středočeský kraj. Ovšem po další kontrole
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR z Mladé Boleslavi byl výsledek překvapivý. VZP
zastavila platby za prokázanou léčbu pojištěnců zpětně už od počátku června 2011.
Byli jsme takřka „popraveni bez rozsudku“.
Olivovna ale poskytla v letních měsících
stejnou péči všem pojištěncům a dále poskytuje. Naším prvním hlediskem je kvalita a spokojenost klientů. Proto se k nám
rádi vracejí. Nové obsazení a rozvoj péče
je pravděpodobně důvodem nespokojenosti,
protože se plánoval spíše útlum poskytování.
Nemůžeme být spokojeni se středočeskou
pobočkou VZP. Nerozumíme, proč odmítá
urychlené řešení a doslova se snaží ﬁnančně léčebnu položit. VZP vždy garantuje ve
smlouvách, že se nebude vůči zdravotním
zařízením chovat likvidačně. V případě Olivovny se tak ale chová.
Léčebna je ﬁnančně zajištěná, proto bude
poskytovat péči i nadále. Žádáme čtenáře
Zápraží o podporu. Pojištěnci VZP se mohou domáhat změny v jednání své pojišťovny různými způsoby. Žádný z nich, byť jen
dopis, nezapadne.
 Diagnostika dětí
s bronchiálním astmatem
V Olivovně jsme zavedli metodu, se kterou
se můžete setkat jen v Praze na univerzitním pracovišti. Nikde jinde v republice ne.
Provádíme diagnostiku dětí s bronchiálním
astmatem nebo podezřením na toto onemocnění. Jde o kontinuální monitoraci plicních funkcí, která ukáže, kde, jak a při jaké
činnosti je dítě vystaveno potížím. Podle
výsledků můžeme přesně upravit léčba astmatu. Monitorujeme děti při pobytu a běžných činnostech v léčebně. Jedná se o malý
přístroj, který se vejde do dlaně. Tento přístroj má dítě či jej mají rodiče neustále u sebe a během dne podle instrukcí provedou
sami toto vyšetření. Vyšetření (spirometrii)
provádíme i ambulantně u dětí, které jsou
sledovány na naší ambulanci.
 Změny v léčebně pokračují, protože naši
práci navyšujeme o spolupráci s MUDr. Jitkou Kytnarovou, dětským endokrinologem
z Kliniky dětského a dorostového lékařství
VFN a 1. LF UK, která spolu s dalšími specialisty v oboru dětské obezitologie započala s přípravou podrobného plánu léčby a péče o děti s tímto problémem.

 Děkujeme všem dárcům oblečení pro klienty sociálního programu a děti z programu
MEDEVAC, šaty pomohou dětem z Lybie
přežít naše mrazy. V Olivovně se hrály pohádky, zpívaly koncerty a spoustu dalších
aktivit. Poskytli jsme prostor matkám, které
mají děti v domácích školách, sešly se z celé
republiky. Školil je tým psychologů a lektorů. Zpívali jsme si s jihočeskou folkovou
kapelou Epy de Myje.
 Koncerty i semináře lékařů
Zveme na koncerty a setkání v listopadu:
13. 11. 2011 v 17.00 bude koncert Berušek,
dívčí country kapely z Jablonce. V úterý
15.11. 2011 v 19.00 přijede hrát divadlo
Špílberg Brno, hrát bude Kytici Otevřeno je
pro širokou veřejnost.

 Připravujeme také tradiční velký seminář
lékařů a zdravotních sester 17. 11. 2011.
Přednášet budou doc. Věra Vávrová z centra CF (Centrum cystické ﬁbrózy) ve FN
v Motole a prof. Petr Pohunek, předseda
Společnosti dětské pneumologie. Hlavním
tématem bude „Chronická plicní onemocnění v dětském věku“.
Ředitelka Olivovy dětské léčebny
Zdeňka Provazníková a primář Petr Koťátko

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková
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Hlavní téma – zajištění dopravní obslužnosti regionu
Říčany – V městském kulturním středisku se uskutečnilo setkání
primátorů a starostů Středočeského kraje, které pod výzvou „Pracovní
fórum Dopravu neřežeme – dopravu řešíme“ iniciovali společně
starosta Líbeznic Martin Kupka a starosta Říčan Vladimír Kořen.
Sešlo se přes padesát primátorů, starostů nebo místostarostů.
Pozvání obdrželi i zástupci dopravců a hejtman Středočeského kraje
David Rath a radní pro dopravu Robin Povšík, kteří ovšem nepřijeli.
Nelze nečinně
přihlížet
Hlavním tématem bylo zajištění dopravní obslužnosti v regionu.
Ačkoliv omezování nebo dokonce
rušení autobusových linek nepostihlo „Zápraží“ tak výrazně (jiné
oblasti Středočeského kraje dopadly mnohem hůře), nelze nečinně
přihlížet a s obavou čekat, co přinese další rok. Starostové obcí svoje
rozhořčení dali výrazně najevo již
na začátku letošního roku, kdy se
bez jakékoliv předchozí diskuze
dozvěděli, jaké spoje budou omezeny či zrušeny. Středočeský kraj

starostům regionu původně tvrdil,
že musí dojít ke zrušení linek z důvodů nižšího příspěvku na dopravu
od státu. Toto tvrzení však nebylo
pravdivé, protože kraj dostal stejnou částku jako loni. Veškerou
víru, že kraj jedná fér, starostové
ztratili na lednovém zasedání zastupitelstva Středočeského kraje,
na kterém se mělo omezení autobusových spojů projednávat. Kvůli
tomu přijela spousta starostů, ale
zastupitelé ČSSD a KSČ odhlasovali, že tento bod bude z jednání
stažen. Rozjela se akce „Škrtobus
hejtmana Ratha“, ve které staros-

tové mimo jiné požadovali, aby
kraj vypracoval společně s obcemi
řádný plán dopravní obslužnosti.
Ten měl obsahovat jasnou strategii
zajištění a ﬁnancování veřejné autobusové dopravy, možné zapojení
železniční dopravy do integrovaného systému a také návaznost na
Pražskou integrovanou dopravu.

Kraj spoléhá na to,
že obce budou
autobusy dotovat
„Plán dopravní obslužnosti
Středočeského kraje má být schvá-

len do konce roku a ještě nezačalo
jednání s obcemi, ani s magistrátem Prahy o bezproblémovém
uživatelském propojení středočeského a pražského systému. Což
je pro obce, jejichž obyvatelé do
hlavního města dojíždějí za prací,
stěžejní,“ říká místostarostka Říčan Karla Egidová. Kraj spoléhá
na to, že obce budou autobusové
linky dotovat ze svých rozpočtů,
protože se budou snažit pro své občany spoje zachovat. Ale zajištění
dopravní obslužnosti je odpovědností kraje a nemůže ji přenášet na
obce. Abychom se v dalším roce
nedočkali dalších nesystémových
škrtů, bez možnosti cokoliv ovlivnit, vznikla „Říčanská výzva“. Zástupci samospráv, kteří se v Říčanech sešli, zejména požadují, aby
Středočeský kraj vyřešil co nejdříve smluvní vakuum po uplynutí
výpovědní lhůty s dopravci, stáhl
oznámení výběrových řízení z července 2011 a aby novému oznámení výběrových řízení předchá-

zela dohoda o společném postupu
všech zainteresovaných. Celou
„Říčanskou výzvu“ máte možnost
si přečíst na webových stránkách
města,“ dodala Karla Egidová.

Je nutné dodržet
termín dostavby
Pražského okruhu
Říčany jsou aktivní nejen v oblasti integrované autobusové dopravy, ale také řeší nadměrné zatížení našich silnic kamiónovou
dopravou. „Je to boj Davida s Goliášem,“ říká radní Ing. Miloslav
Šmolík. „Na jedné straně jsou obce
a zoufalí obyvatelé, kterým kamióny komplikují život a na straně druhé zájmy dopravců a neschopnost,
nebo nezájem ministerstva dopravy
a Středočeského kraje. Není to jednoduché, ale snažíme se dělat, co je
v našich silách. Protože se situace
vyvinula tak, že zahájení stavby
Pražského okruhu se oddálilo na
neurčito, rozběhli jsme „Petici za

dostavbu Silničního okruhu kolem
Prahy úsek 511“, kterou najdete na webových stránkách města
http://info.ricany.cz/mesto/petici-za-lepsi-dopravu, nebo se můžete
obracet přímo na kancelář starosty
v Říčanech, kde jsou podpisové
archy k dispozici. Každý si může
petici vytisknout a nasbírat co nejvíce podpisů a přinést na říčanskou
radnici. Je nezbytně nutné vrátit
přípravné práce na dostavbu okruhu do termínů s reálným časovým
horizontem. Vždyť dokončení okruhu zásadním způsobem odlehčí dopravě jak v Říčanech, tak v dalších
okolních obcích podél celé trasy.
Pravdou je, že budou muset následovat další kroky k usměrnění dopravy směrem na východ.“

Studie na zlepšení
situace na silnici č. I/2
O to intenzivněji se budeme věnovat i návazným aktivitám. Třeba bedlivě sledujeme „studii na

zlepšení dopravy silnice č. I/2“,
kterou vypracovává ŘSD. Měla by
obsahovat návrhy dílčích opatření
zajišťující bezpečnost i plynulost
provozu. Studie by také měla
nabídnout komplexní řešení, aby
se nestávalo, že rozhodnutí jedné obce ovlivní jiné. Například,
když Uhříněves prosadila zákaz
odbočení kamiónů na Průhonice.
Studie bude řešit i to, zda například pomůže umístění semaforu
u vjezdu do Říčan, středové ostrůvky, nebo jiné prvky zajišťující
bezpečnost chodců.

Třicítku nám nepovolili
A naše další aktivity? Ve spolupráci s dopravní policií pokračujeme ve vážení vozidel. Chtěli
jsme také snížit alespoň v noci
rychlost na 30 km/h. Dopravní
inspektorát Policie ČR nám to
zamítl. Také jsme chtěli využít
havarijního stavu mostku směrem
k Mukařovu k tomu, aby byla
omezená doprava pro tranzit.

inzerce

ŘSD společně s krajem to odmítlo, protože není žádná objízdná
trasa. Situaci nyní řeší statik a jediné řešení, které přichází v úvahu, je zřejmě provedení opravy.
Než k ní dojde, vozovka bude zúžená betonovými bloky a sníží se
rychlost. Také pokračujeme v řešení situace na silnici č.II/101.
Objem oprav jsme rozdělili na
dvě části – od dálnice až po Lipanskou a ve druhé části se bude
pokračovat až po Pacov. Všechny
potřebné dokumenty jsme předali
Středočeskému kraji.
Dalším problémem, který rozhodně nenecháváme být, je nárůst
průjezdu tranzitní dopravy Širokou
ulicí. Kamióny se v době stavby
nového mostu naučily tudy zkracovat cestu. I když jsme v tomto zatím oporu na kraji nenašli, věřím,
že se nám nakonec podaří zamezit
tomuto tranzitu, který město i okolí zejména v dopravních špičkách
téměř deﬁnitivně paralyzuje,“ uzavřel Ing. Miloslav Šmolík.
inzerce
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Kalendář akcí

Veselá soutěž pro děti
Ferda Mravenec měl kamaráda:
a) Křemílka b) Brouka Pytlíka c) vílu Amálku

1. listopad

 Muzeum Říčany – 1. a 2. 11. od
15 do 19 hod. VÝMĚNNÝ BAZAR
OBLEČENÍ – jedna z ekologických
alternativ, jak si pořídit nové kousky
a zbavit se starých.

Správnou odpověď pište na e-mail:
redakce@zaprazi.eu do 20. 11.
Pět výherců získá přípravek C – Vitamin Ferda Mix od ﬁrmy Rapeto
- multivitaminová směs čtyř druhů tablet v jedné jediné krabičce,
v mixu ovocných chutí (hruška, malina, pomeranč, višeň). Základ
tvoří vždy vitamin C v množství 60 mg, tedy 100% doporučené
denní dávky. Každá z příchutí je obohacena o speciﬁcké, zdraví
prospěšné, biologicky aktivní látky. Příchuť Hruška využívá
mimořádné antioxidační (detoxikační) vlastnosti vitaminu C, vitaminu E
a stopového prvku selenu, příchuť Malina obsahuje ideální množství laktogenní mikroﬂóry,
příchuť Pomeranč obsahuje kromě vitaminu C základní kostitvorné minerální látky – vápník,
fosfor a hořčík a příchuť Višeň obsahuje tři typy rostlinných ﬂavonoidů (Gingko bilobu,
ﬂavonoidy zeleného čaje a červeného hroznového vína). Bližší info na www.pangamin.cz

2. listopad

 Muzeum Říčany, od 18 hod.
Přednáška o historii i současnosti
rybníkářství a rybářství včetně
sportovního, přiblíží prof. Semeniuk.
Dotkneme se dění v Čechách, ale
soustředit se budeme hlavně na
Říčansko.
 Hororové Říčany popáté!
Od 19:30 hod., sraz na náměstí
před infocentrem. Vydejte se s námi
temným dušičkovým večerem na
cestu po tajuplných a děsivých
místech našeho města. Vlastní
svíčky a svítidla vítány!

LISTOPADOVÉ KURZY
V GALERII KOTELNA

3. listopad

 Velké Popovice – tradiční
lampiónový průvod, sraz v 18 hod.
na Radosti. Na pouťovému „plácku“
u Sokolovny proběhne soutěž o
nejoriginálnější vyřezanou dýni.
 Měks Říčany, 19.30 hod.
Šatopletův podzim – DANDÉ,
komedie DS při TJ Lázně Toušeň

4. listopad

 Kostelec n. Č. l. – RC Kolečko
pořádá Dýňovou slavnost,
zahájení výstavy v 9 hod., v 9.30 h.
pohádka pro děti, potom hlasování
o nejhezčí dýni, v 17 h. další
pohádka pro děti, 18.15 h.
lampiónový průvod s ohnivou show,
info na www.rckolecko.cz.
 Mukařov – Lampiónový průvod
od 17.30 hod., sraz u obecního
úřadu, na závěr tradiční ohňostroj

5. listopad

 Strančice – MC Lodička pořádá
v 17.30 hod. po dušičkovém bále
v Sokolovně světýlkovou bojovku
pro statečné děti. Každý dostane
světýlko a vydá se plnit úkoly.
Nakonec překvapení i odměna.

6. listopad

 Měks Říčany, od 15 hod,
Šatopletův podzim, Kouzelník Dik,
pohádka pro děti, DDS Bystřice
u Benešova

7. listopad

 SKC Ondřejov – cvičení
s říkankou a písničkou s Katkou
Klikovou pro předškolní děti
od 2 do 3 let s rodiči od 15,30 hod.

8. listopad

 Muzeum Říčany, od 17 hod.
– Dílna ošatky ze šustí. Společné
tvoření bude vždy rámovat krátká
přednáška o historii a zajímavostech
vážících se k danému řemeslu.
Vstupné 90 Kč. Místo je nutno
rezervovat v dostatečném předstihu
na tel. 323 603 161 nebo na e-mailu:
marie.machova@muzeum.ricany.cz.
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svítidla
a elektromateriál

9. listopad

 Strančice – od 18 hod. šperky
z Cernitu (nebo Fimo) – vzorované
větrníčky a řetězové korále. S sebou
si opět vezměte lisy na nudle,
keramickou dlaždici a skleněnou
misku či průhledný hluboký talíř.
Vstup 150 Kč. Prosíme, potvrďte
účast, abychom zajistili dostatek
materiálu, tel.: 732 16 17 06,
email:mc.lodicka@seznam.cz,
http:/xp.me.cz/lodicka
 Muzeum Říčany, od 19.30 hod.
- Filmový klub v Muzeu Říčany
nabízí snímek Uprchlíci s Gérardem
Depardieu a Pierrem Richardem.
 Měks Říčany, od 19.30 hod.
Kruh přátel hudby – Martin Kasík
– klavírní koncert

11. listopad

 Zvánovice – přijďte až do 13. 11.
ochutnat do hotelu Legner
Martinské husy se Svatomartinským vínem. Rezervujte si
stůl na tel.: 323 649 679 nebo
zvanovice@legner.cz.
 Měks Říčany, od 20 hod.,
Karel Plíhal – koncert známého
písničkáře.

13. listopad

 SKC Ondřejov – zve na Zumbu
a Body Styling netradičně
s tyčemi s Eliškou Melicharovou
– Růžičkovou. Program: 8,30 hod
– prezence, 9,00 hod – Zumba,
10,15 hod Body Styling. Přihlásit
se můžete na recepci SKC nebo
on-line na www.obecondrejov.cz/
skcentrum, případně přímo na akci.
 Říčany – Nedělní pochod
s Líbou, Trasa: Sázava – Chocerady
– Hvězdonice – 16 km, Odjezd
vlakem: Říčany 8.47 hod., přihlášky
na pochod alespoň 3 dny předem
na mail: libuse.rohoskova@centrum.
cz, nebo na tel: 723 513 431. Další
informace na www.kct-ricany.wz.cz

14. listopad

 SKC Ondřejov – zve na volejbal
pro juniory s Elvírou Pešovou
od 17,45 hod.

16. listopad

 Strančice – od 17 hod. pořádá
MC Lodička lampiónový průvod
ve Všechromech. Sejdeme se
před hasičárnou na dětském hřišti
a vydáme se po svíčkách na trasu
plnou překvapení.
 Měks Říčany, od 20 hod.
– Jazzové večery v Říčanech
– Senior dixieland a host Petr Hasman

19. listopad

 SDH Lensedly si vás dovoluje
pozvat na 4. Předadventní tržík,
který se uskuteční od 9 do 17 hodin
v Kulturním domě Lensedly. Bude
možné zakoupit např. betlémky,
adventní vazby, perníčky vč. ukázky
zdobení, dřevěné hračky, korálky,
výrobky dětí, sklo ze Sázavy,
keramiku. Dětský koutek s hlídáním,
bohaté občerstvení. Soutěž – upečte,
nazdobte a přineste perníkovou
chaloupku. Ta bude vystavena až
do 16 hodin, kdy proběhne
vyhodnocení a předání cen.

20. listopad

21. listopad

 SKC Ondřejov zve na
power jógu s Ditou Fuchsovou
od 19 a 20 hod.

25. listopad

 Měks Říčany, od 20 hod.
– koncert kapely Hudba Praha
– pravá česká rocková klasika.

27. listopad

 IX. Adventní prozpěvování
– Všecko je to boží dárek, i ta naše
muzika… Setkání domácích
folklórních souborů a zahájení
adventu v Říčanech. Hosty DFS Mikeš
budou folklórní soubory Čtyřlístek z
Nového Strašecí a Krkonošský Horal
z Vrchlabí. Zahájení programu v 17.30
hodin na náměstí, kde bude rozsvícen
vánoční strom.

28. listopad

 Ekocentrum Říčany a Muzeum
Říčany ve spolupráci s Městem
Říčany, si vás dovolují pozvat 28. a
29.11. do prostor sálu MěKS U Labutě
na VII. ročník Veletrhu neziskových
organizací. Veletrh představuje
jedinečnou získat kontakty na
nejrůznější neziskové organizace
působící v Říčanech a okolí a
dozvědět se mnohé o jejich činnosti.
Vstup na veletrh je zdarma. Součastí
je bohatý doprovodný program.

 SKC Ondřejov zve na akci plné
novinek: Latinu (cha cha a jive)
s Pavlou Landovou a Port de Bras s
Bohumilou Řešátkovou v originálních  Měks Říčany, od 20 hod.
basic sekvencích zakladatele
Radůza - koncert známé písničkářky
J. Papiho ze Španělska. Program:
a skladatelky s kapelou.
8,30 hod – prezence, 9,00 hod
– Latina, 10,15 hod Port de Bras.
S velkou radostí vám oznamuji
Přihlásit se můžete na recepci SKC
že v Mukařově je nově založena
nebo on- line na www.obecondrejov.
pravoslavná církevní obec.
cz/skcentrum, případně přímo na akci.
Díky laskavosti římskokatolické farnosti
 Kostelec n.Č. l. – Představení
Říčany můžeme slavit božskou liturgii
Šípková Růženka v podání
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Evy Hruškové a Jana Přeučila
každou neděli od 10 hod.
v Černokosteleckém pivovaru dne od
Evžen Červinský, duchovní správce
16 hodin, pořádá OS Tudy z nudy.

30. listopad

Chcete potěšit a překvapit originálním
dárkem? Jednorázově soboty – malba
asfaltem s Vladimírem Větrovským,
olejomalba s Jitkou Nesnídalovou, dále krátký
graﬁcký seminář s Tomášem Hřivnáčem.
V prosinci proběhnou v Kotelně již po páté
vánoční trhy s uměním, které budou v galerii
slavnostně zahájeny 30. 11. koncertem
v rámci Vánočního prozpěvování v Říčanech.
Více na www.galeriekotelna.cz

Sportovně kulturní centrum Ondřejov
 Akce MC Beruška: 1. 11. pečeme s dětmi bábovku, 8. 11. pečení
toastů, 11. 11. lampionový průvod, 17. 11. krmení zvířátek v lese,
22. 11. smažíme bramboráčky, 26. 11. sportovní dopoledne v tělocvičně.
 SKC v Ondřejově doporučuje kurz zaměřený na prevenci bolestí zad
s Martou Princovou – každý čtrvtek od 17 hod. S problémem bolestí zad se
setkává za život téměř každý dokonce i v různém věku. Důležitá je prevence,
vycházející z cílených cvičení. Marta využije prvků ze zdravotního cvičení,
speciálních cviků známé fyzioterapeutky paní Mojžíšové a rovněž prvků
z Pilates. Nečekejte, až vás záda začnou bolet a přijďte si cvičení vyzkoušet.
 Ostrov objevů – kurz pro nejmenší – objevování světa, hry, zpívání,
poznávání věcí kolem nás – 3.11., 10.11., 17.11., 24.11. vždy od 9 hod.
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zboží v akci:
kabel 3x1,5
kabel 3x2,5
jistič PL6 10
jistič PL6 16
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49,90
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Ceny jsou uvedené bez DPH a platí do
vyprodání zásob.

www.elkom-ricany.cz
tel.: 323 631 347
Černokostelecká 222/97

Kulinářský zážitek
i golfové turnaje
Víceúčelový areál HOTEL zámek BERCHTOLD
vám nabízí ubytování, zajímavé prostory
historického objektu a výbornou kuchyni
restaurace Kouzelná zahrada. V zámeckém parku objevíte „Dětský ráj“
s pohádkovou zemí a stálou expozicí miniatur českých hradů a zámků.
Moderní sportovní areál na tenis, indoor golf, fotbal a další vyžití je tu
pro všechny skupiny klientů. Bližší info na www.zamekberchtold.cz

Aktuální program na listopad 2011
11. 11. Svatomartinské hody od 18.30 hod.
V restauraci Kouzelná zahrada připravují kuchaři speciální menu:
 opilé švestky v mantlu z anglické slaniny,
 konﬁtovaná svatomartinská husička připravená s jablky,
jemnou ořechovou nádivkou, dvěma druhy zelí a čtyřmi druhy knedlíků,
 palačinky zapečené s tvarohem a rumovými rozinkami podávané
s pošírovanou hruštičkou na studeném vanilkovém krému.
K doladění příjemné atmosféry bude hrát na smyčcové nástroje populárn
í skupina INFLAGRANTI! To vše za 690 Kč za osobu! Přijďte si vychutnat
večer všemi smysly, rezervujte si svá na langova@zamekberchtold.cz
3. 11. od 10 hod. – Interaktivní skupinové bubnování pro MŠ a ZŠ
8.11. od 10 hod. – Divadélko Pruhované panenky s dílničkou
23. 11. od 14 hod. – Představení šermu ze skupiny LARS

Sportovní akce:
 MINITENIS od 10 hod. – registrace od 9.30 hod. sobota 5. 11.
 BABYTENIS od 10 hod. – registrace od 9.30 hod. sobota 12. 11.
 VOLEJBALOVÉ turnaje – zimní liga od 9 hod. sobota 19. 11.,
přihlášky zasílejte na email:
Florentia@seznam.cz
 TURNAJE
ve STOLNÍM TENISE
od 9.30 hod. neděle 27. 11.
 GOLFOVÉ TURNAJE
od 9.30 hod. v našem
INDOORU na Sport centru,
neděle 13. 11.

Tenisová hala
a golfový simulátor
V prodeji jsou poslední
volná místa na permanentní
vstup na sezonu
ZIMA 2011/2012! Zajistěte
si svou hodinu sportu na
ruzickova@zamekberchtold.cz
nebo na telefonu 731 437 972.
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Život v kraji

PR prezentace

Proč Dominik Hašek a Michal
Zapletal trpěli na kole?

Společnost Bossami je od roku 2005
oﬁciálním výhradním prodejcem
sekčních průmyslových a garážových
vrat holandského výrobce značky
Alpha Deuren International bv.

MODERNÍ VRATOVÉ SYSTÉMY
„Díky velké oblibě této značky
na evropském trhu se společnost
Bossami rychle zařadila mezi silné a konkurenceschopné výrobce
vratové techniky nejen v ČR, ale
také v Německu, Rakousku, na
Slovensku a od roku 2010 také
ve Skandinávii. V roce 2010 se
počet koncernově vyrobených
vrat Alpha Deuren vyšplhal až na
rekordních 40 tisíc kusů za rok,“
říká jednatel společnosti Bossami
Michal Zapletal.

Novinky
pro letošní rok
 Alpha Deuren International bv

posílil výrobní kapacity pro maximální uspokojení narůstající
poptávky zákazníků z České republiky.
 Vývojáři Alpha Deuren vytvořili integrovaná vstupní dvířka s tzv.
bezprahovou lištou. Výška bezprahového přechodu ve vratech je
nyní pouze 15 mm.

 Jen v Bossami nyní naleznete

ucelený program se sjednoceným
designem a jednotnou povrchovou
úpravou různých typů vrat.

Bezkonkurenční
nabídka
Nabízíme za standardní ceny
bez jakýchkoli příplatků oblíbené design panely s povrchovou
vrstvou mikroproﬁlací u sekčních
vrat. A nabídka je opravdu široká
- osmnáct barev ze škály RAL,

včetně moderních metalických barev RAL 9006, 9007 a jedinečného nerezového povrchu.

Servis do 24 hodin
Všechny vratové a plotové systémy jsou maximálně zabezpečeny a podléhají platné evropské
certiﬁkaci. Samozřejmostí je kvalitní a odborná montáž a servis do
24 hodin.

Špičková kvalita
a moderní design
Samozřejmostí u všech vrat,
které ﬁrma Bossami dodává, jsou
špičkové německé pohony a typický mikroproﬁlovaný design, který
dodává všem objektům moderní,
originální vzhled. Zákazníci si
mohou vybrat z velké nabídky barevných úprav.
Vzorková kancelář:
Vídeňská 340, Vestec,
tel.: +420 775 584 058.

Říčanský podnikatel Michal Zapletal je velký sportovec a také člověk se srdcem na pravém místě.
Pan Zapletal hrával profesionálně hokej. Nyní je aktivním hráčem
HC Olymp Martina Dejdara. Kromě toho je také zdatným cyklistou
a se svým dobrým kamarádem
Dominikem Haškem si rád vyrazí
na projížďku Voděradskými bučinami. „Dominik to tady má moc
rád a často si společně dopřejeme
pořádný výšlap. A právě po jedné
takové vyjížďce u skleničky dobrého vína jsem se rozhodli, že pojedeme cyklistický závod Nova Author
Cup. Dali jsme vědět dalším dvěma
kamarádům Petrovi Šimánkovi
a Radkovi Durdilovi – oba jsou
také skvělí sportovci. A když už
jsme to takhle hezky naplánovali,
řekli jsem si, že by nebylo špatné
tuto „naši sportovní akci“ propojit
s něčím užitečným. Dozvěděli jsme
se o prima akci Dary Rolinc, která
na facebooku rozjela aukci na pomoc postiženému chlapečkovi Dominikovi ze Slovenska. Domluvili
jsme se, že tuto aukci také podpo-

říme a závod zajedeme pro Dominika a náš tým pojmenovali „Facebook projekt – Dara se stará“.
Letos se 64kilometrová trasa
mezi Josefovým Dolem a Dolním Maxovem v Jizerkách jela
už po šestnácté. Jela Dara tento
náročný závod s vámi?
Nejela a udělala dobře, protože to
bylo opravdu drsné. Byl to zřejmě
nejhorší závod v celé historii. Z původně přihlášených 3580 jezdců
jich nakonec odstartovalo jen 3122
a téměř čtyři stovky na trati vzdaly.
Důvodem byla příšerná zima, vichřice a sníh. Měli jsme na kost zmrzlé ruce i nohy a nejhorší bylo, že
se jsme se nemohli ani nikde ohřát
a usušit. Pořadatelé museli provizorně rozdělávat alespoň ohně. My
hokejisté jsme zvyklí na ledacos, ale
cyklistika v takových extrémech nás
zcela zaskočila. Dodnes má mrazem
popálenou kůži na rukou a já to odnesl zánětem v kloubku na ruce.
Kolikátí jste dojeli?
Naši parťáci Radek s Petrem se
umístili v první pětistovce a my

s Dominikem dojeli kolem dvou
tisícího místa. Měli jsem oba několik krizových situací, kdy jsme
sbírali morální síly dokončit závod
s omrzlými končetinami. Věříme,
že příště, až nám bude přát počasí,
dopadneme mnohem lépe.
Rodiče malého Dominika vám
prý napsali děkovný dopis?
Musím přiznat, že nás to všechny velmi dojalo. Přejeme malému
Dominikovi, aby svůj životní závod vyhrál a bojoval ze všech sil.
Hodně sil přejeme i rodičům, pro

které to musí být nepředstavitelně
těžké.
„Ďakujeme všetkým dobrým anjelom, ktorí pomohli nášmu Dominikovi hýbať sa. Každý pohyb, ktorý
v Piešťanoch urob,í bude sprevádzať myšlienka na Vás a každý pohyb bude pre nás doslova zázrak.
Niekedy svetlo v nás už dohasína,
ale pak stretneme človeka, ktorý ho
rozdúcha na plameň a my prejavujeme najhlbšiu vďaku všetkým,
ktorí svetlo v nás znovu zapálili..,“
napsali rodiče Dominika.

Zpěvačka Dara Rolnic se dozvěděla o krutém osudu dvouletého chlapečka
Dominika ze Slovenska, který od narození trpí vážnými zdravotními komplikacemi
– nemůže sám dýchat ani jíst, nemůže chodit a dokonce se ani sám neotočí na
postýlce. Je zcela odkázán na přístroje a nepřetržitou péči rodičů. Zlepšení by
mohl přinést ozdravný pobyt v lázních, na který ovšem rodiče nemají peníze.
Proto se Dara rozhodla pomoci a na své oﬁciální stránce na facebooku uspořádala
dražbu svého oblečení. Fanoušci a kamarádi Dariny se dokázali složit na úžasnou
částku, která rodičům Dominikovi přiblíží sen o pobytu v lázních.

Dopřejte si náš pestrý

NABÍDKA VÝROBKŮ
PRŮMYSLOVÁ VRATA

 Sekční vrata – Vrata složená ze 40mm silných sekcí vyplněnými PUR pěnou.
Vrata je možné kombinovat s izolovanými proskleními, která splňují standardní
požadavky tepelné izolace i prosvětlení. Vrata se používají v průmyslových
halách, autosalonech, požárních zbrojnicích, v servisech atd.
 Rolovací vrata – Svým konstrukčním řešením umožňují maximální využití
prostoru. Rolovací průmyslová vrata se skládají z hliníkových nebo ocelových
dvoustěnných lamel s výplní z PUR pěny nebo bez výplně v jednostěnném
provedení. Nabídka hliníkových rolovacích vrat všech rozměrů – včetně
velkorozměrových.
 Skládací vrata – ocelová skládací vrata jsou další alternativou pro
průmyslové provozy, haly, budovy. Vhodné pro extrémně široké vratové otvory,
ideální pro haly s nízkým nadpražím, šetří prostor při otevření.

DALŠÍ VÝROBKY PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ:

 Požární uzávěry – Nabídka požárních uzávěrů je velmi široká
– výsuvný, posuvný, otočný gravitační ad. Společnost Bossami vám ráda
nabídne jakýkoliv požární uzávěr vyrobený přesně na míru. Výroba je českého
původu s platnými certiﬁkacemi.
 Brány a oplocení – Průmyslové brány jsou vhodné pro uzavření objektů,
dvorů, parkovišť. Díky bytelné konstrukci je touto bránou možné uzavřít velké
vjezdy až do 12m, při použití dvou protilehlých bran až do 24m.
 Nakládací technika
Stěžejními výrobky nakládací techniky jsou vyrovnávací nákladové můstky,
těsnící límce a nákladové komory. Nakládací můstek vyrovnává výškový rozdíl
a přemosťuje plochu nákladního automobilu a překládací rampy.
 Rychloběžná vrata, dvoukřídlá vrata, posuvná vrata
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GARÁŽOVÁ VRATA
Moderní, konstrukčně
dokonalá a zhotovená
vždy na míru. Firma
Bossami nabízí vrata
sekční, výklopná,
rolovací a dvoukřídlá.
Kvalitními výrobky je
zaručena absolutní
bezpečnost garáží.

MODULOVÉ STAVBY
Ve světě jsou známé zejména jako Portable buildings – přenosné
budovy. Hlavní výhodou této metody výstavby je schopnost
demontáže a opětovné montáže na jiném místě.
Časová úspora
Časová úspora spočívá hlavně ve výrobě modulů ve výrobním
závodě, kde se provádí 90 % veškerých činností (včetně
elektroinstalace, osazení výplní otvorů, veškerých sanitárních
zařízení, konečné úpravy povrchů atd.). Pouze zbývajících 10 %
se dokončuje až na místě výstavby.
Flexibilita a výrazné úspory
Investice se nemusí vázat pouze k jednomu místu, stavbu
je možno kdykoliv snadno přemístit. Stavby trvalého charakteru,
ve stejné kvalitě jako stavby zděné. Stavby nemusí mít charakter
pouze „kontejnerového objektu“, ale mohou i architektonicky
zcela splnit představu investora.

Volkswagen
Zimní servis Volkswagen.
Představujeme Vám pestrou sezonní nabídku Volkswagen Service® Zima 2011. Připravili jsme pro Vás v našem
autorizovaném servisu nabídku zimních pneumatik, vybraného sortimentu Originálních dílů Volkswagen®,
Originálního příslušenství Volkswagen® a speciální zimní prohlídku. Naše nabídka platí do 31. 12. 2011.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen TUkas a.s.
Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: 272 072 219, Fax: 272 703 631, email: servis@vw.tukas.cz, www.tukas.cz

MUCOS Pharma CZ
pomáhá již 20 let

Všechno děláme poctivě,
přesvědčte se sami

Česká společnost MUCOS Pharma CZ, s.r.o., je členem skupiny
MUCOS Pharma - vedoucího světového producenta kombinovaných
enzymových preparátů pro systémovou enzymoterapii. Společnost
úspěšně funguje již 20 let a stejně tak dlouho lidem pomáhá lék
Wobenzym. A pomáhá nejen lék, ale i sama ﬁrma, která se již
od svého založení řídí zásadami společenské odpovědnosti.

Už jste navštívili penzión s restaurací
Mlýn Pataki na Žernovce? Pokud
ne, tak to můžete snadno napravit.
Originálně zařízená, útulná restaurace
s dobrou kuchyní je otevřená
každý den od 11 do 23 hodin!

Historie ﬁrmy se píše
od roku 1991
Pan Jiří Wald a jeho rodina založili v roce
1991 společnost Biocentrum-E (E jako „enzym“), která se stala centrem pro rozvoj systémové enzymoterapie nejenom v tehdejším
Československu, ale pro celou střední a východní Evropu. Ještě v témže roce došlo u nás
k zaregistrování léku Wobenzym, který letos
oslaví dvacet úspěšných let na českém trhu.
V roce 1994 byla společnost přejmenovaná na
MUCOS Pharma CZ a přestěhovala se z Prahy
do Průhonic.
V současné době má své dceřinné společnosti
anebo zastoupení ve 14 dalších státech střední
a východní Evropy – na Slovensku, v Rusku, na
Ukrajině, v Lotyšsku, Litvě, Bělorusku, Moldavsku, Gruzii, Ázerbajdžánu, Arménii, Kazachstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu a Rumunsku.

Společenská
odpovědnost
Pojem společenská odpovědnost ﬁrem se objevil počátkem 2. poloviny 20. století a znamená dobrovolný závazek ﬁrem chovat se v rámci
svého fungování odpovědně k prostředí, vlastním zaměstnancům i k společnosti, ve které
podnikají. Společnost MUCOS Pharma CZ se
k tomuto přístupu hlásí již od svého založení.
Dbá na transparentní hospodaření a ekonomické výsledky nechává prověřovat pravidelnými
audity. Mezi samozřejmé zásady patří odmítání
korupce a poctivé vztahy k zákazníkům, doda-

Firma sídlí od roku 1994 v Průhonicích
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vatelům i výrobcům. Totéž platí i o včasném
plnění všech ﬁnančních povinností vůči státu
a zaměstnancům, kteří dostávají maximální
péči a různé výhody. Majitelé MUCOS Pharma CZ nikdy neuvažovali o změně sídla ﬁrmy
z daňových důvodů, protože by to bylo proti
zásadám, které vyznávají.

Kde MUCOS pomáhá
Firma řadu let podporovala Ligu proti rakovině Praha a nadále podporuje občanská sdružení ARCUS, Mamma Help a ŽAP, pečující
o ženy po nádorovém onemocnění prsu. Firma
pomohla například po velkých povodních na
Moravě v létě roku 1997, kdy spoluiniciovala

Generální ředitel
RNDr. Zinovij Masinovský, CSc

akce “Čističky vzduchu do zaplavených dětských domovů”. Rozhodujícím způsobem se
zasloužila o dokončení rekonstrukce Domova
Sue Ryder v Praze, který pečuje o těžce postižené seniory a je zároveň živým komunitním
centrem. Za tyto aktivity ﬁrma obdržela prestižní cenu VIA BONA. Dále je hlavním partnerem
projektu Umění ke svobodě, který je určen pro
děti z dětských domovů. Z mnoha významných
ocenění připomeňme například cenu „Podaná ruka“ za zásluhy o ochranu dětí před úrazy
nebo 3. místo v soutěži „TOP ﬁremní ﬁlantrop
2008“, přičemž byl MUCOS mezi oceněnými
ﬁrmami jediným zástupcem malých a středních společností.

PODPOROVAT NEZISKOVÉ PROJEKTY
JE PRO NÁS PŘIROZENÉ
„Ač nejsme velká ﬁrma, velmi aktivně
pomáháme humanitárním a neziskovým
organizacím i jednotlivým projektům
v České republice v sociální oblasti, ve
zdravotnictví i v kultuře.
Působení v neziskovém sektoru
považujeme za nedílnou součást naší
práce jakožto zodpovědné farmaceutické
společnosti, která chce lidem pomáhat
nejenom v nemoci prostřednictvím svých
léků,“ říká generální ředitel RNDr. Zinovij
Masinovský, CSc.
To bohužel není běžný postoj úspěšných
ﬁrem…
„Já a moji spolupracovníci to však
považujeme za správné a zodpovědné
chování. Zcela to odpovídá duchu naší
ﬁremní ﬁlosoﬁe – nejen pro byznys, ale
i pro společnost. Takový přístup k pod-

nikání, odborně nazývaný “společenská
odpovědnost ﬁrem”, je pro nás zcela
přirozený. Někteří lidé ještě nedokážou
tuto spojitost pochopit. Nerozumějí tomu,
proč farmaceutická společnost podporuje vydávání knih, hudební a divadelní
představení, pořádání výstav anebo takové
projekty, jako je důstojná péče o staré lidi
v rámci organizace Sue Ryder či projekt
alternativní péče o opuštěné děti sdružení
Audabiac “Uměním ke svobodě”. Jsou
to většinou věci, které nepřinášejí zisk.
Přesto k našemu životu nepochybně patří.
Jsem šťastný, že se nám daří jak po obchodní stránce a Wobenzym patří mezi
nejúspěšnější volně prodejné léky, tak
po stránce společensky odpovědného
chování a naše ﬁrma byla mnohokrát
oceněna doma i v zahraničí.“

Wobenzym® existuje na světovém trhu již více než 40 let (registrován byl
již v roce 1966), a stále patří k nejpopulárnějším volně prodejným lékům.
Na českém farmaceutickém trhu je Wobenzym® registrován od roku 1991
a o 4 roky později přibyl Phlogenzym®. Za jeden jediný rok se v ČR prodá
přes 200 000 balení Wobenzymu, což představuje kolem 70 miliónů tablet.
Mnoho pacientů si ho kupuje opakovaně, což nejlépe potvrzuje spokojenost
zákazníka s účinkem léku. Podle výsledků ankety, ve které odpovídalo
v ČR více než 1300 laiků, k nejčastějším důvodům koupě Wobenzymu patří:
obtíže s pohybovým aparátem netraumatického původu (artróza, revma,
bolesti kloubů, záněty šlach ad.), stavy po operacích, prevence a posílení
imunitního systému a záněty dýchacích cest.

Penzión Mlýn Pataki vznikl kompletní přestavbou zchátralého objektu bývalého mlýna.
Majitel penziónu Pavel Pataki objekt přestavěl
podle svých představ, a tak vznikla originální stavba, ve které nechybí stylová restaurace
s barem, salónek vhodný pro rodinné oslavy
i ﬁremní školení, zimní zahrada, bazén, hřiště
na sguash, sauna, sprchy se šatnou, a venkovní vyhřívaná vířivka. Hosté mají k dispozici
také zahradní salón s kulečníkovým stolem
a profesionální tenisový kurt. Penzión Pataki samozřejmě nabízí i ubytování. Hosté si
mohou vybrat z několika pokojů – a každý má
své kouzlo. Wiﬁ připojení je samozřejmostí
v celém objektu penziónu a restaurace.

Penzión Pataki
nabízí profesionální
služby a příjemnou,
klidnou atmosféru

Duší penziónu je kuchyně…
„U nás vaříme z čerstvých a kvalitních surovin,“ říká Pavel Pataki. „Potraviny nakupujeme
čerstvé podle potřeby, vše okamžitě zpracujeme
a nic neleží v mrazáku. Připravujeme si i vlastní těstoviny a sladké dezerty. Za všechno ručí
náš kuchař Lukáš Orel.“
Na co byste pozval hosty?
Začít můžeme kvalitním hovězím vývarem
s domácími celestýnskými nudlemi. Dále bych
vás pozval na tatarský biftek z masa z mladého
býčka nebo na domácí, ručně krájené tagliatel-

le, lososa se špenátem a nudlemi, na domácí
paštiku ve slanině s brusinkami. A jako sladkou
tečku na závěr náš kuchař doporučuje ﬂambované palačinky.
Penzión nabízí nejen krásné ubytování,
ale také bohaté sportovní využití!
Hosté si u nás mohou zahrát tenis, sguash,
kulečník, šachy, zaplavat si ve vnitřním vyhřívaném bazénu (10 x 5m) nebo si dopřát masáž
ve venkovní vyhřívané vířivce či pobyt v sauně s bazénkem s ﬁltrovanou ledovou vodou.

Penzión Pataki je členem Asociace hotelů a restaurací
ČR. V roce 2010 se umístil na 3. místě v prestižní anketě
„Penzión roku“. V letošním roce skončil na 13. místě

Našim hostům dopřáváme veškeré soukromí
a pokud se objednají, budou mít bazén či saunu jen pro sebe. K bazénu je možné objednat
si pohoštění.
Je penzión vhodný pro školení ﬁrem?
Ano je! Salónek pro 18 až 20 osob je oddělený od restaurace a je vybaven prezentační technikou a internetovým připojením. Náš penzión
je vhodný i pro pořádání nejrůznější rodinných
oslav a svateb.
Co byste vzkázal zákazníkům?
Že se nechceme nijak podbízet a vymýšlet
líbivou reklamu. Všechno děláme poctivě a každý
se může sám přesvědčit, zda mu chutnalo a zda
se u nás cítil dobře. Uvědomujeme si, že pokud
zklameme, už se k nám host nevrátí.

Kde nás najdete:
Žernovka, Doubecká 32, tel.: +420 323 660 029,
e-mail: info@mlyn-pataki.cz, www.mlyn-pataki.cz
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POHÁDKOVÝ LES
v Mikešově školce
Les za Mikešovou školkou navštívily pohádkové bytosti. Aby
děti mohly do lesa vstoupit, musely
otevřít bránu do pohádky. Stačilo
nakreslit pohádkovou postavičku
a zazvonit kouzelným zvonečkem.
Luční vílu jsme z dálky zahlédli na
louce, jak tančí při slunečním svitu a splétá si věneček z posledních
kvítků. Jakmile jsme došli do lesa,
vyřítil se proti nám loupežník s plným pytlem pokladu. Hlubokým
hlasem na nás křičel: „Když mně
pomůžete převést na trakářku můj
uloupený poklad, rozdělím se.“
U vody nás překvapil vodník.
Zelený mužíček seděl u stromu,
vedle sebe měl hrníčky s dušičkami a zpíval: Šiju, šiju si botičky, do
sucha i do vodičky….Úkolem pro
děti bylo pomocí udice chytit co
nejvíce rybiček. Vodník děti odměnil perníkovými rybičkami, které se
mu zachytily do nastražených sítí.
Malé princezně děti pomáhaly
najít poztrácené korále a každý
dostal jeden duhový korálek na
památku. Poslední zastávka nás

Když DVEŘE, tak TEĎ…
Když dveře, tak

Chystáte se prodat váš byt, rodinný dům, nebo jinou nemovitost?
Prodej svépomocí, nebo s realitní kanceláří?

Plánujete pořízení
nových dveří?
Právě teď se to vyplatí…
u nás navíc za výhodnější
ceny, než u konkurence
v akci!
čekala u krmelce. Lesní žena se
právě chystala napéci svému lesnímu mužíčkovi koláče, ale neměla
čím přiložit do kamen. Požádala
tedy děti, aby jí přinesly z lesa cokoliv, čím by mohla zatopit a koláče dopéct. Nasbírali jsme kůru,
šišky, klacíky a větvičky. A sladká
odměna se rázem ocitla před námi.
S plnými bříšky jsme vyšli z lesa
ven a zazvonil zvonec a pohádkovému lesu bylo konec.
Ředitelka školky Miluše Ketzlová

REALITNÍ PORADNA

Více na

www.novedvere.cz

VZORKOVNA STRANČICE:
Průmyslová 62
tel./fax: +420 725 878 565
e-mail: cag-strancice@novedvere.cz

Jedinou výhodou samostatného prodeje nemovitosti je
ušetřená provize realitní kanceláře. Ta se pohybuje obvykle
mezi 4 až 6 procenty. Pokud se chcete spoléhat jen na
svou hlavu a své síly, bude to chtít obchodního ducha
a měli byste mít i něco málo zkušeností. Většina kupujících
hledá nemovitosti v nabídkách realitních kanceláří, na
internetových realitních serverech a v tištěné fotoinzerci.
Pokud budete chtít hledat kupce samostatně, tak musíte
inzerovat stejným způsobem a na stejných místech, jako
to dělají realitní kanceláře. Potencionální kupec zpravidla
netelefonuje na spoustu příliš obecných inzerátů a netráví
svůj čas objížděním většího počtu nemovitostí, než najde
tu pravou. Místo toho si pohodlně vybírá z různých nabídek
podle fotograﬁí a podrobného popisu nemovitosti. Na
prohlídky chodí až na nemovitosti, o které má skutečně
zájem. Na třířádkový inzerát bez fotograﬁe, uveřejněný
v některé bezplatné inzerci, Vám budou volat především
spekulanti nebo realitní kanceláře s nabídkou svých služeb.
Jelikož významným problémem realitek je získat nemovitosti
pro svoji nabídku, budete od počátku vystaveni nejrůznějším
trikům realitek, zde jsou některé z nich:
Trik č. 1: Rodina s dítětem hledá byt v této lokalitě
Takovými a podobnými plakátky jsou naše města znečištěna
a většinou je vylepují právě zprostředkovatelé. Nenechte se
dojmout.
Trik č. 2: Bezplatná inzerce
Mladá rodina koupí ihned byt v Praze. Inzeráty obdobného
znění zadávají často do všech možných časopisů, novin a na
inzertní portály realitky.
Trik č. 3: Fiktivní kupec
Makléř zavolá majiteli a s nadšením mu sdělí, že má přesně
pro jeho nemovitost žhavého kupce, ačkoli nemovitost ani
neviděli. Dokonce třeba takového, kterému zrovna těsně utekla
stejná nemovitost a peníze má připravené k okamžitému

zaplacení. Je tu ale malý háček: pro „pořádek“ musíte nejdříve
podepsat smlouvu, nejlépe exkluzivní s nemalou provizí
a dlouho výpovědní lhůtou. Po podpisu se věc poněkud
zadrhne, kupec si to prý náhle rozmyslel, ale nemáte se bát,
někoho už seženou!
Trik č. 4: Volavka
Obdobným, ale vyšším stupněm podvodu oproti předchozímu
ﬁktivnímu kupci je případ, kdy realitní kancelář přiměje
k podpisu pro ni výhodné zprostředkovatelské smlouvy
majitele tak, že mu „horkého zájemce“ o koupi rovnou
přivede a sehrají spolu nacvičené divadlo o domlouvání
obchodu. Ve skutečnosti jde většinou o spolupracovníka
z realitky.
Trik č. 5 : Tajný agent
Na váš inzerát vám makléř zavolá, tvrdí, že je přímý zájemce a
v žádném případě ne realitka a sjedná si s vámi schůzku. Na
prohlídce se možná zeptá, jestli vám nebude vadit, že si udělá
pár fotek, protože „těhotná manželka“ nemohla přijet a rád
by jí byt ukázal aspoň na fotkách. Pečlivě si také zapíše různá
data o bytu. Nemovitost potom bez vašeho vědomí realitní
kancelář inzeruje.
Trik č. 6: Skvělá prodejní cena
Makléř naslibuje cenu, která se majiteli „líbí“, za kterou
ovšem nemovitost nelze prodat a přiměje ho tak podepsat
pro realitku výhodnou zprostředkovatelskou smlouvu.
Po čase se majitel ocitá v tlaku, realitní kancelář stojící prodej
zdaleka tak nebolí, a tak vlastníkovi nezbývá než jít s cenou
na realistickou úroveň. Zprostředkovateli zůstává zajímavá
odměna.
Trik č. 7: Všeobecné obchodní podmínky
V předložené smlouvě, která je docela jednoduchá a přívětivá,
je stručná zmínka o odkazu na všeobecné obchodní podmínky.
V nich je ale například speciﬁkováno, jak se dozvíte později,
že není-li sjednáno jinak, je zprostředkovatelská smlouva
exkluzivní, což jste při podpisu nevěděli a budete platit plnou
odměnu i v případě, že si nemovitost prodáte zcela sami.

Trik č. 8: Smlouvu vám pošleme
Makléř vás nechá podepsat smlouvu a řekne, že ji za realitku
musí ještě podepsat jednatel. Smlouvu ale už nepošlou
a vy pořádně neznáte její obsah, takže když se s prodejem
nic neděje, nevíte ani, můžete přesně smlouvu vypovědět.
V horším případě dostanete smlouvu zpět s vyměněnými
stránkami.
Pokud nechcete mít s prodejem takovéto i další starosti, asi
se nakonec rozhodnete využít služeb některé z realitních
kanceláří a budete se muset rozhodovat, kterou si z tak
velkého počtu vybrat. V České republice jich působí několik
tisíc. Může se jednat o velké realitní kanceláře se stovkou
makléřů, o menší kanceláře s několika makléři, nebo
i o samostatně pracující realitní makléře. Nelze obecně říci, že
by velká realitní kancelář byla lepší než malá, nebo naopak.
Ta větší má lepší možnosti inzerce, může si dovolit dávat více
peněz do propagace, může mít i obsáhlejší databázi poptávky,
na druhé straně má v nabídce i více nemovitostí, kupující
si pak vybere nějakou jinou, a nikoliv tu Vaši, její makléři
jsou časově velmi vytížení, a nemohou se tedy jednotlivým
nemovitostem tolik věnovat. Menší kanceláře mají výhodu
individuálního přístupu ke každé nemovitosti. Asi nejlepším
vodítkem při výběru je doporučení někoho, kdo již má s danou
kanceláří dobré zkušenosti. Můžete také několik kanceláří
náhodně navštívit, prostředí, v jakém kancelář působí, může
vypovídat hodně o její činnosti. Posuzujte také, jak odborně
a profesionálně se její makléři chovají. Má kancelář vlastního
právníka, nebo spolupracuje s nějakou advokátní kanceláří?
Pokud ne, poohlédněte se raději někde jinde, některé
kanceláře mohou, ve snaze snížit si náklady, používat stále
stejné vzory právních smluv.
Vybrat tu správnou realitní kancelář,
která Vám zajistí kompletní servis, není
jednoduché, ale věnujte výběru realitní
kanceláře trochu svého času, vyhnete
se tím mnoha problémům. Vyplatí se
vám to!!
David Houška, makléř realitní
kanceláře Evropa, Benešov.

KRÁSNÉ ADVENTNÍ VĚNCE

Využili jsme příležitost a položili ředitelce paní
Mgr. Radaně Wagenknechtové několik otázek:
Kde můžeme Vaši školku najít?
Školka se nachází ve dvou samostatně stojících domech, v klidném a příjemném prostředí
poblíž rybníku Marvánek, na okraji Říčan. Děti
mají k dispozici velikou zahradu s prolézačkami, dvěma trampolínami a velkým množstvím
sportovních potřeb, sloužících pro zpříjemnění
dětských her na zahradě.
Jak byste charakterizovala vaší školku, čím
se liší od množství nově vznikajících školek
v Říčanech a jejím okolí?
Naše školka stojí na několika pilířích. Prvním je dvojjazyčná výuka s rodilými mluvčími,
kteří jsou ve školce přítomni po celý den a angličtinu si tak děti osvojují přirozeně a v průběhu
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celého dne. Dále je to zcela jistě náš ojedinělý,
nedirektivní přístup k dětem. Všichni učitelé
v Magic Hill sdílejí společné hodnoty. Při naší
práci vycházíme z ﬁlozoﬁe Respektovat a být
respektován. Věříme, že pro celkovou pohodu
dětí a tedy i to, jakého pokroku dosahují a jak
rychle, je důležité prostředí, ve kterém se pohybují. My se snažíme, aby vztahy nejen mezi
učiteli, ale i mezi učiteli a dětmi a zejména
mezi dětmi navzájem, byly co nejlepší. Atmosféra je proto ve školce velice příjemná a děti se
do školky těší. V neposlední řadě se můžeme
pyšnit kvalitním materiálním zázemím školky.
Svůj postoj a výsledky si u svých klientů ověřujeme více než sedm let.
Letos jsme navíc jako jedna z mála soukromých školek prošli úspěšně inspekcí České
školní inspekce a získali kladné hodnocení.
Velkým přínosem pro naše děti je jistě i to, že
mohou pokračovat v naší partnerské stejnojmenné základní škole a nejenom si udržet, ale
i nadále rozvíjet získané znalosti anglického
jazyka. Důležitý je i fakt, že zůstávají ve škole,
která uplatňuje stejné principy a metody práce,
na jaké jsou již zvyklé.
Co plánujete v tomto školním roce a na co
se Vy osobně letos těšíte?
Školka má za sebou již několikaletou úspěšnou a spolehlivou tradici. Tyto zkušenosti by-

chom rádi v novém školním roce zúročili. Zároveň je to ale i výzva hledat stále nové nápady,
inspiraci, kvalitní spolupracovníky, vzdělávat
se a dále na sobě pracovat.
V září jsme otevřeli tři třídy, ve kterých budou pracovat osvědčení a kvaliﬁkovaní učitelé. Já osobně se v tomto školním roce těším
na všechny naše již známé děti, ale i ty nově
příchozí. Těším se, na nové projekty, které nás
i děti v tomto školním roce čekají, na školku
v přírodě na Monínci kam se letos opět chystáme, a hlavně na všechno to krásné, co práce
s dětmi přináší.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů.
Mateřská škola Magic Hill
Dunajská ul. 2136 a 2137
251 01 Říčany u Prahy
info@magic-hill.cz

Pokud jste minulý měsíc zavítali do zahradnictví Alfík v Louňovicích, mohli jste obdivovat
krásné „dušičkové“ věnce, které vlastnoručně
vyráběla paní Hana Alferyová s kolegyněmi.
„Je to náročná práce,
protože věnce děláme
poctivě a nedokážeme
je ošidit,“ říká s úsměvem paní Alferyová.
„Nyní bych chtěla zákazníky pozvat, aby si
přišli vybrat adventní
věnce. Vyrábíme jak

závěsy na dveře, tak dekorační věnce se svíčkami na stůl. V případě zájmu vyrobíme věnec
na míru – zákazník si může objednat rozměr
korpusu a doplňkové dekorace na ozdobení,
kterých máme velký výběr. Pokud si někdo
chce vyrobit věnec sám, žádný problém. U nás
sežene všechno potřebné – korpusy věnců, sušinu, nejrůznější dekorace, mašličky a samozřejmě svíčky.“
Nezapomeňte zahradu zazimovat
V zahradnictví Alfík stále probíhá prodej dobře
prokořeněných jehličnatých a listnatých stromků
a okrasných keřů v balech. Nezapomeňte také

zahradu před zimou řádně ošetřit a pohnojit. V zahradnictví Alfík vám rádi poradí, jak na to.
Uzení pstruzi v pátek
U Alfíka také tradičně seženete čerstvé pstruhy, které pan Alfery každý pátek udí. Nabídka
bude rozšířena i o další druhy jako je amur, candát a další. Nabídka se aktuálně mění, a proto
raději zavolejte.
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.
inzerce
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Komín postavíme
za jeden den! I v zimě

www.dolnis.cz
Nejrychleji rostoucí automobilová značka ve světě Kia Motors Corporation byla založena v roce 1944
a je nejstarší korejskou automobilkou. Skupina Hyundai–Kia Automotive Group je na 4. místě mezi
největšími světovými výrobci automobilů a klade si za cíl probojovat
se na první příčky. V současnosti
ve 13 výrobních a montážních závodech v 9 zemích světa produkuje
téměř 1 500 000 vozidel ročně. Automobily jsou prodávány prostřednictvím sítě oﬁciálních zastoupení
ve 172 zemích celého světa. Kia
má dnes 40 000 zaměstnanců.
Kia Motors je hlavním partnerem
tenisového grandslamového turnaje
Australian Open a také oﬁciálním
automobilovým partnerem fotbalových organizací FIFA a UEFA.

Od začátku jsme
mezi nejlepšími
Do této velké rodiny Kia Motors patří i společnost Dolnis s.r.o.,
která je autorizovaným prodejcem

vozů Kia již od roku 2005. Od začátku se řadí mezi nejlepší dealery
této značky. Společnost Dolnis najdete na Praze východ, v Mukařově,
ulici Choceradská 236. Moderní
autosalon disponuje rozsáhlým servisním zázemím a vysokou úrovní
poskytovaných služeb.

Bylo to dobré
rozhodnutí
„Pro autorizovaný servis a prodej vozů značky KIA se společnost
Dolnis rozhodla pro dynamičnost
společnosti KIA MOTORS,“ říká
vedoucí autosalonu David Dolinek. “Čas ukázal, že to bylo dobré rozhodnutí, protože KIA svou
pozici na trhu stále upevňuje a pro
své zákazníky připravuje kvalitu,
která přichází se sedmiletou zárukou pro všechny vozy značky
KIA. V současné době probíhá
kampaň s názvem „GARANCE
7+777 “, která umožňuje vrácení
zakoupeného vozidla do 7 dnů od
prodeje a najetí max. 777 km.“

Vše zařídíme rychle a spolehlivě
s nabídkou těchto služeb:
 koupě nového vozu
 předváděcí jízdy
 úvěr a leasing na míru
 kompletní pojištění vozidel
 poskytnutí náhradního vozidla
 přihlášení do registru silničních vozidel
 odkup vašeho stávajícího vozu protiúčtem
 autorizovaný servis KIA, Hyundai
 servisní prohlídky všech značek
 prodej náhradních dílů všech značek
 diagnostika vozů, pneuservis, mytí, čištění (interiér, exteriér)
 zajistění a příprava vozu na STK
 likvidace pojistných událostí

Rychlá čistírna oděvů na Černokostelecké
membránami (např. GORE-TEX®),
čistíme, regenerujeme a barvíme
kůže a kožešiny, pereme a mandlujeme ložní prádlo, naše švadleny
také opravují a upravují oděvy. Naše
prádelna disponuje dostatečnou kapacitou praček a sušiček a jsme tedy
schopni prát nejen ložní prádlo, ale
také objemné zakázky jako polštáře, deky, peřiny apod.“
Jak dále uvedl majitel čistírny
a prádelny, ﬁrma připravila pro své
zákazníky nový věrnostní program
s mottem „Za každé čištění sbírej

Rychlá čistírna oděvů je držitelem certiﬁkátu Mistr řemesla
v oboru praní a čištění a mnoha
dalších osvědčení např. v oblasti
chemického čištění, detáše skvrn,
žehlení pánských obleků apod.
Firma se zabývá také poradenstvím a vzděláváním pracovníků
v oboru praní a čištění.
RYCHLÁ ČISTÍRNA ODĚVŮ
Černokostelecká 82/66
251 01 Říčany u Prahy
info@cisteniodevu.cz
www.cisteniodevu.cz
tel: 420 323 601 350
mobil: +420 733 284 080
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Kominictví PECHLÁT, s. r. o.,
Široká 214, Říčany, tel.: 323 603 444, 777 212 321,
e-mail: info@pechlat.cz, www.pechlat.cz
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Izolace komínu



Rychlá čistírna oděvů v Říčanech
na Černokostelecké ulici oslavila
10 let od otevření. Zeptali jsme se
majitele, pana Martina Adamy, jaké
služby čistírna poskytuje.
„Vážíme si toho, že již 10 let můžeme pro obyvatele Říčan a okolí poskytovat komplexní služby
v oboru chemického čištění oděvů
a praní prádla. Kromě obvyklého
čištění oděvů provádíme také impregnace textilních oděvů, čistíme
a obnovujeme hydrofóbní úpravy
sportovních oděvů s funkčními

body k placení“. „Smyslem programu je ukázat, že si vážíme každého
zákazníka. Investovali jsme do nového pokladního systému a každý
zákazník může obdržet unikátní
čipovou kartu, na kterou se mu
budou načítat bonusové body za
každou návštěvu čistírny. Následně
může zákazník platit buď penězi
anebo těmito nasbíranými body.
Jsme si jisti, že tuto novou službu
ocení všichni naši stálí zákazníci.
Navíc připravujeme velké množství dalších časově omezených akcí
a slev, o kterých se zákazníci včas
dozvědí.“





oslavila 10 let své existence

V minulém článku o komínech čtenáře zaujalo, že nesprávně
provedené vyfrézování a následné vyvložkování komína může
mít za následek požár, který ovšem může pomalu „doutnat“
i několik měsíců, aniž by si toho někdo všiml. „V tomto
případě platí o to více, že nekvalitní levná práce se nevyplatí,“
říká jednatel ﬁrmy Kominictví Pechlát Bc. Michal Pechlát.
„Při frézování a vložkování komínů musí mít majitel objektu
jistotu, z čeho je strop a okolní zdivo postavené. Pokud si
není jistý, je potřeba udělat řádný průzkum a nebezpečná
místa odizolovat. Pokud naše ﬁrma provádí frézování
a vločkování, v případě potřeby zajistíme i potřebnou izolaci!
Máte nyní před zimou hodně práce?
Velice. Lidé začali topit a samozřejmě se objevují závady,
které se snažíme co nejrychleji řešit. Také roste obliba
nerezových venkovních komínů. Jejich obrovská výhoda
je v tom, že se mohou sestavovat i v zimních měsících
a práce je za jeden den hotová. Pokud se teď rozmyslíte,
že chcete již tuto zimu topit v kamnech, žádný problém!
Ráno přijedeme a už večer můžete topit. Lehké, odizolované,
dokonale konstrukčně propracované, nerezové komíny jsou
navíc velice elegantní a můžete je použít prakticky kdekoliv.
Nabízíme i různé povrchové úpravy.
Postaráte se i o stavební úpravy?
Ano. Vybouráme potřebné zdivo, sestavíme a připevníme
komín, opravíme zdivo a nainstalujeme kamna. Jde o „čistou
práci“ a klienti se nemusejí obávat nepořádku. Večerní kávu
si již mohou vychutnat u nových rozehřátých kamen.
Hodí se tento typ komínů na všechna kamna?
Hodí a s výběrem vám poradíme.

inzerce
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Prodej a montáže garáží

 ČENDA ÚKLID – úklid oken,
zimních zahrad, koberců, sedaček
či pravidelné úklidy kanceláří, domů.
Tel. 603 874 107.
www.cenda-uklid.wbs.cz,
cendauklid@seznam.cz

STAVEBNICOVÉ
GARÁŽOVÉ
SYSTÉMY
OD FIRMY SIEBAU

 Obkladačské práce a ostatní
stavební činnost ve vysoké kvalitě.
Tel: 603 853 307, kosnar4@seznam.cz
 Hledám paní na úklid RD, 1x týdně
v Kostelních Střímelicích. nejlépe
v pondělí. Tel: 737 844 019
 Hledám bydlení v pronájmu
v Říčanech, nejlépe u starších lidí,
možná výpomoc v domácnosti,
do 3000 kč měsíčně. tel. 605 433 033,
mail: simonamatejkova@seznam.cz
 Pronajmu byt 1+1, 38 m2,
nově zrekonstruovaný, zděná
koupelna, kuch. linka, nová okna,
v Kostelci nad Č. Lesy, v klidném
prostředí, v okolí zeleň, 1 patro,
cena 6000 kč + poplatky,
tel. 606 607 943.

www.uknapu.cz
608 112 552
info@hotovedomy.cz
www.siebaucz.cz

PRONTO ŘÍČANY

 vybavení koupelen
 voda – topení – kanalizace

Nabízíme Vám provedení
– nových koupelen vč. obkladů
– rekonstrukce koupelen
– opravy koupelen
– podlahové topení

– montáže vodovodu
– montáže a opravy topení
– montáže plynovodů

– výhodné ceny

ve spolupráci s osvědčenými řemeslníky včetně kompletní dodávky materiálů
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Rodinná restaurace u Knapů

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

A LESNÍCH POZEMKŮ
ZALESŇOVÁNÍ
VYKÁCENÝCH PLOCH
TEL.: 602238849
www.broukal.cz

Černokostelecká 152/62
tel. 323 602 235

Po-Pá 7.30-17.00
So 8.30-12.00

www.pronto-ricany.cz

Svatomartinská
vína zde v prodeji
od 11. 11. 2011

Obkladačské a ostatní stavební
práce, štuky, sádrokarton,
omítky, pokládka podlah,
malířské práce,
bytová jádra.
Václav Košnar – 603 853 307

kosnar4@seznam.cz

DOMÁCÍ KUCHYNĚ  MINUTKOVÉ SPECIALITY
HOTOVÁ JÍDLA  ROZVOZ OBĚDŮ
Na výsluní 110, Struhařov u Říčan, Tel: 602 317 993,
e-mail maik-knap@seznam.cz

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

 POČÍTAČE
 PRODEJ A SERVIS

Účetnictví, daňová evidence,
mzdy, daně, účetní závěrky,
poradenství

 MODERNIZACE PC
 PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769, 251 01 Říčany
tel: 323 604 238, mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz

www.zavacomp.cz

Ing. Dita Vacková

MULČOVÁNÍ
SEKÁNÍ TRÁVY

www.ucetnictvi_dv.websnadno.cz

 stavební parcely, zahrady
 louky, pastviny, příkopy okolo cest a silnic
 pro obce i soukromé osoby
 v agregaci traktor a mulčovač

tel. 724 355 789
vackova.dita@seznam.cz

tel. 606 362 799

Školní lesní podnik
v Kostelci nad Černými lesy
Vám nabízí
okrasné školky Jevany
po-pá 8-17 so 9-12 telefon: 321 677 649
rostliny
a potřeby pro
Vaši zahradu

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

NedbalRadek@email.cz

řezivo, kůra,
palivové dřevo

BETON Strančice s. r. o.

Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

krbové dřevo
- dodávka
až do domu

betonárka

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

pro objednávky volejte telefon: 321 610 366

zámek v Kostelci n. Č. lesy, telefon: 321 610 325
polední menu,
ubytování,
společenské
akce

ceníky, katalogy a další informace:

Stavebnicové komínové systémy

KOMÍNY

Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

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

rekonstrukce a zateplování
Tel. 602 183 054

za rozumnou cenu

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

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

STAVEBNÍ FIRMA PROCE
STAVBY

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU
Tel. 312 315 211

SUCHÉ PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY
Sklady-odběrná místa:

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

603 510 800

Tel.: 603 525 617

Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com

."-¥°*

Podporujeme projekty neziskových organizací
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www.procestavby.cz
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www.zemniprace-bartoska.ic.cz

INSTALKLUB

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí
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737 651 630

Renovace parket
a dřevěných podlah.
Broušení, tmelení, lakování

Vančura

Tel. 312 315 212

TSP
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Prodej: Písky, drtě, recikláty
Zemina tříděná,
zahradní substráty

PODLAHÁŘSTVÍ

Montáž PVC, koberců,
plovoucích podlah

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI
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ZEMNÍ PRÁCE,

autodoprava, kontejnery

www.slp.cz
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Zimní servisní prohlídka
od 17. 10. do 30. 11. 2011
pro ½ vË U ȗ
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Zaostřeno na zimní péči
ŠKODA Service®
ŠKODA ripinlní díl®
ŠKODA ripinlní pºísl~½ens}ví®
½j~}x{rxjwÎy{xmnslnxËU ȗØ
TUkas a.s.
 {~½x~Ęęęăě
102 00 Praha 10
nuÕØėěĜėėĞĘĖĞÖěĕěěĝĝėĘė
www.tukas.cz

TUkas a.s.
jj{twĘěĜ
ėěěĕĖȖn{x~w
nuÕØĘĖĖěĚĘĕĚĖÖĘĖĖěĚĘĕĚė
www.tukas.cz

Sleva 36 % na zimní
pneumatiky a disky
Sleva 30 % na originální náhradní díly
Opel a 15 % na servisní práci pĳi
opravĕ vozĽ starších 6 let
Sleva 36 % na vybrané originální
pĳíslušenství Opel

PROHLÍDKA PıED ZIMOU JEN ZA 99 KĂ

PĬIPRAVTE SE NA ZIMU
V AUTORIZOVANÝCH SERVISECH OPEL.

www.servis.opel.cz

Opel Servis

www.servis.opel.cz
Auto-Staiger spol. s r.o.
Ăernokostelecká 122, Praha 10
Tel.: 271 009 242, prodej@auto-staiger.cz

www.auto-staiger.cz

