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Milí čtenáři!
Říjen byl našlapaný událostmi – pouštěli se 

draci, běhalo se, jezdilo na kole a také se konala 

posvícení. A také máme za sebou volby do Senátu 

a do krajských zastupitelstev. Křesla v zastupitel-

stvu Středočeského kraje získalo i několik politiků 

ze Zápraží. Tak gratulujeme a hlavně nezapomeň-

te, s jakými sliby jste se o své posty ucházeli. Bude-

me vás sledovat… ☺.

Ve volbách do krajského zastupitelstva kandi-

doval za Pirátskou stranu i  Mgr. Vítězslav Praks, 

PhD., který je zastupitelem v Průhonicích a mimo 

jiné zakladatelem OS ČTE!, jež provozuje Knihov-

INZERCE
Zájemci o inzerci se mohou obrátit na manažera 
inzerce Kamilu Kašparovou. Rozměry inzerátu, 
technické parametry a cenu najdete na internetových 
stránkách časopisu v sekci inzerce. Nabízíme 
individuální slevy při opakovaní inzerátů. 
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 11. 2012 pro texty 
a 20. 11. 2012 pro inzerci.

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

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

Nejkrásnější 
známka světa 
na Berchtoldu

Kunice –  Známka České pošty s názvem 

Poštovní muzeum od slovenského výtvarní-

ka Dušana Kállaye vyhrála v soutěži Grand 

Prix de l´exposition WIPA – nejuznáva-

nějším mezinárodním klání o nejkrásnější 

známku světa.

 Se 122 body se tato známka umístila na 

1. místě, před 2. Lichtenštejnskem (115 

bodů) a 3. Slovenskem (99 bodů). V prv-

ní desítce se na dalších místech umístily 

známky poštovních správ Švédska, Vati-

kánu, Ukrajiny, Chorvatska, Ruska, Ně-

mecka a Islandu. „Vítězství České repub-

liky v soutěži je zároveň oceněním vysoké 

kvality tvorby známek u nás. Zatímco řada 

konkurenčních poštovních správ pro soutěž 

vybrala například aršíky, které jsou výrobně 

mnohem složitější, my jsme vyhráli s úplně 

běžnou výplatní známkou tištěnou ofse-

tem,“ říká ředitel odboru známkové tvorby 

České pošty Břetislav Janík.

Tuto nejkrásnější známku světa si mů-

žete prohlédnout  na zámečk nejkrásnější 

známky u Berchtold.  K vidění je spolu 

s dopisní obálkou vytvořenou ve stejném 

stylu. Výstava je doplněna  dále můžete na 

zámečku uvidíte nejkrásnější známky ČR 

od roku 1993.

nu Průhonice. Ačkoliv „Piráti“ ve volbách neuspě-

li, Knihovna Průhonice úspěšná je. Funguje nejen 

jako klasická knihovna na půjčování knížek, ale 

pod její hlavičkou se pořádají nejrůznější zajímavé 

akce. Podívejte se na www.knihovnapruhonice.cz. 

Knihovna Průhonice byla navíc nominována na 

knihovnu roku v kategorii „významný počin v po-

skytování veřejných knihovnických a informačních 

služeb“. Sice nakonec 

nevyhrála, ale i nomina-

ce je skvělý úspěch.

Tak hurá do listopadu!

Helena Vlnařová

Cena  4 680 Kč (sada lavice + stůl) Cena 10 200 Kč 

Cena 43 320 Kč 

Cena 22 320 Kč

Internetový obchod: www.drevoprodum.cz
tel.: 606 076 736

...a další stavby pro vaši zahradu



Někdy slyším v rádiu písničku, a říkám si 
– že bych ji napsal já? A taky jo!
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Na konci léta se uskutečnil tradiční koncert 
na koupališti na Vyžlovce. Atmosféra 
skvělá, ale bohužel se koncert neobešel bez 
házení piva…

Není to nic příjemného a je to problém. Máme 

značky „Neházej pivo“, udělali jsme i píseň na 

toto téma, ale stále se najdou lidé, kterým to 

přijde jako dobrý nápad. Asi se musíme smířit 

s tím, že občas nějaké pivo přiletí.

Netajíte se s tím, že před koncertem i během 
něho popíjíte. Osvědčilo se vám, že si pak 
lépe rozumíte s fanoušky, kteří také popíjejí?

Myslím, že je důležité, abychom si vystou-

pení užili i my. A že naši dobrou náladu přene-

seme na lidi. Samozřejmě že je příjemné, když 

jsme na tom s alkoholem všichni stejně. A po-

Zatímco se mnohé hudební skupiny 

potýkají s nezájmem fanoušků, o koncerty 

Tří sester je stále velký zájem. Může za to 

skvělá atmosféra na vystoupeních a také 

dobrá marketingová práce frontmana 

skupiny Lou Fanánka Hágena, kterého 

jsme požádali o rozhovor. 

dotýkám, že kdo řídí, 

tak nepije.

Na koncertech mí-
váte na pódiu i sud 
s pivem.

To pak pijeme my a nabízíme i lidem. Ale když 

popíjím já, tak už jsme několik písniček před kon-

cem na suchu. Pokud vynechávám, tak v pohodě 

zbude pivo pro fanoušky ještě po koncertu.

Poctivě koncertujete téměř každý měsíc 
v roce. Zpestřujete si nějak vystoupení, aby 
nebyla stále stejná?

No proto právě popíjíme, abychom hraní brali 

stále jako zábavu a ne otravnou povinnost. Nesmí 

se to ale přehánět, protože pak vznikají nepřed-

vídatelné situace, které jsou sice chvíli veselé 

a oživí vystoupení, ale pak je těžké je ukočírovat. 

Když třeba některý člen z kapely přestane hrát 

a začne vypravovat něco veselého. Takže impro-

vizace ano, ale až v klubu po bezchybném hraní.

Veselé kostýmy kapely asi také fungují jako 
oživení?

Začali jsme s tím vloni, když mě najednou 

přepadla silná touha vypadat jako pivo. A tak 

vznikl nádherný kostým Pana Piva. A mělo to 

úspěch, lidi se bavili. Proto jsme letos vymysleli 

nové převleky. Moji růžovou uniformu jsem si 

„půjčil“ od bubeníka Ringo Starra, ze známého 

obalu slavné desky Beatles Sgt. Pepper‘s Lonely 

Hearts Club Band. Ing. Magor svůj převlek la-

dil do reagge stylu, Supice byla za Janis Joplin 

a Frantu Vránu jste mohli vidět v elegantních 

plavkách z filmu Rozmarné léto.

Jak proběhla letošní charitativní dražba 
kostýmů?

Nic moc. Loni se Pan Pivo vydražil za 20 000 

Kč. Letos jsme vybrali necelých deset tisíc, a to 

jsme ještě dva kostýmy koupili sami.

Kam peníze poputují?
Budou vloženy do dobročinného fondu „Tři 

sestry pomáhají“, který jsme zřídili u Nadace 

Via a poté přidány na provoz Babyboxu v bene-

šovské nemocnici.

Kromě psaní textů písniček pro své kapely 
se živíte vymýšlením reklamních textů, sklá-
dáte libreta k muzikálům a také textujete 
písničky pro celou řadu zpěváků. Jak vám 
jde psaní, musíte se do práce nutit?

Určitě se musím nutit sednout si k práci, když 

mě honí termín. Ale nad texty nějak přehnaně 

dlouze nepřemýšlím. Mám nápad, představu 

a někdy ji zpracuji hned, někdy to trvá déle. Ale 

že bych seděl hodiny a přemýšlel o jedné větě, 

to ne. Text musí mít přirozený spád.

Stává se vám, že některé texty jsou si podob-
né, že se opakujete?

Může se to stát. V hlavě mi uvíznou některé 

věci, ke kterým se podvědomě vracím. Ale není 

to tak, že bych napsal úplně totožný text. Je to 

stejné téma, ale jinak zpracované. Jak stárnu, 

mám jiný úhel pohledu.

Pamatujete si texty svých písniček?
Právě že vůbec ne. Ještě udržím ty, které hra-

jeme, ale na méně frekventované už vzpomínám 

stěží. A už vůbec si nepamatuji texty pro jiné 

zpěváky. Stává se mi, že slyším v rádiu písničku 

a říkám si: To je mi povědomé, používám stejné 

obraty, že by to byl můj text, a taky že jo. 

Dělal jste v poslední době nějaký reklamní 
text?

Teď je to slabé. Naposledy někdy před čtyřmi 

roky jsem vymýšlel písničku pro jednu firmu.

Na svém kontě máte i poměrně úspěšné 
knihy vzpomínek. Psaly se vám snadno?

Já chci psát snadno. To mě baví. Z písniček 

jsem zvyklý psát rychlé, jasné, výstižné texty. 

Podobně jsem postupoval při vzpomínkových 

knihách. Vzpomněl jsem na nějakou příhodu 

a co nejsrozumitelněji ji popsal čtenářům. Ne-

chci události nějak dlouze rozpitvávat. Někdy 

jsem se ovšem musel k textu vrátit, protože 

jsem ho napsal tak „jednoduše“, že nebylo 

možné pochopit souvislosti.

Takže psaní románů nepřipadá v úvahu?
Ne. To už je na mě moc písmenek. Třeba 

bych měl i nápady, ale nejsem ten typ, abych 

seděl a dokonale cizeloval popis nějaké událos-

ti, rozepisoval detaily. To mě nebaví.

Do Jevan už téměř nejezdíte a přebýváte na 
chatě v Krkonoších. Neplánujete návrat?

Do Jevan se vůbec nechystám, tady na horách 

se mi líbí v každém ročním období. Nejhorší je 

to během jarních prázdnin, kdy se sem nahrne 

spousta lidí.  

Nemáte rád lidi?
Ale lidi mám rád, ale čím dál tím více mi 

vadí konzumní způsob života, který nám je 

vnucován. Lidé žijí na dluh, celé státy žijí na 

dluh, všichni chtějí pohodlíčko, luxus, i když 

na to nemají. Z toho mám deprese a abych se 

nezbláznil, tak jsem tady zalezlý na chalupě, 

kde žiji co nejskromněji. Minimální spotřeba 

energií, neobklopuji se zbytečnými věcmi, na 

zahradě mám zeleninu, snažím se kupovat čes-

ké potraviny… Je to takový můj osobní bojkot 

proti diktátu spotřeby a konzumu.

Informace o nejbližších koncertech a další 

zajímavosti najdete na www.trisestry.cz.

Život v kraji

Velké Popovice – Obec uspořádala Be-

nefiční koncert s příznačným názvem „ Vel-

ké Popovice sobě“. Tato akce měla pomoci 

získat peníze na pořízení opony do společen-

ského sálu místní Sokolovny. Na benefičním 

koncertu vystoupilo mnoho umělců, kteří se 

vzdali svého honoráře – velké poděkování 

patří D. Šinkorové, G. Goldové, H. Hauber-

tové, J. Asterové, L. Pavláskovi, M. Kubcovi, 

dětem a učitelům z místní školy a dalším. 

„Podařilo se vybrat 14 000 Kč, přitom potře-

ba je 130 000 Kč,“ uvedla starostka Martina 

Čermáková. „Příliš jsme se k svému cíli ne-

přiblížili, ale určitě se nevzdáváme.“

Velké Popovice sobě

inzerce
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� Pavel Peroutka na začátku své kariéry působil ve známé 

bluegrassové skupině Monogram.

� Spolupracoval šest let s jednou z nejlepších folkových 

zpěvaček Pavlínou Jíšovou. 

� Byl členem doprovodné skupiny Pavla Bobka. 

� Podílel se na nespočetném množství studiových projektů. 

� Byl angažován čtyři roky v divadle ABC v muzikálu Šakalí 

léta. A dva roky v Městském divadle Kladno. 

� Šestnáct let byl členem skupiny Reliéf. Během této doby 

vzniklo pět CD a Reliéf odehrál celou řadu vystoupení doma 

i  v zahraničí.

� Nyní je členem skupiny Jiří Holoubek Trio 

a Spirituál kvintet.

Život v kraji

Mnichovice – Mnichovická 

železniční zastávka se probojo-

vala mezi deset nejkrásnějších 

nádraží v České republice. Sou-

těž každoročně pořádá občanské 

sdružení Asociace Entente Florale 

CZ – Souznění. Smyslem soutě-

že je zlepšit stav našich nádraží 

a pochválit dobrou práci lidí, kte-

ří o „svá“ nádraží dobře pečují. 

Finálovou desítku nejkrásnějších 

železničních stanic a zastávek 

vybrala odborná porota. O vítězi 

rozhodne veřejnost svým hlaso-

váním. „Už účast ve finálové de-

sítce mezi takovými konkurenty 

jako jsou Telč, Mariánské Lázně, 

nebo Luhačovice je skvělý výsle-

dek a ocenění práce všech, kteří se 

na rekonstrukci železniční stanice 

podíleli,“ sdělila místostarostka 

Petra Pecková.

Pokud se vám mnichovické 
nádraží líbí, můžete mu dát svůj 
hlas. Hlasovat můžete do 11. 11. 
2012 těmito způsoby:

1. Prostřednictvím 
internetu na adrese 
www.nejnadrazi.cz 
2. SMS zprávou 
ve znění: 
NADRAZI 
MNICHOVICE 
nebo NADRAZI 6 
na číslo 
736 300 202. 
Standardní cena 
odchozí SMS. 
Je dovolen pouze 
jeden hlas na 
jedno číslo. 

Jak ses dostal k hudbě a hraní 
na kontrabas?

Za to může vlastně můj brácha, 

který hrál na kytaru. Já jsem ve 12 

letech zatoužil zahrát si s ním pís-

ničky od táboráku, které jsme oba 

znali. A jediný volný nástroj, kte-

rý jsem doma našel, byly housle. 

S houslemi jsem vyrazil do LŠU, 

kde mi velmi zkušený učitel Viktor 

Špráchal sdělil (a jsem za to velmi 

rád), že jsem na housle už starý. 

Vzal mě do sborovny, kde na skří-

ni ležel kontrabas. Mě se rozzářily 

oči a v té chvíli jsem věděl, že jsem 

našel svůj nástroj. Viktor byl skvě-

lý učitel a ukázal nám, jak v hudbě 

tvořit. Byl to velký nadšenec pro 

country a western a pomohl nám 

s bratrem především tím, že s námi 

založil skupinu, kterou vedl. S ním 

jsme absolvovali různá vystoupení 

a  festivaly jako např. Porta.

Uvažoval jsi dále o studiu na 
konzervatoři?

Jelikož jsem se velice brzy mu-

sel živit sám, nemohl jsem jít na 

konzervatoř. V 17 jsem odešel 

z Náchoda za prací do Prahy. Učil 

jsem se většinou poslechem na-

hrávek mých oblíbených basistů, 

které jsem v průběhu let objevil. 

Ale protože jsem od přírody líný, 

bylo pro mě nejlepší metodou, jak 

se naučit nový hudební styl,vnutit 

se do kapely, jejíž styl ještě neo-

vládám. 

A spolehlivou motivací k práci 

pak bylo první vystoupení.

Patříš mezi naše nejlepší kon-
trabasisty. Desetkrát jsi získal 
ocenění nejlepšího bluegrasso-
vého hráče na basu v Čechách 
a jednou dokonce pro celou 
Evropu. Je těžké naučit se hrát 
na basu?

Naučit se hrát na basu není slo-

žité, ale člověk musí mít určité 

vlohy. Především cit pro rytmus 

a dostatečně velkou ruku, aby 

zvládl poměrně dlouhou menzu-

ru nástroje. Samozřejmě hudební 

sluch je výhodou ☺. Basa není ob-

vykle sólový nástroj, ale plní spíš 

funkci rytmickou a harmonickou, 

tudíž hráč nebude zářit na podiu 

víc než kytarista nebo houslista.

Kontrabasista spolu s další ryt-

mikou tvoří pevný základ kapely, 

o který se opírají ostatní hráči, ja-

kýsi podvozek, který když je dobře 

sestavený, jede jako mašina.

Kdy jsi vlastně začal zpívat?
Zpívat jsem začal hned s prv-

ní kapelou, kterou jsme založili 

s bratrem. Bavilo mě hledat si dru-

hé hlasy a bluegrass, který jsme 

tenkrát hráli, je hodně založen na 

vysokých mužských hlasech, říká 

se tomu „High Lonesome Sound“. 

Není to zrovna technicky jednodu-

ché a dobrá bluegrassová kapela se 

pozná podle toho, jak zvládá zpěv. 

Mám štěstí, že díky svému vyso-

kému hlasu mi tento styl sedí.

Na basu umíš nejen hrát, ale 
také umíš tento nástroj opravit. 
Jak jsi k tomuto řemeslu přišel?

Když jsem si koupil svou prv-

ní basu, zjistil jsem, že nástroje 

z továrny vlastně nejsou dodělané. 

Chybí jim to nejdůležitější a to je 

seřízení strun, hmatníku a kobyl-

ky. Když toto nástroj nemá, ob-

vykle struny drnčí, nebo jsou příliš 

vysoko a nedají se naučit některé 

techniky a nástroj sám dobře ne-

hraje. Těžko se pak učit něco, co 

na nástroj vlastně nejde zahrát. 

Seřízení je poměrně náročná 

operace, pro kterou jsem v té době 

nemohl najít žádného houslaře, 

který by to dokázal k mé spokoje-

nosti. Začal jsem se tím tedy po-

stupně zabývat sám.  Učil jsem se 

od svých kolegů Ondřeje Holoubka 

a Jaroslava Průchy, u kterého jsem 

dokonce dva roky vyráběl banja. 

V průběhu let jsem získal tolik 

zkušeností, že jsem byl loni při-

jat do Cechu houslařů pražských. 

Dnes mám vlastní dílnu. Zabývám 

se opravami historických i součas-

ných nástrojů včetně generálních 

oprav, kde se nástroj celý rozloží 

na jednotlivé díly, vysadí se po-

škozené části a opět se složí. 

Na Zápraží jsi známý díky 
organizování pohodových kon-
certů. Je nutností, aby muzikant 
byl i dobrý manažer?

Dnes je taková doba, že pokud 

není muzikant i sám sobě dobrým 

manažerem, tak nikde nehraje. 

Takže v poslední době se zabývám 

i organizací koncertů. K manažer-

ské činnosti jsem naplno přičichl, 

až když jsem začal hrát s Pavlínou 

Jíšovou. Baví mě vytvářet příleži-

tosti pro sebe i své kolegy v podobě 

koncertů. Aktuálně pořádám napří-

klad cyklus Hudba na perutích. 

Rozzářily se mi oči a v té chvíli jsem 
věděl, že jsem našel svůj nástroj
Pavel Peroutka ze Srbína je skvělý 

kontrabasista a zpěvák. Spolupracoval 

s předními osobnostmi české i zahraniční 

country scény a své bohaté zkušenosti 

uplatňuje při pořádání pohodových 

hudebních vystoupeních, nazvaných 

Hudba na perutích.

Kam všude Hudba na perutích 
zavítá a na co se můžeme těšit?

Na listopad a prosinec jsou 

naplánované koncerty v Louňo-

vicích. Vystoupí zde například 

Louňovický rodák Jiří Holoubek 

se svým Triem a autorským re-

pertoárem. Zajímavou perličkou 

bude vystoupení Malina brothers, 

jejíž členové jsou špičkoví hu-

debníci doprovázející ty největší 

hvězdy v oblasti folku a country 

(Pavel Bobek, Robert Křesťan, 

Poutníci, Cop, Žalman). V re-

pertoáru zazní Skočná z Prodané 

nevěsty v úpravě pro kytaru, ban-

jo, housle a kontrabas. Já osobně 

se nejvíc těším na vystoupení 

Jitky Vrbové, stálice swingové 

a trampské hudby, která bude pro 

velký úspěch v Louňovicích již 

podruhé.  Součástí Hudby na pe-

rutích jsou také koncerty v Koste-

leckém pivováru. V listopadu zde 

vystoupí kapela Rangers (Plavci) 

a po novém roce se můžete těšit 

na Ivana Mládka.  

Říčany – Ve čtvrtek 25. 10. za-

čal platit zákaz vjezdu vozidlům 

s hmotností nad 12 tun na most 

u Vojkova na silnici II/1 z Prahy 

do Kutné hory. Jde o komunikaci, 

kterou využívají k tranzitní dopra-

vě tisíce kamionů denně. Říčanská 

radnice se obává především toho, 

že se kamiony budou snažit projet 

městem a začnou se otáčet až těsně 

před zákazem vjezdu, což by moh-

lo způsobit neřešitelný dopravní 

kolaps. Pro řidiče kamionů není 

zatím stanovena žádná alternativní 

objízdná trasa.

Podle informací Ředitelství sil-

nic a dálnic, které silnici spravuje, 

by se řidiči měli o zákazu vjezdu 

Kamiony po Černokostelecké 
již neprojedou

dozvědět už na Pražském okruhu, 

který právě u Říčan končí. „Na zá-

kaz budou upozorňovat informační 

tabule umístěné na hlavních tazích 

v Říčanech – v ulici Černokoste-

lecká, Říčanská a Pod Lihovarem. 

Mimo město budou značky rozmís-

těny na Jižní spojce nebo na Praž-

ském okruhu. Značky se objeví také 

na přístupových komunikacích,“ 

upřesňuje Marián Svetlík z odboru 

správy majetku a oddělení technic-

ké správy města Říčany.

„Usměrnění dopravy v podob-

ném rozsahu je velmi náročné a bu-

de probíhat několik dní. V pohoto-

vosti bude městská policie, která 

bude v případě potřeby kamiony 

Důvodem zákazu je špatný 

stav mostu přes Rokytku 

a mostu v Doubravčanech. 

Ředitelství silnic a dál-

nic nyní provádí opravu 

náspu na křižovatce silnic 

I/2 a III/1011 (směr Tehov 

a Babice). Rekonstrukce 

mostu přes Rokytku bude 

ale náročnější. Stavební 

práce se rozjedou až v první 

polovině příštího roku. 

usměrňovat už před kritickými ná-

jezdy na Černokosteleckou ulici, 

doplňuje starosta Říčan Vladimír 

Kořen a dodává: „Následující dny 

budou kritické, dokud řidiči tran-

zitních kamionů nepochopí, že přes 

naše město opravdu z Pražského 

okruhu či dálnice D1 neprojedou. 

Nejlepší variantou cesty z Prahy 

na východ jsou dálnice a rychlostní 

komunikace.“   

Uzavření komunikace pro kami-

onovou dopravu přivítají všechny 

obce ležící v blízkosti této frekven-

tované cesty.    

Uhříněves – V letošním roce 

slaví včelařská organizace v Uhří-

něvsi již 140. výročí svého vzniku. 

Od začátku se řadila mezi nejvý-

znamnější spolky v Čechách. 

Za zakladatele spolku lze po-

važovat pátera Josefa Buchara. 

V dochovaných zápisech se praví: 

„Když nadšený včelař, páter Josef 

Buchar byl dosazen roku 1872 za 

kaplana v Uhříněvsi, počali se ko-

lem něho záhy soustřeďovati okol-

ní včelaři a žádali o rady. A tak 

se sešlo 14. listopadu 1872 třicet 

včelařů z okolí Uhříněvsi a založi-

li Jednotu včelařskou.“ Jednota za-

čala oficiálně pracovat 1. 1. 1873, 

ovšem už jako šedesátičlenná. 

Včelaři měli dohromady 370 úlů. 

Dalším rokem  měla Jednota vče-

lařská 136 členů.

„Cílem spolku bylo zajišťovat 

výchovu nových včelařů, obstarávat 

úly, včelařské potřeby a jejich vlast-

ní výrobu, pořádání včelařských 

shromáždění a výstav, rozšiřování 

již uznaných plemen včel a péči 

o společný odbyt včelích produktů. 

Členové zřídil značným nákladem 

dílnu, kde se vyráběly úly.

Do roku 1894 jich vyrobili více 

než 4000. Páter J. Buchar, krom 

toho, že se stal zakladatelem uh-

říněvského spolku, proslul také 

jako včelařský novátor. Vynalezl 

V roce 1872 se sešlo 
třicet včelařů z okolí 
Uhříněvsi a založili 
Jednotu včelařskou…

například odvíčkovacího ježka 

a vyvinul na svou dobu progresív-

ní „uhříněvský úl“.

Jsme náležitě pyšni na dlouho-

letou a nepřetržitou tradici zdej-

šího včelařského spolku, a proto 

jsme se rozhodli k tomuto výročí 

uspořádat výstavu včelařských po-

můcek, zařízení a archiválií. Tato 

výstava se uskuteční v Městském 

muzeu v Uhříněvsi od 3. 11. do 

29. 11. 2012. Doufáme, že do té 

doby zrenovujeme již zmíněný 

úl našeho zakladatele, který jsme 

úplnou náhodou nalezli v relativně 

zachovalém stavu. Myslíme si, že 

právě v této hektické době je třeba 

připomenout důležitost a význam 

včel pro naše zahrady a pole. 

Zvláště nyní stoupá význam čes-

kého medu jako hospodářské ko-

modity nebo jako potraviny, vhod-

né pro zdraví našich dětí,“ napsal 

předseda spolku Vratislav Brabec.

Hlasujte 
o titul 
Nejkrásnější 
nádraží v ČR 



Říčany – Letošní, již 5. ročník 

tradičního závodu XC horských 

kol Jurečkovská šlapka, začal zá-

vodem dětských kategorií, a to 6-

9 a 10-13 let. „Díky přihlašování 

přes internet, byli všichni malí zá-

vodníci rozděleni do jednotlivých 

startovních vln podle věku,“ na-

psali nám hlavní organizátoři Mar-

tin Schneider a Zdeněk Motyčka. 

„Na start dětských kategorií se 

nakonec postavilo 48 dětí. I přes 

tento velký počet se vše podařilo 

zvládnout v časovém limitu, a tak 

dospělé kategorie a kategorie ju-

niorů, mohly odstartovat na čas. 

Hlavní závod kategorie mužů do 

40 let vyhrál Zbyněk Kugler – Al-

livictus Kofola Race Team, který 

tak obhájil prvenství z minulého 

roku,  druhý Jonáš Vojtěch – HiS-

port, třetí David Klap – Allivictus 

Kofola Race Team. Opět nebyla 

Rekord trati 
pokořen

nouze o strhující momenty a by-

lo na co se dívat. Došlo také na 

pokoření rekordů trati. Můžete si 

porovnat výsledkové listiny z roku 

2010, 2011 a 2012 www.jureckov-

skaslapka.cz. Díky počasí, které 

vydrželo, jsme stihli i slavnostní 

vyhlášení vítězů a tombolu, ale 

pak už začalo pršet podle předpo-

vědi. Takže si zas všechno usušíme 

a příští rok se na vás budeme opět 

těšit při 6tém ročníku Jurečkovské 

šlapky. 
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Sudy z Vlachovky budou zachráněny
Kostelec n. č. l. – Pivovarské 

muzeum, jehož majitelé neúnavně 

zachraňují historicky cenné pivo-

varnické technologie a artefakty, se 

může pochlubit dalším přírůstkem 

– obřími sudy z Vlachovky. Jaký 

byl osud sudů a jak se dostaly do 

Kostelce, prozradil Milan Starec.

„To bylo tak. Pepíček Vodo-

chodský dlouhá léta pracoval jako 

vedoucí proslulé tradiční restau-

race Na Vlachovce. Ano, to je ta 

kdysi profláklá hospoda, odkud 

Pepíček Zímovic posílal dechov-

kové pozdravy do celého Česko-

popelnice, restaurace skomírala, za-

hrádka se změnila v buš a blížil se 

neudržitelný konec. Naštěstí kolem 

Vlachovky často jezdíval Tomáš 

Vodochodský, který provozuje v pi-

vováru Hostinec „U Vodoucha“. To-

máš je vnuk někdejšího vedoucího 

Josefa Vodochodského a syn pro-

slulého sládka Jirky Vodochodské-

ho. Tomášovi se po mnohých peri-

petiích podařilo přemluvit majitele 

k odprodeji sudů a jejich odvozu do 

Černokosteleckého pivováru. Poda-

řilo se zachránit celkem 16 sudů ve 

velmi žalostném, leč opravitelném 

stavu. Demontáž, nakládka, převoz 

a skládání byly opravdu náročné, 

a to nejenom fyzicky. Sudy jsou 

však „doma“, po 45 letech zpátky 

v pivováru, a ač oprava v nedohled-

nu, tak se snad jednou přijedete vy-

spat do velmi atraktivního ubytka 

v pivováru i Vy.“

Pivovarské muzeum otevřeno 

každou sobotu od 15 hod. 

Exkurze trvá cca 60 minut 

a zahrnuje malé občerstvení. 

Minimální počet návštěvníků je 

6 a vstupné je 70 Kč.
Zanedbaná zahrada Vlachovky

Tehov – Druhý ročník drakiá-

dy se opravdu vydařil. V sobotu 

6. října bylo počasí jako malova-

né a vítr k dračímu reji naprosto 

sváděl. Sešlo se mnoho závodní-

ků i přihlížejících každého věku.  

Obloha pestrobarevně zářila 

nejrůznějšími zakoupenými léta-

jícími objekty či draky vlastní vý-

roby. Soutěžilo se v několika ka-

tegoriích o diplomy a dorty, a kdo 

byl již unaven, zasedl k občerst-

vení a poslechu country kapely. 

Děti využily dračích tvořivých 

hrátek a odnášely si pak domů 

Dračí odpoledne 
v Tehově

své malované výtvory, navíc ješ-

tě všichni malí účastníci obdrželi 

upomínkové dráčky.  Odpoledne 

plné písniček, radosti a smíchu 

bylo opět odměnou za naši snahu. 

Děkujeme všem za hojnou účast, 

kapele za prima zábavu a  pomoc-

níkům za jejich ochotu, čas a prá-

ci. Na setkání na některé z našich 

dalších akcí, třeba na Výstavě tvo-

řivosti na téma „Vánoce“ ve dnech 

8. a 9. prosince se těší kulturní vý-

bor Obecního úřadu Tehov.  Foto-

grafie a více podrobností k akcím 

na www.tehov.cz.

Mirošovice – Tak jsme s Čol-

kem zažili po pěti letech poprvé 

tu pravou drakiádu. Letos bylo po-

časí opravdu jako na objednávku 

– sucho, teplo a nádherný, přízni-

vý vítr, díky němuž poletovalo po 

obloze v neuvěřitelných výškách 

neobvyklé množství draků. Vo-

diči draků, oblečení často v triku 

s krátkým rukávem, poletovali pro 

změnu po louce u senohrabské bo-

rovice se svými cívkami. Vydrželi 

to tak dlouho, že dokonce letos 

nedošlo ani na diva-

délko (ač bylo poctivě 

připraveno) – tak tak, že 

si mladí praktikanti dra-

LETOS KONEČNĚ 
FOUKALO

čího chovu udělali čas na vyrobení 

ptačího krmítka a vlastního origi-

nálního sádrového trpaslíčka. Ale 

na upečení buřtíku snad doufejme 

nikdo nezapomněl...

Teď už  můžeme jen prosit svaté-

ho Petra, aby přihrál podobně pří-

jemné počasí svatému Martinovi, 

v jehož znamení se i letos ponese 

lampiónový průvod. Na něj se mů-

žete těšit už v sobotu 10. listopadu.

Vaše MC Čolek

Pyšely – T. J. Sokol Pyšely 

oslavil sto let výročí svého založe-

ní. „Již od května jsme se snažili 

program sestavit a zorganizovat 

tak, aby se všem líbil,“ prozradil 

Jaroslav Chalupa. „Po úvodním 

projevu se průvod vydal do areá-

lu sokolovny, kde byla slavnostně 

zasazena památná lípa. Poté ná-

sledoval bohatý kulturní program 

– nechyběla vystoupení sokolů, 

hudební vystoupení, ukázky tan-

ců, divadelní představení a večerní 

koncert skupiny Springtime. Na po-

čest oslav byla uspořádána výstava 

o historii pyšelského Sokola, a vy-

dána publikace, jež mapuje založení 

a vývoj pyšelské jednoty.

Tato krásná akce se mohla usku-

tečnit dík obětavosti mnoha lidí. 

A naše odměna? Vidět všechny ty 

spokojené lidi, kteří přišli. A také 

pocit, že jsme těm, co tu byli před 

námi, poděkovali za jejich odkaz 

a těm, co přijdou po nás, zanechali 

něco na památku.“

Sokol Pyšely oslavil sto letslovenska, kde páteční a sobotní 

tancovačky nebraly konce a kde 

pivo teklo opravdu proudem. Vla-

chova původně v 50. letech 20. 

století nabízejíc smíchovský ležák 

přešla časem na tehdy v Praze vel-

mi vyhledávaný Budvar, kterým 

byla tak proslavená.

V Budvaru na konci 60. let konči-

la éra dřevěných sudů, nahrazovaly 

je tanky kovové a dřevěné sudy po-

zbyly uplatnění. Ve většině pivovarů 

došlo k jejich likvidaci či dokonce 

odvozu na západ, avšak v Budvaru 

osvícené vedení a Pepík Vodochod-

ských upekli jiné uplatnění. Určitě to 

nevymysleli na sucho! Naše dřevě-

ný ležácký sudy mají objem přibliž-

ně 60 – 65 hl a jsou dlouhý asi 230 

centimetrů, tam se dva lidi v poho-

dě vychrupnou. Uděláme z nich Na 

Vlachovce takovou zahrádku snů. 

Stalo se tak. Psal se rok 1967, jak 

bylo zaznamenáno v základovém 

betonu pod 29 přemístěnými sudy. 

Zahrádka Na Vlachovce se stala 

ještě oblíbenější a vyhlášenější až 

do doby nedávno minulé. Sudy vel-

mi trpěly neúdržbou, staly se z nich 

Babice – Druhý ročník trailo-

vého ¼ maratonu v Babicích se 

stal součástí série závodů Salomon 

Trail Running Cupu, díky tomu se 

na místo sjelo velmi kvalitní pole 

závodníků včetně českých repre-

zentantek v běhu do vrchu a také 

olympijský vítěz v moderním pě-

tiboji David Svoboda. Z prvního 

ročníku si ovšem závod zachoval 

pohodovou náladu běžeckého 

svátku pro celou rodinu. 

Děti do šesti let běžely 400 m, 

závodníci do dvanácti let měli trať 

dvojnásobnou. Nadšenci z řad 

dospělých a mladí závodníci do 

patnácti let zdolali 3 km. Na start 

hlavního běhu na 10 549 metrů se 

postavilo 302 závodníků.  Ve vy-

rovnaném boji o první místo na-

konec vyhrál Jan Mrázek z Kerte-

amu (35:58) před loňským vítězem 

Janem Havlíčkem z ASK Slavia 

Praha (36:10), třetí doběhl Milan 

Janoušek z USK Praha (36:26). 

Mezi ženami zvítězila Pavla Schor-

ná-Matyášová (38:30), bronzová 

Olympijský vítěz 
David Svoboda 
běhal v Babicích 

z mistrovství Evropy v běhu do 

vrchu, druhá doběhla Kamila Gre-

gorová z Kerteamu (39:28) a třetí 

vrchařka Pavla Havlová (39:57).

Po vyhlášení všech věkových 

kategorií i vložených závodů 

(běžci v pětiprstých botech, běžci 

naboso, na Krupicku (do půl těla) 

a s knírem) organizátoři závodu 

předali šek ve výši vybraného star-

tovného (27 380 Kč) zástupkyni 

Výboru dobré vůle, výtěžek popu-

tuje na koupi invalidního vozíku 

pro Annu Krátkou.

David 

Svoboda 

si závod 

užil. 
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Strančice – Na místním minigol-

fovém areálu se uskutečnil Festival 

řemesel, jablečné slavnosti a drakiá-

da, a to pod záštitou MAS Říčansko, 

mateřského centra Lodička a Volby 

pro Všestary. Přišlo přes tisíc ná-

vštěvníků.

Desítky draků nad Všestary
Slunečný den začal hned ráno 

přehlídkou pestrobarevných draků. 

Nebe nad Všestary jimi bylo do-

slova poseto. Soutěžilo se v dračím 

trojboji – malování, hod do dračí 

tlamy, dračí stezka. 

Festival řemesel
Program pokračoval v areálu mi-

nigolfu, kam se na Festival řemesel 

sjely desítky místních i přespolních 

řemeslníků. Děti i dospělí tak mohli 

obdivovat umění kováře, košíkáře, 

hrnčířů, perníkářky, šperkařů, jir-

FESTIVAL ŘEMESEL, DRACI A JABLÍČKA

cháře, pekařek a svíčkařek, řezbáře, 

přadleny, oděvních umělců a dalších. 

V tvůrčích dílnách a workshopech 

si mohly děti i dospělí také spoustu 

řemesel sami vyzkoušet. Díky me-

zinárodnímu projektu „Za poklady 

venkova“ podpořenému z Programu 

rozvoje venkova dorazila na festival 

i delegace z Finska a Litvy, která 

předvedla například pečení tradiční-

ho finského chleba a karelianských 

slaných koláčů, nebo výrobu koníč-

ků z koňských žíní.

Bohatý kulturní program
Vše doprovázel bohatý kulturní 

program, v němž tradičními český-

mi písněmi a tanci dominoval říčan-

ský folklórní soubor Mikeš a ženský 

sbor „Sirény“. Nejmenší návštěvní-

ci nejvíce ocenili loutkové pohádky 

od divadélka „Mandarinky“.  Samy 

děti vystupovaly hned několikrát, 

vystoupení 2. třídy ZŠ Strančice 

bylo na jedničku a velký obdiv patří 

členům Parkouru od paní Ivy Mrač-

kové. Chlapecká skupina předvedla 

fantastickou gymnastickou akro-

Hana Jarošová 

na ochutnávky 

nakrájela 

téměř metrák 

jablek.

Na festivalu řemesel nechyběli ani řemeslníci, jejichž výrobky 

získaly značku „Zápraží - originální produkt“, která nově vznikla 

na území říčanska. Po domácích pernících paní Bělinové se 

jenom zaprášilo.  Zájem byl o kabelky, tašky a další originální 

textilní výrobky paní Graclíkové, i ručně malované hedvábí paní 

Jeníčkové. Dobrá „Káva z Říčanského podhradí“ pana Vlasáka 

z firmy Primocoffee chutnala všem.

Tisíc játrových knedlíčků 
a 80 husích stehen

Zvánovice – Dva měsíce připra-

voval Okrašlovací spolek Zváno-

vic Svatohavelské posvícení. Stán-

ky se prohýbaly pod nejrůznějšími 

dobrotami, pivo teklo proudem 

a přes pět set návštěvníků se pří-

jemně bavilo. Celou akci výborně 

moderovala Soňa Jindrová z Čes-

kého rozhlasu Region, které jsme 

se zeptali, jak bylo náročné posví-

cení připravit.

„Přípravy byly opravdu náročné, 

ale myslím, že se akce vydařila a lidé 

byli spokojeni. A jak jsme si „mák-

ly“, můžete posoudit sami. Uvařily 

jsme 200 l posvícenské polévky, do 

níž jsme vyrobily tisíc játrových 

knedlíčků o velikosti ping-pongo-

vých míčků (z 10 kg jater), upekli 

80 husích stehen, a k nim vyrobily 

malou delikatesu – jablkový terčík

se sušenou švestkou potřený ja-

vorovým sirupem a posypaný 

mandlovými lupínky, nechybělo 

zelí (12 kg) a knedlíky. Ty jsem 

naštěstí nemusely vařit, protože je 

dodal sponzor. Zvánovické ženy 

opět napekly sladké dobroty – 500 

malých vázaných posvícenských 

koláčků, 10 nohavic štrúdlu a 110 

posvícenských (chodských) kolá-

čů. Pak jsme připravily bramboráč-

ky z 10 kg brambor, 200 palačinek 

a děti si vykrajovaly z lineckého 

těsta cukroví, které se na místě 

upeklo a snědlo. Návštěvníci také 

mohli pochutnat na klobáskách, 

ovocných knedlících, šouletu, na-

kládaném hermelínu a dalších chu-

ťovkách. A aby toho nebylo málo, 

tak Martina Procházková upekla 

a nazdobila tři úžasné dorty pro 

vítěze dětské soutěže Zvánovický 

kuchtík,“ dodala Soňa Jindrová. 

Po akci jsem ještě musely všechno 

uklidit a věřte, že jsem toho měly 

až nad hlavu. Ale do listopadu nám 

určitě otrne – to zase připravujeme 

lampiónový průvod.“

Akci spolumoderoval známý šéf-

kuchař Václav Veselý, který pomá-

hal určit vítěze soutěží Zvánovický 

Soňa Jindrová a Václav Veselý 

hodnotí kuchařské soutěže.   

Mukařov – Festival ochotnic-

kých divadel nazvaný Mukařovský 

Pištěk (na počest herce Theodora 

Pištěka, který v Mukařově žil) se 

dočkal dalšího ročníku. Roli hlavní-

Diváci tleskali ochotníkům ve stoje
ledne hrají pohádky pro děti a večer 

představení pro dospělé. Akce trva-

la čtyři dny a podařilo se mi sehnat 

opravdu dobré soubory. Divadelní 

spolek Svatopluk z Benešova za-

hrál pohádky Máňa hrdina a Alen-

činy rošády. Hru Doba kamenná 

předvedl soubor FRK z Nové Vsi. 

Velký úspěch sklidila komedie 

Sborovna v podání DS Havlíček 

z Neratovic. Divadelní spolek 

Strančice zahrál dvě hry – Utopený 

hastrman a Chůvičky. O vrchol fes-

tivalu se postaraly divadelní spolky 

z Horních Počernic – ráno se děti 

mohly zasmát u pohádky O čertech 

a čerticích (Počerníčci) a odpoled-

ne si diváci mohli užít hru Pozdní 

léto Sarah Bernhardt v podání DS 

Právě začínáme, po jejímž skonče-

ní diváci aplaudovali ve stoje.“

Kolik diváků festiválek 
navštívilo?

Očekával jsem více lidí a mu-

sím přiznat, že jsem nezájmem lidí 

zklamán. Bylo zajištěno občerst-

vení, country kapela, zajistili jsme 

profesionální jeviště, aby diváci 

dobře viděli, osobně jsem roznášel 

pozvánky… Na dopolední před-

stavení jsem pozval děti z místní 

školy a školky, které potom měly 

za úkol pohádku nakreslit. Výtvory 

byly vystaveny v sokolovně, kde se 

festival konal a návštěvníci mohli 

hlasovat o nejhezčí obrázky, které 

byly odměněny dárky od sponzorů. 

Vyhlášení se konalo v neděli dopo-

ledne a téměř žádné děti nepřišly. 

Ale nechci si stěžovat. Rozhodně 

se nevzdám a příští rok chci festival 

uspořádat znovu.“

• Realizujeme nouzové a ostrovní zdroje elektřiny a tepla
• Používáme výhradně elektrocentrály a motory Caterpillar, Perkins a MWM
• Máme vlastní systém analýzy provozní spolehlivosti
• Generátory Phoenix-Zeppelin mohou používat různé druhy paliv, včetně 

směsí kapalina-plyn
• Zlaté medaile MSV Brno  – produkty vlastního vývoje Phoenix-Zeppelin
• Spolupracujeme s předními technickými univerzitami

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. • Lipová 72 • 251 70 Modletice • www.p-z.cz

V systémech zabezpečeného
napájení JSME JEDNIČKA!

inzerat_lp_electro_150x210_final.indd 1 28.12.2011 11:55:36

bacii a sklidila zasloužený aplaus. 

Správnou podzimní pouťovou at-

mosféru v tradičním duchu vytvořil 

také historický kolotoč a taneční 

vystoupení skupiny Salomé v dobo-

vých kostýmech. Na závěr všechny 

roztančila Musica Rustica.

Nádherná sladká jablíčka
Během celého odpoledne bylo 

možno ochutnat dvacet druhů jablí-

ček. Paralelně s ochutnávkou jablek 

probíhala soutěž o nejlepší jablečný 

moučník. Návštěvníci pilně ochut-

návali odrůdy jablek vypěstovaných 

místními sadaři – v sadech Ing. Jana 

Janovského z Otic, Ovocnářské-

ho centra Nedbal ve Všechromech 

a Ovocnářského družstva Otice. Bě-

hem akce se rozkrájel a snědl necelý 

metrák jablek, nejvíce chutnala od-

růda Gala ze sadů Ing. Jana Janov-

ského. Také tři desítky přinesených 

jablečných domácích moučníků 

měly velký úspěch a byly snědeny 

do 90 minut od zahájení ochutnáv-

ky. První místo vyhrál moučník č. 

14. Mrkvový závin s jablky od paní 

Boženy Matulové.

Tato skvělá akce se mohla 

uskutečnit díky hlavním organi-

zátorům – Haně Jarošové, která 

je autorkou myšlenky v  pořádání 

jablečných slavností,  Michaele 

Hupcejové z MC Lodička a Petře 

Přílučíkové a Andree Kolovratní-

kové z MAS Říčansko. Poděková-

ní patří i všem sponzorům a celé 

řadě dobrovolníků.

ho organizátora převzal Josef Pše-

nička, který je sám vášnivý ochot-

ník. „Líbil se mi nápad uspořádat 

pro širokou veřejnost malý festival 

ochotnických divadel, kdy se dopo-

Děti z divadelního souboru 

z Horních Počernic zahrály 

skvělé představení.

mls a Zvánovický 

kuchtík. Uznání zaslu-

hují všechny kuchařky, 

které se na posvícení 

podílely – Soňa Jind-

rová, Pavlína Hejnová, 

Martina Tichá, Marti-

na Procházková, Eva 

Skuhrovcová, Marie 

Procházková, Pavlína Hejnová, Ja-

roslava Pechová, Jana Pízová. 

inzerce

Divadelní soubor Mandarinky.
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Život v kraji

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

Rouhači
Politici se ptají, proč se za ně modlím

Máme za sebou volby, zase na chvilku, ale 

jen na chvilku, je klid, protože už v lednu pů-

jdeme znovu někoho volit. Obdivuji ty, kte-

ří dají svoje soukromí k dispozici a nechají 

v něm operovat kdekoho, jen aby se dostali 

k úřadu, jehož prestiž valem klesá. To i ve 

Francii už každého bývalého prezidenta sou-

dí. Zájem novinářů a oči kamer také nejsou 

k popukání. Naše poslance a senátory sice 

stát platí, ale pro peníze to snad nikdo nedělá! 

Občas se dá na manažerských pozicích lépe 

vydělat a bez rizika. A hlavně, shora dolů 

se mění svět strašně těžko. Kdo si myslí, že 

jako senátor uspěje, zkrotne po prvním týdnu, 

když zjistí, na co má vlastně vliv. Poslanec 

na tom není o mnoho lépe. Pak se nedivte, že 

intrikují a sázejí na své řečnické umění. A ně-

kteří jsou v tom opravdu mistry. Když se mne 

ptají, proč se za ně modlím, tak odpovídám, že 

mi to Bible radí a pak, že mám obavu, aby si ze 

žalu něco neudělali. Musí to být nápor na hlavu, 

když se musí prodírat takovým množstvím věcí, 

které nemají moc smysl, protože jsou předmě-

tem politických tahanic. A pak se modlím také 

proto, že budou stát před soudem, tentokrát tím 

Božím, a budou se vysvětlovat zodpovědnost, 

kterou převzali a mnohdy nenaplnili. Vzali na 

sebe úkol rozdělovat bolest rovnoměrně, tak aby 

nikdo netrpěl příliš. Radostí mají moc málo na 

rozdělování, ale i to musí být spravedlivé. Jsou 

voleni za stranu, ale nesmí stranit. Nebral bych 

to ani za peníze!

Daniel Kvasnička, 

farář

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

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

KAM MÁ ŘÍČANSKO 

INVESTOVAT PENÍZE?

CO VÁM CHYBÍ VE VAŠÍ OBCI?  

NAPIŠTE NÁM SVÁ PŘÁNÍ!

Svá přání a nápady co je třeba 

postavit, opravit nebo jaká služba

 Vám chybí, posílejte  e-mailem 

na adresu kancelar@ricansko.eu  

Nezapomeňte napsat, jaké části města 

nebo jaké obce se Vaše přání týká!

Rádi bychom oslovili právě Vás s nabídkou 

certifikace ubytování a stravování v regionu MAS 

Říčansko. Máte-li provozovnu těchto služeb, pak 

budete mít možnost v následujících měsících 

zažádat o udělení značky ZÁPRAŽÍ originální 

produkt® (http://www.regionalni-znacky.cz/). 

Již nyní se můžete hlásit v kanceláři MAS a my 

Vám poskytneme podrobnější informace (kon-

taktní osoba – Andrea Kolovratníková – projek-

ty@ricansko.eu, tel.: 774 780 037.

Krátce o značce Certifikace výrobků a slu-

žeb probíhá v rámci Asociace regionálního zna-

čení (ARZ). Značky jsou zavedené na 2/3 území 

ČR a mají jednotný grafický design. Spotřebi-

telům ukazují na kvalitu a jedinečnost výrobků 

a služeb s vazbou na  regionální / národní tradi-

ce a šetrnost k přírodě. Majitel značky se hlásí 

k podpoře regionu.

MAS ŘÍČANSKO HLEDÁ 

DOBROVOLNÍKY 

z Říčanska a okolí.

Pomozte nám poznat a popsat 
náš region. Nabízíme zajímavou 
a smysluplnou práci pro místo, 
kde žijete nebo podnikáte! 
Studenti, aktivní důchodci 
a maminky na MD vítáni!

Podpořené projekty k zaregistrování na SZIF   
Fiche 4 - Integrovaný rozvoj obcí - vzhled obcí a kvalita života   

evid. číslo  Žadatel Název projektu Místo realizace  Požadovaná 

žádosti   (NUTS 5) výše 

    dotace v Kč

1101/2012 Obec Klokočná Výstavba dětského hřiště v Klokočné Obec Klokočná 240 814 

1102/2012 Amitabha o.s. Rozvoj rodinného centra Palouček  Město Mnichovice  131 580 

1103/2012 Olivova dětská  Zřízení dětského stacionáře  Město Říčany  261 000 

 léčebna při Olivově dětské léčebně v Říčanech

1105/2012 PARES Mozaika - rozšíření o multimediální   Město   199 278 

  učebnu, keramický ateliér,   Mnichovice

  botanický koutek a tělocvičnu

1106/2012 Obec   Víceúčelové učebny ZŠ Velké Popovice Obec   336 384 

 Velké Popovice  Velké Popovice 

    1 169 056 

Výsledky a další informace o všech výzvách MAS najdete na stránkách www.mas.ricansko.eu

VYBRANÉ PROJEKTY VE VÝZVĚ MAS ŘÍČANSKO
Výzva 2/2012  MAS Říčansko o.p.s. probí-

hala v měsíci září, příjem žádostí byl přesně  

17. 9. 2012 – 27. 9. 2012. Celkem bylo přijato 

7 žádostí o dotaci v celkové požadované částce 

1 885 744Kč. Na Fichi 4 – investice do volno-

časových aktivit a škol z toho bylo 6 žádostí, na 

Fichi 6 – vzdělávání pak 1 žádost. 

Veřejné obhajoby a následné zasedání výbě-

rové komise proběhlo v sobotu 13. října 2012. 

Každý žadatel měl prostor na představení svého 

projektu, komisaři kladli doplňující dotazy. 

Opět všechny projekty byly zpracovány 

kvalitně, kreativně a ve spolupráci místních 

obcí, neziskovek a podnikatelů. Nakonec bylo 

vybráno a v pondělí 15. října následně Progra-

movým výborem potvrzeno k podpoře 5 pro-

jektů za 1 169 056 Kč (dotací). Projekty jsou 

nyní odeslány na Státní zemědělský intervenč-

ní fond, který žádosti ještě zkontroluje a ná-

sledně připraví dohody o poskytnutí dotace. 

Rádi bychom poděkovali členům výběrové 

komise za obrovskou trpělivost a nasazení při 

výběru, objektivitu, pečlivou a kvalitní mnoha-

hodinovou práci. 

Jste pyšní 
na svoji restauraci, 
kavárnu či hotel?

Mne baví být s lidmi. Z tváře do tváře. 

Nabízím ještě nějaké volné termíny, říkám 

tomu “Ráno na faře”, což je pánské hodino-

vé posezení u kávy či u čaje, nejlépe jeden 

na jednoho, čteme Bibli, hovoříme. Bez zá-

vazku. Pokud někdo chce závazně poznat 

křesťanství a nechat se pokřtít, jsem také 

k dispozici. To nabízím i dámám. dkvasnic-

ka@gmail.com a telefon 604 947 739

Pánové Václav Vacek a David Vávra projíždějí 

starou “kačenou” republiku a zaskočí tu i tam na 

návštěvu. Přijeli také do naší MAS Říčansko a do 

Církve bratrské. Protože je jejich návštěva milá, 

stojí to za to. I kdyby při tom nebyly kamery 

České televize. Ale ony jsou! Proto můžete sle-

dovat návštěvu V+V na Zápraží, v konferenčním 

centru Oáza. Vysílala se v Křesťanském magazí-

nu 14. 10. 2012 a je k dispozici na internetových 

stránkách České televize.

V Americkém centru při ambasádě Spojených 

států proběhla konference s názvem Média v kraji 

a na okraji. Tři odborníci: Václav Moravec, Lud-

mila Rakušanová a Lenka Císařová-Waschková, 

probírali osudy krajských a lokálních médií. Ko-

munitní médium, jakým je například Zápraží, se 

ukazuje zajímavě odolným proti výkyvům, které 

zažívají komerční média. Je to také vaše záslu-

ha, zásluha inzerentů a přátel Zápraží. Fakt, že 

se Zápraží na  půdě Amerického centra skloňo-

valo v několika souvislostech vždy s patřičným 

respektem, nám udělal radost. Tak se s tím chlu-

Zápraží v televizi a na půdě 
Amerického centra

bíme. Konferenci pořádalo katolické hnutí Foco-

lare ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung 

a Nadačním fondem Josefa Luxe. Moderoval 

David Smoljak.  

O prospěšnosti MAS Říčansko pro rozvoj 

kraje hovořily  s pány Vávrou a Vackem 

ředitelka Pavlína Filková a koordinátorka 

Lída Třeštíková  

Prodej certifikovaných výrobků „Zá-
praží originální produkt“ byl nově za-
hájen v mléčném baru a kavárně MIL-
K&COFFEE v Říčanech (HUSOVA 
74/49 – „naproti“ ZŠ Bezručova) Přijďte 
si u kávy vybrat vánoční dárek – origi-
nální šperk, hedvábný šátek, keramiku, 
kabelku nebo vonný bylinný sáček či pro 
děti voňavé perníčky!  www.kava.unas.cz
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Svatomartinské 
víno

se už připravuje
Naši vinaři nezahálí. Už v těchto 

chvílích dělají vše pro to, aby byla 
Svatomartinská vína co nejvydařenější.
Těšte se společně s nimi na svěží mladé 

víno z nové sklizně. Vždyť  z prvního 
vína můžeme odhadnout kvalitu 

celého ročníku. A koneckonců to, co je 
„poprvé“, si v životě nejdéle pamatujeme. 

Takže 11.11. 2012 v 11:00hod! 
Otevíráme!vice info: 

http://www.svatomartinskevino.cz/

Vinoteka Pohodička
Louňovice 98

perníčků dětmi. Připraveni budou nejen 
čerti, andělé a Mikulášové, ale také stro-
mečky, zvonečky, zvířátka a další vánoční 
motivy. Perníky předem budou napečené, 
jen zdobit! Vstup 100Kč

  27. listopad
� Kamenice – KD, od 19.30 hodin, 
Předvánoční setkání s bratry NEDVĚDY. 
Vstupné 350,-/300,- Kč, bližší info: 
www.obeckamenice.cz

  29. listopad
� Louňovice – Hudba na perutích 
- Martin Mikuláš a Reliéf Bluegrass 
Jam. Bluegrassový jamsession tvořený 
hudebníky skupiny Reliéf a zpěvákem 
a banjistou Martinem Mikulášem. 
Začátek v 19:30 h, Restaurace u Henců. 
Předprodej vstupenek a info: Tel.: 
+420 731 174 624, +420 323 607 129
� Všechromy – MC Lodička, 
od 19.30 hod. Zdobení adventních 
perníkových věnců.

Celý listopad bude u nás 

probíhat „AKCE KÁMOŠKY“. 

Je určena pro ty z Vás, které mají 
chuť sdílet svou radost z pohybu 
se svými kamarádkami. Prostě je 
pozvěte cvičit!! Vaše kamarádky, 
které ještě nikdy nenavštívily 
naše studio, mají u nás svou 
první návštěvu zdarma a Vy 
získáváte slevu 50% na Vaši 
hodinu cvičení s kamarádkou! 
NOVINKA V LISTOPADU: 

páteční lekce Alpinning 

Fitness pouze pro muže.

18. listopad 
– Kostelec nad Černými lesy, 

Salon kotlů, 
Kutnohorská 678. 

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

10. 11. 

Svatomartinské hody 
Srdečně zveme milovníky českých 

pokrmů tradičních husí 
a Svatomartinského vína. 

17.11. 
KABÁT REVIVAL 

Přijděte zažít skvělou atmosféru 
věrohodné kopie naší nejznámější české 

kapely s předkapelou PROJEKT 76. 
24. 11. 

COUNTRY VEČER 
Přijměte pozvání na posezení i taneček 
s Mirošovickou country kapelou Duha.

Restaurace u Andělů
Hlavní 19, Senohraby 

www.restauraceuandelu.cz

Kunice – Vidovice HOTEL 
zámek BERCHTOLD
LISTOPAD 2012

9.-11. 11. Svatomartinské hody 
GASTRO 

Přijďte prožít příjemnou večeři 

a vychutnat si svatomartinské 

menu do zámecké restaurace.

Další informace a rezervace na 

emailu hotel@zamekberchtold 

nebo na telefonu 313 039 741.

15.-18. 11. Beaujolais nouveau 
a dny francouzské kuchyně 
GASTRO akce

18. 11. Golfový turnaj
Průběh turnaje: INDOORU na 

sport centru, golfový simulátor 

3D BLASTER.

24.11. Tenis double (dospělý)
Přihlašovat se můžete na 

736 757 577 nebo na sportcen-

trum@zamekberchtold.cz

25. 11. Turnaj stolní tenis
Přihlašovat se můžete na 

736 757 577 nebo na sportcen-

trum@zamekberchtold.cz.

Frisbee ultimate v Říčanech
Frisbee ultimate je bezkontaktní kolektiv-
ní hra, která se hraje s létajícím diskem. 
Nastupují proti sobě vždy dvě družstva 
a zvítězí to, které nasbírá nejvíce bodů. 
Důraz je kladen především na rychlost, 
zručnost, kondici a také fair play. Jedná 
se o relativně nový sport, který se do 
České republiky dostal před dvaceti lety. 
Frisbee se neustále rozvíjí, roste jeho 
popularita a každým rokem se rozšiřuje 
hráčská základna.
Říčanský frisbee tým Figurky slonů byl 
založen v roce 2008 a skládá se převážně 
z absolventů a současných studen-
tů Gymnázia Říčany. Tým je členem 
České asociace létajícího disku (ČALD) 
a pravidelně se účastní všech význam-
ných turnajů v průběhu celého roku, 
jak v zimní halové, tak v letní venkovní 
sezóně. V uplynulé sezoně tým bojoval 
na Halovém mistrovství ČR v kategoriích 
open a ženy a v letní části sezony na 
Mistrovství ČR v kategoriích open a mix. 
Poprvé se také Figurky slonů účastnily 
zahraničního turnaje, a to ve Vídni.

Aby se mohl tým dále rozvíjet a dosa-
hovat stále lepších umístění a účastnit 
se těch nejlepších turnajů, shání nové 
talentované hráče a hráčky, kteří by 
měli zájem vyzkoušet si tento zajímavý 
a perspektivní sport. Tréninky jsou v létě 
na fotbalovém hřišti v Mukařově a v zimě 
ve sportovní hale v Říčanech. Přijďte se 
podívat a staňte se novou posilou Figurek 
slonů. Pokud máte zájem o více infor-
mací, navštivte týmové webové stránky 
(www.figurkyslonu.cz) nebo kontaktujte 
přímo některého z hráčů (Petr Mucha 
– 728 849 992, pierre.mucha@gmail.
com, Honza Martinek – 604 216 061).

Svět dětí na dlani, 
www.svetdetinadlani.cz, 
tel.: 602 540 115
4. 11. – natáčení dětí pod vodou. 
Jako již tradičně k nám opět zavítá 
pan Milan Gažo, aby natočil šikovnost 
Vašich dětí pod vodou. Místo je třeba 
si rezervovat předem na recepci spolu 
se zaplacením vratné ho rezervačního 
poplatku ve výši 200 Kč.
24. 11. – Přijďte si vyrobit vlastno-
ruční adventní kalendář pro své děti či 
pro svého partnera a ochutnat vánoční 
punč či vánoční kávu. Odpolední dvě 
hodinky pro maminky. Cena 50 Kč 
zahrnuje lektorské vedení a drobné 
občerstvení, cena materiálu dle Vašeho 
výběru nepřesáhne 200 Kč.
1. 12. – Ateliérové předvánoční 
focení. Z pořízených fotografií jistě 
ještě stihnete připravit nejeden pěkný 
vánoční dárek v podobě kalendáře, 
přáníčky či jiné milé drobnosti. Místo je 
třeba si předem rezervovat.
3. 12. – Focení nejen dětí pod vodou. 
Fotografie v HD kvalitě a dle přání 
i krátké videosekvence.  Místo je nutno 
si opět předem rezervovat.

  8. listopad
� Ondřejov – SKCENTRUM zve na lekci 
Break Dance, kterou vede lektor Pavel 
Staňo a je určena pro zájemce od 12 ti let, 
čtvrtek od 19,30 hod.9. 

  9. listopad
� Kamenice – Kulturní dům, od 8.30 ho-
din, ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA, Teatr Víti Marčíka.
� Strančice – Sdružení přátel studánky 
u kaple sv. Anny ve Strančicích, o.s., 
Základní škola Strančice, Sbor dobro-
volných hasičů Svojšovice a Pony farma 
Zelené údolí si Vás dovolují pozvat na 
III. Ročník Uspávání studánky 
- v 17,00 hod. Pochod světel (děti s lam-
piony) půjde od budovy ZŠ ve Strančicích 
ke studánce sv. Anny. Studánka bude 
symbolicky uspána a děti čeká překvapení, 
www.studanka-strancice.cz, vstup volný, 
lampiony s sebou.
� Ondřejov – SKCENTRUM zve na dopo-
lední cvičení zejména pro maminky, kterým 
zajistí hlídaní dětí MC Beruška. V pátek 
od 9,30 hod formování těla a od 10,30 
powerjóga s Ditou Fuchsovou.

  10. listopad
� Zvánovice – Lampiónový průvod
� Strančice – Sdružení přátel studánky 
u kaple sv. Anny ve Stranicích si Vás 
dovoluje pozvat na besedu „O zvonech“ 
od 15.00 hod. v prostorách zasedací 
místnosti OÚ Strančice. Besedovat přijde 
Mgr. Petr Vácha, jeden z autorů knihy 
„Pražské zvony“. Besedu doprovodí 
hudební vystoupení, info na 
www.studanka-strancice.cz.

  11. listopad
� Říčany – Nedělní pochod s Líbou, Trasa: 
Všenory - Jíloviště - Měchenice, 15km. 
Odjezd vlakem : Říčany 7.39 hod. Přihlášky 
do 9.11.. na tel: 723 513 431 nebo mail: 
libuse.rohoskova.@centrum.cz. Další 
informace: www.kct-ricany.cz

  15. listopad
� Ondřejov – SKCENTRUM zve 
na 2 lekce gymnastické přípravy 
s Adrianou Krenkovou pro děti od 5ti 
do 8mi let, čtvrtek od 17 a od 18 hod.

  16. listopad
� Louňovice – Hudba na perutích 
- koncert Malina Brother.
Známý rodinný klan bratrů Luboše, 
Pavla a Pepi dlouhá léta udávající směr 
českému folku a country. Začátek 
v 19:30 h, Restaurace u Henců. 
Předprodej vstupenek a info: Tel.: 
+420 731 174 624, +420 323 607 129

  18. listopad
� Ondřejov – SKCENTRUM zve na výji-
mečnou akci DOUBLE DANCE HISTORY 
s mistry světa Olgou Šípkovou a Vláďou 
Valouchem. Mají pro Vás připravenou 
absolutní aerobikovou novinku. Společně 
s nimi zažijete návrat do minulosti ve spo-
lečnosti největších tanečních a hudebních 
hvězd jako je Michael Jackson, Madonna 
či skupina ABBA, jejichž choreografie 
naučí i vás. Od 8,30 hod prezence, od 
9,00 do 11,30 dvě lekce. Více informací 
na www.obecondrejov.cz/skcentrum.

  19. listopad
� Všechromy – MC Lodička 
– od 17:00 hod., Šperky z Fima.
S sebou si opět vezměte lisy na nudle, 
keramickou dlaždici. Vstup 150 Kč. 
Prosíme, potvrďte účast, abychom zajistili 
dostatek materiálu.

  23. listopad
� Kostelec. N. Černými lesy – Koncert 
RANGERS /PLAVCI/, JIMMY BOZE-
MAN AND THE LAZY PIGS, od 19 hod. 
v Černokosteleckém pivováru. Předprodej 
vstupenek 250 Kč v Černokosteleckém 
pivováře, prodej vstupenek na místě 
v den akce 290 Kč.

  24. listopad
� Babice – Divadlo Open Gate Babice. 
OS Babický drak a obec pořádají loutkové 
představení Honzy Hrubce „Vánoční cesta 
aneb cesta do Betléma“ a předvánoční díl-
ničku pro děti. Program: 14 hod. dílnička 
– Matějova šperkařská dílna, papírové oz-
doby a jiné, 16 hod. loutkové představení. 
Více informací na www.babickydrak.cz.
� Ondřejov – SKCENTRUM zve na lekci 
boxu pro zájemce od 10ti let s mistrem 
republiky Standou Stárkem, v sobotu od 
9,30 hod.
� Lensedly – Sbor dobrovolných hasičů 
pořádá od 9:00 do 17:00 hodin tradiční 
předadventní tržík. Zájemci se opět 
mohou těšit na adventní vazby, zdobení 
ozdob, vánoční perníčky, hračky pro děti, 
výrobky dětí, drobnou bižuterii nebo 
vánoční betlémky a mnoho dalšího. Vítáni 
jsou i rodiče s dětmi, protože zde bude 
připraven dětský koutek s programem 
a hlídáním, a to zcela bezplatně. Vstupné 
je dobrovolné. Na místě bude možné 
zakoupit i občerstvení včetně specialit od 
těch nejlepších lensedelských kucha-
řek. Zájemci, kteří by na tomto tržíku 
chtěli vystavovat, nechť se ozvou paní 
Ivaně Vaňkové na tel. čísle 603 842 446. 
Všichni jsou srdečně vítáni. Těší se Sbor 
dobrovolných hasičů Lensedly. 
� Všechromy – MC Lodička, 
od 10:00 - 16:00 hod.  Paličkovaní krajky 
s děvčátky od 7 let (včetně maminek, 
babiček i začátečníků).

  26. listopad
� Mnichovice – Den otevřených dveří 
v Montessori dětském klubu a v mateřské 
škole. Možnost zápisu dítěte do MŠ díky 
zvýšení kapacity. Více na 
www.montessorimozaika.cz
� Všechromy – MC Lodička, od 16:30 
hod.,  Zdobení Mikulášských a vánočních 

MC Beruška 
– SKC Ondřejov, otevřeno 
od 7 do 19 hod., bližší informace na 
iveta.zadakova@seznam.cz, nebo tel. 
724 850 569. Program: 6. 11. vaření, 
budou palačinky; 8. 11. výroba 
zvířátek z punčochy, odpol. zpívání 
s basou a kytarou; 13. 11. výroba 
papírových taštiček; 15. 11. výroba 
lampiček, zpívání s basou a kytarou; 
22. 11. DIVADLO O SKŘÍTKOVI, 
zpívání s basou a kytarou; 
23.11. výroba čertů, odpol. 
lampionový průvod, 24.11. jedeme 
do kina; 27.11. pečení perníčků.

Kostelec n. Č. l. 
– Modré dveře 
Každou středu hrátky s batolátky 
Pejsci od 9:00 - 10:00, 
hrátky s batolátky Slůňata 
od 10:00 - 11:00 hod. 
Každý čtvrtek tanečky pro děti 
3-6 let od 16.30 - 17.30, 
tanec pro děti 7-15 let
 od 17.30 - 18.30 hod.

VI. Kouřimské PoDIVování, 

kinosál Na Střelnici
10. 11., 20 hod. MONSIEUR 

AMÉDÉE – DS Mimochodem 

Ledeč n.S., vstupné: 60 Kč.

Svěží komedie plná vražd.  

24. 11., 20 hod. Koncert kapely 

KRONOS COMBO, vstupné: 

60 Kč. Talentovaná jazzová 

kapela z Kolína .

17. listopad
Baroko ve Strančicích
Všechny příznivce krásné barokní hudby 
srdečně zveme na předvánoční koncert 
v 19. 00 hodin ve Strančicích v sokolov-
ně. Na koncertě umělci hrají na dobové 
nástroje, např. vlastní píšťalové varhany 
– kopie skutečných barokních varhan z 18. 
století. Po koncertě bude následovat krátké 
seznámení s nástroji. Vstupenky bude mož-
no zakoupit na OÚ Strančice, vyzvednutí 
a zaplacení lístků je po předchozí domluvě 
možné i v místní knihovně nebo půl hodiny 
před koncertem v místě konání.
Pražští Barokní Sólisté připravili jedineč-
né hudební programy, v nichž představí 
posluchačům nejen díla slavných barokních 
skladatelů jako Vivaldi, Bach, Händel, ale 
rovněž i velké poklady, které se ukrývají 
v českých a moravských archivech.

Divadelní spolek 
Tyl Říčany pořádá 
za grantové podpory Města 
Říčany XVI. ročník Divadelního 
podzimu Jiřího Šatopleta.

1. 11. 19:30 hod. AMADEUS, drama, 
Rádobydivadlo Klapý.
4. 11. 15:00 hod. ŽENICH PRO ČERTI-
CI, pohádka, DS Jiří, Poděbrady
8. 11. 19:30 hod. PLEŠATÁ 
ZPĚVAČKA, absurdní komedie, 
Divadlo Na tahu, Praha
15. 11. 19:30  hod. PANCHO SE ŽENÍ, 
komedie, DS Jiřího Voskovce, Sázava
18. 11. 15:00  hod. MÁŇA HRDINA, 
pohádka, DS Svatopluk, Benešov
22. 11. 19:30 hod. HOTEL MEZI 
DVĚMA SVĚTY, tragikomedie, DS Tyl, 
Říčany

Večerní představení 100 Kč, 
permanentka 300 Kč, pohádky 50 Kč. 
Senioři zdarma. Předprodej 
v MěKS U Labutě, tel: 323 602 456.

Občanské sdružení Uhříněves 
ve spolupráci s městskou částí 
Praha 22 Vás všechny srdečně 

zve Na Nové náměstí, 
do Uhříněveského muzea 

a do školní jídelny na tradiční 

UHŘÍNĚVSKOU 

POUŤ
V sobotu 3. listopadu 2012 

od 10 do 17 hodin. 
Připraveny jsou pro Vás pouťové 

atrakce pana Josefa Becka, stánky 
s občerstvením, ukázky lidových 
řemesel, výcviku policejních psů 

a koní a kulturní pořady. 
V rámci pouti se uskuteční 

v Uhříněveském muzeu
DOBROČINNÝ BAZAR

ve prospěch restaurování mobiliáře 
kostela Všech svatých. 

Za symbolické ceny si můžete 
odnést dekorační předměty, 
hrníčky, talířky, knížky, DVD, 

hračky, obrázky a další. 
Rada OS Uhříněves 

děkuje všem za podporu akce.

MUZEUM ŘÍČANY
VÝSTAVY:
Od 28. listopadu – Neznámý svět 
drobných savců. Výstava představí 
59 druhů drobných savců žijících 
u nás pomocí velkoplošných 
fotografií i preparátů.

PŘEDNÁŠKA:
21. listopadu – Rýma a nemoci 
z nachlazení ve 21. století. 
Umíme je léčit lépe než naše 
babičky a prababičky? Co dělat 
v rámci prevence? Jak se 
nenechat překvapit chladným 
počasím? Od 17.30 h.

27. listopadu – Košíkářství. 
Přijďte se naučit základy 
pletení z pedigu a uplést si 
košíček nejen na vánoční stůl. 
Počet míst je omezen, rezervace 
na tel. 605 169 533, e-mail:
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz. 
Vstupné 130 Kč – 17:30 h

23. listopad – SKC Ondřejov, od 19 hod.

TRAVESTI SHOW KOČKY 
Jedno z nejznámějších a nejdéle působících 

profesionálních seskupení v ČR. Její členové 

přivádějí na podium a osobitě ztvárňují 

naše i zahraniční hvězdy jakými jsou L. Bílá, 

H. Vondráčková, Tina Turner, Lady Gaga, 

Madonna, K. Gott, Cher, Celine Dion, 

Ewa Farná, Ilona Csáková, Hana Zagorová, 

Abba, Boney M a mnoho dalších.

Ohromeni zůstanete nad zajímavými kostýmy a scénou, 

a také si užijete nejslavnějšími české i zahraniční hity. 

TRAVESTI SHOW KOČKY - to je svět plný efektů, 

pestrých barev, skvělého humoru, tance a zábavy!
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Život v kraji Život v kraji

V mezidobí olympijských her v Londýně 
2012 a v Rio de Janeiru 2016 se konala ještě 
jedna významná událost: sportovní den ZŠ 
Magic Hill z Říčan a ZŠ Mirošovice na so-
kolském stadionu v Říčanech.  Žáci a žákyně 
1. stupně obou spřátelených škol poměřili na 
začátku října své síly v hlavních olympijských 
disciplínách – sprintu na 50 a 100 m, skoku da-
lekém a vrhu míčem.  Soutěžilo se ve věkových 
kategoriích podle ročníků, dále dělených na 
chlapce a dívky, a rovněž ve smíšené běžecké 
štafetě.  Celkem se zapojila téměř stovka spor-
tovců a sportovkyň a bylo rozdáno více než 20 
sad medailí. Vítězná škola – v tomto ročníku 
ZŠ Magic Hill v Říčanech – si pro následující 
rok odnesla navíc i putovní pohár.

Chladné ráno 4. 10. 2012 dávalo tušit krásné 

podzimní počasí. Běžecké tratě byly čerstvě na-

lajnovány, doskočiště na čisto uhrabáno a mety na 

stanovišti pro vrh míčem pečlivě vyměřeny. U ná-

stěnky s výsledkovými listinami, dosud nevypl-

něnými, se tísnilo netrpělivé žactvo.  Atmosféra 

onoho říjnového dne byla napjatá, ale prodchnuta 

sportovním duchem. Zúčastnit se je sice podle pří-

sloví nad vítězstvím, ale zlatý pohár a kovový lesk 

medailí láká oba soutěžní týmy. A je tu i řada ro-

dičů, kteří přišli podpořit své děti. Hlas amplionu 

vyvolává jednotlivé soutěžící na startovní pozice. 

Kdo zrovna nesoutěží, rozcvičuje se nebo fandí. 

Živo je ve všech koutech stadionu. „Připrav se – 

pozor – teď!“ – ano, teď se rozhoduje, kdo z koho. 

A výsledky jsou stále vyrovnané a nedávají tušit 

do poslední chvíle, jak výsledné pořadí dopadne. 

Obě školy se střídají na stupni vítězů a rozhodne 

až součet bodů v závěrečném finiši. 

Dětem nijak nevadí, že porota rozhodčích je 

česko-anglická – vždyť třetinu pedagogického 

sboru Magic Hill tvoří rodilí mluvčí – vyučují-

cí z USA a Kanady. V hladkém průběhu akce to 

nevadilo ani organizátorům, obě školy se snadno 

dohodly, a když bylo potřeba, tak se tlumočilo. 

Sport je zkrátka mezinárodní. A nejde v něm jen 

o medaile. Vždyť k zdaleka nejhodnotnějším cí-

lům tělesné výchovy patří přátelství a týmová 

spolupráce, fair-play a zdravý sportovní duch! 

A chcete-li vyučovat těmto hodnotám, není lepší 

příležitost než akce tohoto druhu: děti se v zápalu 

vzepnou ke svým nejlepším výkonům, sáhnou „na 

dno“ svých sil a mají možnost porovnat se s ostat-

ními ve spravedlivé soutěži. Avšak na celkovém 

vítězství se podílejí všichni – i nejmladší prvňáček 

přispívá svým umístěním k celkovému skóre ško-

ly. Ke stmelování školního společenství zase na-

pomáhají emoce při fandění, které je vyjádřením 

podpory spolužačkám a spolužákům a ocenění 

jejich úspěchů. A rovněž vyučující mají možnost 

poznat své žáky ve zcela jiném světle.

I když se sportovní den odehrál během krátkého 

dopoledne a pro děti kulminoval v jediné minutě 

na stupni vítězů, předcházely mu možná desítky 

hodin přípravy a zajišťování. To svedlo dohroma-

dy ke spolupráci nejen vyučující v rámci pedago-

gického sboru, ale propojilo úsilí a zájem dvou 

základních škol. A tak, ačkoli jsme na atletickém 

ovále soupeřili, ve skutečnosti byla akce výsled-

kem partnerství a příslibem dalšího pokračování. 

Takže příště třeba na hřišti vaší základní školy.

Velké poděkování patří říčanskému Sokolu  

za pronájem cvičiště.  

PhDr. Jan Voda, ředitel ZŠ Magic Hill, Říčany

   

Sportovní den ZŠ Magic Hill

Společnost Svět dětí na dlani v Říčanech úspěš-

ně odstartovala  první kurzy plavání. „Máme ra-

dost, že děti plavání baví a že dělají pokroky,“ 

prozradila nám majitelka paní Lipovská.

Kurzy plavání každý den
Miminka od narození do šesti měsíců mohou 

plavat v naší speciální vaně, která je určena pro 

individuální lekce pro děti do šesti měsíců věku. 

Dítě od šesti měsíců může začít navštěvovat 

kurzy plavání v bazénu se slanou vodou o tep-

lotě 30 °C.  Za všechny omluvené hodiny je 

možná náhrada. Kurzy mají pouze osm lekcí. 

Rodiče se nemusí „upsat“ na půl roku dopředu. 

A pokud budou spokojení, mohou si objednat 

další kurzy, které na sebe plynule navazují. 

Větší děti /od cca pěti let/ absolvují plavání 

ve velkém bazénu v nedalekém hotelu Pra-

tol. V hotelu Pratol byly otevřeny další kurzy 

v pondělí a v úterý od 17.40 hod.

Hlídání dětí každý den
Každý den poskytujeme dopolední hlídání 

dětí (od 8.30 do 12.30)– pro naše klienty za 

20 Kč a pro ostatní maminky, které si chtějí na-

příklad nakoupit, za 40 Kč.

Přijďte navštívit naše „neplavecké“ kurzy:
Ostrov objevů: Středa 9.30 hod. pro děti 

15-26 m., 10.30 hod. 24-36 m. V případě větší-

ho zájmu budeme otvírat i kurzy v pondělí.

Plavání, znaková řeč pro 
mimina a Ostrov objevů

Cvičení pro děti: Pondělí: 9 hod. Medvídci 

(chodící děti do 2 let); 10 hod. Klokánci (od 2 

do 4 let). Středa: 10 hod. Krtečci (pro batolata), 

od 11 hod. cvičení maminek s hlídáním dětí.

Výtvarka: Úterý od 15.30 hod. Hodinka pro 

tvořivé děti. Od listopadu plánujeme další vý-

tvarné kurzy.

Hudební školička Yamaha – poslední volná 

místa v odpoledních kurzech od 14 hod „robát-

ka“ a od 15 hod „první krůčky“. 

Znaková řeč pro miminka: Úspěšně probě-

hl úvodní seminář. Kurzy připravujeme na pon-

dělí od 9 hod. Zapojit se může každý. 

Program dalších kurzů najdete na adrese:  

www.svetdetinadlani.cz

Návštěvníky Světa dětí na dlani čeká pří-

jemné zázemí – prostorné a čisté šatny, dětská 

herna a útulná kavárnička s dětským koutkem. 

Zde si můžete dát několik druhů výtečné kávy, 

zákusky, bagety, koláče, dětské přesnídávky, 

jogurty, zdravé dobroty a pitíčka. Také zde mů-

žete koupit přírodní kosmetiku různých značek 

(např. Ellinor) a také ručníky, plavky, plavecké 

brýle, plenky na plavání… 

Kontakt: Svět dětí na dlani, s.r.o.

Černokostelecká 2205, Říčany (parkoviště vedle obchodu LIDL), 

Tel. do recepce: 323 605 426, 602 540 115, www.svetdetinadlani.cz, bc@svetdetinadlani.cz

Prostorná „tělocvična“ 

je vybavená pomůckami

Velká hrací místnost pro nejmenší dětí

POHÁDKOVÝ LES PRO MIKEŠOVY DĚTI

Děkujeme všem

ZAPRAZI.EU  |  17

Ondřejov – Sportovně kulturní cent-
rum v Ondřejově uspořádalo v pořadí již 
druhé baletní představení souboru Balet 
Bohemia. Nadšení diváci mohli sledovat 
ukázky z baletů Labutí jezero, Šípková 
Růženka, nebo originální taneční kom-
pozici Aleny Drapalíkové na písničky 
Radůzy. Závěr programu tvořil úsměvný 
balet z dílny členů Bohemia Baletu On-
dřeje Vinkláta a Štěpána Pechara Čer-
venej čudlík. Toto jedinečné představení 
mohli diváci sledovat z nových pohodl-

Červenej čudlík a nové židle
ných židlí, které SKC Ondřejov pořídilo 
díky výzvě MAS Říčansko, které přispělo 
částkou 156 442 Kč.  Obec Ondřejov získala 
v téže výzvě 51 500Kč na rekonstrukci pod-
lahy ve velkém sále. 

Bohatý program sledujte na www.obe-
condrejov.cz/skcentrum.cz.

Říčany – Základní škola Sofie, která je první 

Montessori základní školou na Praze-východ, 

má za sebou první tři měsíce úspěšného fun-

gování. “Při otevírání nové školy jsme si přáli, 

aby si všechno správně “sedlo”. Naším cílem 

bylo, aby ve škole panovala přátelská, svobod-

ná, tvůrčí atmosféra, ale s jasně danými pravi-

dly,” říká ředitelka školy Ing. Olga Matláková. 

“Máme radost, že se nám daří cíl naplňovat. 

Děti chodí do školy rády a mají velkou chuť 

učit se nové věci. Mají zajištěnou maximální 

péči – v prvním školním roce jsme přivítali 

první desítku prvňáčků, kterým se věnuje paní 

učitelka a asistentka.”

Základní škola Sofie sídlí v nově zrekonstru-

ované budově na ulici Žižkova v Říčanech a je 

jednou z nejmoderněji vybavených základních 

škol v České republice. Prvňáčci mají k dispo-

zici moderní učebnu, která je současně i mul-

tifunkčním prostorem. Prostory jsou zařízeny 

takřka výhradně pomocí přírodních materiálů. 

K dobrému klimatu ve třídě pomáhá solná zeď 

i aktivní nano nátěr stropu, který funguje jako 

čistička vzduchu a zbavuje ho škodlivin.

Kromě tradičních předmětů nabízí nová škola 

také rozšířenou výuku angličtiny a celou řadu 

volnočasových aktivit, mezi jinými šachový 

kroužek, hru na flétnu nebo jógu.      

ZŠ Sofie využívá při výuce dětí principy Mon-

tessori pedagogiky, současně ale, stejně jako ostat-

ní základní školy v ČR zapsané v rejstříku škol 

MŠMT, vychází ze schváleného rámcového vzdě-

lávacího programu, který je plně v souladu s učeb-

ními osnovami pro první stupeň základní školy.

Montessori pedagogika je nejrozšířenější al-

ternativní vzdělávací systém na světě. Vede děti 

k toleranci, úctě k lidem, k lidským výtvorům 

i k přírodě, ochotě pomoci tam, kde je to po-

třeba, a přijímat zodpovědnost za své jednání. 

Cílem je, aby žáci byli tvořiví a flexibilní, byli 

První Montessori základní škola 
na Praze-východ

Den otevřených dveří v MŠ 

a ZŠ SOFIE se bude konat 

22. 11. 2012 od 15.00 do 17.30 hod.

schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spo-

lupracovat a uměli zacházet s informacemi. Je-

dinečné jsou didaktické pomůcky vytvořené na 

základě pozorování dětí.
Více informací o základní škole Sofie 

najdete na www.zs-sofie.cz

Ve čtvrtek 6.12. v 19.30 bude mít 
v Říčanech přednášku jeden z předních 
evropských Montessori pedagogů, pan 
Claus-Dieter Kaul, který je mento-
rem několika škol v Německu a také 
základní školy Sofie v Říčanech. Slovy 
i praktickými příklady představí princi-
py Montessori pedagogiky na prvním 
i druhém stupni ZŠ. Přednáška bude 
simultánně tlumočena z němčiny. Vyu-
žijte této jedinečné možnosti, dozvědět 
se více o Montessori pedagogice.
Přesné místo konání přednášky, 
vstupné a další podrobnosti najdete na 
stránkách www.zs-sofie.cz.



Život v kraji
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Život v kraji

Zahradnictví Alfík najdete 

v Louňovicích u silnice 

Kutnohorská (na první hrázi). 

Otevírací doba: 

po-so: 9 až 17h., ne: 9 až 12h., 

tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Pneuservis funguje sedm dní v týdnu
Pro naše zákazníky, kteří nestíhají navštívit 

autoservis v pracovních dnech, jsem připravili 

skvělou nabídku – od 22. 10. do 23. 11. bude 

v provozovně v Choceradech otevřeno celý tý-

den. Díky modernímu vybavení váš vůz rychle 

a šetrně přezujeme. Pneu zkontrolujeme a v pří-

padě zájmu provedeme vyvážení kol. Nabízíme 

prodej nových i použitých pneu. Nebo naopak 

vaše starší pneu vykoupíme. V případě potřeby 

u nás můžete uskladnit vaše letní pneu.

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

jak vyřídit její následky? Již nemusíte. Ihned 

vého rozsahu, že je auto pojišťovnou označeno 

za vrak, tak jej za vás ekologicky zlikvidujeme.

Dále nabízíme profesionální mechanické, 

klempířské a lakýrnické práce, autopůjčovnu, 

diagnostiku vozidel.

Adresa provozovny: 

� Chocerady 321, 

po-pa: 8 až 17 hod., 

V LISTOPADU 

I VÍKENDY, 

tel.: 602 338 840.

� Ondřejov, 

Nám. 9. května 18, 

po-pa: 8 až 17 hod., so: dle dohody, 

tel.: 777 338 840, e-mail: autovosa@email.cz,

www.autovosa.cz

Autoservis Vosátka v Choceradech

PNEUMATIKY PŘEZOUVÁME I O VÍKENDU
Od 22. 10. do 23.11. otevřeno celý týden, včetně sobot a nedělí!

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

„Jsme jeden z mála autoservisů v okrese Pra-

ha východ, který nabízí profesionální služby 

v takovém rozsahu. V našem autoservisu vyu-

žíváme dlouholetých zkušeností, dobrého tech-

nického zázemí a lidského přístupu k našim 

klientům,“ říká majitel pan Vosátka.

Moderní servis v Choceradech k vašim službám

Autoservis Vosátka 
je otevřen i o víkendu

z místa nehody můžete volat číslo 602 338 840 

a my za vás vše vyřídíme a pomůžeme vám. Po-

kud je vaše auto nepojízdné, tak jej odtáhneme 

a pokud si to budete přát, dovezeme vám na mís-

to nehody náhradní vůz. Automobil pro pojišťov-

nu nafotíme a BEZPLATNĚ opravíme, t.j. výko-

ny našeho autoservisu zaplatí přímo pojišťovna. 

Pojistné události vyřizujeme se všemi tuzemský-

mi pojišťovnami. Pokud byla vaše nehoda tako-

ZNALECKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY PRO VAŠE AUTO

Posudek rychle, levně a kvalitně

Hostem Zápraží je Milan Barták, provozova-

tel Znalecké a poradenské kanceláře.

Kde všude jsou potřeba Vaše služby a v jaké 
formě je poskytujete? 

Všude tam, kde je třeba odborné stanovisko 

soudního znalce. Tedy pro potřeby soudů, po-

licie, pojišťoven, advokátních kanceláří, notář-

ství, dále pro podnikatele i firmy a v neposlední 

řadě i pro občany. Potřebné znalecké posudky 

a odborná vyjádření zpracovávám podle poža-

davku klienta, dále podle povahy a složitosti 

případu. Odborná vyjádření se hodí třeba pro 

běžné ocenění auta v pozůstalostním řízení. 

V čem se liší odborné vyjádření a znalecký 
posudek?

Ve struktuře a samozřejmě i v ceně. Vyjádře-

ní i posudek pro běžné ocenění provádím podle 

znaleckého standardu, rozsah prohlídek je stej-

ný, ale odborné vyjádření je stručnější bez po-

drobných výpočtů.

Jaký je mezi nimi cenový rozdíl?
Za odborné vyjádření účtuji od 

800 korun. Za znalecký posudek se 

všemi náležitostmi účtuji od 1 800 ko-

run podle povahy posudku a složitosti 

případu. Základní poradenství ovšem 

poskytuji zdarma.

Jaké jsou nejčastější důvody pro 
vypracování posudku?

Již zmíněné pozůstalostní řízení, ale i vypo-

řádání společného jmění manželů, změna vlast-

nictví auta, majetkoprávní vypořádání, odstou-

pení od kupní smlouvy atd. 

Vaším oborem je také autoopravárenství. 
V jakých případech se na Vás mohou naši 
čtenáři obrátit?

Tady jsou požadovány nejčastěji znalecké 

posudky k objasnění příčin vzniku technických 

závad automobilů, například motorů a převo-

dovek. Nejsložitějším úkolem, s nímž jsem se 

musel vypořádat, bylo stanovení příčiny vzniku 

požáru v souvislosti s prováděnou opravou.  

Jakou máte pro svoji činnost kvalifikaci?
Jen tu nejlepší. Znaleckou činnost provádím 

ve dvou základních znaleckých oborech. Prvním 

z nich je EKONOMIKA – ceny a odhady, se spe-

cializací na motorová vozidla a druhým oborem 

je STROJÍRENSTVÍ – Strojírenství všeobecné 

se zvláštní specializací na autoopravárenství. 

Na další otázky nám již nezbývá prostor a tak 

další podrobnosti k Vaší činnosti si mohou čte-

náři vyhledat na www.autoposudky.moto-bar-

tak.cz, případně na telefonu 776 77 80 99.

Potřebujete stanovit cenu svého auta, spočítat náklady 

na jeho opravu nebo objasnit příčiny jeho poškození 

a nevíte, jak na to? Pak právě pro Vás přináší 

listopadové Zápraží několik důležitých informací. 

Životní pojištění je nyní horké 

téma mezi ženami, protože od 21. 

12. 2012 se nesmí dle rozhodnutí 

Evropského soudního dvora po-

užívat rozdílné sazby a pojistná 

plnění pro muže a ženy. To zname-

ná faktické zdražení pojistek pro 

ženy, které je dosud měly výrazně 

levnější než muži. Toto platí pro 

důchodové a životní pojištění. 

Česká pojišťovna se může 

pochlubit velmi atraktivním po-

Od prosince dojde 
k zdražení 
pojistek pro ženy!

jistným krytím u životního pojiš-

tění, ať už se jedná o nejširší kry-

tí závažných onemocnění nebo 

o velkorysou dobu nezbytného 

léčení úrazu s denními dávkami 

s dopřednou likvidací, v nepo-

slední řadě o plnění z trvalých 

následků úrazu nejpozději po 6 

měsících od úrazu.

Nabízíme práci maminkám
České pojišťovna v současnosti rozšiřuje svůj obchodní 

tým v oblasti Praha – východ a vychází vstříc i maminkám, 

které vítají flexibilní pracovní dobu. Začínajícím obchod-

nicím nabízí Česká pojišťovna kvalitní systém vzdělávání 

a odborných školení a spolupracuje i s organizací 

MAS Říčany, které napomáhá ženám navrátit se zpět 

do práce po rodičovské dovolené. 

Více info na jana.nohavova@ceskapojistovna.cz.

nebo pavla.splichalova@ceskapojistovna.cz.

Sjednejte si výhodně penzijní 
připojištění do 30. 11. 2012

Česká pojišťovna je největším poskytovatelem penzijního připojištění

Penzijní fond České pojišťovny je s 25% podílem na trhu největším 

poskytovatelem penzijního připojištění v České republice, má téměř 

1,2 milionu klientů, a je stabilním fondem se zá-

zemím finanční skupiny České pojišťovny.

Úspěšné firmy ví, že za jejich úspěchem stojí především zaměstnanci. 

Řada těchto firem využívá k udržení a motivaci svých nejlepších zaměst-

nanců dnes velmi moderní mimoplatové výhody, mezi které patří přede-

vším příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo na životní po-

jištění svých zaměstnanců. Pro zaměstnavatele je tento příspěvek daňově 

uznatelným nákladem, ze kterého navíc uspoří odvody sociálního a zdra-

votního pojištění. Pro zaměstnance je zase penzijní připojištění výhodnou 

formou spoření. Pro všechny ale platí datum 30. 11. 2012, do kterého je 

možné sjednat penzijní připojištění ještě za stávajících podmínek, bez vlivu 

chystané důchodové reformy.

 „Staré“ penzijní připojištění  „Nové“ penzijní připojištění  
 (smlouvy do 30. 11. 2012) (smlouvy od 1. 1. 2013)

Garance vkladů Ano Ne 

Státní  Ano Ano
příspěvek Od 1. 1. 2013 dojde ke změně: Státní příspěvek získává klient
 pro přiznání nároku na státní   při sjednání měsíčního vkladu 
 příspěvek musí být sjednána  alespoň 300 Kč. Maximální státní
 částka alespoň 300 Kč měsíčně. příspěvek 230 Kč měsíčně získá
  klient při vlastním vkladu 1 000 Kč. 

Možnost fondu  Ne Ano
většího investování 
do akcií   

Možnost sjednání  Ano Ne
výsluhové penze   

Možnost předčasně  Po 12 měsících spoření Po 24 měsících spoření 
ukončit smlouvu  

Kominictví Pechlát z Říčan si 
získalo důvěru mnoha zákazníků, 
kteří ocenili profesionální práci, 
příjemné vystupování a velkou 
ochotu vyřešit jakýkoliv problém. 
„Topná sezóna byla zahájena a my 
jsme připraveni poskytnout našim 
zákazníkům dokonalý servis,“ 
říká jednatel firmy Michal Pechlát. 
„Využít můžete naši speciální telefon-
ní linku 323 603 444, na které se lze 
objednávat v pracovní dny od 7 do 
15 hod. Vaše objednávka bude zare-
gistrována a vy dostanete přesnou 
informaci, v jaký den a v kolik hodin 
k vám náš kominík dorazí.“
Jak dlouho trvá vašim 
zaměstnancům kontrola?
Někdy k nám volají lidé a ptají se, 
zda je možné, aby kominík z jiné fir-
my byl hotov s prací za deset minut. 
Není to možné!
Našim zaměstnancům zabere 
důkladná kontrola nejméně tři čtvrtě 
hodiny. Nestačí jen vylézt na střechu 
a kouknout do komína. Musí se poctivě 
zkontrolovat celá spalinová cesta od 
zdroje až po komín. Díky mnohaletým 
zkušenostem dokážeme odhadnout, 
v kterých místech kouřovodu se 

usazuje nejvíce nečistot a kde by mohl 
vzniknout problém,“ vysvětluje Michal 
Pechlát. „A připomínám, že „Zpráva 
o kontrole a čištění spalinové cesty“, 
kterou by měl každý kominík vyplnit, 
musí obsahovat určité náležitosti, aby 
bylo možné v případě požáru poža-
dovat náhradu škody po pojišťovně. 
Pokud je tento doklad špatně vyplněn, 
poškozený nemusí dostat nic.
Proto vsaďte na spolehlivost a tradi-
ci. Naši firmu najdete vždy na stálé 
adrese v Říčanech, naši technici 
přijedou vždy ve smluvenou domu 
a navíc se pokaždé prokáží průka-
zem. Těšíme se na vaše objednávky,“ 
dodává s úsměvem Michal Pechlát.

Vsaďte na spolehlivost 
a tradici

Kominictví PECHLÁT, s. r. o., 

Široká 214, Říčany, 

tel.: 777 212 321, 

e-mail: info@pechlat.cz, 

www.pechlat.cz    

Objednávky na tel.: 

323 603 444, 
v pracovní dny od 7 do 15 hod.

V zahradnictví Alfík stále pro-

bíhá prodej dobře prokořeněných 

jehličnatých a listnatých stromků 

a okrasných keřů a růží v balech. 

„Dokud není půda vyloženě pro-

mrzlá, můžete vysazovat dřeviny 

i nyní v listopadu,“ říká majitel 

Petr Alfery. „Výsadbu je vhod-

nější provádět na podzim, než 

na jaře, protože dřeviny jsou ve 

vegetačním klidu a „mají“ sílu 

tvořit kořeny. Navíc vás u Alfíka 

čekají výhodné podzimní ceny. „

Nezapomeňte zahradu dobře 
zazimovat

Nezapomeňte také zahradu 

před zimou řádně ošetřit a po-

hnojit. V zahradnictví Alfík vám 

rádi poradí, jak na to. Podzimní 

hnojiva mají vysoký podíl draslí-

ku, který podpoří vyzrávání dře-

va a zajistí vyšší odolnost stálo-

zelených rostlin před mrazy. 

V zahradnictví Alfík najde-

te i výběr krmiva pro ptáčky, 

VÝHODNÉ 
PODZIMNÍ CENY

na které bychom neměli přes 

zimu zapomínat.

 

Uzení pstruzi v pátek
U Alfíka také tradičně seže-

nete čerstvé pstruhy, které pan 

Alfery každý pátek udí. Nabíd-

ka bude rozšířena i o další dru-

hy jako je amur, candát, sumec 

a další. Nabídka se aktuálně 

mění, a proto raději zavolejte. 
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Život v kraji

„Bytový design je velmi svébytný a náročný 

obor, ve kterém sice pracuje mnoho „podnikate-

lů“, ale málokdo dokáže svým zákazníkům oprav-

du naslouchat a respektovat jejich přání. Nebojte 

se na mne obrátit a společnými silami vymyslíme 

interiér přesně pro vás,“ říká Jitka Mudrová.

Naslouchám vašim přání, nevnucuji svůj styl
Naše spolupráce může mít několik rovin. Kli-

ent může mít jasnou představu o dispozici bytu, 

může mít vybraný nábytek, a potřebuje pouze 

poradit s doladěním bytových textilií, tapet, ko-

berců, svítidel, dekorací a dalších doplňků. Nebo 

klient není přesně rozhodnutý a sdělí mi jen své 

představy. V tom případě můžeme společně pra-

covat na celkové dispozici, stylovém zaměření 

a barevném sladění dané místnosti či celého 

domu. Klientům nabízíme celkové řešení – od 

2D a 3D grafických návrhů až po vlastní realiza-

ci. Díky dlouhodobé spolupráci s profesionální-

mi řemeslníky můžeme zajistit celkovou realizaci 

– od položení podlah, zavedení elektroinstalace, 

až po zhotovení kuchyní a nábytku na míru. 

Bytové textilie pozvednou každý interiér
Mojí specializací jsou bytové textilie, které 

považuji za „třešničku na dortu“, jenž dokáže po-

zvednout každý interiér. Nejenže plní praktickou 

BYTOVÉ TEXTILIE 
jsou třešničkou na dortu

funkci při stínění oken, ale také prostor zútulní, 

zateplí, zlepší akustiku a v neposlední řadě dodá 

„šmrnc“. Na trhu je dnes k dostání nepřeberné 

množství materiálů a barev, a vybrat si z nich 

není vůbec jednoduché. Každý materiál má na-

víc své specifické vlastnosti, které je třeba znát. 

Díky mým zkušenostem vám mohu dobře poradit 

a navrhnout různá řešení. Vybírat u mne můžete 

z velkého množství vzorkovníků látek od těch 

nejvýznamnějších výrobců pocházejících z Itá-

lie, Belgie, Francie i jiných. Samozřejmostí jsou 

návrhy a realizace nosných a posuvných systémů 

a lišt. Než se klient rozhodne, předvedu mu výběr 

látek u něho doma, aby měl dokonalou předsta-

vu, a nebyl po realizaci zklamaný.

Nová Honda CR-V je výjimečný vůz, kte-
rý aspiruje na auto roku 2013. Vyznačuje se 
skvělým designem, vyšším výkonem, nižší 
spotřebou a větší bezpečností.

Nový Motor 2,2 i-DTEC přináší větší výkon 

117 kW a zároveň vyšší točivý moment o 10Nm, 

a to při nižší spotřebě paliva. Stejně jako u před-

chozí generace je i tento motor originální kon-

strukcí firmy Honda. Poprvé u modelu CR-V je 

dieselový motor k dispozici nejen s 6-ti stupňo-

vou manuální převodkou, ale nově také s 5-ti 

stupňovou automatickou převodovkou Honda. 

Díky originální konstrukci nabízí tato automa-

tická převodovka stejné parametry a dynamiku 

jako konkurenční šestistupňové automatické 

převodovky při maximálně plynulé a komfortní 

jízdě bez nutnosti častého přeřazování.

Hluk v kabině snížen o 5 decibelů
Změnami neprošel pouze samotný motor. 

Byla upravena geometrie zavěšení pro lepší 

vedení při přímé jízdě, modifikovány přední 

tlumiče, geometrie přední nápravy a uložení 

zadní nápravy. Byla zdokonalena také zvuková 

izolace kabiny a snížen aerodynamický hluk od 

zpětných zrcátek. Celkově byl v kabině snížený 

hluk o 5 decibelů.

Díky možnosti sklopení zadních sedadel do 

roviny s podlahou se kapacita zavazadlového 

Seznamte se s výjimečným vozem 
Honda CR-V model 2013

prostoru Hondy CR-V zvětšila o 147 litrů na 

1648 litrů. Do zavazadlového prostoru Hondy 

CR-V se nyní vejdou dvě horská kola nebo čty-

ři sady golfových holí. 

Pokročilý systém podpory řízení 
Nová Honda CR-V je vybavena pokročilými 

systémy podpory řízení (ADAS) vyvinutými 

značkou Honda, včetně systému pro udržování 

jízdního pruhu (LKAS), adaptivního tempoma-

tu (ACC) a systému pro zmírňování následků 

kolize (CMBS). 

ECON pomáhá snižovat spotřebu
V kabině připoutá pozornost přede-

vším 5palcový „inteligentní“ Multi-

funkční displej (i-MID), který umožňuje 

ovládání audiosystému, telefonu a na-

vigačního systému. Součástí standardní 

výbavy je také důmyslný režim ECON 

vyvinutý značkou Honda, který pomáhá 

snižovat spotřebu paliva, či systém Eco 

Assist, který řidiče informuje o tom, jak 

jeho styl jízdy ovlivňuje spotřebu paliva. 

� Elektrické ovládání dveří za-
vazadlového prostoru � LED světla pro 
denní svícení a zadní LED světla � Systém 
bezklíčkového odemykání.

Komtakt: Autorizovaný prodejce 

Honda – Autogarant Forte, Starochodovská 1a 

Praha 4 (Chodov) – pět min. od metra Opatov 

+ prostorné parkoviště pro všechny návštěvní-

ky. Otevřeno: Po-Pá: 7 – 18 hod., So: 9 – 14 hod.,  

Tel.: +420 222 254 273, 606 783 560, 607 200 222, 

e-mail: honda@honda/chodov.cy, 

www.honda/chodov.cz.

Pokud vás nová Honda CR-V model 2013 zaujala, 
navštivte 10. a 11. listopadu mezi 10h až 16h 
autosalón Autogarant Forte. Čeká vás prohlídka 
nového modelu, předváděcí jízdy ve vozech 
HONDA a otestování nových technologii. 
V tyto dny můžete využít zvýhodněné ceny.

Když se mi v roce 2003 narodil syn s Dow-

novým syndromem, převrátil se nám život 

naruby. Ačkoli jsme se rozhodli s nepřízní 

osudu poprat, nedokázala jsem si tehdy vůbec 

představit, že by někdy namaloval pěkný obrá-

zek, tatínek zase nevěřil, že bude schopen ko-

pat do míče, a už vůbec by nás nenapadlo, že 

by dokázal hrát na nějaký hudební nástroj. Je 

úžasné pozorovat, že se i navzdory hůře roz-

daným kartám může v životě vyhrát. Vítězství 

tkví v tom, že neočekáváte od svého dítěte ani 

vysokoškolský titul, ani první místo na olym-

piádě, ale radujete se ze samostatného oblé-

Motýlek má otevřenou náruč i pro vás
kání ponožek, vyčištění zubů nebo jedničky 

v žákovské knížce za skok z místa dlouhý 25 

cm. Tyto malé velké výhry se dostavují obvyk-

le až po dlouhodobém a systematickém učení, 

ve kterém největší roli hraje nejen souhra celé 

rodiny a učitelů školy, ale i lektorů volnočaso-

vých aktivit. 

Nikdy nejste sami
Každé dítě s handicapem je jistě zkouškou, 

zda v péči obstojíte, ale věřte, že nikdy nejste 

sami. My jsme našli Komunitní centrum 
Motýlek, které se stalo součástí naší rodiny 

před šesti lety, i když 

bydlíme na opačném 

konci Prahy. Skvě-

lý tým pracovníků 

pomáhá synovi od-

mala rozvíjet zájmy 

a dovednosti, aby byl 

co nejvíce soběstač-

ný. Společně nám zá-

leží na tom, aby v do-

spělosti uspěl a našel 

i pracovní uplatnění. 

Nabídka aktivit je 

velmi pestrá a každé 

dítě může vyzkou-

šet, co ho bude bavit. 

Najdete tu mj. muzi-

koterapii, logopedii, canisterapii, keramickou 

dílnu, plavání, herny volné nebo s programy 

výtvarnými či sportovními, půjčovnu didak-

tických pomůcek a literatury. Starší děti také 

nacvičují dovednosti potřebné pro život, např. 

nakupují nebo se učí samy jezdit MHD. 

Profesionální služby 
i psychická podpora  

Aktivity centra denních služeb se prolínají 

s programovou nabídkou mateřského centra, 
takže se tu děti s postižením setkávají se svými 

vrstevníky i sourozenci. V hravém a příjemném 

prostředí se jejich „rozdílné“ světy přirozeně 

propojují. V Motýlku najdete nejen profesio-

nální služby a přátelskou atmosféru, ale i psy-

chickou podporu. I vy máte možnost vydat se 

tam, kde na vás vždycky čeká otevřená náruč 

a pochopení. Přijďte se s námi podělit o své sta-

rosti a sdílet své radosti. 

Za Komunitní centrum Motýlek vám přeji 

hodně sil a užijte si barevný podzimní čas

Erika Olbertová

SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM 

S HANDICAPY, 

Vlčkova 1067, Praha 14

tel. 281 912 081, 777 964 764, 

e-mail: motylek@motylek.org, 

www.motylek.org

Poradenství pro oběti a osoby 
ohrožené trestnými činy 
a domácím násilím

Od letošního léta poskytuje Občanská po-

radna občanského sdružení Cesta integrace 

novou, respektive rozšířenou  službu – od-

borné sociální poradenství pro oběti a svědky 

trestné činnosti, pro osoby ohrožené domá-

cím násilím. Zařadila se tak mezi subjekty, 

které ve Středočeském kraji tvoří v této ob-

lasti Základní síť sociálních služeb a na svou 

činnost získaly krajskou finanční podporu 

v rámci Evropského sociálního fondu.

 Specifická poradenská činnost je dostupná 

v  Občanské poradně na Masarykově náměstí 

6 v Říčanech, vždy v úterý od 13 do 17 hodin 

a je zdarma. V odůvodněných případech je 

možně konzultovat telefonicky, a to zejména 

ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. 

Odborně způsobilý a vyškolený konzultant 

s dlouholetou praxí v uvedené sociální služ-

bě seznámí poškozené trestnou činností nebo 

její svědky s náležitostmi a standardním prů-

během trestního řízení, s jejich postavením 

v něm a činností orgánů činných v trestním 

řízení. Při osobní konzultaci seznámí klienty, 

případně jejich blízké, s právy a povinnost-

mi svědků, poškozených,  s možnostmi získání 

právního zastoupení, a to i bezplatnou formou. 

Poskytne konkrétní informace k získání peněžité 

pomoci státu po spáchání závažné násilné trestné 

činnosti a seznámí s uplatněním nároku na ná-

hradu škody nebo nemajetkové újmy od pacha-

tele trestného činu případně i na vydání bezdů-

vodného obohacení získaného trestnou činností.

Osobám ohroženým domácím násilím a jeho 

obětem poskytne konzultant podporu a právní 

informace potřebné pro řešení problému v rám-

ci rodinného, přestupkového či trestního práva 

jak cestou prevence, tak v závažných případech 

případně podáním trestního oznámení apod. For-

mou preventivního opatření je zejména vykázání 

násilné osoby Policií ČR ze společně obývaného 

obydlí a následné podání návrhu soudu na ulo-

žení předběžného opatření. Cílem každé konzul-

tace, ať ústní, telefonické nebo prostřednictvím 

e-mailu, je poskytnout srozumitelnou formou 

informace potřebné pro aktivní a bezpečné 

řešení incidentů s charakterem domácího 

násilí. Poradce rovněž poskytne organizační 

rady a kontakty na další místa specializované 

pomoci v rámci místní a regionální sociální 

sítě, například na intervenční centrum, po-

radny pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy, krizová centra apod. Tuto službu 

občanské poradny již využili první klienti. 

Napomohla jim k obraně před nebezpečným 

vyhrožováním a pronásledováním, nabídla 

možnosti postupu vedoucí k zastavení domá-

cího násilí a šikanování, ke zprostředkování 

kontaktů s odbornými pracovišti sociálních 

služeb v dosažitelném okolí. Další informace 

na www.cestaintegrace.cz. 

Vlastimil Zima

poradce Občanské poradny Říčany

Život v kraji

Co právě frčí?
Velkým hitem jsou tapety z kůže, a také kůží 

potažený nábytek. Velice efektní jsou mozaiky 

z kožených čtverečků. Žádané jsou i koberce utkané 

z kožených proužků. Stejný efekt můžete použít 

i jako tapetu. Přijďte se k nám podívat pro inspiraci.

Jitka Mudrová Design, Showroom Říčany: 

Široká 1227/4, Tel.:+420 721 681 988, 

e-mail: design@jitkamudrova.cz, 

www.jitkamudrova.cz
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Život v kraji

Od 1. 11. 2012 

začíná výprodej 
skladových zásob 

kolekcí 2012, 

slevy až 35%, 
do vyprodání zásob.

Vánoční akce v PK podlahách 
– ke každému nákupu 
(objednávce) nad 49 000 Kč (bez DPH) 

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

(ve výškové budově bývalého Interiéru vedle Billy), 

otevřeno Po-Pá 9.30 - 18.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby), 

tel.: 604 941 123, 775 870 780, 

e-mail: pk-podlahy@seznam.cz, www.pk-podlahy.cz.

*

* Akce se nevztahuje na materiály ve výprodeji
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Jsem vlastníkem rodinného domu, který je plně zařízen a protože již 

nějakou dobu bydlím u své přítelkyně, rozhodl jsem se před časem 

dům pronajmout. Pověřil jsem pronájmem realitní kancelář.  Mak-

léř mi přivedl asi 10 zájemců, ale žádný z nich si dům nepronajal. 

Je možné nějak zařídit, aby na prohlídku nemovitosti přišel jen ten, 

který má skutečný zájem si nemovitost pronajmout? Je chyba na 

straně realitní kanceláře? Není chyba, že jsem s realitní kanceláří 

nesepsal smlouvu?

Pavel M., Vlašim

Život v kraji

Jen stěží můžete do inzerátu 

popsat předmět nájmu do největ-

ších podrobností a tím eliminovat 

počet prohlídek, tak aby zůstali 

jen opravdoví zájemci. Jistě sám 

cítíte, že v případě koupi/proná-

jmu nemovitosti si ji chce zájemce 

nejdříve prohlédnout.  Při samotné 

prohlídce může pak zájemce slevit 

ze svých představ, protože nemo-

vitost má jiné přednosti. Z tohoto 

důvodu bych předem nezavrho-

val žádného zájemce o prohlídku. 

Můžete však požádat makléře, aby 

zájemcům poskytoval co možná 

nejvíce informací o nemovitosti a tím 

případně redukoval počet prohlídek.

Nejdůležitější věc při pronájmu 

domu je správně nastavené ná-

jemné. Předpokládám, že jste toto 

s realitním makléřem konzultoval 

a že Vám tento doporučil jeho výši 

tak, aby bylo místně obvyklé a pří-

liš se neodchylovalo od srovnatel-

NEBAVÍ VÁS TRÁVIT ČAS V KOTELNĚ? 
PŘIKLÁDEJTE JEDNOU ZA 3 AŽ 6 DNÍ 

S NAŠÍM AUTOMATICKÝM KOTLEM TOPMAX.
Nechcete vyhazovat peníze za topení? S automatickým kotlem TOPMAX ušetříte.

NAŠE FIRMA VÁM ZARUČÍ DODÁNÍ KVALITNÍHO LEDVICKÉHO UHLÍ 
+ 5 % SLEVU NA PALIVO PO DOBU ZÁRUKY KOTLE.

topmaxdvorak@seznam.cz
Prosím 

volejte 

předem 

a domluvte si 

schůzku.

ných nemovitostí v dané lokalitě. Je 

třeba přihlédnout k poplatkům za 

služby, výši kauce a v neposlední 

řadě znát odpověď na otázku, jestli 

makléř nežádá také provizi po ná-

jemci? Všechny tyto skutečnosti 

ovlivňují konečné rozhodnutí zájem-

ce.    A tady vyvstává otázka, jestli 

je správné, spolupracovat s realitní 

kanceláří bez zprostředkovatel-

ské smlouvy. Doporučuji smlouvu 

o zprostředkování podepsat a to 

„výhradní“. Jen tak můžete mno-

ho skutečností, které jsou pro Vás 

opravdu důležité, ve smlouvě pod-

chytit a nemusíte se pak s realitní 

kanceláří dohadovat, co jste si řekli 

a slíbili, a jaké je následné plnění.

Na otázku odpovídal 

František Vilimovský, 

jednatel realitní kanceláře 

EVROPA v Benešově.

Auto-Pilař    www.auto-pilar.cz   Tel.: 323 601 185

VÁŠ PRODEJCE CERTIFIKOVANÉHO PALIVA:
Josef Dvořák, Strančice, tel.: 323 640 122.

Praha – Společnost Auto TUkas při-

pravila pro širokou veřejnost slavnostní 

představení nového modelu Škoda Ra-

pid. Na akci zavítalo mnoho návštěvní-

ků, kteří si nenechali ujít příležitost svést 

se v tomto novém voze. Pokud jste ne-

stihli přijít, nevadí. Až do soboty 3. 11.  

platí při objednání vozu Škoda Rapid 

finanční zvýhodnění a balíček příslušen-

ství zdarma. Neváhejte a  navštivte au-

tosalon Auto TUkas (K Hrušovu 344/6, 

Praha 10), máte poslední šanci zapojit se 

do soutěže o jeden z 10 těchto vozů.

Těšíme se na Vás!

Prodejní tým ŠKODA Auto Tukan 

NOVÁ Škoda Rapid slavnostně odhalena

Život v kraji



ZAPRAZI.EU  |  2726  |  ZAPRAZI.EU

Řádková inzerce

� ČENDA ÚKLID – úklid oken, 

zimních zahrad, koberců, 

sedaček či pravidelné úklidy 

kanceláří, domů, zahrad. 

Tel. 603 874 107. 

www.cenda-uklid.wbs.cz, 

cendauklid@seznam.cz

HODINOVÝ MANŽEL! 
Drobné i větší opravy v domácnosti. 

Práce u vás doma i na chatě. 

Tel.: 608 802 019

Při výměně čelního 

skla finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

PRODEJ A MONTÁŽ
Automatických kotlů GUNTAMATIC, 
BENEKOV, LICOTHERM, PONAST 

VERNER – na hnědé uhlí, pelety, štěpku 
a obilí – výkony 2 kW až 400 kW

Tepelných čerpadel DAIKIN, ROTEX
Solárních systému GASOKOL

Podlahového topení UNIVERSA
Nabídky zdarma, tel.777 283 009

PELETY Ø 6mm
Dřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistého 

suchého smrkového dřeva (piliny a hobliny) 
– certif. dle rakouské Ö-NORM M7135 

– vyrobené v ČR. Aktuální ceny na 
www.espedi.cz nebo telefonicky 

na tel. 777 283 009, 321 770 400.
Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy 

v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích. 
Na paletě 1050 kg.

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU 
= zařízení šetřící Vaší tepelnou energii

Vaše peníze již nebudou utíkat komínem.
Hoření Vašeho kotle, krbu, kamen se výrazně 

zlepší. Sníží se Vám spotřeba paliva 
(uhlí,pelet,briket,dřeva,plynu,LTO) = snížení 

nákladů na vytápění. Objednávky na tel. 
777 283 009 nebo www.esreko.cz

Cena: Ø150 =1.525,-Kč 
Ø200=1.762,-Kč

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery
Odklízení sněhu technikou

Prodej: Písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, zahradní substráty

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

� Koupíme Vaši nemovitost 

(byt, RD, chata). Rychlá výplata 

peněz. Lze i s dluhy a exekucí. 

OMEGA REALITY,  724 370 102.

� Pro přímého zájemce 

hledáme byt či RD ve Vaší lokalitě. 

OMEGA REALITY,  724 375 751. 

� Nabízíme prodej i pronájem 

bytů v Kostelních Střímelicích, 

tel.774 608 993, 731 520 919.

VYŘEŠÍM EXEKUCE 

tel. 773 772 031

SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO

PELETY A BRIKETY
Štěpkování větví do průměru 10 cm

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

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

� Profesionální 

harmonikář nabízí 

kvalitní produkci 

pro Vaše společenské akce 

– oslavy padesátin, šedesátin apod. 

Více info na www.duotandem.cz 

GSM: 737 417 055

� Přijmeme pracovnici 

do čistírny oděvů v Říčanech. 

Tel: 604 236 953

� Přijmeme pracovnici na úklid 

domácnosti (domu) v Říčanech 

na 1-2 dny v týdnu po 8 hodinách. 

Tel: 604 236 953

� Terapeutické centrum Modré dveře 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

sociálního pracovníka. Své odborné 

životopisy a motivační dopisy 

zasílejte do 30. 11. 2012 na email: 

modredvere@modredvere.cz.  

Osobní pohovory budou probíhat 

7. 12. 2012 od 17. do 19. hodiny

� Pronajmu suterénní byt 1+1 

v Tehově za 4 000,-Kč + služby. 

Tel. 607 744 436.

Tel., fax: 222 726 222  • 222 722 289 • 606 891 134

• PROJEKTY, P¤IHLÁ·KY, REVIZE
• PROJEDNÁNÍ POVOLENÍ P¤ÍKONU
• SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
• TELEFONNÍ ROZVODY
• DOMÁCÍ TELEFONY, VIDEOTELEFONY
• ALARM SYSTÉMY
• MONITOROVACÍ SYSTÉMY
• KOMPLETNÍ ZAJI·TùNÍ STAVEB

ELEKTROINSTALACE A-Z:

ELEKTROSOKR

www.elektro-sokr.cz
info@elektro-sokr.cz

Rychlá čistírna oděvů, 

Černokostelecká 82/66, 251 01 Říčany

tel: 323 601 350, www.cisteniodevu.cz

... stále za vodou ...

  s profesionální 
impregnací

funkční oděvy s membránou, zimní bundy, 

lyžařské oděvy, rukavice, větrovky a jiné

Ekologické čištění

FOLKLORNÍ SOUBOR MIKEŠ HLEDÁ NOVÉ ČLENY

Taneční složka souboru Mikeš Říčany hledá dívky a chlapce 

ve věku 6 – 12 let, kteří rádi zpívají, tančí a zažívají legraci 

s kamarády. V případě zájmu volejte tel. č. 606 652 537 

– Andrea Stocková, vedoucí taneční složky. 



STAVBY
rekonstrukce a zateplování

Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí

Tel. 312 315 213

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

Podporujeme projekty neziskových organizací
www.procestavby.cz
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INVIA.CZ
Klientské centrum Říčany 
17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)

Po - Pá: 9.00 - 17.00
telefon: 323 602 240
bezplatná telefonní linka

800 555 331

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
330 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT: 

777 322 135   

Martin Svoboda
Tel.: 777 832 084 
E-mail: info@vasnabytek.cz 
www.vasnabytek.cz

IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

 Zakázková výroba z lamina, MDF a dýhy vč. lakování – i do vysokého lesku
 Materiály značek Technistone, Corian, Egger, Thermopal, Eurolight, Glunz, 

Kronospan, Polyform, Hettich, Blum, Graz, Effegibrevetti, Peka, Wireli, Mivokor, Franke a další
 Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací stěny, postele
 Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od patnácti značek 

a dalších doplňků dle požadavků zákazníka vč. přípravy elektro a vodoinstalace

KUCHYNĚ A NÁBYTEK
NA MÍRU

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

pokoje, obývací pokoje, šatny, 

pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostory

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

www.romanovsky.cz

KOMÍNY
Stavebnicové komínové systémyza rozumnou cenuza rozumnou cenu

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

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

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



ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
� POČÍTAČE 
� PRODEJ A SERVIS

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

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

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

INSTALKLUB
Vančura

Výroba, doprava a čerpání betonových směsí.

Prodej písků, kačírků a drtí. 

Autodoprava 

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737

www.betonarkamukarov.cz
U Mototechny 89 - areál stavebnin PRO-DOMA

Kontejnery – odvoz odpadů 

www.4eco.cz

NEPŮJČÍ VÁM V BANCE? 
ZAVOLEJTE NÁM! 

 předčasné splacení půjčky zdarma
 bez nahlížení do registrů 
 přímo od poskytovatele
 působíme v celé ČRRychlá půjčka do 70 000 Kč

pro zaměstnance, podnikatele, důchodce

Půjčka jištěna nemovitostí do 5 000 000 Kč 
pro vlastníky domu či jiné nemovitosti

Půjčka jištěna automobilem do 1 000 000 Kč
pro vlastníky osobního automobilu

Více informací získáte na bezplatné lince 800 999 666
nebo můžete žádat on-line na: www.ecredit.cz

Máme tisíce spokojených klientů. 

U eCREDITu si můžete vybrat 
například z těchto produktů:

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENÍ RD

Kompletní 
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00  Pá 7:00-15.00

PŘIJÍMÁME ZAKÁZKY 
NA ROK 2013

www-pro-tir.cz

Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu, 
množství a kapacitě za kilogram 6,- Kč!

Jan Slavík
tel: 725 935 531

Rožníček Jan 
tel: 774 333 872

!AKCE BATERIE!
12V 180 Ah 1000 A při vrácení váhově 

stejné baterie  2.690,- bez DPH    
12V 225Ah 1150 A při vrácení váhově 

stejné baterie  3.450,- bez DPH

Vysoká kvalita 
NEJLEPŠÍ CENY 

autobaterií

S profesionální péčí budete celou zimu
k nezastavení. Přijeďte s Vaším vozem
na zimní servisní prohlídku a získejte 
jistotu, že se na něj můžete spolehnout, ať 
už Vaše cesty povedou kamkoli. V případě 
nalezení závady Vám naši specialisté 
nabídnou opravu za skutečně výhodné 
ceny. Nenechte si ujít také zajímavou 
nabídku ŠKODA Originálních dílů a 
příslušenství. Další informace získáte na 
ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na
www.skoda-auto.cz.

Zimní servisní prohlídka
od 15. 10. do 30. 11. 2012
pro Váš vůz

Buďte akční celou zimu

Prodej náhradních dílů
a příslušenství:
Tel.: 323 666 132

Servis: 323 666 132
Odtah. služba: 723 850 333

www. benoricany.cz
Prodej vozů:
Tel.: 323 666 129

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
E-mail: beno@benoricany.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:



Rodina, to jsou nečekané situace a zdroj řešení, jak se 
s nimi vypořádat. Proto je nová ŠKODA Rapid rodinný 
vůz v pravém slova smyslu. Elegantními linie, největší 
zavazadlový prostor ve své třídě a mnoho chytrých 
řešení jako například postranní kapsy pro mobil, škrabka 
na led v krytu palivové nádrže nebo háčky na tašky 
s nákupem, který se tak nikdy nevysype. Dostali jste 
další skvělý nápad? Podělte se o něj s přáteli a možná 
se všichni sejdete u svého nejbližšího prodejce vozů 
ŠKODA.

Nová ŠKODA Rapid již od 299 900 Kč 
s klimatizací a úsporným motorem TSINová ŠKODA Rapid

Skvělá zpráva se šíří rychle

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km

www.tukas.cz
Servis 7 dní v týdnu.
Tel.: 267 229 319
skoda@tukas.cz

TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00 Praha 10
Tel.: 267 229 310

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

P IPRAVTE SE NA ZIMU 
V AUTORIZOVANÉM SERVISU 
AUTO-STAIGER CZ.
AUTO-STAIGER CZ a. s.
autorizovaný dealer Opel, ernokostelecká 621/122, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 271 009 111, servis.opel@auto-staiger.cz, www.auto-staiger.cz

Opel Servis

  Sleva až 33 % na zimní 
 pneumatiky a disky

  Sleva 30 % na originální náhradní 
 díly Opel a 15 % na servisní práci 
 p i oprav  voz  starších 6 let

  Sleva 36 % na vybrané originální 
 p íslušenství Opel

www.servis.opel.cz
PROHLÍDKA P ED ZIMOU JEN ZA 99 K


