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Úvodník Napsali jste nám...

tiráž

Vážení a milí čtenáři!
Uplynulý měsíc nám přinesl volby a také 95. výročí vzniku samo-

statné Československé republiky. Obě události spolu velmi úzce sou-

visí. Má cenu chodit k volbám? Máme slavit vznik společného státu 

Čechů a Slováků, který již neexistuje? Máme být pyšní, že jsme Češi 

a že žijeme ve státě, který oslabují korupční skandály? No, asi jsem 

nakousla příliš velké téma na malý úvodník, ale pokud budeme jenom 

fňukat, jak se máme špatně, politici jsou gauneři a budeme se stydět 

za to, že jsme Češi, tak to nás žádná dobrá budoucnost nečeká. 

Stalo se běžnou normou, že si neustále stěžujeme, jak to tady stojí 

za starou bačkoru. Ale stačí trochu sledovat zprávy ze světa a je jas-

né, že na většině zeměkoule se lidem žije podstatně hůře a že lidský 

život tam neznamená vůbec nic. Čechy nám nabízejí dobré podmínky 

k životu, a i když se tady dějí věci, na které nemůžeme být pyšní, stále 

je možnost je změnit. Ale začít musíme u sebe – být poctivý, nehle-

dět jen na svůj prospěch (žádná „malá“ domů, i ukradený toaleťák 

z práce se počítá), snažit se vzdělávat, sledovat dění kolem sebe a mít 

rozhled (nejhorší je, když začnou blbci nadávat na politickou situaci) 

a také být hrdí na svoji zem a tím vzdát úctu našim předkům, jenž za 

naši svobodu v různých historických milnících položili život. Pokud 

budeme odmítat naši historii (i se všemi omyly), nikdy nezískáme tolik 

potřebné sebevědomí.

Pokud si přečtete toto Zápraží, zjistíte, že je mezi námi spousta 

skvělých a poctivých lidí, kteří nekradou, „nežvaní“ a něco pro tu 

naši krásnou zem dělají.

Mějte se dobře

a za měsíc nashledanou

Helena Vlnařová
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Petiční výbor Města Říčany vyhlašuje:

PETICI ZA ZACHOVÁNÍ 
OLIVOVY DĚTSKÉ 
LÉČEBNY o.p.s.
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

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

Olivova dětská léčebna 

slouží dětem 120 let

My, níže podepsaní občané, žádáme o zachování funkce Olivovy 

dětské léčebny o.p.s. v duchu odkazu manželů Olivových, to znamená 

pokračování péče pro nemocné a sociálně handicapované děti. 

Dále žádáme o úpravu smluvních vztahů mezi Olivovou dětskou 

léčebnou o.p.s. a Magistrátem hlavního města Prahy, a to tak, aby Oli-

vova dětská léčebna o.p.s. byla přímým nájemcem Magistrátu hlavní-

ho města Prahy, protože Olivova nadace v posledních několika letech 

neplnila vůči Olivově dětské léčebně o.p.s. funkci nadace a žádným 

způsobem nezajišťovala pro Olivovou dětskou léčebnu o.p.s. finanční 

prostředky. 

Tato petice bude předána na Magistrát hlavního města Prahy, k ru-

kám primátora Prahy. Tímto prosíme všechny čtenáře Zápraží o po-

moc. Petici můžete podepsat v Městské knihovně na Masarykově ná-

městí, v Info-centru, na vrátnici v říčanské nemocnici, během sobot 

a čtvrtků k dispozici také na trzích na Masarykově náměstí v Říča-

nech. Bližší informace www.ricany.cz.
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Život v kraji

Všedobrovice – „Ve tmě zpoza 

rybníka vypadá naše rozsvícená ha-

sičárna jako perníková chaloupka,“ 

řekla osmiletá holčička, večer na sv. 

Václava. Před tím téměř celý den 

svírala v drobné ručce štětec a na-

tírala staré dřevěné cívky na kabely 

– budoucí stolky. Jiné děti mezitím 

vtíraly vosk do dlouhých lavic, které 

vznikly na volném prostranství ko-

lem hasičárny z těžkých dřevěných 

hranolů. Třináctiletá dívka se cho-

pila šroubováku a sestavila podle 

návodu jednoduché stolky – základ 

budoucího kuchyňského koutku 

uvnitř nového osadního centra. 

To všechno se odehrávalo v rám-

ci poslední brigády před slavnost-

ním otevřením zrekonstruované 

hasičské  zbrojnice, které bylo na-

plánováno na sobotu 12. října 2013. 

Ráno 28. září 2013 se u hasičárny 

sešlo zhruba tolik dětí, kolik do-

spělých. S radostí nám pomáhaly, 

abyste, až k nám do Všedobrovic 

zavítáte, měli uvnitř i kolem staré 

hasičárny pohodlí. Večer pak s ná-

mi děti seděly u ohně, založeného 

v novém ohništi, a poslouchaly řeči 

dospělých. O tom, jak je důležité, 

aby se nejen u nás v Kamenici, ale 

v celé společnosti, konečně začala 

pozitivně vnímat a hodnotit práce 

Hřejivý pocit lidské 
sounáležitosti

prospěšná všem; o tom, jak je nutné 

cenit si a chránit prostředí, v němž 

žijeme; o tom, že se vyplatí vytrvat 

a nevzdávat se a že právě to jsou 

hodnoty pro budoucnost. Snad ty 

děti také postupně pochopí, že svět 

se neskládá z pustých slov, nýbrž 

z činů. Možná se nám jednou díky 

tomu bude lépe žít.

Uviděly perníkovou chaloupku
Během opékání vuřtů děti odbí-

haly od ohně, a tak spatřily výsle-

dek společné práce zdálky, z druhé 

strany rybníka. S trochou představi-

vosti uviděly perníkovou chaloup-

ku, světlo ve tmě. Naše snaha o zá-

chranu hasičárny tedy měla smysl. 

Právě proto jsme to dělali. Aby se 

ty děti tady cítily doma, aby si měly 

kde společně hrát, vytvořily si ci-

tové vazby k místu, kde bydlí, aby 

nebyly lhostejné, aby uměly myslet 

a konat jinak, než je dnes běžné.

Přijdou lidi na slavnostní 
otevření?
Vrtalo hlavou nejen dětem, ale nám 

všem, kteří jsme se během posled-

ního půl roku s hasičárnou sžili. 

Tušili jsme, že opravená hasičárna 

znamená pro nás zlomový moment. 

Je to příklad, který má ukazovat 

cestu těm, kteří pochybují o smyslu 

snažení a vkládání sil do společ-

ného veřejného díla. Bude-li tento 

příklad lidi vůbec zajímat, se mělo 

ukázat právě 12. října odpoledne. 

V ten den však mělo nebe bar-

vu olova. Pršelo. Postávali jsme 

na nově vydlážděném prostranství 

před hasičárnou v němém očekává-

ní. Sem tam projelo kolem auto, leč 

žádné nezastavilo. Přijde někdo? 

Z grilu se linula vůně masa. S hlasi-

tým houkáním dorazili hasiči. A pak 

jako by se roztrhl pytel, během 20 

minut byla hlava na hlavě. Přišli 

zastupitelé, pracovníci obecního 

úřadu, místní, přespolní, většinou 

s rodinami, s kočárky, se psy, prostě 

opravdový tábor lidu. Po projevech, 

kdy si osadní výbor vyslechl uzna-

lá slova z úst starosty obce Pavla 

Čermáka, následovala u rybníka 

ukázka hasičské techniky. Uvnitř 

hasičárny probíhala řízená degusta-

ce moravských vín, doprovázená od 

pěti hodin tóny harmoniky. Lidé vy-

užili toho, že si mohou neformálně 

promluvit se starostou, se zastupite-

li, ti, co se neznali, se teď již znají. 

Po setmění pan starosta přiobjednal 

další sud piva. Žádný div, vždyť se 

u nás vystřídalo 120 lidí! Některým 

se vůbec nechtělo odcházet, a tak se 

dveře hasičárny za největšími vytr-

valci zavřely až v hluboké noci.

A co bude dál, ptáte se?
Obecně vzato chceme, aby se ti, 

kteří do našeho osadního centra při-

jdou, cítili dobře. Kdysi hasičárna 

pomáhala chránit před spalujícím 

ničivým žárem, dnes si přejeme, aby 

pomohla navodit hřejivý pocit lid-

ské sounáležitosti. Hasičárna bude 

určitě sloužit ke společným akcím 

a ještě nás čeká jedna náročná výzva 

– opravit historickou věž na sušení 

hadic. Tak nám držte palce!

Petra Pařízková, osadní výbor 

Všedobrovice a Štiřín

Foto: Zuzana Mináčová

Zvánovice – To jsme se na Sva-

tohavelském posvícení ve Zvánovi-

cích opět pěkně poměli. A to díky 

obětavým členkám Okrašlovacího 

spolku Zvánovice, které neúnavně 

pekly, vařily, smažily a zdobily. Ná-

vštěvníci si tak mohli pochutnat na 

160 poctivých posvícenských ko-

láčích, 140 zvánovických vdolcích 

s domácími povidly, 40 husích steh-

nech s knedlíčkem a se zelím a ne-

chyběly ani bramboráčky, gulášek, 

šoulet, grilované klobásky či skvělé 

domácí hamburgery. „Opět jsme 

si pěkně „mákly“ a připravovaly 

pochoutky skoro celou noc,“ říká 

jedna z organizátorek Soňa Jindro-

vá. „Mám radost, že jsou u nás ve 

Zvánovicích lidé, kteří mají chuť ve 

svém volném čase udělat něco pro 

druhé. Poděkování zaslouží i naši 

muži, kteří nás podporují a samo-

zřejmě také pomáhají. Jsem ráda, 

že na naše posvícení přišel 

i můj kolega z Českého 

rozhlasu Patrik Rozehnal, 

který s Naďou Konvalinko-

vou připravuje pravidelný 

pořad Pochoutky a nabízel 

návštěvníkům naše originál-

ní zvánovické vdolky, při-

pravované podle tradičního 

receptu.“

Posvícení se zúčastnil i starosta 

Zvánovic, který v kostýmu císaře 

Josefa II. vysvětlil, proč se posví-

cení slaví právě v tento čas a přečetl 

císařské nařízení:

„Já, císař Josef druhý, léta páně 

1786, přikazuji všemu lidu: Pro-

tože se v Čechách slaví na podzim 

jedno posvícení za druhým, a to 

ve všech vesnicích a vískách, i ve 

Zvánovicích, jednou doma a třikrát 

u sousedů, tu na svatého Martina, 

tu na svatou Kateřinu nebo svatého 

Václava, nikdo na venkově pořádně 

nepracuje. Zavádím proto jedno po-

svícení, řečené „císařské“, které se 

bude slavit v jeden den, a to vždy 

v neděli po svátku svatého Havla 

dne 16. října.“

O kulturní program se postaralo 

loutkové divadlo, místní děti, které 

krásně zazpívaly a poberounská ka-

pela Třehusk.

Samé posvícení a na venkově nikdo nepracuje

Tak jako v jiných obcích, tak 

i ve Svojeticích lidé přicházejí 

na to, že ke spokojenému životu 

nestačí pouze nový dům, doko-

nalá zahrádka a pořádná zeď. 

Doba stále uspěchanější nás nutí 

zamýšlet se nad tím, kam vlast-

ně patříme. Jestli ten pravý život 

prožíváme na cestách do práce 

a z práce, z hypermarketu do hy-

permarketu, nebo na zahrádce 

za zdí. Cítím, že lidí, kteří chtějí 

něco více, začíná přibývat. Chce-

me mít opravdový domov, kde 

zapustíme své kořeny, kde budou 

vyrůstat naše děti a kam se (snad) 

budou jednou vracet. Přejeme si 

cítit sounáležitost s naší obcí a ta-

ké znát své sousedy.

A tak vznikla Společnost pro 

uspořádání mistrovství světa 

v kopané ve Svojeticích. Někdo 

zavrtí nevěřícně hlavou, někdo 

to bere jako vtip a někdo pocho-

pí nadsázku a přidá se. Je nás 

pár nadšenců, které těší ve svém 

Mistrovství světa 
v kopané ve Svojeticích

volném čase uspořádat dětský 

karneval, velikonoční procházku, 

Den sousedů nebo uklidit škarpu. 

A protože se naše snažení stává 

známým, skupinky se stejným 

úmyslem se dávají dohromady, 

a tak se k nám přidalo i občan-

ské sdružení Báječný svět, které 

ve Svojeticích rovněž působí, 

ačkoliv své aktivity v poslední 

době přesunulo do jiných obcí. 

Společně jsme uspořádali Dět-

ský den a Báječný svět první 

říjnovou sobotu odstartoval další 

ročník Svojetického fičáku, který 

se tentokrát díky počasí a skvělé 

organizaci vydařil náramně. Spo-

lečně ještě plánujeme adventní 

setkání a další rok určitě nepo-

levíme. Pokud budete chtít na-

vštívit některý z našich podniků, 

sledujte  webové stránky www.

nasesvojetice.cz, abyste o nich 

včas věděli. Všichni jste srdečně 

zváni a někdy na shledanou.

Eliška Olmrová 

Mirošovice – Draci létali 

i v Mirošovicích, a to na tradič-

ním místě „u borovice“. Opět 

bylo připraveno divadélko pro 

děti, tvoření a opékání buřtíků. 

Akci uspořádalo aktivní MC 

Čolek. „Holky z Čolka“ pro děti 

a rodiče z Mirošovic organizují 

nejrůznější akce již od roku 2008. 

„Ale již nám pomalu docházejí 

síly a potřebujeme posily,“ říka-

jí. „Mnohým z nás vyrostly děti, 

a potřebují se věnovat jiným ak-

tivitám, nebo se narodily nové, 

nebo přibylo pracovních úvazků. 

Zkrátka nadešel čas, aby štafetu 

přebral někdo jiný. Doufáme, že 

nás v tom nenecháte a MC Čo-

lek, které podporuje obecní úřad, 

bude fungovat i nadále. Pokud by 

měl někdo zájem, kontakty najde 

na www.colek.eu. Nebo zavítejte 

mezi nás na lampiónový průvod, 

který se koná 9. listopadu.“

MC Čolek hledá posily

Velké Popovice – Obec byla 

úspěšná hned v několika žádostech 

o dotaci z MAS Říčansko. Právě 

v těchto dnech finišuje ukončení  

projektu „Děti dětem, I. etapa“, 

který je financován EU z Programu 

rozvoje venkova - Leader a reali-

zován s podporou MAS Říčansko 

o.p.s., samozřejmě se spoluúčastí 

samotné obce.

Cílem projektu je vytvořit pod-

mínky pro zdravé a aktivní trávení 

času dětí ve věku od 3 let do 15 let.
Děti si přály více adrenalinu

„Projekt řešil tři lokality - hřiště 

u tělocvičny (největší areál), hřiště 

u školní družiny a hřiště u mateřské 

školy,“ vysvětluje projektová ma-

nažerka Jana Tywoniaková. „Hřiště 

u tělocvičny je koncipováno pro 

větší děti, přesně podle jejich „gus-

ta“. Před zahájením projektu byla 

provedena dotazníková akce a zjis-

tili jsme, že si děti přejí jiné atrak-

ce, než bylo původně navrženo. 

Teenageři chtěli více adrenalinu, 

TŘI DĚTSKÁ HŘIŠTĚ VE VELKÝCH POPOVICÍCH 

více silových prvků, prvků na ob-

ratnost, rovnováhu, posilování, a to 

jsme jim splnili. Hřiště je otevřeno 

pro veřejnost a současně ho bude 

využívat pro venkovní pobyt dětí 

a cvičení i základní škola a školní 

družina.“
Plácek jako dlaň

„U školní družiny je tzv. „před-

zahrádka“. Plácek jako dlaň, ale má 

tu výhodu, že se na něj dá vyběh-

nout (někdy i v bačkorách)  rovnou 

z družiny, a v létě skýtá báječný stín 

díky vzrostlým stromům. Obec zde 

vybudovala pískoviště, kladinu, rus-

ké kuželky a nechybí báječný aká-

tový stůl s lavicemi pod stromy.“ 

Veselé lavičky s kukadly

„Třetí lokalitou je zahrada 

u mateřské školy. Zde se pouze 

doplňoval stávající areál o velkou 

tandemovou skluzavku a dále se 

na zahradě instalovalo šest nových 

veselých laviček. Všechny mají 

výrazná kukadla a některé i krou-

ticí volant nebo kormidlo,“ dodává 

paní Tywoniaková.

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

Náročný projekt

„Projekt byl poněkud organizač-

ně náročný, protože nebylo možné 

zadat celý projekt jednomu doda-

vateli. Vynaložené úsilí ale určitě 

stálo za tu námahu, protože dětí 

je ve Velkých Popovicích oprav-

du hodně a tak doufáme, že bude 

platit: Kdo si hraje, nezlobí!“ uza-

vřela starostka Velkých Popovic 

Martina Čermáková.

60 dkg polohrubé mouky
40 dkg hladké mouky
10 dkg cukru
10 dkg Hery
2 ks vajec
1,5 kostky droždí (á 42 g)
cca ½ l mléka

Z vlažného mléka, droždí a trochy 
cukru zaděláme kvásek. Do mísy 
dáme prosátou mouku, sůl, zbytek 
cukru a promícháme. Přidáme 
vejce, zbytek mléka, rozpuštěnou 
Heru a zaděláme těsto. To drobně 
posypeme moukou, přikryjeme 

Okrašlovací spolek Zvánovice pro čtenáře Zápraží odhaluje 
tajný recept na originální zvánovické vdolky:

utěrkou a necháme vykynout. 
Těsto vyválíme na silnější plát 

a vykrajujeme kolečka. Opět necháme 
vykynout. Vymastíme plech a kolečka 
na něj pokládáme. Troubu předehřeje-
me na 180 - 200 °C. Vdolky potřeme 
tukem a pečeme dozlatova. Poté 
obrátíme a dopečeme. 

Necháme trochu vychladnout, zdobí-
me švestkovými nebo hruškovými po-
vidly, na ně dáme zakysanou smetanu 
a posypeme strouhaným tvarohem. 
Můžeme také dávat marmeládu a tu 
ozdobit vyšlehanou smetanou. 

Život v kraji
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Mnichovice – Nově zrekonstru-

ovaná „stará“ škola na náměstí byla 

slavnostně otevřena. V neuvěřitel-

ném, rekordním čase tří měsíců, 

vznikly čtyři krásné učebny, šatny, 

sociální zařízení, zázemí pro učitele 

a dokonce zbylo místo i na „mini 

muzeum“, kde jsou vystaveny do-

bové fotografie a texty mapující 

existenci školy, doplněné historic-

kými předměty. 

Slavnostní akci, která se usku-

tečnila na upraveném, zrekonstru-

ovaném dvoře školy, zahájily mís-

tostarostka Petra Pecková, ředitelka 

školy Marcela Erbeková, tajemnice 

MěÚ Miroslava Vojtíšková a Margi-

ta Valentová z OS ROSA (sdružuje 

rodiče a přátele ZŠ T.G. Masaryka 

v Mnichovicích). Všechny čtyři 

dámy vyzdvihly především obrov-

ské nasazení od všech zúčastněných 

lidí a nezištnou obětavou pomoc ro-

dičů, bez nichž by se rekonstrukce 

školy nepodařila. Zástupci rodičů 

naopak děkovali krásnými kytice-

mi paní místostarostce, ředitelce 

školy i paní tajemnici, za to, že se 

nezalekly tak náročného úkolu, 

„nevykašlaly“ se na nové prvňáčky, 

kteří by jinak neměli kam chodit do 

školy, a podařilo se jim nové třídy 

doslova vydupat z trosek.

Nezištná a obětavá pomoc
„Takové chvíle jsou k nezaplacení 

a jsou pro mě jako pro člověka, kte-

rý se snaží dělat něco pro své město, 

strašně důležité,“ říká dojatě Petra 

Pecková. „Ačkoliv to byl těžký úkol 

a ne všichni s rekonstrukcí školy 

souhlasili, vzedmula se obrovská 

solidární pomoc rodičů a dalších 

zúčastněných lidí, a to nás nabíjelo 

velkou energií. V těchto okamži-

cích si člověk řekne: Jo, všechna 

ta námaha má smysl! Najednou 

člověk zjistí, že kolem nás není jen 

Všechno to velké úsilí mělo smysl

korupce, hamižnost a arogance, ale 

že si lidé umějí vzájemně pomoct. 

A to vyváží všechny bezesné noci, 

kdy se budíte s hlavou plnou staros-

tí a zodpovědnosti. Velké štěstí jsme 

měli i na zhotovitele stavby – firmu 

HOSS z Benešova, která odved-

la profesionální práci a pracovala 

dlouho do noci, aby se vše stihlo. 

Skvělou práci odvedli všichni ře-

meslníci, stavební dozor, projektant 

a další profese, bez nichž by stavba 

nemohla být realizována.“

Dlouhý seznam poděkování
„Ve svých úvodních projevech 

jsme všechny dlouze děkovaly,“ do-

dává paní Erbeková. „Byl to oprav-

du dlouhý seznam, protože jsme 

nechtěly na nikoho zapomenout. 

Každá, i ta nejmenší pomoc nás po-

těšila a dojala. Někdo přišel bourat 

staré zdi, někdo přinesl občerstvení, 

ušil závěsy, dodal dřevo na schody, 

postavil plot, přivezl hlínu na školní 

zahradu, vyrobil stříšku nad vchod, 

přivrtal poličky atd. Poděkovaní si 

určitě zaslouží i paní učitelky a dal-

ší zaměstnanci školy a Veřejných 

služeb města.“ 

Navázali jsme na historii 
a tradici

„Jsme velice rádi, že se podařilo 

objekt staré školy opravit v tak krát-

kém časovém termínu a že krásně 

dotváří nově  zrekonstruované Ma-

sarykovo náměstí,“ uvedla Mirosla-

va Vojtíšková. „Tato budova čp. 61 

po staletí sloužila pro účely školství 

a zároveň v minulém století zde 

sídlilo městské muzeum. Touto re-

konstrukcí jsme navázali na historii 

a na tradice našeho města. Na slav-

nostním otevření byli přítomni i dva 

nejstarší absolventi této staré školy 

pan Antonín Mareček a František 

Znamenáček, kteří při pohlídce 

budovy vzpomínali na své dětství. 

Díky „mini muzeu“ mohli všichni 

návštěvníci porovnat obrovský po-

krok, kterým školstvím prošlo – od 

břidlicové tabulky až po interaktivní 

tabule, kterými je naše „staronová“ 

škola také vybavena. Přeji všem žá-

kům, učitelům i rodičům, aby jim 

škola dobře sloužila.“

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

Nejstarší absolventi staré školy 

– pánové Mareček a Znamenáček

Od září NOVĚ také 
v Kostelci nad Černými lesy

S poděkováním a obrovskou ky-

ticí přišel i starosta Hrusic Ladislav 

Tesařík. „Velmi si vážíme toho, že 

Mnichovice nehodily spádové obce 

přes palubu a že jste investovaly 

energii a našly řešení, aby hrusické 

děti měly kam chodit do školy.“

Pomohla veřejná sbírka 
i MAS Říčansko

Zastupitelstvo města Mnichovice 

odhlasovalo koupi budovy za cenu 

4,2 mil. Kč, splatnou na dvě splátky 

a na rekonstrukci přidalo další mi-

lion korun. Obce Hrusice, Všestary, 

Struhařov a Mirošovice rekonstruk-

ci spolufinancovaly částkou 2,6 mil. 

Kč. Z dotace MAS Říčansko ve výši 

495 tisíc Kč byl zakoupen nábytek 

v moderních učebnách a šatnách. 

Díky veřejné sbírce rodičů a pod-

porovatelů školy bylo vybráno ne-

uvěřitelných 314 800 Kč a dalších 

zhruba 200 tisíc poskytli ve svých 

výrobcích sponzoři. A tak dětem 

slouží i opravený dvůr s lavičkami 

a pískovištěm a všechny třídy mají 

moderní interaktivní tabule. 

Mukařov – U kruhového ob-

jezdu na křižovatce na Budech byl 

vztyčen zrekonstruovaný křížek, 

který zde chránil pocestné po více 

než 150 let, než byl před dvaceti 

lety zničen neznámým řidičem 

při autonehodě. Krásnému staro-

novému kříži, jenž nese nápis „Z 

lásky k tobě člověče“, požehnal 

při slavnostním aktu farář otec 

Timotej z říčanské římskokatolic-

ké farnosti. 

Křížek na Budech zachránilo 
OS Mukařov-sko

O obnovu křížku se zasloužilo 

OS Mukařov-sko – sdružení pro 

Mukařov, Srbín a Žernovku, které 

zachránilo poničené zbytky ka-

menného podstavce a uložilo je do 

depozitu. Původní historický kříž 

bohužel někdo odcizil. „O obnově 

křížku začalo naše občanské sdru-

žení uvažovat již v roce 2006, kdy 

započaly přípravy na vybudování 

kruhového objezdu místo původní 

nebezpečné křižovatky,“ vysvětlu-

je starosta Mukařova Rudolf Se-

manský. „Bylo jisté, že na původ-

ní místo se křížek vrátit nemůže, 

protože se zcela změnila dispozice 

křižovatky, a proto padla volba 

umístit křížek „v zálivu“ u kruho-

vého objezdu u ulice Lomená. Zde 

našel nové důstojné místo a dou-

fejme, že ho neponičí vandalové.“

Získali jsme dotaci z MAS 
Říčansko

„Díky tomu, že jsme uspěli 

v žádosti o dotaci ve výzvě MAS 

Říčansko a získali ze SZIF „Pro-

gram rozvoje venkova“ částku 

57 800 Kč, nezatížila obnova kříž-

ku obecní rozpočet,“ doplňuje 

místostarosta obce Přemek Zima. 

Kamenických prací se ujala firma 

Aloise Jordána za Svojetic, která 

vyhrála výběrové řízení a odvedla 

skvělou profesionální práci. Pů-

vodní zachráněné kamenné díly 

bylo potřeba opravit a opracovat 

tak, aby si dobře „sedly“ s nový-

mi částmi podstavce. Kamenný 

podstavec kříže je sestaven ze čtyř 

typů kamenů a všechny pravdě-

podobně pocházejí z okolí Muka-

řova. Čepice a koruna byly nově 

vyhotoveny ze žernovské žuly 

z lámaného kamene narůžovělé 

barvy. Ke kříži byly navíc polože-

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

Z lásky k tobě člověče

ny nášlapné kameny a okolí  upra-

veno. Poděkovat bych chtěl touto 

cestou občanu z Mukařova, který 

obci věnoval nový kovový kříž,“ 

uvedl Přemek Zima.

Snad křížek ochrání řidiče
Slavnostní akci požehnání kříž-

ku uvedla předsedkyně OS Muka-

řov-sko a zastupitelka obce Marce-

la Eichnerová: „Z celé akce máme 

všichni dobrý pocit, že se podařilo 

tento historický křížek zachránit, 

vrátit ho do původního prostoru 

a že po nás tak něco zůstane snad 

i na delší dobu. V dřívějších do-

bách byly křížky u cest v duchov-

ním pojetí symbolem ochrany po-

cestných, v dnešní době a na tomto 

místě spíše ochrany řidičů.“ 

Kapka medu pro Verunku
Divadlo Hybernia uvádí úspěš-

ný muzikál pro celou rodinu Kapka 

medu pro Verunku. Těšit se můžete 

na krásný pohádkový příběh, skvělou 

hudbu, nádherné kostýmy a obrovské 

nasazení od všech interpretů – v čele 

s Bárou Basikovou a Kamilem Stři-

havkou. Novinky z muzikálu můžete 

sledovat na www.kapeska.cz. 

Těšte se na IAGO
Dále se můžete těšit na 13. únor, 

kdy bude mít v Divadle Hybernia 

premiéru nový muzikál Janka Le-

deckého IAGO (Jago) na motivy 

Shakespearova Othella. Othello je 

hra nadmíru současná, a proto se 

autoři Janek Ledecký, Robert Johan-

son a Michal Kovalčik rozhodli pro 

její muzikálové zpracování, a známý 

příběh o žárlivosti, zradě a intrikách 

Ať žije muzikál!

přenesli do současnosti. Zda 

se jim to povedlo, můžete 

posoudit sami…  Obsaze-

ní muzikálu bude hvězdné: 

vedle Janka Ledeckého se objeví Ka-

mil Střihavka, Petr Kolář, Marta Jan-

dová, David Gránský, Aleš Háma, 

Petr Kutheil a mnoho dalších... No-

vinky o muzikálu můžete sledovat na 

www.iagomusical.cz. 

MUZIKÁLOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Muzikálová produkce Pixa-Pro rozjela v centru Na Fialce v Říčanech muzi-
kálový kroužek. Kroužek je specifický tím, že se vyučuje ve třech složkách 
zvlášť – tanec, zpěv a herectví. Kroužek začalo navštěvovat 20 dětí různých 
věkových kategorií. Vyučující jsou vesměs muzikálový profíci: herec Michal 
John, tanečník Radek Fišer a zpěvačka Barbora Rajnišová. Kurz bude mít 
svojí praktickou návaznost, může děti připravit na přijímací zkoušky, děti se 
dozvědí hodně z praxe, dostanou se do divadla a sami si divadlo nazkouší 
na konec školního roku. Informace a přihlášky: www.nafialce.cz

Vstupenka jako 

vánoční dárek!
Vstupenky na oba muzikály si můžete 
objednat již nyní. Společnost 
Pixa-Pro: tel.: 777 551 830, e-mail: 
objednavky@pixa-pro.cz, nebo 
on-line na webových stránkách 
muzikálu nebo DIVADLO HYBERNIA, 
Náměstí Republiky 4, Praha, 
pokladna: po-so: 9 až 19 hod., 
ne: 10-15 hod., tel.: 221 419 420.

Janek Ledecký 

s Petrem Kolářem 

a Alešem Hámou

Muzikálová produkce Pixa-Pro vás 

zve do divadla na skvělá muzikálová 

představení.
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Sport na Zápraží Život v kraji

Mnichovice – Turisticko naučná stezka Krás-

né vyhlídky byla slavnostně otevřena a přivítala 

první turisty. Projekt vznikl díky dotaci MAS 

Říčansko ve výši 494 tisíc Kč.

Stezka Krásné vyhlídky je společným projek-

tem tří obcí: Mnichovic, Struhařova a Klokoč-

né. Původním záměrem bylo obnovit historické 

pěší cesty, které tvořily přirozené spojnice mezi 

těmito obcemi. Součástí projektu je úprava 

terénu a výsadba nových stromů a keřů. V ně-

kterých částech bylo nutné provést zásah do 

stávajících remízů, které cestu zcela zarostly. 

Devět kilometrů dlouhou trasu doplňuje devět 

zastavení s tabulemi, kde najdete informace 

o zajímavých místech v okolí. Některá zasta-

vení budou vybavena lavičkami, odpadkovými 

koši, či herním prvkem. Stezka tvoří okruh, kte-

rý začíná na mnichovickém nádraží, kde také 

najdete první informační tabuli s mapou. Trasa 

vás dále zavede k Zittovu mlýnu z roku 1600, 

rybníku Koloději či k Struhařovské tvrzi. Ces-

tou nebude nouze ani o „krásné vyhlídky“.

Kdo se na přípravě trasy podílel?
„Tento projekt je skvělý v tom, že na něm 

spolupracovalo mnoho lidí,“ vysvětluje Magda-

lena Třebická z Klubu seniorů Mnichovice, kte-

rá žádost o dotaci vypracovala. „Velmi si vážím 

pomoci našich pamětníků, zejména pana Zitty, 

který nám poodhalil další zajímavosti z historie 

našeho kraje. Člověk se domnívá, že dobře zná 

místo, kde žije, ale stále máme co objevovat. 

Úplně prvotní nápad vzešel od seniorek z naše-

ho Klubu seniorů Mnichovice. Plánovaly jsem 

plán výletů a dámy začaly vzpomínat, kudy se 

dříve chodilo. Shodly jsme se, že je škoda, že 

tyto cesty zanikly. Kolegyně při nejbližší pří-

ležitosti „vyrazily“ do terénu a zjistily, že by 

bylo možné cesty obnovit. Do projektu se dále 

zapojila například základní škola v Mnichovi-

cích, která bude využívat stezku k pravidelným 

ekovýchovným a vlastivědným aktivitám a bu-

de i spolupracovat na její dlouhodobé údržbě 

a úklidu.

Jak se vydařil první slavnostní „výšlap“?
Ačkoliv nám počasí mnoho nepřálo, při-

šlo více než sto lidí – senioři i mladé rodiny 

Vydejte se na procházku po „KRÁSNÝCH VYHLÍDKÁCH“ 

s kočárky. A pevně věřím, že nelitovali. Hned 

na startu u Hospody na nádraží mohli ochut-

nat pečivo, které připravily naše seniorky. Pak 

s panem Zittou prošli otevřeným mlýnem, kte-

rý jindy nebývá přístupný. Dále pokračovali po 

obnovených stezkách, vysekaných remízcích 

a nově zasázených alejích směrem na Struha-

řov, kde pro poutníky připravili občerstvení 

místní baráčníci. U zastavení č. 9 v Klokočné 

čekal pan Sapík, který všem zlepšil náladu ri-

zotem a horkým čajem.  Pak už se šlo jen z kop-

ce do Informačního centra v Mnichovicích, kde 

všichni dostali pamětní razítko pochodu.

TU
RI
ST

ICK
ONAUČNÁ STEZKA

M
nichovice - Struhařov

- K
lok

oč
ná

Zittův mlýn Vyprávění pana Zitty bylo zajímavé

Ve Struhařově připravili občerstvení 

místní baráčníci

V Klokočné čekal na turisty  čaj 

a výborné rizoto

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo 

s realizací stezky pomohl – především MAS Ří-

čansko a dobrovolnému svazku obcí Ladův kraj. 

Pak třem obcím – Mnichovicím, Struhařovu, 

jmenovitě starostce Dagmar Zajíčkové, a Klo-

kočné, které předfinancováním projektu zajistily 

postupnou realizaci v průběhu 15 měsíců. 

Stezka Krásné vyhlídky je tedy dokončena 

a my všichni, kteří jsme se na jejím vzniku po-

díleli, doufáme, že bude hojně využívána. Vyra-

zit na výlet můžete kdykoliv, dokonce i v zimě, 

kdy by zde měly vzniknout trasy pro běžky. 

Bližší info na www.krasne-vyhlidky.cz.“

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

Senohraby – Jako každoročně poslední lis-

topadovou neděli (letos vychází na 24. 11.), se 

na Vávrově palouku uskuteční letos již 57. roč-

ník populárního závodu v lesním a přespolním 

běhu „Podzimní běh lyžařů“.

Závod tradičně odstartuje (nejen pro seno-

hrabské a středočeské lyžaře) zimní sezonu 

2013-14. Zatímco v daleké Skandinávii, v ten 

samý listopadový čas startuje „na ostro“ Svě-

tový pohár v běhu na lyžích, v našich podmín-

kách Ladova kraje většinou ještě sníh nebývá, 

tudíž se závodí v běhu bez lyží. V Senohrabech 

si však zdaleka nedávají dostaveníčko pouze 

lyžaři. Ve startovním poli bývá obyčejně velmi 

početná komunita vodáků, orientačních běžců, 

moderních pětibojařů a zástupců dalších sportů 

z blízkého i dalekého okolí. Loni například dět-

ské závody startovala a ceny předávala olym-

pijská vítězka, mistryně světa a čestná občanka 

Senohrab Štěpánka Hilgertová. V nedávné mi-

nulosti zde dvakrát zvítězil bronzový medailis-

ta z OH v Aténách v moderním pětiboji Libor 

Capallini. V posledních letech však  senohrab-

skému přespoláku v hlavním závodu na 8 km 

vévodí jeden z nejlepších současných českých 

vytrvalců Petr Pechek. Svým loňským třetím 

vítězstvím v řadě se tak i přes svůj mladý věk 

nesmazatelně zapsal mezi legendární postavy 

závodu.

Osobnosti organizačního výboru
I v samotném organizačním výboru působí 

aktivní sportovci – mj. dlouholetá opora české 

reprezentace v pozemním hokeji a nadšená se-

nohrabská sportovkyně Alena Skořepová a další 

činí sportovci TJ Sokol Senohraby. Spoluzakla-

dadatelem a po dlouhá léta ústřední postavou 

závodu i celého středočeského, potažmo české-

ho lyžování je dlouholetý předseda pořádajícího 

oddílu, lyžař a běžec tělem i duší Ing. Vladimír 

„Ála“ Syrovatský se svoji ženou. V prvních le-

tech dokázal závod nejen organizovat, ale i vy-

Podzimní běh lyžařů již 24. listopadu

hrávat. „Ála“ Syrovatský se také stal jedním 

z prvních Čechů, kteří se začali v šedesátých 

letech zúčastňovat prestižních světových lyžař-

ských maratonů (5 x Vasův běh, Konig-Ludwig 

lauf, Engadhin maraton atd.)

Běh krásnou přírodou
Popularitu si závod získal především díky bě-

žecky krásným přírodním tratím – ani metr neve-

de po asfaltu. Tratě jsou však zároveň dosti čle-

nité, proto by ve výbavě všech malých i velkých 

závodníků neměly chybět kvalitní boty  pro běh 

v terénu. Neopakovatelná dále bývá i atmosféra 

závodu s nezbytným táborákem, s možností ope-

čení buřtů apod. Jako zázemí slouží chata Lyžař-

ského oddílu TJ Sokol Senohraby, pro závodníky 

potom dřevěný krytý altán a stany. Chybět sa-

mozřejmě nebude stánek s občerstvením, jakož 

i stánky partnerů závodu s kvalitním vybavením 

pro běh a pohyb v přírodě.

V loňském roce běželo 539 závodníků 
Závod je určen široké veřejnosti – vyzna-

vačům  pohybu v přírodě všech věkových 

a výkonnostních kategorií. Loňský ročník byl 

v tomto ohledu jedním z historicky rekordních, 

když se na start postavilo a zdárně dokončilo 

539 závodníků ve 24 kategoriích!  

Trať nejmladší ktg. „pidi“ holek a kluků do 4 

let měří 60 m. Dětské a dorostenecké ktg. jsou 

dále rozděleny po dvou letech, tudíž každé dítě si 

Přestavlky – SDH Přestavlky u Čerčan uspo-

řádal již 7. ročník hasičsko-záchranářského cvi-

čení dobrovolných hasičských jednotek. Za okres 

Praha-východ byla přítomna například i jednotka 

dobrovolných hasičů z Lensedel nebo Třemblat, 

celkem se zúčastnilo 14 družstev hasičů. V průbě-

hu dvou dnů hasiči absolvovali několik cvičných 

akcí a školení – například dopravní nehoda auto-

busu s desítkami různě zraněných lidí či výbuch 

s následným požárem diskotéky s rizikem zřícení 

a větším počtem zraněných. Mezi další disciplíny 

patřil pád zraněného ze skály, popáleniny od tran-

formátoru, resuscitace nebo pád z kola. Z hasič-

ských disciplín pak požár lesa, dopravní nehoda, 

požár zemědělské budovy nebo vyhledávání oso-

by na vodní hladině. Své osádky na akci školila 

DOBROVOLNÍ HASIČI ABSOLVOVALI NÁROČNÉ CVIČENÍ
i ZZS Středočeského kraje. O kontrolu správného 

provedení se postarala odborná komise složená 

ze zástupců Zdravotnické záchranné služby Stře-

dočeského kraje, záchranářů LifeRescue, HZS 

Benešov nebo HZS Praha Chodov. Poprvé byla 

přítomna i psycholožka HZS Středočeského kra-

je, která dohlížela na dopravní nehodu autobusu 

s osobním vozem. 

„Cvičení bylo imitováno velmi reálně, jelikož 

zranění byla nalíčena profesionálně – otevřené 

zlomeniny, amputace končetin, devastace měk-

kých tkání, spousta krve,“ vysvětluje Zdeněk 

Vaněk, velitel SDH a JSDHO Lensedly. „Do-

konce byl připraven velmi realisticky i nácvik 

první pomoci při vyhřeznutí vnitřních orgánů. 

Situace byla naaranžovaná pomocí zvířecích 

tkání. Díky těmto profesionálně připraveným 

cvičením budou jednotky dobrovolných hasičů 

připraveny poskytnout svým spoluobčanům od-

bornou a účinnou pomoc.“ 

Foto: Marie Škvorová

zazávodí opravdu se svými vrstevníky. U dospě-

lých jsou kategorie  rozděleny po 10 letech. Nej-

starší ktg. u mužů je nad 60 let, u žen nad 50 let.

Podrobnosti (časový pořad, elektronické při-

hlášky pro dorost a dospělé – přes web se lze 

přihlásit pouze do 19. 11.) se dozvíte v propozi-

cích  závodu na webu Lyžařského oddílu TJ So-

kol Senohraby  http://www.senohraby.cz/ski/

Vážení a milí čtenáři 

Kdyby onu poslední listopadovou neděli pře-

ci jenom napadl sníh, tak si na cestu do Seno-

hrab k botám na běh přeci jen přibalte i běžky. 

Když na to opravdu přijde, po závodě v přespol-

ním běhu nastartujeme sněžný skútr a vyjedeme 

lyžařské stopy.

Těšíme se na viděnou na startu!

S lyžařským pozdravem „Ať to frčí! 

(nejen ve stopě)

Za pořadatele Jan Oberlander, 

e-mail: skise@centrum.cz, tel.: 774 417 044.

Badmintonový 
klub Na Fialce

Říčany – Baví 

vás hrát badmin-

ton a chtěli byste 

se zdokonalit v je-

ho hře a poměřit síly s ostatními? Zveme 

všechny nadšence badmintonu do nově 

vznikajícího Badmintonového klubu Na 

Fialce. Společné tréninky s trenéry i ostat-

ními členy se konají každou středu od 19 

do 22 hod. Přidejte se do klubu a získejte 

rychlost, postřeh a spoustu nových přátel. 

Pro ty, kteří nemají pravidelně čas, si mo-

hou přijít zahrát každý všední den večer. 

Více info na www.nafialce.cz  Rezervace 

na: recepce@nafialce.cz, tel, 323 606 157 
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Život v krajiŽivot v kraji

Ondřejov – Sportovně kulturní centrum 

(SKC) uspělo v žádosti o dotaci z MAS Říčan-

sko. Na úpravu zázemí tělocvičny získalo cel-

kem 142 816 Kč. Dosud nevyužitý prostor pod 

schodištěm byl díky dotaci upraven na útulný 

sklád cvičebních pomůcek.

Starosta Ondřejova Martin Macháček si SKC 

nemůže vynachválit. „Je to prostě něco mimo-

řádného. Neznám stejně velkou obec, neřkuli 

větší než je Ondřejov, kde by byla tak široká na-

bídka kvalitní kultury, zábavy, vzdělání i spor-

tu, jakou má naše SKC,“ říká pan Macháček. 

„Večer zde vystupují špičkové soubory jako 

Spiritual kvintet nebo Balet Bohemia, lidé se 

na ně sjíždějí zdaleka. Dopoledne tu cvičí děti 

z mateřské i základní školy. Občané Ondřejova 

sem chodí hrát volejbal, jindy přijdou na před-

stavení místních ochotníků.

Ochotníky to vlastně všechno začalo.  V 80. 

letech byli velmi úspěšní, ale hráli ve staré, 

malé sokolovně. A tehdejší starosta Franti-

šek Dvořák si vzal do hlavy, že pro ně v obci 

postaví „kulturní dům“. Stavělo se „v akci Z“ 

- občané vlastníma rukama odpracovali tisíce 

brigádnických hodin. Díky tomu mají starší 

Ondřejováci ke svému „kulturáku“ skoro cito-

vý vztah, je to prostě jejich dílo. Po roce 1990 

ochotníci nadlouho skončili, v domě byla hos-

poda a diskotéky, „kulturák“ chátral. Až v roce 

2005 se zrekonstruoval sál a o čtyři roky pozdě-

ji zmodernizoval a zateplil celý dům. Bohunka 

Řešátková, dvojnásobná olympionička v gym-

nastice, vymyslela a rozjela projekt SKC, pak 

si vybrala za nástupce současného manažera 

Hynka Kašpara a ten 

dovedl SKC k dnešní 

dokonalosti. 

A starosta Machá-

ček dodává: „Ti tři 

– František Dvořák, 

Tam svět se hne, kam síla se napře

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

Bohunka Řešátková a Hynek Kašpar – ukázali, 

jak pravdivé je  Tyršovo heslo: Tam svět se hne, 

kam síla se napře.“

Fyzioterapie pomůže 

od bolestí
Fyzioterapie užívá specializovaných technik 

a postupů pro dlouhodobé odstranění bolestí 

pohybového aparátu (hlavy, zad, kloubů) a to 

bez použití léků a operačních zákroků. Výjim-

kou není ani ovlivnění vnitřních orgánů, odstra-

nění menstruačních bolestí, zvýšení plodnosti 

u funkčních sterilit, odstranění zažívacích bo-

lestí, odstranění funkčních dechových obtíží.

Je to moderní a rychle se rozvíjející medi-

cínský obor, který pomáhá vrcholovým i rekre-

ačním sportovcům. Zkušený fyzioterapeut by 

s Vámi měl vytvořit anamnézu, zjistit všech-

ny obtíže a navrhnout léčebný postup.  Tento 

vstupní pohovor je velmi důležitý pro správný 

výběr léčebné metody a vytvoření plánu. 

Zkušené fyzioterapeuty najdete v Centru pro 

volný čas Na Fialce. Máte-li obtíže, vyzkoušej-

te jejich služby a zkušenosti, které získali na 

praxi v zahraničí a u vrcholových sportovců. 

Dopřejte si masáž zad 
horkými lávovými kameny

Masáž horkými lávovými kameny dokáže 

navodit báječné pocity úlevy a relaxu. Příjem-

né teplo pravých lávových kamenů svojí vibra-

cí a teplem ovlivňují energetické dráhy v těle, 

působí blahodárně na mysl a perfektně uvolňují 

zatuhlé svaly. Proto je na světě tak oblíbená. 

Rádi bychom vám tuto masáž představili 

i u nás. Vyzkoušejte ve dnech 4. 11.- 8. 11. 

masáž zad horkými lávovými kameny 

za zvýhodněnou cenu od 174Kč. 

Výživové poradenství
Chcete zdravě a natrvalo upravit svou váhu? 

Potřebujete podporu a motivaci? Chcete změnit 

své špatné stravovací návyky a umět si sestavit 

zdravý a vyvážený jídelníček? Právě pro vás 

jsou k dispozici služby výživového poradce.

Jedná se o individuální výživové poraden-

ství, založené na metodice kognitivně behavi-

orální psychoterapie, která je v České republice 

aplikována společností STOB.

� Podrobný rozbor vašeho stávajícího jídel-

níčku a doporučení jeho úpravy.

� Analýza složení těla přístrojem Omron.

� Sestavení stravovacího plánu, doporučení 

vhodné pohybové aktivity, návrh řešení vnitř-

ních a vnějších podnětů provokujících k jídlu.

� Hodnocení efektivnosti sestaveného stra-

vovacího plánu, pravidelné konzultace, podpo-

ra a motivace.

Nechte se hýčkat 
– Na Fialce

Dětský klub Fialka je určen 
dětem od 3-6 let 

Dopoledne s bohatým programem (zábavné 

i naučné hry, vyprávění, soutěže) a se svačinou 

i obědem. Každé pondělí, středu a pátek. A po-

kud potřebujete cokoliv zařídit nebo si zacvičit, 

je tady pro vás připraveno hlídání dětí. Hlídáme 

miminka i větší děti. Najdeme pro ně vhodný 

program, zatímco rodiče mají chvíli pro sebe. 

Víkendové hlídání po předchozí domluvě.  

Café Bistro
Kavárna s moderním, velmi oblíbeným ty-

pem obsluhy. Svou kávu si objednáte u pultu, 

my Vám ji přineseme a dále už nemusíte čekat. 

Sami si zvolíte, jak dlouho se u svého stolu zdr-

žíte. Podáváme jen zdravou kávu, to znamená, 

že všechny kávové nápoje jsou vyráběny z es-

pressa s minimálním množstvím kofeinu. Ne-

chybí čerstvé koláče, muffiny, bábovky, ale také 

například domácí tiramisu, panna cotta s čerst-

vým ovocem, créme brulée či dorty.

Zveme Vás do divadla 
Představení pro děti:

10. 11. od 15 hod. – pohádka O princezně, 

která snášela zlatá vejce, Ochotnický spolek 

Matouš.

24. 11.2013 od 15 hod. - Zlatá husa – loutko-

vé představení pro děti od 4 let. Podle pohádky 

bratří Grimmů sepsaly a zrežírovaly Buchty 

a Loutky.

Představení pro dospělé:

10. 11. od 19 hod. - Na správné adrese - Od-

kvétající kabaretní hvězda Georgette pronajímá 

ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu 

na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, 

malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa… 

Ochotnický spolek Matouš.

28. 11. od 20 hod. – Sborovna - Autor hry nás 

zavádí do sborovny odborného učiliště, kde 

nám zcela bez skrupulí představuje současné 

učně. V komediální nadsázce upozorňuje na 

vážný společenský problém, kterým je šikana. 

Divadelní spolek Havlíček, Neratovice.

Do kina na Tematický víkend 
Slovensko
Slovenská filmová tvorba současnosti 

i minulosti. 22. - 24. 11. 2103

22. 11. 2013 – Kauza Cervanová, režie: Robert 

Kirchhoff, dokumentární/drama, SR/ČR, 2013.

23. 11. 2013 – Zázrak, režie.: Juraj Lehotský, 

drama, SR/ČR, 2013.

24. 11. 2013 – Obchod na korze, 

režie.: J. Kadár, E. Klos, drama/válečný, 

Československo 1965.

Filmový klub pro „fajnšmekry“
Do filmového klubu vybíráme klasické filmy 

z české i světové kinematografie a také, jako je 

tomu v měsíci listopadu, současné filmy oceně-

né na mezinárodních filmových festivalech: 

12. 11. ve 20 hod. – Epizoda ze života sběra-

če železa. režie: Danis Tanović, Vítěz Berlinále 

2013, drama, Bosna a Hercegovina, Francie, 

Slovinsko.

26. 11. ve 20 hod. – Cosi je ve vzduchu, režie:  

Olivier Assayas, drama, Francie, ocenění MFF.

Více informací na www.nafialce.cz  

Rezervace na: recepce@nafialce.cz

tel: 323 606 157 

Volnočasové centrum Na Fialce nabízí 

svým návštěvníkům nejen bazén, kino 

a širokou nabídku kroužků pro děti, ale také 

profesionální wellness služby a fyzioterapii.

Uhříněves – Úřad městské části Praha 22 

uspořádal pro širokou veřejnost Den sociálních 

služeb a zdraví. Tato akce byla součástí projek-

tu komunitního plánování sociálních služeb, do 

kterého je městská část Prahy 22 zapojena již 

od roku 2005. Den sociálních služeb a zdraví 

se uskutečnil v Domě s pečovatelskou službou. 

Představili se zde poskytovatelé různých sociál-

ních služeb, výrobci zdravotních pomůcek a nej-

různější spolky a sdružení. Celou akci uspořádal 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví UMČ Praha 

22 ve spolupráci s městskou částí Kolovraty. Nej-

větší zájem byl o praktické pomůcky pro seniory 

a handicapované spoluobčany, například výtahy, 

vozíky a „schodolezy“. Zájemci si také mohli ne-

chat změřit tlak nebo vyzkoušet nordic walking.

Vedoucí odboru Zdeňky Žaludové jsme se ze-
ptali, co znamená pojem komunitní plánování 
sociálních služeb? 

„Sociální služby by měly pomáhat osobám 

v nepříznivé sociální situaci, podpořit je při za-

čleňování do běžného života. Jsou to služby pro 

seniory, pro rodinu, děti a mládež, pro osoby se 

zdravotním postižením, pro osoby ohrožené zá-

vislostí a další. 

Den sociálních služeb a zdraví
Na komunitním nebo-li společném plánování 

se podílejí jak ti, kteří sociální služby z různých 

důvodů využívají a potřebují (uživatelé), tak i or-

ganizace, které sociální služby poskytují a zajišťu-

jí (poskytovatelé) a samozřejmě zástupci městské 

části (jako zadavatelé). Zástupci těchto tří skupin 

se scházejí v pracovních skupinách a zjišťují po-

třeby a názory uživatelů, analyzují stávající soci-

ální služby (jejich dostupnost, kvalitu, finanční 

zajištění apod.), zadává se sociodemografická 

analýza, zjišťují se další nutné informace. Vý-

sledkem dlouhodobé činnosti pracovních skupin 

je takzvaný komunitní plán rozvoje sociálních 

služeb. Cílem tohoto plánování je zajistit dostup-

nost kvalitních a kvalifikovaně poskytovaných 

sociálních služeb, které vycházejí ze zjištěných 

potřeb uživatelů v dané lokalitě a zároveň potřeb, 

které nejsou naplněny nebo chybějí. Komunitní 

plánování však nemá kouzelnou moc, aby doká-

zalo okamžitě splnit všechna přání a očekávání. 

Co si občané z oblasti sociálních služeb přáli 
nejvíce?

Jednou z priorit, tedy přání občanů, bylo sesta-

vení Adresáře sociálních služeb. Dosud byl pře-

hled služeb vkládán do Uhříněveského zpravoda-

Dne sociálních služeb se zúčastnily i děti, 

které si mohly mimo jiné vyzkoušet, jak se 

jezdí na vozíku či pohybuje s chodítkem. 

Zjistily, že to není zdaleka tak jednoduché. 

Snad v nich tato zkušenost „probudí“ větší 

ohleduplnost ke zdravotně postiženým lidem.

je. V tomto roce jsme z rozpočtu hlavního města 

Prahy obdrželi účelovou dotaci na aktivity v ob-

lasti plánování sociálních služeb, proto jsme se 

společně s MČ Kolovraty rozhodli sestavit Adre-

sář služeb. Tento praktický sešit obsahuje všech-

ny potřebné informace a kontakty. Přehledně se-

stavené potřebné informace v něm najdou nejen 

senioři, ale i rodiny s malými dětmi i mladí lidé. 

Tento adresář jsme představili a rozdávali našim 

spoluobčanům právě při příležitosti prvního Dne 

sociálních služeb a zdraví Prahy 22.           

Tehov – To, že se v Tehově lidé rádi baví, doká-

zala opět účast na posledních dvou akcích pro děti, 

které uspořádal kulturní výbor obce Tehov spolu 

s místním sborem dobrovolných hasičů.  Po roce 

zavlála již podruhé na obloze olympijská vlajka 

a po slavnostním zahajovacím ceremoniálu se 

malí závodníci vrhli na zdolávání tradičních i ne-

tradičních disciplín. Ani nepříznivá předpověď po-

časí a mračna v dáli nikomu na bojovnosti neubra-

la a po vydatných sportovních výkonech všechny 

přilákalo připravené občerstvení. 

Další společnou akcí byla již třetí tehovská dra-

kiáda. Tentokrát nás den přivítal sice jasnou oblo-

hou a teplem, ale ubral větru na síle. Nelétalo se 

tak zuřivě jako v loňském roce, ale kdo uměl, 

ten uměl! Odměnu získali nejen ti nejlepší, 

ale všichni malí účastníci. Ani letos nechybělo 

posezení s občerstvením při živé country hud-

bě v romantickém prostředí u lesa a koňských 

stád.

Kulturní výbor obce Tehov spolu s  SDH 

Tehov velice děkují všem za účast na obou ak-

cích a všem pomocníkům, místní společnosti 

Implem a kapele za skvělou zábavu, výpomoc 

a jejich čas. Plán dalších akcí a fotografie nalez-

nete na www.tehov.cz. Těšíme se na viděnou!

NELÉTALO SE TAK ZUŘIVĚ JAKO LONI
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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

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

Strančice – Festival řemesel, Jablečné 

slavnosti a drakiádu ve Všestarech navštívilo 

na 1 500 lidí. Tato skvělá „trojakce“, kterou 

pořádalo mateřské centrum Lodička a MAS 

Říčansko, se letos uskutečnila podruhé 

a opět se velmi vydařila. Velkou zásluhu na 

tom mají všichni pořadatelé, kteří ve svém 

volném čase vše vymysleli a připravili. Díky 

těmto lidem se Festival řemesel a Jablečné 

slavnosti staly nejprestižnějšími událostmi 

na Zápraží. 

Vše začalo drakiádou
Krásný den začal na poli mezi Strančice-

mi a Všestary, kde vypukla drakiáda. Orga-

nizaci si vzali na starosti sdružení Volba pro 

Všestary a všestarští hasiči. Všechny děti se 

mohly radovat z odměny v podobě balónku 

s héliem, sladkostí a drobných dárečků. Od-

měny věnovala Bambule - království hraček, 

obec Všestary, MC Lodička a perníkové me-

daile Radka Bělinová.  

Jablečné slavnosti
Jablečné slavnosti bez jablíček – to by 

opravdu nešlo! I když se úroda letos zpoz-

dila a sady byly zasaženy kroupami, všich-

ni návštěvníci mohli zdarma ochutnávat 22 

odrůd jablek z místních sadů. Akce se zú-

častnili pěstitelé - Ing. Jan Janovský z Otic, 

Ovocnářství Jiřího Nedbala ve Všechromech 

a Sady Ing. Antonína Rezka z Otic. Nejvíce 

lidem chutnali odrůdy Rajka, Sparťan, Bo-

hemia a Gala a Rubín. 

Vyhrál jablečný koláč s karamelem
Soutěžili i místní kuchaři a hospodyňky 

se štrůdly a jablečnými moučníky. Sešlo se 

19 moučníků - tedy plechů a pekáčů s růz-

nými sladkými dezerty. Oceněno bylo sedm 

moučníků, jejichž výrobci dostali pěkné 

ceny a koše krásných jablek. Vítězka Ka-

rolína Koucká ze Strančic dostala za svůj 

jablečný koláč s karamelem strom jabloně 

a poukázky na wellness služby od Hotelu 

zámek Berchtold.

Lidem se akce líbila – a o to šlo!
„Snažili jsme se nabídnout návštěvníkům 

co nejvíce atrakcí, kulturních vystoupení, 

zajímavostí a rukodělných dílniček, aby si 

každý přišel na své a nikdo se nenudil,“ říká 

jedna z hlavních pořadatelek Míša Hupcejo-

vá z MC Lodička. „Věřte, že to pro nás nebyl 

lehký úkol, ale když jsme pozorovali to ob-

rovské množství lidí, kteří přišli a byli spoko-

jení, smáli se, ochutnávali koláče a chroupali 

jablíčka, tak to stálo za to. O krásný program 

se postaraly děti ze základní školy ve Stran-

čicích, děti ze ZUŠ ve Velkých Popovicích, 

malá hasičata z SDH Svojšovice, členové Ant 

Parkour Deadly Team Říčany a z tanečního 

kroužku Street dance Lucie Feglarové. Sou-

bor historického tance Mariane složený z dětí 

a dospěláků od 6 do 20 let přijel až z Libčice 

nad Vltavou a zatančil a nadchl mnohého ná-

vštěvníka středověkou hudbou, tancem a kos-

týmy. Vystoupením prováděl DJ Matoušek. 

Potlesk sklidily i dvě loutkové pohádky - Di-

Obec Vyžlovka rozhodnutím zastupitelstva 

v polovině října 2013 přičlení své území 

k regionu MAS Říčansko. Připojení bude 

platné pro nové programové období, tj. 

od 1. 1. 2014. Na schůzce vedení obce se 

zástupci MASky se obě strany shodly, že 

společnou prioritou pro nové období je 

posílení kapacity škol. Děkujeme za proje-

venou důvěru a těšíme se na spolupráci!

Vyžlovka má sice pouze okolo 570 stálých 

MASka 
podpořila 
108 projektů 
na Říčansku, 
každý druhý 
projekt uspěl!

Od roku 2008, kdy pro svých 39 obcí MAS-
ka funguje, proběhlo celkem 12 výzev na po-
dání žádostí o finanční prostředky z Progra-
mu rozvoje venkova, který MAS Říčansko 
pro naši oblast administruje. Rukama Pav-
líny Filkové, Ludmily Třeštíkové a Petry Pří-
lučíkové z profesionálního týmu MAS prošlo 
celkem 193 projektů ve výši požadovaných 
dotací  100 175 924Kč, z toho 108 projektů 
ve výši dotace 55 757 733Kč bylo podpoře-
no a konečně 99 projektů administrováno. 
Nyní se ještě na Říčansku realizuje a čeká na 
proplacení okolo 50 projektů, podpořených 
z MAS.  

MAS sama realizovala 3 projekty spolu-
práce za dalších 8,6mil. Kč na podporu lep-
šího života na Říčansku, podporu cestovní-
ho ruchu a místních drobných podnikatelů. 
Vytvořili jsme vycházkové trasy, zakoupili 
mobiliář pro realizaci festivalů, zavedli regi-
onální značku Zápraží-originální produkt.

V novém období se MAS bude věnovat 
hlavně investicím do škol a školek a pokra-
čovat v podpoře infrastruktury, volnočaso-
vých aktivit a propagaci místních výrobců 
i celého regionu. Chcete-li se dozvědět více, 
sledujte stránky www.mas.ricansko.eu

Přehlídka 
MASek 
v Říčanech

Ne nejde o žádné maškarní! Jen se sejdou 
zástupci všech místních akčních skupin Stře-
dočeského kraje 22. listopadu 2013 na jedná-
ní Krajské sítě MAS v  Městském kulturním 
středisku U Labutě. Setkání nad přípravou 
nového období dotací z EU zahájí starosta 
města V. Kořen, který aktivitu MAS a komu-
nitně vedeného místního rozvoje podporuje. 
MAS Středočeského kraje jsou nejaktivněj-
ší organizace tohoto typu v České republice. 
V rámci minulého období přinesly do kra-
je více než 500 milionů Kč. Jsou také členy 
v pracovních skupinách při ministerstvech, 
které připravují Operační programy pro 
čerpání dotací po roce 2014. 

obyvatel, ale s chataři hlavně v létě toto 

číslo prudce stoupá. K návštěvě láká pře-

devším možnost rekreace na zdejším kou-

pališti, okolní hluboké lesy nabízí chvilku 

oddechu a samozřejmostí je také možnost 

sportování. V katastru obce leží i část chrá-

něnné krajinné oblasti Voděradské bučiny. 

Za Vyžlovským rybníkem začíná malebná 

kopcovitá krajina, vhodná pro letní 

(cyklo)turistiku i zimní běžkování. 

Vyžlovka nám udělala radost

Myslíte si, že 
církve, obce 
a MASky nejdou 
dohromady?

Přijďte se podívat a diskutovat na otevře-

nou konferenci 4. listopadu od 13 hodin do 

arcibiskupského paláce na pražské Hrad-

čanské náměstí. Povídat si budeme nad 

zajímavými tématy:

� Nejsou dotace vlastně nemravné a ne-

spravedlivé, nemá si každý pomoci sám? 

Na otázky bude odpovídat vedle 3 dalších 

hostů i ředitelka MAS Říčansko – Pavlína 

Filková.

� Proč se o příbězích dobra, které nejsou 

o násilí a aférách tolik nenatáčí a tím 

vlastně v povědomí společnosti jakoby 

neexistovaly, nebo byly samozřejmé?

Třeba i na tuto otázku odpoví známá 

redaktorka ČRo Veronika Sedláčková.

� Jak jsou na tom rozpočty neziskovek 

a jak sociální práce? Mají na sebe sami 

vydělat?

� Měří se právo a spravedlnost všem 

stejnou měrou? Máme se bát?

Věříme, že konference s podtitulem 

„Nebojte se spolupráce“ přinese naději! 

Přihlásit se na poslední chvíli můžete na 

kontaktech MASky (vstup je zdarma). Po-

kud termín propásnete, sledujte náš web 

a závěry z konference. Více také na http://

konference2013.webnode.cz/
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Jablíčka, řemesla a draci

vadlo KAKÁ „O Palačince Pepince“ a divadlo 

při Sokole Velké Popovice „O zlé koze“. Nejen 

mladé publikum pobavil Ochotnický divadelní 

spolek „Strančické divadlo Pro radost“,“ uzavře-

la Míša Hupcejová.

Festival řemesel
Návštěvníkům se představili nejrůznější ře-

meslníci, kteří prodávali své výrobky a někteří 

si připravili i rukodělné dílny. Svoje výrobky 

zde předvedli i držitelé certifikátu „originální 

produkt Zápraží“ - šperkařka paní Podskalní-

ková, dráteník pan Dunaj, kovář pan Štafek, 

autorka originálních kabelek paní Graclíková, 

perníkářka Radka Bělinová, keramička paní 

Pudíková, malířka oděvních doplňků paní Je-

níčková a další.

KOMU PATŘÍ PODĚKOVÁNÍ?

Díky patří hlavním organizátorkám: Haně Jarošové, Michaele Hupcejové a Petře Přílučíkové. Dále Pavlíně a Romaně 
Filkové, Pavle Peltanové, občanskému sdružení Dvě věže za zapůjčení stánků a pomoc Lucii Sládečkové, Karolíně Kouc-
ké, Michaela Žabkové, Ivě Šrámkové, rodině Kozákových, děvčatům u moučníků a jablek Kateřině Hrabánkové, Hance 
Jedličkové, Janě Dočkalové, Martině Trdlové, Jitce a Jirkovi Jančíkovým, Michale Kačerové, Pavlovi a Markovi Jarošovi, 
Alešovi Bublovi, za obsluhu zvuku Vojtovi Hupcejovi a Tomáši Pelákovi a půjčení ozvučení sdružení Eldorádo.
Slavnosti podpořily a hlavními sponzory jsou obec Strančice, Asociace regionálního značení, Ovocnářské sady 
Ing. Jana Janovského z Otic, Ovocnářství Jiřího Nedbala ve Všechromech a Sady Ing. Antonína Rezka - Otice, 
Ing. Hana Jarošová, obec Všestary, Muzeum Říčany, zámek Berchtold Vidovice, měsíčník Zápraží, Bambule-království 
hraček, OC Lihovar Říčany, pekařství Frydrych, Sbor dobrovolných hasičů Svojšovice, za bezplatný pronájem areálu 
děkujeme majiteli Martinu Pelákovi a jeho rodině.



CO SE DĚJE V LISTOPADU U BOUDŮ?

� 9. - 10. 11. – Přijďte si pochutnat 

na Svatomartinské huse a Svatomartinském víně, doporučujeme rezervaci na tel.: 776 150 060.

� 9. 11., 16. hod. – Posvícenecká zábava, pořádá ÚMČ Kolovraty.

� 11. 11., od 19 hod. – Jazzový večer – Steamboat Stompers. Kapela vznikla v roce 1968 a od té 

doby zraje jako víno. Účinkovala ve většině evropských zemí a zúčastnila se dixielandového festivalu 

v San Diegu. Nenechte si ujít skvělou muziku, zpěv a také výbornou večeři.

� 17. 11., od 12.30 hod. – Kolovratské piškvorky 2013 – turnaj pořádá RC MACEK ve spolupráci 

s Klubem U Boudů. 

� 21. 11., od 17 hod. – srdečně zveme na ochutnávku 

francouzského „Beaujolais Nouveau“. 

� 22. 11., od 19 hod. – Koncert Medvěd 009, 

Cocktail...alá motejl, Jafferson. Užijte si koncert 

hned tří skvělých pop-rockových skupin v jeden večer. 

Ve skupině Medvěd 009 hraje a zpívá Vašek Bláha 

ze skupiny Divokej Bill.

� 23. 11., od 19 hod. - Folkový večer – Rubinet.

� 24. 11., od 19 hod. – DS UCHO – skvělí ochotníci 

z Uhříněvsi. 

� 30. 11., od 18 hod. – Beseda Adventní posezení

Život v kraji Život v kraji

Hotel zámek Berchtold pro vás na listopad 
připravil zajímavé akce. Těšit se můžete na 
dozlatova upečené husičky, ochutnávku mla-
dého vína a také na zábavné akce pro děti.

Restaurace Kouzelná zahrada
pro vás rozšířila jídelní lístek, ve kterém na-

jdete oblíbené „lidovky“ i delikatesy pro ná-

ročnější hosty. Každý týden se můžete těšit na 

nové menu s hlavními jídly od 95 Kč, ale i na 

stálá oblíbená jídla jako tradiční hovězí svíč-

ková se smetanovou omáčkou a karlovarským 

knedlíčkem od šéfkuchaře Zdeňka Samce.

Restaurace také láká na nekuřácké prostředí 

s příjemnou obsluhou a dětským koutkem.

Gastronomické akce:
9.–17. 11. Svatomartinská husa 

11. 11. Ochutnávka mladého vína v 11 hod.

20. 11. Ochutnávka Beaujolais Nouveau 2013 

23.–30. 11. Týden rybích specialit

Štika na másle a smažené jikry
Na co se můžete těšit v Týdnu rybích speci-

alit jsem se zeptali šéfkuchaře Zdeňka Samce. 

„Čtenáři Zápraží mohou přijít ochutnat kapra, 

štiku, candáta a podle aktuální nabídky i další 

druhy. Upřednostňuji jednoduché, moderní re-

cepty, které nechají vyniknout chuti ryby. Těšit 

se můžete například na pečenou štiku na másle 

s glazovanou mrkví a pečenými bramborový-

mi soudky. Nebude chybět rybí polévka a jako 

předkrm smažené mlíčí a jikry. Aktuální nabíd-

ku najdete na webových stránkách.“

30. listopad – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
A ZVONKOVÝ PRŮVOD

Před první adventní nedělí se na zámku usku-

teční tradiční Mikulášská nadílka, která je spo-

jena se zvonkovým průvodem po zasněženém 

zámeckém parku a vyháněním nezbedných čer-

tíků z opravdového PEKLA! Přijde také Miku-

láš se svou knihou hříchů a andělíčci mu budou 

pomáhat rozdávat dobrůtky hodným dětem. Bě-

hem akce se také můžete těšit na tradiční vánoč-

ní zvyky jako je lití olova, zpívání vánočních 

koled, pouštění skořápek a krájení jablíček.

Děti si budou moci rovněž nakreslit přáníčka 

Ježíškovi!

Nejkrásnější místo pro svatbu
Marriage Guide soutěž o Svatební místo roku 

2013 – Hotel zámek Berchtold se dostal do no-

minace o nejkrásnější místo pro uspořádání 

svatby. Pokud nás chcete podpořit, hlasujte na 

http://svatebni.mgmagazine.cz/cz/svatebni-

-misto-roku-2013/hotel-zamek-berchtold.html. 

DĚKUJEME!

HOTEL 

zámek 

BERCHTOLD, 

Hlavní 6, Kunice - Vidovice, 

251 63 Strančice, tel: 313 039 741, 

hotel@zamekberchtold.cz, 

www.zamekberchtold.cz

Vyhlášená svíčková 

„ala Berchtold“

Grilovaný candát s hráškovými lusky 

a citrónovou 

pěnou

TIP na vánoční dárek

Už jste přemýšleli čím na Vánoce obda-

rovat své blízké? Nabízíme vám celoroční 

vstupenky na rok 2014 pro celou rodinu 

za 980 Kč na všechny akce, k tomu volné 

hodiny sportu a prohlídku zámku!

Restaurace a kulturní dům U Boudů v Kolo-
vratech funguje jako přirozené společenské 
centrum obce. Lidé sem chodí nejen za dobrým 
jídlem a pitím, ale také za kulturou. 

Konají se zde divadelní představení, plesy, koncer-

ty živé hudby, besedy, představení pro děti, cestopis-

né přednášky nebo také vítání nových občánků. Ten-

to pestrý kulturní život má „na svědomí“ občanské 

sdružení Klub U Boudů, které si klade za cíl sdružo-

vat občany z Kolovrat a okolí, organizovat nejrůzněj-

ší zajímavé akce a také podporovat rozvoj dětí. 

Co se děje v Kolovratech U Boudů?!

Aktuální jídelní lístek, přehled kulturních 

akcí a možnost elektronické rezervace 

vstupenek najdete na www.klububoudu.cz, 

www.uboudu.cz, e-mail: 

restaurace@uboudu.cz, tel.: 776 150 060. 

Dozlatova pečené husičky a mladé víno
na Berchtoldu

Nenechte si ujít jazzové večery 

s kapelou Steamboat Stompers.

Od 1. 11. probíhá výstava historie 

KD U Boudů

Ve vestibulu kulturního domu si můžete 

prohlédnout 6 panelů rekapitulujících 

historii hostince, která sahá 

až do roku 1898.
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  Přijďte si k nám zaplavat 
  se svými dětmi. 

Pod vedením lektorky se naučíte správnou 

manipulaci s dítětem ve vodě. S vaším mi-

minkem si užijete nádherné chvíle při plavání 

v klubíčku, splývání na zádech a na bříšku. 

Seznámíte se s abecedou potápění, při kterém 

se využívá přirozený reflex kojence (zatajení 

dechu při styku obličeje s vodou), a se zákla-

dy tolik potřebného otužování. Dítě starší šesti 

měsíců může začít navštěvovat kurzy plavání 

v bazénu se slanou vodou o teplotě 30 °C. Díky 

zábavnému kurzu se spoustou pomůcek a hra-

ček se vaše děti naučí plavat a vodu si budou 

užívat. Kurzy mají osm lekcí a v rámci běžícího 

kurzu je možnost nahrazení všech omluvených 

lekcí. Na základě objednání zabezpečujeme 

v dopoledních hodinách hlídání sourozenců na-

šich plaváčků. 

Nebojte se plavání v zimě
Pokud navštěvujete s dětmi plavecké kurzy 

v zimě, nemusíte se obávat nachlazení. Stačí, 

když dodržíte jednoduché pravidlo – nechat 

děťátko alespoň 30 minut aklimatizovat a ne 

okamžitě vyběhnout ven nebo do auta. Nestačí 

jen vysušit vlásky fénem, který vám rádi půjčí-

me, ale je potřeba, aby se vysušila i ouška a nos 

SVĚT DĚTÍ NA DLANI

a tělíčko si zvyklo na přechod z teplé vody. Svět 

dětí na dlani vás po kurzu rozhodně nikam „ne-

vyhání“. Nabízíme vám odpočinkové prostory se 

stolky, židlemi a také křesílky, kde můžete strávit 

příjemné chvíle s kamarádkou. Samozřejmě ne-

chybí bezpečné a čisté dětské koutky na hraní. 

Novinkou jsou  „Hojdavaky“, které jsme připev-

nili u stolků, takže maminky mohou pít v klidu 

kávu nebo pracovat (restaurace má připojení Wi-

-fi) a děťátko vedle sebe kolíbat. 

Pokud se zdržíte na oběd, 
žádný problém! 

Vyberete si u nás kvalitní pokrmy pro děti již 

od 18 měsíců. Maminkám připravíme polév-

ku do hrníčku nebo si můžete dopřát čerstvou 

bagetu (doplňujeme každý den) či výtečné ko-

láče. A už jste ochutnali skvělou kávu Dallmayr 

z našeho nového profesionálního kávovaru? 

K nám si můžete donést i připravené jídlo z do-

mova – půjčíme vám nádobí i mikrovlnku.

Kontakt: 

„Svět dětí na dlani“, 

Černokostelecká 2205, 

251 01 Říčany u Prahy

(parkoviště vedle obchodu LIDL), 

Tel. do recepce: 323 605 426, 602 540 115, 

www.svetdetinadlani.cz

Oslava narozenin v bazénu

Ve Světě dětí na dlani si můžete objednat 

nezapomenutelnou narozeninovou oslavu. 

O vaše děti se postará zkušený lektor 

– připraví nejrůznější hry, hádanky, 

malování a zábavu v bazénu. 

Doporučujeme!
Pro zdraví vašich dětí vám doporučujeme 

aromakosmetiku značky Ellinor – skvělé 

zkušenosti máme například s nosním 

olejíčkem proti rýmě a také s voňavou 

bylinnou koupelí na posílení imunity. 

Přijďte si k nám vybrat.

Restaurace U Boudů
je otevřena každý den od 11 do 23 hod. Va-

říme pro vás poctivé hotovky „za pár korun“ 

i speciality našeho šéfkuchaře, které si jistě 

zamilujete. Čepujeme několik druhů piv, včet-

ně nepasterizovaného, i točených limonád. Re-

staurace je nekuřácká. Pro milovníky doutníků 

a dýmek je k dispozici uzavřený salónek, kde 

si můžete vychutnat i mnoho různých koňaků, 

rumů, champagne a vín.
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10. 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

Lensedelského předadventního 

tržíku v místním kulturním  domě. 

A co si pro vás vystavovatelé při-

pravili? Tak především spoustu za-

jímavých adventních dárků, věnců, 

ubrusů, keramiky, koření, bylinek, 

šperků a mnoho dalšího. Vstupné 

je dobrovolné a výtěžek poputuje 

místním dobrovolným hasičům. 

Občerstvení  bude samozřejmostí 

s možností  posezení.  Přichystány  

budou i  vyhledávané místní speci-

ality od těch nejlepších kuchařek 

a kuchařů z Lensedel a okolí. 

Jste prodejci vánočních věciček 

a chtěli byste se také  zúčastnit? 

Pak kontaktujte paní Vaňkovou na 

tel. čísle 603 842 446.

  30. listopad
� Velké Popovice – Zveme 

všechny občany na v pořadí šesté 

povídání o historii Velkých Popo-

vic, které se uskuteční od 14.00 

v Místní lidové knihovně. Téma 

tohoto setkání jsou živnostníci. 

Přijďte opět společně zavzpomínat 

a užít si příjemné chvíle!

� Kunice – Hotel zámek Berch-

told – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

A ZVONKOVÝ PRŮVOD. Přijdou 

čerti, Mikuláš se svou knihou 

hříchů a andělíčci mu budou 

pomáhat rozdávat dobrůtky hod-

ným dětem. Během akce se také 

můžete těšit na tradiční vánoční 

zvyky jako je lití olova, zpívání vá-

nočních koled, pouštění skořápek 

a krájení jablíček.

� Uhříněves – VÝTVARNÁ DÍLNA 

VÁNOČNÍ ZDOBENÍ VĚNCŮ 

Přijďte si vytvořit krásnou dekoraci 

na stůl či dveře ještě před první 

adventní nedělí. Tradiční výroba 

adventních věnců, letos pro velký 

zájem dva termíny 9-12 a 14–17 

hodin. Účastnický poplatek 80 až 

120 Kč za věnec. Koná se ve 2. 

patře Domu UM, rezervace míst 

a bližší informace na bursikova@-

dumum.cz.

  1. prosinec
� Říčany – Nedělní pochod 

s Líbou, trasa: Vyžlovka - Jeva-

ny - Mukařov, 14,5 km. Odjezd 

autobusem č. 381: Říčany k žel 

st. 8.21 hod. Přihlášky na tel: 

723 513 431 nebo email : libuse.

rohoskova@centrum.cz. Další 

informace : www.kct-ricany.cz

� Uhříněves –  OPEN TURNAJ 

- STOLNÍ TENIS 

Otevřený turnaj ve stolním tenise 

pro všechny dívky a chlapce roč-

níku 1995 a mladší. Turnaj se koná 

v uhříněveské sokolovně (vedle 

Divadla U22 – Bolka Polívky, na-

proti tenisovým kurtům).  Startov-

né 50 Kč za hráče.  Registrace do 

8:30, v 9 hodin zahájení turnaje. 

Předpokládaný konec v 15:30, 

hraje se o sladké ceny a medaile. 

Bližší informace a přihlašování: 

cermak@dumum.cz.

Kolovraty Klub U Boudů
� 3. 11. od 18 hodin – Dušičkové posezení - posezení a diskuze 

nad tématem umírání a znovuzrození ... (vstupné dobrovolné) 

� 11. 11. od 19 hodin – Jazzový večer - Steamboat Stompers 

- Večer hraje kapela Steamboat Stompers a její hosté (překvapení 

kapelníka) k tanci i poslechu, to vše doplněno výbornou večeří 

(vstupné 260 Kč) 

� 19. 11. od 19.30 hod – Past na myši - DS UCHO - Divadelní 

spolek UCHO z Uhříněvsi hraje detektivní hru Agathy Christie 

(vstupné 50 Kč) 

� 22. 11. od 19 hodin – Zábava - Medvěd 009, Cocktail...alá mo-

tejl, Jafferson – (vstupné 150 Kč) 

� 23. 11. od 19 hodin - Folk-country koncert - Rubinet a Appaloo-

za (nordic country), vstupné 90 Kč. 

� 30. 11. od 18 hodin – Adventní posezení – příjemné posezení 

a povídání (vstupné dobrovolné). 

Podrobnější informace a rezervace na  www.klububoudu.cz

Rouhači
Pak sfoukneme svíce, povídáme, popláčeme si…

Sálu v říčanské Oáze někteří říkají trpělivě 

kaple, mají pravdu, na nějakou hodinku v ne-

děli tak vypadá. Pak sfoukneme svíce, poví-

dáme, popláčeme si, posmějeme se a jdeme 

domů nebo na kafe. Herbert popadl svůj klari-

net a jak má ve zvyku, rychle směřoval k autu 

na parkovišti. Ve vzduchu ještě zněly tóny ka-

pely, ale on se spěšně rozloučil a odejel. Pak 

mi vyprávěl, že po celé cestě děkoval Pánu 

Bohu, že si mohl zahrát, že mohl být s ostatní-

mi. I když nabízený chléb a víno, jak to křes-

ťané dělají při Večeři Páně, pro tentokrát taktně 

odmítl, necítil se pro hodování. Ale chtěl být 

s ostatními. V autě tedy zřejmě zněly varhany 

vděčnosti. Tak, jako po kostele někdy varhaník 

ukazuje, co nástroj umí, tak za volantem šlapal 

Herbert na pedály. Doma si sedl na zápraží svého 

domku a nechal se laskat podzimním sluníčkem. 

A na tom místě mu Pán Bůh položil na srdce, aby 

se zbavil dluhů a vyrovnal všechno, co vyrovnat 

lze. Potkali jsme se pár dní poté, co oběhal banku 

a domluvil narovnání. Nechce dlužit, chce žít. 

Víte, náboženství může vypadat jako nebeské 

placebo. A víra jako soubor dogmat popsaných 

v tlusté knize. Herbert a mnoho dalších mne, fa-

ráře, učí, že víra je zcela pozemský postoj narov-

nání, rozumnosti, taktu, odpuštění, práce, počítání 

a věrnosti. Prostě všeho pozemského. A nadto 

i nebeského. To ale už neumím tak dobře popsat. 

Nabízím rozhovor každému, kdo o něj požá-

dá. Domluvme se, napište mi, pokud potřebujete: 

dkvasnicka@gmail.com a telefon 604 947 739.

Daniel Kvasnička, 

farář

Co ještě nabízím? Zase učím Základy 

víry, tentokrát v Kolovratech v doutníko-

vém salónku restaurace kulturního domu 

U Boudů, v úterý navečer. Termíny najdete 

na www.cb.cz/kolovraty. Ta aktivita si říká 

OKNO. A ještě: Na Hradčanech, v arcibis-

kupském paláci, debatujeme 4. 11. 2013 od-

poledne s náboženskými i nenáboženskými 

lidmi o spolupráci ve společnosti, o vzájem-

né úctě a pomoci. Detaily najdete na www.

nebojte-se.info. 

Na viděnou! 

  3. listopad
� Louňovice – 5. díl přednáš-

kového cyklu „Cesty kamene“, 

téma: „NÁHROBNÍ KAMENY NA 

ČERNOKOSTELECKU“. V Restau-

raci U Henců od 17 hod. pořádá 

Spolek staromilců v Louňovicích, 

prezentaci přednese Otto Krutský.

  7. listopad
� Kamenice – Kulturní dům, 

od 9 hod. - PEJSEK A KOČIČKA

Hravé divadlo Brno. Vstupné 40 Kč.

  8. listopad
� Všedobrovice – Hasičárna, od 

19 hod. Kilimandžáro – posezení 

s Michaelou Eiseltovou. Vyprávění 

o náročné výpravě na africký vrchol 

a prezentace fotografií.

  10. listopad
� Ondřejov – SKC zve na akci 

– STEP AEROBIC a BODY 

STYLING s Jaroslavem Vobrem, 

lektorem Českého svazu aerobiku, 

fitness a tance od 8.30 do 11.15 

hod. Dále zve na prožitkovou akci 

RODINNÉ KONSTELACE s Bárou 

Bekovou od 13 do 18 hod.

� Říčany – Nedělní pochod s Lí-

bou, trasa: Davle - Jílové - Kamen-

ný Přívoz, 17 km. Odjezd vlakem: 

Říčany 7.38 hod. Přihlášky na tel: 

723 513 431 nebo email : libuse.

rohoskova@centrum.cz. Další infor-

mace : www.kct-ricany.cz.

  12. listopad
� Uhříněves – Keramické 

tvoření pro dospělé a seniory. 

Dům UM pořádá otevřenou dílnu. 

Seznámíte se s keramickou hlínou 

a vyzkoušíte si práci s ní, budeme 

modelovat, vykrajovat z plátů, 

dekorovat krajkou, rytím, razítky 

a mnoho dalšího. Možno reali-

zovat svůj vlastní návrh. Koná se 

vždy od 17 do 19 hodin, poplatek 

na osobu: senioři 50 Kč, dospělí 

150 Kč. Bližší informace a rezerva-

ce na bursikova@dumum.cz. Tato 

dílna se bude ve stejný čas konat 

i 26. listopadu.

  16. listopad
� Říčany – Centrum Na Fialce, 

Malování na hedvábí – mořská hlu-

bina. Bližší info www.nafialce.cz.

  23. listopad
� Lensedly – v sobotu od 9 do 17 

hodin se bude konat již 6.  ročník 

PODZIMNÍ SLAVNOST 
V POHÁDKOVÉ OLIVOVNĚ
9. listopadu
Tímto srdečně zveme všechny, kteří mají chuť, dobrou nála-

du a chtějí strávit volný čas aktivně, do Olivovny na tradiční 

i netradiční zábavu, která se mohla uskutečnit díky finanční 

podpoře z grantového fondu města Říčany.

Akce začíná již od 13 hodin a všichni se mohou těšit na vystoupe-

ní zpěvačky Heidy Janků, tatínkové a kluci na předváděcí jízdy ve 

vozech Mercedes - Benz od společnosti CAR MOTORS MB. Prá-

vě tato firma věnovala do tomboly velice atraktivní první cenu. 

Slavnosti v Olivovně okoření ukázky práce říčanských dobrovolných 

hasičů, nejedno hudební představení a vystoupení nejrůznější zá-

jmových klubů a sborů z Říčan. Překvapením bude vystoupení ma-

lých pacientů naší léčebny. Poděkování patří slevovému portálu 

PEPA.CZ a prodejně BAMBULE, které věnovali dárečky do tomboly 

a pro děti. Rozdávat je budeme všem malých účinkujícím a také 

všem dětem, které budou plnit rozličné úkoly na pohádkových sta-

novištích při lampionovém průvodu. Mediální podporu nám poskytl 

časopis ZÁPRAŽÍ. Tímto všem našim sponzorům, dárcům a široké 

veřejnosti velice děkujeme! Více informací o Podzimní slavnosti 

v pohádkové Olivovně naleznete v sekci Aktuality na našich webo-

vých stránkách www.olivovna.cz

Volnočasové centrum 
Na Fialce Říčany
Centrum Celoživotního vzdělávání 

srdečně zve na přednášky:
14. listopad

9:00 PaedDr. Hana Čechová: Desatero pro výživu.

11:00 Doc. PhDr. Ivan Klimeš, CSc.: Éra němého filmu v Česko-

slovensku.

14:00  Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Starověké Řecko.

28. listopad

9:00 PaedDr. Hana Čechová: Výživa pro zdraví a krásu.

11:00 PhDr. Jaromír Kazda: Nástup moderny.

14:00 Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Řím královský a republikový.

Nenechte si ujít koncerty Na Fialce

V multifunkčním sále Na Fialce, který se pyšní výbornou akus-

tikou se můžete těšit na adventní koncert skvělého klarinetisty 

Felixe Slováčka mladšího (12. 12.) nebo vystoupení zpěváka 

a skladatele Richarda Pachmana (19. 12.)

Sociální rehabilitace v Modrých dveřích

Posláním OS Modré dveře je podporovat a zvyšovat soběstač-

nost, samostatnost a nezávislost duševně nemocných a men-

tálně postižených osob v oblasti ekonomické, sociální i kulturní, 

a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností. 

Využíváme již osvojené návyky klientů a posilujeme je mj. nácvi-

kem a činností běžných pro samostatný život. V současné době 

probíhá nábor klientů do sociální rehabilitace, a proto přinášíme 

základní informace o této sociální službě, kterou mohou klienti 

využívat zcela zdarma.  

Cílové skupiny: 

* Osoby s chronickým duševním onemocněním

* Osoby s mentálním postižením

Forma poskytování pomoci: ambulantní, terénní. Prostřednic-

tvím využívání programů Modrých dveří a dle individuálních 

plánů naplňuje klient úkony v rámci sociální rehabilitace. 

Nabízíme rehabilitační řemeslné dílny: Košíkářská, Keramická, 

Textilní, Šperkařská, Ateliér kombinované tvorby.

Rehabilitační programy: Trénink kognitivních funkcí, Job club 

(teoretická a praktická příprava pro hledání zaměstnání), Před-

porodní a rodičovská poradna, Podporované zaměstnávání, 

Nácvik sociálních dovedností, Individuální a skupinové pora-

denství, Práce na zahradě, Práce v terénní kavárně, 

Úklid v  terapeutickém centru Modré dveře, Kuchyňské práce.

Zájemci se mohou hlásit buď na adrese Modrých dveří, náměstí 

Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, na telefonech: 

321 678 474 a 725 830 830 nebo na emailu: 

modredvere@modredvere.cz. 

Řemesla a ohňová 
show nakonec
Uhříněves – Dům UM uspořádal již druhý 

ročník akce Středověk v Domě UM. Po 

zahajovací ukázce dobových tanců si 

návštěvníci mohli vybrat, které řemeslo 

si vyzkouší nejdříve. Připraven byl kovář, 

který děti učil opracovávat kovový prut, 

řezbář,  u něhož jste si mohli vyřezat mis-

ku. Zvláště kluci se hnali do stanu vojáka 

s ukázkou různých zbraní a malou lekcí 

v šermu. U dalšího stanu paní krajkářka 

vesele přehazuje paličky u „herdule“. 

Kdo chtěl, mohl si vyrobit náramek či 

utkat obraz. V programu dále nechyběl 

košíkář, kejklíř, kolotoč, sokolníci s dra-

vými ptáky, nebo ohňová show.

Česko-anglická školka 
FIALKA v Choceradech 
� CENA ZA MĚSÍC 4 300 Kč 

(docházka 5x týdně včetně jídla) 

� Zbývající volná místa pro děti od 2 let 

� Otevřeno denně 7 – 17.30 hod.

� Kontakt: Jana Lightburn, e-mail: j.lightburn@seznam.cz 

tel.: 775 614 778, www.fialka-chocerady.cz

Divadelní soubor ochotníků DIPONA bude sídlit 

v hotelu Hubert v Louňovicích, kde se hrálo divadlo 

až do roku 1960. O jeho činnosti jsou dochovány zázna-

my u místních „Staromilců“. 
� 2. 11. od 15. hodin se zde uskuteční po 53 letech divadelní před-

stavení pro děti. Divadelní soubor SVATOPLUK z Benešova přiveze 

pohádku na motivy Josefa Lady Líný Honza. 

� 30. 11. přijede pobavit malé i velké diváky Jiří Cinkejs ze svou 

KOCÁBKOU z Chocerad.

� 7. 12. Čertovská pohádka, soubor Svatopluk z Benešova.

Nový spolek v Hrusicích
V Hrusicích vznikl nový spolek s názvem 

„Ladův národopisný soubor z Hrusic“. 

„Již ne ve spojení s městem Říčany, ale nový samostatný hru-

sický spolek. Ještě vysvětlení proč píši spolek a ne občanské 

sdružení,“ vysvětluje starosta Ladislav Tesařík. „Na základě 

novely občanského zákoníku se všechna občanská sdružení 

musí přeregistrovat na „staronové“ označení spolky. Vedoucí 

souboru paní Andrea Stocková zajistila i logo novému spolku, 

kterému pan Josef Lada dal požehnání.“ 

V případě zájmu kontaktujte vedoucí souboru paní Stockovou, 

telefon: 606 652 537.



Život v kraji Život v kraji

OUTDOOROVÁ PRODEJNA V ŘÍČANECH S KOMPLETNÍM SORTIMENTEM ZNAČKY SALEWA

Raisova 2/Černokostelecká, 251 01 Říčany, tel.: +420 323 631 123, +420 724 193 978 , e-mail: alpine@matum.cz, otevřeno: po-pá 8.30 -18 hodin, so 8 -12 hodin

www.matum.cz
PŘI NÁKUPU 

S TÍMTO 
INZERÁTEM 
SLEVA 50% 
NA KAŽDÝ 

TŘETÍ 
PRODUKT!

Bývalá indiánská restaurace 

Alesso v Mnichovicích 

změnila majitele a zcela jiný 

bude i styl a vzhled nové 

kavárny/vinárny 

„Club Cafeé Alesso“. 

Speciální káva Alesso
Rekonstrukce bude dokončena v polovině 

listopadu. „Potom všechny srdečně zveme, 

aby se k nám přišli podívat a doufáme, že se 

nové, moderní, svěží prostředí bude líbit,“ 

říká majitelka Petra Štolcová. „A na co se 

můžete těšit? Club Cafeé Alesso bude nabí-

zet prvotřídní čerstvě praženou kávu. Ochut-

nat můžete speciální směs, kterou pro naši 

kavárnu připraví mistr barista. Ke kávě se 

Skvělá káva, víno a křupavé croissanty
bude podávat výhradně čerstvé, voňavé pečivo 

a zákusky. Na výběr budou domácí sladké dob-

roty – nejrůznější koláče, buchty, štrúdly, dortí-

ky a croissanty. Chystáme se také péct domácí 

chléb a naší specialitou budou zapékané bagety 

s různou náplní podle přání hostů. Otevřeno 

bude již od osmi hodin ráno, takže všechny zve-

me na výtečnou snídani,“ doplňuje Petra.

Račte do salónku
K dispozici je i salónek, který je vhodný pro 

privátní akce, jako jsou svatby a rodinné oslavy, 

nebo pro firemní večírky, jako jsou například 

nyní chystaná předvánoční posezení. 

Ubytování vám poskytne penzion s šesti útul-

nými pokoji.

Posezení u krbu a u vína
Interiéru kavárny dominuje velký krb, u kte-

rého si můžete vychutnat vína výtečných zna-

ček – například produkci z Kobylí. Chybět 

nebudou ani zajímavé akce jako například 

ochutnávky vína, kávy a večerní posezení 

s hudbou. Kavárnu bude mimo jiného zdobit 

také piano a čekají nás i večery s romantic-

kými zvuky houslí.

Novinky sledujte na facebooku nebo na 

www.alesso.cz. Kontakt: 

Club Cafeé Alesso, Pražská 15, Mnichovi-

ce, tel.: +420 721 954 988, 

e-mail pension@alesso.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu – přijďte posedět ☺

Listopad bude v Hostinci 
v Doubku ve znamení zvěřino-
vých hodů. Přijďte ochutnat 
nápadité recepty z kančího či 
srnčího masa.

Nejdříve procházka, pak oběd
Těší nás, že vám chutnají naše 

nedělní obědy. Celá rodina si vyjde 

na procházku a příjemné sobotní či 

nedělní dopoledne zakončí u nás 

na dobrém jídle. Speciální víken-

dový jídelníček si můžete přečíst 

na webu, abyste se měli na co tě-

šit. Menu stojí max. 99 Kč. Samo-

zřejmě nikdy nechybí sladká tečka 

na konec a kvalitní káva. Pro děti 

připravujeme pro chladnější poča-

sí horkou čokoládu, a to tmavou 

i bílou. Zejména maminky ocení 

naše kvalitní sypané ovocné čaje 

Cocola. Vybrat si můžete ze 13 

druhů. „Vydatnější“ zahřátí obsta-

rá svařáček či domácí grog. A už 

jste ochutnali Bombardino? To je 

vaječný koňak zahřátý s mlékem 

a whisky a zdobený šlehačkou. 

Těšit se také můžete na kvalitní 

točená vína od nového dodavatele 

a míchané nápoje. 

Hostinec v Doubku – Lália a Bombardino
Ve společenském sále pro 

vás rádi uspořádáme svateb-

ní hostinu. Také u nás můžete 

oslavit narozeniny vašich 

dětí. Připravíme zábavný pro-

gram, aby se děti nenudily, 

postaráme se o originální 

pohoštění, včetně dortu. Vy 

si oslavu v klidu užijete a ne-

budete muset uklízet. Pokud 

máte zájem o pronájem 

prostor, organizační zajištění 

akcí, zavolejte nám…

Hostinec v Doubku,  

telefon: 721 138 011 

– rezervace, prodej 

vstupenek, informace. 

www.hostinecvdoubku.cz

Hospůdka V Doubku pro vás na listopad připravila: 

8. listopadu – Nenechte si ujít cimbálovou muziku 
Lália z Velkých Bílovic
Melodie z muzikálu Kočky nebo třeba skladby rockové skupiny Queen či 

Metallicy. Namátkový výběr hudby, kterou jsou členové cimbálové muziky 

Lália schopni zahrát. Plní tak přání svých posluchačů. „Dnešní doba si 

tak široký repertoár písní žádá. Proto hrajeme téměř cokoliv,“ odůvodňuje 

primáš, houslista a zpěvák v jedné osobě Martin Čech. Na seznamu skla-

deb muzikantů z Velkých Bílovic tak nechybí lidové písničky z Moravy, 

Slovenska a Maďarska, ale i klasika, muzikálové i populární písně.

Náš kuchař pro vás každý 

den peče čerstvý chleba, 

který podáváme před jídlem 

s domácí škvarkovou 

pomazánkou.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Vybíráte si pečlivě lékaře pro své 
nejbližší? Zvažte, komu svěříte do péče 
Váš rodinný vůz. Věřte těm, kteří mají 
nejen špičkové vzdělání a vynikající 
odbornou praxi, ale především znají 
Váš vůz dokonale již od jeho „narození“. 
V našem autorizovaném servisu 
poskytujeme kompletní servis pro 
vozy ŠKODA všech věkových kategorií. 
Máme nejmodernější servisní vybavení 
a ovládáme aktuální technologické 
postupy předepsané výrobcem.

Autorizované servisy 
rozumí Vašemu vozu 
ŠKODA nejlépe

Váš vůz známe 
do posledního detailu

Prodej vozů: 323 666 129
Autopůjčovna: 323 666 130

Prodej náhradních dílů a 
příslušenství: 323 666 133

www.benoricany.cz
Servis: 323 666 132
Odt. služba: 723 850 333

BENO Říčany,  s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
beno@benoricany.cz

Distribuční místa časopisu Zápraží: Babice – bistro Elit. Božkov, 

Březí – Z konzum, Čestlice, Černé Voděrady – Potraviny, OÚ, Dobřejovice 

– potraviny, Doubek – potraviny, Herink – potraviny, Hrusice – potraviny, 

Chocerady, Chomutovice, Jažlovice, Jevany – potraviny, pošta, vinotéka 

Liverpool, Kamenice – KD, Klokotná – potraviny, Kolovraty – potraviny 

U Chadů, OÚ, Kozojedy, Krabošice, Křenice – Fiat, Křížkový Újezdec, Kunice 

– potraviny, zámek Berchtold, Křenice – potraviny, Lensedly – potraviny 

Vaňková a U Miládky, Louňovice – zahradnictví Alfík, Mirošovice – potraviny, 

Mnichovice – potraviny, info.centrum, tabák, Modletice, Mukařov – potraviny, 

tabák, Flip, Myšlín, Nupaky, Ondřejov – SKC, potraviny Senft, pošta, Pacov, 

Petříkov, Pětihosty, Popovičky, Průhonice – obchodní dům Azalka, OÚ, potraviny, 

Radošovice – Magnific – čistírna oděvů, Řehenice, Říčany – Potraviny Na růžku, 

OÚ, knihovna, galantérie Flachs, potraviny na Komenského nám., Senohraby 

– potraviny, Sluštice, Srbín – tabák, Strančice – potraviny, Bistro, OÚ, Strašín, 

Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice – potraviny U Čápů, U Pačesů, tabák, 

Stříbrná Skalice – potraviny Senft, tabák, vinotéka, Štíhlice, Tehov potraviny, 

Tehovec, Uhřiněves OÚ, Norma, Velké Popovice – potraviny, Voděrádky, Všestary, 

Vyžlovka, Zvánovice – potraviny, Žernovka, „Hospůdka“ v Kalištích. 
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Získejte vedení účtu v ČSOB zdarma!

ČSOB Aktivní konto pro všechny nové klienty 
na 1 rok zdarma (úspora až 1 140 Kč).
Uvedená nabídka platí po předložení tohoto kuponu do 30. 12. 2013
v pobočce ČSOB Říčany, Barákova 237 (v areálu OC Lihovar).

Sleva 30% na výrobky značky ROXX.
Platí v OC Lihovar od 11. 11. do 17. 11. 2013.

Sleva 100Kč při nákupu nad 500Kč
Platí v OC Lihovar od 11. 11. do 17. 11. 2013.

Sleva 50Kč při nákupu nad 250Kč
Platí v OC Lihovar od 11. 11. do 17. 11. 2013.

SPO
LUSMAMINKOU

TO
BE

HAPPY

Akce 1+1 vstup zdarma. 
Platí v OC Lihovar 
od 11. 11. do 17. 11. 2013.

Sleva na dětskou domácí obuv 
10 % a sleva na zimní obuv 20%. 
Slevu nelze uplatnit zpětně 
a nevztahuje se na již zlevněné zboží. 
Platí v OC Lihovar od 11. 11. do 17. 11. 2013.

Sleva 20% na útratu. 
Sleva platí na veškerý sortiment. Platí do 
31. 12. 2013 v INFINITY Říčany, OC Lihovar.

Sleva 20% na všechny 
druhy 500 ml šamponů 
Loreal Professionnel 
série Expert 
Platí v OC Lihovar od 11. 11. do 17. 11. 2013.
(Pouze do vyprodání zásob)

Albertíkova 
Mikulášsko – Vánocní nadílka
 v Centru Lihovar Rícany

^
^

^

DERMACENTRUM
� kožní ordinace
� laser clinic
� estetická medicína
� plastická chirurgie

MUDr. Radek Pavlíček
tel.: 323 602 266

 603 448 353

e-mail: derma@email.cz

www.dermacentrum.cz

�

OTEVÍRÁME 

OD 1.1. 2014

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ
Prodej zahájen od 10. 12. do 24. 12. 2013, 

každý den včetně sobot a nedělí

od 10:00 hod. do 18:00 hod.

TRIČKO ZDARMA 
při nákupu nad 1000Kč. Slevy se nesčítají. 
Platí v OC Lihovar od 11. 11. do 17. 11. 2013.

pátek 6. 12. 2013 
od 16:00 do 17:30, 1. patro

NÁKUPY A SLUŽBY BLÍZKO VÁS – slevové kupony
Více informací na www.oclihovar.cz

Děti z MC Beruška, které sídlí 

v krásných prostorech SKC 

Ondřejov, se mají tuze dobře. 

Stará se o ně skvělá paní 

Zadáková, která neúnavně 

vymýšlí spoustu prima akcí.

„Nyní s dětmi žijeme podzimem. Chodíme 

do lesa, vyprávíme si, jak se příroda a zvířátka 

chystají na zimu a jak jim můžeme pomoci,“ 

říká paní Zadáková. „Nyní jsme připravovali 

krmítka pro ptáčky z loje a semínek, a také sbí-

ráme kaštany, které v zimě odneseme do lesa. 

Těšíme se na výlet do Hrusic na farmu a také 

pojedeme na výlet do Prahy za naší spřátelenou 

školkou, aby si děti vyzkoušely jiné prostředí 

a jinou paní učitelku. Opět pojedeme autobu-

sem do Svojetic do solné jeskyně. A co nás ješ-

tě čeká? Pro rodiče budeme připravovat velké 

vánoční překvapení, takže to nemohu prozradit. 

Moc se těšíme na focení  – děti budou mít ko-

šilky jako andělíčkové a samy vyrobí k fotkám 

ozdobený rámeček. V prosinci nebude samo-

zřejmě chybět Mikulášská besídka.

Je samozřejmostí, že děti učíme nové věci 

a také nacvičujeme písmenka a počítání. Dbá-

me na správnou výslovnost a naši školičku na-

vštěvuje logoped.

Rádi sportujeme
A protože rádi sportujeme a pravidelně cho-

díme „řádit“ do tělocvičny, připravila jsem pro 

děti přednášku o bojových sportech s názorný-

mi ukázkami. „Mistr“ dětem mimo jiné prozra-

dí, jak se chová správný bojovník a že by nikdy 

neublížil slabšímu.

Děti z Berušky se mají tuze dobře

Bližší informace na 

iveta.zadakova@seznam.cz, 

www.obecondrejov/skcentrum.cz, 

nebo tel.: 724 850 569.

SPANÍ VE ŠKOLCE
Paní Zadáková pro své děti 
pravidelně každý měsíc 
pořádá přespání ve školce. 
Děti si užijí spoustu 
legrace a dobrodružství. 
Samy si připraví večeři 
(třeba nepečený dort, salát, 
vlastnoručně obalují řízky) 
a druhý den po probuzení 
se vypraví do Prahy 
do kina a na pizzu. 

Nemusíte se dlouhodobě objednávat
Hlídání funguje každý všední den v průběhu 

celého roku, a to  dopolední, celodenní i hodino-

vé, včetně zajištění stravy. Nemusíte se dlouho-

době objednávat. Stačí zavolat den předem, pří-

padně brzy ráno (kvůli objednání oběda) a své 

dítě můžete v klidu přivést. V Berušce hlídají 

i dvouleté děti (po dohodě možno i mladší), kte-

ré mohou ve vedlejší místnosti nerušeně odpo-

čívat po obědě. Cena hlídání je od 7 do 14 hod. 

300 Kč. A od 7 do 19 hod. 400 Kč, včetně jídla. 

Sazba za hodinu 50 Kč. V případě předplatného 

na celý měsíc jsou ceny zvýhodňovány.

800 910 910   I   canaba.cz

Velké byty za malé ceny v Praze

2 + 1, plocha 52 m2

1,65 mil. 
3 + 1, plocha 72 m2

1,99 mil.

inz_Nupaky_Zaprazi_190x89_TISK.indd 1 14.10.2013 12:59:23

Začněte šetřit již tuto zimu!
Tepelná čerpadla a solární 

systémy vám zaručeně 

ušetří až ¾ nákladů za 

vytápění domu a ohřev vody. 

Pokud chcete i vy ušetřit, 

obraťte se na společnost 

Verdeon z Doubravčic, 

která na trhu úspěšně 

působí již 21 let.

� Každému zájemci nezávazně zpracujeme 

návratnost počáteční investice. 

� Vždy nejdříve ZDARMA provedeme ana-

lýzu tepelných ztrát domu a vypracujeme návrh 

optimálního řešení. 

� Garantujeme vysokou úsporu energie.

� Při realizaci není potřeba měnit stávající 

topný okruh. 

� Nepotřebujete přípojku plynu. 

� Jednoduché ovládání a servis. 

� Dlouhá životnost a záruka 36 měsíců. 

V případě poruchy zajištěn servis do 24 hod.

� Můžete začít šetřit již tuto zimu! Tepel-

ná čerpadla je možné instalovat i v zimě. Naši 

technici připraví potřebná technická zařízení 

a samotné přepojování ze starého zdroje (ply-

nového či elektrického kotle) na nový trvá při-

bližně sedm hodin.

Společnost Verdeon má pobočku 

v Doubravčicích a nabízí možnost 

prohlídky vzorového domu vybaveného 

tepelným čerpadlem.

Kontakt: Verdeon s. r. o., 

Doubravčice, 

tel.: 776 111 011, 

info@verdeon.cz, 

www.verdeon.cz.

DĚKUJEME za podporu projektu 
pomoc Denisce: 
� ČSOB pobočka Říčany a její paní ředitelce 

Aleně Čermákové za poskytnutý finanční příspěvek 

na zakoupení speciálního polohovacího stolku.

� Zápraží a Říčanskému Kurýru 

za mediální podporu.

E. Broukalová a E. Erlichová 
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Cukrárna v Srbíně pro vás 

každý měsíc připravuje 

neodolatelné novinky. 

Tentokrát se můžete těšit na pod-

zimní čokoládové košíčky s kan-

dovanou pomerančovou kůrou. 

Vlastnoručně je připravuje majitelka 

cukrárny paní Michaela Jandová. Zá-

klad tvoří svařená smetana s máslem a me-

dem. Do této hmoty se zamíchá kvalitní čoko-

láda a nasekaná kandovaná pomerančová kůra 

a vše se nalije do košíčku z lineckého těsta. Na-

vrch pak přijde svařená, našlehaná bílá čoko-

láda s vanilkovým luskem. Tento zákusek vám 

rozjasní i ten nejpošmournější podzimní den.

Nejlepší vánoční cukroví
V Cukrárně v Srbíně si můžete také objednat 

skvělé vánoční cukroví. Paní Jandová pro vás 

upeče směs deseti druhů. Nebudou chybět kla-

sické druhy jako linecké, kokosky, vanil-

kové rohlíčky, vosí hnízda, krémem 

plněné „ořechy“, Išlské dortíčky, 

cukroví z bílého vína, ale také ko-

kosové řezy. „Ty připravuji tak, že 

upečenou kokosovou placku potřu 

nugátem a navrch ozdobím pole-

vou z tmavé čokolády,“ vysvětluje 

paní Michaela. 

Je vám smutno? Zajděte do cukrárny

Neváhejte 

a objednávejte 

VÁNOČNÍ 
CUKROVÍ 

do 30. listopadu! 

Cena 450 Kč/kg.

Kontakt:

Cukrárna v Srbíně, Šípková 279 

(vedle tabáku), Mukařov, tel.: 722 903 669 

a Facebook (cukrárna v Srbíně). 

OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí: Zavřeno; 

Úterý - Neděle: 9.00-17.30 hodin

Cukrárna v Srbíně přijme:
� prodavačku (prodej + jednoduchá 

výpomoc cukrářce)

� cukrářku (na výrobu zákusků a dortů)

• 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

Slosování účtenek 

a faktur v prodejně 

instalatérských potřeb 

PRONTO Říčany. 

Prodejna PRONTO Říčany slaví 20 
let svého působení na trhu. Dvacet let 
dodává firmám a řemeslníkům široký 
sortiment instalatérských potřeb - od 
těsnění, sifonů, trubek, baterií, náhrad-
ních dílů až po radiátory, kotle a další. 
Jako poděkování za dvacet let úspěšné 
spolupráce připravila firma PRONTO 
pro své zákazníky mimořádnou akci 

PRONTO Říčany slaví 20 let a vy můžete vyhrát
– slosování účtenek a faktur. Každý měsíc 
(až do odvolání) bude počítačem vylosová-
no pět výherců, kteří obdrží finanční ceny. 
První losování za měsíc listopad bude cca 
20. prosince. Do slosování budou zařazeny 
všechny doklady s datumem od 1. 11. 2013. 
Pravidla losování, výsledky losování a další 
informace najdete v prodejně na Černokos-
telecké ulici číslo 152/62 v Říčanech a na 
www.pronto84.webnode.cz popř. na telefon-
ním čísle 323 602 235. 

Majitele firmy PRONTO jsme se zeptali: 
Jak byste hodnotil uplynulých dvacet let? 
„Jsme rádi, že se nám podařilo zaujmout 
naše zákazníky, kteří od nás odcházejí 

spokojeni a často se vracejí. Někteří to 
s námi „táhnou“ již pěknou řádku let 
a za jim děkujeme a vážíme si toho. Pro 
větší komfort zákazníků jsme provedli 
rekonstrukci prodejny a skladů a navíc 
otevřeli novou vzorkovnu zařízení v no-
vé nástavbě. Co však není tak pozitivní 
– jsme o dvacet let starší. Ale jedeme dál 
:-). Děkujeme všem za přízeň a držíme 
palce při losování.“

Kontakt: PRONTO Říčany, 

Černokostelecká 152/62, 

www.pronto-ricany.cz, 

tel.: 323 602 235.



Život v kraji Život v kraji

VÁŠ RENAULT PARTNER:

VYZBROJTE SE
NA ZIMU!

Přezutí
pneumatik

zdarma!
OD 1. 10. DO 23. 11. 2013

GOODYEAR
195/65R15 91T 

CENA 1 449 Kč

RENAULT COMFORT ASSISTANCE
na 5 měsíců zdarma

Přezutí zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží) kromě případných nákladů spojených s nutností pou-
žití čidla pro systém kontroly tlaku v pneumatikách (SSPP). Nabídka přezutí pneumatik zdarma platí při koupi 
sady 4 ks pneumatik Goodyear nebo Dunlop. Uvedený rozměr je pro modely Megane a Scénic. Službu Renault 
Comfort Assistance lze získat na 5 měsíců zdarma v rámci jakéhokoli servisního úkonu. O kompletní nabídce 
a přesných cenách se prosím informujte u participujících partnerů Renault. Použité obrázky jsou pouze ilust-
rativní. Tisková chyba vyhrazena. Uvedená cena je za 1 kus pneumatiky včetně DPH. Více na www.renault.cz.

                      Auto-Pilař s.r.o.

tel 323 601 185, www.auto-pilar.cz, info@auto-pilar.cz

Přijďte si vybrat dárek k Vánocům
Vzorková prodejna firmy  MEFO Sport 
Centrum s.r.o. v Srbíně nabízí velký 
výběr oblečení a doplňků nejen pro 
motocyklové sporty, 
ale i pro širokou škálu 
dalších sportů jako napří-
klad  cyklotrial, chrániče 
páteře jsou využitelné 
i pro lyžařské sporty.
� Zákazníci mohou 
vybírat z předních 
světových značek. 
Jsme výhradními 
dovozci značek Acerbis, 
TORC1 Racing, ZAP 
TECHNIX, Motion Pro, 
Mefo Mousse a Moto Air.
� Výhradní zastoupení pro ČR italské 
firmy ACERBIS, která je vyhledávána 
díky dokonalému zpracování plastových 
doplňků, což oceníte nejen u součástí na 
motorky, ale také u chráničů (na výběr 
kompletní nabídka chráničů i pro děti). 
ACERBIS dodává i prestižní sportovní 
módu pro muže, ženy i děti.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ SLEVY!

Majitelem společnosti MEFO 
SPORT CENTRUM s.r.o. je Jan 
Strach – úspěšný motokrosový 
závodník a mnoholetý trenér 
motokrosové reprezentace. Díky 
svým zkušenostem nabízí v ob-
chodě pouze vyzkoušené, kvalitní 
značky, které vás nezklamou.

Kontakt: Prodejna MEFO Sport, 
Šípková 279, Srbín, tel.: 736 452 405, 
e-mail: srbin@mefo.cz, www.mefo.cz.

� Koupit u nás můžete plynová lanka, 
spojkové a brzdové páčky, řetězové 
sady, vzduchové i olejové filtry, brzdové 
destičky, pneumatiky, duše a další 
doplňky.
� Přijďte si vybrat přilby v atraktivních 
vzorech z nových kolekcí – motokroso-
vé, enduro, na skútr, cestovní i DĚTSKÉ. 
Přilby jsou odlehčené, bezpečné, 
s karbonovými vlákny.

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích 

u silnice Kutnohorská (na první hrázi). 

Otevírací doba: 

po-so: 9 až 17 hod., ne: 9 až 12 hod., 

tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Stále sice ještě můžete sázet ovoce, růže 

i okrasné dřeviny, ale zima se nezadržitelně 

blíží. Zahrady již nehnojte, aplikovat můžete 

jen hořčík (hořká sůl) pro stálezelené rost-

liny. Především připravte zahradu a řádně ji 

zazimujte před nástupem stálejších mrazů. 

Zakryjte růže, hortenzie a další choulosti-

Padá listí i rtuť teploměru
vější rostliny. K tomu dobře poslouží plachty 

a pytle z netkané textilie či juty, které lze u nás 

koupit v různých rozměrech. Mulčovací texti-

lií můžete nakrýt i kořeny čerstvě vysazených 

rostlin a stromů. 

Uzení pstruzi v pátek
U Alfíka také tradičně seženete čerstvé pstru-

hy a nabídka bude rozšířena i o další druhy jako 

je štika a sumec. Uzené ryby jsou v prodeji tra-

dičně každý pátek po dvanácté hodině. Chcete-

-li mít jistotu, že se na vás tato pochoutka dosta-

ne, raději zavolejte.

Blíží se advent 
K adventu patří výzdoba bytu a venkovních 

prostor. U nás si vyberete hotové adventní věn-

ce, svícny, uvítací věnce na dveře. Pokud raději 

tvoříte sami, u nás najdete dostatek materiálu, 

rad a inspirací.

Nastává i romantický 

čas příjemného světla sví-

ček. Přijďte si k nám vybrat z velké nabídky 

– od obyčejných, různobarevných až po aro-

matické.

Nezapomeňte na ptáčky
Celý vegetační rok nám pomáhalo ptac-

tvo a teď mu to oplatíme – nabízíme krmítka 

a pochoutky do nich.
ALFÍKOVY TIPY:

� Po opadání a úklidu listí z broskvoní je 

preventivně postříkejte proti kadeřavosti.

� Kvalitu trávníku můžete zlepšit vápeni-

tým dolomitem.

Při výměně čelního 

skla finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

� PRÁZDNINOVÉ � VÍKENDOVÉ � HODINOVÉ 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Nemáte zajištěno hlídání v době prázdnin? Máte 
o víkendu akci nebo si potřebujete něco zařídit? V ODL 
je zajištěna celodenní zdravotní služba a o program 
se starají zkušení vychovatelé. Pro děti bude zajištěna 
celodenní strava a zábavný program (sportovně 
– kulturní). Cena 100 Kč/hod. + stravné. Dopolední či 
odpolední hlídání (4 a více hodin) 300 Kč + stravné. 
Víkendové hlídání (od pátku 14 hod. do neděle max. 
do 17 hod.) – 1 000 Kč + stravné. Pro více informací 
a rezervaci termínu volejte: 323 619 111.
� Pronájem luxusních prostor Kaple 
Olivovna se pyšní  krásnou Kaplí s výbornou akus-
tikou, kde se pořádají  koncerty, odborné semináře, 
promítání filmů, či různá vystoupení pro širokou 
veřejnost. Kapacita pro 120 lidí, kompletní caterink 
na míru formou „COFFE BREAKU“. V ceně příprava 
sálu dle dispozic – pronájem za celodenní program 
3 000 Kč včetně DPH, pronájem za půldenní program  
2 000 Kč včetně DPH. Informace a objednávky na tel: 
734 852 664, e-mail: marketing@olivovna.cz.

� Ředitelka Olivovy dětské léčebny, o.p.s. 
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního 
místa lékař/lékařka – pediatr dětské léčebny.
Více informací na www.olivovna.cz, telefon:  
323 619 188, e-mail: sekretariat@olivovna.cz  
� Víkendové redukční pobyty 
pro děti a jejich rodiče
Poradíme vám, jak jíst zdravě, jaké sporty jsou 
nejvhodnější, jak společně s dětmi relaxovat 
(vhodné pro děti od 4 do 12 let). Čeká vás pestrý 
program zaměřený na hubnutí, obohacený ochut-
návkou zdejších léčebných procedur (sauna, vo-
doléčba) a také tvořivé dílny. To vše pod dohledem 
lékařů, fyzioterapeutů a nutriční terapeutky.
Termíny: 8.- 10. listopad, 22.- 24.listopad.
Více informací na www.olivovna.cz
� NOVINKY
Po - Pá od 8 do 15,45 hod. 
Baňkování, 40 minut/250 Kč 
Masáž lávovými kameny, 60 minut/350 Kč
Pá od 14 do 17 hod.
Sauna (20 min. sauna + 20 min. relaxace)Kapacita 
4 dospělí + 4 děti – cena 280 Kč. 
Více informací tel.: 736 754 333, 
www.olivovna.cz (sekce pro veřejnost).

Více informací na www.olivovna.cz

Bezplatný 
PC kurz 
pro seniory

Ondřejov – Občanské sdru-

žení Jihočeský institut celo-

životního učení zve seniory 

v důchodovém věku k účasti 

na počítačovém kurzu v rámci 

projektu „Senioři komunikují“ 

realizovaného Nadačním fon-

dem manželů Livie a Václava 

Klausových.

Chcete se naučit napsat na 

počítači dopis nebo si třeba 

vyhledat autobusové spoje-

ní? Je to mnohem snazší, než 

by se mohlo na první pohled 

zdát! Výuka proběhne v SKC 

Ondřejov v termínu od 18 do 

21. 11., každý den 4 hodiny 

dopoledne (9:00 – 13:00) vol-

ným tempem s dostatečnými 

přestávkami. Kurz vedou trpě-

liví lektoři s mnohaletými zku-

šenostmi v oblasti vzdělávání 

dospělých. Výuka je oriento-

vaná čistě prakticky, její nároč-

nost se průběžně přizpůsobuje 

potřebám i možnostem účast-

níků – seniory tedy rozhodně 

nečekají např. dlouhé a nudné 

přednášky o nepodstatných 

rozdílech mezi výrobci počí-

tačů, ale výklad úplných zá-

kladů jako zapnutí a vypnutí 

počítače, práce s myší, psaní 

a vytisknutí jednoduchého tex-

tu, psaní e-mailu a vyhledávání 

informací na internetu.

Na začátku kurzu obdržíte 

studijní materiály zdarma. PO-

ZOR! Kapacita kurzu je ome-

zena na 10 účastníků!

18. – 21. 11. 

Přihlásit se můžete 

v SKC Ondřejov 

na recepci nebo na 

tel. čísle 777 668 212, 

nebo u Mgr. Adamcové 

na 605 862 604. 



www-pro-tir.cz

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

Jan Slavík
tel: 725 935 531

Eliška Kubásková 
tel: 774 333 872

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

stejné baterie  2.850,- bez DPH    
12V 225Ah 1150 A při vrácení váhově 

stejné baterie  3.650,- bez DPH

Vysoká kvalita 
NEJLEPŠÍ CENY 

autobaterií
AKCE
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Řádková inzerce

� ČENDA ÚKLID – úklid oken, 

zimních zahrad, koberců, sedaček 

či pravidelné úklidy kanceláří, 

domů, zahrad. Tel. 603 874 107. 

www.cenda-uklid.wbs.cz, 

cendauklid@seznam.cz

� VODA - TOPENÍ, 

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE 

Tel: 604 835 260, inhe@seznam.cz

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

Prodejní doba: zimní období (listopad – březen) po-pá 8-15

 letní období  (duben – říjen) po-pá 8-17, so 9-12

Telefon: 321 677 649        Prodejna – přímý telefon: 321 610 377

Okrasné školky Jevany

� Montessori ZŠ a MŠ Mozaika 

v Mnichovicích nabízí práci učitele 

MŠ, resp. vychovatele ve ŠD. 

Do přátelského týmu hledáme profesionála 
s partnerským přístupem k dětem. Možno 
také na zkrácený úvazek. Životopisy do 
8.11. na kadlecova.tana@gmail.com. 
Tel.734 685 535.
� Prodám zakrslé králíčky, krásně 
vybarvené, odběr v Říčanech možný 
ihned. Cena 300 Kč tel. 608 824 636
� Mám ráda procházky, divadlo, 

tanec, kolo. Ráda poznám muže 

do 70 let, který je také sám a nemá 

s kým jít. 607 157 810

� Pronajmu suterénní byt 1+1 

v Tehově, 5000,- + služby.

tel. 607 744 436

� Mojericansko.cz 

– nový web Říčanska

Nabízí – bezplatné zveřejnění článků, 
možnosti diskusí ve fórech, bezplatné 
zveřejnění akcí, bezplatná inzerce, výrob-
cům z Říčanska prodej prostřednictvím 
eschopu, banerovou reklamu, presentaci 
v newsleteru,bezplatná registrace 
v seznamu firem a organisací. 
http://mojericansko.cz
mobil: 775 301 206
� Mojericansko.cz 

– nový web Říčanska

Hledá ke spolupráci – dopisovatele, 
spolupracovníky se znalostí cizích jazyků, 
obchodní zástupce, domácího pracovníka 
s PC a přístupem na internet, distributora 
reklamních tiskovin, informace o aktuální 
spolupráci  na webu http://mojericansko.cz
mobil: 775 301 206

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

� Založeno 2010
� Majitel kávu osobně vybírá a praží
� Odborné poradenství jak a s čím na kávu
� Zakoupit můžete zde:
 Potravinové trhy Říčany, v partnerských prodejnách,  
 osobně po dohodě přímo v pražírně

Pražírna kávy Strančice

Prodám byt 1+1 v Kostelci 

nad Černými lesy, v sanatorce, 

bydlení v parku nová okna, 

zvýšené přízemí, 45m2, koupelna, 

vana, pěkné prostředí, cena 

1 090 000Kč, Tel. 603 483 258

Prodám byt 2+1 v Kostelci 

nad Černými lesy, v sanatorce, 

nová okna, zvýšené přízemí, 

55 m2,  pěkné prostředí, cena 

1 260 000Kč, Tel. 603 483 258

� NABÍDKA PRÁCE:

Hledáme do týmu – Koordináto-

ra/ku zájmových kroužků

POŽADUJEME: 

� Organizační schopnosti, časová 
flexibilita, analytické myšlení, samo-
statnost, práce s počítačem, perfektní 
znalost Excel (MS Office), zkušenosti 
s vlastním vedením kroužku výhodou,  
alespoň 1 rok praxe s organizováním 
volnočasových aktivit.
NABÍZÍME:

� zaměstnání na hlavní pracovní 
poměr, zajímavá práce v novém mul-
tifunkčním areálu, přátelské zázemí, 
zaměstnanecké benefity. Životopisy 
posílejte na basikova@nafialce.cz.

� TJ Sokol Strančice nabízí dlouhodobý 

pronájem sálu sokolovny ke sportovním 

účelům, a to v těchto termínech:

Po 17.00 – 18.30

St 20.30 – 22.00

Čt 15.00 – 17.00

Pá 17.00 – 18.00

Cena za pronájem platná pro rok 2013 

je 300 Kč/hod. V případě zájmu volejte 

607 183 961, příp. 605 228 832 nebo pište 

na tjsokolstrancice@seznam.cz.

� TJ Sokol Strančice nabízí dlou-

hodobý pronájem bytu v soko-

lovně (2+1, 74 m2 s možností užívání 
zahrádky). Nájemné stanoveno ve formě 
naturálního plnění (oprava a údržba 
sokolovny). Pro bližší informace volejte 
607 183 961, příp. 605 228 832 nebo 
pište na tjsokolstrancice@seznam.cz.



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

� PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ 

� PRODEJ PNEU ZA SKVĚLÉ CENY

� USKLADNĚNÍ VAŠICH PNEU

� PRODEJ MINIBIKŮ, MINICROSŮ A ATV

DOPRODEJ ZIMNÍCH PNEU 
ZA SKLADOVÉ CENY DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Kostelec nad Černými lesy, Kutnohorská 24

TEL.: 321 69 75 75, 739 096 475
tomicpneu@seznam.cz

www.tomicpneu.cz

AKCE:

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 
ve vaší obci
� Vysoká kvalita

� Rozumná cena

� Zpráva o kontrole a čištění 

spalinové cesty pro pojišťovny

� Objednávky: 323 603 444

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 



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

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

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

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

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

Možnost pořádání firemních 
akcí a večírků, rauty, turnaje

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul., 
251 62 Mukařov

OTEVŘENO OTEVŘENO 
DENNĚDENNĚ

www.bowlingvojkov.cz Rezervace: 323 660 231

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

INSTALKLUB
Vančura

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

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

pokoje, obývací pokoje, šatny, 

pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostory

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

www.romanovsky.cz

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

CHOCERADY 321 
po-pá: 8 až 17 hod. 
so: dle dohody 
tel.: 602 338 840
ONDŘEJOV 18 
po-pá: 8 až 17 hod. 
tel.: 777 338 840

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

AUTOSERVIS VOSÁTKA

Václav Sláma

Sosnová 221, 

251 62 Mukařov 

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

HORY • MOŘE • TERMÁLY • ADVENTNÍ ZÁJEZDY
• EXOTIKA • VÁNOCE • SILVESTRY

Zima 2014

Pražská 28, Mnichovice
tel.: 323 642 188, tel./fax: 323 640 505, mobil: 602280943 
email: vendula@cbox.cz, www.agentura-vendy.internet123.cz

Út - Pá   10:00 - 12:00
14:00 - 17:00

So     9:30 - 12:00



AUTO-STAIGER CZ a. s., autorizovaný dealer Opel
ernokostelecká 621/122, Praha 10  100 00

prodej.opel@auto-staiger.cz, tel.: +420 271 009 111

NOVÁ INSIGNIA

SPOJUJE VŠE D LEŽITÉ.
Zažijte nejvyšší úrove  propojení p es IntelliLink.
A naše nejúsporn jší motory: 3,7 l/100 km.

Kombinovaná spot eba a emise CO2: 3,7–8,7 l/100 km, 99–204 g/km.

WWW.AUTO-STAIGER.CZ


