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Líbí se vám vinylová
podlaha nebo chcete raději
dřevěnou? Přijďte si vybrat
do studia PK podlahové
krytiny Říčany

Máme rádi
volný pohyb!
Máme rádi
Parkour
&Freerun

Život v kraji (st. 29)

Dolnis s. r. o.
Mukařov slaví
10 let. Přijďte se
podívat a využijte
profesionální
služby

Život v kraji (str. 8)

Jste srdečně
zváni na výlov
Vyžlovského
rybníku 8. 11.
Možná uvidíte
i sumce!

Úvodník
Milí čtenáři!
Říjnové počasí k nám ještě bylo milostivé, ale
listopad se s námi už mazlit nebude. Přituhne
a budeme muset vytáhnout z šatníků zimní
funkční oblečení. A víte, jak o něj správně
pečovat? Je to docela věda! Bližší informace si
přečtěte v naší nové poradně na straně 13.
Potkali jste někdy v parku kluky, jak skáčí
salta přes lavičky? Tak to jste mohli sledovat
při akci vyznavače volného pohybu ve stylu
Parkour&Freerun. Pokud nevíte, o co jde,
nevadí – přečtěte si rozhovor s Ivou Mračkovou na straně čtyři. Na dalších stránkách
se pak můžete dočíst, že v Sulicích rozdávali
občanům 500 Kč, v Pětihostech mají knihobudku Fandu a v Říčanech pekly děti ze školy
a školky Sofie zváče.
Doufáme, že se vám bude listopadové číslo
líbit. Děkujeme všem za podporu a těšíme se na
další vzájemnou spolupráci.
Helena Vlnařová, šéfredaktorka

Život v kraji

Bifítka jsou opět v lese
né reakce lidí, měli jsme ohromnou radost. Tu
nám ovšem kazí to, že se figurky ztrácí. Jsme
v Čechách, takže jsme s tím počítali, ale stejně
je nám to strašně moc líto.
Bifítka do lesa pravidelně doplňujete. Má
babička ještě sílu a chuť tvořit další figurky, když se neustále ztrácejí?
Tato tvůrčí práce babičku zatím baví. Tvrdí,
že i když udělá radost jenom na chvilku, stojí to za to. Ale uvidíme, zda to babičku přece jenom neunaví. Zatím bylo do lesa mezi
Moklinou a Žernovkou postupně nastěhováno
na 120 Bifítků. Děti, které pak prochází lesem
a skřítky objeví, si pak vyprávějí příběhy o veselých čertech, či o hadí tanečnici nebo jiných
objevených figurkách.
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Mukařov – V lese u Mukařova se začaly opět objevovat dřevěné postavičky, které
autorka nazvala Bifítka (zkratka označení
bizardní figurka). Jsou vyrobena z malých pařízků a větviček a pomalována veselými barvami. Ukrývají se v lese a dělají radost především dětem, které je při procházkách hledají
a vymýšlejí si o nich příběhy.
„Bifítka začala vyrábět naše babička, která
je výtvarně nadaná a vždy ji bavilo tvořit pro
děti,“ prozrazuje Kateřina Šavrdová z Mukařova. „Je autorkou například Srbínského betléma
či Velikonočního Vzkříšení. Do lesa začala babička aranžovat figurky anonymně společně se
svými vnoučaty. Nestála o žádnou popularitu,
jen chtěla udělat radost dětem, ale i dospělákům
a z „obyčejného“ lesa vytvořit les pohádkový.
Když jsme začali zaznamenávat první nadšeinzerce
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Začátky nebyly jednoduché
– lidé na nás volali i policii

Mnichovice – Projekt „Zateplení základní školy T.G.
Masaryka
v
Mnichovicích“
byl předán obci. Nyní má stavební společnost 30denní lhůtu
na odstranění vad a nedodělků. Lhůta končí 3. listopadu.
„Škola má nyní krásný nový kabát, který jí sluší a navíc ušetříme
náklady za výtápění školy. Na
všech oknech v učebnách také
byly instalovány elektricky ovládané předokenní rolety,“ sdělila
nám místostarostka Petra Pecková. „Tím ale práce na škole zdaleka nekončí. Máme před sebou

Bývalá sportovní gymnastka Iva Mračková se před necelými šesti lety začala věnovat dětem,
které propadly kouzlu volného pohybu ve stylu Parkour&Freerun. S partou kluků, kteří občas
na ulici nebo v parku skákali přes překážky a zkoušeli salta, vytvořili sportovní oddíl Ant
Parkour Deadly Team Říčany, kam chodí pravidelně trénovat stovka kluků, holek a dospělých
od 3 do 45 let. Děti díky poctivému tréninku sklízí úspěchy – jsou zvány na nejrůznější akce,
aby předvedly své umění a dokonce získaly speciální cenu Zlatý oříšek starosty města
Říčany a grant v hodnotě 25 tisíc korun. Začátky však nebyly vůbec jednoduché.
Lidé vám ze začátku příliš nefandili?
Přece jenom jde o netradiční sport nebo spíše
životní styl. Lidé kteří nevědí, o co jde, se domnívají, že jsme parta vandalů, která chce ničit
lavičky. Ze začátku na nás lidé volali městskou
policii a dokonce jsme museli podávat vysvětlení před speciální komisí složené ze zástupců
říčanských škol a města. Musela jsem kluky
obhajovat, že nic neničí, ani nikoho neohrožují – že si jen užívají volný pohyb na čerstvém
vzduchu. A také jsem musela obhajovat sama
sebe, že za ně ručím jen v době tréninku a že
pokud náhodou někde něco vyvedou, tak za to
rozhodně nemůže Mračková. To je jako by se
trenéři ragbistů chodili zpovídat za to, že se jejich svěřenci poprali ve škole.
Máte v oddíle nějaká pravidla, co se smí
a nesmí?
Ano, vytvořili jsem si Desatero, jak se budeme
chovat k sobě a ke svému okolí. V pravidlech je
například neničit majetek, chovat se ohleduplně k chodcům na cestách, k dětem na hřištích,
k trikům se nesmí využívat historické památky
a také se musí všichni členové oddílu hezky
chovat ke svým mladším kamarádům, pomáhat
jim a „nemachrovat“.
Všimla jsem si, že vám při trénování asistují
starší kluci.
Když se naše skupina začala rozrůstat, řekla
jsem nejstarším klukům, že jestli to chceme
dělat opravdu profesionálně, musí mi pomoci. A opravdu se k tomu postavili čelem, vzali na sebe zodpovědnost a trénují malé děti
a pomáhají, kde je potřeba. A dobrovolně!
V žádném případě nikoho nenutím. Dokonce
absolvují trenérské kurzy na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy. Kdo se
chce dostat do „vedení“, musí mít nejen talent,
ale také prokázat týmového ducha a do oddílu
pravidelně docházet. Snažím se kluky a holky
vést k tomu, aby táhli za jeden provaz a nepovyšovali se. Samozřejmě zdravá soutěživost je
dobrá a žene je kupředu, ale nemáme rádi machry a zbytečné hazardéry, kteří riskují zdraví
své i kamarádů.
Můžete své trenéry představit?
Jsou to studenti středních škol Patrik Šticha,
Martin Vácha a Petr „Fegi“ Urban, který získal
titul Sportovec Říčan pro tento rok, na což jsme
moc pyšní. Kluci jsou opravdu skvělí a jsem
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ráda, že je mám. Trénují nejen s malými dětmi,
ale také stále makají na sobě.
Do vašeho oddílu prý chodí i dospěláci?
Je to tak! Napadlo mě, že když to baví mě „starou bábu“, mohlo by to bavit i ostatní. Chodí
k nám celkem 15 lidí – muži i ženy. Nejdříve se
rozehřejeme, posilujeme a pak zkoušíme triky.
Je to zábava a přitom docela makačka.
Salta, vruty a další triky vypadají nebezpečně. Jak je trénujete a máte hodně úrazů?
Parkour&Freerun je nejen o síle, mrštnosti
a koordinaci pohybů, ale také o dobré psychice
a úsudku. Nestačí mít jen svaly, ale také musíte
umět rychle zhodnotit situaci, na jakou překážku stačíte a na jakou ne. A i tento odhad a jistou
psychickou odolnost trénujeme. Co se týče salt
a vrutů, tak začínáme hezky postupně. A zranění nebyla žádná vážná. Jedna zlomená ruka, ale
to si můžete udělat i při jízdě na kole.
Teď jste slavní! Získali jste speciální cenu
Zlatý oříšek a „sportovce roku“. Pociťujete,
že je o vás větší zájem?
Zájem o nás je, ale nám nejde o nějakou masovost
a přijímáme jen ty děti, které mají opravdu zájem.
Výjimeční jsme i tím, že jsme jediný registrovaný
tým v ČR a také ve střední Evropě, který trénuje
děti od tří let. Existuje spousta skupin talentovaných kluků, ale většinou fungují jen občasně, nescházejí se pravidelně a nejsou organizovaní.
Kde trénujete?
Díky skvělé spolupráci s Gymnáziem Komenského Říčany a vstřícnosti paní ředitelky Anny
Martínkové můžeme trénovat u nich v tělocvičně
a navíc jsme loni získali krásný dárek – vlastní
parkurové hřiště v areálu školy. Hřiště vzniklo tak,
že studenti stavební fakulty udělali projekt, získali
na něj peníze a věnovali nám ho. Plánujeme, že
hřiště budeme postupně rozšiřovat o nové prvky.
Výborné zázemí nám poskytli i ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově, kde také probíhají pravidelné tréninky. V SKC nám dali důvěru v době,
kdy jsme ještě tak známí nebyli a příliš lidí nám
nevěřilo. Tréninky s těmi nejmladšími a zároveň
s dospělými jsou v Centru Na Fialce. Všem zmiňovaným velice děkujeme za podporu a přízeň.

Zateplení školy hotovo, Obyvatelé Sulic
ale stavět se bude dále
dostávali 500 Kč

ší různé triky. A jako bývalá gymnastka jsem
viděla, že dělají chyby. Nedalo mi to a zkusila
jim poradit. Čekala jsem, že mě pošlou někam.
Ale kupodivu poslechli. Dohodli jsme se, že se
příště uvidíme zase a tak to nenápadně začalo.
Po nějaké době jsem se musela rozhodnout, zda
budu mít čas a energii se těmto dětem věnovat
profesionálně. Bylo potřeba dohodnout pronájem tělocvičny, vymyslet metodiku, podle které
by se trénovalo, zajistit pojištění a další náležitosti, jež jsou při provozování kroužku nebo
oddílu potřebné. Rozhodla jsem se, že si ten čas
najdu a zatím nelituji.

další velkou investiční akci a sice
nástavbu budovy školy. Staveniště
již bylo předáno firmě, která vzešla z řádného výběrového řízení.
Na projekt je poskytnuta dotace
z Ministerstva financí ČR a vzhledem k dotačním podmínkám musí
být do konce kalendářního roku
postavena hrubá stavba, včetně
výplní oken. Vnitřní práce budou
probíhat až do 15. května 2015.“
V uplynulých dnech byla úspěšně
provedena likvidace střešní krytiny, která obsahuje nebezpečný
azbest. Práci provedla firma, jež
má atest pro práci a nakládání
s azbestem. Technologický
postup
a soubor opatření
řeší stavební povolení, ale současně
byl předložen ke
schválení i Krajské
hygienické stanici
Středočeského kraje, odboru hygieny
dětí a mladistvých.

Sulice – Zastupitelstvo obce
se v květnu letošního roku rozhodlo podpořit obyvatele, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Sulicích. Zastupitelstvo se svým
usnesením rozhodlo poskytnout
občanům (rezidentům obce) sociálně-stabilizační příspěvek na bydlení pro rok 2014 a to bez ohledu
na věk žadatele.
Žádost bylo možno podat až
do konce měsíce října. Příspěvek pro rok 2014 byl stanoven
ve výši 500 Kč na osobu. Pro
následující rok připravuje vedení obce další sociální pobídky
pro své občany. „Je připraven
další sociálně stabilizační příspěvek pro rok 2015, připravujeme pro své občany dar na svoz
komunálního odpadu, pro naše
seniory, kteří budou mít zájem,
plánujeme rozvoz hotových jídel
a tyto obědy je obec připravena
dotovat cca 30% ceny jídla,“ vysvětluje starosta obce Ing. Petr
Čuřík.

Proč jste se k takovému kroku
rozhodli a v čem je přínos takového rozhodnutí?
Tak jako většina malých obcí v okolí
velkých měst, v našem případě Prahy, se potýkáme s neochotou nově se
usídlujících lidí přihlásit se k trvalému pobytu v naší obci. Ať již k tomu
mají jakékoliv důvody, neuvědomují
si, že obec jejich rozhodnutím přichází o nemalé finanční prostředky
potřebné k rozvoji i běžnému chodu
obce. Toto naše rozhodnutí bereme
jako poděkování všem, kteří zde
plnohodnotně žijí a pomáhají nám
plnit obecní pokladnu.
Byl o tento příspěvek zájem?
O sociálně stabilizační příspěvek
obce byl veliký zájem. Požádalo
si cca 70% obyvatel, kteří měli
na příspěvek nárok. Někteří spoluobčané se rozhodli odeslat svůj
příspěvek na účet veřejné sbírky
na opravu rozhledny Na Křížkách,
někteří ponechali svých 500 Kč
pro další rozvoj obce.

Co je to vůbec Parkour&Freerun?
Je potřeba oba styly odlišit. V parkouru jde o to,
dostat se z bodu A do bodu B v co nejrychlejším
čase a nejkratší možnou cestou, na níž se překonávají překážky. Překážkou se myslí cokoli,
co stojí v cestě, ať to jsou schody, zeď, zábradlí nebo třeba strom. V parkouru se nepoužívají
salta a vruty. Cílem freerunu není pouze překonání překážky, ale její využití pro provedení
triku (salta, vrutu apod.). Důraz je kladen na
efektnost, tedy aby překonání překážky vypadalo co nejlépe.

Jak jste se vůbec k tomuto sportu dostala?
Chodila jsem s malým synem v kočárku na procházky na hřiště a pozorovala kluky, jak zkou-
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍHO
CENTRA ATRIUM ŘÍČANY

Náves je opravena a nyní
startuje stavba kanalizace a školky
Všestary – Rekonstrukce návsi ve Všestarech byla úspěšně dokončena. Díky dotaci
z MAS Říčansko v hodnotě 345 984 Kč a spoluúčasti obce 220 000 Kč se podařilo vybudovat chodník u hasičské nádrže, parkoviště před
obchodem a vyrostla zde nová, krásná zastávka
autobusu. Došlo také na revitalizaci zanedbané
zeleně včetně instalace laviček a stolu. Součástí
návsi je také zvonička, která dostala důstojnější
dřevěné obložení. Upravené místo pro tříděný
odpad vybudovala obec na vlastní náklady a za
vydatné spolupráce s SDH Všestary již dříve.
Díky těmto investičním akcím má náves důstojnější tvář a místní obyvatelé získali příjemnější
místo k setkávání a pořádání nejrůznějších akcí,
které povětšinou organizují sdružení Volba pro
Všestary a místní SDH.
„Tím ovšem naše plány s návsí nekončí,“ říká
Jaromír Jech. „Chceme požární nádrž vyčistit.
Máme zpracován projekt, jehož součástí je řešení filtrace vody i osázení vodními rostlinami.

Ale tuto akci můžeme realizovat až po dokončení kanalizace. Jednak kvůli financím a jednak
kvůli jistotě, že nádrž nebude znečišťována
splaškovou vodou.“
Na stavbu kanalizace jste získali dotaci z FS
EU, SFŽP ČR, se spoluúčastí obce 20 %. Kolik bude stavba stát?
Investiční náklady se podle našich rozpočtů vyšplhají až na cca 85,5 mil. Kč vč. DPH, z toho
dotaci tvoří téměř 69 milionů, spoluúčast obce je
17,6 milionů, z nichž je 16 milionů řešeno nezajištěným termínovaným dlouhodobým investičním
úvěrem od České spořitelny se splatností 14 let.
Musím ještě vyzdvihnout, že díky výběrovému řízení (elektronické aukci) se nám podařilo
snížit původní cenu stavby o 13 mil. Stavební práce by měly být zahájeny v těchto dnech
a podle smlouvy má být dílo hotovo do konce
září 2015. Odkanalizována bude celá obec kromě místní části Menčice. Tady je projekt zpracován, včetně stavebního povolení, ale na tuto
část kanalizačního řadu jsme dotaci nedostali.
Stále je ale naděje, že po roce 2015 bude možné o dotaci na odkanalizování Menčic opět žádat. V každém případě to je jasná priorita do
budoucna. Všestary budou napojeny na ČOV
v Mnichovicích, pouze několik ulic na ČOV
ve Strančicích.

Dne 14. 11. 2014 od 09:00 hodin proběhne slavnostní otevření nového obchodního centra Atrium Říčany, které se nachází v těsné
blízkosti obchodního domu Tesco, Billa a Lidl. Atrium Říčany si na slavnostní opening připravilo pro širokou veřejnost několik nových
obchodů, které nabídnou zajímavé nákupní akce, venkovní občerstvení i bohatý doprovodný program pro děti – technologické
hračky, skákací hrady, malování na obličej a v neposlední řadě také soutěž pro děti o nejkrásnější malbu Atria Říčany.
Retailový park nabídne svým návštěvníkům na ploše 3 400 čtverečních metrů restauraci a několik dalších maloobchodů – Lékárna
Atrium, PLANEO Elektro, drogerie TETA, PetCenter, ICELAND a Coffee Drive.
Kromě výstavby kanalizace ve Všestarech
startuje i projekt rekonstrukce a přístavby
mateřské školy.
Ano, podařilo se nám získat dotaci z ROP
NUTS 2 Středočeského kraje s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Všestary“.
Budova, která byla postavena po II. světové
válce, je v posledním tažení. Kapacita, která
je nyní 25 dětí, bude navýšena o jednu třídu.
Staveniště bylo předáno v předposledním říjnovém týdnu, stavební práce začínají v těchto
dnech. Rekonstrukce bude probíhat za provozu. Nijak závažně by se neměla docházky dětí
dotknout, případné „problémy“ budeme řešit
ve spolupráci s ředitelkou MŠ za pochodu.
Prosíme tímto rodiče dětí o trpělivost. Stavba
má být dokončena do dubna 2015. A i zde si
dovolím malé shrnutí cen: Ve výběrovém řízení uspěla firma DAKA Stav ze Starého Města,
která nabídla celkovou cenu 12,3 mil Kč vč.
DPH, z toho dotace je 9,9 mil Kč, na obec připadá 2,8 mil Kč.

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

Respektujeme rozhodnutí zastupitelstva,
ale budeme žádat kompenzaci ztráty
Nově schválený Územní plán Říčan se dotkl mnoha majitelů pozemků. I nám se v rámci
změn proměnil stavební pozemek na pozemek
určený pro veřejnou zeleň. Tato zanedbaná parcela, dlouhá léta skryta za rezavou ohradou, rozhodně nepůsobila reprezentativně a Říčanům
nedělala příliš dobrou vizitku. Když jsme v roce
2007 tento pozemek kupovali, byl v územním
plánu veden jako stavební a tomu také odpovídala kupní cena. Plánovali jsme zde vybudovat
reprezentativní rezidenci. Moderní projekt vypracovala renomovaná architektonická kancelář tak, aby celou lokalitu pozvedl a nazval jej
Vila Viola. Architekt pamatoval i na parkovou
úpravu kolem domů. Po změně územního plánu, který nám zamezil na této parcele projekt
realizovat, ztratil tento pozemek svou hodnotu.
Zájemci, kteří chtěli bydlet v této lokalitě,
se mně ptají, zda se bude RIM nějak bránit.
Naše odpověď je, že nebudeme, respektujeme
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rozhodnutí zastupitelů města, aby na tomto pozemku vyrostla veřejná zeleň. Nikdy jsme nic
nestavěli a ani nebudeme stavět protizákonně.
Avšak jako hospodáři, kteří se musí starat o své
investice, využijeme svého práva, které nám
dává nový občanský zákoník a budeme žádat
kompenzaci naší ztráty – touto změnou jsme
přišli o několik desítek milionů Kč. Dosud nevíme, jaké plány má město Říčany s tímto našim
pozemkem. Podle územního plánu by zde měl
vyrůst park. To ovšem nebude levná záležitost
a navíc bude náročné zde udržet pořádek tak,
aby tato lokalita nepřitahovala různé existence.
Podobné excesy jsme již zaznamenali v parčíku Na Fialce u domů, které jsme vybudovali
v první etapě. Je zásluhou místních obyvatel,
že nejsou lhostejní ke svému okolí, pozorně
vše sledují a umí včas zabránit projevům vandalismu a rušení nočního klidu. Obávám se, že
tato vzdálenější parcela, kde bude pouze park
bez obytných domů, bude přitahovat nechtěné

návštěvníky. Doufám jenom, že za naše peníze
nevznikne v blízkosti říčanského nádraží nebezpečná lokalita a že městská policie nebude řešit
stejné problémy, jako ta pražská u Hlavního nádraží.
Petros Papadopulos,
jednatel RIM Engineering

Výstavba domů II. etapy Na Fialce
pokračuje bez komplikací a očekáváme, že bude dohotovena podle plánu
příští rok. Těší nás zájem lidí, podle
kterých je lepší bydlet v centru města,
než na jeho okraji. Oceňují, že stavíme na parcele, kde nemusel být vykácen žádný les, zneužita orná půda, ani
zničena historická památka, a že stavíme na zanedbaném pozemku.

Vaše známé elektro
PetCenter
v novém za akční ceny! - chovatelské potřeby

Jestli jste dosud váhali s nákupem elektro spotřebiče, tak už
dlouho nepřemýšlejte! Už 14.listopadu v 9:00 hodin se v Atriu
Říčany, otevírá nová a modernější prodejna Elektrocentrum
Kadlec. Na zákazníky čeká široká nabídka televizorů LED i 3D,
satelitů, chladniček, praček,
sušiček, fotoaparátů, mobilních
telefonů, malých domácích spotřebičů a dalších elektro spotřebičů všech
známých značek za atraktivní zaváděcí ceny!
V rámci otevření nové prodejny chystáme pro zákazníky předváděcí
akce oblíbených produktů s ochutnávkami. Kromě výhodných cen nabízeného zboží mohou zákazníci využít rovněž nabídku nákupu na splátky,
prodlouženou záruku zboží, pojištění proti poškození, ekologickou likvidaci starých spotřebičů a v neposlední řadě rozvoz spotřebičů zdarma. K dispozici je zákazníkům profesionálně vyškolený personál, který poradí a pomůže s výběrem.

Lékárna 21. století

Připravujeme pro Vás novou moderní lékárnu nekonvenčního typu,
která bude postupně poskytovat odborné služby ve všech spektrech
lékárenských činností – LÉKÁRNU 21. století.

Navštivte jednu z nejprofesionálnějších prodejen chovatelských potřeb v České republice,
která se nově otevírá v retailovém
parku Atrium Říčany. Objevte
široký sortiment, úžasná zvířata
známých i méně známých druhů
a mnoho exkluzivních doplňků
pro Vaše miláčky. Tradiční nabídkou kvalitních krmiv a doplňků
stravy Vás provedou odborně proškolení pracovníci, kteří Vám velice rádi
pomohou s výběrem krmení přesně na míru pro Vašeho mazlíčka. Každý
měsíc se můžete těšit na akční magazín, kde jsou pro Vás připraveny speciální akce a zajímavé dárky.

Říčany otevřou novou Tetu drogerii
Novou prodejnu otevře v Říčanech největší česká drogistická síť Teta drogerie. Na prodejní
ploše 490 m2 nabízí Teta širokou
nabídku drogistického, kosmetického a dětského zboží, sortiment pro domácí mazlíčky, ale
i barvy a laky. Nákup vám zpříjemní i čerstvá káva Lavazza.
Služby v místě prodeje zahrnují
také zhotovení fotografií a fotodárků v rámci Teta Foto a výdejní místo
internetové lékárny sLeky.cz.
„Jen u nás zákaznice najdou zkušební kosmetický koutek, který umožňuje měnit nasvícení pro denní a večerní líčení a navíc je vybavený i potřebami pro odlíčení,“ říká marketingový ředitel David Vejtruba. A dodává „Po otevření mohou zákaznice využít několikatýdenní výhodné
cenové akce, většinou 1+1“.
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Dobrá kvalita vody svědčí rybám, škeblím,
vydrám i kuňce ohnivé
Nastalo období výlovů rybníků, které je vyvrcholením celoroční práce rybářů. Výlovy se
budou tradičně konat i na rybnících ležících na Jevanském potoce, které jsou ve správě
Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy. Výlov Jevanského rybníku byl
již úspěšně ukončen a Vyžlovský ukáže své bohatství 8. listopadu. O hospodaření na
rybnících Požár, Louňovský, Pařez, Vyžlovský, Jan, Švýcar, Jevanský, Pilský, Nohavička
a Šáchovec, jsme si povídali se zaměstnanci Školního lesního podniku.

V roce 2011 jste se zaměřili na největší z rybníků kaskády na Jevanském potoce – na rybník Vyžlovský. Jaké opravy byly provedeny?
Prováděla se oprava a částečné odbahnění rybníka.
Oprava byla zakončena rekonstrukcí bezpečnostního přelivu a mostu na cestě na hrázi rybníka. Kvalitu
provedených prací si lidé mohli prohlédnout během
výlovu, který se roce 2011 poprvé uskutečnil o víkendu. Změnou termínu jsme chtěli umožnit široké
veřejnosti, aby se přišla seznámit s naší činností.
Naší snahou je připravit lidem příjemnou akci. Rybáři zpřístupnili kádiště, kam se obvykle návštěvníci
nedostanou, pro děti byla připravena prohlídka s výkladem a nechybělo ani stylové občerstvení.
Opravy a odbahnění se na konci roku 2013
dočkal i rybník Jan. Kam bylo bahno ze dna
rybníka odvezeno?
Bahno ze dna rybníka neobsahovalo nebezpečné příměsi v podobě těžkých kovů a jiných sledovaných sloučenin a mohlo proto být použito
k rekultivaci půdy ve vlastních školkařských
provozech školního lesního podniku. I tak využití sedimentu podléhá ještě několik let monitoringu spojenému s pravidelným vyhodnocováním a předkládáním zpráv státnímu dozoru.
Stavba byla vlastně komplexní opravou, protože
zahrnovala i výměnu výpustního zařízení z rybníka, rozšíření hráze na vzdušné straně a také výstavbu objektu nového bezpečnostního přelivu. Ten je
dimenzován s dostatečnou rezervou na 100letou
vodu. Před odbahňováním rybníka Jan byl proveden transfer populace škeble rybničné. Transfer
(přestěhování) se týkal populace cca 40 tisíc kusů
tohoto živočicha a byl prováděn v průběhu celého
měsíce listopadu 2012 za dozoru orgánů ochrany
přírody. Velká část populace škeble byla vrácena po
opravě rybníka zpět do původní lokality.
Jaké další investiční akce vás čekají?
Největší stavební akcí tohoto roku je oprava mostu
na hrázi Jevanského rybníka. Práce provádí správce komunikace, kterým je Krajská správa a údržba
silnic. ŠLP jako provozovatel rybníka na této akci
spolupracuje například udržováním výšky hladiny
vody na stanovené hodnotě. S opravou se fakticky
začalo v srpnu, hotova má být 30. listopadu. Z důvodu realizace této stavby byly ztíženy podmínky
letošního výlovu Jevanského rybníka a prodej ryb
pro veřejnost se uskutečnil na náměstí v Jevanech.
Díky těmto zásahům je kaskáda rybníků
v dobrém technickém stavu a může účinně
fungovat i jako ochrana proti povodním. Kdy
naposledy jste museli řešit krizovou situaci?
Naposledy v červnu roku 2013 nás zasáhly příva-
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lové deště a museli jsme se vyrovnat s povodňovou vlnou. Tehdy byl zcela vypuštěn rybník Jan,
proto mohl zachytit co nejvíce vody a díky tomu
došlo k částečnému zpomalení povodňové vlny.
Na rybníkách jsme v těch dnech drželi nepřetržitou službu v čištění bezpečnostních přelivů. Museli jsme „obětovat“ násadu ryb ve sportovním
rybníku Švýcar, kde se předešlo přelití hráze uvolněním česlí na bezpečnostním přelivu a ryby uplavaly s vodou do Jevanského rybníka. Při plném
vzdutí vodní hladiny se voda se rozlila do okolí
rybníků a zatopené laguny v lese si jistě mnozí pamatují. Škody na lesních cestách a na hrázích rybníků činily přes 2 milióny korun. Opravy poškozených cest a trubních propustků jsme bezodkladně
provedli ještě v průběhu roku 2013.
Pečujete nějak o Jevanský potok nebo je v zájmu
ochrany přírody a také kvůli jeho významné protipovodňové funkci, aby zůstal bez zásahů?
Tok Jevanského potoka mezi rybníky zůstává
nezměněn ve svém přirozeném stavu, tak jak
si voda vymlela koryto. Nemáme zájem o jeho
„zkapacitňování“, ale ponecháváme přirozený
rozliv na sousední lesní pozemky. Jevanský potok je v části nad rybníky a od hráze Jevanského rybníka ve správě státního podniku Povodí
Vltavy, se kterým úzce spolupracujeme. Přítoky
(potoky Oplanský, Zvánovický a Bohumilský)
byly v nedávných letech několikrát zarybňovány, například střevlí potoční. V povodí Jevanského potoka se také objevily vydry. Když
budete při procházkách v lese velmi pozorní,
možná tuto vodní šelmu zahlédnete, až napadne
sníh můžete výjimečně najít vydří stopy ve sněhu. Migrace vydry je také důkazem zlepšující se
kvality vody a dostatku přirozené potravy v Jevanském potoce. Vydra je navíc chytrá šelma
a našla si cestu i do našich rybích sádek.
Výskyt vyder nebo i škeble rybničné je důkaz
zlepšující se kvality vody. Žijí u nás ještě nějací chránění živočichové?
Zvláště chráněný druh žáby kuňky ohnivé se
zabydlel v mokřinách rybníka Šáchovec. Toto
místo bylo vyhlášeno evropsky významnou

Festival řemesel
a jablečné slavnosti
Strančice – V přírodním areálu minigolfu se
uskutečnil již 4. ročník velmi úspěšné a oblíbené
akce – Festival řemesel a jablečné slavnosti, na
který dorazilo 2 500 návštěvníků.
Ve stylových stáncích bylo možné pořídit vše
od ručně vyráběných oděvních doplňků, šperků,
dřevěných, kovových a keramických výrobků,
domácích marmelád, medů, perníků, mýdel až po
sklářské ozdoby. „Největší zastoupení měli držitelé regionálních certifikovaných značek Zápraží
a Polabí. Přijeli také výrobci z Kraje blanických
rytířů, Prácheňska a Vysočiny,“ říká jeden z organizátorů akce Aleš Rudl z MAS Říčansko.

lokalitou ochrany přírody (v rámci programu
Natura 2000). Je to důkazem, že ohleduplné
rybářské hospodaření není v rozporu s ochranou přírody. Většina těchto živočichů je bioindikátory – tedy druhy, jejichž výskyt a setrvání
v lokalitě potvrzuje čistotu životního prostředí.
Lidé posuzují dobré rybníkářské hospodaření i podle čistoty vody na koupání. Velmi
oblíbené je například koupaliště na Vyžlovském rybníku. Jaká je tam kvalita vody?
Kvalitu vody v rybníkách z hlediska rekreačního využití lidé mnohdy kritizují, ale je potřeba
si uvědomit, že tento parametr ovlivňuje více
faktorů. Je nutné porovnávat se srovnatelnými
vodními nádržemi a množstvím vody protékajícím daným profilem. Daní za technologii čištění
odpadních vod z přilehlých vesnic je vypouštění
vody z čistíren do povodí potoka a tím i do rybníků, které propojuje. Zásadní pro kvalitu vody
v rybníkách je množství srážek a jejich rozložení
v průběhu roku. Jednoduše řečeno – pokud více
prší a srážky jsou rovnoměrně rozloženy, zvýší
se průběžný průtok a voda je čistší, jak vizuálně,
tak v měřitelných parametrech. Ale počasí neporučíme a s obdobími nedostatku vody v povodí
se museli vypořádávat i naši předci. Z historie
je známo, že v méně vodných letech docházelo
k zastavení provozu mlýnů na Jevanském potoce
a také ukončení provozu vodní pily, která až do
konce II. sv. války stála v Penčickém údolí. Odbahněním se samozřejmě kvalita vody zlepší, ale
množství vody protékající povodím je zásadní.

Pozvánka na výlov Vyžlovského rybníku 8. listopadu
Veřejnost bude mít možnost sledovat výlov z hráze rybníka a za doprovodu rybářů si prohlédnout rybolovnou techniku zblízka. Také budete mít možnost koupit si vylovené ryby – kapra
a také štiku, sumce, candáta (k dostání v omezeném množství). Stejně jako v loňském roce se
můžete těšit na stylové občerstvení z vylovených ryb. Maso kaprů z Vyžlovského rybníka má
vyhlášenou chuť a kvalitu!
Ryby na sádkách budou k prodeji od konce listopadu, přesné termíny zahájení prodeje a prodejní doba budou včas zveřejněny. Sledujte naše webové stránky www.slp.cz.

Vyhrála odrůda Gala
Celý den byl ve znamení řemesel a také jablek.
V jablečném stanu byly připraveny ochutnávky
patnácti jablečných odrůd od místních sadařů. Návštěvníci nakrájená jablka ochutnávali a hodnotili.
Jako nejlepší zvolili odrůdu Gala ze sadů Ing. Jana
Janovského, která vyhrála již při prvním ročníku
slavností jablek. Ze sadu Jiřího Nedbala nejvíce
chutnala odrůda Bohemie. Velkou pozornost vzbudila soutěž o nejlepší jablečný zákusek. „Letos bylo
do soutěže přihlášeno neuvěřitelných 34 moučníků, což je v její dosavadní historii rekord. Všem
kuchařkám a kuchařům patří velké poděkování,
úroveň všech moučníků byla velmi vysoká,“ zhodnotila zapojení hospodyněk autorka Jablečných
slavností Hana Jarošová.
Tvořivé dílny pro děti
Pro děti bylo připraveno deset tvořivých dílniček, kde si mohly vyzkoušet například zdobení
perníků, řezbářství, sklářství, moštování jablek či
práci s keramikou. „Tyto workshopy vzaly děti
doslova útokem a bylo vidět, jak je velice baví.
Po absolvování alespoň poloviny z nich od nás
získaly odměnu,“ prozrazuje ředitelka MAS Říčansko Pavlína Filková.
Po celý den probíhal na pódiu bohatý program. Snad největší potlesk patřil dětskému

35člennému pěveckému sboru Coro Piccolo,
který představil pohádku O Červené Karkulce. Dále vystoupili: soubor historického
tance Salomé, hasičata ze svojšovického
sboru, kapela One Night Gentleman, oddíl
Ant Parkour Deadly Team Říčany, děti ze
ZUŠ Velké Popovice, MŠ Slunečnice a ze
ZŠ Strančice, loutkové divadlo Jana Hrubce,
oddíl Taekwon-do Sparing, taneční soubor
Dance-Lucky Strančice.
„Všem návštěvníkům i všem vystupujícím
moc a moc děkujeme a těšíme se na shledanou
příští rok na začátku října,“ shrnula za všechny
pořadatele ředitelka mateřského centra Lodička
Míša Hupcejová.

Dračí souboje
Ještě před zahájením festivalu se na poli
ve Všestarech uskutečnilo tradiční pouštění draků, kterého se zúčastnilo 133 dětí
s rodiči. Soutěže a dračí souboje pořádalo
sdružení Volba pro Všestary a Hasičský
sbor Všestary. Na nebi se neproháněli jen
kupovaní draci, ale také doma vyrobení –
jejich majitelé byli odměněni hračkami.

Poděkování patří jak organizátorům akce, jimiž jsou Místní akční skupina Říčansko a Mateřské centrum Lodička a Hanka Jarošová, tak
i řadě sponzorů díky nimž mohla být akce realizována. K nejvýznamnějším patří: Celostátní
síť pro venkov, obec Strančice, Hana Jarošová,
DMA kompenzační pomůcky, Bonavita, Sady
Ing. Jana Janovského, Ovocnářské centrum
Nedbal, Klub rodičů a přátel školy Strančice,
obec Všestary, pekařství Frydrych, Mountfield,
Bambule a SDH Svojšovice.
Velkou měrou pomohli i členové správní
rady MAS Říčansko a celá řada dalších dobrovolníků. Poděkování patří i majiteli přírodního
areálu panu Pelákovi, kde se akce konala.

Živý betlém, dobroty a originální dárky
Kostelec n.Č.l. – Terapeutické
centrum Modré dveře vás srdečně
zve na živý betlém na zahradě Modrých dveří v Kostelci nad Černými
lesy. Přijďte se potěšit předvánoční
atmosférou a zapálit vánoční svíčku
svého štěstí.
V neděli 30. 11. v 16.30 hodin
se v zahradě Modrých dveří rozsvítí vánoční strom a tím bude
otevřen živý betlém a zároveň zahájen 2. ročník Betlémování, tedy
výstavy betlémů. Děti se mohou
těšit na ovečky, kozy, králíky a os-

líka, se kterým se mohou vyfotit.
Rodiče mohou ochutnat vánoční
horké nápoje a sladké dobroty
a též nakoupit originální vánoční
dárky z dílen sdružení. Nabízet
budeme šperky, vánoční ozdoby,
textilní hračky, keramiku a výrobky z proutí, které vyrobili klienti
v rámci terapeutických programů.
Nákupem výrobků přispějete na
činnost centra.
Živý betlém i výstavu můžete
navštívit do Tří králů, vstupné je
zdarma.

Terapeutické centrum nabízí sociální,
psychologické a psychoterapeutické
služby pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním
a též volnočasové aktivity pro veřejnost. Naše služby v roce 2014 podpořily Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadace
Vinci, ČSOB, Nadace ČEZ a GE
Money Bank. Všem dárcům, poskytovatelům dotací, grantů a příspěvků
děkujeme!
Akce trvá od 30. 11. 2014 do
6. 1. 2015; www.modredvere.cz
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Život v kraji

Život v kraji

Pět nových učeben a tělocvična

ZUŠ Říčany na festivalu
„Borkener Stadtmusik“

Sedm mladých muzikantů z populárního seskupení „Říčanská sedma“ ze ZUŠ Říčany, které vede pan učitel Jiří Odcházel, navštívilo od
18. – 21. září 2014 malebné německé město
Borken, které leží 20 km od holandských hranic. Muzikanti vystoupili na festivalu „Bor-

kener Stadtmusik“. Zároveň jsme navázali
kontakt s místní uměleckou školou, navštívili
jsme některé akce pořádané borkenskou školou a říčanští muzikanti také na jedné z akcí
zahráli a sklidili velký úspěch! Hudební setkání nám zprostředkovaly dvě úžasné dámy
– Radka Mandátová a Petra Šmolíková z partnerství měst Twinning Říčany. Velmi nám
pomohly s navázáním prvopočáteční komunikace a celou dobu organizace výjezdu byly
vždy k dispozici. Další velký dík patří řediteli
Hudební školy v Borkenu panu Ulfu Hoppenau a jeho ženě Zuzaně a rodinám, u kterých
byly naše děti ubytovány. Borkenské rodiny,
u kterých jsme bydleli, byly skvělé a trochu
jsme litovali, že nemůžeme zůstat delší dobu
a region ještě více poznat. Strávili jsme sice
v Borkenu pouze dva dny, ale zážitků máme
hodně – borkenské náměstí znějící hudbou,
poznali jsme hodně milých lidí, seznámili
jsme se s organizátory celé akce, setkali se
s krajany, poznali jsme Borken a navštívili
jeho pamětihodnosti, máme hodně nových in-

již slouží dětem

formací o výuce uměleckých oborů, o životě
lidí v Borkenu…
Těšíme se na to, že děti, muzikanty a pedagogy z Borkenu přivítáme v Říčanech, ukážeme
jim zase náš styl života, naši ZUŠ a naše město
a náš region v celé svojí kráse.
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Děti ze Sofie napekly na čtyři sta zváčů!
Říčany – První ročník obnoveného posvícení v MŠ a ZŠ Sofie se
uskutečnil 17. října. V rodinné ško-

le Sofii se českým tradicím věnují
dlouhodobě a jak řekl ředitel školy
Patrik Matlák: „Prožívání svátků

dostává úplně jiný rozměr, když se
na ně těšíme a sdílíme je s rodiči
dětí a sousedy“.
Přípravy na posvícení začaly
v MŠ a ZŠ Sofie velkým úklidem.
Další den děti za pomoci maminek pekly tzv. zváče – malé koláče
sloužící jako projev pozvání na posvícení. Děti napekly více než 400
zváčů. S koláči se ve skupinách
vydaly pozvat rodiče, sousedy
z okolních domů, ale také místního
pana faráře, zástupce policie, hasičů, knihovny, muzeua a v neposlední řadě také vedení města.
Jednou z tradic posvícení je
výzdoba místního kostela, kde se
k oltáři a před něj ukládají plody
zemědělské sezóny jako velké poděkování za dobrou úrodu. Děti
ze Sofie říčanský kostel sv. Petra
a Pavla vyzdobily koši plnými jablek, hrušek, kaštanů, brambor, cibulí, kukuřic i dýní. V kostele děti
mile uvítal místní pan farář Kon-

stantin Petr Mikolajek, od kterého
se dozvěděly spoustu zajímavostí
o kostelu i posvícení. Mile potěšila
reakce místních farníků, kteří výzdobu kostela ocenili.
Posvícení se konalo na zahradě
školy, kde na hosty čekala slavnostní tabule pod stanem. Posvícení zahájil ředitel MŠ a ZŠ Sofie
Patrik Matlák vítacím proslovem
a žádostí adresovanou panu starostovi Vladimíru Kořenovi o předání
hodovního práva „chase ze Sofie“,
které bylo panem starostou uděleno.
Děti za pomoci strážníků městské
policie vztyčily nazdobenou májku
a společně se všemi hosty si zazpívaly pár lidových písniček a zahrály
divadélko. Pak už na všechny čekala pečená husa na dva způsoby, dva
druhy knedlíků, zelí a talíře napečených koláčů. O občerstvení se postarala říčanská Restaurace U nás,
které patří velké díky za podporu
a skvělou kuchyni.

Mateřská a základní škola Sofie je česká rodinná škola pro děti od 3 do 12
let, s programem postaveným na věkově smíšených skupinách a prožitkovém vzdělávání. Za pomoci celostního přístupu ke vzdělávání, při využití
moderní pedagogiky, Montessori pomůcek a individuálního vztahu k dítěti
následujeme potřeby dnešních dětí. www.ms-sofie a www.zs-sofie.cz.
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Starosta Jiří Šindelář a ředitelka školy K. Schejbalová slavnostně otevřeli přístavbu školy. Foto: M. Simon

Vpravo je stará budova, vlevo nové křídlo s tělocvičnou.

Strančice – Přístavba základní školy ve
Strančicích byla dokončena podle plánu a díky
tomu mohli v září školáci usednout do nových
tříd. Škola se rozrostla celkem o pět učeben
(čtyři kmenové třídy a pátá bude sloužit jako
počítačová a jazyková učebna) a také o novou
tělocvičnu – ta původní musela být v minulosti
kvůli nedostatku místa přebudována na učebny.
V rámci Dne otevřených dveří si nové prostory
mohla prohlédnout i široká veřejnost. Připraven
byl kulturní program, o který se postarali žáci
školy a zájemci mohli navštívit výuku i školní
družinu. „Těší nás, že zájem projevilo tolik lidí.
Přišlo i mnoho pamětníků, kteří školu navštěvovali před mnoha lety,“ říká ředitelka školy Kateřina Schejbalová. „Škola díky přístavbě získala
nové prostory, a tak můžeme kvalitu výuky neustále zlepšovat. Novou tělocvičnu budou využívat nejen naši žáci, ale i ostatní místní spolky
a sdružení. Škola se tak stane aktivnější součástí
obce. Poděkování patří vedení obce za velkou
podporu, všem zaměstnancům školy za trpělivost a především našim žákům, kteří se po celou
dobu stavby chovali velmi ukázněně a dodržovali všechna nařízení,“ dodala paní ředitelka.
Hostem slavnostního otevření byl i náměstek
ministra kultury Miroslav Rovenský, který na

škole mnoho let učil. Nechyběl ani starosta Jiří
Šindelář, který výstavbu školy kontroloval téměř
denně. „Přístavba je řešena jako přízemní stavba,
ale projekt počítá i s možnou nástavbou, kdyby
vývoj naznačoval, že tato kapacita nebude do budoucna stačit,“ vysvětluje pan Šindelář. „Podle
projektové dokumentace měla stavba stát přes
40 miliónů korun, ale nám se podařilo cenu snížit na 35 miliónů. Zároveň proběhla rekonstrukce ulice Pivovarská, kde vzniklo tolik potřebné
parkoviště a děti již nebudou do areálu školy
vcházet z hlavní silnice. Akce byla realizována
z rozpočtu obce a pomocí úvěru ve výši 5 miliónů Kč. S vybavením učeben pomohla dotace ze
SZIF (zprostředkovatel MAS Říčansko) ve výši
244 108 Kč, kterou se obci podařilo získat.“
Škola je dokončena, ale budování ve Strančicích nekončí
„V současné době intenzivně pracujeme na
rozšíření kapacity školky. Na tuto akci se obci
podařilo získat dotaci z Regionálního operačního
programu střední Čechy ve výši 19 037 281 Kč.
Stavební práce již byly zahájeny a podle podmínek dotační smlouvy musí být stavba dokončena do 31. 5. 2015. Díky přístavbě vzniknou dvě nové třídy a kapacita školky vzroste
o 54 dětí. Věříme, že při příštím zápisu již vyhovíme většině rodičů, kteří se svými dětmi přijdou k zápisu,“ dodal Jiří Šindelář.

Venkovní učebnu pomohla
vybudovat MAS Říčansko

V roce 2013 se podařilo škole získat finanční dotaci od MAS Říčansko ve výši 321 794
Kč (z dotačního fondu EAFRD z EU, Programu rozvoje venkova ČR v rámci osy IV.
LEADER) na projekt „Učení v přírodě“ – na
výstavbu venkovní učebny. Na přípravě žádosti se podíleli žáci, pedagogové a velký
podíl na úspěchu získání dotace má i Mgr.
Kamila Blechová, které tímto děkujeme.
Venkovní učebna již v tomto školním roce
slouží ke školní výuce ZŠ a ZUŠ, k volnočasovým aktivitám školní družiny, ale také veřejnosti. Ve venkovní učebně se uskutečnily
zajímavé akce: besedy s Místní knihovnou
Strančice o knižních novinkách, vystoupení školního sboru ZŠ Strančice, aranžování
podzimní dekorace pořádané MC Lodičkou.
Zajímavou akcí bylo i mezigenerační setkání při společné činnosti – konkrétně tentokrát šlo o pletení proutěných košíků. Nejen
žáci školy se zde učili něčemu novému, ale
i jejich prarodiče. Celou věc si vzala pod
patronát sedmá třída s paní učitelkou Kletečkovou a nechyběl ani pan Čížek, který
kroužek pletení vedl na škole několik let.
Příjemným zpestřením bylo, že na akci přišly nejen babičky, ale dokonce i jeden dědeček.

Venkovní učebna slouží všem obyvatelům Strančic.
Projekt je financován Evropskou unií,
Evropským fondem pro rozvoj
venkova v rámci osy IV. Leader,
programu rozvoje venkova

České republiky

V Pětihostech vyrostla knihobudka fanda

Pětihosty – Již rok se schází děti z místního
klubu „Veverky“ na čtenářský kroužek. Tam také
vznikl nápad zřídit v Pětihostech takzvanou knihobudku. Provoz této miniknihovničky byl slavnostně
zahájen na začátku října na svátek Františka.
„Nápad zřídit tuto užitečnou budku s knížkami
se nám velmi líbil. Funguje na principu: vezmi si
knížku a zase ji vrať, nebo přines nějakou jinou,“
vysvětluje paní Bencová. „Oslovili jsme mladé absolventky Brněnské univerzity, které pomáhají knihobudky zavádět do měst a obcí, aby i nám pomohly
s realizací. Díky patří i našemu starostovi Vladimíru
Vávrovi, bez kterého by knihobudka nebyla vztyčena. Doufáme, že nám veřejná knihovnička dlouho

vydrží, a snad ji nikdo nezničí a knížky nevezme.
Máme radost, že v Pětihostech funguje další prvek,
díky kterému naše krásná ves ožije. Pokud by měl

někdo zájem zřídit knihobudku v místě svého bydliště, napište nám na e-mail: veverkypetihosty@centrum.cz a rádi vám poskytneme informace.
Knihobudky slouží ke sdílení a výměně knih.
Tato iniciativa se začala formovat v roce 2009
v USA, konkrétně v Hudsonu ve státě Wisconsin. Todd Bol tehdy postavil první model
knihovničky na památku své matky, vášnivé
čtenářky. Knihovničky nyní vznikají na mnoha místech Čech, a to i ve školách, v nemocnicích a podobně. A proč se jim říká knihobudky. Protože jsou podobné ptačím budkám.
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MAS Říčansko

Poradna

MAS Říčansko a období 2014+

Ve čtvrtek 25. 9. 2014 proběhlo jednání nejvyššího orgánu
místní akční skupiny Říčansko (MAS) tzv. pléna, které
tvoří jejích 50 členských organizací a obcí. Ti společně
vytvářejí místní partnerství pro všestranný rozvoj území.

Úvodem zasedání vystoupil zástupce společnosti CI2, o.p.s a představil
indikátory (ukazatele rozvoje), k jejichž plnění se MAS pro další období
chce zavázat. Dále byl odsouhlasen strategický plán Říčanska na další období. Tento dokument se tvořil za přispění široké veřejnosti z řad starostů,
podnikatelů, neziskového sektoru a dalších příznivců metody Leader přes
dva roky. Strategický dokument MAS Říčansko je základním pilířem pro
čerpání financí do celého regionu. Pro to, aby skrze MAS mohly plynout
peníze, musíme Ministerstvo zemědělství požádat o certifikaci; ta proběhne od druhé poloviny listopadu.
Zároveň Plénum schválilo svůj jednací řád, změny v organizační struktuře MAS, změny ve statutu společnosti a v neposlední řadě volbu členů
Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolního výboru MAS.
Jsme rádi, že účast na plénu byla veliká, což je důkazem, že si partneři
vědí, o jak zásadní krok se jedná.

Funkční oděvy a membránové textilie, které nás dokáží ochránit
před nepřízní počasí, se staly běžnou součástí našich šatníků.
Umíme se však o ně správně starat? A chápeme dobře jejich funkci?

Autor: MAS Říčansko

To, že se blíží nové období dotací, vnímáme ve zvyšujícím se počtu
konzultací a dotazů, které k nám směřují. Už proto je pro nás důležité
vás nezklamat a do regionu Říčanska získat z více operačních programů
finanční zdroje.

MAS jako nástroj spolupráce obcí
V našem regionu MAS Říčansko byl od října 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod
úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní
akční skupina (MAS) Říčansko je jedním z 69
partnerů z řad MAS, které působí v 9 krajích
a 1 903 obcích.
Smyslem projektu je podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu

veřejné správy. Během projektu bude vypracována studie současného stavu výkonu
veřejné správy s návrhy možností jejího
efektivnějšího výkonu. Vznikne také „Kuchařka nápadů dobré praxe“ a dodatek ke
strategii MAS.
Místní akční skupina (MAS) a starostové
obcí se neustále snaží vylepšovat podmínky
našeho každodenního života s ohledem na
přírodu. V rámci projektu se rozšířil tým MAS
o novou kolegyni Miroslavu Kučerovou.
Kontaktovat jí můžete e-mailem: projekty2@ricansko.eu

Nový partner
MAS Říčansko
Novým partnerem je od srpna 2014 Botanický ústav Akademie věd České republiky.
Zabývá se vědeckým výzkumem vegetace
na úrovni organizmů, populací, společenstev a ekosystémů. Součástí Botanického
ústavu AV ČR je Průhonický park s rozsáhlými sbírkami domácích i introdukovaných
rostlin. Průhonický park je národní kulturní památka a součást památkové rezervace
UNESCO!

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

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

Aleš Rudl
projektový manažer MAS
Mobil: 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu
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Umíme se starat
o funkční oblečení?!

■ Semináře z oblasti rodinného a sousedského
práva, finanční gramotnosti, základů podnikání
a digitální technologie připravuje MAS Říčansko
s Bankovním institutem pro naše obyvatele z regionu. Semináře budou od ledna a zcela zdarma.
■ Správní a dozorčí rada MAS Říčansko zasedla
dne 24. září 2014. Na svém jednání odsouhlasili
změny ve statutu společnosti tak, aby korespondoval s požadavky certifikace MAS dle standardů.
■ V Modleticích proběhl s odborným příspěvkem
našeho kolegy A. Rudla seminář na téma památné
stromy a aleje. Pokud vás téma zajímá, tip na další
akce naleznete na www.prazskestromy.cz
■ MAS se zúčastnila Národní konference venkov v Konstantinových Lázních, setkání všech
místních akčních skupin s ministerstvy a organizacemi pro rozvoj venkova.

Autor: Aktron

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

Membránové oděvy se skládají z mikroporézní membrány, která
je podepřena polyesterovým síťovím. Tato mikroporézní membrána
umožňuje jednosměrný transport vodních par, ale zabraňuje zpětnému pronikání kapek vody. Lidské tělo o hmotnosti 70 kg může za
jednu hodinu intenzivního sportování vypotit 1 až 2 litry potu. Zkuste
vylít dvě PET lahve vody dovnitř svého oblečení a potom si je oblékněte.
A pak si ještě představte, že postojíte hodinku venku na mrazu. Brrrr!
A právě s takovým množstvím potu si musí poradit vaše lyžařská kombinéza, když se do toho na sjezdovce nebo ve stopě pořádně opřete.
Funkční membránové oděvy tento problém jednou provždy vyřešily.
Pro zjednodušení si můžeme představit, že membrána má tak malé
póry, kterými molekula vody projde na povrch ven, ale soudržná
kapka vody se takovou dírkou zvenku dovnitř nedostane. Hnacím
motorem průchodu molekuly vody na povrch je parciální tlak pod
a nad membránou. Čím vyšší je rozdíl parciálních tlaků z obou stran
membrány, tím rychlejší je transport molekuly lidského potu. Obecně
membránové oděvy proto nejlépe fungují v zimě a v letních teplých
měsících se jejich účinek blíží nule.
Vzniká ale otázka, co se stane, když svrchní materiál lyžařské
kombinézy, který kryje zázračnou membránu, zvlhne od deště nebo
sněhu? Pokud není impregnován hydrofobní (odpuzující vodu) úpravou,
svrchní materiál zvlhne a membrána není schopna přes takto vlhkou textilii protlačit molekuly lidského potu. Membrána tak ztrácí funkčnost,
lyžař se začíná potit, jeho spodní prádlo vlhne a začíná mu být zima.
Z tohoto důvodu je třeba důsledně dbát nejen na dobrý výběr při nákupu
membránového oděvu, ale i na jeho údržbu.
Jak by taková údržba měla probíhat? Ideální je přenechat vyprání a impregnaci odborné čistírně oděvů. Lidský pot totiž kromě
vody obsahuje ještě další příměsi jako jsou soli, tuky, močovinu. Tyto
výpotky jsou pochoutkou pro bakterie, které pot rozkládají na kyselinu
máselnou a mravenčí, které silně zapáchají. Nečistoty je proto zapotřebí
odeprat, ale ne tak aby došlo k poškození jemné membrány, ať již polámáním nebo ucpáním jemných pórů nevhodným detergentem. Dále je
třeba již v pracím cyklu impregnovat oděv vhodnou hydrofobní úpravou,
která zabrání tomu, aby se z drahé lyžařské kombinézy stala jen levná
pláštěnka proti dešti. Impregnace se provádí ve speciálním pracím programu na specializovaných pračkách, které umožňují dávkování pracích
prostředků řízené počítačem. Nakonec je třeba zdůraznit, aby uživatelé
tyto oděvy nikdy neskladovali ve složeném stavu a zejména ne zmáčknuté pod jinými těžkými předměty, protože může dojít k přelámání delikátní
membrány a tím se oděv stane pochopitelně nefunkční.
Rychlá čistírna oděvů na Černokostelecké ulici v Říčanech se odborným čištěním a praním oděvů zabývá již 15 let. Používáme jedinečnou
německou technologii SEITZ®, která je nepřekonatelná právě v oblasti
údržby funkčních membránových oděvů. Jsme držiteli různých certifikátů, např. Mistr v oboru praní
a čištění. Kromě služeb čištění také pereme ložní prádlo,
opravujeme oděvy a prodáváme anti-alergické ložní prádlo
španělské firmy Velamen®.
Kontakt:
Rychlá čistírna oděvů, Černokostelecká 82/92, Říčany
tel.: 323 601 350, www.cisteniodevu.cz
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Občanská poradna – poradenství
obětem trestných činů a domácího násilí
Občanská poradna své služby nabízí
na Říčansku již od roku 2007, na území
Benešovska pak od roku 2010. V průběhu
následujících let z praxe vykrystalizovala
potřeba rozšířit nejen oblast působení, ale
zejména pak otevírací hodiny určené klientům.
„Statistiky zaznamenávají zvyšující se příliv
klientů. Záleží však na aktuální problematice, situaci v regionu apod.,“ přibližuje
situaci Petra Nyklová – ředitelka Cesty integrace, o.p.s., která poradnu provozuje.

„V současné době ročně navštíví Občanskou poradnu na Říčansku více než 350 klientů a celkový počet návštěv klientů se blíží
k jednomu tisíci,“ převádí každodenní práci
poradny do čísel vedoucí poradny Veronika
Vítkovská. V poradně jsou klientům k dispozici zkušení poradci, kteří jsou specialisté v oblasti všeobecného sociálně-právního
poradenství a současně v oblasti specializovaného poradenství pro oběti trestných činů
a domácího násilí.
Pomáháme poškozeným v uplatnění jejich
práv
Od roku 2012 poskytuje poradna nejen všeobecné sociální poradenství, ale taktéž specializované poradenství obětem trestných činů a domácího násilí. Služba je určena také svědkům,
pozůstalým či blízkým osobám. Těmto osobám
poskytujeme pomoc na základě jejich individuálních potřeb v případech konkrétní trestné činnosti. Dále pomáháme poškozeným v uplatnění
jejich práv, například při zastupování zmocněncem, při řešení náhrady škody, získání peněžité
pomoci apod.
Osobám ohroženým domácím násilím
a jeho obětem poskytujeme pomoc a podporu, která vede ke zvládnutí ohrožující situace,
např. využitím institutu vykázání, uplatnění
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osobní a teritoriální ochrany, podání trestního oznámení apod. Nově poradci uplatňují
ustanovení zákona o obětech trestných činů
a upozorňují na možnosti využití předběžných opatření v rámci trestního řízení. Pomáhají obětem sestavit prohlášení o tom,
jak trestný čin změnil jejich dosavadní život
a jaké má celkové dopady.
Občanskou poradnu v Říčanech v letošním
roce financuje především ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo práce a sociálních věcí či
město Říčany.
S jakými příběhy se u vás setkáváte?
V poradně jsme se v několika případech setkali s domácím násilím vyplývajícím z ponižování manželky. Manžel uplatňoval despotický způsob „řízení“ domácnosti. Manželka
neměla šanci sama něco změnit ani v zájmu
dětí. Nejvíce ponižující pro ženu bylo nakupování. Musela nejen vypracovat seznam,
ale také prokázat, proč zboží zakoupila. Běžné potřeby rodiny přitom platila z mateřské.
Domluvu zkoušela, ale marně. Situace byla
natolik vyhrocená a pro děti ohrožující, že
paní s velkými obavami přišla do poradny.
Doporučení po konzultacích v poradně bylo
jednoznačné – protože nelze předpokládat,
že by muž změnil své despotické chování, je

nezbytné uvažovat o účinnější ochraně před
šikanou a domácím násilím. Klientka dostala informace o možnostech řešení formou
stanovení výživného a předběžného opatření k zajištění chodu domácnosti, konkrétně
s pomocí orgánu sociálně-právní ochrany
dětí. Převzala také kontakt na intervenční
centrum, které komplexně pomáhá obětem,
a informace o rozvodu a možnostech podání
návrhu na trestní stíhání pro specifickou formu domácího násilí.
Došlo i na fyzický útok
V jiném případě, tentokrát z malé obce, se
staly projevy „pozornosti“ souseda předmětem policejního vyšetřování. Matka-samoživitelka se třemi nezletilými dětmi žila v obecním bytě a jeden ze sousedů si na ni zasedl.
Kritizoval ji za způsob výchovy dětí, za její
vzhled, že je bez práce apod. Žena si nebyla
vědoma, že by dala nějaký podnět k negativním reakcím. První velký incident vyvrcholil
tím, že soused na ni podal stížnost na sociální
odbor, že špatně pečuje o děti a neoprávněně
pobírá sociální dávky. Sociální šetření neprokázalo porušení pravidel pro poskytování dávek. Nakonec došlo i na fyzický útok a lehké
zranění. V poradně se žena a jedna z napadaných sousedek informovaly o možnostech
podání trestního oznámení na svoji ochranu
před nebezpečným vyhrožováním a nebezpečným pronásledováním. Případ si převzali
policisté z oddělení kriminální policie a vyšetřování.
Klíčové znaky domácího násilí
■ Opakované násilné jednání nebo opakované vyhrožování násilím.
■ Ponižování lidské důstojnosti, šikana, neustálý dohled a nezdravá kontrola.
■ Nadřazené postavení násilné osoby ve
všech oblastech soužití.
■ Násilné chování zůstává jen za dveřmi
bytu či domu, násilná osoba ukazuje doma
a na veřejnosti dvě rozdílné tváře.
Nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné
informace a pomoc.

Občanská poradna Říčany
Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany.
Provozní doba: pondělí, úterý,
středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Kontakt: tel.: 312 315 284,
774 780 107, 721 516 274
email: poradnaricany@cestaintegrace.cz,
poradnaobetem@cestaintegrace.cz
www.cestaintegrace.cz
PROSÍM, VYUŽIJTE KONTAKT
K OBJEDNÁNÍ!

Specialisté na komíny
Topná sezóna začala a možná jste
zjistili, že váš komín po letní přestávce není v nejlepší kondici a potřebuje
opravu. Záchranu nabízí rodinná firma
Bémáci s.r.o., která se zabývá výrobou
a prodejem komínových vložek a komínových systémů s příslušenstvím.
V naší provozovně v Ondřejově
seženete veškerou škálu výrobků
pro vložkování komínů, stavbu
třísložkových a tvárnicových komínových těles nebo montáž kouřovodů. Výrobky si u nás
mohu zakoupit nejen kominické
a stavební firmy, ale i soukromé osoby. Přijďte, rádi vám poradíme, u nás
určitě najdete vše potřebné.

Firmám nabízíme zajímavé ceny, flexibilitu a možnost objednání veškerých potřebných
prvků v krátkých dodacích lhůtách.

Chcete topit v kamnech ještě tuto zimu?
Fasádní – třísložkové komíny patří mezi nejprodávanější výrobky. Chcete si pořídit kamna, ale nemáte v domě či na chatě komín? Žádný problém
Fasádní – třísložkové komíny ■ Nerezové
komínové vložky pevné i ohebné s příslušenstvím ■ Kouřovody ■ Komínové tvárnice ■ Komínové stříšky ■ Komínové nástavce ■ Tvárnicové betonové lehčené komíny
BLK s korozivzdornou výstrojí ■ Přetlakové komíny ■ Komínová dvířka ■ Společné
komíny ■ Komínové redukce.

– nemusíte ho nákladně a pracně budovat. Řešení
nabízí právě komín vedený po fasádě, který je
díky „třísložkové“ funkci dokonale odizolován.
Fasádní komíny mají široké možnosti uplatnění
pro všechny druhy paliv. Jsou vhodné pro použití
od rodinných domků až po průmyslové objekty.
Provoz komínů od podtlakových po přetlakové.
Opláštění komínu si můžete vybrat nerezové matné i leštěné či hliníkové v různých barvách.

Výrobní a prodejní sklad: Družstevní 423
Ondřejov, tel.: 606 146 318, 323 649 265
e-mail: vyroba@bemaci.cz, www.bemaci.cz
pondělí – pátek 7:00 – 16:00 hodin.

IT pro firmy, domácnosti i úřady
Firma JCH Servis z Babic nabízí služby z oblasti informačních technologií, správy a podpory
výpočetní a kancelářské techniky. „Za sebou mám
více než 20 let zkušeností. Pracoval jsem pro velké firmy, pro soukromníky, ale také pro obecní
úřady, mateřské školky a další subjekty,“ říká Jan
Chadraba. „Obraťte se na mne s jakýmkoliv problémem, věřím, že řešení vždy najdeme.“

Správa IT pro obecní úřady (a další orgány
státní správy a samosprávy)
■ Nabízím pomoc obecním úřadům, ale například
i školám, knihovnám, atd. se správou a vedením
ICT, včetně pravidelné aktualizace softwaru. Doporučím vhodné produkty pro vaši činnost.
■ Komplexní podpora, instalace, aktualizace Triady,
XML Filleru, Premier, Pohody, Yamaco, Evidence
přestupků, Windows a dalšího 3rd party softwaru.
■ Pravidelné zálohy Triady, dokumentů, a dal-

ších dat včetně návrhů jak a proč zálohovat.
■ RPP, JIP, RÚIAN, základní registry, dálkový
přístup do katastru nemovitostí apod., elektronický podpis, podepisování dokumentů, seznam
OVM – nastavení a zřízení uživatelů, rolí, práv,
registrů, certifikátů.
Na spolupráci s panem Janem Chadrabou si
nejvíce cením toho, že při jakémkoliv problému je schopný mi pomoci v podstatě okamžitě.
Lepší servis jsem během svého zaměstnání zde
na úřadě nepoznala ani s většími společnostmi.
Časová flexibilita, operativnost, zkušenosti,
znalosti a dlouhá praxe v dané problematice to
je to, co dělá z tohoto zároveň slušného a poctivého člověka skvělého IT specialistu.
Kateřina Roubíčková,
referentka Obecního úřadu Sulice

■ Školení pro vaše úředníky (MS Office, MS
Windows, CzechPoint, a další.
Nabídka dalších služeb
■ Prodej počítačů, notebooků a kancelářské
techniky. ■ Servisní a diagnostické práce na
výpočetní a kancelářské technice. ■ Antivirová
ochrana (odvirování počítačů). ■ Instalace internetu a správa sítí.

Návrhy, realizace a administrace webových
prezentací
■ Redakční systémy (WordPress, PHPRS,
VVStudio).
■ Spolupráce s vynikajícími grafiky a programátory.
Kontakt: Jan Chadraba, tel.: 602 108 563
e-mail: info@jchservis.cz, www.jchservis.cz.

Proč spolupracovat s námi?!
Řešení kompletní rekonstrukce koupelny
nebývá úplně jednoduchou a bezstarostnou
záležitostí. Proto je lepší využít služeb
odborné firmy. Pomůžeme vám vymyslet
celé řešení tak, aby nejlépe odpovídalo vašim
požadavkům a finančním možnostem.
Díky našim zkušenostem dokážeme optimalizovat náklady tak, abyste zbytečně neplatili
víc, než je nezbytné. Koupelnové studio ČERO
provádí veškeré potřebné práce spojené jak s rekonstrukcí staré koupelny a bytových jader, tak
s realizací nové.
Proč spolupracovat s koupelnovým studiem
ČERO
■ Jsme schopni zajistit realizaci kompletně na klíč,
čímž klientům šetříme čas, peníze a hlavně problémy.
■ Naše řešení jsou chytrá, inovativní a funkční

– interiéry jsou promyšlené z pohledu designu,
funkčnosti a praktičnosti. * Využíváme aktuální
novinky výrobců a jsme vždy o krok napřed.
■ Nejsme závislí na jedné značce – kritériem při
výběru je kvalita a přání našich klientů.
■ Jsme tým profesionálů – každý prodejce a řemeslník absolvuje školení. Jen tak lze dosáhnout maximálních výsledků.
■ Poskytujeme nadstandardní servis – v oboru
nejsme nováčci, proto poskytujeme plný servis
jak při výběru vhodných materiálů, tak při vlastní realizaci.
■ Nabízíme zodpovědnost a záruky na jednom
místě – vyřizujeme za vás záruční i pozáruční
vady na všechna zařízení, která jsme dodali.
■ Pracujeme rychle a efektivně – plně se vám
bude věnovat odborný grafik, který navrhuje
a koordinuje celý projekt i práci jednotlivých
členů týmu.

AKCE: 3D návrhy zdarma
(platí od 1. 11. do 19. 12. 2014
nahlaste heslo: Zápraží)

Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368, 251 62 Louňovice,
Praha‑východ, tel.: 311 240 850, mob.: 739 627 840
www.cero.cz
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Kalendář akcí
5. listopad

15. listopad

■ Uhříněves – divadlo U22, od 19:30 hodin, představení SEX PRO POKROČILÉ.
Hra Michele Riml v režii Dariny Abrahámové. Jak získat návod na oživení dlouholetého
manželství? Je řešením rezervace hotelového pokoje a příručka „Sex pro pokročilé?“
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden. Vstupné
380 Kč (balkon 280 Kč). Vstupenky v prodeji na pokladně Divadla U22 a na www.ticketportal.cz

■ Modletice – Ve zrekonstruovaném sále na zámku se koná divadelní dílna od 14 hod. Děti si vyzkouší, jak se tvoří představení. Nastudují scénku,
kterou na konci předvedou před publikem. Nebudou chybět ani pravé divadelní kostýmy.
■ Pyšely – DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU, divadelní hru Járy Cimrmana uvede HROB z Hrobce, pořádá: TJ Sokol Pyšely, od 19.30 hod.

7. listopad

■ Ondřejov – SKC zve na úterní lekci ZDRAVÁ
ZÁDA, speciálně zaměřenou na prevenci bolestí zad s Martou Princovou od 9,30 hod. Hlídání
dětí maminkám zajistíme v MC Beruška.

■ Hotel zámek Berchtold – ZÁMECKÝ
PLES PŘI SVÍČKÁCH – Večerem vás provede Rey Koranteng a můžete se těšit na
speciální vystoupení Heleny Vondráčkové
a Petra Koláře. V  průběhu večera vás bude
čekat casino, tombola o zajímavé ceny a také
charitativní dražba medailí Heleny Vondráčkové k novému CD Best of the Best. Cena
vstupenky 890 Kč (V  ceně: welcome drink,
občerstvení, víno ze zámecké kolekce.) Dress code: elegante.  

11. listopad

■ Ondřejov – SKC zve na úterní lekce JÓGY
s Jolanou Svobodovou od 17.30 hod. a TAICI
s Milošem Komňackým od 19 hod.

13. listopad

■ Kamenice – kulturní dům od 19.30 hod.,
divadelní představení Dana Gorgona: CENA ZA NĚŽNOST. Divadelní hra podle stejnojmenného filmu s Jackem Nicholsonem.
Účinkují: Jana Janěková, Alexej Pyško, Jitka
Čvančarová, Jan Kačer, Daniela Choděrová,
Marcela Holubcová.

9. 11.

– 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

Hledáme
zkušeného kuchaře, kuchaře,
číšníky/servírky a barmana pro
Golf Academy v Kostelci u Křížků
(5 min. z Jesenice).
Hledáme personál s vášní pro dobré jídlo, pití
a vše okolo. Jsme mladý, ale velmi zkušený
team s velikým nadšením pro gastronomii,
buďte prosím podobní. Obsluhující personál
musí mluvit česky a anglicky, kuchyň je
mezinárodní a tak i jen angličtina stačí.
Velmi dobré platové ohodnocení a mnoho
firemních benefitů. Velká pravděpodobnost
karierního růstu uvnitř rychle se rozvíjející firmy.

Prosím kontaktujte:
Martin Urbanek
nagolfu@seznam.cz
737 965 904
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Blue Effect v Uhříněvsi
aneb Sluneční hrob BUDE!
ve středu 12. 11. v 19:30 hodin

18. listopad

Kurzy i v Kostelci n. ČL a Ondřejově

20. listopad

■ Uhříněves – Divadlo U22, od 19.30 hodin,
představení AFRICKÁ KRÁLOVNA – DIVADLO PALACE, hrají: Linda Rybová, Hynek
Čermák. Vstupné 350 Kč (balkon 250 Kč).
Vstupenky v prodeji na pokladně divadla U22
a v prodejní síti na www.tickerpotal.cz

21. listopad

■ Říčany – KC Labuť od 20.00 hod. Žlutý pes
– koncert oblíbené pražské kapely, která oslavila již 35 let svého působení na české scéně.
■ Ondřejov – SKC zve na páteční lekci JÓGY,
speciálně určenou pro maminky těhotné i po porodu a seniory 60+ s Ditou Fuchsovou od 10,30 hod.
Hlídání dětí maminkám zajistíme v MC Beruška.

22. listopad

■ Louňovice – Restaurace Svatý Hubert, od
15. hod. Divadelní ochotnický soubor zahraje
pohádky podle K. Čapka – Pošťácká a vodnická pohádka.  

23. listopad

■ Ondřejov – SKC zve v neděli na akci – VARIETÉ (DISCO A SHOW DANCE) A CX BODY
STYLIN s Vojtou Lackem, mistrem ČR a finalistou ME a MS v Disko Dance. 8,30 hod: prezence, 9,00 hod: VARIETÉ – (nové zpracování Disco, Show Dance), 10,45 hod: CX Body Styling.
■ Říčany – KC Labuť – v rámci festivalu Šatopletův podzim – O mlynáři Jankovi a Cecilce
ze zámku aneb Lesní pohádka, od 15.00 hod.
DS Tyl Říčany – Vlastimil Novák, Stanislav
Oubram.

Po dlouhých letech se vrací legendární rocková kapela Blue
Effect v čele s Radimem Hladíkem do Uhříněvsi. Vystoupení se uskuteční v Divadle U22 (ulice K Sokolovně 201).
Složení kapely: Radim Hladík – kytara, Honza Křížek – zpěv,
kytara, klávesy, Wojttech – baskytara, Václav Zima – bicí.
A jedna otázka pro Radima Hladíka: Jaké kytary při
koncertech používáte? Bylo těžké najít „tu pravou“?
Protože hrajeme tři typy koncertů – elektrický, akustický
a hybridní, hrajeme pochopitelně na různé kytary. Já používám tradičně, už 45 let, černý Gibson Les Paul Custom.
Je tak starý, že už na něm nedrží lak. Roky jsem se ten
lak snažil spravovat, ale už jsem to vzdal a nechal jsem to
času. Hybridní koncerty hraju na Fender Stratocaster, ale
tahle kytara má také svůj příběh. Je to přesná kopie úplně
prvního Stratocastera z roku 1954, do nejmenšího detailu. Navíc je to Masterbuild od mistra Dennise Galuszky.
Tenhle mistr dělá kytary pro Erica Claptona, Johna Mayera a mnoho dalších. Kytara je to výborná, což uslyšíte na
koncertě. S výběrem kytary je to úplně stejné jako s lidmi.
Někdy je to hned, někdy to dlouho trvá. Je to ale o vztahu,
o důvěře a vzájemné podpoře.

25. listopad

■ Říčany – Muzeum Říčany pořádá rukodělnou dílnu: Ovečky ze šustí, od 18 hod. Přijďte
se seznámit s tímto tradičním materiálem na
předvánoční dílnu. Každý účastník si vyrobí
jednu ovečku. Vstupné 120 Kč. Rezervace na
telefonu 605 169 533.

29. listopad

■ Modletice – zámek – Máte rádi kouzelný
svět modelů vláčků a krásných krajinek? Pak si
nenechte ujít akci Mikulášské ježdění s vláčky
pro malé i velké od 13 do 17 hodin.
■ Uhříněves – DDM – UM – Tradiční i netradiční
zdobení vánočních věnců. Dílna se koná od 9:00
do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin
v ateliéru Domu UM (2.patro). Účastnický poplatek
je 100 – 150 Kč za věnec (dle velikosti a materiálu).
■ Festival Šatopletův podzim, na kterém se představí divadelní
ochotnické soubory, tradičně pořádá říčanský DS Tyl. Festival se
koná jako uctění památky nestora místního ochotnického divadla herce, režiséra, organizátora i kronikáře říčanského divadelního dění, pana Jiřího Šatopleta. Program představení sledujte
na webových stránkách římanského Kulturního střediska Labuť.

Cihličky z Ondřejova jsou Správná hračka
Obří stavebnice „Cihličky pro dětičky“ získala prestižní ocenění
„Správná hračka“, které jim udělila odborná komise ze Sdružení pro hračku
a hru. Podle informací učitelek z mateřské školky, ve které probíhalo testování
nominovaných hraček, si děti Cihličky rychle oblíbily a nejvíce je bavilo
následné bourání postavených zdí, hradů, věží, panáků a dalších nápaditých
staveb. Cihličky odstartovaly v říjnu 2013 a od té doby dělají radost již tisícům
dětí v rodinách, školkách a hernách v celé České republice. Ještě letos vyrazí
i na Slovensko a do Německa. Držme jim palce.

www.cihlicky-pro-deticky.cz

PAVEL ŠPORCL & jeho Gipsy Way Ensemble
Centrum pro volný čas Na Fialce, Říčany
3. prosince od 19.30 hod., cena 490 Kč
Houslista Pavel Šporcl pokračuje ve svém úspěšném projektu s cikánskou cimbálovou kapelou Gipsy Way a hostem – vynikajícím akordeonistou Vojtěchem Szabó. S cikánskými hudebníky virtuóz koncertoval
na prestižních hudebních festivalech u nás i ve světě. Ve vyprodaných
sálech diváci ocenili mistrovskou techniku Pavla Šporcla i jeho kolegů
potleskem ve stoje. Stejnojmenné CD Pavla Šporcla – Gipsy Way – získalo za prodej Platinovou desku Supraphonu.
V dalším pokračování tohoto projektu pod názvem Gipsy Fire opět uslyšíte krásnou hudbu s cikánskou tématikou, virtuózní kusy i filmové melodie převážně v aranžích Pavla Šporcla. Na rozdíl od původního programu
nové tituly sází především na jeho výjimečnou technickou vybavenost
a nevšední hudební osobitost. Tu Pavel Šporcl předvede ve vlastní, titulní
skladbě, kterou pojmenoval Gipsy Fire.

✽

víno
✽Svatomartinské
špičkové sudové víno ✽ speciální
lahvovése
vínouž
✽ zákusky
z pravé šlehačky
připravuje
✽ delikatesy k vínu – sýry, klobásky
Naši
nezahálí.
Kutnohorská
98,vinaři
Louňovice,
776 669 961
Už
v
těchto
chvílích
dělají
vše pro
PO–ČT 13.00-20.00 PÁ 10.00-20.00
to,
aby
byla
Svatomartinská
vína co
SO 10.00-18.00 NE 10.00-17.00

✽

nejvydařenější.
Těšte se společně s nimi na svěží mladé
víno z nové sklizně. Vždyť z prvního
vína můžeme odhadnout kvalitu celého
ročníku. A koneckonců to,
co je „poprvé“, si v životě
nejdéle pamatujeme.
Takže 11. 11. 2014 v 11:00 hod!
Otevíráme!
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Každý měsíc divadélko
a přespání ve školce

Nejlepší
vánoční cukroví

MC Beruška v SKC Ondřejov úspěšně funguje již čtyři roky. Za tu dobu prošlo obětavou
péčí paní Zadákové mnoho dětí. „Velmi mě dojímá, že na Berušku děti rády vzpomínají
a někteří školáci s námi stále jezdí na akce,“ říká paní Zadáková.
(třeba s pouštěním draků), cvičení v tělocvičně,
výtvarné tvoření a příprava do školy.
A co dalšího chystáme? Už se těšíme na pečení
cukroví a také se vypravíme na lampiónový průvod.
Před tím si ale vyrobíme ze sklenic krásné lucerničky. Pak už se přiblíží Mikulášská nadílka, na kterou
připravujeme slavnostní vystoupení pro rodiče.

Minimálně jednou do měsíce jedeme na divadelní představení. Nyní nás 7. listopadu čeká pohádka s živými zvířátky, na kterou se pojedeme
podívat do školky v Hrusicích. Každý měsíc také
pořádáme oblíbené spaní v Berušce. Společnými
silami si uvaříme večeři, pak nás čeká „bojovka“
s baterkami v tělocvičně a nakonec šup do spacáků a peřinek. Druhý den se vlakem vypravíme do
Prahy do kina Galaxie na pohádku a nakonec si
dáme v restauraci pizzu. Také jezdíme na výlety – naposledy jsme si moc užili pražskou ZOO.
Samozřejmě nechybí pravidelné procházky venku

Provozní doba o vánočních svátcích –
22. a 23. 12. otevřeno a pak 29. 12. V novém
roce se na vás budeme těšit 5. ledna.
Hlídání funguje dopolední, celodenní i hodinové,
včetně zajištění stravy. Nemusíte se dlouhodobě
objednávat. Stačí zavolat den předem, případně
brzy ráno (kvůli objednání oběda). Do Berušky
mohou děti umístit i maminky, které si přišly do
SKC zacvičit. 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.
MC Beruška sídlí v SKC Ondřejov bližší info na
tel.: 724 850 569, e-mail: iveta.zadakova@seznam.cz
jsme také na Facebooku.

V Cukrárně v Srbíně si můžete objednat skvělé vánoční cukroví. Paní Jandová pro vás upeče směs deseti druhů. Nebudou chybět klasické
druhy jako linecké, kokosky, vanilkové rohlíčky,
vosí hnízda, krémem plněné „ořechy“, Išlské
dortíčky a další. Vše je samozřejmě pečeno
s láskou a z másla a pravé čokolády.
Neváhejte a objednávejte vánoční cukroví do
20. listopadu!
Cena 460 Kč/kg.

Otevřeno celý týden!
Budeme mít pro vás otevřeno celý týden od
9 do 18 hod. a v neděli od 9 do 17 hod.
Těší se na vás Michaela Jandová
Cukrárna Srbín, Šípková 279, Mukařov
tel.: 722 903 669, Facebook.

Nesoudíme ‒ pomáháme Vinotéka neVINNÁ

je nový projekt, který prostřednictvím dobrovolnických rodin pomáhá
těhotným ženám, nuceným k umělému potratu. Tlak většinou přichází
od partnera – otce dítěte, ale způsobují ho také širší vztahy v příbuzenstvu, obavy z finančních výdajů či
celá řada dalších okolností.

Proč projekt vznikl?
Nečekaně a neplánovaně zjistit, že
je na cestě další dítě, není jednoduchá situace a bez podpory a zázemí
se velmi těžko zvládá. Nedílnou
součástí projektu je bezplatná telefonická krizová linka s emailovým
poradenstvím. Tu provozuje již osm
let poradna Aqua vitae (http://linkapomoci.cz). Poradna se mimo jiné
zabývá aktivní pomocí ženám, které
interrupci podstoupily a obracejí se
na poradnu s vážnými psychickými
problémy (trpí posttraumatickou
stresovou poruchou – tzv. postabortivním syndromem). Většina z těchto žen uvádí, že by v době zprávy
o dítěti uvítaly někoho, kdo by

s nimi sdílel jejich obavy z budoucnosti, kdo by se jich zastal a prakticky jim pomohl.

Co ženy v počátku těhotenství nejvíce ovlivňuje?
Kromě hormonů má velký vliv na
budoucí rozhodnutí reakce partnera
a blízkých. Nečekaně příchozí dítě je
šokem nejen pro samotnou ženu, ale
i pro budoucího otce a další zúčastněné. Jenže jsme součástí vztahů a ve
vztazích jsou emoce podstatným prvkem. Není-li prostor pro jejich zralé
sdílení, přichází často zkrat. V tomto
případě tedy například rozhodnutí
smazat ty dvě čárky na těhotenském
testu skrze umělý potrat. Zkušenosti
žen jsou různé, záleží na situaci, ve
které se pár nachází, na osobnosti
otce dítěte, na morálních principech,
které zastává a na odvaze odpovědně přijmout důsledky svého jednání.
Mnohé ženy slýchají „Rozhodni se
podle sebe, ale uvědom si, že...“ Jinak
řečeno: „Jsi v tom sama a se mnou
nepočítej.“

Nesoudíme. Pomáháme
bezplatná linka Aqua vitae: 800 108 000
www.nesoudimepomahame.cz
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JISTOTA ctí tradice
Zda Svatý Martin přijede na bílém koni, není do poslední chvíle
nikdy jasné. Ale to, že tento den
otevřeme Svatomartinské víno je
neVINNÁ JISTOTA.
A tak s námi můžete počítat,
Svatomartinské bude! Právě
11. listopadu v 11. hodin zahajujeme v naší vinotéce prodej
Svatomartinského vína. Přijďte
na 2 dcl a ochutnáte ke sklence Svatomartinského chuťovku husy dle naší
receptury. Nebo dle letošního motta „Husa je v troubě, Svatomartinské na
stole“ si k husičce koupíte lahvinku do pohodlí domova. Využít můžete také
akci 6 + 1 láhev zdarma.
Myslete na vánoční dárky
Příchodem podzimu je také nejvyšší čas zamyslet se nad vánočními dárky, ať už
pro rodinu, přátele, kolegy v práci. Pokud potřebujete i větší množství např. pro
své klienty, není problém. Nabídneme možnosti dle vašich představ i cenových
požadavků, dárky zabalíme i zavezeme na vámi určené místo.
V našem sortimentu naleznete nejen široký výběr vín lahvových z celého světa
a v rozličných velikostech, ale i širokou škálu destilátů a lihovin jako jsou rumy,
whisky, cognac, williams, švestkovice apod. Pro milovníky bublinek nabízíme
Champagne různých značek i v dárkových setech. Každou láhev můžete doKontakt: neVINNÁ JISTOTA
Černokostelecká (bývalý outdoorový
plnit o vhodnou delikatesu nebo ručně
obchod), Říčany, tel.: 313 035 245,
vyráběnou pralinku.
www.nevinnajistota.cz
Vsaďte na JISTOTU. Těšíme se na Vás.

Auris_Q3_2014_Tsusho_Praha_210x297_CZ.indd 1
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Podlahy a dveře
bez starostí

To nejlepší pro vaše děti

Ušetříme vám nejen finance, ale i čas

Nechte se
hýčkat

Podlehněte kouzlu lázeňské péče a odpočívejte
během relaxačních masáží, zábalů a koupelí.

Mořský víkend
Termín pobytu dle vlastního výběru.
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje
Stravování:
polopenze (snídaně, večeře)
Relaxační procedury:
• 1x peeling se solí z Mrtvého moře
• 1x zábal dolních končetin z mořských řas
• 1x havajská masáž lávovými kameny (záda)
• 1x koupel se solí z Mrtvého moře
• 1x bazén - volné plavání (30 minut)
• 1x solárium (10 minut)
Bonus:
• 1x vstup do malé posilovny během pobytu

V našem studiu PK-PODLAHOVÉ KRYTINY, které se nachází
hned vedle Říčanské Billy, najdete velké množství osvědčených
typů podlahových krytin. Jako jsou oblíbené vinylové podlahy,
osvědčené plovoucí podlahy a kromě dalších všeobecně
známých druhů podlahovin, hlavně velký výběr dřevěných podlah
za ceny, nebojím se říci bezkonkurenční.
Víme o problémech, které řešíte při hledání nové podlahy. Požadujete
odolnost, hezký vzhled a v neposlední řadě i co možná nejvyšší uživatelský komfort. Je nám jasné, že nechcete podlahu, která by se hned poškrábala, začaly se na ní tvořit boule a po krátké době se začala dokonce
rozlézat. Také o studenou a tvrdou podlahu, která se v případě poškození
v podstatě nedá ani opravit, nemáte jistě zájem.
Pokud tedy patříte mezi ty, co se již setkali s výše uvedenými problémy, nebo nehodláte jejich řady rozšířit a kromě ceny vás zajímá i skutečná hodnota vaší nové podlahy. Právě vás zveme na návštěvu našeho
studia, kde se vám budeme věnovat a poskytneme odpovědi na všechny
vaše otázky.
TOP materiály možná právě do vašeho nového
domu, bytu, kanceláří.

Hudební škola Yamaha působí po
celém světě a nyní slaví 20 let fungování v České republice. Tato propracovaná metoda nabízí široké spektrum vyučovacích oborů pro děti již
od 4 měsíců, až po školní věk.

Program První krůčky k hudbě
vychází z předpokladu, že všechny
děti spontánně reagují na zvuky,
tóny a rytmus. Obsahem Prvních
krůčků jsou jednoduché písně,
vyprávění, hudebně pohybové
a rytmické hry, poslech skladeb,
hra na rytmické hudební nástroje
(včetně doplňujících výtvarných
a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se
sociálním vztahům. Hravá forma
všech činností a rozvoj přirozené
zvědavosti jsou předpokladem pro
úspěšné zvládnutí procesu učení
v pozdějším věku.
Kontakt: Dagmar Duchková
dagmarduchkova@seznam.cz
Tel.: 603 336 579

NEJLEPŠÍ SERVIS PRO VŠECHNY NÁSTRAHY ZIMY.

Cena pobytu již od 2.940,- Kč/osoba

Kokosový balíček
Balíček lázeňských procedur, které můžete
absolvovat během jediného dne.
Balíček obsahuje:
• kokosová aroma masáž zad
• lázeň s esencí z kokosu
• kokosový zábal dolních končetin

Chcete pro své děti zajímavý
kroužek, který dokáže rozvíjet
jejich hudební, rytmické, pohybové, výtvarné nadání a také kreativní myšlení? Pak zvolte některý
z kurzů oblíbené Hudební školy
YAMAHA, které úspěšně fungují
v Ondřejově, v Říčanech, Mnichovicích, Choceradech a v Benešově.
V případě zájmu se po telefonické domluvě můžete přijít podívat
a rozhodnout se. V našich kurzech
se dětem věnují proškolené lektorky s hudebním a pedagogickým
vzděláním.

Program Robátka je určen pro
děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho
vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské
neuropsychologie. Děti objevují
nové věci. Aktivizačními prvky
jsou společný zpěv, poslech hudby
a hudebně-pohybové hry.

Vinylové podlahy jsou vhodné do každého interiéru

Cena balíčku 930,- Kč

PROHLÍDKA
PŘED ZIMOU
JIŽ ZA 99 KČ

PO
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ST
-4°C

ČT
-6°C

PÁ
-5°C

SO
-1°C

NE
-2°C

-2°C PO
SNĚŽENÍ
NOVÁ INSIGNIA COUNTRY TOURER

PRAHA

Nechte si před zimou zkontrolovat svůj
vůz odborníky.

Aktuální nabídku lázeňských
balíčků naleznete

www.msene.cz
Sleva až 36 % na zimní
pneumatiky
Sleva 30 % na originální
náhradní díly Opel
15 % na servisní práci při opravě
vozů starších 6 let
Sleva až 36 % na vybrané
originální příslušenství Opel

*Uvedené ceny jsou včetně
zákonné sazby DPH.

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

www.msene.cz

20 | Zaprazi.eu

Dřevěná podlaha – to je klasika

Najdete nás hned vedle Billy v Říčanech na Černokostelecké 1623/14,
v budově bývalého Interiéru. Otevřeno Po-Pá 9.00-18.00 hod.
Tel.: 604 941 123, www.noveinteriery.cz
Bezproblémové parkování

AUTO-STAIGER CZ a. s., autorizovaný dealer Opel
Černokostelecká 621/122, Praha 10 100 00,
servis.opel@auto-staiger.cz, tel.: +420 271 009 111

Opel Service

www.auto-staiger.cz
Zaprazi.eu | 21
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Dolnis s.r.o. Mukařov slaví 10 let

Poctivé potraviny v Mukařově
Farmářský obchod v Mukařově neustále rozšiřuje svůj sortiment. Denně zde zakoupíte veškeré základní potraviny jako poctivý kvasový
chléb, celozrnné pečivo, vejce či máslo. Vybrat
si můžete z široké nabídky produktů z kravského, kozího či ovčího mléka. Naleznete zde
především tradiční české výrobky od malých
a středních farmářů a také zajímavé zahraniční speciality jako např. olivový olej či čerstvé
mandle z Andalusie.
V obchodě dále najdete:
■ uzeniny a maso z biofarem, farmářská kuřata,
■ sezónní bio ovoce a zeleninu z českých farem,
■ domácí pochoutky, paštiky, marmelády, hořčice, pesta,
■ mošty, vína, kávu, čaj,
■ produkty zdravé výživy a ekodrogerii,

Objednejte si u nás:
FARMÁŘSKÉ KUŘE
BIOBEDÝNKU

www.dolnis.kia.cz

120,- Kč/kg
259,- Kč (6-9kg)

■ Profesionálně vyškolený tým zaměstnanců.
■ Nejlepší ceny nových a předváděcích vozidel.
■ Zpracování úvěru,leasingu na míru,Kia Select-financování na míru.
■ Kompletní pojištění vozidel.
■ Předváděcí jízdy.
■ Autorizovaný servis Kia.
■ Servis vozidel všech značek.
■ Veškeré servisní služby (servis, pneuservis,
klempířské práce, lakovna).
■ Prodej náhradních dílů Kia, Hyundai.
■ Poskytnutí náhradního vozidla.
■ Uschování pneumatik.
■ Prodej Kia doplňků.
■ Prodej a montáž originálního příslušenství.
■ Montáž, revize, servis LPG.
■ Mokré čištění interiérů

■ bezobalový prodej (mandle, ořechy, mák, žito,
špalda a další).
„Důležitý je pro nás také osobní přístup k zákazníkům, s výběrem produktů rádi poradíme,
k nákupu přidáme recept či uvaříme dobrou
kávu,“ říká Kateřina Holaňová.
Každodenní nákupy zde můžete také spojit
s přípravou na vánoce a nakoupit originální
dárky ze široké nabídky designových zahradních potřeb, budek a krmítek, zajímavých doplňků a dekorací nejen na zahradu.

Najdete nás: Pražská 377, Mukařov
Telefon: 312 316 616,
email: prodejna@dotrade.cz
facebook.com/fomukarov
www.obchod-mukarov.cz
Po – Pá: 8:30 – 18:30 hod.
So:
8:30 – 13:00 hod.

Využijte skvělou
podzimní nabídku

Rozkládací pohovka Tandem JORA,
včetně roštů a úložného prostoru za
pouhých 11 399 Kč.

Kontakt:
Dolnis s.r.o.
Choceradská 236, 251 62 Mukařov
servis: 774 202 391, prodej: 774 202 091

■ Akční cena platná pro všechny nabízené lamino dekory v šířkách 80 a 90 cm.
■ Výběr ze 14 typů matrací, včetně typů matrací se zkosenou opěrkou, vyrobených speciálně
pro naše rozkládací postele.
■ V sedmi barevných typech čalounění.
Nábytek Praktik najdete v Říčanech
v Černokostelecké 555, tel.: 323 602 684
e-mail: nabytek@nabytekpraktik.cz
www.NabytekPraktik.cz
pracovní doba: Po-Pá 9-18 hod., So 9-13 hod.

Kulturní sál v Modleticích žije
V areálu zámku v Modleticích funguje
již rok moderní sál se zázemím, který se
stal přirozeným kulturním centrem obce.

Konají se zde nejrůznější společenské akce jako
jsou koncerty, plesy, programy pro děti, výstavy,
nebo divadelní představení. Prostory jsou ideální
i pro konání svateb, rodinných oslav a školení.
Díky modernímu vybavení (dataprojektor, promítací plátno, WI-FI) a výborné akustice může sál
fungovat i jako nahrávací studio. Zámecký sál je
vybaven šatnami, sociálním zařízením a zázemím
s kuchyňkou a barem (včetně výčepu na pivo).
Kapacita sálu je cca 170 lidí. V případě zájmu je
možné zajistit studené i teplé občerstvení.
Cvičení i taneční kurzy
Zapojte se do tanečních kurzů pro dospělé vedené tanečními mistry Pavlou a Janem Beránkovými. Každé úterý od 20.30 hod. se koná hodina
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pro pokročilé, a v pátek od 19.30 hod. pro mírně
pokročilé. Zapojit se můžete kdykoliv.

Pravidelné nekuřácké kavárny
Jednou za čtrnáct dní v pátek od 18 hod. funguje sál jako nekuřácká kavárna, kde si můžete dát
v příjemném, kulturním prostředí výbornou kávu,
čerstvé zákusky a další drobné občerstvení. Kávu
nám dodává společnost Mamacoffee, která je první
českou pražírnou Bio Fairtrade kávy. Pokud máte
rádi dobré pivo, zajděte k nám na značku Bernard.
Srdečně vás zveme
15. listopad – Divadelní dílna od 14 hod. Děti si
pod vedením zkušené lektorky vyzkouší, jak se
tvoří představení. Nastudují scénku, kterou na konci předvedou před publikem jako opravdoví herci.
Nebudou chybět ani pravé divadelní kostýmy.
29. listopad – Máte rádi kouzelný svět modelů
vláčků a krásných krajinek? Pak si nenechte ujít

akci Mikulášské ježdění s vláčky pro malé i velké.
Přístupné pro veřejnost od 13 hodin do 17 hodin.
Máte zájem o pronájem sálu? Plánujete svatbu?
Chcete u nás pořádat kurzy pro děti či dospělé? Neváhejte nás kontaktovat: tel.: 601 505 222, e-mail:
info@zamekmodletice.cz, www.zamekmodletice.
cz, facebook.com/zamekmodletice.

Dolnis s.r.o. vám nabízí tyto služby:

Jak pečovat
o vlasy v zimě?!
„Vážené a milé zákaznice salónu Step
by Step v Říčanech! Děkujeme vám za
důvěru a za to, že oceňujete naši poctivou
práci. Důraz klademe nejen na perfektní
střihy, které umožňují jednoduchou péči,
ale především na zdraví vlasů,“ říká kadeřnice Lucie Hellmichová, která v oboru
působí již patnáct let a zkušenosti čerpala
v prestižním salónu v Německu.

Denně pečujeme o svou pleť, ale vlasy zanedbáváme. Dopřejte jim léčebnou
kúru - Lifting Hyaluronic (tzv. hyaluronový botox). Kyselina hyaluronová je nazývána molekula mládí a blahodárně působí
nejen na pleť, ale i na vlasy. Léčebná kúra je vhodná pro všechny typy
vlasů - na barvených nebo melírovaných vlasech vyrovnává nedostatky
vzniklé barvením, vlnité vlasy chrání před vlhkostí, jemné vlasy vyživí,
zvýší jejich hustotu, dodá jim objem a pružnost. Všechny typy vlasů získají objem, super zářivost a především zdravý vzhled.
Díky této regeneraci dopřejete vašim vlasům potřebnou péči po létě,
kdy byly namáhány slunečním zářením a zároveň je připravíte na zimu.
Nabízíme dárkové poukazy, které potěší každou
ženu jako krásný vánoční dárek.
Těšíme se na vás:
Salon Step by Step, Černokostelecká 70
Říčany (u ZŠ Bezručova), tel.: 604 204 409

Zahradu musíme
řádně zazimovat
Je tu podzim – čas kdy musíme zahradě věnovat poslední péči před zimou a mrazem. Chráníme rouby čerstvě vysazených ovocných stromů,
růže a ostatní choulostivé rostliny
nakrýváme spadaným listím a chvojím. Pokud chcete být obzvláště pečliví, používejte krycí plachty z netkané textilie či juty, které lze zakoupit
u nás v zahradnictví. Při nedostatku
sněhové přikrývky nesmíme zapomínat rostliny zalévat i během zimy. Suchá zima by mohla rostliny poškodit
nedostatkem vláhy.

Čeká nás advent, období krásných
svátků, které chceme trávit se svými
nejbližšími. K těmto svátkům patří
výzdoba vnitřních i vnějších prostor.
Nabízíme naše vlastnoručně vyrobené
věnce, domovní znamení a svícny, ale
můžete se přijít také jen inspirovat a vše
potřebné pro zhotovení vlastních věnců
zakoupit – korpusy, chvojí, adventní
svíčky, zdobení a mašle. Dále vám
nabídneme i jiný doplňkový sortiment
jako vonné svíčky, řetězy, aroma lampy
a jiné produkty s vánoční tématikou.
Během listopadu a prosince pro
vás neustále dovážíme čerstvé ryby.
Tradiční nabídku pstruha a kapra doplňují například amur, štika, candát
a jeseter. Začátkem prosince začneme
přijímat objednávky na vykuchání
vánočních ryb. Samozřejmě stále
probíhá oblíbené páteční uzení pstruhů a kaprů.
Těšíme se na Vaši návštěvu, Zahradnictví Alfík.

Zahradnictví Alfík je v Louňovicích u silnice Kutnohorská
(na první hrázi). Otevírací doba: po-so 9.00 až 17.00,
ne 9.00 až 12.00 hod., Tel. 606 494 939, 723 516 513.

Zaprazi.eu | 23

HNACÍ SÍLA VAšEHO POdNiKáNÍ
Život v kraji

Život v kraji

Pedikúra a manikúra jako opravdové umění
Provést kvalitní pedikúru a manikúru je
opravdové umění. V prvé řadě jde především o zdraví pokožky a nehtů. Dále je důležitá preciznost a dokonalá čistota. Pedikúře
a manikúře se profesionálně věnuji přes deset
let a vím, že nic nelze ošidit, ani uspěchat.
Správným postupem dokážeme postupně vyléčit otlaky, ztvrdlou kůži, zánět či zarostlý
nehet. Dopřejte si profesionální péči, díky níž
se budete moci radovat z krásných a zdravých
nohou a rukou.
PEDIKÚRA
Před každou procedurou nejdříve provedu
analýzu kůže a nehtů a zvolím potřebnou
péči. Procedura začíná koupelí, pak zahájíme
úpravu přebytečné, ztvrdlé kůže či „kuřích
ok“ skalpelem, který mi umožňuje kontrolovat hloubku a tvar zásahu. Pak nanesu změkčovač a speciálním strojkem jemně upravím
kůžičku kolem nehtů (kutikulu) a promasíruju
ji. Potom upravím nehty, vždy stříhám a piluji tak, aby nehet ochránil lůžko prstu a nezarůstal a nanesu výživu. Nakonec celé chodilo
upravím speciální bruskou, aby kůže nevysychala a byla uzavřena. Pak provedu profesionální nalakování. K ošetření chodidel, nehtů
i kutikuly používám profesionální kosmetiku
Jessica Spa a vybrat si můžete základní kúru

či luxusní. Můžete se nechat hýčkat například
přípravkem Natural Salt Polish (peeling z přírodní mořské soli je kombinací esenciálních
olejů a pšeničných otrub, efektivně vyhladí
popraskaný povrch chodidel), nebo hojivým
krémem s vitamínem E a Aloe Vera (regeneruje a hojí suchou a popraskanou kůži), nebo
revitalizujícím citrónovým sprejem na nohy,
který stimuluje a oživuje unavená chodidla
a zanechává svěží pocit. Klientky si mohou
dopřát i speciální masáž, masku a termozábal
nohou. Pedikúru doporučujeme opakovat za
cca 4 – 5 týdnů.
MANIKÚRA
Ačkoliv dobře udělané gelové nehty vypadají
krásně, já jsem zastáncem přírodních nehtů.
Tvrdím, že díky správné péči může mít každá žena zdravé nehty, které budou vypadat
úchvatně. Opět nejdříve zanalyzuji stav nehtů
a pokožky. Díky ošetření kvalitní a výživnou
kosmetikou postupně dokážeme „spravit“ zásahy po nalepených gelových nehtech, zeslabené, roztřepené nebo i vroubkované nehty.
Kůžičku kolem nehtů upravuji šetrně strojkem a nikdy ne kovovou špachtličkou. Pro
zpevnění vašich přírodních nehtů je tu kúra
GELeration, která nabízí potažení nehtů Jessica gelem.

■ Používám výhradně kosmetiku značek
Jessica a Jessana, která je opravdu účinná
a nikdy mě nezklamala.
■ Pedikúru i manikúru mohou využít
i muži.
■ Manikúra je od 250 Kč, pedikúra od
400 Kč.
■ Využijte možnost darovat svým blízkým
k Vánocům poukaz na pedikúru či manikúru podle vašeho výběru.
Těší se na vás: Jelena Jovišič
Mukařov, tel.: 728 768 413
e-mail: jessica.jelena@seznam.cz.

Dortíčky pro mlsné jazýčky
Srdečně vás zveme
do naši cukrárny Král
v Kostelci n. Č. L.
Každý den pro vás
připravujeme čerstvé
zákusky a dorty z pravé
šlehačky. V nabídce
máme klasické zákusky
jako například věnečky,
větrníky, ovocné košíčky, laskonky,
koňakové špičky, indiány, bezé rolády.
Rozmazlit se u nás můžete i rakvičkovým
košem s ovocem nebo „Čokomalinou“
– tento neodolatelný zákusek tvoří
čokoládový korpus, krém z pravé
čokolády a svěží malinová směs.

Autorizovaný dealer vozů Renault
a Dacia – společnost Auto-Pilař pro vás
připravil skvělé akční nabídky.

lze odbavit více zákazníků a tradičně můžeme nabídnout nejmodernější servisní vybavení, včetně
lakovny, rovnacích rámů a další. Rozšířili jsme
skladové prostory i mechanickou dílnu. Díky tomu
můžeme opravovat i ty největší dodávky do 5 tun.
Servisní karta s výhodami pro vás
Provádíme
Při zakoupení
vozu PŘEPLACENÍM
získáte Servisní POUZE
ÚVĚR
103 % Snového
CELKOVÝM
3 % profesionální servis všech značek.
kartu s mnoha výhodami. Je pro vás připravena
sleva 10% na servisní služby, zapůjčení náhrad- Fleetové služby
ZjiStĚtE, CO MůžEME NAbÍdNOUt VAšEMU POdNiKáNÍ
Společnost Auto Pilař nabízí firmám a podnikaního vozu na jeden den zdarma, mytí a vysávání
zdarma při každém servisu, a také vyzvednutí telům zvýhodněné obchodní podmínky pro osobní
i užitkové vozy. Speciální podmínky jsou připravozu do 10 km zdarma.
vené též pro držitele průkazu ZTP, neziskové or*
Profesionální
servis Od
proROKU
všechny
značky
i pro ganizace, nadace, školy anebo státní instituce.
ČÍSLO 1 V EVROPĚ
1998
dodávky do 5 tun
Díky rozsáhlé renovaci showroomu se společ- Přestavby
Přeprava osob, chlazení, pojízdná prodejna,
nost Auto-Pilař zařadila mezi nejmodernější centra
Renault
valníková
nástavba
nebo
přeprava koní?
v Jméno
České nebo
republice.
Zvětšil
se
prostor
dílen,
takže
logo dealeRa, Ulice, město, tel.: +420 123 456 789, Fax:
+420 123
456snad
889, www.dealeR.cz
Nabídka platí od 1. 9. do 31. 10. 2014. *Užitkové vozy Renault jsou podle organizace ACEA v roce 2013 číslo 1 v Evropě v poctu registrací nových automobilu v kategorii lehkých užitkových vozidel a lehkých užitkových vozidel do 3,5 tuny. Renault Longlife Assistance–prémiová asistenční služba na 8 let /500 000 km s celoevropskou
platností. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavrení kupní smlouvy. Financování 103 % s havarijním pojištěním POUZE 1,8 % je poskytováno
společností RCI Financial Services, s.r.o., a je určeno pro podnikatele a firmy. Trafic: spotřeba 5,5–7,8 (l/100 km), emise CO2 155–170 (g/km); Master: spotřeba
6,6–9,1 (l/100) emise CO2 180–217 (g/km); Kangoo: spotřeba 4,2–7,2 (l/100 km), emise CO 2 119–140 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny
doporučuje
metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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Objednávejte si vánoční cukroví již nyní
Upečeme pro vás vánoční cukroví „jako od
maminky“ podle osvědčených receptů. Namícháme pro vás několik druhů, které vám
budou zajisté chutnat – z lineckého, kokosového, ořechového, kakaového těsta a další.
Objednat si můžete od půl kila výše. Objednávat můžete již nyní.

Modelová řada užitkových vozů Renault je ideální pro všechny druhy nástavby – ať už ty z výroby, nebo od lokálních dodavatelů.
Široká nabídka Thule nosičů
Nevíte si rady jak správně složit lyže, kola
nebo jiný objemný náklad? Zavítejte k nám
a my vám pomůžeme střešní nosiče a boxy nejen vybrat, ale i nainstalovat.
Pneumatiky za atraktivní ceny
■ Můžete si vybrat z bohaté nabídky zimních pneumatik, disků a kompletních kol za
velmi atraktivní akční ceny.
■ Zakoupené zimní pneumatiky Goodyear
nebo Dunlop vám zdarma přezujeme. K zakoupené sadě 4 ks prémiových pneu s disky
získáte zdarma ozdobné kryty kol (k sadě
s plechovými disky) nebo bezpečnostní
šrouby (k sadě s hliníkovými disky).
■ Školený personál a moderní vybavení našeho servisu vám zaručí profesionální přípravu na zimní období.

Kontakt: Auto-Pilař s.r.o.
Černokostelecká 268, Říčany
tel.: 323 601 186, prodej@auto-pilar.cz
tel.: 323 601 185, servis@auto-pilar.cz

26.9.14 14:55

Mikulášská nadílka a krásný silvestr

krá sné zámecké sály zámku. K slavnostní atmosféře přispěje živá hudba. Loučení se starým
rokem a vítání toho nového proběhne symbolickým ohňostrojem na nádvoří zámku. Pro tento
večer pro vás máme připravené výhodné balíčky obsahující ubytování a silvestrovské menu.

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

Plánujeme pro vás pravidelně připravovat
i úplné novinky, které jsou inspirovány italskou cukrárenskou tradicí a moderními trendy.
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Vaše prodejní a servisní místo
pro osobní i užitkové vozy

Dorty umíme!
Na dorty jsem „experti“. Připravíme pro vás
krásné svatební i veselé narozeninové. A jaké
dorty vám nejvíce chutnají? Pařížský, ovocné, šlehačkové a samozřejmě zdobené marcipánem. Rádi upečeme jakýkoliv dort podle
vašeho přání.

Otevřeno každý den:
9 – 11.30 a 12 – 17 hod.
Kontakt:
Cukrárna Král, Pražská 94
Kostelec n.Č.l.
e-mail: info@cukrarnakral.cz
www.cukrarnakral.cz,
jsme také na Facebooku.

Svatomartinské menu od 8. do 16. listopadu
Šéfkuchař Zdeněk Samec pro vás připravil neodolatelné speciální menu a samozřejmě nemůže
chybět ani mladé svatomartinské víno:
■ Konfitovaná drůbeží játra zalitá v sádle, podávaná s cibulovou marmeládou a domácím
chlebem.
■ Husí kaldoun s žemlovým knedlíčkem.
■ Svatomartinská husa pečená s jablky, nádivka
s vlašskými ořechy, bílé i červené zelí, bramborový, houskový a karlovarský knedlík.
■ Hruškové taštičky z tvarohového těsta zdobené skořicovou espumou a karamelizovanými
ořechy.
A dále se můžete těšit na tyto gastro akce:
■O
 d 26. 11. Dny sladkovodních ryb
■ 27. 11. Řízená degustace vín Plešingr
■ 20. 12. Noc humrů
29. listopad
Mikulášská nadílka a Zvonkový průvod
Před první adventní nedělí se na zámku uskuteční
tradiční Mikulášská nadílka, která je spojena se

zvo nkovým průvodem po zasněženém zámeckém parku a vyháněním nezbedných čertíků
z opravdového PEKLA! Přijde také Mikuláš se
svou knihou hříchů a andělíčci mu budou pomáhat rozdávat dobrůtky hodným dětem. Během
akc e se také můžete těšit na tradiční vánoční
zvy ky jako je lití olova, zpívání vánočních koled, pouštění skořápek a krájení jablíček. Děti si
budou moci rovněž nakreslit přáníčka Ježíškovi
a hodit je do Vánoční poštovny na zámku.
Chc ete zažít něco mimořádného a výjimečného?
Pak s námi oslavte příchod Nového roku. Během večera se můžete rozmazlovat těmi nejlepšími lahůdkami ze zámecké kuchyně a užívat si

■ H OTEL zámek BERCHTOLD nabízí zajímav é prostory pro konání firemních a společen ských akcí, obchodních jednání, školení či
teambuildingových akcí. Kompletní konferenční služby jsou dodávány na klíč podle požadavků klientů. Využít můžete čtyři uzavřené prostory s maximální kapacitou 150 účastníků.
Str avování je zajištěno v luxusní restauraci
Kouzelná zahrada a ubytování je možné v hotelu s celkovou kapacitou 70 lůžek. Dokonalou
relaxaci si můžete dopřát ve wellness centru, jež
nabízí nejrůznější masáže, relaxační procedury
a kosmetické služby.

HOTEL zámek BERCHTOLD
Hlavní 6, Kunice – Vidovice
tel: 313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz
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Řádková inzerce
RYCHLÁ ROTA
nabízí:
• Bourací práce, vyklízení vč.
kontejnerů, stěhování, terénní
a z ahrad ní úpravy, kácení, úklid,
menší stavební práce.
• Jakoukoli výpomoc tam,
kde máte nouzi.

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

Filmová umělecká
maskérka nalíčí na svatby,
plesy, rauty, karnevaly atd.
v Říčanech a okolí.
Tel. 603476501

Do zavedeného kadeřnictví
v Mukařově přijmeme paní na
kosmetiku, manikúru, pedikúru
a modeláž nehtů. Tel.: 602 235 005
■ 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

Second Hand Magdalenka
dámský – pánský – dětský – XXL
Komisní prodej dětských potřeb.
Po dohodě přijímáme:
autosedačky – kola – odrážedla – kočárky – hračky –
postýlky – dětské boty – lyže – lyžáky – brusle a jiné
Opravy kabelek
výroba kožených opasků. Velký výběr – zkrácení na
míru. Prodej kožených peněženek.
Pondělí 8.30-18 hod.
Úterý – Pátek 8.30 – 17 hod.
Sobota 9 – 11 hod.

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

Černokostelecká 70/46, Říčany

Tel.: 603 214 619 BAZAR
Tel.: 737 830 831 OPRAVY

Pronajmu byt 2+1
v Tehově 8000 Kč + služby
tel: 607 744 436.
HODINOVÝ MANŽEL V SUKNI
- nabízím drobné opravy,
zednické práce, malování,
přivrtání poliček, garnyží,
skládání nábytku, úklid, čištění
koberců a čalounění, šití.
Cena 170Kč/hod,
Adámková: 704 798181
DMRS@email.cz
www.remeslnikvsukni.estranky.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

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

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

www.studnarstvi.cz

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

... pro Váš dům přímo od výrobce

garážová vrata
předokenní rolety
vjezdové brány
venkovní žaluzie
plotové výplně

774 224 655
ricany@rollo.cz
Říčany

1. 1. 2015

Doručení přihlášky do 31. 10. 2014 do 16.00 hodin.

www.rollo.cz

KURZ HORMONÁLNÍ JÓGY
V HARMONII ŘÍČANY

1

7. 1. – 25. 2. 2015

9

Hormonální jógová terapie přirozeně odstraňuje potíže způsobené
nízkou hladinou hormonů, nedostatečnou činnost štítné žlázy,
premenstruační syndrom, symptomy přechodu, urogenitální suchost,
nespavost, emocionální nestabilitu, nepravidelnosti menstruace, ztrátu
ovulace a menstruace, pocity stresu, paniky, deprese a nerozhodnosti,
návaly, ztrátu vitality, migrény, intelektuální symptomy, snížení paměti,
snížení libida, syndrom karpálního tunelu, cysty na vaječnících, PCO,
neplodnost, předčasný přechod, akné, suchou pleť, vypadávání vlasů
a lámavé nehty, inkontinenci, osteoporózu.

7

2

5

0

Více na www.hormonalni-jogova-terapie.cz
nebo tel.: 606 738 530
opravy chladniček,
mrazniček – ab servis
Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
Pod Jiřím 205, Mirošovice

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.

Šípková 279
251 62 Mukařov

modely

2015
skladem

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

ÚČETNICTVÍ

účetnictví, daňová
evidence, mzdy, DPH

tel.: 721 651 400

Sladká

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

www.oclihovar.cz

LNÍHO
ĚNĚ ČE ÍKŮM
M
Ý
V
ZN
PŘI
LO
ZÁKA
OKNA ÍME VOZID
YČIST
V
ZDARMA

Soutěžte s Bambulí
o 4 zájezdy k moři pro celou rodinu
Nakupte v Bambuli minimálně za 500 Kč
a zaregistrujte svůj nákup na
www.bambule.cz.
Vyhrát můžete jeden ze čtyř leteckých zájezdů
do Turecka pro celou rodinu
a dalších 200 zajímavých cen.
Držíme pěsti!
Soutěžíme do 31. 12. 2014.

… za každý nákup na MIKULÁŠE
nadělujeme v našich obchodech
SLADKOU ODMĚNU*.

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
Prodej bude zahájen druhý
prosincový týden.
Více info na www.oclihovar.cz

*Akce platí do vyčerpání zásob.

www.oclihovar.cz

Nákupy a služby blízko vás – slevové kupony
PLAKAT_mikulas_70x100_2014_vyber2.indd 1

Dárek k nákupu nad 199 Kč – Roxx Power
Pack 3 ks zdarma.
Platí v OC Lihovar od 10. 11. do 16. 11. 2014

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

S
Sleva 10% na zimní bundy a zateplené
kalhoty.
Platí v OC Lihovar od 10. 11. do 16. 11. 2014

kamenictvijordan@seznam.cz

Sleva na dětskou domácí obuv
10 % a sleva na zimní obuv 10 %.
Slevu nelze uplatnit zpětně
a nevztahuje se na již zlevněné zboží.
Platí v OC Lihovar od 10. 11. do 16. 11. 2014

Sleva 300 Kč při nákupu nad 1500 Kč.
Platí v OC Lihovar od 10. 11. do 16. 11. 2014
Sleva 20 % na všechny druhy
500 ml šamponů Loreal
Professionnel série Expert
Platí v OC Lihovar od 10. 11.

do 16. 11. 2014 (Pouze do vyprodání zásob)

US
POL M
HAPPY

S MA

737 651 630

Platí v OC Lihovar od 10. 11. do 16. 11. 2014

TO B E

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

Sleva 100 Kč při nákupu nad 500 Kč.
Platí v OC Lihovar od 10. 11. do 16. 11. 2014

Sleva až 50%
na vybrané produkty.

INKO
AM U

Zemní práce,

10/22/14 1:42 PM

Akce 1+1 vstup zdarma.
Akce platí po předložení
M 12. 2014.
tohoto kuponu do 31.
I

NKOU

Sleva na pojištění 5 – 10 %
V ČSOB snadno a na jednom místě pojistíte sebe i svůj majetek.
Výše slevy závisí na druhu sjednaného pojištění.
Uvedená nabídka platí po předložení tohoto kuponu do 30. 11. 2014.
v pobočce ČSOB Říčany, Barákova 237 (v areálu OC Lihovar).



PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

O

VAŠE KLIDNÉ VÁNOCE

AKCE

400 Kč + DPH
za m³

+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva

KONTAKT:

777 322 135
PLASTOVÁ OKNA

PARAPETY

ŽALUZIE

www.akpa .cz
Suché palivové
a krbové dřevo

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

Štěpkování větví do průměru 10 cm

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

Široká nabídka přívěsů a
nástaveb, od českého výrobce

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

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

klempířské
a pokrývačské
práce

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

* do vyprodání zásob

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

Václav Sláma

ELEKTRONIKA
DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
DROGÉRIE
DOMÁCÍ POTŘEBY
HRAČKY, PAPÍRNICTVÍ
Při nákupu výrobků
ŽELEZÁŘSTVÍ
v hodnotě nad 500Kč
hrnec do mikrovlnné trouby zdarma !*
KAMNA

Mukařov

(

323 661 533

www.flip.cz

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

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul.,
251 62 Mukařov

www.bowlingvojkov.cz

Rezervace: 323 660 231

Fiat s

magiCký prostor.

Vyzkoušejte nový Fiat 500L LIVING. 638 l zavazadlového prostoru, nebo 5+2 místa. To vše v ideální velikosti do města.

Nový Fiat 500L LiviNg. více místa, více možNostí.
500L LIVING NABÍZÍ JIŽ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ KLIMATIZACI, ESP, rÁDIo UCoNNECT S DoTyKoVÝM DISPLEJEM,
BLUETooTh, TEMPoMAT A 6 AIrBAGů. oBJEVTE MAGICKÝ ProSTor!
let
záruka
Rodina 500L: kombinovaná spotřeba 4 – 6,2 l/100 km; emise CO 110 – 145 g/ km.
LBFI_130338_5let_CZ_rebulid.pdf
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www.fiat.cz

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

LBFI_130839_500L_Living_dealer_CZ_297x210_v2.indd 1

Vyhrajte

dovolenou za

80 000 Kč
+ bezpečnostní balíček za 8 000 Kč zdarma. Již od 1 893 Kč/měs. + povinné ručení 1 Kč.
Akce trvá do 11. 11. 2014.
Výhody Fabie: Malý vůz dostává techniku z vyšších tříd.
Největší zavazadlový prostor ve své třídě a celá řada „Simply Clever“ řešení.

TUkas a. s., ŠKODA CENTRUM • K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10
T 267 229 310 E skoda@tukas.cz W www.tukas.cz • Servis 7 dní v týdnu

30.09.13 12:46

