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Úvodník
Milí čtenáři!

Nová ŠKODA Rapid

Za každým skvělým mužem hledej skvělé auto

Nová ŠKODA Rapid již
od 299 900 Kč s klimatizací
a úsporným motorem TSI
Spokojená rodina je velkou odměnou
za Vaši starost a péči. Máme pro Vás
ještě další nápad, jak se odměnit: nový vůz
ŠKODA Rapid. Elegantní a čisté linie rodinného
vozu ukrývají největší zavazadlový prostor ve
své třídě a další praktická řešení. Například
postranní kapsy pro mobil, škrabka na led v
krytu palivové nádrže nebo háčky na tašky s
nákupem. Přijde Vám to jako skvělý nápad?
Navštivte svého nejbližšího prodejce vozů
ŠKODA.

Právě máte před sebou poslední Zápraží
roku 2012. Velice vám děkujeme za spolupráci a podporu, bez které bychom mohli jen ztěží
existovat. A doufáme, že i Zápraží vám bylo ku
prospěchu a že jste na začátku každého měsíce
dychtivě vyhlíželi pošťáka, zdali nás už nenese.
Přejeme vám krásné Vánoce. Užijte si je
beze stresu a nenechte si od nikoho diktovat,

Napsali jste nám...
co je správné. Jaké dárky koupit, co jíst, kolik druhů cukroví napéct, jak se obléknout…
Jediné, co je důležité, abyste měli klid v duši.
A jestli ho najdete v teplákách, bez cukroví
a bez dárků, proč ne! A pokud budete na Silvestra bilancovat, nebuďte na sebe tak přísní.
Spoustu věcí můžete v nové roce napravit.
Užijte si slavnostní adventní čas a nezapomeňte, že se tu příští rok zase sejdeme.
Za celý kolektiv lidí, kteří pro vás Zápraží
připravují, vám přeji jen to nejlepší.
Nashledanou
v roce 2013
Helena Vlnařová

Distribuční místa: Babice – bistro Elit. Božkov, Březí – Z konzum, Čestlice, Černé Voděrady
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

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

Prodej náhradních
dílů a příslušenství
Tel.: 323 666 132

– Potraviny, OÚ, Dobřejovice – potraviny, Doubek – potraviny, Herink – potraviny, Hrusice – potraviny,
Chocerady, Chomutovice, Jažlovice, Jevany – potraviny, pošta, vinotéka Liverpool, Kamenice – KD,
Klokotná – potraviny, Kolovraty – potraviny U Chadů, OÚ, Kozojedy, Krabošice, Křenice – Fiat,
Křížkový Újezdec, Kunice – potraviny, zámek Berchtold, Křenice – potraviny, Lensedly – potraviny
Vaňková a U Miládky, Louňovice – zahradnictví Alfík, Mirošovice – potraviny, Mnichovice – potraviny,
info.centrum, tabák, Modletice, Mukařov – potraviny, tabák, Flip, Myšlín, Nupaky, Ondřejov – SKC,
potraviny Senft, pošta, Pacov, Petříkov, Pětihosty, Popovičky, Průhonice – obchodní dům Azalka,
OÚ, potraviny, Radošovice – Magniﬁc – čistírna oděvů, Řehenice, Říčany – Potraviny Na růžku, OÚ,
knihovna, galantérie Flachs, potraviny na Komenského nám., Senohraby – potraviny, Sluštice, Srbín
– tabák, Strančice – potraviny, Bistro, OÚ, Strašín, Struhařov, Sulice, Světice, Svojetice – potraviny
U Čápů, U Pačesů, tabák, Stříbrná Skalice – potraviny Senft, tabák, vinotéka, Štíhlice, Tehov potraviny,
Tehovec, Uhřiněves OÚ, Norma, Velké Popovice – potraviny, Voděrádky, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice
– potraviny, Žernovka, „Hospůdka“ v Kalištích.
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Obraz Josefa Lady
vydražen za 1,5 milionu
Mistrovské plátno Josefa Lady Ponocný z roku
1947 bylo na aukci společnosti Dorotheum v Praze vydraženo za jeden a půl milionu korun. Podle
informací ČTK se Ponocný stal nejdražším aukčním dílem Lady. Ačkoliv u Lady nejde o atypický
motiv, žádná z dnes známých prací nebyla provedena v takto reprezentativním galerijním formátu. Jde o nejvyšší sumu, jakou Ladovo dílo na
českém aukčním trhu dosáhlo. Druhým nejdražším Ladovým dílem je obraz Hon na návsi z roku
1942, který byl v roce 2006 vydražen za 870 000
korun. Třetí místo patří obrazu Mikuláš, anděl
a čert, vydraženým v Dorotheu letos v březnu za
850 000 korun. Za ním je Ladův obraz s názvem
Bruslaři – Klouzačka, který se v roce 2009 prodal
za 760 000 korun. Díla Josefa Lady jsou na aukcích dlouhodobě úspěšná.
Josef Lada se narodil v Hrusicích, kde můžete
navštívit Památník Josefa Lady a jeho dcery
Aleny, která byla také malířkou a věnovala se
především ilustrování dětských knížek.

inzerce

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

Téma Zápraží

Naše děti své rodiče nekriticky milují a touží být s nimi
Jaký mají děti vztah ke svým rodičům a jak se
vám s rodiči spolupracuje?
Ve většině případů děti své rodiče nekriticky milují a touží po tom být s nimi. A komunikace s rodiči je velice různorodá – někteří se snaží, jiní na
všechno kašlou a mnohdy musíme použít všechny
diplomatické schopnosti, abychom něco vyjednali. Děti provolají poslední peníze, které si třeba
i vydělají na brigádě, aby mohly mluvit s mámou.
A rodiče jim jenom slibují, jak si je vezmou domů
a budou společně žít a děti si udělají nereálné představy a pak se nic neděje. Velkým problémem je ale
i to, když rodiče o děti projevují zájem, berou si je
domů, ale zase je nekriticky rozmazlují, protože
mají špatné svědomí. To je pro děti také zhoubné,
protože pak nabudou dojmu, že doma je to fajn,
protože jim všechno koupí, nemusejí plnit žádné
povinnosti. O to více pak touží po domovu.

V dětském domově v Pyšelích je v současné době umístěno
48 dětí. Nejmladšímu chlapečkovi jsou dva roky, naproti tomu
nejstaršímu studentovi je přes 20 let. O radostech a strastech
života v domově, a také o Vánocích, jsme si povídaly
s paní ředitelkou Mgr. Hanou Juřenovou.
Paní ředitelko od jakého věku u vás mohou být
děti umístěné?
Podle zákona jsme domov určený pro děti od 3
do 18 let, ale pokud přijde sourozenecká skupina
a mají malého „cipíska“, tak je možná výjimka, abychom je neoddělovali. Stejně je otevřená i hranice
nahoru, kde nám zákon dovoluje poskytnout zázemí
mladým lidem do 26 let, kteří studují. V okamžiku
kdy dovrší osmnácti let a rozhodnou se, že zůstanou
u nás, s nimi podepíšeme smlouvu o dobrovolném
pobytu. Tu mohou zrušit samy děti nebo ji z důvodů
hrubého porušení pravidel vypovíme my.
Stává se často, že tito mladí lidé poruší
pravidla?
Víte, já se snažím všechny prohřešky s nimi řešit
lidsky, jako bych byla jejich máma, a ne jako úředník. Jsou to normální, dospívající, mladí lidé, kteří
se perou se spoustou problémů, hledají svou cestu
životem. Průšvihy dělají v tomto věku i děti ze vzorných rodin, tak na ně mají právo i ty naše děti, které
mají mnohem horší startovací podmínky do života.
Pokud se něco stane, promluvím jim do duše nebo
jim pořádně vynadám a vyvodím následky, ale vyhodit je z domova je ta poslední možnost.
Bydlí tato skupina studentů samostatně?
V minulém roce jsme zprovoznili domeček v areálu domova, kde si sami hospodaří a učí se samostatnosti, což je pro ně velice prospěšné. Dostávají
peníze na jídlo, sami si nakupují, vaří, perou, uklízejí. Jednou za týden je navštíví naše pečovatelka,
která obhlídne situaci, zkontroluje, zda tam nemají
velký nepořádek a upeče jim koláč nebo buchtu.
Také samozřejmě kontrolujeme, zda řádně studují.
Jaké školy děti studují?
Je to různé a samozřejmě to závisí na jejich
schopnostech. Dvě děti studují na soukromých
vyšších odborných školách, což si můžeme dovolit díky sponzorům, kteří platí školné. Využíváme
i stipendijního pobytu pro děti z dětských domovů, který nabízí Vysoká škola ﬁnanční a správní
v Praze. Co se týče těch mladších do osmnácti let,
tak máme děti, které zvládnou jen odborné učiliště
bez maturity, ale je u nás i několik šikovných středoškoláků. Velkou radost máme z jenoho chlapce,
který získal stupendium a studuje na gymnáziu
Open Gate v Babicích.
Máte dostatek ﬁnančních prostředků, aby děti
mohly jít na školu, kterou chtějí?
Samozřejmě chceme dětem dopřát to nejlepší
vzdělání, ale na soukromou školu nemohou jít všechny, protože na to zkrátka nejsou ﬁnanční prostředky
a ani na to mnozí nemají vědomostně. V tomto
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Vánoce
v dětském
domově

„Adventní čas je u nás velmi nabitý. Začínáme slavnostním koncertem pro veřejnost
30. listopadu, který bude uvádět Jan Čenský.
Potom se těšíme na Den otevřených dveří
14. 12., na který vás všechny srdečně zveme.
O den později si v domově uděláme speciální
Štědrý den. Každá „skupina-rodinka“ si nazdobí svůj stromeček, připraví se slavnostní
večeře a samozřejmě následuje nadílka,
kdy každé dítě dostane osobní dárek
podle svého přání. Nechybí ani velký strom
v jídelně. Nadílku předem děláme z důvodu,
že spousta dětí na Vánoce odjíždí a my je
chceme oslavit společně.

ohledu postupujeme stejně, jako každá normální
rodina, kde také musí zvážit, zda studium svého
dítěte utáhnou ﬁnančně. Naštěstí máme osvícené
sponzory, kteří na školné přispívají. A také to není
tak, že by po studiu prahli všichni. Mnoha dětem
je naprosto jedno, co z nich bude.
Snažíte se jim vysvětlovat, že vzdělání jim
může otevřít dveře do lepší budoucnosti?
To víte že ano. Ale mnohdy je to marné. Většina z nich má zkreselené představy o životě, které
v nich navíc pěstuje jejich vlastní rodina. S dětmi
vedeme rozhovory a snažíme se najít něco, co by
je bavilo.
Víte, kam od vás v osmnácti odcházejí děti,
které nechtějí nebo nemohou zůstat?
Samozřejmě nás zajímá, kam půjdou. Většina
se vrací do rodiny, některým pak pomáháme sehnat ubytování, a to buď na různých ubytovnách
nebo v Domech na půli cesty, se kterými hodně
spolupracujeme.
Mají děti při odchodu z DD nárok na nějaké
peníze?
Ze zákona mohou dostat maximálně 15 000 Kč.
Z těchto peněz by měli pokrýt například první nájmy. Minulý měsíc vyšla novela zákona, podle které je limit otevřený a záleží na ředitelích DD. Tato
výpomoc však může být i formou věcného daru,
protože je velké riziko, že děti peníze okamžitě
utratí. Takže od nás dostávájí praktické dárky jako
je nádobí, ručníky, povlečení, žehličky, vysavače
a další. V tomto směru nám moc pomáhají obyvatelé Dolních Břežan, se kterými máme dlouhodobou
skvělou spolupráci. Ti pro naše děti každý rok pod
stromeček kupují něco praktického do domácnosti.

A mají z těchto dárků radost?
Divila byste se, ale ano.
Ze studentů přejdeme ke školákům a předškolním dětičkám. Navštěvují místní základní
školu a školku? A mají možnost docházet na
zájmové kroužky?
Je obrovská výhoda, že se základní škola nachází
nedaleko, takže děti mohou chodit pešky a nemusíme zajišťovat drahé dojíždění. Také máme od
učitelek okamžitou zpětnou vazbu, pokud by se
něco dělo. Naši školáci mají možnost navštěvovat
kroužky, a to u nás v domově nebo docházejí jinam. Všichni naši kluci například chodí na fotbal,
takže kopačky musíme nakupovat ve velkém. Pak
mají taekwondo, keramiku, výtvarku a další běžné kroužky. A musím přiznat, že je velice náročné
všechno časově skloubit. Kdo, kdy odchází na jaký
kroužek, svačinka, stihnout přípavu do školy, mladší děti pohlídat v herně, úklid, večeře, hygiena…
Večer jsou paní vychovatelky úplně vyčerpané.
Co se týče předškoláků, tak řešíme stejný problém jako normální rodiny – nejsou místa ve školkách. Takže pro děti, které se do školky nedostaly,
musíme vymyslet plnohodnostný program. Také se
přizpůsobujeme potřebám dětí – jeden náš klučík
navštěvuje internátní školku v Praze, protože přišel
z rodiny naprosto zanedbaný a špatně mluvil. Máme
obrovskou radost, že po dvou měsícíh se hodně
zlepšil a stává se z něho šikovný, bystrý kluk.
Utíkají děti?
Ano a pokaždé mám o ně velký strach, aby jim
někdo neublížil nebo se nepřipletly do velkého
průšvihu. Utíkají buď za rodinou nebo protože si
zkrátka myslí, že tady je všechno špatně a „venku“ bude lépe.

Máte zkušenosti s tím, když se náhradní péče
nepovede a dítě se vrátí?
Máme a není to vůbec dobré. Psychicky to naruší nejen dítě, ale je mi líto i těch pěstounů, kteří se trápí tím, že neobstáli. I když je pěstounská
rodina dokonale teoreticky připravená, pak přijde
realita a všechno se může sesypat jako domeček
z karet. Hluboce se klaním pěstounům, kterým se
tento nelehký úkol daří zvládnout s přirozeností,
nadhledem a přitom s láskou. Protože ta je nesmírně důležitá. Zažila jsem i případ, kdy na kontrole u jedné pěstounské rodiny začalo dítě plakat
a chtělo pochovat. Oni to odmítli, protože v pokynech se jasně říká, že si nesmíte utvořit citové
pouto. A těchto případů se obávám.

Velmi bychom přivítali i ﬁnanční pomoc.
Z peněz od dárců pak dětem uděláme
hezké prázdniny či jim můžeme pořídit
další potřebné věci třeba do školy
nebo zaplatit kroužek.
Předem děkujeme – č.ú.:

168272421/0300
inzerce

Jaký máte názor na současné tendence, kdy se
kritizují dětské domovy a ve velkém se volá po
pěstounské péči?
V první řadě chci říci, že pokud pěstounská
péče dobře funguje, tak je to pro dítě to nejlepší
řešení. Pochopitelně až po rodině vlastní. To nám
nemusel nikdo slavnostně oznámit, to vím už od
začátku, co se této profesi věnuji. A také jsme
se vždy intenzivně snažili dětem pěstouny najít.
Rozhodně jsme si je v dětských domovech záměrně nenechávali. Problém je v tom, že se volá po
změnách, aniž by byly dobře připravené podmínky. Připravit dobrého pěstouna je velmi obtížný
proces. Musejí s láskou vychovat dítě, o kterém
ale vlastně nemohou rozhodovat, musejí zvládnout náročný kontakt s biologickou rodinou a nakonec se smířit s tím, že je „jejich dítě“ ani nemá
rádo, protože vlastní maminka je stejně nejlepší.
Obávám se, že mnoho pěstounů vůbec netuší, co
je čeká a mají příliš ideální očekávání. V horším
případě, mohou vidět pěstounství jako zdroj peněz. Protože jsem slyšela i takový názor, že pěstounství bude pracovní příležitost a vlastně sníží
nezaměstnanost. A v neposlední řadě si musíme
uvědomit, že mnoho dětí se k této péči ani nehodí, protože ji zásadně odmítají a nespolupracovaly
by. A jejich rodiče je v tomto postoji ještě podporují, protože se bojí, že o ně přijdou.

Za dárky velmi
děkujeme
sponzorům

Dárky pro děti získáváme tak, že jsme zapojeni do akce Strom splněných přání – kdy
děti z dětských domovů napíší svá přání, ta
jsou potom k dispozici v obchodních centrech a lidé si mohou cokoliv vybrat a konkrétní hračku koupit. Také spolupracujeme
s nejrůznějšími ﬁrmami, které také kupují
dárky podle přání dětí, nebo nám pořídí lyže,
kola, helmy na kola, cestovní tašky – zkrátka různé vybavení, které potřebujeme. Bez
jejich pomoci bychom dětem jejich přání
splnit nemohli. Moc děkujeme!
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Lampióny ozářily
Tehov

Mistři světa
– TŠ Twist Říčany

Obec respektovala
názor občanů

Tehov – „Ve svatomartinském
lampiónovém průvodu v Tehově
se opět sešlo plno světýlek. Dětí
přišlo kolem stovky a mnohé
z nich si přinesly vlastnoručně
vyrobený lampión,“ prozradila
Kateřina Ruszová z OS Tehov.
„Na kraji obce jsme potkali sv.
Martina na koni a vypustili jsme
více než dvacet lampiónů štěstí,
které tehovským dětem darovala paní Šebková a pan Tománek.
Děkujeme! V závěru nás čekalo
u rybníka malé občerstvení i něco pro zahřátí a malá ochutnávka
Svatomartinského vína. Děkujeme slečně Houskové za odvážnou cestu ve tmě a mlze lesem na
koni. Těšíme se na vás na dalších
akcích OS Tehov.“

Říčany – Neuvěřitelný triumf se
podařil taneční škole Twist. Získali už
třetí titul mistr světa v akrobatickém
rokenrolu!
Stalo se tak na světovém šampionátu dívčích formací do patnácti let
v polské Zieloné Gore. Říčanští zvítězili ve velké konkurenci. Přímo na
mistrovství se nominovalo 26 formací
ze světa. Trenérka Ing. Zuzana Boháčková k tomu říká: „ Máme už třetí
titul, navíc pokaždé s jinou choreograﬁí. Získali jsme třetí titul za čtyři
roky. Tolik titulů, navíc v kategorii,

Průhonice – Zastupitelstvo obce
se zabývalo „Peticí proti stavbě parkoviště v centru obce Průhonice“,
kterou podepsalo 152 občanů. Ti
žádali, aby se obec zasadila o okamžité zastavení a zrušení realizace
výstavby parkoviště, které by mělo
vyrůst na soukromém pozemku
Výzkumného ústavu Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví.
O vybudování parkoviště žádala Restaurace U Bezoušků, která
s pozemkem sousedí.
„Zastupitelstvo obce se touto
věcí zabývá od jara 2011 a tento
záměr měl v zastupitelstvu od začátku své odpůrce i zastánce,“ uvádí starostka Průhonic PhDr. Hana
Borovičková. „Po podstatných
úpravách tohoto investičního zá-

kde je věkové omezení a musí se tedy
měnit složení formace, nikdo nedokázal!“ S trochou nadsázky se dá říci,
že ve Twistu jsou výrobci senzací,
neboť mistrovská formace Madonna
zatím na žádné soutěži nezvítězila!
V ČR u domácí poroty za poslední
dva roky totiž nikdy nepoznala, jaké
je to vyhrát. Až před ryze mezinárodní porotou na MS!
Ve Twistu uvítají i další zájemce,
dívky i chlapce . Oddíl má už více jak
100 členů, a to na různé úrovni. Další
informace na www.tstwist.cz

Soutěž
o nejkrásnější dýni
Kostelec n.Č.l. – Občanské
sdružení Rodičovské centrum
Kolečko za podpory města uspořádalo již 6. ročník Dýňové slavnosti v Kostelci nad Černými
lesy! „Akce se jako již tradičně
skládala z výstavy dýní, soutěže
o nejkrásnější dýně a dvou divadelních představení pro děti, které
přijelo zahrát Liduščino divadlo z
Roztok u Prahy,“ upřesnila Hana
Mondscheinová. „Slavnost byla

V prosinci pořádá OS Tehov dva beneﬁční koncerty v kostele
Narození sv. Jana Křtitele v Tehově, dobrovolným vstupným
přispějete do kasičky veřejné sbírky na opravu kostela.
Přijďte na adventní (9. 12. v 17h) a vánoční koncert (26. 12. v 17h),
vystoupí i šikovné tehovské děti.

ukončena lampionovým průvodem
a ohňostrojem. Dýňového tvoření
se zúčastnily děti z místní mateřské, základní i speciální školy. Nechyběly ani skautky a samozřejmě
maminky s dětmi z RC Kolečko.
Děkujeme za podporu městu Kostelec n.Č.l., ﬁrmě Efes, která nám
poskytla dýně pro naše tvoření,
a Černokosteleckému pivováru,
který na slavnost propůjčil prostory.“

Dýňová polévka
chutnala všem
Klokočná – V restauraci U koně
se uskutečnilo oblíbené „dlabání
dýní“. „Potěšila nás velká účast
dětí a jejich rodičů, a to i z okolních obcí,“ uvedla Veronika Kamarytová. „Děti dlabaly dýně, které si
s sebou přinesly, buď podle vlastní
fantazie nebo podle připravených
šablon. Z kousků dýní si potom
děti za velké pomoci pana Sapíka

Výstava tvořivosti
tehovských občanů
Tehov – O víkendu 8. a 9. prosince 2012 pořádáme již podruhé
„Výstavu tvořivosti tehovských občanů“, tentokrát na téma „Vánoce“.
Výstava představí široké spektrum
výtvarné a zájmové vánoční činnosti a navíc bude rozšířena o obrazy a fotograﬁe i mimo dané téma,
a též o ukázky z historie. Proběhne
na sále OÚ Tehov a otevřeno bude
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po oba dva dny od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Věříme, že vás
výstava v nastávající předvánoční
době příjemně naladí a inspiruje.
Navíc můžete na tehovské návsi
pod vánočním stromem shlédnout
i námi ručně vyrobený betlém ze
sena. Srdečně zve kulturní výbor
obce Tehov. www.tehov.cz
Foto: Eva Šotkovská

Děti pod dohledem pana Sapíka
krájely dýni do polévky.

samy uvařily dýňovou polévku. Vaření všechny moc bavilo, protože
se polévka připravovala venku na
ohni v obrovském kotli. Uvařenou
polévku pak děti s velkou chutí
snědly a zbylo také pro všechny
kolemjdoucí. Vydlabané dýně jsme
podle staré tradice odnesli k naší
klokočenské zvoničce. Večer krásně svítily pro radost všem.“

SVATÝ MARTIN
přijel na koni
a přivezl dobroty
Mirošovice – Lampiónový průvod jsme lotos uspořádali již po
šesté, a opět 10. listopadu – den
před svátkem svatého Martina.
Loni jsme v rámci lampiónového průvodu seznámili všechny
účastníky se samotnou legendou
o sv. Martinovi, a děti se setkaly
s nuzným pocestným, který prosil
o almužnu a s Martinem, jenž ho
milosrdně obdaroval. Letos jsme
se samozřejmě nechtěli opakovat,
a proto jsme v Čolku zařídili, aby

se u nás stavil svatý Martin cestou
do Říma na opravdovém koni! Přijel i s průvodcem a pro děti to byl
určitě velký zážitek. Svatý Martin
nepřijel s prázdnou – podkůvky ze
sněhového pečiva, které dětem přivezl v košíčku, chutnali všem bez
výjimky.
Nádherné plovoucí lampióny
byly pak pro všechny příjemným
závěrem dne, který nás posunul
k předvánoční náladě.
Vaše MC Čolek

měru ze strany žadatele (redukce
parkovacích míst, zachování některých stromů a výsadby nových
na přilehlém pozemku, možnosti
využívání parkoviště v pracovních
dnech veřejností) byla většina zastupitelů připravena k věci vydat
kladné stanovisko. S ohledem na
názor občanů vyjádřený v petici
však zastupitelstvo vydalo nesouhlasné stanovisko.
Závěrem bych chtěla ještě upřesnit, že obec v této věci není orgánem, který vydává rozhodnutí, má
postavení účastníka uzemního řízení a uplatňuje námitky k ochraně
zájmu obce a zájmu občanů. Nemá
tedy možnost realizaci zastavit
nebo dokonce zrušit. Rozhodnutí je
věcí stavebního úřadu.“

UHŘÍNĚVES
PŘIPRAVILA NA PROSINEC
BOHATÝ PROGRAM
 6. 12., 17:30 hod. Adventní
koncert (ZUŠ Lyra) a Mikulášská
oslava před radnicí na Novém
náměstí v Uhříněvsi.
 6. - 21. 12. Vánoční výstava
uhříněveských škol aneb
Půjdem spolu do Betléma
v Uhříněveském muzeu.
Na výstavě se společně podílely
ZŠ U Obory, ZŠ nám. Bří Jandusů, SŠ Vachkova 941,
MŠ Za Nadýmačem.
 8. 12., 14 hod. Tradiční předvánoční posezení nejen pro seniory
v Divadle Bolka Polívky U22.
V programu mimo jiných vystoupí: Viktor Sodoma, Václav Faltus,
Yvetta Simonová, Josef Zíma….
 11. 12., 17 hod. Vánoční zvyky
- odlévání olova, výroba svíček
z včelího vosku, výzdoba svícnů,
pečení perníčků a další pro veřejnost v ateliéru DDM Praha 10
- Dům UM, V Bytovkách 803.

 13. 12., 17 hod. Vánoční zpívání
ZŠ U Obory v Divadle Bolka Polívky U22.
 16. 12., 10:00–17:00 hod. Vánoční trhy Divadla Bolka Polívky U22
- originální vánoční dárky pro děti
i dospělé v jednom dni na jednom
místě. Čeká vás cukroví, vánoční
dekorace, slavnostní atmosféra.
A k tomu dílny pro děti, občerstvení, malý koncert, pohádka
a mnoho dalšího.
 21. a 22. 12., 8:00-18:00 hod.
Prodej živých ryb na sádkách
Českého rybářského svazu pod
hrází rybníka Vodice naproti
Zahradní restauraci „ U splavu“.
 26. 12., 15:00 hod. České mše
vánoční (Státní opera Praha) J. J.
Ryby v kostele Všech svatých.
 12. 1., 15:00 hod. Vernisáž výstavy výtvarných prací dětí ze ZŠ
Vachkova 941, výstava je přístupná do 3. února 2013.
ZŠ nám. Bratří
Jandusů tradičně
uspořádala
příjemnou
předvánoční
akci Rozsvícení
betlému. Figurky
do keramického
betlému vytvářejí
sami žáci a každý
rok přibudou nové
postavičky.
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Proti UPÍRŮM topinky s česnekem
Svojetice – „Vzhledem k loňskému úspěchu našeho svojetického
podniku „Ať žijí duchové“, pořádanému natruc Halloweenu, jsme se
rozhodli i letos zprostředkovat další
setkání s pohádkovým světem,“ napsala nám Eliška Olmrová.
„Před 2. ročníkem strašidelné
procházky nás ale bezhlavý rytíř
dostal do zdánlivě bezvýchodné
situace – jeho loňské vystoupení bylo tak úspěšné, že neodolal
vábení konkurenčních nabídek
a svou účast ve Svojeticích letos
odmítl. Prožívali jsme skutečně
horké chvíle, ale sláva tohoto večera se roznesla do dalekého okolí
a nakonec jsme neměli o protagonisty nouzi – přihlásil se párek
upírů, vodník, dvě ježibaby, a tak
jsme torzo týmu, ve kterém zůstala
jen Bílá paní a lidožravý pavouk,
mohli ještě rozšířit.
V sobotu 3. listopadu v 16.00
už všechna strašidla stála na svých
místech a čekala na děti s lam-

pionky. Velmi důležité bylo také
nepodcenit bezpečnostní opatření
– upíři sice slibovali, že si nechají
zajít chuť na svou oblíbenou pochoutku, ale přece jen jsme nechtěli
nic riskovat, a tak se na startu pek-

ly topinky s česnekem. U pánve se
otáčely ježibaby, které dohlížely
na to, aby byl česnek z účastníků
cítit aspoň na tři kroky.
První zastávka byla u vodníka
– tam se netopily děti, ale lovi-

ly se rybičky, a potom už vzhůru
za upírskou dvojkou. Ve tmě a za
svitu pochodní byl jen pohled na
ty dva zážitek pro otrlé, ještěže
doprovod rodičů byl hojný, takže
se vyděšeným poutníčkům rychle
dostalo útěchy. Následující setkání
s Bílou paní už probíhalo v přátelské atmosféře, děti od ní dostaly
ještě ochranu proti pavoučímu
kousnutí, což byl kouzelný perníček se symbolem pavouka a mohly
vyrazit na poslední zastavení, kde
už na ně čekal obrovský pavouk
se sáčkem bonbonů, zavěšeným
v kusadlech. Odvážlivci si bonbon
ukořistili sami, méně odvážným
pomohli rodiče.
Večer jsme ukončili opět na hrázi u rybníka s opečenými špekáčky a čajem.
Na závěr zbývá už jen poděkovat všem organizátorům a pozvat
každého, kdo bude mít zájem příští rok přijít na 3. ročník strašidelné
procházky.“

Na sv. Martina nesněžilo, pršely bonbóny
Zvánovice – Svatomartinská
lampiónová párty ve Zvánovicích
byla opět originální. Místo příjezdu svatého Martina na bílém koni
se děti dočkaly bonbónové show.
A nelitovaly.
Občanské sdružení Okrašlovací spolek Zvánovice uspořádal už
druhou Lampiónovou párty, na
které se tradičně nejvíc bavily děti.
Než se asi 200 účastníků vydalo na
lampiónový průvod obcí, zahřála
se většina dospěláků grogem nebo
horkou griotkou, děti bojovaly re-

citací o první sladkosti. „Jako vždy
jsme napekly pro své spoluobčany
spousty dobrot. Třeba minipizzy,
párečky v listovém těstě, buchty,
řezy, koláče… zkrátka každá něco.
Jsme rády, že mají Zvánováci dobrý apetit. Zmizelo to jako pára nad
hrncem,“ smála se nad prázdnými
tácy jedna z organizátorek Eva
Skuhrovcová.
Světelný had prošel Školní
a Vládní ulicí přes Marjánku, kolem rybníku a hospody zpátky
na Růžové náměstí. Doprovodný

Příjemné setkání
s harmonikou
Sulice – Obecní úřad v Sulicích uspořádal pro své dříve
narozené občany Setkání seniorů, které se uskutečnilo v hotelu Valnovka v Kamenici-Ládví. „Setkání se zúčastnilo přes
čtyřicet seniorů, pro které jsme
připravili předvánočně laděné
vystoupení dětí z MŠ Sluníčko
a pana harmonikáře, který hrál
k tanci a poslechu,“ uvedla Jana
Indrová. „Pro seniory jsme zajistili dopravu mikrobusem ze
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všech částí obce – ze Sulic, Hlubočinky, Nechánic i Želivce. Bylo to
velmi příjemně strávené odpoledne, kdy si senioři mohli po dlouhé
době společně popovídat, protože
příležitostí k setkávání mnoho
není. Vzpomínalo se při prohlížení
staré kroniky a k nahlédnutí byla
i nová, jejíž stránky zaplňují „nově
narození občánci“. Doufáme, že se
setkání všem líbilo, a určitě to není
poslední akce, kterou obec pro seniory uspořádala.“

zábavný program doprovodila
pohodová hudba a samozřejmě
soutěž o nejoriginálnější lampión.
Pavlína Tiptová z Okrašlovacího
spolku Zápraží prozradila: „Nezávislá a absolutně nepodplatitelná porota… (ehm, ani buchtou!J)
měla skutečně náročný úkol. Měli
jsme tu třeba lampión na rybářském prutu nebo z barevných
kroužků, dokonce keramické …
a všechny byly nádherné. Zvánovické děti jsou opravdu šikovné
a nápadité. Obzvláště Patrik Poko-

tylo, který stejně jako loni soutěž
vyhrál.“
Největší zábava byla při bonbónovém dešti. Zvánovice tak letos
na svatého Martina nezasypal sníh,
ale skoro 3 kila sladkých pochoutek. Na první adventní víkend
(v sobotu 1. 12. od 16 hod.) připravuje Okrašlovací spolek slavnostní odhalení zvánovického betlému
a rozsvícení vánočního stromu.
Všichni jste srdečně zváni.
Soňa Jindrová

Vánoce na Zápraží
Jako každé Vánoce,
tak i letos, jsme pro
vás připravili ukázku
šikovnosti a kreativity
našich dětí. Pokud
máte chuť, můžete
si nápadité vánoční
dekorace zkusit
vyrobit doma.
Vánoční
stromeček
z ovčího
rouna
Všechromy – MC
Lodička připravilo
pro děti a rodiče
11. 12. od 17 hod.
tvořivou dílnu.
Vyrobit si můžete
plstěné stromečky,
andílky a další
ozdoby z barevného ovčího
rouna. Vstup 150
Kč. V případě zájmu potvrďte svou
účast kvůli zajištění materiálu.
Kontakt: MC Lodička, podkroví
domku bývalé hasičské zbrojnice
Všechromy 40, tel.: 732 16 17 06,
http://www.mclodicka.cz/

Dopis pro Ježíška
Barevná vánoční
hvězda
Uhříněves – Dům UM pořádá
pro děti zajímavé volnočasové
aktivity. Kreativní dílny patří mezi
oblíbené. Vyzkoušejte si doma
tuto efektní vánoční hvězdu.
Potřebovat budete pouze
transparentní voskovaný papír.
Na složení hvězdy potřebujeme
8 stejně velkých čtvercových
papírků 10x10 cm. Volba barev záleží na nás
- lze prostřídat 2 barvy, udělat hvězdu jednobarevnou či naopak pestrou. Důležité je se
předem podívat, jak vypadají barvy, když se
překrývají (hvězda bude viset na okně). Bližší
informace o programu na www.dumum.cz.

Říčany – Kreativní dílna
Domeček pro vás přichystala hned několik „vánočních“ tipů. Velký úspěch
měla schránka na dopis
pro Ježíška. Na výrobu
stačila pouze čtvrtka, rulička od toaletního papíru
a vlna na vlásky andílkovi.
Zapomenout nesmíte na
dírku, za kterou schránku
pověsíte na kliku od pokojíčku nebo na okno. I malé
děti si mohou vyzkoušet
vánoční kouličku z proužků papíru, drátku a korálků.
Zajímavý program Kreativní dílny Domeček
Říčany najdete na www.domecek-ricany.cz,
adresa: Cesta svobody 269/4, Říčany.

„Kosmická“
vánoční ozdoba

Perníčky
pro rodiče

Mirošovice – Kreativní maminky z MC Čolek mají vždy
spoustu skvělých nápadů. Pro
děti vymyslely tuto „kosmickou“ vánoční ozdobu. Připravte si polystyrenovou kuličku,
kterou obalíte alobalem. Potom vezměte drátky, na které
navléknete korálky, drátky potom zapícháte do kuličky. Aby
z kuličky nevypadávaly, natřete
konce drátků lepidlem.

Zaječice – Děti
v Dětském klubu
Zajíček se už pilně
připravují na Vánoce. Letos jako
malý dárek pro
rodiče společně
napekly perníková
ozdobená prasátka. Více o Rodinném centru a dění
v něm najdete na
www.rczajicek.cz.

Stříbrné sněhové
vločky
Mukařov – Děti z mateřského
centra Mukařovsko jsou velmi
šikovné. Letos si pro vás vybraly
sněhové vločky ze samoschnoucí modelovací hmoty.
Postup je jednoduchý – vyválíte
tenké válečky a z nich vytvarujete libovolné tvary vloček. Po
zaschnutí nastříkáte stříbrným
lakem. Vločky můžete pověsit na
okno, naaranžovat na stůl nebo
připevnit na adventní věnec.
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Mnichovice získaly deset miliónů
na revitalizaci náměstí
Mnichovice - Po dlouhé době očekávání získalo město dotaci na rekonstrukci a revitalizaci
městského centra v Mnichovicích, a to ze Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst
v celkové výši 10 000 000 Kč.
„O dotaci na rekonstrukci náměstí jsme žádali
již v roce 2009, potom 2010 a v roce 2012 jsme
byli do třetice úspěšní. Myslím, že je to obrovský
úspěch,“ říká tajemnice MěÚ Miroslava Vojtíšková, která náročnou žádost o dotaci zpracovala.
„O revitalizaci náměstí se uvažovalo už velice
dlouho. První studie na rekonstrukci vznikla
již v roce 2002,“ vysvětluje starosta Mnichovic
Petr Schneider. „Stavební povolení bylo vydáno
v roce 2006, ale protože původní projekt neodpovídal současným požadavkům,kdy náměstí
je především místem setkávání obyvatel, proto
byly v roce 2008 provedeny změny. Občané byli
s tímto projektem veřejně seznámeni.“

Objevily se během stavby nějaké nepředpokládané problémy a vznikly vícenáklady?
„Ačkoliv se na náměstí častokrát „kopalo“,
nikdo netušil, že tři metry pod povrchem je skála, což způsobilo problémy především stavební
ﬁrmě. Město s tímto zjištěním nemělo žádné
vícenáklady. Navýšení rozpočtu si ale vyžádaly
přeložky sítí a rekonstrukce kanalizace, která
v těchto místech vedla pouze 40 cm pod zemí.
Tyto vícepráce však nebyly nijak dramatické
a celá stavba probíhala bez jakýchkoliv komplikací.“
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Jevany – Na aldašínském hřbitově byla dokončena nová cesta s mlatovým povrchem. Na vlastní
náklady ji nechala vybudovat paní Ludmila Jelínková z Jevan. „Mrzelo mě, že jediná historická
památka Jevan – kostel na Aldašíně a přilehlý
hřbitov, jsou v období nepříznivých klimatických
jevů špatně přístupné,“ vysvětluje paní Jelínková. „Když se dcera minulé Vánoce vrátila ze mše
po kolena zablácená, řekla jsem si dost a začala
jednat. Nejdříve jsem získala kladné stanovisko
starosty a některých zastupitelů na svůj záměr vybudovat ke kostelu zpevněnou cestu. Potom jsem

nechala vypracovat projekt a pan starosta vyjednal souhlas majitelů dotčených pozemků. Pak
už nic nebránilo v tom, cestu vybudovat a lidé se
nyní na hřbitov a ke kostelu dostanou důstojným
způsobem a ne po kolena v bahně.“
Není mnoho lidí, kteří vlastní peníze věnují na veřejně prospěšnou věc…
A to je právě smutné. Lidé si zvykli jenom
natahovat ruku a něco chtít. Mělo by být samozřejmostí pro movitější spoluobčany, že se budou podílet na zlepšování prostředí, ve kterém
žijeme všichni společně.

Vydávání sKaret na Úřadu práce
v Říčanech neprovázejí žádné komplikace
Na náměstí vyrostla i kašna, která původně
v žádosti o dotaci nebyla.
„Replika historické kašny byla součástí projektu a bylo na ní vydáno i stavební povolení.
Ale nakonec jsme ji do žádosti o dotaci nezahrnuli, a to z důvodu úspory peněz z městského
rozpočtu. Původní návrh na rekonstrukci byl
oceněn na vyšší částku, a od té se také odvíjela
částka nutná k ﬁnanční spoluúčasti města. Proto jsme provedli změny projektu a některé úpravy do něj nezahrnuli. Nakonec se nám podařilo
vysoutěžit neočekávaně nízkou cenu - zhruba
9 700 000 Kč včetně DPH, takže jsme si mohli
dovolit zrealizovat nejen kašnu, ale oproti původnímu plánu jsme mohli i dokončit parkovou
úpravu, přidat záliv pro dvě parkovací místa,
cestu a další. Z toho, že se kašnu nakonec podařilo realizovat, máme obrovskou radost a doufáme, že se stane příjemným, odpočinkovým
místem pro setkávání občanů.“
Někteří občané s rekonstrukcí náměstí
nesouhlasili z důvodu, že jsou potřebné jiné
investiční akce.
„V plánu rozvoje města z roku 2007 je revitalizace náměstí uvedena jako jedna z priorit,
kterou si občané přejí. Plán rozvoje dodržujeme
a snažíme se na uvedené projekty žádat dotace.
To že se podařilo náměstí a ne třeba potřebné
rozšíření čističky odpadních vod nemůžeme
nijak ovlivnit. Vše závisí na tom, jaké dotační
tituly jsou zrovna vyhlášeny a zda se podaří
uspět. Pokud bychom se zaměřili na získání
peněz pouze na jeden projekt, tak by se mohlo
stát, že nevybudujeme vůbec nic.“
Občané také namítají, že po rekonstrukci
bude na náměstí méně parkovacích míst.
„Předem bych chtěl upozornit na fakt, že jediná oﬁciální parkovací místa na náměstí byla

před obchodním domem a hernou. To, že se
parkovalo všude možně, nebylo v souladu s dopravními předpisy, a toto „divoké“ parkování
bylo tolerováno. Ale i kdyby se revitalizaci
náměstí nepodařilo realizovat, plánovali jsme
od příštího roku podmínky parkování zpřísnit.
V podstatě tedy bude oﬁciálních parkovacích
míst více.“
Plánujete slavnostní otevření náměstí?
„Rádi bychom pozvali všechny občany 4. 12.
od 11 hod. na slavnostní otevření náměstí. Těšit
se můžete na bohatý program - vystoupí Komorní dětský ﬂétnový soubor Harpyje ZUŠ Říčany a ZUŠ Strančice pod vedením Miroslava
Rovenského, a žáci Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích. Tento den se bude konat
na nově otevřeném náměstí další akce „Možná
přijde i Mikuláš“. Akce začne v 16 hod. před
základní školou, kde se děti mohou těšit na nejrůznější soutěže. Od školy se vydá průvod dětí
s maskami, lampiony a zvonečky na náměstí,
kde bude probíhat naše každoroční předvánoční
akce ve spolupráci s Rádiem Blaník „Možná
přijde i Mikuláš“. Na závěr se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům
a místním podnikatelům za trpělivost a doufám,
že z nového náměstí budeme mít všichni radost,“
dodává starosta Petr Schneider.
Město Mnichovice realizovalo projekt
„Rekonstrukce a revitalizace
městského centra v Mnichovicích“
za podpory Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst FRO/VEP/013229/2012.

Distribuce karet sociálních systémů neboli
sKaret je v plném proudu a na úřady práce docházejí klienti, kteří pobírají sociální dávky, aby
si vyzvedli „svou kartičku“. Ministerstvo práce
a sociálních věcí se pro vydávání sKaret spojilo
s Českou spořitelnou, která každý den dodává na
úřady práce zhruba sedm až deset tisíc karet. Nejpozději během prvního čtvrtletí roku 2013, by se
tak mělo dostat na všechny příjemce sociálních
dávek, tedy na zhruba 900 tisíc lidí.
Doručování sKaret bezdomovcům bude
problematické
A jak vydávání sKaret funguje? Úřad práce
rozešle klientům, jejichž sKarta je ve výrobě,
dopisy s informacemi, kdy a kam si mají kartu
vyzvednout. Jako první obdržely „zvací“ dopisy
maminky na rodičovské dovolené. Tato „skupina“ obyvatel je totiž nejméně problémová a disciplinovaná, takže se neočekávaly žádné komplikace. Ty by mohly nastat od nového roku, kdy se
začnou sKarty distribuovat například i lidem bez
trvalého bydliště. Pro občany, kteří mají adresu
trvalého bydliště na obecním úřadu a pohybují se

po různých azylových domech, je připraven speciální doručovací režim. Nepříjemnou změnou
budou sKarty pro lidi, kteří byli zvyklí pobírat
své sociální dávky přes peněžní poukázku v hotovosti. Mnozí z nich budou držet platební kartu
v ruce poprvé v životě.
Nenahlásili jste změnu, budete platit
Za většinu služeb souvisejících s používáním si Česká spořitelna nebude účtovat žádné
poplatky. Zdarma bude například vydání karty
každé čtyři roky. Ovšem jestliže kartu v mezidobí ztratíte či poškodíte a budete požadovat
vydání nové náhradní karty, za službu zaplatíte 240 korun. Stejně tak zaslání prvního PIN
bude zdarma, opětovné zaslání vás přijde na
100 korun. Nepříjemné překvapení v podobě
poplatku vás ale může čekat i v případě, pokud
jste zapomněli nahlásit změnu osobních údajů.
Vedle změny trvalého bydliště, jde velmi často
o změnu příjmení u matek, které se v průběhu
rodičovské dovolené vdaly a změnu úřadu nenahlásily. Ty pak čeká poplatek 240 korun za
opětovné vystavení.

Úřad práce v Říčanech
Své sKarty si postupně vyzvedávají i klienti
ze Zápraží, kteří spadají pod kontaktní středisko
Praha východ, které sídlí na náměstí Republiky
v Praze 1. Klienti však nemusejí jezdit až do
centra Prahy, ale sKartu si mohou vyzvednout
na Úřadu práce v Říčanech na Komenského náměstí. Jak nám sdělila pracovnice ÚP Říčany,
lidé si mohou vybrat, kde si sKartu vyzvednou.
Dále nám potvrdila, že vyzvedávání probíhá bez
komplikací. Lidé se v řádném termínu dostaví,
ale kartu většinou neaktivují a hned na úřadu
práce napíší žádost o zasílání peněz přímo na
svůj účet, tak jak byli zvyklí.
SKartu potřebuje každý, kdo pobírá některou ze
sociálních dávek. Například: Porodné, Rodičovský
příspěvek, Přídavek na dítě, Dávky pěstounské
péče, Příspěvek na bydlení, Dávky v hmotné nouzi,
Dávky pro osoby se zdravotním postižením, Pohřebné. Také nezaměstnaní budou podporu v nezaměstnanosti vybírat přes sKartu. Jedinou výjimkou
jsou důchodci pobírající důchod a lidé v pracovní
neschopnosti. Ti sKartu k vyzvednutí penze či k pobírání nemocenské potřebovat nebudou.

Žákovské zastupitelstvo zvolilo
svého starostu
Říčany – Na říčanských základních a středních školách se uskutečnily
volby do historicky prvního žákovského zastupitelstva v Říčanech. Do
21členného sboru se dostalo 10 dívek a 11 chlapců. Zastupitelé si zvolili
svého starostu a budou se podílet na veřejném životě v Říčanech.
Každá škola má poměrné zastoupení, podle celkového počtu žáků ve
škole. Žákovskými zastupiteli je 7 žáků ze ZŠ Bezručova, 6 žáků ze ZŠ
U Říčanského lesa, 5 z 1. ZŠ na Masarykově náměstí a 3 žáci z Gymnázia Říčany. Nejmladší zastupitel je žákem 5. třídy, nejstarší pak studentem 4. ročníku gymnázia.
Jako svého starostu si zastupitelé zvolili studenta septimy Gymnázia Říčany Karla Mourka. Ten nasbíral mnoho zkušeností z podobného
projektu na střední škole v USA, kde absolvoval roční studium. Na post
místostarosty byli zvoleni Denisa Pospíšilová ze ZŠ Bezručova a Martin
Bejda z I. ZŠ Říčany.

Na prvním setkání byli přítomni i starosta Říčan Vladimír Kořen,
místostarostka Hana Špačková a tajemník města Tomáš Mařík.
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Foto: Rudolf Flachs

Kdy jste se dozvěděli, že Mnichovice uspěly?
„O tom, že naše žádost byla úspěšná, jsme
se dozvěděli v březnu letošního roku a ihned
jsme začali pracovat na realizaci projektu,“ říká
starosta Schneider. „Nejdříve muselo zastupitelstvo schválit nutnou ﬁnanční spoluúčast,
která v tomto případě činí 10%, což představuje 2 miliony Kč z rozpočtu města. Potom se
mohlo rozeběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby, ale vzhledem k tomu, že od dubna
platí novela zákona o veřejných zakázkách,
museli jsme dodržet lhůty pro otevřené řízení,
které jsou dle novely zákona časově mnohem
delší. Město Mnichovice muselo čelit i námitce
účastníka, která však nebyla opodstatněná. Nakonec se podařilo koncem srpna letošního roku
uzavřít smlouvu se zhotovitelem stavby a také
dokončit výběrové řízení na technický dozor
stavby. V září se stavba mohla naplno rozjet.
Město Mnichovice při stanovení kritérií na zhotovitele pamatovalo na to, aby práce probíhaly
co nejkratší dobu. Firma EUROVIA CS. se zavázala, že stavbu dokončí za 63 kalendářních
dní, a proto se naplno pracovalo i o víkendech.
Přes vysoké pracovní nasazení byla stavba dokončena později a naši občané se mohli po náměstí projít až 30. listopadu. Přesto si myslím,
že se stavba zvládla v rekordním čase.“

Paní Jelínková darovala obci cestu

MAS Říčansko

Život v kraji

MAS Říčansko vyhlašuje výzvu příjmu
žádostí o registrovanou značku
„ZÁPRAŽÍ originální produkt®“
Místní akční skupina Říčansko ve spolupráci
s Asociací regionálních značek a partnery vyhlašuje I. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „ZÁPRAŽÍ originální produkt®“
pro provozovatele ubytovacích a stravovacích
zařízení působících v oblasti Říčanska.
Certiﬁkovat lze: hotely, penziony, ubytovny,
kempy, ubytování v soukromí, restaurace, kavárny, cukrárny poskytující služby originální,
jedinečné, anebo tradiční pro region.

Co se podařilo
S koncem roku byly úspěšně
dokončeny a proplaceny další
projekty z výzev MAS Říčansko.

Žádosti můžete podávat
od 3. prosince 2012 do
3. ledna 2013 osobně,
v pracovních dnech, nebo poštou na adresu
MAS Říčansko, Olivova 224, 251 01 Říčany.
Formulář pro podání žádosti bude k dispozici u A. Kolovratníkové (tel.774 780 037) na
e-mailové adrese projekty@ricansko.eu a vyvěšen na stránkách http://mas.ricansko.eu/.

 Struhařov - náves
 Šibeniční vrch Mnichovice
- parkoviště
 Mirošovice - komunikace K Nádraží
 Farma Tehov
Ke zdárnému proplacení
pak spějí projekty:
 Svojetice náves
 Říčany oprava hradu – věž donjon

Openplace
– nový partner
MAS Říčansko
Firma Openplace je investorem a budoucím provozovatelem moderního areálu s bazénem, tělocvičnami a kulturním sálem s názvem Centrum pro volný
čas Na Fialce. V nabídce budou aktivity
hlavně pro děti, ale centrum bude sloužit
celé široké veřejnosti. Areál je umístěn
v centru Říčan a bude tak snadno dostupný pěšky či na kole, pro obyvatele celého
regionu pak vlakem či MHD. Otevření je
naplánováno na rok 2013.

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

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

Betlémský kluk a Česko 1150 let po přijetí křesťanství
Přelom roku. Nové a stejné
Vánoce. Stejně krásné a nenahraditelné. Divné, pohádkové
a tajemné i bez dárků a televize.
Pokud pořád nechápete, kam tím
mířím, pak je samozřejmě možné, že máme jiný pohled na svět
a jiná očekávání od dneška či od
zítřka. Pro mne je divné a téměř
tajemné, že ráno přivezli rohlíky
a teče voda. Jasně, je to běžné,
platíme si za to. Ale patří to ke
všem věcem, které se sice denně
opakují. A přitom alespoň kouskem našeho chápání cítíme, že
tak samozřejmé nejsou. Vánoce
mají jak tu pravidelnost, protože
přijdou každý rok, tak tu neuvěřitelnost. Nějak touhle dobou se
narodil chlapec, který zachránil

svět... Mne i vás. A to tak, že dal všemu smysl. Tomu, co si objednáme
a zaplatíme. A také tomu, co nečekáme, nemilujeme... Když odříkávám
modlitbu s umírajícím, vím, že bez
Ježíše bych mu neměl co říct a on by
mi neměl, co dát. A takový člověk
dává hodně! On už téměř vidí, já jen
věřím. Tahle slova píšu v nemocnici
jako pacient. A svého milého přítele jsem vyprovodil před pár dny.
Dotýkám se právě života, jaký je.
Psali jste mi, co že jsem to nabízel
ráno na faře... A jestli fakt jen pro
chlapy. Co to znamená, když napíšu,
že s někým čtu Bibli... Tak především to znamená, že jsem k službám.
A nejen ráno a nejen na faře... Přijedu
i jinam. Musím nabídku genderově
vyvážit. Takže pro všechny. Taky pro

děti. Návštěva si vybere téma. Chce
přijít jen jednou a má téma? Pak se
mu věnujeme. Chce chodit pravidelně? Nechám mu vybrat texty. Chce
se vyznat v evangeliích? Vybere si
své. Chce tvrdá fakta ekonomie?
Čteme třetí knihu Mojžíšovu. Chce
ﬁlozofovat, bereme knihu Přísloví či Kazatele. To vše je v Bibli.
Stejně tak i slovo pro manželství
a výchovu dětí a vztahy v rodině
v apoštolských dopisech. Řeší svou
osobnost či rozvoj ﬁrmy? Otevřeme
jiná místa. Přijde, kdy se domluvíme.
Odejde, jak si naplánuje. Dělám to
s potěšením zadarmo. Poslouchám
rád. A zaručuji zpovědní tajemství.
A má církev? Své působení rozšiřujeme i na Kolovraty, zatím svá setkání máme v nedělních odpoledních

hodinách v sále kulturního domu
U Boudů (16. 12. 2012 ve 14:00
a 20. 1. 2013 v 15:30) a chystáme
svá setkávání i v Kostelci nad Černými lesy. V konferenčním centru
říčanské Oázy jsme pravidelně
v neděli. O svátcích 23. a 30. 12.
vždy v 10:00. A na Štědrý den jdeme s dětmi do lesa. Sraz v 10:00
před Základní školou u Říčanského lesa. Slavíme u stromečku se
zvířátky tak, abychom v poledne
byli nazpět před školou.
Daniel Kvasnička, farář

Duševně handicapovaní nalézají
nový směr v Modrých dveřích
STŘEDOČESKÝ
KRAJ PODPOŘIL ŘEMESLNÍKY

KONTAKTY

Rouhači

Díky získané dotaci od Středočeského kraje (99 355,- Kč) došlo k propagaci nově zaváděného regionálního značení výrobků (ARZ)
v oblasti jihovýchodně za Prahou.
Projekt podpořil cílovou skupinu řemeslníků s certiﬁkovanými produkty, kterým
se snížily vstupní náklady na označení certiﬁkovaných výrobků (visačky, samolepky,
označení oﬁciálního prodejního místa). Zároveň stoupla propagace díky pořízeným
propagačním materiálům. Letáky o značce,
roll up, placky s logem značky na klíčenkách
a plackách přiblížily značku „ZÁPRAŽÍ originální produkt“ spotřebitelům. Zmíněným
způsobem byli účinně podpořeni regionální
výrobci, zvýšen zájem o tradiční řemesla
a jejich obnovu.
PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA
V RÁMCI OSY IV. LEADER, PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY

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

Kostelec n.Č.l. – V terapeutickém centru Modré dveře v Kostelci n. Černými lesy fungují od září
2012 tři hlavní programy sociální
péče. Jeden je určen pro klientelu
s duševním onemocněním, druhý
se zaměřuje na mentálně postižené
klienty. Třetím je pak krizová intervence, což je intenzivní pomoc
lidem v aktuální psychické krizi.
Jak vypadá program pro klienty
s lehkou a střední mentální
retardací?
Klienti tráví v centru všední dny
od 9 do 15 hodin. Programy se skládají ze sociální aktivizace a sociální
rehabilitace. Prakticky se střídají

aktivity terapeutické, např. relaxační, výtvarné či pohybové, s dílnami.
V textilní, košíkářské a keramické
dílně klienti jednak vyrábějí výrobky podle sebe, jednak jde o pracovní terapii. Nacvičujeme běžné
praktické dovednosti (např. vaření,
nakupování) a individuálně trénujeme kognitivní funkce – tedy paměť,
pozornost, plánování.
V přízemí centra Modré dveře
v krásném domě na náměstí
v Kostelci funguje stejnojmenná
kavárna, která je otevřená veřejnosti. I ta je součástí programu
sociální péče?
Tam probíhá hlavní pracovní terapie našich klientů. V rámci tréninku práce v kavárně se učí dodržovat
domluvené úkoly, samostatnosti, sebekontrole, práci s časem, práci pod
tlakem, práci v týmu. Máme vypracovaný hierarchický postup pracovního zařazení, od jednoduchých
úkonů typu utírání stolů a sběru nádobí až po samostatnou činnost za
honorář. Klienti si tuto práci velmi
pochvalují a cítí se užiteční.
Proč se věnujete lidem s mentálním postižením?
Chtěli jsme nabídnout smysluplný program pro postižené lidi
od 16 let, kdy mnohdy vyjdou ze
školy a zůstanou jen v péči rodiny.

Program slouží ke zmírnění jejich
izolace, k začlenění do společnosti, poradensky pracujeme i s jejich
rodinami. Nejbližší podobné služby
naleznete jen v Praze. A co je důležité, služby jsou zdarma.
PhDr. Andrea Hlubučková,
psycholog
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Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková
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Kalendář akcí
1. prosinec

 Ondřejov – SKC vás zve na ochotnické představení Jára Cimrman: Dlouhý,
Široký a Bystrozraký.
 Zvánovice – OS Okrašlovací spolek
Zvánovice připravuje od 16 hod. slavnostní odhalení zvánovického betlému
a rozsvícení vánočního stromu.
 Strančice – Adventní jarmark po
osmé, od 14 do 17 hodin. Opět vystoupí
děti z MŠ Strančice, mušketýři budou
pálit z mušket a skupina Impudici
zatancuje, kovář s vámi ukove přívěšky,
vyzkoušíte si Vánoční zvyky - lití
olova a tradice. Kovář bude mít opět
své železo a výhně pro všechny děti
zdarma. Těšte se na příjemnou pohodu
v počátcích předvánočního shonu na
terase hotelu Milota a obecního úřadu
u nádraží Strančice. Občerstvení zajištěno. Kreativní dílna zdobení perníčků
a korálkové ozdoby. Prodej vánočních
ozdob, keramických přáníček, šperky
z Fima.

2. prosinec

 Kozojedy – V sokolovně se
od 14.30 hod. uskuteční divadelní
představení pro děti, a od 18. hodin
představení pro dospělé.
Tuto akci, doprovozenou vystavením
Betlému a odměněním dětských obrázků
čertů, sladkou odměnou pořádá jako
svou první akci nově založený divadelní
spolek DIPONA - divadlo potrefených
nadšenců. Jako hrající soubor se
představí DS UCHO z Uhříněvsi, který
dětem zahraje pohádku ČESKÝ HONZA
Zdeňka Kozáka a dospělé diváky pobaví
LISISTATOU - na motivy starověké řecké
komedie.
 Pyšely – První adventní setkání
– od 16.00 hod. na náměstí. Čeká vás
vystoupení dětí a stánky, pořádají Sokol,
SDH, ZŠ, DD.
 Sulice – Adventní setkání od 16.00
na sulické návsi. Slavnostní rozsvěcení
stromu, prodej adventních věnců,
vystoupení dětí z MŠ Sluníčko. Děti
mohou přinést ozdoby a pověsit je na
strom. Mikuláš s andělem a čerty přijede
na náves kočárem – svést se mohou
i děti. Občerstvení zajištěno.
 Říčany – Nedělní pochod s Líbou.
Trasa: Dobřichovice - Třebotov - Černošice, 13 km. Odjezd vlakem: Říčany
7.39 hod.
Přihlášky na tel: 723 513 431 nebo
mail: libuse.rohoskova.@centrum.cz.
Další informace: www.kct-ricany.cz

4. prosinec

 Kostelec n.Č.l. – Adventní koncert
v sále Smiřických v černokosteleckém
zámku v 18:30 hod. – Richard Pachman:
Notre Dame. Hosté: Dita Vích Hořínková
(zpěv), Vladimír Kirikov (housle)

5. prosinec

 Uhříněves – Dárek na poslední
chvíli – FIMO
DDM Dům UM v Uhříněvsi Vás zve na
otevřenou dílnu pro veřejnost. Seznámíte s technikou zpracování polymerových
hmot - FIMO. Dílna proběhne od 17 do
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19 hod. Poplatek na osobu je 50,- Kč.
Bližší informace a rezervace míst na:
hraska@dumum.cz, kontaktní osoba
Miroslava Hráská.

8. prosinec

 Pyšely – Mikulášská besídka
- odpoledne plné her a zábavy,
Od 16:00 hod. v sokolovně - pořádá OS
pro zvelebování Zaječic a Kovářovic

22. prosinec

13.12. v 16h BESÍDKA

 Ondřejov – SKC vás zve
na Rybovu mši od 17 hod.

23. prosinec

 Pyšely – Čtvrté adventní setkání
– od 16.00 hod. na náměstí
„Hlavně štěstí občanům Pyšel“
- 4. adventní svíce s překvapením,
pořádá MěÚ Pyšely

10. prosinec

 Říčany – Muzeum Říčany - CYKLUS
EKOVEČERŮ: Přírodní parfumerie,
od 18 hodin. Zveme vás na ochutnávku přírodních vůní a kadidel. Dozvíte
se něco z historie vonnýchlátek. Čas
adventní, čas rozjímání, jak nám vůně
mohou zpříjemnit tento zvláštní čas.
Ukázka vykuřování. Vstupné 30 Kč.

15. prosince
Přijďte se poklonit Ježíškovi
a vyslechnout vánoční příběh
o jeho zrození. Dobrovolné
vstupné věnujeme internátní
škole v Olešovicích
a SOU Kunice.
Živý Betlém od 10:00 do16:00

13. prosinec

 Všechromy – MC Lodička, od 9:30
– 12:00 h, Čekání na Ježíška. Poslední
předvánoční posezení patří vánočnímu
cukroví, koledám, zpěvu a vánočním
zvykům. V adventní náladě provoněné skořicí a vanilkou si popovídáme
a počkáme na Ježíška. Budeme pouštět
Lodičky z ořechů a nakonec se dočkáme
i báječných dárků pod stromečkem.
Do Lodičky nosí Ježíšek dárky ještě před
štědrým večerem, tak všichni přijďte
usměvaví a krásně vyparádění. Vstup
60 Kč na dítě.

16. prosinec

Mateřské centrum
Beruška – SKC Ondřejov
3.12. Mikulášská besídka
12.12. hudební pohádka
18.12. plavání
19.12. vánoční besídka
s koledami, kytarou a basou

11. prosinec

 Uhříněves – Přijďte se naučit a vyzkoušet si staročeské vánoční zvyky.
Čeká Vás ukázka dobových postupů
a technik, včetně tradičních adventních
zvyklostí. Vyzkoušíte si například výrobu
svíček z včelího vosku, plstění, odlévání
olova a další vánoční dílničky. Koná se
od 17 do 20 hodin ve výtvarném ateliéru
(2.patro) Domu UM, místo je třeba
předem rezervovat. Bližší informace
a rezervace míst na: hraska@dumum.cz,
kontaktní osoba Miroslava Hráská.

– pro rodiče – děti Mikešovy
školky. jedinečná možnost
návštěvy případných
zájemců, kteří hledají
školku-nahlédněte se,
co jsme se naučili…

Stromečky a ryby
Zahradnictví
Alfík srdečně
zve všechny
zákazníky, aby
si přišli vybrat
vánoční stromky. V nabídce
budou borovičky, smrky a jedle.
K dostání bude i chvojí na
vánoční výzdobu. Zákazníci u nás
jako již tradičně mohou koupit
i čerstvé kapry, které na požádání
zabijeme a vykucháme.
Na sváteční stůl si můžete
objednat candáta nebo štiku.
Zahradnictví Alfík najdete
v Louňovicích u silnice
Kutnohorská (na první hrázi).
Otevírací doba: po-so:
9 až 17 hod., ne: 9 až 12 hod.,
tel.: 606 494 939, 723 516 513.

X. ročník Adventního prozpěvování
v Říčanech
Pozvánka na Adventní prozpěvování
Vážení přátelé, milí příznivci folklóru a souboru Mikeš!
Dovolte mi, abychom Vás touto cestou pozvali
na X. ročník Adventního prozpěvování.
X. Adventní prozpěvování proběhne na první adventní neděli
v MěKS od 17.00 hodin.
Hostem souboru Mikeš bude pražský folklórní soubor Vrbina
a známá Malá muzika Jiřího Pospíšila.
V 18.30 bude program pokračovat na náměstí v Říčanech
kde společně rozsvítíme vánoční strom.
Přijďte si nás poslechnout a prožít společně první adventní neděli.
Dětský soubor Mikeš a jeho hosté se na vás těší!!

Soutěž o „Nejhezčí vánoční stromek“

MODRÉ DVEŘE vás zvou
na největší živý betlém na Zápraží
Zahrada Modrých dveří v Kostelci nad Černými lesy bude žít i v zimním čase, neboť
1.12. zde bude otevřen největší živý Betlém v kraji, který zaujímá plochu více než
80 m2. Návštěvníci jej budou moci obdivovat až do Tří králů a jako vzpomínku na
svoji návštěvu si u něj budou moci zapálit svoji vánoční svíčku štěstí. Ke slavnostnímu otevření betlému dojde během koncertu gospelového sboru Blue Flowers,
kdy bude zároveň rozsvícen i vánoční strom. Tato poetická adventní události otevře
prosinec nabitý kulturním děním, kdy si každý návštěvník přijde na své.
Malé i větší jistě potěší návštěva samotného pana Mikuláše, který do kavárny zavítá
5.12. 7.12. vystoupí světoznámý kytarový virtuos Štěpán Rak spolu s Davidem
Wurczelem. O několik dní později 10.12. bude zahájena výstava „Betlémování“
složená z více než dvou desítek Betlémů, lidového symbolu Vánoc, který zdobil
domácnosti ještě před příchodem stromečků. 15.12. vystoupí v kavárně
Eda Wild, skladatel, textař a zpívající kytarista. 21.12. vystoupí v kavárně
Petra Börnerová Duo.
Všichni z Modrých dveří se těší na vaši návštěvu a přejí vám krásný adventní čas.

Centrum Lihovar připravuje 1. ročník soutěže o „Nejhezčí vánoční stromek“ ve spolupráci s místními mateřskými školami.
Každé přihlášené MŠ poskytne Centrum Lihovar k dispozici jeden živý vánoční stromek, který si ozdobí vánočními dekoracemi vyrobenými za pomoci paní učitelek. Vyzdobené stromečky
budou ve čtvrtek 6.12. v den konání akce „Albertíkova Mikulášsko-Vánoční nadílka“ umístěné u pódia a v průběhu akce bude
vyhlášen vítěz. Věříme, že každý vánoční stromek bude hezký
a všechny děti budou odměněny.
Dětem držíme palce a těšíme se na krásné stromečky, které po
skončení akce budou rozmístěny po Centru.

3. 12. 2012 v 19:30 - kostel sv. Martina ve zdi - adventní koncert
Jaroslava Svěceného ve prospěch Nadačního fondu
Porozumění (www.porozumeni.cz)

– 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

19. prosinec

 Uhříněves – Otevřená výtvarná dílna
pro veřejnost zaměřená na techniku
Tiffany. Z barevných skel si poskládáte
krásné přívěsky, ozdoby a dekorace.
Poplatek na osobu je 50,-Kč. Koná se
od 17 do 20 hodin v keramické dílně
Domu UM, místo je třeba předem
rezervovat. Bližší informace a rezervace
míst na: hraska@dumum.cz, kontaktní
osoba Miroslava Hráská.

14.-23. 12. 2012
- denně 10-19 h
- zveme Vás

na Vánoční
trhy
na nám. Míru
v Praze 2, stánek
č. 28 - prodej
dárků vyrobených
s láskou dětmi
a jejich
maminkami,
lektorkami
a dobrovolníky
z Komunitního
centra Motýlek,
na podporu
aktivit pro děti
se zdravotním
postižením,
www.motylek.org
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Život v kraji

Život v kraji

Vzdělané děti
Vánoce v Německu
s pevným charakterem
Základní škola Parentes v Dobřejovicích (exit 8 z dálnice D1) zajišťuje vzdělání pro 1. až 5. ročník.
Ve třídách je menší počet žáků než
ve státních školách, což umožňuje
individuální přístup k dětem. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro rodinu, který je postaven na spolupráci
s rodiči. Jedním z nejdůležitějších
prostředků je tzv. tutoring. Jeho cílem není pouze snaha o poskytnutí
co nejlepšího akademického vzdělání, ale zejména formace charakteru dítěte. Chceme, aby děti byly
nejen chytré a vnímavé, ale aby
se naučily dobře využít volný čas,
najít a udržovat dobrá přátelství,
vážit si rodiny, mít zájem o veřejné věci a společnost, chtít na sobě
pracovat. Uvědomujeme si, jak důležitou roli má učitel, protože sám
musí být příkladem dobrého chování. Důležité jsou pro nás individuální schůzky s rodiči, abychom
mohli našim dětem poskytnout ty
nejlepší podmínky k vývoji.

aktivity: anglická konverzace, náboženství, hra na ﬂétnu a na klavír,
sólový zpěv a keramika. Škola zajišťuje dopravu dětí do školy školními autobusy, jejichž trasu určují
potřeby rodičů. Tento školní rok
vyjíždí jeden autobus z Prahy 5,
druhý zajišťuje dopravu z Říčanska,
plánujeme prodloužení trasy do Sázavy. Třetí autobus by měl vyjíždět
z Benešova.
Mgr. Veronika Rybníčková,
ředitelka ZŠ Parentes,
zs@parentes.cz.

ŠKOLNÍ AUTOBUS ZAJIŠTĚN

Od prvního ročníku probíhá výuka angličtiny a etiky, od třetího
ročníku nabízíme nepovinný předmět německý jazyk. Mimoškolní
školní autobus

Pomalu se blíží doba adventní
a v Německu již ﬁnišují přípravy na
vánoční trhy, které vám zaručeně navodí tu nejromantičtější náladu! Podle
regionů se nazývají Christkindlmarkt,
Adventsmarkt,
Weihnachtsmarkt
nebo Glühweinmarkt.Nejznámějšími
jsou „Christkindlesmarkt“ v Norimberku a Drážďanský „Striezelmarkt“.
Naši němečtí sousedé Vánoce rozhodně „umí“. U překrásně vyzdobených
dřevěných stánků se prodává umělecké řemeslo. Mlsný jazýček potěší
vánoční cukroví, perníčky, proslulá
štola, marcipán, pečené kaštany a další regionální speciality. Milovníky
tekutého moku určitě osloví svařené
víno „Glühwein“ nebo „Feuerzangenbowle“ (punč z vína, rumu, nakrájených pomerančů, citrónů, cukru).
Téměř po celém Německu přichází
na Štědrý den „Christkind“ neboli
Ježíšek, který je od našeho k nerozeznání. V severních oblastech děti
navštěvuje „Weichnachtsman“ (vánoční muž). Má zrzavé vousy i vlasy
a dlouhý šedý plášť s kapucí. V jedné
ruce drží malý nazdobený stromeček
a přes rameno nese velký pytel s dárky. K tradiční vánoční výzdobě patří
kromě stromečku také krušnohorské

pyramidy, které najdete v mnoha domácnostech místo tradičního betlému.
Štědrovečerní kuchyně nabízí mnoho
pokrmů z ryb, jako jsou:pečená štika,
candát na roštu, plněný kapr, v severním Německu pak převládá párek
s bramborovým salátem „Würstchen
mit Kartoffelsalat“. Místo klasických
vánoček se v Německu pečou vánoční štoly „Christstolle“ a typické jsou
tzv. marcipánové brambory „Marzipankartoffeln“.
Pokud se chystáte prožít předvánoční atmosféru u našich německých
sousedů, nabízíme pár praktických
slovíček.
 r Christkindlmarkt
(Weihnachtsmarkt) – vánoční trh
 r Christbaum (Weihnachtsbaum)
– vánoční stromeček
 s Christkind, r Weihnachtsmann
– Ježíšek
 s Festessel – štědrovečerní večeře
 s Naschwerk – cukroví
 e Christstolle (Weihnachstolle)
– vánočka
 s Geschenk – dárek

Jazyková škola LANGFOR
Vám přeje „Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2013“.

školní autobus

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
individuální přístup – bezpečná škola

všestranný rozvoj osobnosti - šťastné dítě

křesťanské hodnoty

ŠKOLKA RATOLEST Petříkov
ŠKOLKA LIPKA Praha 5

Základní ŠKOLA PARENTES
Dobřejovice

8. 1. 2013 (1500 – 1700)
777 782 133

zápis do 1. roč. - 22. ledna 2013

4. 3. 2013 (830 – 1200)
www.parentes.cz
00

(14

00

– 18 )

777 640 206

zápis možný během celého roku

Firma TYGR CENTRUM
přeje svým
obchodním partnerům
hezké Vánoce
a hodně úspěchů
v novém roce.
Tuklaty 186
250 82 Úvaly u Prahy
www.carforyou.cz

16 | ZAPRAZI.EU

Krásné Vánoce
a šťastný nový rok
přeje svým zákazníkům ﬁrma
Zahradnictví Alfík
Louňovice u silnice
Kutnohorská (na první hrázi).
Otevírací doba:
po-so: 9 až 17h., ne: 9 až 12h.,
tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Kominictví
PECHLÁT
přeje všem svým
spokojeným
zákazníkům
hezké Vánoce
a v novém
roce
spoustu
úspěchů.

Kominictví PECHLÁT, s. r. o.,
Široká 214, Říčany,
tel.: 777 212 321,
e-mail: info@pechlat.cz,
www.pechlat.cz

Klobásky a čokoláda
pod stromeček
Lámete si každý rok hlavu nad tím, jaký
originální dárek věnujete mužské části
rodiny k Vánocům? Máme pro vás skvělý
tip – navštivte obchůdek Hungarita s pravými maďarskými klobáskami.
V obchůdku Hungarita najdete vyhlášené maďarské delikatesy – kvalitní klobásy
a salámy, uzená masa, špek, slaninu, paštiky, sádlo, škvarkové pomazánky a také
pikantní nakládanou zeleninu (kyselé okurky, květák, cuketu, patizony, zelí a papriky),
maďarský česnek a cibuli a poctivou sušenou papriku z oblasti Kalocsai - na výběr
jsou dárková balení v plátěném pytlíku,
či plechové krabičce. Vybrat si můžete
vítečná vína a stoprocentní ovocné džusy
v praktickém balení. Novinkou jsou různé
druhy medu – například akátový, lipový,
z Kejchy hedvábné nebo Netvařce křovitého. Labužníci se mohou těšit na husí
játra v sádle. Majitel obchůdku Tihamér
Tuhársky nakupuje výhradně v malých

výrobnách, kde má jistotu, že používají
kvalitní maso a dodržují tradiční postupy
a dobu zrání. Velkou lahůdkou jsou například výrobky, které obsahují výtečné maso
z prasat Mangalica. V obchůdku dále najdete klobásy a salámy s obsahem jeleního
masa nebo kvalitního hovězího z „šedých
volů“. Od prosince budou v nabídce i skvělé domácí maďarské těstoviny.
Prodejnu Hungarita najdete na rohu
Široké ulice v Říčanech u ragbyového
hřiště (u kominictví Pechlát), v prosinci
otevřeno do 18 hod., tel.: 734 698 698,
e-mail:t.tuharsky@seznam.cz,
www.hungarita.cz

Obchod nabízí i neodolatelné dárky
pro ženy – ručně vyráběné čokolády
chocoMe s oříšky a lyoﬁlizovaným ovocem.
Díky lyoﬁlizaci (šetrný proces vakuového
vymrazování) si ovoce zachovává kolem
90% původních charakteristik (tvar, barvu,
aroma a hlavně nejvyšší možný podíl vitamínů). Čokolády
se vyrábějí s obsahem kakaa 65%, mléčné, či bílé.

Život v kraji

Život v kraji

Společnost DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o.
Sedlčany, výrobce stavebních prvků
a staveb ze dřeva
Firma přináší
na trh řešení:
 jak stavět ze dřeva
– tradičního, přírodního
a obnovitelného materiálu

Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme výrobky
v těchto oborech a typech staveb:
1. Dřevěné, vazníkové
a střešní konstrukce

 jak stavět s ohledem
na potřeby a individualitu
zákazníka
 jak stavět úsporně
 jak využívat chytrých a dobře
navržených technických řešení ve prospěch produktu

3. Jízdárny a zemědělské stavby
Všechny produkty vyrábíme
a navrhujeme ve výrobním
provoze v Sedlčanech.
Našim cílem je, aby naše
stavby, nebo jejich části
splnily očekávání zákazníků
a pomohly vytvořit nebo
zpříjemnit jejich bydlení.
Jaroslav Hořejší
Jednatel a ředitel společnosti

2. Výrobní a skladové
objekty

Na návštěvě tam, kde vznikají
(nejen) dětské knížky
K Ladovu kraji neodmyslitelně patří dětské
knížky. Není snad nikdo, kdo by neznal kocoura
Mikeše, hrusický kostelík anebo zříceninu hradu
Zlenice. Jestliže je Jičín městem pohádek, potom
je Říčansko pohádkovým krajem. A kde jinde
než právě v Říčanech by mělo mít sídlo nakladatelství, které knížky pro naše děti vydává! Pojďte
s námi tedy navštívit Nakladatelství SUN, jež
sídlí v nových reprezentativních prostorách areálu Contera (dříve Sanitas, kousek za supermarkety Lidl a Tesco).
Nakladatelství SUN je tak trochu jiné nakladatelství. Zaměřuje se hlavně na vydávání dětských
knížek, ale nezapomíná ve své činnosti ani na dospělé čtenáře. Od většiny ostatních nakladatelství
se však trošku liší. Snad je to právě tím, že svou
produkci zaměřuje hlavně na mladé čtenáře,
snad je to příjemnou atmosférou, která vládne v jeho prostorách.
„Kromě toho, že vydáváme pěkné knížky, které dodáváme knihkupcům po celé
republice, se snažíme i o to, aby se u nás
mohli naši čtenáři kdykoliv zastavit na
návštěvu, aby si mohli naše knížky prohlédnout a vybrat přímo v našich nových
prostorách. Navíc si lze u nás knížky za-

koupit s 20% slevou,“ říká paní Nina Roubíčková, ředitelka Nakladatelství SUN, a dodává: „Pro
nejmenší čtenáře tu máme dětský koutek s omalovánkami a leporely, větší čtenáři se mohou uvelebit na příjemné pohovce a začíst se do stránek
některé z nespočtu knih. Zkrátka chceme, aby se
u nás všem líbilo a aby si tu každý našel to své.“
Pokud tedy právě sháníte nějaké dárky pod
stromeček a uvažujete o krásných knížkách, určitě zaskočte na návštěvu do Nakladatelství SUN,
kde si jistě dobře vyberete. A kdo ví, třeba tam
čeká nějaká pěkná knížka i na vás.

Hezké Vánoce

4. Individuální projekty

Kontakty: Nakladatelství SUN,
Černokostelecká 2246, 251 01 Říčany,
tel.: +420 734 812 031, www.sun-knihy.cz,
sun@sun-knihy.cz, po–pá: 8:00 – 17:00

vám přeje Nábytek Praktik Říčany

Pod jednou střechou, na ploše cca 800m2, najdete u nás kompletní sortiment
nábytku. Vybavíme Vás od předstíně po ložnici. Preferujeme české výrobce,
vyrábíme i nábytek na zakázku. Jsme rodinná ﬁrma s dlouholetou tradicí,
specializujeme se na zdravé spaní, ložnice, matrace, rošty, obývací pokoje,
dětský nábytek, sedací soupravy, nábytek z masivního dřeva a z dýhy.

5. Zahradní stavby

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.
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Děkujeme za úžasný rok 2012 Možná to je i váš případ…
Při příležitosti blížících se svátečních dnů, kdy mnozí z nás bilancují, bych ráda za Mortimer English
Club Říčany poděkovala všem našim studentům a všem, kteří nám
drží palce a fandí nám. Děkujeme
za úžasný rok 2012.
Naším cílem je, aby výuka angličtiny u nás byla hrou a zábavou
pro malé žáčky i pro dospělé studenty. Děkujeme za to, že díky Vám
jsou hodiny zábavou a hrou i pro
naše lektory.
Kromě kvalitní výuky organizujeme i doplňkové aktivity. Během
prosince uspořádáme vánoční tvořivé odpoledne pro děti. Dále jsme
pořádali např. letní intenzivní kurz,

prohlídku Prahy v angličtině, či
diskuse se zajímavými lidmi. Děkujeme, že díky Vaší přízni můžeme
tyto akce pořádat.
Přejeme Vám krásné a klidné Vánoce a ať je pro Vás rok 2013 rokem
šťastným a úspěšným. Těšíme se,
že Vám ho budeme moci zpříjemnit v našich hodinách a zároveň tak
přispět ke zlepšení jazykové vybavenosti ať už Vaší nebo Vašich dětí.
Za Mortimer English Club
Kateřina Dřízhalová
www.mortimer-anglictina.cz
ricany@mortimer-anglictina.cz

Snažíte se shodit nadbytečná kila
a rozhodnete se nejíst sladké, pečivo
a přílohy. Po pár dnech ale nevydržíte
a vyjíte celou ledničku. Pak máte
výčitky svědomí a začnete znovu
hladovět. A tak to jde stále dokola.

Zvládnete neodolatelné chutě
Pokud chcete svou váhu skutečně
dlouhodobě upravit, svěřte se do
péče výživového poradce. Jedině ten
vám sestaví jídelníček na míru, díky
němuž nebudete hladovět, zvládnete
neodolatelné chutě a budete spolehlivě,
příjemně a zdravě hubnout. „Mnoho
lidí se domnívá, že sestavit správný
jídelníček není žádná věda, ale opak je
pravdou,“ říká Ing. Veronika Martincová. „Než vám sestavím jídelníček,
absolvujeme přátelský rozhovor, při
kterém zjistím, jaký je váš životní styl,
kondice, zdravotní stav a samořejmě
jaké máte stravovací návyky. Také
podstoupíte měření na přístroji InBody,
ze kterého se dozvím naříklad množství
a uložení tuků, vody a svalů a také jak
funguje váš metabolismus, který bývá
u „věčných“ dietářů velmi zpomalený.
Mým úkolem pak je sestavit jídelníček,
který podpoří správné a dlouhotrvající
hubnutí, ozdraví organismus a také se
vám bude snadno dodržovat.
V žádném případě nesmíte změny ve
stravování cítit jako hrůzu a celoživotní
odříkání. Jsem připravena být svým

MÉ OSVĚDČENÉ TIPY
 Ráno se musíte najíst
do jedné hodiny po probuzení.
 Do jídelníčku zažazuji
pravidelné „hříšné“ dny,
kdy smíte i sladké a tučné.
klientů psychickou oporou a díky svým
zkušenostem mohu nabídnout cenné
rady, tipy a pravidla.“

Správnou výživou proti nemocem
Výživový poradce vám pomůže
nejen upravit nadváhu, ale díky
správnému stravování se můžete zbavit
nebo zmírnit zdravotní problémy, jako
je cukrovka, vysoký krevní tlak, vysoká
hladina tuků v krvi, osteoporóza,
dýchací potíže, hormonální poruchy
a také psychické problémy a únavu.

SKVĚLÝ VÁNOČNÍ DÁREK
Věnujte svým blízkým dárkový
poukaz na konzultaci u výživové
poradkyně. Cena se pohybuje již
od 500 Kč. A vzhledem k tomu, že
jde o vaše zdraví, to není mnoho!
Objednat se můžete na tel.:
736 681 403 nebo
jidloprodeti@seznam.cz,
nebo navštivte poradnu ve SKC
v Ondřejově (liché pondělí od 18 do
19 hod., každý čtvrtek od 19-20 hod.)

20 | ZAPRAZI.EU

„Cítíme, že je naprosto přirozené,
aby děti ve škole získaly kromě akademického vzdělání i nesobecký,
citlivý přístup ke svému okolí. Není
však vůbec jednoduché skloubit
časově náročné studium s dalšími
aktivitami. Naštěstí se najde mnoho
studentů, kteří s nadšením pomáhají. Vzhledem k tomu, že komunitní
činnost je součástí školního vzdělávacího plánu Open Gate, zapojit se
musí všichni.“ Starší studenti dokonce za dobrovolnou činnost dostávají hodnocení, které je zapotřebí
pro složení mezinárodní maturity.
Důležitým faktem je i skutečnost,
že mnoho studentů v OPEN GATE
studuje díky nadačnímu fondu,
a proto by pomoc, kterou jim někdo
jiný poskytuje, měli sami vrátit tam,
kde mohou.
Co všechno si můžeme pod pojmem veřejně prospěšná činnost
představit?
„Naši studenti chodí například do
Domova pro seniory Pod Kavčí skálou v Říčanech nebo do Domu s pe-

čovatelskou službou v Mukařově,
kde seniorům předčítají, povídají si
s nimi a také pro ně připravili divadelní představení. Dále spolupracujeme se ZŠ Mirošovice, ZŠ a MŠ
Mukařov, ZŠ Babice, Olivovou
dětskou léčebnou, kde naši studenti
vedou zdarma jazykové lekce. Děti
se také zapojují do nejrůznějších
dobrovolných aktivit mimo školu, například uklízely okolí Babic
v rámci akce Den Země. A co je
nesmírně důležité – děti si pomáhají
mezi sebou. Pokud někdo potřebuje doučování, poprosí kamaráda či
staršího spolužáka.
V rámci komunitního programu
se studenti učí chovat citlivě nejen
ke svému nejbližšímu okolí, ale
také vnímat okolní svět. Proto jsme
se letos v březnu vypravili do dvou
malých indických vesniček, kde
jsme pomáhali stavět domy, budovat přístupovou cestu, stavět nádrž
na zachycení dešťové vody a mnoho
dalšího. Příští rok se navíc chystáme
s dobrovolníky do Rumunska.“

Potřebujete pojistit dům, děti, ﬁrmu, traktor,
domácího mazlíčka či hasičský ples? V tom
případě se s důvěrou obraťte na Kamilu
Šrůtovou a Lucii Gallo – pojišťovací poradce
České pojišťovny, a.s.
„Česká pojišťovna nabízí pro
své klienty spoustu výhod a novinek, o kterých bych vás ráda
informovala,“ říká paní Gallo.
„Pokud budete chtít s čímkoliv poradit, najdete nás stále na
stejné adrese – v kanceláři v Říčanech v Rýdlově ulici v každý
všední den od 9 do 17.30 hod. Ke
svým klientům přistupujeme poctivě. Nejde nám o rychlý zisk,
ale o dlouhodobou spolupráci a spokojenost klientů. Rády
vám vysvětlíme všechny výhody
a upozorníme na možná rizika
a společně vybereme optimální
řešení.

Co možná nevíte?
 U České pojišťovny si můžete
připojistit dům proti škodám způsobené „nezjištěnými“ vandaly
– např. posprejovaná fasáda, rozbitá okna.
 Zvolit můžete i pojištění zateplené fasády domů proti poškození
ptáky, kunou či jinými zvířaty.
 Pojistit se můžete proti škodám
způsobených elektrickým přepětím, které může napáchat velké
škody.
 Česká pojišťovna nabízí k povinnému ručení vozidel pojištění
proti celkovému odcizení a živelné

škodě. Toto pojištění je výhodné
pro majitele starších aut, kterým
se nevyplatí komplexní havarijní
připojištění proti krádeži.
 Nabízíme pojištění odpovědnosti všem ﬁrmám a nejrůznějším
občanským sdružením, sportovním klubům, živnostníkům i autodopravcům.
 Nejvyšší čas je také na sjednání pojištění pro ženy, které je do
20.12.2012 až o 80% výhodnější.

Využijte poslední šanci uzavřít výhodné pojištění.
Kontakt: Obchodní místo
České pojišťovny, Rýdlova 170,
Říčany (u restaurace U Anežky).
Vaši poradci pro pojištění ČP
Lucie Gallo – tel.: 775 719 358, e-mail:
lucie.gallo@ceskapojistovna.cz,
Kamila Šrůtová
– tel.: 602 644 675, e-mail:
kamila.srutova@ceskapojistovna.cz.
Pevná linka do kanceláře: 323 603 345.

Ochutnejte tataráček ze „šťastné krávy“

Vedeme studenty k citlivému
vnímání svého okolí
OPEN GATE je jediná česká
kolejní škola, která získala akreditaci k vyučování Mezinárodní maturity (International Baccalaureate
IB), jež studentům otevírá dveře
ke studiu na předních světových
univerzitách. OPEN GATE nabízí
možnost absolvovat tento mezinárodně uznávaný program studentům z celé České republiky, včetně
těch, kteří si toto nákladné studium
nemohou z ekonomických důvodů
dovolit. Těmto dětem pomáhá Nadace THE KELLNER FAMILY
FOUNDATION.
Kvalitní vzdělání však není to jediné, co OPEN GATE svým studentům poskytuje. Studenti se účastní
celé řady veřejně prospěšných činností a mimoškolních aktivit. Tato
komunitní činnost má svá pravidla
a je bedlivě sledována. „Cílem je
vychovávat nejen nadané a chytré
mladé lidi, ale také u nich rozvinout
empatii, soucit a odpovědnost vůči
společnosti,“ říká koordinátorka
komunitní činnosti Jana Errington.

Nejde nám o rychlý zisk,
ale o spokojenost
klientů

Studenti OG a jejich „žáčci“
z MŠ Mukařov

Zapojují se do komunitní činnosti i děti ze základní školy?
„I děti ze základní školy se cíleně připravují na práci pro komunitu
a snaží se jí prospívat. Pravidelně
navštěvují domovy důchodců v okolí Babic s různými divadelními a pěveckými představeními a mateřské
školky s programem pro nejmenší.
K těmto aktivitám ale přistupujeme
velmi citlivě a pro malé děti připravujeme komunitní programy, které
je příliš nezatíží. Na jaro 2013 mají
děti naplánovaný jeden větší projekt, kdy budou pod dohledem lesníka pěstovat stromky, které potom
vysadí v lese. Cílem této aktivity je
uvědomění si, jak důležitou roli hraje příroda v našich životech, a lepší
porozumění tomu, jak se k přírodě
chovat a jak ji udržovat.“

Říčany – Až se budete vracet ze zimní
procházky po Říčanech a dostenete chuť
na skutečně dobré jídlo, zavítejte
do restaurace Pavilon, která leží
v klidném prostředí v Bezručově ulici.
Prvotřídní hovězí
maso Qualivo

pstruha s omáčkou z čerstvých
bylinek, ančoviček a bílého vína
s celerovo-jablečnou rýží?

Je samozřejmostí, že v Pavilonu jídla připravují z těch nejkvalitnějších surovin a jídelníček
upravují podle sezónní nabídky
potravin. Hosté mohou ochutnat
například prvotřídní certiﬁkované hovězí maso Qualivo, které
pochází ze zvířat chovaných podle švýcarské technologie krmení zcela bez genetických vlivů,
hormonů či antibiotik. Má nízký
obsah tuku a oproti běžnému hovězímu je křehčí a chuťově lahodnější. V Pavilonu si můžete
Qualivo dokonale vychutat například v tatarském bifteku, a to
již za 145 Kč. V nabídce nechybí
čerstvé ryby z jižních Čech. Už
jste ochutnali například ﬁlet ze

V Pavilonu se najíte
rychle a lehce
Hosté oceňují především přehlednost denní nabídky. Jídla
označená hodinkami znamenají, že
vám je „bleskově“ přinesou na stůl
a pokrmy se značkou peříčka jsou

Silvestr v klidu
a pohodě
Na Silvestra v Pavilonu
nechystají žádné bujaré
oslavy. Jestli máte chuť
pochutnat si s přáteli v klidu
na dobrém jídle a víně, určitě přijďte. Budou tu pro vás
i po půlnoci.

V restauraci Pavilon můžete ochutnat to nejkvalitnější hovězí.

dietní a lehké. Každý den v nabídce
najdete jídlo do 100 Kč, vegetariánské jídlo a v zimě se můžete těšit na
speciality ze zvěřiny. Novinkou je,
že můžete platit stravenkami.
Tradicí se v Pavilonu staly víkendové originální nabídky, které
pro vás kuchaři důmyslně připravují. Již při čtení nabídky se vám
budou sbíhat sliny.

Burgundská jatýrka
na víně s jablky
A co najdete ve stálé nabídce?
Na výběr jsou tři druhy polévek
- hovězí vývar s masem nebo játrovými knedlíčky, pravá česnečka a špenátový krém se smetnou.

Kromě hovězího tataráčku si
můžete pochutnat i na jeho variaci z lososa, vyhlášené domácí
tlačence, grilované krkovičce,
vykostěném kuřecím stehýnku
na grilu s pečenou zeleninou ratatouille nebo na Burgundských
jatýrkách s jablky. Jako dezert
doporučujeme povidlové bramborové taštičky sypané perníkem.
A pozor! Velkým hitem se stal
„retro“ karamelový pohár.
Kontakt: PAVILON Říčany,
Bezručova 222/68,
tel.: +42 0323 631 073,
e-mail:
recepce@pavilonricany.cz,
www.pavilonricany.cz
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Vánoční večírky i obchodní
jednání v zámeckém stylu!

Dodejte svému bytu
šmrnc – rychle a levně
Pokud uvažujete o efektní, ale přitom snadno
realizovatelné a cenově dostupné změně interiéru, máme pro vás skvělé řešení – propadněte
kouzlu bytových textilií.
„Bytové textilie dokáží „za pár korun“ pozvednout každý interiér. Nejenže plní praktickou funkci při stínění oken, ale také prostor
zútulní, zateplí, zlepší akustiku a v neposlední
řadě dodají „šmrnc“,“ říká designerka Jitka
Mudrová. „Možná jste si jako spousta lidí narychlo pořídili po nastěhování do nového bytu
či domu klasické žaluzie, ale zanedlouho vám
dojde, že to zkrátka není ono a že si připadáte
„jako v kanceláři“. Řešení je přitom velmi jednoduché – bytové textilie!
Římské rolety vypadají velmi krásně
Nyní jsou velmi oblíbené jsou římské rolety, které můžete nechat libovolně „povy-

Můj tip pro vás:
Při výběru bytových textilií vám
doporučuji polyesterové materiály,
které jsou stálobarevné, nesrážejí se
a dobře drží tvar. Přírodní materiály jsou
sice krásné, ale často se velmi špatně
udržují a mohou ztratit barvu i tvar.

HOTEL zámek BERCHTOLD nabízí zajímavé prostory pro konání ﬁremních a společenských
akcí, obchodních jednání, školení či teambuildingových akcí. Kompletní konferenční služby zajistíme na klíč v krásném prostředí s výbornou
dopravní dostupností z Prahy.

táhnuté“ podle vaší potřeby. Římské rolety
vypadají krásně stažené, ale i vytažené až
nahoru, kde vytvoří efektní lem. Tyto rolety
mají navíc velkou výhodu, že je lze použít
i na okna s parapety, kde můžete mít květiny
či nejrůznější dekorace. Římské rolety vám
navrhnu podle vašeho přání z jakéhokoliv
materiálu. Interiér můžeme doladit polštářky,
kobercem, tapetami či „šálami“ podél okna
ve stejné barevné kombinaci. Také vám mohu
nabídnout různé možnosti ušití, které vytvoří zajímavé efekty. Závěsný systém na rolety
není vidět, takže nepůsobí rušivě a navíc se
snadno instaluje.
A pozor! Římské rolety se výborně hodí i do
dětských pokojíčků z látek s dětskými motivy.
Láká vás změna interiéru?!
Pokud vás láká změna, ale nevíte, jak na to,
nebo se bojíte příliš vysoké ceny, neváhejte
a přijďte. Společně něco vymyslíme a cenovou
rozvahu vám sdělím předem, abyste se mohli
v klidu rozmyslet.

Moderní vybavení a klidné prostředí
Využít můžete čtyři uzavřené prostory s maximální kapacitou 150 účastníků. Jednotlivé sály
a zasedací místnosti nabízejí nerušené jednání
a také disponují veškerou potřebnou techniku,
například připojení na internet, wiﬁ, dataprojektor, projekční plátno, ﬂipchart, ozvučení, TV,
DVD/VHS přehrávač.
Zajistíme stravování, ubytování
i aktivní odpočinek
Stravování je zajištěno v luxusní restauraci
Kouzelná zahrada, která je součástí hotelu a kde
Jednací sály nabízejí veškeré pohodlí
a moderní vybavení

vám splní všechna přání. Ubytování je možné
v šestnácti stylových pokojích s komfortním vybavením, které poskytnou po náročném pracovním dni možnost plnohodnotného odpočinku.
Dokonalou relaxaci si můžete dopřát ve wellness
centru, jež nabízí nejrůznější masáže, relaxační procedury a kosmetické služby. K aktivnímu
odpočinku vybízí také různá sportoviště v areálu
Hotelu zámek Berchtold – tenis, golf, sportovní
střelnice, kopaná či stolní tenis.
V rámci ﬁremní akce je možné zajistit také
bohatý doprovodný program dle přání klienta –
ochutnávka vín, beseda se známými osobnostmi,
živá hudba, disco s karaoke, taneční skupiny, jízda na koních, petanque, paintball, rybaření atd.
Pro sestavení orientační nabídky kontaktujte prosím naši Event manager – Danielu Langovou na tel: 604 279 696 nebo na emailu:
langova@zamekberchtold.cz
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1. 12. Mikulášská nadílka, zvonkový
průvod a rozsvěcení vánočního stromu
(od 16:00 do 19:00 hod.)
15. 12. Živý Betlém
(od 10:00 do 16:00 hod.)
23. 12. Noc humrů – gastro akce
– od 18:00 hod.
24. 12. Štědrovečerní menu – gastro akce
31. 12. Zámecký Silvestr
HOTEL zámek BERCHTOLD, Vidovice 6,
251 63 Strančice, tel: 313 039 741,
hotel@zamekberchtold.cz, www.zamekberchtold.cz
http://www.facebook.com/#!/hotelzamekberchtold
Wellness
centrum

I v zimních měsících si můžete
na Berchtoldu dopřát tenis.

Jitka Mudrová Design, Showroom Říčany:
Široká 1227/4, Tel.:+420 721 681 988,
e-mail: design@jitkamudrova.cz,
www.jitkamudrova.cz

Odpočinek pro tělo i duši
V dnešní uspěchané době se stala blahodárná relaxace spojená s péčí o tělo téměř nutností.
Masážní salón Bonsai body spa vám nabízí výjimečné prostředí, jedinečnou atmosférou a tým
profesionálních masérů. „Jsem ráda, že se mi
podařilo získat ke spolupráci skutečně kvalitní
odborníky,“ říká majitelka paní Poncarová. „Klientům tak můžeme poskytnout opravdu širokou
nabídku služeb.“ Máme též prostor pro párové
masáže, což znamená, že v místnosti se dvěma
širokými thajskými lůžky probíhají současně
dvě masáže. Tuto službu upřednostňují např.
manželské páry nebo partnerské dvojice.
Nechte se rozmazlovat
Velice oblíbené jsou zenové relaxační masáže – například protimigrénová masáž, medová,
čokoládová, Zen bambus nebo Zen raindrop,
což je vrstvená aromamasáž neředěnými esenciálními oleji.
Chiromasáž a mobilizace krční páteře
V naší nabídce nechybí ani klasické sportovně rekondiční masáže, masáže horkými lávovými kameny, lymfatická masáž a anticelulitidová,
detoxikační a mnoho dalších. Velmi úspěšná je
u klientů chiromasáž a mobilizace krční páteře,
kterou provádí naše zkušená masérka zcela šetrnou a přesnou metodou.
Rozhodně Vás nečeká žádné „škubání“ hlavou
Dynamická ortéza Taping
V našem týmu pracují i 2 muži, jeden z nich
dlouhá léta působil jako rehabilitační pracovník

V prosinci připravil HOTEL zámek
BERCHTOLD pro širokou veřejnost
zajímavé gastro akce a kulturní akce:

v Kladrubech, kde nasbíral cenné zkušenosti. Nabízejí nejrůznější masáže pro civilizací unavený
a opotřebovaný pohybový aparát člověka. Velice
účinná je metoda taping, což jsou speciální lepicí
pásky, které vytvážejí dynamickou ortézu. Přikládají se na postižené místo, kde poskytují pevnou
oporu v potřebném směru a přitom minimálně
omezují krevní oběh a rozsah pohybu.
Masáž u dětí odhalí nesprávné držení těla
Velice doporučuji masáže dětí, které pomáhají
odstraňovat nesprávné návyky v držení těla a také napomáhají optimálnímu utváření nožní klenby, správnému postavení a vývoji kloubů dolních
končetin a páteře. Masáže se provádí výhradně

DOLNIS s.r.o.

Krásné vánoce
a šťastný nový rok 2013
za přítomnosti rodičů a u dětí školního věku je
zapotřebí písemný souhlas dětského lékaře. Náš
zkušený masér pomocí masáže odhalí nesprávné
držení těla u větších dětí a úžasné jsou i masáže
miminek,vedené podle reakcí dítěte. Pan masér
ukáže též některé prvky matce k domácímu použití. Kromě podpory rozvoje psychomotorických schopností je tak upevňován i vztah mezi
rodičem a dítětem.
Přijďte, zavolejte, společně vybereme pro Vás
nejvhodnější typ masáže.
Těšíme se na Vás!

Kontakt: Bonsai Body Spa,
Masarykovo nám. 73, Říčany,
tel.: 731 110 917, e-mail: info@bonsai-spa.cz,
www.bonsai-spa.cz, otevřeno: úterý až neděle: 9 – 18 hod.
(po dohodě se přizpůsobíme přání zákazníka).

VÁM PŘEJE
DOLNIS

u
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PŘIJĎTE SI PRO DÁREK
se 7letou zárukou

AKCE – ZIMNÍ PNEUMATIKY ZDARMA

WWW.DOLNIS.CZ
Choceradská 236, 251 62 MUKAŘOV
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Hostinec V Doubku znovu ožívá
Obec Doubek ležící nedaleko
Mukařova u Říčan se může pochlubit bohatou historií, krásnou
okolní přírodou a také prostorným,
starobylým hostincem, který se
nyní znovu probouzí k životu a zanedlouho by měl opět plnit funkci
kulturního centra v obci.
Hostinec Doubek nyní vlastní společnost Furud, která v obci realizuje
stavby rodinných domků. „V Doubku se nám moc líbí a mrzelo nás,
že hostinec dobře nefungoval,“ vysvětluje zástupce společnosti Furud
RNDr. Bohumila Štěpánová. „Když
v létě odešla poslední nájemkyně
a pan majitel začal uvažovat o prodeji, neváhali jsme a objekt koupili.
S budovou hostince máme velké plány. Čeká nás nejen rekontrukce výčepu a restaurace, ale také kuchyně
a velkého sálu, který chceme vybavit a měl by sloužit i jako tělocvična. Horní patro chceme upravit tak,
aby zde mohly fungovat nejrůznější
volnočasové aktivity, především pro
maminky s malými dětmi, kterých je
v Doubku stále více. Ve velké půdním prostoru by se nám líbila menší
tělocvična. Úprav se postupně dočká

i krásná, prostorná letní terasa se zastřešením, která v létě láká spoustu
cyklistů k osvěžení.
Čeká nás spousta práce, na kterou
se ale těšíme a doufáme, že výsledkem bude „poctivá“ hospoda, do které budou lidé rádi chodit.“

Slavnostně otevíráme
5. prosince
V krátkém čase se nám podařilo
upravit a vymalovat prostory restaurace, která bude vybavena krásným
nábytkem z masivního dřeva, a také
přibude nový bar, kde se bude čepovat nejen pivo, ale i sudové víno.
Slavnostní otevření plánujeme na
5. 12. , kdy chceme uspořádat Miku-

Vařil pro Borise Jelcina
Až půjdete na zimní procházku
do Voděradských bučin a zavítáte
do Jevan, určitě se zastavte v místní
restauraci a pizzerii, kterou vlastní
Alexander Kurkov.
Alexander pochází z Moskvy,
kde získal vyšší vzdělání v oboru
kuchař číšník. Pracoval například
v týmu kuchařů v Kremlu a vařil pro
ruského prezidenta Borise Jelcina.
Před dvanácti lety otevřel společně
s manželkou Petrou v Jevanech příjemnou, originální restauraci.
Vyhlášený borš, svařák a zapečený tvaroh
Na jídelním lístku najdete nejrůznější speciality a samozřejmě nechybí ruská kuchyně. Na vyhlášený
boršč do Jevan jezdí i hosté z Prahy.
Pochutnat si můžete i na pelmeních,
pirožkách, palančinkách s kaviárem,
nebo na zapečeném sladkém tvarohu. V zimním období určitě oceníte
originální svařák, který pan Kurkov
připravuje z červeného vína, medu,
rumu, zázvoru, hřebíčku, skořice
a citronu, pomeranče nebo mandaZákazníci mají možnost zavolat
do restaurace a předem si
objednat na určitý čas jídlo.
Díky této službě nemusejí čekat.

lášskou zábavu pro děti. K dispozici
bude zatím jen studená kuchyně. Vařit se naplno začne až od února, kdy
bude zrekonstruovaná kuchyně a přijatý nový kuchař. Takže až budete
mít cestu kolem, určitě se zastavte.

Co prozradila
obecní kronika…
V DOUBKU PROSPEROVALY
DVĚ HOSPODY
V obecní kronice, která byla založena
v roce 1915 a s přestávkou během II.
světové války a v krátkém období po
ní, je vedena dosud, se píše, že podle
sčítání z roku 1910 měl Doubek celkem
408 obyvatel (malorolníků a domkářů)
a v obci fungovala dvoutřídní škola, 3
obchody se smíšeným zbožím, 2 pekaři,

Bývalý
hostinec
u Nováků,
později
prodejna
Jednoty

2 řezníci, 2 kováři, 3 obuvníci, 1 krejčí,
1 truhlář a 2 hostince. První zájezdní
hospoda, kde se zastavovali formani
a pocestní, se nacházela v domě č. 13
vedle zemědělské usedlosti místního farmáře Zimy. Ta však v roce 1917 vyhořela
od blesku. V obci pak fungovaly další
dva hostince – jeden „U Černých“ (budova současné hospody č. 22) a druhý
„U Nováků“ („růžový dům“ u rybníčku
č. 46). Oba hostince bez větších problémů prosperovaly, konaly se v nich taneční zábavy, oslavy, besedy, besídky školní
mládeže, TJ Čechie a divadelní spolek
zde hrály divadlo. Krátký čas hostinec
„U Nováků“ sloužil jako sídlo MNV…
(V příštím Zápraží se můžete těšit
na další zajímavé informace,
které připravila kronikářka paní
Vlasta Habrovanská.)

AUTOSERVIS VOSÁTKA
přeje všem svým zákazníkům
šťastné a veselé Vánoce
a úspěšný nový rok 2013
CHOCERADY 321
po-pá: 8 až 17 hod. so: dle dohody
tel.: 602 338 840
ONDŘEJOV 18
po-pá: 8 až 17 hod., tel.: 777 338 840

e-mail: autovosa@email.cz

www.autovosa.cz
rinek. Dále si můžete objednat různé druhy pizzy připravované na pivě
nebo grilovaný ananas s kuřecím
masem a houbami.
Kuchař a malíř v jedné osobě
V restauraci se nejen dobře najíte,
ale díky originálnímu a vkusnému
zařízení se zde budete i dobře cítit.
Interiér zdobí obrazy, které maloval
sám Alexander Kurkov. Svá díla již
několikrát vystavoval.
Kontakt: Restaurace Pizzerie Jevany,
Pražská 175, tel.: 606 337 636,
602 653 260., otevřeno: středa až
neděle od 11 do 20 hod.
Čerstvé zprávy a fotograﬁe z restaurace
najdete také na facebooku.

PRODEJ A MONTÁŽ

Automatických kotlů GUNTAMATIC,

BENEKOV, LICOTHERM, PONAST
VERNER – na hnědé uhlí, pelety, štěpku
a obilí – výkony 2 kW až 400 kW
Tepelných čerpadel DAIKIN, ROTEX
Solárních systému GASOKOL
Podlahového topení UNIVERSA

Nabídky zdarma, tel.777 283 009

PELETY Ø 6mm

Dřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistého
suchého smrkového dřeva (piliny a hobliny)
– certif. dle rakouské Ö-NORM M7135
– vyrobené v ČR. Aktuální ceny na
www.espedi.cz nebo telefonicky
na tel. 777 283 009, 321 770 400.
Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy
v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích.
Na paletě 1050 kg.

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU

= zařízení šetřící Vaší tepelnou energii
Vaše peníze již nebudou utíkat komínem.
Hoření Vašeho kotle, krbu, kamen se výrazně
zlepší. Sníží se Vám spotřeba paliva
(uhlí,pelet,briket,dřeva,plynu,LTO) = snížení
nákladů na vytápění. Objednávky na tel.

777 283 009 nebo www.esreko.cz
Cena: Ø150 =1.525,-Kč
Ø200=1.762,-Kč
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Řádková inzerce
 Koupíme Vaši nemovitost
(byt, RD, chata). Rychlá výplata
peněz. Lze i s dluhy a exekucí.
OMEGA REALITY, 724 370 102.

 Pro přímého zájemce
hledáme byt či RD
ve Vaší lokalitě.
OMEGA REALITY, 724 375 751.

 Nabízíme prodej
i pronájem bytů
v Kostelních Střímelicích,
tel.774 608 993, 731 520 919.

V lednu otvíráme nové kurzy plavání pro děti od šesti týdnů
do deseti let věku. Nabízíme cyklus osmi lekcí s možností
náhrady všech omluvených lekcí. Plaveme denně
dopoledne i odpoledne. Mimo plavání nabízíme dětskou
hernu s dozorem, cvičení, výtvarné
tvoření, hudební kroužek YAMAHA
a kurzy Ostrov objevů. Vše najdete na

ě čelního
Při výměn příspěvek
ční
skla ﬁnan né hmoty
na pohon

 VODA - TOPENÍ,
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
Tel: 604 835 260,
Helebrant.A@seznam.cz

 PRODEJ DŘEVA
www.drivinatopeni.cz,
tel 777 245 298

 VYPLATÍME VAŠE DLUHY
A EXEKUCE NA NEMOVITOSTI
tel. 773 772 031

 Prodám levně:
cihly HELUZ Thermo 40 – 1 paletu
+ HELUZ Thermo 40 -1/2,
také 1 paletu. tel. 724 145 242

 Slavia Louňovice hledá správce
hřiště a údržbu kabin, byt 2+1 k dispozici za správcovské služby (funkce
není placená), životopisy posílejte
na email: slavia@lounovice.net

 HLÍDACÍ TETA – maminka
7letého syna, SEŠ, nabízí hlídání
dětí, pravidelné i příležitostné.
Spolehlivost, zodpovědnost, AJ, ŘP.
Říčany, Uhříněves a okolí.
Tel: 721 241 840

 Mladý pár bez dětí hledá
pronájem bytu v Ondřejově.
Za nabídky děkujeme.
Kontakt: 604 219 678,
bydlimevondrejove@seznam.cz

 SOUKROMÉ LEKCE
ANGLIČTINY A NĚMČINY.
Tel.: 733 363 404

VÝROBA NÁBYTKU
Romanovský Luboš

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR
kuchyňské linky, ložnice, dětské
pokoje, obývací pokoje, šatny,
pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostory

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

www.romanovsky.cz

HODINOVÝ
MANŽEL!
Opravy v domácnosti.
Cena a termín dle dohody.
Tel.: 602 246 338
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FOLKLORNÍ SOUBOR MIKEŠ
HLEDÁ NOVÉ ČLENY
Taneční složka souboru Mikeš Říčany hledá dívky a chlapce
ve věku 6 – 12 let, kteří rádi zpívají, tančí a zažívají legraci
s kamarády. V případě zájmu volejte tel. č. 606 652 537
– Andrea Stocková, vedoucí taneční složky.

 Prodám hezký a světlý byt 2+1 v Říčanech u Prahy
– 1720 000 Kč, Komenského náměstí (naproti gymnaziu), 58m2, nízké
poplatky (fond oprav jen 300 Kč), přímo od majitele, byt je ve 3 patře
čtyřpodlažního cihlového domu bez výtahu, vytápění novým úsporným
plynovým kotlem, zděná koupelna s vanou, WC samostatně, hezké
okolí a hezký výhled z oken, k prodávanému bytu patří i spoluvlastnictví pozemku (zeleň s posezením, pískovištěm a parkováním) + sklepní
kóje, 7 min pěšky od vlakového nádraží, výborné vlakové spojení
do Prahy, 25 min do centra (Hlavní nádraží), interval 15 min,
volný od 1. 4. 2013, tel. 602 685 648, RK NEVOLAT!!!

INSTALKLUB
Vančura

Tel.: 603 525 617

Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com
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A LESNÍCH POZEMKŮ
ZALESŇOVÁNÍ
VYKÁCENÝCH PLOCH
TEL.: 602238849
www.broukal.cz

ZEMNÍ PRÁCE,

autodoprava, kontejnery
Odklízení sněhu technikou
Prodej: Písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, zahradní substráty

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

KUCHYNĚ A NÁBYTEK

ReTo Centrum
přeje všem svým spokojeným zákazníkům

NA MÍRU

Ŷ Zakázková výroba z lamina, MDF a dýhy vč. lakování – i do vysokého lesku
Ŷ Materiály značek Technistone, Corian, Egger, Thermopal, Eurolight, Glunz,
Kronospan, Polyform, Hettich, Blum, Graz, Effegibrevetti, Peka, Wireli, Mivokor, Franke a další
Ŷ Ložnice, vestavné skříně, předsíně, dětské pokoje, obývací stěny, postele
Ŷ Doprava, montáž a dodání kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od patnácti značek
a dalších doplňků dle požadavků zákazníka vč. přípravy elektro a vodoinstalace

hezké Vánoce
a šťastný nový rok

předčasné splacení půjčky zdarma
bez nahlížení do registrů
přímo od poskytovatele
působíme v celé ČR

Půjčka jištěna nemovitostí do 5 000 000 Kč
pro vlastníky domu či jiné nemovitosti
Půjčka jištěna automobilem do 1 000 000 Kč
pro vlastníky osobního automobilu

Máme tisíce spokojených klientů.

Více informací získáte na bezplatné lince

PŘIJÍMÁME ZAKÁZKY
NA ROK 2013

800 999 666

nebo můžete žádat on-line na: www.ecredit.cz

Kompletní
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00 Pá 7:00-15.00

Vysoká kvalita
NEJLEPŠÍ CENY
autobaterií

Martin Svoboda

Tel.: 777 832 084
E-mail: info@vasnabytek.cz
www.vasnabytek.cz
IČO: 49502590
DIČ: CZ7601060060

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE - SOFTWARE

 POČÍTAČE
 PRODEJ A SERVIS

 MODERNIZACE PC
 PŘIPOJENÍ NA INTERNET

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

www.zavacomp.cz

Výkup použitých akumulátorů v jakémkoliv stavu,
množství a kapacitě za kilogram 6,- Kč!
!AKCE BATERIE!
12V 180 Ah 1000 A při vrácení váhově
stejné baterie 2.690,- bez DPH
12V 225Ah 1150 A při vrácení váhově
stejné baterie 3.450,- bez DPH

www-pro-tir.cz

U eCREDITu si můžete vybrat
například z těchto produktů:
Rychlá půjčka do 70 000 Kč
pro zaměstnance, podnikatele, důchodce

PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENÍ RD

Rožníček Jan
tel: 774 333 872

NEPŮJČÍ VÁM V BANCE?
ZAVOLEJTE NÁM!

Jan Slavík
tel: 725 935 531

SUCHÉ PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Sklady-odběrná místa:

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

POZEMKY

pro výstavbu RD

Nádherné pozemky na okraji obce Strančice
ve vzdálenosti 6 min.chůze od nádraží,
výborné spojení do hlavního města,
cena od 2.160,-Kč/m²

Tel: 326 913 251, 776 288 502

www.pozemky-vsestary.cz
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STAVEBNÍ FIRMA PROCE
Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

STAVBY

rekonstrukce a zateplování
Tel. 602 183 054

STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU
Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA
VAŠÍ NEMOVITOSTI
Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky
stavebních profesí
Tel. 312 315 213
Podporujeme projekty neziskových organizací

www.procestavby.cz
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LEVNĚJI UŽ TO NEPŮJDE
Akce platí do 31. 12. 2012.
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AUTO-STAIGER CZ a.s.
Ústřední 14/21, Praha 10 – Šterboholy, 102 00
E-mail: prodej.chevrolet@auto-staiger.cz
Tel.: +420 272 008 612, +420 272 088 620

