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Život v kraji (str. 4-5)

Kapacita základních 
škol na Zápraží 
přestává stačit. Obce 
vypovídají smlouvy 
o spádovosti.

To pravé 
místo 
pro život 
za Prahou
(více na straně 13)
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MČ Praha 22 
– Uhříněves 
připravila pro své 
občany bohatý 
kulturní program.
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Zajímá vás osud 
Olivovy dětské 
léčebny v Říčanech? 
Přečtěte si tři 
zajímavé názory.   

XI. Adventní prozpěvování 
v Říčanech
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OBLÍBENÉ DÁMSKÉ STUDIO V ŘÍČANECH 
ROZŠÍŘILO NABÍDKU SLUŽEB!

Výhodné VIP členství 
(čtvrtletní, půlroční nebo celoroční)

Lekce již od 85,- Kč

Studio nabízí tyto služby:
� mini fitness

� alpinning

� skupinové lekce

� dětské kurzy

� masáže

Od listopadu nově ve Fit Lady
� pedikúra

� manikúra

� kosmetika

� depilace

� výživová poradkyně

Do skupinových lekcí jsme zařadili nově 

piloxing, jumpboxing, body ball – míče, 

cvičení pro maminky s dětmi a cvičení 

nebo jóga pro těhotné.

Rozšířili jsme i nabídku nápojů a občerst-

vení v naší oblíbené kavárně.

Samozřejmostí je dětský koutek s hlídací 

„tetou“ v dopoledních hodinách.

NOVÝ MAJITEL, NOVÉ LEKCE, NOVÉ CENY

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY JIŽ V PRODEJI!

Od ledna zahajujeme kurzy 

nejen pro děti, ale i dámy!
Na přání a dotazy našich klientek ote-

víráme Dětský kurz hravého tvoření 

s prvky artefiletiky s naší úžasnou 

hlídací tetou Milenou!

Pro dámy chystáme 

kurz orientálního 

tance a kurz 

sebeobrany.

Pokud jste zde nikdy nebyly, je nejvyšší 

čas navštívit místo, kde vládne vlídná 

energie, pohoda a kde nemusíte řešit, 

zda jste nalíčené nebo Vám dokonale 

padne tričko!

FIT LADY – S NÁMI 
MLÁDNETE...
Tel.: 601 50 50 61
www.fitladyricany.cz 

Ř

Poslední výtisk roku 2013? Nebojte, příští rok bude zas...

Je mrtvej, je to figurína
Strančice – Součástí bezpečnosti a ochrany zdraví ve 

školách je nejen proškolení pedagogů a provozních za-

městnanců pomocí návodných instrukcí, jak postupovat 

v případě úrazů, nehod a v kritických situacích, ale pod-

statné je poskytnou přiměřené informace i dětem. Ostatně 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

stanovuje, že dítě si má osvojit poznatky a dovedností dů-

ležité k podpoře a ochraně zdraví a bezpečnosti. 

Možná se to bude zdát předčasné, seznamovat děti před-

školního věku se zásadami poskytování první pomoci. Ale 

opak je pravdou. Nakonec samotné děti nás překvapily, co 

všechno o záchraně lidského života věděly.

Když nás navštívil MUDr. Petr Kalábek s cvičnou figurí-

nou pro záchranáře, kterou jsme hned pokřtili na „KENA,“ 

mnohé děti jeho praktická ukázka masáže srdce a umělého 

dýchání nepřekvapila.

„Je mrtvej, je to figurína“ – Jan B. (6 let)

„To já znám, to je první a druhá pomoc.“ – Veronika P. 

(6 let)

Nejzajímavější ovšem bylo, že KEN s námi zůstal celé 

dopoledne ve školce a každý, kdo chtěl, si mohl praktic-

ky vyzkoušet, že není tak jednoduché stlačit a nafouknout 

hrudník a to ještě v tempu.

Mgr. Pavla Petrů – Kicková, MŠ Strančice

Veselé a šťastné vánoční svátky
a skvělý celý rok 2014

vám přeje Zápraží
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Téma Zápraží

Z důvodu vyčerpané kapacity kmenových 

tříd v třech říčanských ZŠ se rozhodlo město 

přijmout ve školním roce 2014/2015 do prvních 

tříd pouze děti s trvalým pobytem v Říčanech. 

V červnu vypovězenou dohodu s 19 obcemi ze 

spádové oblasti tak nebude město obnovovat. 

V samotných Říčanech se předpokládá příští 

rok další nárůst prvňáčků, pro které město musí 

najít alternativní učební prostory.

Všechny smlouvy byly vypovězeny
Do letošního roku platila mezi městem a ob-

cemi Babice, Březí, Čestlice, Doubek, Dob-

řejovice, Herink, Křenice, Kunice, Louňovi-

ce, Modletice, Nupaky, Popovičky, Sluštice, 

Světice, Svojetice, Štíhlice, Tehovec, Tehov 

a Vyžlovka dohoda o vytvoření společného 

školského obvodu. V červnu ji však bylo město 

nuceno vypovědět, protože se dlouhodobě po-

týká s obrovským převisem dětí nastupujících 

do prvních tříd a nemá tak dostatečné množství 

kmenových tříd. 

Navíc podle statistik jde o největší nárůst dětí 

právě z těchto okolních obcí. Jediným důvodem, 

kdy smí město nepřijmout děti do prvního roční-

ku, je právě důvod nedostatečné kapacity. Přes-

tože maximální naplněnost dle zákona je 30 dětí 

ve třídě, velikost některých tříd, především ve 

starých školách, je menší a pojme méně dětí.

Největší nárůst představují děti z okolních 
obcí

V Říčanech nastoupí podle odhadů příští 

rok do škol celkem cca 1858 žáků. Pro srov-

nání letos je to 1759, v roce 2007 to bylo 1206 

(nyní 76 tříd, tehdy 55). Počet dětí s bydliš-

těm v Říčanech stoupl při porovnání s rokem 

2006 „pouze“ o 69, kdežto u mimoříčanských 

o enormních 452. A jen prvňáčků, kteří jsou 

z Říčan, bude příští rok o cca 63 dětí víc než 

v letošním roce. 

Všechny školy jsou na hranici svých možností 

a nepojmou takové množství dětí ani po maxi-

málním navýšení. 1. ZŠ na Masarykově náměstí 

má maximální kapacitu 570 žáků ve 25 třídách, 

do ZŠ Bezručova se vejde až 750 žáků ve 32 tří-

dách a před třemi lety postavená ZŠ u Říčanské-

ho lesa je koncipovaná nejvíce pro 810 dětí ve 27 

třídách. Už nyní se většina odborných tříd pro-

měnila v klasické školní třídy. Stejně tak fungují 

i družiny, které již nemají své vlastní prostory 

a využívají třídy po vyučovací době. 

V Říčanech vzniknou tři nové kmenové 
třídy

Vize do příštích pět let není příliš pozitivní. 

Podle statistických údajů bude počet dětí v Ří-

čanech i okolních obcích stále stoupat. Již tento 

rok vznikly čtyři nové třídy. Tuto komplikova-

nou situaci tak musí město každý rok řešit a do 

září 2014 vytvořit tři nové kmenové třídy. Ná-

klady dosáhnou minimálně 1 milionu korun.

Bude se učit v bývalém bytě školníka
V plánu je rekonstrukce původního bytu 

školníka v budově bývalého soudu na Masa-

rykově náměstí, druhá třída by měla vzniknout 

z poslední samostatné družiny v I. ZŠ a třetí 

Říčanské základní školy mohou 
přijmout příští rok pouze děti z Říčan

1. ZŠ na Masarykově náměstí ZŠ ve Velkých Popovicích bude pro 

školní rok 2014/2015 přijímat přednostně 

děti z Velkých Popovic a jejich částí, což 

jsou osady Brtnice, Dub, Dubiny, Kleno-

vé, Krámský, Křivá Ves, Lojovice, Mokřa-

ny a Řepčice. „Děti z jiných obcí můžeme 

přijmout, pouze pokud bude volná kapacita 

nebo pokud dojde k rozumné a smysluplné 

dohodě s některou z okolních obcí,“ říká 

starostka Martina Čermáková. 

ZŠ ve Velkých Popovicích navštěvují ve 
velkém počtu i děti z Kunic. Máte s Ku-
nicemi podepsanou smlouvu o společném 
školském obvodu?

V současné době navštěvuje naši školu bez-

mála 100 dětí z Kunic. Do školního roku 2012/

2013 hradily Kunice ze zákona za své žáky 

neinvestiční náklady. Od tohoto roku změnou 

zákona na každého žáka přispívá stát a Kunice 

nemají povinnost na provoz školy přispívat. Po-

kud bychom se zavázali ke společnému školské-

mu obvodu, znamenalo by to, že kunické děti 

budou přijaty na naši ZŠ na stejné úrovni jako 

žáci velkopopovičtí, tzn. že povinnost postarat 

se o školní docházku by byla tímto přenesena 

z obce Kunice na obec Velké Popovice. A po-

kud by nebyly řádně smluvně zajištěny i další 

investice a neinvestice spojené s navyšováním 

kapacity ZŠ VP, šla by bohužel tíže na bedra 

Velkých Popovic – to znamená jak finanční ná-

klady, tak i ohromná nálož starostí.

A budete nějakou smlouvu o spádovosti 
uzavírat?

Zastupitelstvo obce na svém posledním zase-

dání rozhodlo, že žádná smlouva o spádovosti 

se uzavírat nebude. Po dlouhé diskuzi na toto 

téma bylo rozhodnuto v zájmu občanů VP.

Dostali jsme se do situace, 
kdy již nemůžeme

Jednáte v současné době o možné spolu-
práci?

Musím přiznat, že jednání s Kunicemi je 

přes veškerou naši snahu velice složité. Chce-

me po Kunicích konkrétní návrhy řešení, jak 

v případě spolupráce budeme postupovat. 

Otázka využití prostor učiliště zřizované-

ho Středočeským krajem v Kunicích je také 

vzhledem k času, který nám zbývá do zápisu 

pro rok 2014/2015, úplně na počátku. Jak již 

jsem uvedla, není možné, abychom všech-

no táhli sami. Vedení obce musí hájit zájmy 

svých obyvatel. Dodnes není s Kunicemi do-

tažena ani Smlouva o příspěvku na přístavbu 

jídelny. 

Je nám líto obyvatel Kunic, kteří nemají jis-

totu, na jakou školu se dostanou jejich děti, ale 

za tuto situaci nenese zodpovědnost naše obec. 

Předpokládám, že se pan starosta Šíma dlouho-

době zajímal o to, v jaké kritické situaci se na-

cházejí všechny okolní základní školy a snažil 

se situaci dopředu řešit. Tak jako ji řešily Velké 

Popovice společně s ostatními zřizovateli škol. 

Na současnou situaci upozorňujeme a voláme 

o pomoc bezmála tři roky. Společně s paní mís-

tostarostkou Peckovou z Mnichovic a starostou 

Čermákem z Kamenice jsme dokonce osobně 

intervenovali v Senátu, snažili se najít podporu 

v Parlamentu ČR. 

Pokud by vás někdo obvinil, že 
„házíte přes palubu“ děti z okolních 
obcích a že se málo snažíte, 
co byste odpověděla?

Udělali jsme maximum! Vypracovali jsme 

projekt na přístavbu školy a uspěli v žádosti 

o dotaci ze Středočeského kraje, zajistili sta-

vební povolení a realizovali v roce 2012 celou 

stavbu. Následně jsme museli kvůli navýšení 

kapacity rozšířit jídelnu. Obě stavby byly ná-

ročné a vynutily si téměř každodenní dozor…  

Navíc se nám podařilo získat dotaci z MAS 

Říčansko a mohli zmodernizovat učebny. Ne-

ustále ZŠ rekonstruujeme, opravujeme, mo-

dernizujeme, zkrátka obec vynakládá hodně 

úsilí i peněz, aby naše škola mohla přijmout 

co nejvíce žáků a zajistila jim kvalitní vzdě-

lání. Nyní jsme se ale dostali do situace, kdy 

již nemůžeme. Vždyť kapacita školy je 420 

žáků a nyní jich dochází 385. Při zápisu oče-

káváme cca 60 popovických dětí – to jsou 3 

první třídy. Přijmout více nemůžeme ani kvůli 

kapacitě kuchyně, která je již na stropu svých 

možností. Na maximu prostorových možnos-

tí je i školní dvůr, na kterém plánujeme další 

přístavbu školy s 5ti kmenovými třídami pro 

popovické děti - pro další prvňáky na další 

školní roky. A je velice nefér, pokud nás ně-

kdo osočuje z toho, že se nepostaráme o děti 

z jiné obce...

z odborné učebny v ZŠ U lesa. „Museli jsme 

přistoupit k těmto řešením, přestože se kom-

fort v jednotlivých školách výrazně snižuje,“ 

říká místostarostka města Hana Špačková. 

Už žádné další dluhy, situaci vyřeší pouze 
dotace

Kritickou situaci navíc razantně ztěžuje 

dluh, který Říčany splácí za nově otevřenou 

školu v roce 2010. Splátky činí každý rok 

několik desítek milionů korun a celkově zbý-

vá splatit ještě více jak 150 milionů korun. 

V roce 2003 například město investovalo 

do jednoho žáka cca 7 tisíc korun, zatímco 

v roce 2009, v době výstavby školy, cca 147 

tisíc korun. Další půjčka a investice do jiné 

školy jsou podle radnice v současnosti nepří-

pustné. 

Říčany proto musely přistoupit k tomuto 

nepopulárnímu kroku, aby alespoň stabilizo-

valy situaci s říčanskými školáky. Nebudou 

tak obnovovat dohodu s obcemi. „Naše město 

nemá vliv na schvalovací procesy územních 

plánů jednotlivých obcí, které se nekontro-

lovatelně rozrůstají a přitom svým občanům 

nenabízí odpovídající infrastrukturu,“ upřes-

ňuje místostarostka. 

„Obce by měly být tlačeny k rozhodnutí, 

zda si školství nebudou řešit sami. Územní 

rozvoj obcí je obrovský, nelze pořád spolé-

hat na Říčany, které by vlastně byly posta-

veny před povinnost postavit novou školu 

pro cizí děti,“ stojí ve vyjádření Finančního 

výboru města. 

Na jaře si radnice nechá zpracovat model 

finanční a ekonomické časové řady na zákla-

dě ekonomické demografie a každý rok vy-

tvoří plány na budování dalších kmenových 

tříd. Naději přináší i zapojení města do ITI 

projektů, kde probíhá spolupráce Středočes-

kého kraje a Prahy. „Nebráníme se jiným 

variantám, jak tuto složitou situaci řešit. Ale 

nikoli za prostředky města,“ uzavírá Hana 

Špačková.

Foto: Rudolf Vlacha

Nástavba ZŠ Velké Popovice byla 

dokončena v roce 2012, kapacita 

školy však opět přestává stačit.
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Uhříněves – Městská část Praha 22 se musí 

postarat o děti ze svých částí (Pitkovice, Hájek) 

a správního obvodu (Benice, Nedvězí, Královi-

ce), které zde mají spádovou školu. Podle úda-

jů z matriky je v MČ Praha 22 hlášeno na 180 

předškoláků. Z tohoto údaje je jasné, že i Uhří-

něves bude mít problémy umístit všechny „své“ 

děti a žáky z jiných obcí nebude moci přijímat. 

„Kolik otevřeme prvních tříd, rozhodne až počet 

dětí u zápisu, ale předpokládám, že ne více než 

tři, s tím že počet žáků ve třídě by měl být do 

30,“ uvedla ředitelka ZŠ U Obory Ivana Vodič-

ková. „Přijímat budeme přednostně děti z našich 

spádových oblastí, pouze v případě nutnosti do-

plnění počtu žáků do třídy, můžeme vzít i „přes-

polní“. V tomto případě budou mít přednost děti, 

které už u nás mají sourozence.“ Stejná pravidla 

platí i v ZŠ nám. Bratří Jandusů, kde také plánují 

otevřít maximálně tři první třídy. 

Zápisy pro školní rok 2014/2015 se budou 

v Uhříněvsi konat ve dnech 15.- 16.1. 2014 od 

14:00 - 18:00 hod.

V Uhříněvsi 
je hlášeno na 
180 předškoláků

Obce musí spojit 
síly a ne být 
konkurenty

ZŠ Kamenice – Smlouvy o školských obvo-

dech nemá uzavřeny ani obec Kamenice. Pro 

školní rok 2014/2015 platí, že budou přijímáni 

přednostně žáci s trvalým pobytem v obci Ka-

menice a jejích částech.

„Přesto, že smlouvy o spádovosti nemáme, 

snažíme se plnit funkci spádové oblasti a vy-

cházíme okolním obcím vstříc. Nemůžeme ale 

zaručit, že umístíme všechny děti, které se do 

naší školy přihlásí,“ vysvětluje starosta P. Čer-

mák. „Situace je natolik vážná, že obce budou 

muset změnit své priority a pokud byl doposud 

upřednostňován stavební boom a výstavba na-

příklad nových komunikací, nyní je nutné za-

jistit peníze v rozpočtech i na školství. I naše 

obec bude hledat finanční možnosti na realizaci 

nástavby školy. Jednak abychom mohli podat 

pomocnou ruku okolním obcím, ale také aby-

chom zajistili dětem kvalitní výuku, protože tak 

jako v ostatních školách, tak i u nás jsme muse-

li zrušit všechny odborné učebny. 

Budete požadovat, aby okolní obce přispěly 
na nástavbu?

To je velice složité, protože nyní si neumím 

představit, jak bychom smlouvu o případné 

spolupráci v dlouhodobém horizontu koncipo-

vali. Jako ideální řešení bych viděl, aby se větší 

obce snažily vybudovat vlastní školy, alespoň 

do prvního stupně.

Vše závisí na financích. Rýsují se nějaké 
možnosti, jak získat peníze na školy od státu?

Řešení vidím v ITI projektech a ve vypraco-

vání strategických plánů, na kterých by spolu-

Strančice – Zápis do 1. ročníku povin-

né školní docházky se uskuteční ve čtvr-

tek 16. ledna 2014 od 14 hod. do 18. hod. 

v budově ZŠ. „Při přijímání žáků  budeme 

postupovat mimo jiné podle § 36 odst. 7 

školského zákona, kdy jsme povinni před-

nostně přijmout žáky s místem trvalého po-

bytu v příslušném školském obvodu, a to 

do výše povoleného počtu žáků uvedeného 

ve školském rejstříku (do kapacity školy). 

V současné době nemáme uzavřenu smlou-

vu s žádnou obcí. Současná kapacita školy 

je 295 dětí. Vzhledem k tomu, že probíhá 

přístavba školy, ve které vzniknou další 

čtyři třídy, požádáme o zvýšení kapacity. 

V žádném případě ale neplánujeme otevře-

ní více než dvou tříd. Z údajů na matrice 

vyplývá, že ve Strančicích je trvale hlášeno 

kolem 35 předškoláků. Abychom zajistili 

kvalitní výuku, chceme dodržet počet ma-

ximálně 24 dětí ve třídě. Z toho vyplývá, 

že pokud přijmeme žáky s místem trvalého 

pobytu v příslušném školském obvodu, tak 

do naplnění kapacity dvou tříd (a kapacity 

školy) můžeme přijmout i pár dětí z jiných 

obcí.“ 

V ZŠ v Kamenici se 10. prosince  v 17 hod. 

uskuteční již 3. ročník aukce obrazů.

Modulová přístavba ZŠ nám. Bratří Jandusů 

začala sloužit dětem v letošním roce.

pracoval celý region. Obce by přestaly být kon-

kurenty, kteří se přetahují o dotace, ale spojili 

bychom síly.

Neplánujeme otevření 
více než dvou tříd

Tehovec – SDH Tehovec se zapojil do celo-

republikové soutěže pro dobrovolné hasiče, a ve 

své oblasti se umístil na krásném druhém místě. 

Celkem bylo do soutěže Dobrovolní hasiči roku 

2013 zasláno na 164 přihlášek. Finalisty vybra-

la devítičlenná komise odborníků, vítěze pak 

veřejnost svým hlasováním. „Tímto bychom 

chtěli poděkovat všem, kteří nám poslali svůj 

hlas,“ vzkazují tehovečtí hasiči. 

„Soutěž Dobrovolní hasiči roku je příleži-

tostí, jak můžeme poděkovat mužům a ženám, 

kteří svou práci dělají dobrovolně o svém vol-

nu, o sobotách a nedělích, a neočekávají za to 

mzdu,“ uvedl brigádní generál Miloš Svoboda, 

náměstek generálního ředitele pro prevenci 

a civilní nouzovou připravenost.

Soutěžilo se ve dvou samostatných skupi-

nách. První z nich byla sbory, které se zabývají 

společenskou a kulturní činností. „Byť to na 

první pohled vypadá triviálně, soudržnost lidí 

je právě jednou z věcí, kde sbory dobrovolných 

hasičů mají velký význam,“ doplnil brigádní 

generál Svoboda, s tím, že velkou roli hrají tyto 

spolky zejména na vesnicích.

Druhou kategorií byly jednotky. Stejně jako 

u sborů platí, že soutěžící zasílali popisy akcí 

nebo zásahů, které následně ověřovala a vyhod-

Hasiči z Tehovce na krásném druhém 
místě

nocovala devítičlenná expertní komise. Celkem 

se sešlo 112 přihlášek v kategorii sborů a 52 

přihlášek v kategorii jednotek.

V brněnském hotelu Voroněž proběhlo slav-

nostní vyhlášení výsledků soutěže Moravského 

hospodářství pro dobrovolné hasiče. Vítězové si 

celkem rozdělili 790 000 korun. Kromě finanč-

ní částky 690 000 korun, které darovala RWE, 

vítězové obdrželi také finanční šeky v celkové 

hodnotě 100 000 korun, jenž věnovalo sdružení 

Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku.

inzerce
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v poslední době se objevují stalé více roz-

poruplné zprávy a aktivity týkající se Olivovy 

dětské léčebny (ODL), proto jsme se rozhod-

li reagovat na ně a uvést vše na pravou míru. 

Pokud se ptáte, kdo – tak pod tímto článkem 

je podepsáno celé současné vedení ODL, tzn. 

ředitelka Darina Rössl, zástupkyně ředitelky 

Naděžda Kverková a celá „staronová“ správní 

rada (SR) ve složení Tomáš First, Viola Bře-

ňová, Martina Malotová, Ivanka Jelínková, Jan 

Fried a Hana Hůlková. Tento tým vede ODL od 

31.května 2013, kdy byla (na druhý pokus) od-

volána bývalá ředitelka Zdeňka Provazníková. 

Soud později uznal už i „první pokus“ a její od-

volání je tedy platné již od  20.5.2013. 

Vzhledem k tomu, že od června narážíme na 

řadu manažerských pochybení bývalé ředitelky 

Provazníkové a přitom je veřejnost soustavně 

uváděna v omyl jejími neúnavnými emotivními 

a bohužel i dost přesvědčivými výstupy, roz-

hodli jsme se informovat touto cestou o tom, 

co se vlastně v Olivovně děje. Pro všechna níže 

uvedená tvrzení máme důkazy (např. audity ne-

závislých renomovaných firem, rozhodnutí sou-

du či různé přehledy, výpisy a ověřené kopie) 

a jsme připraveni vše doložit.

Paní Provazníková byla ve funkci ředitelky 

ODL 3 roky, nové vedení je na svém místě 5 

měsíců. Každý týden na nás vypadávají noví 

a noví „kostlivci ze skříně“, doslova bojujeme 

o bytí či nebytí.

Správní rada trvá na tom, že paní Provazní-

ková vedla dlouhodobě ODL k úpadku, a to jak 

manažersky tak i personálně, styl jejího řízení 

léčebny byl neodborný a chaotický. Její nesys-

tematické vedení způsobilo tak výrazné morál-

ně-ekonomické chátrání, že je otázkou, co z to-

ho ještě lze napravit. 

Paní Provazníková zadlužila léčebnu téměř 

likvidačním způsobem a ke konci roku to může 

novému vedení doslova zlomit vaz. Co jsme 

zjistili v prvních dnech po změně vedení? ODL 

je zatížená půjčkou na 1 milion Kč splatnou 

v prosinci 2013, je to půjčka od nefinančního 

subjektu krytá směnkou. Ex-ředitelka si dále 

vzala úvěr v bance ve výši bezmála 600.000,-

-Kč s vysokým úrokem a nedodržela splatnost. 

Tyto finance sloužily na pokrytí schodku v hos-

podaření ODL, nicméně směnku například spo-

lupodepsala bývalá předsedkyně správní rady 

s půl roku prošlým mandátem. Společnost, 

kterou jsme v červnu převzali, dále dlužila do-

davatelům 1,3 milionu korun za energie, služby 

ale i na odvodech státu. Zůstatek na účtu činil 

něco přes 200 tisíc Kč, takže bylo opravdu sta-

tečné – ne-li naivní jednání pokusit se o nápra-

vu a nepodávat obratem insolvenční návrh sami 

na sebe. 

Čekala nás velice náročná práce, tvrdé splát-

kové kalendáře, bezpočet jednání s dodavateli, 

úřady. Rozpoutala se lavina různých kont-

rol, které na nás nějaký „dobrodinec“ posílal, 

abychom se asi nenudili. Mnohé z nich nám 

pomohly identifikovat další pochybení ex-ře-

ditelky Provazníkové. Důsledky byly různé. 

Přišli jsme o desítky až stovky tisíc korun a ta-

ké o jeden ze dvou grantů (z důvodu neplnění 

podmínek smlouvy v období ředitelování paní 

Provazníkové). Druhý z grantů byl v ohrožení 

z důvodu nedostatečné odborné způsobilosti. 

V létě musela celá správní rada pomáhat a jez-

dit na různá jednání po úřadech – termíny byly 

neúprosné a kontrol spousta. Podrobnosti o fi-

nancích, grantech a právních kauzách najdete 

v článku Fakta o hospodaření ODL na našem 

webu  www.olivovna.cz (o všem ale zatím 

mluvit nemůžeme z důvodu maření vyšetřová-

ní) – doporučujeme vám občas sledovat i tyto 

zprávy. Pravda občas nevykřikuje a nelamentu-

je na pavlači, ale sedí někde za stolem a tvrdě 

maká… Situace kolem ODL je navíc dost ne-

přehledná a podrobné vysvětlování by vydalo 

na román… 

Chybí ještě sonda do výše mezd obou ře-

ditelek. Paní Provazníková se snaží odvádět 

pozornost a poukazuje na jakési nestandardní 

odměny nové ředitelky – zde pouze stručný 

komentář. Paní Rössl je krizový manažer s me-

zinárodní praxí a její přínos ve prospěch Oli-

vovny rozhodně převyšuje její plat. Na rozdíl 

od paní Provazníkové, která si  vykonstruovala 

se svým právníkem velice šikovný způsob, jak 

získat 6-měsíční odstupné. Hned po svém od-

volání nastoupila na nemocenskou – na celý 1 

měsíc – nepředala ani jediný šanon či smlouvu, 

nechala v tom nové vedení „vykoupat“. Poté se 

ve dveřích ODL objevila s okamžitou výpovědí 

s důvodem pochybení zaměstnavatele – a sice 

že jí ODL nevyplatila v březnu načas výpla-

tu. Kdo ale byl v březnu „ODL“? Právě sama 

paní Provazníková jako statutární orgán, která 

za mzdy (a všechno ostatní) v té době odpoví-

dala. Dnes se paní Provazníková soudí  s ODL 

o stovky tisíc korun. A souběžně s tím také ini-

ciuje petici, kterou se staví do role zachránkyně 

léčebny! Správní rada ODL vyjadřuje svůj údiv 

nad tím, jak je možné, že osoby, které přímo 

odpovídají za stav, ve kterém se ODL nachází, 

nyní alarmují veřejnost pro záchranu Olivovny. 

Je trestuhodné takto manipulovat s veřejným 

míněním. Od petice se tímto distancujeme. 

Není za tím žádná osobní zášť – pro opravdo-

vou záchranu ODL bychom se neřídili emoce-

mi ale manažerským mozkem a rádi bychom se 

ke správné věci připojili. Nesouhlasíme však se 

zněním petice – tak, jak je formulovaná, léčeb-

ně opravdu nepomůže. ODL v současné době 

potřebuje výraznou finanční pomoc silného 

mecenáše a také náklonnost magistrátu a jeho 

vstřícnost při vylepšení stavu nemovitosti. 

Snažíme se přesvědčit Olivovu nadaci, která 

má mnohamilionové jmění, že jejich činnost 

a jejich poslání opravdu stojí a padá s naší exis-

tencí. Manželé Olivovi chtěli pomáhat dětem, 

ne jakýmkoli – ale dětem přímo v Olivovně 

v Říčanech. A o tyto děti se staráme my – ODL, 

o.p.s. Jsme společnost zadlužená, zanedbaná, 

někdo to nechal tak daleko dojít a koukal se 

stranou. Tam, kde jsme, nás určitě nedovedla 

pouze jedna bývalá ředitelka… Povede se nám 

záchrana? Nevíme. Ale nevzdáváme to…

Mgr. Viola Břeňová – zástupkyně ředitelky 

a učitelka ZŠ při ODL

MUDr. Tomáš First, CSc. – dětský kardiolog

Ing. Jan Fried – manažer, ředitel firmy

Hana Hůlková – pracuje s dětmi a mládeží

Ivanka Jelínková – pracovala v lékařském 

výzkumu vrozených vad novorozenců

Ing. Naděžda Kverková – manažerka 

a bývalá reportérka

Mgr. Martina Malotová – zástupkyně ředitele 

školy pro zrakově postižené děti

Ing. Darina Rössl – manažerka s praxí 

z businessu i sociálních služeb

Vážení a milí čtenáři – příznivci 
říčanské Olivovny,

O stanovisko k právě probíhající petici na 

záchranu Olivovy léčebny jsme požádali sta-

rostu Říčan Vladimíra Kořena.

Pane starosto, jak petici vnímáte?
Petice je určitě dobrý způsob, jak vyjádřit 

občanský postoj. A jsem rád, že nejasný vývoj 

v říčanské Olivovně zvedl tak silnou občanskou 

reakci. Tisíce lidí v Říčanech a okolí zajímá, co 

se v krásných prostorách bude dít, tisíce lidí 

svým malým dílem bojují za to, aby myšlenka 

léčebny pro děti nezanikla. Je pravda, že petici 

organizují lidé, kteří byli v minulosti s léčebnou 

velmi úzce spjati, ať už v pozici členů správních 

orgánů nebo přímého vedení. I oni nesou od-

povědnost za její nynější kondici a její obraz. 

I jejich kroky ve vedení léčebny přinášely po-

divné zákulisní intriky.  To může pro některé 

znamenat snížení věrohodnosti petice. Nejde 

ale o to, kdo petici organizuje, ale o projev těch 

lidí, kteří jí podepsali. Ti chtějí, aby léčebna dál 

žila, pracovala a starala se o děti.

Mluvíte o zákulisních intrikách. 
Co tím myslíte?

 Stojím naštěstí velmi daleko, abych byl 

přímým aktérem, ale dostatečně blízko, abych 

viděl a slyšel. Je potřeba připomenout důležitý 

fakt. Budova a pozemky Olivovny nepatří měs-

tu Říčany, ale pražskému magistrátu. Hodno-

ta majetku se počítá ne v desítkách, ale spíše 

stovkách milionů korun. Na vývoj má zcela 

zřetelně přímý vliv pražská politika. Velké 

partaje a jejich lidé mají různé chutě a situace 

v Olivovně se mění podle toho, jak se mění po-

litici a jejich dohody v Praze. Nitky, které ve-

dou do sekretariátů ODS, TOP09 či KDÚ-ČSL 

jsou patrné. Na magistrátu oslabil vliv ODS 

a její vliv mizí i z Olivovny. Je to samozřejmě 

velmi zjednodušený a příkrý pohled. Pro mě 

jako starostu Říčan nezávislého na celostátních 

politických strukturách v tuto chvíli zní jedi-

ná otázka: Kam se v personálním partajničení 

ztratily nemocné děti?

Město Říčany v rámci svého územního plánu nepřipustí 
žádné jiné využití objektů Olivovny než jako dětská léčebna!

Jaká je role města Říčany? 
Co můžete a chcete udělat?

Městský úřad či radnice petici neorganizuje, 

ale osobně se velmi ztotožňuji s myšlenkou, 

že musíme bojovat za záchranu odkazu a po-

slání pana Olivy. Město nemá přímý vliv na 

chod léčebny, není v městském majetku. Lé-

čebna je však na našem katastrálním území. 

Pozval jsem na začátek prosince hlavní aktéry 

celé kauzy k jednomu stolu. U něj chci docí-

lit toho, aby se do všech uší vryla jedna věta: 

„Město Říčany v rámci svého územního plánu 

nepřipustí žádné jiné využití objektů Olivov-

ny než jako dětská léčebna!“  Územní plán by 

měl být schválen v lednu příštího roku a vě-

řím, že tento krok udělá „tipec“ spekulacím. 

Žádné hotely, žádná speciální zařízení pro 

bohatou klientelu, žádný golf. Jen a jen dětská 

léčebna. Právě pro tento krok cítím podporu 

od všech lidí, kteří dali najevo svůj pohled 

svým podpisem pod peticí. 

Vyjádření k obsahu PETICE za zachování 
Olivovy dětské léčebny

Zakladatelé Olivovy dětské léčebny, o.p.s., tj. 

Správní rada Olivovy nadace a Josef Srb, tímto 

vyjadřují svou plnou podporu snaze o zacho-

vání Olivovy dětské léčebny o.p.s. (ODL) jako 

provozovatele zdravotního zařízení v Říčanech, 

pro kterou byla založena. Považujeme za nutné 

uvést, že Správní rada Olivovy nadace o podpo-

ru provozu ODL opakovaně žádala nejen Hlav-

ní město Prahu, ale i další subjekty a občany.

Za veškerou projevenou podporu tímto děku-

jeme! 

Zakladatelé ODL však musí vyjádřit svůj zá-

sadní nesouhlas s obsahem petice v části, kde 

je uvedeno, že „Olivova nadace o.p.s., v po-

sledních několika letech neplnila vůči Olivově 

dětské léčebně o.p.s. funkci nadace a žádným 

způsobem nezajišťovala pro Olivovu dětskou 

léčebnu, o.p.s., finanční prostředky.“ 

Jak je jistě členům petičního výboru dobře 

známo, když paní Provazníková byla statutár-

ním orgánem ODL v uplynulých několika letech 

a paní Egidová byla členkou a dokonce předsed-

kyní Správní rady ODL, Olivova nadace nemá 

a nikdy neměla žádnou zákonnou či smluvní po-

vinnost zajišťovat finanční prostředky pro ODL. 

Byl to statutární zástupce, který se měl vlastní 

odpovědnou činností zasloužit a zasadit o řád-

né fungování samostatného právního subjektu, 

včetně zajištění jejího ekonomicky vyrovnaného 

hospodaření. Vedle formálních chyb v obsahu 

petice, které považujeme spíše za nepozornost, 

je právě shora uvedený text naprosto nepravdivý 

čebně o.p.s. nadačními příspěvky i bezplatným 

zapůjčením vybavení, přičemž hmotné zabez-

pečení funkčnosti léčebny je z hlediska hodno-

ty investic a vybavení, které poskytla Olivova 

nadace, v řádech 18 milionů Kč. Současně Oli-

vova nadace uvádí rozsah nadačních příspěvků, 

které od doby založení Olivově dětské léčebně 

poskytla. Tato výše dosahuje částky 4.365.542,- 

Kč. Olivova nadace bez vidiny jakéhokoliv 

návratu poskytla v létě 2013 Olivově dětské 

léčebně o.p.s. finanční prostředky formou bez-

úročné půjčky v hodnotě 750.000,-Kč.

Olivova nadace se ohrazuje proti tvrzení, že 

je odpovědna za financování nebo dokonce, že 

by byla její povinnost zajišťovat  finanční pro-

středky pro provoz ODL. Takovému postupu 

brání nejen zákon o nadacích, ale i statut Oli-

vovy nadace. Dluhy, závazky a neutěšená hos-

podářská situace, která dnes v léčebně panuje, 

je výsledkem dílem ekonomické recese v ČR 

a dílem nesprávného,  neodborného manažer-

ského vedení a chybných rozhodnutí bývalých 

ředitelek Ing. Jechové a Mgr. Provazníkové.

Za zakladatele Josef Srb

Olivova nadace se ohrazuje proti tvrzení, 
že je odpovědna za financování léčebny

a vzhledem k uvedeným osobám (členům petič-

ního výboru) a jejich znalosti věci lze uzavřít, 

že jde o úmyslné poškozování jiného subjektu, 

v tomto případě Olivovy nadace. 

Na vysvětlenou je třeba uvést, že to byla právě 

výše jmenovaná ředitelka ODL, která svévolně 

a bez souhlasu Správní rady ODL zadlužovala 

svými neuváženými kroky ODL tím, že přesta-

la hradit zálohy energií, nezajistila dostatečnou 

obsazenost léčebny, opakovaně uzavřela půjčky 

jménem ODL, bez souhlasu Správní rady ODL 

a sama nikdy Správní radu ODL neinformovala 

o stavu skutečného hospodaření ODL. Jak uve-

deno, její povinnosti se vztahovaly ke Správní 

radě ODL, nikoliv ke správní radě Olivovy na-

dace, která nemohla do činnosti ředitelky ODL 

nikterak zasahovat. Je nutné si uvědomit, že se 

jedná o dva právně, personálně a účetně oddě-

lené subjekty. Nad uvedené je třeba dodat, že ve 

své funkci ředitelky ODL byla v první polovi-

ně roku 2013 opakovaně podporována a hájena 

právě paní Egidovou, která již v té době nebyla 

ani členkou Správní rady ODL (zánik členství 

29.9.2012). A proto snahy členů správní rady 

ODL o  odvolání Mgr. Provazníkové z funkce 

statutárního zástupce ODL vyšly zcela planě. 

Olivova nadace jako zakladatel obecně pro-

spěšné společnosti Olivova dětská léčebna 

o.p.s.,  přispívá od jejího založení nemalými fi-

nančními a hmotnými příspěvky i nenárokovou 

činností některých členů současného či minu-

lého vedení Olivovy nadace, kteří svou činnost 

realizují zcela bezplatně.

Olivova nadace v rámci zákonných možnos-

tí přispívá nemalou měrou  Olivově dětské lé-

Téma Zápraží
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Klokočná – Obecní úřad v Klo-

kočné uspěl ve výzvě MAS Říčan-

sko z Programu rozvoje venkova 

a získal dotaci ve výši 182 tisíc 

korun na výměnu oken v Obec-

ním kulturním domě. Obec projekt 

předfinancovala a navíc se zavázala 

na vlastní náklady provést úpravu 

okolí, včetně výsadby nové zeleně. 

„Ve výběrovém řízení, kterého se 

zúčastnily tři firmy, jsme vybrali 

nejlevnější nabídku,“ sdělila nám 

členka zastupitelstva. „Výměna se 

týkala celkem čtrnácti oken, která 

již byla v havarijním stavu a ne-

těsnila. Práce byly zahájeny na po-

čátku srpna a zahrnovaly demon-

táž starých oken, stavební úpravy, 

likvidaci vybouraného materiálu, 

dodávku a montáž nových oken 

včetně parapetů, a parotěsných 

a paropropustných izolačních pá-

sek. Díky dotaci MAS Říčansko 

a díky vstřícnému postoji a ne-

malé pomoci pracovnic MAS při 

zpracování žádosti o dotaci získal 

Obecní kulturní dům důstojnější 

tvář a naši občané se mohou těšit 

na společenské akce v příjemněj-

ším prostředí.“

Nová okna pro kulturní dům

Strančice – „Díky hřišti na 

Olymp“ – tak zní název projektu, 

který vypracovala obec společně 

se základní školou a který byl pod-

pořen ve výzvě MAS Říčansko. 

Strančice získaly na realizaci pro-

jektu dotaci ve výši 492 000 Kč. 

Stávající hřiště u základní ško-

ly je malé a nevyhovuje ani kva-

litou vybavení. Současný rozměr 

29x14 m neumožňuje kvalitní 

a bezpečnou výuku pro více než 

16 žáků (běžný počet žáků ve tří-

dě je 24). V rámci projektu bude 

hřiště rozšířeno na standardní roz-

měry 37 x 18,5 metru a vybaveno 

moderním povrchem. Navíc bude 

vytvořeno nové doskočiště pro 

skok daleký. Díky tomu se zkva-

litní tělesná výuka na škole a pro 

Nové hřiště si Strančice zaslouží
děti začne být „tělocvik“ více 

atraktivní. Rozměry nového hřiště 

umožní bezpečně provozovat veš-

keré druhy sportovních her. Hřiš-

tě bude využívat i školní družina 

ZŠ Strančice v rámci zájmového 

vzdělávání. 

Hřiště by se navíc mělo stát 

novým komunitním centrem pro 

setkávání obyvatel Strančic i okol-

ních obcí. Obec nabídne hřiště za 

předem domluvených podmínek 

k využití široké veřejnosti, napří-

klad tátové si mohou přijít o ví-

kendu zahrát nohejbal. Škola také 

plánuje pořádat turnaje pro okolní 

školy v přehazované, ve vybíjené, 

házené aj. Dále se zde mohou ko-

nat nejrůznější sportovní volnoča-

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

Staré hřiště potřebám školy 

nevyhovovalo.

Navštivte malebnou obec Klokočná

Další, již čtvrtý koncert k 60. 

výročí založení ZUŠ Říčany, 

proběhne v Kulturním centru La-

buť, 10. prosince od 19:30 hod. 

a v Benešově v Aule Gymnázia, 

17. prosince od 19:30 hod.

Kdo pravidelně navštěvuje-

te naše slavnostní koncerty už 

tuší, že každý koncert k našim 

„šedesátinám“ je svým způso-

bem něčím výjimečný.

Tentokrát připravila ZUŠ Ří-

čany koncert společně s Říčan-

ským komorním orchestrem, 

dirigentem Pavlem Chovancem 

a dvěma skvělými sólisty. Jako 

první se představí klarinetista 

Petr Sinkule – člen České filhar-

monie a bývalý žák ZUŠ Říčany, 

který přednese za doprovodu or-

chestru Koncert Es dur pro klari-

net, op.36  Františka Kramáře.

Jako druhý sólista v programu 

vystoupí skvělý violoncellista 

Petr Nouzovský, kterého snad 

kulturní veřejnosti ani nemusím 

představovat. Pro vystoupení 

v Říčanech si připravil Koncert 

C dur pro violoncello a orchestr, 

op. 27 Pavla Wranitzkeho.

A další výjimečnost tohoto 

koncertu je v jeho zařazení do 

Vánoční 
koncert 
v Říčanech 
se skvělými 
sólisty

programového listu  5. ročníku 

festivalu Eduarda Nápravníka, 

který probíhá na území celé 

České republiky od srpna 2013 

do února 2014.  V Říčanech 

uslyšíme Nápravníkovu skladbu 

Serenata, op. 16 – Allegro vivace 

poprvé a v orchestru to bude Ná-

pravníkova říčanská premiéra.

Koncert je finančně podpořen 

Městem Říčany a velmi děku-

jeme a za finanční podporu  or-

ganizátorům festivalu Eduarda 

Nápravníka.

Nenechte si koncert ujít, sli-

buje nevšední zážitek!

Bc.Iveta Sinkulová, 

ředitelka ZUŠ Říčany

Velké Popovice – Obec ve spolupráci s míst-

ní školou a dalšími šesti partnery uspěla v roce 

2012 ve výzvě MAS Říčansko s žádostí na pod-

poru projektu „Víceúčelové učebny ZŠ Velké 

Popovice“. Z dotačního fondu EAFRD z EU, 

z Programu rozvoje venkova ČR získala obec 

336 000 Kč. Celkové náklady na vybudování 

moderních učeben se vyšplhají na 450 000 Kč 

a rozdíl bude financován z rozpočtu obce.

 „Máme radost, že náš projekt dostal pod-

poru,“ uvedla starostka Martina Čermáková. 

„Realizací projektu chce obec a základní ško-

la dosáhnout zkvalitnění výuky jazyků, fyziky 

a chemie, a zvýšit u dětí zájem o vzdělávání. 

Nově vybavené učebny budou také sloužit 

k besedám a přednáškám pro širokou veřejnost. 

Obec chce nabídnout tyto prostory jako zázemí 

pro různá občanská sdružení a spolky a povzbu-

dit tak volnočasové a zájmové aktivity v obci.“ 

Děti se podílely na přípravě
Na přípravě projektu se podílely děti místní 

základní školy ve Velkých Popovicích. „S nadše-

ním přijaly projektový záměr na zlepšení kvality 

výuky,“ prozradila projektová manažerka Jana 

Tywoniaková. „Na hodinách anglického jazyka 

diskutovaly o projektu a za vydatné organizační Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí

Nové učebny budou sloužit 
dětem i široké veřejnosti

podpory paní zástupkyně ředitele, Mgr. Lucie 

Fuskové, zvolily název projektu „ATTACK“. 

Jde o akronym - zkratku z anglických slov: A 

- Activity, T - Talk, T - Teaching, A - Action, 

C - Creativity, K - Knowledge.  Pro přípravu 

projektu a jeho zaměření se žáci posíleli i na 

dotazníkovém šetření. Popovické děti z vyššího 

stupně školy nejsou žádná „ořezávátka“ – spo-

luúčinkovaly i na přípravě propagačního videa 

a projekt s nasazením 

prezentovaly před 

obecními zastupiteli 

na veřejném zasedání 

zastupitelstva.“ 

Modernizací prošly dvě učebny - pro výuku 
jazyků a pro výuku fyziky a chemie. Do každé 
učebny byla pořízena interaktivní tabule, 
projektor, výukový notebook s příslušenstvím.  
„Jazykovka“ byla navíc vybavena novou ná-
bytkovou skříňovou stěnou, která má praktické 
uzamykatelné boxy. Učebna fyziky a chemie je 
vybavena novým demonstračním stolem – ka-
tedrou a navíc i vizualizační kamera, která má 
učitelům umožňovat pracovat „v detailu“.

Učebna je vybavena demonstračním 

stolem na pokusy a interaktivní tabulí.



MAS Říčansko

Stavební pozemky o velikosti 950 – 1.350 m2 na východ od Prahy, cca 25 minut 
jízdy autem, jsou díky své poloze i struktuře příměstské a představují skvělou 
investiční příležitost. Občanská a technická vybavenost splňuje veškeré 
požadavky pro spokojené rodinné bydlení všech věkových kategorií. Rozsáhlé 
lesy poskytují bohaté přírodní zázemí ke sportu či rekreaci. 
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TO PRAVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT ZA PRAHOU
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Život v kraji

Společnost Konhefr nabízí prodej staveb-
ních pozemků o velikosti 950 – 1.350 m2 

v jižní části obce Struhařov v okrese Praha 
– východ. Díky své poloze i struktuře osídlení 

se jedná o příměstskou lokalitu s dominantní 

funkcí pro bydlení a rekreaci, vhodná je i pro 

drobné podnikání. Jelikož se komerční i bytová 

výstavba nadále rozšiřuje, koupi pozemku lze 

považovat i za skvělou investiční příležitost. 
Občanská a technická vybavenost splňuje 

veškeré požadavky pro spokojené rodinné byd-

lení a nabízí komfortní život pro všechny věko-

vé kategorie. Za zmínku stojí veřejné osvětlení, 

bezdrátová internetová síť, úpravna vody, ma-

teřská škola, smíšené zboží, železářství, auto-

servis, kadeřnictví, restaurace, nechybí ani fot-

balové, volejbalové či zcela nové dětské hřiště 

pro nejmenší. Velké poděkování za velký rozvoj 

obce Struhařov v posledních letech patří místní 

starostce a všem občanům, kteří se aktivně po-

dílí na realizaci veřejně prospěšných projektů. 

Rozsáhlé lesy poskytují bohaté přírodní záze-

mí, které je pestré, vyvážené a nabízí mnoho 

příležitostí ke sportovním aktivitám či relaxaci. 

Pozemky k prodeji jsou napojeny na síť vo-

dovodu, kanalizace, elektro 230V/400V, místní 

komunikace a veřejné osvětlení. Velký důraz 

TO PRAVÉ MÍSTO 
PRO ŽIVOT ZA PRAHOU

byl kladen na široké komunikace a veřejnou ze-

leň, výměry stavebních parcel splývají s okolní 

přírodou.  Cena pozemků se pohybuje kolem 

Kč 1.440 – za m2 a je uvedena již včetně všech 

inženýrských sítí. 

Hlavní činností společnosti KONHEFR je 

výstavba nízkoenergetických rodinných a by-

tových domů v Praze a jejím okolí již od roku 

1996 a v této oblasti získala již řadu ocenění 

za kvalitní nízkoenergetická řešení. Při koupi 

pozemku v obci Struhařov společnost nabízí 

výstavbu rodinného domu na klíč za zvýhod-
něnou cenu. 

Společnost KONHEFR si zakládá na osob-

ním přístupu a nabízí komplexní servis spoje-

ný s pořízením a financováním nového bydlení 

a při koupi pozemku v komfortním prostředí 

sídla společnosti. Více na www.konhefr.cz.
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Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

KONTAKTY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO

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

SPOLUPRÁCE 
Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu

PROJEKTY 
Pavlína Filková, 
kancelar@ricansko.eu

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

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

� Město Říčany úspěšně realizovalo 3 projekty v celkové výši dotace 

1 207 085,- Kč a do konce roku budou podány žádosti o proplacení. 

Jde o projekty dostavby volnočasového areálu v Pacově, bezpečné 

parkování jízdních kol v Říčanech a úpravy okolí říčanského hradu.

� Klub seniorů Mnichovice a okolí čeká na proplacení projektu

„Krásné vyhlídky“  - pěší stezka vedoucí z Mnichovic přes Klokočnou 

a Struhařov za 494 100,- Kč.

� Volnočasové centrum Na Fialce v Říčanech pořídilo 

sportovní vybavení ve výši dotace 498 786,- Kč.

� Obci Křenice se podařilo vybudovat nový chodník 

v rizikové zatáčce ve výši dotace 495 000,- Kč.

� V obci Klokočné se děti radují z nově vybudovaného hřiště, které MAS 

podpořila částkou 240 814,- Kč.

� ZŠ Bezručova, Říčany z výzvy MAS dokončila a požádala o proplacení 

dotace ve výši 495 000,- Kč na rekonstrukci školních šaten.

� Obec Průhonice dokončila projekt týkající se bezpečných prvků 

v obci za 454 566,- Kč.

� Amitabha o.s. čeká na proplacení částky 131 580,- Kč, 

která byla použita na vybavení rodinného centra v Mnichovicích.

� Mukařov-sko o.s. za 57 814,- Kč obnovilo historický křížek 

na hlavní křižovatce Mukařov - Ondřejov.

� Rekonstrukce Mateřského centra Mraveniště se povedla z výše dotace 

492 787,- Kč. Žádost o proplacení proběhne v příštím roce.

� SK Slunéčko reali-

zuje projekt Pohodové 

údolí a vysázelo zeleň za 

312 644,- Kč.

� Město Mnichovice 

požádá do konce letoš-

ního roku o proplacení 

vybavení odloučeného 

pracoviště ZŠ, které bylo 

podpořeno z výzvy MAS 

částkou 439 560,- Kč.  

Z Mnichovické ZŠ mohou 

děti i rodiče využívat novou 

pěší komunikaci do školy za 

154 800,- Kč. 

Zprávy z MAS Říčansko:
� JAPONSKÁ ZAHRADA Petra Typlta o.p.s. změnila majitele 

i název na AIZEN – Japonská zahrada o.p.s. Zároveň pro změnu 

celého konceptu zahrady odstoupila od dotace. Partnerem MAS ale 

i nadále zůstává. 

� Všichni partneři MAS Říčansko se sešli na výroční schůzi 

nejvyššího orgánu MAS 3.prosince 2013. Byla odsouhlasena 

koncepce práce na další roky.

� Obec Černé Voděrady nově oslovila MAS Říčansko s možností 

připojit se od 1.1.2014 k jejímu území. Místní akční skupina se tak 

pravděpodobně rozroste o další aktivní obec. Děkujeme za důvěru!

� Obec Dobřejovice  potvrdila svou územní příslušnost k MAS Říčan-

sko. Bílými místy tak zůstávají obce Nupaky a Zvánovice. Mapa území, 

se kterou se MAS certifikuje během I.Q 2014, bude již definitivní – bez 

možnosti změny až do roku 2020!

V regionu i mimo něj se už 

poměrně pravidelně můžete 

setkávat se značku ZÁPRAŽÍ 

originální produkt®. Značka 

označuje výrobky s vazbou na 

region, kvalitní a šetrné k životnímu pro-

středí. Ve čtvrtek 31.10.2013 proběhlo další 

zasedání certifikační komise pro udělení této 

značky. Zaměření výrobků bylo velmi pestré 

a komise složená ze zástupců místní akční sku-

piny, sdružení, institucí, regionálních výrobců 

a odborné veřejnosti to ani tentokrát neměla 

jednoduché. Ochutnávalo se, zkoušelo a deba-

tovalo. Certifikáty budou nakonec předány třem 

kvalitním výrobcům.

ÚSPĚŠNÉ PODZIMNÍ 
PROJEKTY NA ŘÍČANSKU 

Značku ZÁPRAŽÍ originální produkt® 

získaly tyto produkty:

Masné výrobky tepelně opracované 

– Zámecká výrobna uzenin spol. s r.o.

Košíky a proutěné zboží – David Čížek

Kulíškovy dobroty – Dagmar Spívalová

 

TIP!!! Originální dárky k Vánocům ze Zá-

praží můžete získat přímo u našich výrobců 

nebo u obchodních partnerů: Infocentrum 

Mnichovice, Cukrářský salon (Čiko) v Říča-

nech, SKC Ondřejov – Obchůdek pro radost, 

Zámek Berchtold recepce, areál Šibeniční 

vrch, Muzeum Říčany. 

Více na http://www.regionalni-znacky.

cz/zaprazi/

NOVĚ CERTIFIKOVANÍ VÝROBCI

DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 

V MAS ŘÍČANSKO

Přijďte na vánoční punč 

a dobré slovo. 

V úterý 17. 12. 2013 

mezi 10.00 a 15.00 

se těšíme na viděnou!

Olivova 224, Říčany – areál Olivovy 

léčebny, budova ambulance 1.patro
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Děkujeme všem našim zákazníkům 

a přejeme hodně úspěchů 
v roce 2014.

Havlíčkova 447
Sedlčany 
Tel.: 606 076 736
e-mail: 
info@drevoprodum.cz

 „SKC Ondřejov nabízí program 

pro celou rodinu – to je zásadní 

heslo, které se snažíme plnit od 

samého začátku fungování SKC,“ 

uvedla programová manažerka 

paní Řešátková. „Zářným pří-

kladem, že u nás si najde zábavu 

opravdu každý, je jedna prima 

aktivní rodina s třemi dětmi z On-

dřejova, která to s námi „táhne“ od 

roku 2006. Poprosila jsem je, zda 

by pro čtenáře Zápraží nenapsali 

pár slov o „našem“ SKC. 

„V Ondřejově jsme se účastnili 

sportovních aktivit již před vzni-

kem SKC. Chtěla bych zmínit 

dobu, kdy jsem v roce 2001 zača-

la chodit na aerobik ještě do staré 

malé tělocvičny. V tělocvičně se 

moc netopilo (kamny) a aerobik 

byl pro nás velkou novinkou. V té 

době v Ondřejově cvičení pro malé 

děti nebylo, kromě fotbalu a teni-

su, a museli jsme jezdit do Říčan. 

Pak vzniklo SKC, které v současné 

době nabízí tolik aktivit, že neví-

me kam dříve zajít. Sama se velmi 

ráda účastním aerobiku s mistryní 

světa Olinkou Šípkovou a dalších 

víkendových sportovních akcí 

se špičkovými lektory ČR. Dří-

ve jsem si chodila zatančit latinu 

s Pavlou Landovou. S manželem 

využíváme i aktivity Sokola, kte-

rý má rovněž v SKC své prostory. 

Rádi si chodíme zahrát volejbal 

pod vedením zkušeného trenéra 

Viktora Votruby, manžel hraje flor-

bal, dnes už i se synem. Všechny 

mé děti začaly cvičením rodičů 

s dětmi s Bohunkou Řešátkovou, 

které bylo dobrou počáteční prů-

pravou pro další sportovní aktivity. 

Nejmladší dcera chodí již 2 roky 

na gymnastiku k Adrianě Krenko-

vé a k mé radosti i na rokenrol pod 

vedením Lucie Mášové z taneční 

školy Twist Říčany. Dcera chodila 

tři roky na balet k Hance Zadáko-

vé a od 2 let na hudební kroužek 

Yamaha s Radkou Škochovou 

a vyzkoušela také zumbu s Marií 

Pálovou. Prostřední dcera začína-

la baletem a gymnastikou. Prošla 

Příběh jedné rodiny

i zumbou a k tancování si letos 

přibrala ještě Street Dance s Pav-

lou Landovou. Dva roky chodila 

na kroužek kytary k Honzovi Be-

ránkovi. Nejstarší syn hrál několik 

let badminton pod vedením Míši 

Čihákové, v současné době hraje 

florbal s trenérem Zdeňkem Fous-

kem a letos využil novinku v SKC 

Parkour & Freerun s Ivou Mráčko-

vou, kterým se nadchnul. Všechny 

děti prošly také kroužky keramiky 

a dalšími výtvarnými aktivitami. 

Také obě babičky se zapojily do 

kurzů zaměřených na zdravotní 

cvičení, jedna navštěvuje i vý-

tvarné kurzy pro dospělé a to vše 

ji inspirovalo k další práci na sobě 

i v důchodovém věku. Myslím, že 

rodin, které jsou takto aktivně spo-

jeny s SKC je dnes v Ondřejově 

a jeho okolí mnoho.“ 

Každý z nás se v životě setkává 

s potřebou pojistit se proti rizikům, 

která ohrožují jeho život, majetek, 

odpovědnost za škody. Řešíme to 

různě. Někdo pátrá po nejvhod-

nější pojistné ochraně na internetu, 

jiný je ochoten obejít pojišťovny 

a všichni nakonec porovnáváme, 

co je pro nás vlastně nejlepší. Ori-

entovat se v pojistných produktech 

a zvláště v pojistných podmínkách 

pojišťoven opravdu není snadné. 

Snažíme se vybrat to nejvhodnější 

pojištění, nejlepší pojišťovnu a bo-

hužel až příliš často teprve pozdě 

přicházíme na to, že naše volba 

možná mohla být lepší, že pojišťov-

na má různé výluky, kdy neplní za 

vzniklou škodu, atd. 

O čem je konkrétně řeč? Pojistili 

jste si třeba nemovitost i proti van-

dalismu? To je dobře. Ale například 

u starších pojištění nemovitosti 

sjednaných u České pojišťovny či 

Kooperativy musí být v případě 

vandalismu pachatel zjištěn podle 

pravomocného rozhodnutí. Když 

zjištěn není, nárok na pojistné pl-

nění také není. Kdo z vás to ví? 

Správný pojišťovací makléř by to 

vědět měl a měl by vás na takové 

věci upozornit.

V Mukařově, na samém kraji Sr-

bína, je téměř již dva roky otevřena 

Víte, jak se správně pojistit?
kancelář společnosti Insia Garant, 

člena TOP pojišťovací makléřské 

společnosti INSIA a.s. a s tím, jak 

sjednat vhodné, na míru šité pojiště-

ní, zde mají mnohaleté zkušenosti.

Pojišťovací makléř totiž nezastu-

puje konkrétní pojišťovnu a její zá-

jmy. Zastupuje svého klienta, podle 

jeho potřeb nabídne varianty řešení, 

dokáže vám je porovnat a doporučí 

tu nejvhodnější. A za svým dopo-

ručením pojišťovací makléř stojí. 

Ostatně jej musí i písemně doložit 

a přiložit ke každé pojistné smlouvě 

pro kontrolu ČNB, která vykonává 

ze zákona odborný dozor nad po-

jistným trhem.

Chtěli byste se také poradit, jak 

vaše potřeby na pojištění nejvhod-

něji řešit? V Centru pojištění INSIA 

vám rádi pomůžeme. Nejlépe je 

sjednat si termín pro individuální 

setkání telefonicky, případně emai-

lem, abychom si mohli vyhradit čas 

jen pro vás. Budeme se těšit na vaší 

návštěvu.

Kontakt: Choceradská 300, 

Mukařov (za autosalonem KIA), 

tel.: 602 251 425, e-mail: 

mukarov@insia.com.

inzerce

Městská část Praha 22 připravila 

jako každým rokem pro své obča-

ny bohatý kulturní prosincový pro-

gram, do kterého se zapojily nejrůz-

nější místní spolky, školy i školky. 

� V pátek 29. listopadu se usku-

tečnilo slavnostní rozsvícení betlé-

mu v ZŠ nám. Bratří Jandusů a vá-

noční dílny pro širokou veřejnost.

� V neděli 1. prosince od 16 

hodin se v Děkanském kostele 

Všech svatých uskuteční vánoční 

koncert Richarda Pachmana a Di-

ty Hořínkové.

� 4. prosince od 17 hod. si ne-

nechte ujít Adventní koncert ZUŠ 

Lyra, který se uskuteční tradičně 

před radnicí na Novém náměstí. 

� V sobotu 7. prosince od 14 do 

18 hodin se koná již tradiční před-

vánoční posezení seniorů v Diva-

dle Bolka Polívky U22. Akci bude 

moderovat starosta Milan Coller 

a Zdeněk Vrba. Kromě dobrého 

jídla a pití se můžete těšit na Vik-

tora Sodomu, Rangers – Plavce, 

Vladimíra Hrona, Zuzanu Stirskou 

& Fine Gospel Time (vánoční 

blok), Davida Mattioliho, Josefa 

Laufera a Yvettu Simonovou.

� Ve čtvrtek 12. prosince se koná 

Vánoční koncert ZŠ U Obory. 

� V pondělí 16. prosince od 17 

hodin vystoupí kroužky Domu 

Um na jevišti Divadla Bolka Po-

lívky U22 s programem Vánoce, 

vánoce, přicházejí. Nebude chybět 

tombola o vánoční dárky.  

V kostele Všech svatých se usku-

teční 22. prosince od 18 hodin 

� Adventní koncert Ivety Barto-

šové s dětským pěveckým sborem 

Vrabčata. Dobrovolné vstupné bude 

věnováno ve prospěch farnosti.

� Krásně zabalit vánoční dárky se 

naučíte v úterý 17. 12. od 17 do 

19 hodin v komunitním centru o. 

s. Dolly. 

� Ve středu 18. 12. od 18 hodin se 

v divadle uskuteční Vánoční kon-

cert DPS Jiskřička. 

� Do 22. prosince bude trvat Vá-

noční výstava „Půjdem spolu do 

Betléma“ v Uhříněveském muzeu. 

Na výstavě se společně podílely 

ZŠ U Obory, ZŠ nám. Bří Jandusů, 

MŠ Za Nadýmačem, Sluneční MŠ 

a MŠ z Kolovrat. Přijďte si pro-

hlédnout krásné práce dětí a kou-

pit si drobné vánoční dekorace.

 

ZŠ nám. Bratří Jandusů tradičně uspořádala příjemnou 

předvánoční akci Rozsvícení betlému. Figurky do keramického 

betlému vytvářejí sami žáci a každý rok přibudou nové 

postavičky. Velký zájem je i o vánoční dílničky pro veřejnost.

Vánoce v Uhříněvsi

Vlastivědná společnost Ladova 

kraje o.s. ve spolupráci s Městem 

Říčany, Středočeským krajem 

a Folklórním sdružením ČR vás 

srdečně zve na otevření adventní-

ho období v Říčanech.

Program začne 1. prosince 

v 17.00 v MěKS a bude pokra-

čovat  na říčanském náměstí od 

18.30, kde si všichni zatančíme a  

zazpíváme pod rozsvíceným vá-

nočním stromem.

Oslavu adventu ve městě zahájí 

říčanská Drobotina z Mikeše. Před-

staví se nejmladší děti ze souboru 

a zatančí a zazpívají vánoční pásmo 

plné koled, básniček a říkadel.

V letošním roce si dětský folk-

lórní soubor Mikeš pozval do nově 

zrekonstruovaného Kulturního 

centra Labuť tři soubory – DFS Os-

minka z Prahy pod vedením Jany 

Pavlíčkové s čertovským pásmem, 

dále soubor DFS Lučinka z Prahy 

XI. ADVENTNÍ 
PROZPĚVOVÁNÍ v Říčanech

pod vedením Šárky Adamové a Te-

rezy Hrazdírové, opět s pásmem la-

děným do adventní doby a na závěr 

vystoupí Mládež z Lensedel, pod 

vedením manželů Vaňkových, kte-

rá zatančí Českou besedu.

Občerstvení na náměstí  bude 

jako vždy zajištěno panem Su-

chánkem a jeho Gastrovozem. 

Každý, kdo navštíví první advent-

ní neděli na náměstí v Říčanech 

se  bude moci občerstvit a strávit 

s našimi soubory příjemný první 

adventní večer. Počasí nám zatím 

vždy přálo, budeme doufat, že 

tomu bude tak i letos. 

Výtěžek z akce bude jako vždy 

odeslán na konto celonárodní sbír-

ky „Pomozte dětem!“

Navštivte první adventní neděli 
v podvečer Říčany a přijďte 
s námi společně rozsvítit vánoč-
ní strom. Těšíme se na vás!

Za organizační tým

Iveta Sinkulová

Senior dům FELICITA
Pražská 336, Vyžlovka, 281 63 Praha – východ

Tel. 775 122 404, 776 106 833, www. domov-felicita.cz

Dovolte nám touto cestou poděkovat všem lékařům, společnostem, 
dále pak i osobám, které nám po celou dobu naší činnosti pomáhali či ještě pomáhají.

– zvláště pak za dosavadní dlouhou spolupráci Nemocnici Říčany a. s., 
FN Na Bulovce – IN 1 – chronická ambulance a I. interní oddělení – JIP, ÚVN Praha, 

Záchranné službě Praha-východ, Dispečinku sanitek pro Prahu-východ, Gerontologii – Česká 
alzheimerová společnost, a dále pak MUDr. J. Chudobové – praktický lékař 

Kostelec nad Č/l, MUDr. Michálíkové – zubní oddělení Kostelec nad Č/l, MUDr. J. Slámovi 
– interní ordinace, Brandýs n/L,  FCH – Neratovice – det. pracoviště dom. péče Říčany 
a v neposlední řadě pak celé redakci časopisu pro obyvatele kraje J.V. Praha – Zápraží.

Všem jmenovaným přejeme krásné a klidné prožití Vánoc a vše nejlepší 
v Novém roce 2013. Seniorům, kteří jsou nebo byli u nás ubytovaní 

pak přejeme hodně zdraví, klidu a duševní pohody v jejich životě.
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Bohoslužby
Církve bratrské
od 29.12.2013
v 10:00 každou
neděli v sále 
U Boudů 
Mírová 66
Kolovraty

Olivova dětská léčebna a Občanské sdružení Gabriel
el

P ř e d v á n o č n í
KONCERT

vá
s zvou na

účinkuje Smíšený pěvecký sbor GABRIEL
a dětský soubor BROUČCI

Přĳ ďte si poslechnout vánoční písně a koledy
a třeba si s námi i zazpívat.

Vstupné dobrovolné, děti polovic.
Výtěžek bude věnován Olivově dětské léčebně.

sobota 7.prosince v 17 hodin

v kapli Olivovn
y

www.gabrielos.cz             www.olivovna.cz           www.ricany.cz

Podzimní Slavnost v pohádkové Olivovně.
Tímto bychom rádi poděkovali městu Říčany za poskytnutí finančních 
prostředků z Grantového fondu města, díky němuž jsme mohli připravit 
bohatý program a spousty odměn pro tak velké množství dětí a rodičů 
ze širokého okolí. Účast byla veliká a celé odpoledne se Olivovnou roz-
léhal dětský smích a nadšení. Děkujeme především našemu hlavnímu 
partnerovi akce - společnosti CAR MOTORS MB, HEIDI, která ve svých 
vystoupeních zapojila děti do zpěvu a tance, mediálnímu partnerovi 
časopisu ZÁPRAŽÍ, společnostem CROCODILLE, SUNAR, HERO, 
WIKY hračky a BAMBULE. Poděkování patří i těm, kteří se podíleli na 
programu a aktivitách pro děti - PARTY NEJEN PRO DĚTI, kouzelník 
ONDŘEJ SOUKUP, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Říčany, ANT PAR-
KOUR, ATS DOMINO, pěvecký sbor ELIŠKY ERLICHOVÉ, MORTIMER 
ENGLISCH CLUB Říčany a GYMNASTIKA Říčany. Poděkování patří 
i široké veřejnosti, která na sobotní akci přišla s velmi dobrou náladou 
a společně s námi si Slavnost do poslední chvíle užila. Budeme se 
na Vás opět těšit při dalších akcích nejen pro děti, které kolektiv 
pracovníků Olivovny společně připravuje. 
Více informací na našich webových 
stránkách www.olivovna.cz

Předvánoční trhy 
na zámku 
v Průhonicích
Romantický zámek v Průhonicích ožije 
v sobotu a neděli 7. a 8. prosince tradiční 
vánoční atmosférou ozdobenou řadou 
atrakcí pro menší i větší děti i dospělé.
Nádvoří i vnitřní prostory zámku a blízkého 
konferenčního centra se zaplní stánky s tra-
dičními ručními výrobky, návštěvníci si budou 
moci sami vyzkoušet svou zručnost v zacházení 
s hrnčířským kruhem, zdobení perníčků a další 
řemesla. Pro děti pak zahraje divadlo KUK 
představení Karkulkoviny a pro všechny je 
v sobotu večer připraven koncert Tria Cantabile. 
V sobotu i v neděli bude navíc přístupná nově 
otevřená výstava Dobrodružství botaniky.
Průhonické vánoční trhy začínají 
v sobotu 7. prosince v 9,30 a končí 
v neděli 8. prosince v 17,00.
Více informací na www.zamekpruhonice.cz

V sobotu 14. prosince 2013 
odpoledne

Stan najdete v ulici U Hřiště
v Mirošovicích

Kdy?

adventní stanColkuv

na jarmarku

Kde?
výtvarné dílny 

originální ozdoby 

www.colek.eu

Těšíme se na vás…

8. prosinec 
– 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

  3. prosince
� Kamenice – Kulturní dům 

Kamenice – Ringhofferovo nám. 

– LABUTÍ PRINCEZNA – Docela 

velké divadlo Litvínov. Začátek 

9:30 hod. Vstupné 50 Kč.

  6. prosince
� Mnichovice – Adventní 

jarmark od 14.00-19.00 hod. na 

Masarykově náměstí. Své výrobky 

zde budou prodávat regionální 

výrobci oceněni značkou Zápraží 

- originální produkt, kterou uděluje 

Asociace regionálního značení 

ARZ. Budete si moci zakoupit 

např. domácí marmelády a pečené 

čaje, šperky, keramiku, medy 

a medovinu, adventní věnce 

a svícny, hedvábné panenky 

a uzenářské výrobky od mistra 

Sapíka z Hostince U koně na 

Klokočné.

� Modletice – v novém sále na 

zámku, od 19.00 hod. - Divadlo 

vod studny, Darmošlapky, aneb 

repete hoši! Vstupné dobrovolné.

  7. prosince
� Kamenice – Kulturní dům 

Kamenice, KAMENICKÝ POHÁR 

- taneční soutěž ve standardních 

a latinsko-amerických tancích. 

Začátek 9.30 hod. Vstupné Děti 

50,- Kč, dospělí 100,- Kč

  8. prosince
� Velké Popovice – V pivovaru 

ve Velkých Popovicích proběhne 

odpolední vánoční program. 

Od 12 hodin můžete soutěžit 

o nejlepší vánočku Velkopopovic-

ka, do které se může zapojit každý 

z vás! Všichni soutěžící za svoji 

snahu obdrží kozlí půllitr, výherce 

soutěže bude náležitě odměněn. 

V adventním odpoledni si můžete 

poslechnout vánoční koledy 

v podání ZUŠ Velké Popovice 

nebo pomůžete vytvořit betlém 

z perníku, který se stane ozdobou 

interiéru Návštěvnického centra.

Využijte mimořádných odpoled-

ních prohlídek pivovaru s rozšíře-

ným programem na téma: Zima, 

Vánoce a pivo Velkopopovický 

Kozel. V Kozlím obchůdku pak 

najdete tipy pod vánoční stromek 

z nové zimní kolekce. 

Více informace v najdete na strán-

kách www.pivovar.kozel.cz.

Prosinec v areálu 
HOTELU zámek
BERCHTOLD
� 15.12. ŽIVÝ BETLÉM - Charitativní představení biblického 

příběhu o zrození Ježíše. Představení vždy v celou, první 

v 12:00 hod. Dobrovolné vstupné!

� Gastronomické akce v restauraci Kouzelná zahrada

20.12. Noc humrů

24.12. Vánoční menu

Rezervace tel.: 313 039 747, 604 210 931; 

e-mail: kouzelnazahrada@zamekberchtold.cz 

Ve čtvrtek 9. ledna 2014 

se uskuteční 

Den otevřených dveří 

v Základní škole Parentes, 

Dobřejovice. 

Škola staví na křesťanských 

hodnotách, má individuální 

přístup ke každému dítěti, 

učí AJ od první třídy, 

maximální počet dětí 

ve třídě je 20. Jsou zváni 

především rodiče 

budoucích prvňáčků.

Vánoce v Hrusicích
� 1. prosince – 17.00 hodin na zahradě Mateřské školy 

slavnostní rozsvícení vánočního stromu – následně 

lampiónový průvod po obci.

� 7. prosince – 14.00 hodin, hrusická sokolovna 

– „Mikulášská nadílka pro děti“

� 14. prosince – 16.00 hodin, hrusická sokolovna 

– první veřejné vystoupení hrusického folklorního souboru.

� 22. prosince – 17.00 hodin na zahradě Mateřské školy 

– „Vánoční zastavení“ se zpěvy. Na všechny uvedené akce 

srdečně zve Obecní úřad, MŠ, OS „Šťastná rodina“, 

Sbor dobrovolných hasičů.

Volnočasové centrum Na Fialce Říčany
Čtvrtek 5. 12. 2013 16:00-19:00 hod. 

- MIKULÁŠ NA FIALCE

Přijďte pozdravit Mikuláše, anděly a čerty 

Na Fialku! Pro děti je připraven speciální úkol 

a překvapení. Registrujte se a napište 

Mikulášovi vzkaz do jeho KNIHY HŘÍCHŮ. 

V ceně 100 Kč je Mikulášský balíček. 

Čtvrtek 12. 12. 2013 v 19:00 hod. - RECITÁL 

FELIXE SLOVÁČKA JR., klavírní doprovod 

Vjačeslav Grokhovskiy. Felixe Slováčka jr. 

uslyšíte hrát na klarinet a soprán saxofon, 

skladby různých žánrů od  B. Martinů, 

E. Masseneta, F. Poulence, G. Ferria, 

Karla Svobody a dalších.

Čtvrtek 19. 12. 2013 

v 19:00 hod. 

– Adventní koncert 2013 

„ČAS VÁNOČNÍ“ RICHARD PACHMAN A DITA 

HOŘÍNKOVÁ. Adventní koncert s vánočními, 

duchovními, gotickými i renesančními písněmi 

a s koledami z Čech, Moravy a Anglie.

Sobota 21.12. 2013 15:00 hod. – JAK PEJSEK 

A KOČIČKA ČEKALI NA JEŽÍŠKA. Loutko-

vé představení o pejskovi a kočičce, kteří se 

připravují na Vánoce, to znamená, že uklízejí, 

pečou vánoční pečivo, nakonec staví betlém. 

Od 16:00 hod. následuje zpívání vánočních 

koled s kapelou.

Předvánoční čas 
v Domě UM Uhříněves
11. 12. - KONCERT HUDEBNÍCH KROUŽKŮ

Vánoční besídka hudebních kroužků v Uhříněvsi. Přijďte 

se podívat, co jsme se od začátku škoního roku naučili. 

Vystoupí kroužky kytary a flétny, a také  domečkovské 

kapely Crazy Cool a Nouzovej východ! Koná se v Klubu 

803 (suterén Domu UM) od 16 do 18 hodin, vstup volný.

11. 12. - DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI – Gelové svíčky

Přijďte se vánočně naladit a vyrobit krásný, hřejivý dárek, 

který zahřeje hned dvakrát. Vyrobíme si gelovou svíčku do 

skla se zaléváním dekorací a kombinováním barevných 

gelů. Tvořit budeme v keramické dílně Domu UM 

od 17 do 19 hodin, poplatek 50,- Kč za svíčku. Bližší 

informace  a rezervace míst na bursikova@dumum.cz.

14. 12.-  PLETEME Z PEDIGU

Přijďte si vyrobit vánoční svícínek či jinou dekoraci z proutí. 

Výtvarná dílna se koná od 9 do 12 hodin  v keramické 

dílně v Domu UM v Uhříněvsi. Účastnický poplatek je 50,- 

Kč /dítě a 100,- Kč /dospělý . Rezervace míst 

a bližší informace na bursikova@dumum.cz.

Albertíkova 
Mikulášsko
-Vánoční 
nadílka, 
pátek 6. 12. 2013 
od 16:00 do 17:30 hod. 
v Centru Lihovar Říčany
Zveme Vás na zábavný program 
pro celou rodinu se spoustou soutě-
ží o 100 úžasných cen a dárků.
PROGRAM AKCE
16:00 APDT Říčany – pekelné 
vystoupení Parkourových & Freeru-
nových borců z Říčan
16:15 Mikulášsko – Vánoční nadílka 
a vyhlášení vítěze Soutěže 
o nejhezčí vánoční stromek 
ve spolupráci s místními MŠ

  17. prosince
� Kamenice – Kulturní dům, KDE 

SE VZALY VÁNOCE – vánoční po-

řad pro děti od 3 do 10 let. Začátek 

9.00 hod. Vstupné 40 Kč.

  31. prosince
� Doubek – Užijte si s námi 

nefalšovaný „RETRO silvestr“. 

Čeká vás skvělá zábava, jídlo 

i pití. Rezervace přímo v hostinci, 

nebo na tel.: 602 213 101, e-mail: 

info@furud.cz.. Info na 

www.hostinecvdoubku.cz



.... aby VAŠE VÁNOCE 
          byly ještě BOHATŠÍ....
připravili jsme pro Vás k nákupu jízdního kola v ceně od 5 000Kč

HODNOTNÉ DÁRKOVÉ BALÍČKY 
CYKLISTICKÝCH DOPLŇKŮ
– více na www.cyklo-org.cz a našem Facebooku. 
 

Potěšte své blízké nákupem kola od nás.
 

                 Krásné Vánoce přeje

               kolektiv Cyklosport ORG Říčany

Akce probíhá  od 1. 12. do 23. 12. 2013
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Život v kraji Život v kraji

„Naším cílem je vytvořit v Mnichovicích mís-

to, kam si můžete zajít ráno na snídani, popřípadě 

si ji vzít s sebou, kde můžete přes den posedět 

s kamarádkou nebo si zde v klidu vyřídit pracovní 

schůzku – připojení Wi-fi je zdarma,“ vysvětluje 

Petra Štolcová. „Večer našim zákazníkům nabíd-

neme skvělá vína a točené pivo.“

„Nechceme hlučnou hospodu, kde je „fofr“ 

a hosté rychle snědí hotovku a spěchají pryč. Club 

Café Alesso si chce své hosty hýčkat a dopřát 

všem dostatek času na klidné popovídání. Ma-

minky jistě ocení dětský koutek, který je součástí 

nekuřáckého salónku. Příjemnou atmosféru pod-

trhuje velký krb, piano, originální zařízení interié-

ru a jazzová hudba. Otevřeno je již od osmi hodin 

ráno a všechny zveme na výtečnou snídani.“

Domácí muffiny a obložené chlebíčky
Těší nás, že vám zachutnalo naše čerstvé pečivo 

a zákusky. Na výběr budou domácí sladké dobroty 

– nejrůznější koláče, buchty, štrúdly, dortíky, muf-

finy a croissanty. Hlad můžete zahnat obloženými 

NAŠE HOSTY SI BUDEME HÝČKAT
chlebíčky, které vozíme každý den čerstvé, nebo 

obloženými zapékanými bagetami Panini. Sami 

si můžete vybrat, s čím si bagetu dáte – zda s ei-

damem, šunkou, hermelínem, nivou, chedarem 

či italským sýrem Mascari. Připravujeme další 

gurmánské varianty. Každý den budeme podávat 

polévku, která bude vhodná i pro děti. Pokud vám 

u nás něco chybí nebo máte nějaký nápad, rádi 

vás vyslechneme. Club Café Alesso je zde pro vás 

a rádi se přizpůsobíme vašim přáním. 

Luxusní horká čokoláda
Kavárna a vinárna nabízí prvotřídní čerstvě 

praženou kávu. Dále pak nejrůznější čaje, džusy 

(i horké džusy), luxusní horkou čokoládu, grog, 

svařák, míchané nápoje a nechybí ani pivo a vína 

výtečných značek – například produkce z Kobylí.

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

privátní akce, jako jsou svatby a rodinné oslavy, 

nebo pro firemní večírky, jako jsou například nyní 

chystaná předvánoční posezení. 

Milí čtenáři, napovíme vám, kde koupíte 
hezký a praktický dárek. Navštivte prodej-
nu Módní doplňky na náměstí Smiřických 
v Kostelci nad Černými lesy, kde naleznete 
bohatou nabídku klobouků, čepic, šátků, ru-
kavic a dalšího zboží.

Přijďte si vybrat z nejširší nabídky v našem 

kraji v tomto sortimentu. Nabízíme dětské če-

pičky od čtyř nejznámějších českých výrobců 

(Karpet, Capu, Dráče, RDX) a dámské i pánské 

klobouky a čepice od největších českých firem 

Tonak a Karpet. Dále pak doplňkový sortiment 

jako deštníky, kabelky, peněženky, šály, šátky, 

rukavice, kapesníky a punčochové zboží, to vše 

za příznivé ceny. 

Klobouky i pro první dámy 
naší republiky

Spolumajitelka obchodu paní Doležalová 

více než 20 let pracovala jako modistka-ná-

vrhářka pro firmu Karpet. Během své kariéry 

navrhovala klobouky i pro první dámy naší 

republiky a celou řadu VIP osobností. Díky je-

jím dlouholetým zkušenostem v oboru najdete 

v obchodě pouze kvalitní zboží, které reprezen-

tuje nejnovější módní trendy. 

Vždy ráda poradím
Paní Doležalová bývá v obchodě často pří-

tomna a vždy vám, společně se svým manželem, 

ochotně pomůže a poskytne odbornou radu při 

výběru správného klobouku či čepice. Velmi ji 

mrzí, že české ženy nemají odvahu nosit „něco 

na hlavě“ a i v těch největších mrazech chodí 

bez jakékoli pokrývky hlavy. To je ovšem zásad-

ní chyba, protože je dokázáno, že nejvíce tepla 

z lidského těla uniká právě nezakrytou hlavou.

Kvalitní české klobouky, čepice a další 
módní zboží

Kontakt: Prodejna Módní doplňky, 

nám. Smiřických 35, Kostelec n.Č.lesy., 

otevírací doba: pondělí – pátek: 

8.30 – 16.30 hod., sobota: 8.30 – 11.30 hod.

Nebojte se proto navštívit prodejnu „Módní 

doplňky“ v Kostelci n.Č.lesy a vyzkoušet si ze 

široké nabídky to, co vás bude nejen hřát, ale 

zároveň vám bude i slušet. Věříme, že zákazníci 

plně ocení kvalitní české výrobky s dlouholetou 

tradicí a budou se do prodejny rádi vracet.

V areálu zámku v Modleticích dlouho-
době sídlí několik firem a funguje zde i re-
staurace. Nyní zde vznikl moderní sál se 
zázemím, kde se budou konat nejrůznější 
kulturní akce.

„V Modleticích chyběl kulturní sál, kde by se 

konaly nejrůznější společenské akce jako jsou 

koncerty, plesy, programy pro děti, výstavy, 

tvořivé dílny nebo divadelní představení. Proto 

jsme se rozhodly zrekonstruovat staré prostory 

a vytvořit pro Modletice nové kulturní zázemí,“ 

říkají majitelky zámku. „Doufáme, že se modle-

tický zámek stane místem pro setkávání místních 

lidí a přivítáme jakékoliv podněty a nápady, jaké 

programy by se mohly v novém sále konat. Již 

nyní se můžete těšit na pravidelná cvičení jógy 

a pilates. V budoucnu plánujeme i nejrůznější 

kroužky pro děti.“

Svatby, koncerty i nahrávací studio
Sál je vybaven šatnami, sociálním zařízením 

a zázemím s kuchyňkou. V případě zájmu je 

možné zajistit studené i teplé občerstvení. Pro-

story jsou ideální pro konání svateb, rodinných 

oslav a školení. Díky modernímu vybavení a vý-

borné akustice může sál fungovat i jako nahráva-

cí studio, přednáškový sál a samozřejmě se zde 

budou pořádat koncerty.

Modletické zvonění
Zámek v Modleticích každé léto hostí hudební 

festival Modletické zvonění. „Areál dáváme pořa-

datelům k dispozici zcela zdarma a jsme rádi, že se 

lidé přijdou bavit,“ říkají paní majitelky. „Na po-

slední ročník jsme návštěvníkům přichystali pře-

kvapení a pro děti nainstalovali kolejiště s modely 

vláčků a zájem byl veliký. Tak nám držte palce, ať 

se podobných akcí děje na zámku více a přijeďte 

se k nám podívat. Třeba na první představení.“

Kulturní sál v Modleticích otevřen

Kontakt: tel.: 601 505 222, 

e-mail: info@zamekmodletice.cz, 

www.zamekmodletice.cz

PRVNÍ AKCE V NOVÉM SÁLE

6. prosince v 19.00 hod.

Divadlo vod studny – představení 

Darmošlapky, aneb repete hoši!

Vstupné dobrovolné.

Ubytování vám poskytne penzion s šesti 

útulnými pokoji. 

Novinky sledujte na facebooku nebo na 

www.alesso.cz. Otevřeno každý den od 

8 do 22 hod., v neděli od 13 do 21 hod. 

Kontakt: Club Cafeé Alesso, Pražská 15, 

Mnichovice, tel.: +420 721 954 988, e-mail 

pension@alesso.cz. 

Otevřeno bude do 23. 12. a potom 

od 26. 12. Až půjdete po Vánocích 

na procházku, zastavte se u nás na kávu.

Pro více informací či pro sjednání 
nezávazné prohlídky vzorového 
domu volejte kdykoli 
na tel. 774 03 07 07, 603 860 820, 
popř. pište: infofurud@gmail.com. 

Uvažujete o stavbě domu a hledáte moderní 

materiály, které by splnily vaše požadavky na cenu, 

rychlost, kvalitu , nízké provozní náklady a  příjem-

né klima?

Pak je ideální volbou keramický montovaný dům 

z Liaporu. Jedná se výlučně o přírodní materiál, 

směs betonového mléka a Liaporu, což je kera-

mický materiál s vynikajícími tepelnými a akus-

tickými vlastnostmi,jehož základ tvoří keramické 

kuličky pálené z třetihorní hlíny staré 80 mil. let.

Jde o lehké keramické konstrukce, které se vyrábí, 

jako celostěnové panely. Tato technologie je rozší-

řená na západ od našich hranic.  Keramické domy 

mají bohatou historii v Německu, v Rakousku, po-

pulární jsou i ve Skandinávii. 

Oproti montovaným dřevostavbám mají mno-

hem vyšší životnost a oproti cihlovým domům, za-

hrnují minimum mokrých procesů, takže nic nebrá-

ní v tom, stěhovat se okamžitě po jeho dokončení.

K pořízení vlastního bydlení, vám nyní stačí hotovost ve výši 100 000 Kč.  
KDE? V krásné a především tiché obci Popovičky, necelých 15 minut autem po D1 na hranici Prahy 4.

Keramické domy v nízkoenergetickém standardu
= rychlé a úsporné bydlení = adekvátní varianta cihlového domu
Do konce roku sleva na pozemek. Ceny již od 2 750 000 Kč za dům, vč. pozemku a DPH

Nejdůležitější vlastnosti keramických domů  

a přednosti použitého materiálu LIAPOR

Velmi nízké energetické nároky na topení 

a běžný chod domácnosti

Vynikající tepelné a izolační vlastnosti

Vynikající zvuková izolace

Ohnivzdorný – hořlavost tř. A1

Vynikají paropropustnost – zabraňuje kon-

denzaci vodních par

Netoxický, v případě požáru neuvolňuje 

škodlivé látky

Výhody montovaného domu:

Rychlost výstavby

Přesnost 

Minimum rychlých procesů

Domy v Popovičkách nabízíme 

ve dvou variantách:

1. Dům k dokončení

2. Dům na klíč

Ve standardu je podlahové topení, trojskla, 

standardní vybavení, jako je sanita, obklady, 

dlažby, podlahy či dveře je vždy provedeno 

ve vysokém standardu a samozřejmostí, jsou 

i úpravy vnitřních dispozic tak, aby vám dům 

skutečně „seděl“ na míru.

Na slunných pozemcích, které jsou od  800 

do 1400 m2,  si můžete vybírat z naší nabídky 

solitérů.  

Na lokalitě plánujeme i výstavbu řadových 

domů, které budou mít k dispozici 300 m poze-

mek a budou patrové. Ceny domů začínají na 

2 900 000 Kč vč. DPH  a pozemku.



ZAPRAZI.EU  |  2120  |  ZAPRAZI.EU
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Lyžařský areál Monínec chystá letos pro své 

návštěvníky velké změny. A nebude to jen nový 

snowpark – hlavní tahák pro všechny snowbo-

arďáky a free-lyžaře, ale taky kompletně předě-

laný ceník, výhodné balíčky pro vášnivé lyžaře 

i pro mamky a taťky, kteří chtějí své ratolesti 

vytáhnout na svah a něco je přiučit.

Ale hezky popořádku:

Snowpark
Pro všechny, kterým už sjíždění svahu ne-

stačí, je asi největší atrakcí nově připravovaný 

snowpark. Za tím nestojí nikdo jiný než parta 

z Freestyle Area, která má na svědomí i Vítko-

vický snowpark, který je právem označovaný za 

nejlepší tuzemský park vůbec. Ten monínecký 

bude určen spíš začátečníkům a mírně pokroči-

Monínec – lyžování 
pro snowboarďáky i rodiny

lým, ale na své si přijdou i zkušenější jezdci, 

kteří zde v klidu nacvičí nové triky.

Snowpark je denně udržován takže máte jis-

totu, že kdykoli si vyrazíte užít trochu zábavy, 

najdete všechny překážky ve špičkovém stavu 

a připravené na pořádnou jízdu. Snowpark má 

i svou vlastní lanovku, takže vám nic nebrání to 

pořádně rozjet.

Nové tarify
Spolu s našimi zákazníky jsme pro letošek 

vyladili jednoduchý systém skipasů, ve kterém 

se vyzná opravdu každý a kde platí jediné pra-

vidlo: čím víc lyžuješ, tím víc ušetříš.

Vznikl tedy jeden denní a jeden večerní ta-

rif a dva tarify časové. A abychom odměnili ty, 

kteří to s lyžováním myslí vážně, dáváme ve 

všední dny večerní lyžování k dennímu zcela 

zdarma. Na tento systém jsou pak navázány ro-

dinné balíčky, kde za každé dítě v doprovodu 

dospělé osoby platíte pouze poloviční cenu.

Akční nabídka ubytování 
a lyžování
A pravidlo o tom, že čím déle lyžujete platí i pro 
další dny. Vyražte na týden na Monínec a lyžu-
jete úplně zdarma. Podívejte se na přehlednou 
tabulku, která platí úplně pro všechny, kdo se 
ubytují na Monínci na déle než na jednu noc:
2 noci: 25% sleva na lyžování
3 noci: 50% sleva na lyžování
4 noci: 75% sleva na lyžování
5 nocí: 85% sleva na lyžování
6 a více nocí: lyžování po celou dobu zdarma!
K tomu si připočítejte zvýhodněné balíčky od 
neděle do středy a od středy do neděle za 
výhodné ceny a vyjde vám dovolená na Monínci 
za super ceny.
A nakonec tajný tip, jak ušetřit, co nejvíce. Po-
kud si totiž do prvního prosince objednáte pobyt 
od středy do neděle, získáte slevu na lyžování 
80 % a při pobytu od neděle do středy máte 
lyžování dokonce úplně zdarma.

Studenti z gymnázia a základní školy OPEN 

GATE v Babicích se účastní celé řady veřejně 

prospěšných činností a mimoškolních aktivit. 

Tato komunitní činnost má svá pravidla a je 

bedlivě sledována. „Cílem je vychovat nejen 

nadané a chytré mladé lidi, ale také u nich roz-

vinout empatii, soucit a odpovědnost vůči spo-

lečnosti,“ říká koordinátorka komunitní činnos-

ti Jana Errington. 

„Velmi se nám osvědčila spolupráce s Domo-

vem pro seniory Pod Kavčí skálou v Říčanech 

nebo s Domem s pečovatelskou službou v Mu-

kařově, kde studenti seniorům předčítají a po-

vídají si s nimi. Seniory velmi zaujala tzv. Ces-

tománie, v rámci které si naši studenti připraví 

fotografie a zajímavosti z dalekých zemí. Už se 

moc těšíme na karaoke, které si pořídili v Do-

mově pro seniory v Říčanech a naši studenti 

budou jezdit společně se seniory zpívat. 

Naše studenty velmi baví práce s malými 

dětmi a rádi jezdí do  ZŠ a MŠ Mukařov, a do 

Olivovy dětské léčebny, kde vedou zdarma ja-

zykové lekce. Nově jsme navázali spolupráci 

s říčanskou školkou Landie.

Vánoční hvězda pro nemocné děti
Kromě těchto pravidelných aktivit se OPEN 

GATE zapojuje do mimořádných akcí – jako 

je například sbírka pro nevidomé lidi „Svět-

luška“ a letos jsme se připojili k 16. ročníku 

charitativní akce „Vánoční hvězda“ na podpo-

ru hematologicky a onkologicky nemocných 

dětí. Výtěžek poputuje do Dětské kliniky FN 

v Olomouci. Již máme připraveno 300 květin, 

které budeme prodávat v naší škole v Babicích, 

a také pojedeme do Prahy. Tak držte palce, ať 

všechno prodáme a budeme moci přispět vyso-

kou částkou.

Pomáhali jsme v Indii a Rumunsku
Také bych ráda připomněla naše „dobrovol-

nické mise“ do Indie, kde studenti pomáhali 

stavět domy, budovat přístupovou cestu, stavět 

nádrž na zachycení dešťové vody a mnoho další-

ho; a do rumunského Banátu. Tam jsme přivez-

li zejména výtvarné potřeby, sešity, učebnice, 

knížky a další školní potřeby. V pěti vesnicích 

totiž fungují české školy a i v dalších vískách 

žijí málo početné české komunity. V Eibentále, 

kde je dětí asi nejvíce, se členové naší výpravy 

zapojili do aktivit spojených s výukou češtiny 

a angličtiny, nebo si s dětmi prostě jen hráli.

A co je nesmírně důležité a co v dětech pěs-

tujeme – aby si pomáhaly mezi sebou. Pokud 

někdo potřebuje cokoliv vysvětlit, doučit, po-

prosí kamaráda či staršího spolužáka. 

Volnočasové centrum Na Filace pro vás na 

prosinec připravilo zajímavé akce. Využít mů-

žete dárkovou kartu, vyzkoušet baňkování, a ta-

ké můžete zajít do Café Bistro a ochutnat naše 

speciální burgery.

DÁRKOVÁ KARTA
Pokud váháte, jaký vánoční dárek by udělal 

radost vašim blízkým, můžete od 1. prosince za-

koupit dárkovou kartu na služby Centra pro vol-

ný čas Na Fialce. Kartu lze nabít na jakoukoliv 

částku a lze s ní zaplatit všechny služby v centru. 

BAŇKOVÁNÍ
Na prosinec jsme pro vás připravili týden 

baňkových masáží.

Používáním baněk se pročistí krev od toxic-

kých látek, zlepší se krevní oběh, odstraní bo-

lesti a uvolní ztuhlé svaly.

Od 2. do 6. prosince 30minutová masáž za 

180 Kč. Registrujte se již nyní! 

Prosincové akce Na Fialce
PLAVÁNÍ

Součástí centra Na Fialce je 25m plavecký 

bazén, který je rozdělený na 3 plavecké dráhy, 

relaxační část a brouzdaliště. Plavecký bazén 

je vybaven unikátní technologií čištění vody, 

která spočívá v přesném dávkování oxidu chlo-

ričitého. Výsledkem je perfektně čis tá voda 

bez nebezpečných trihalometanů a chlorami-

nů. Vzduch nad hladinou obsahuje velmi malé 

množství výparů, a tak je mnohem příjemnější 

pro děti, alergiky a nastávající maminky. 

VOLNÉ KURZY PLAVÁNÍ
Kromě volného plavání veřejnosti tyto dráhy 

využívají děti v pravidelných kurzech plavá-

ní. Kurzy trvají 8 týdnů a jsou určeny dětem 

od 5 let. Pro dospělé zájemce, kteří se chtějí 

zdokonalit v některém plaveckém stylu, jsme 

připravili ranní kurzy kondičního plavání pod 

vedením zkušeného trenéra. Nezapomněli jsme 

ani na naši skupinu věrných seniorů, kteří mají 

vyhrazené hodiny a trenéra v pondělí a čtvrtek 

odpoledne od 14:00 hodin. 

CAFÉ BISTRO
Přijďte vyzkoušet nové speciality naší kuchy-

ně. Rozšířili jsme nabídku jídel a již od prosin-

ce si můžete pochutnat na polévkách, salátech, 

domácích těstovinách, burgrech nebo na pala-

činkách. 

Všechny jídla připravujeme z čerstvých 

a kvalitních surovin dovážených několikrát 

týdně regionálními dodavateli. Naši postupně 

rozšiřující se nabídku budete moci sledovat i na 

našich webových stránkách.

Více informací na www.nafialce.cz  Rezerva-

ce na: recepce@nafialce.cz, tel.: 323 606 157. 

Krásné Vánoce v teple
a hodně štěstí 
do nového roku
přeje společnost Verdeon

Kontakt: 

Verdeon s. r. o., 

Doubravčice, 

tel.: 776 111 011, 

info@verdeon.cz, 

www.verdeon.cz.

Tepelná čerpadla a solární systémy vám 

zaručeně ušetří až ¾ nákladů za vytápění domu 

a ohřev vody. Pokud chcete i vy ušetřit, 

obraťte se na společnost Verdeon 

z Doubravčic, která na trhu 

úspěšně působí již 21 let.

KDY JINDY, KDYŽ NE V ZIMĚ!
Navštivte vzorový dům v Doubravčicích 
a přesvědčte se, jak tepelná čerpadla 

spolehlivě fungují 
v zimním období.

Nadýchané a veselé Vánoce
Sladký nový rok 2014

Vám přeje Cukrárna v Srbíně

Přijďte si pro dortíčky 
na silvestrovskou oslavu

Čerstvé zákusky a dortíčky pro vás budeme připravovat 

do 22. prosince. Potom bude cukrárna otevřena 

až 28., 29. a 30. prosince. 

V novém roce se na vás budeme těšit 10. ledna.

Kontakt: Cukrárna v Srbíně, Šípková 279 (vedle tabáku), 

Mukařov, tel.: 722 903 669 a Facebook (Cukrárna v Srbíně). 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Pondělí: Zavřeno; Úterý - Neděle: 9.00-17.00 hodin

Tři sta vánočních hvězd 
na pomoc nemocným dětem

Studenti Open Gate pomáhali 

v rumunském Banátu
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Zeptali jsme se tedy Jiřího Čánského z Ve-

řejných služeb obce Mnichovice - Kosmnetu, 

které jsou neziskovým poskytovatelem inter-

netu v naší lokalitě.

„ Máte pravdu, v nabídkách  většiny po-

skytovatelů se objevuje „kouzelné“ slovíčko 

„AŽ“ – je sice pěkné, že Vám někdo nabídne 

rychlost až 50 Mbps když reálná rychlost in-

ternetu bude několik desítek „kilo“. Proto je 

potřeba se zaměřit na tzv. garantovanou rych-

Kde hledat pravdu u poskytovatelů internetu

lost. Což bohužel hodně poskytovatelů nenabízí. 

My chceme se zákazníky jednat na rovinu – tak-

že neslibujeme nereálné rychlosti, ale garantu-

jeme minimální rychlost. Pokud máte nižší než 

garantovanou rychlost je to již považováno za 

poruchu. Pokud váš poskytovatel toto nenabízí, 

může to být skutečně problém, zeptejte se proto 

svého poskytovatele, jakou rychlost vám garan-

tuje – do budoucna si ušetříte spoustu starostí.

Dalším důležitým ukazatelem je tzv. upload – 

tedy odesílání dat. Většina poskytovatelů uvá-

dí jen rychlost downloadu – tedy stahovaní. Je 

to logické, neboť rychlost odesílání nabízí da-

leko nižší a spoléhají na neinformovanost zá-

kazníků. Mnoho lidí je pak zklamáno, že sice 

stahování obrázků či písniček jde rychle, ale 

běda, když chtějí odeslat známým fotografie 

z dovolené či pracovat z domova. Proto je tak 

podstatné zaměřit se i na tento parametr. 

Kosmonet – Komunitní síť Mnichovicka 

nabízí jak garantovanou rychlost, tak jako 

jediní v Ladově kraji stejnou rychlost down-

loadu i uploadu – podrobnosti najdete na na-

šich stránkách www.kosmonet.cz či na Call 

Centrum 311 327 000“ 

Stále častěji se setkáváme s dotazy, jak to je s rychlostí 

internetu. Denně jsme obklopováni nabídkami připojení 

internetu až s neuvěřitelnými rychlostmi, ale je to skutečně 

tak? A proč tam je, sice někdy téměř neviditelné, slůvko „až“? 

Jak se v tom vyznat? Jak vybrat skutečně kvalitní připojení?

Mají Vaše děti také rády patláníčko,

tvořeníčko a když se výtvor upeče, je to 

dobrota?!? Přidejte se k nám a přijměte 

pozvání na vánoční pečení s dětmi. 
Naše děti si vařeníčko užívají každý 

pátek a rády předají radost,nadšení 

a zkušenosti Vašim dětem. Naposledy 

jsme po Halloweenské noci pekli 

Koláč pana Ducha a byl výýýborný.

KDY – pátečky dopoledne 

– 6. + 13.12. od 9.30h
Pokud přijímáte pozvání, zavolejte nám..

Tým Mikešovy školky

Pozvánka na vánoční pečení 
v Mikešově školce

Vánoční dárek pro zákazníky servisu STUDENTauto

Kontakt: STUDENTauto, Obecní 383, Louňovice (vedle zahradnictví Alfík), 

tel.: 737 885 666 , tel./fax: 323 603 353, email: servis@studentauto.cz, 

autosklo@studentauto.cz, autobazar@studentauto.cz,  www.studentauto.cz

10 % SLEVA 
na veškerou práci

10 % SLEVA 
na náhradní díly 
ze sortimentu 
Auto Kelly
Slevový kupón můžete využít 

kdykoliv během roku 2014. 

Přijměte tento slevový poukaz 

jako poděkování za vaši přízeň. 

Přejeme vám veselé a štědré 

Vánoce a všechno nejlepší 

do nového roku.

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

Mnichovice – U základní školy T.G. Masary-

ka leží park, přes který si děti zkracovaly cestu 

do školy. V parku ale chyběla upravená cestička 

a především schody, po kterých by se dalo bez-

pečně sejít na Jánské náměstí. „Když vyhlásila 

Americká obchodní komora, se kterou dlouho-

době spolupracujeme, grantovou soutěž, neváhali 

jsme a zkusili štěstí,“ vysvětluje ředitelka Marce-

la Erbeková. „Zadání znělo vymyslet obecně pro-

spěšný projekt, který by museli realizovat sami 

žáci ve spolupráci se školou, veřejností a zástupci 

místní samosprávy. Děti z 8. A (nyní již 9. A) na-

padlo vypracovat projekt právě na úpravu parku 

a vytvoření bezpečné cesty. K naší velké radosti 

naše škola uspěla a získala 60 000 Kč. Dalších 

60 000 Kč na projekt přispělo ze svého rozpočtu 

Město Mnichovice a díky tomu se mohla rozjet 

první etapa úpravy parku.“

Děti si vyzkoušely jednání na úřadech
„Celý projekt byl pro děti velmi náročný, 

protože musely samy vymyslet návrhy jak park 

upravit a také jak celou akci zrealizovat,“ vysvět-

luje třídní učitelka Aneta Vránová, která dětem 

s projektem pomáhala a podporovala je. „Žáci 

nejenže vypracovali studii, jak by cesta parkem 

mohla vést, ale také si vyzkoušeli jednání na rad-

nici se starostou Petrem Schneiderem a místosta-

rostkou Petrou Peckovou, navštívili stavební úřad 

a odbor životního prostředí a zjišťovali, co všech-

no je potřeba, aby se projekt mohl realizovat. Do 

Díky dětem vyrostla v parku 
nová a bezpečná cesta 

práce se zapojila celá třída a jsme rádi, že náš 

projekt, který musel být vypracován v angličtině, 

nakonec v konkurenci uspěl. Žáci se také podíleli 

na výtvarném domalování kontejnerů na třídě-

ný odpad, na úklidu a zkrášlení stávající zeleně 

v parku, vytvářeli informační tabule a celou akci 

dokumentovali a fotili. V podmínkách k získání 

dotace bylo i vytvoření 

videa, se kterým dětem 

pomáhal pan Mařík 

z volnočasového centra 

Na Fialce, jemuž tímto 

velmi děkujeme. Práce na videu byla pro moje 

žáky opět nová a zajímavá zkušenost.“

Získali jsme novou bezpečnou cestu
„Celá akce je skvělá v tom, že jsem získali no-

vou bezpečnou cestu ke škole a tak omezili ob-

rovský provoz před hlavním vstupem do školy,“ 

říká paní ředitelka. „A navíc si naše děti mohly 

v praxi vyzkoušet, co to obnáší uvést nějaký ná-

pad ve skutečnost, naučily se shánět potřebné 

informace, jednat na úřadech a také musely pro 

svůj záměr přesvědčit ostatní. Sami si také zorga-

nizovali slavnost k otevření, což pro mne bylo ve-

lice příjemné – akci jsem si mohla užít jako host. 

Projekt beze zbytku splnil i zadání, že bude slou-

žit širší veřejnosti, protože upravený parčík a ces-

tu s novými lavičkami skutečně využívají nejen 

naše děti, ale i ostatní obyvatelé Mnichovic.“

9. A slavnostně otevřela „svoji“ cestu.

Podpora MAS Říčansko
Na projekt „Cesta do školy pod lipami“ přispěla 
i MAS Říčansko. Škola uspěla ve výzvě a mohla 
realizovat i druhou etapu - vybudování další 
přístupové cesty ze směru od zastávky autobusů 
v ul. Ondřejovská a oplocení památných lip, aby 
se zabránilo poškození kořenového systému. 
Škola od MAS Říčansko získala 154 000 
Kč. „Děti jsme plně zapojily i do výzvy MAS 
Říčansko,“ prozrazuje paní Erbeková. „Žadatelé 
o dotaci musejí svůj projekt obhájit před komisí 
a my jsme to nechali celé na dětech. Nejdříve 
měly trému, ale pak to zvládly na jedničku.“ 

Ondřejov – Kabiny a zázemí pro sportovce 

TJ Sokol Ondřejov se dočkají rekonstrukce. 

Díky dotaci MAS Říčansko ve výši 345 tisíc 

korun dojde k výměně dveří a oken, bude opra-

veno sociální zařízení, včetně sprch a rozvodů 

elektřiny a vody. Dále je naplánováno položení 

nové dlažby a ochranný nátěr střechy. 

„Vznik TJ Sokol Ondřejov se datuje do roku 

1907. Objekt sportovních kabin u fotbalového 

hřiště byl postaven v roce 1973 (přístavba 

v roce 1991) a od té doby neprošel zásadní re-

Sokol Ondřejov získal dotaci na opravu sportovního zázemí

Kontakty a informace o aktuálním dění v tělovýchovné jednotě 

najdete na webových stránkách www.obecondrejov.cz/tjsokol 

a  www.fotbal-ondrejov.cz 

V TJ Sokol Ondřejov fungují tyto oddíly: fotbalový (dva týmy dospělých 
+ početné přípravky pro děti), tenisový, volejbalový, sport pro všechny 
– cvičení všech věkových kategorií od nejmenších až po dospělé.
TJ každoročně organizuje mnoho sportovních i kulturních akcí pro širo-
kou veřejnost – například Ondřejovská olympiáda mužů, Ondřejovská 
olympiáda žen, tenisové, nohejbalové a volejbalové turnaje, atd. 
Nejbližší akce: 22. února 2014 od 20:00 hod. se koná tradiční maškarní 
ples. 23. února 2014 od 14:00 hod. se můžete těšit na dětský karneval.

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

konstrukcí,“ uvedl předseda fotbalového oddí-

lu Vladimír Zámyslický. „Prostory i vybavení 

pomalu ale jistě chátrají. Rozvody elektřiny 

i vody jsou v havarijním stavu, sprchy částeč-

ně nefungují a střecha začíná korodovat. Díky 

dotaci z MAS Říčansko můžeme vše zrekon-

struovat a zázemí pro sportovce získá důstoj-

nější podobu. Věříme, že z nových kabin bu-

dou mít radost jak dospělí sportovci, tak malé 

děti, kterých například na tréninky fotbalu 

chodí velký počet.“
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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.

...to ale neznamená že by se spalo 

v Zahradnictví Alfík v Louňovicích, 

právě naopak! Venkovní plochy jsou  

již zazimované, uklizené a připra-

vené na tradiční nabídku vánočních 

stromků. 

Velká nabídka vánočních stromků 
za skvělé ceny

Letos opět nabídneme řezané vá-

noční stromky z dovozu i tuzemska, 

takže každý najde ten svůj – jedličku, 

smrček, borovičku a v omezeném 

množství i stromky kontejnerova-

né. Ceny budou odpovídat loňským 

a možná vás i mile překvapíme!

Kapr, candát, štika
Stejně tak vánoční ryba bude u nás 

i letos k dostání v plném sortimentu 

v cenách odpovídajících loňsku – 

ryby bílé i dravci včetně oblíbeného 

candáta, ale toho bude dobré si pře-

Prosinec na zahradě je časem usínání…

dem objednat. Objednat lze tak jako 

každý rok i zabití a vykuchání ryby 

na daný den i hodinu až do 23.12 do 

14 hod.

ADVENT to je ten krásný čas vy-

mezený čtyřmi svátečními nedělemi 

před Štědrým dnem, ke kterému patří 

typická výzdoba. Pro naše regiony je 

charakteristické jedlové chvojí, jmelí 

a zlaté nebo stříbrné ozdoby. To vše 

se objevuje i na adventních věncích 

spolu se svícemi, mašlemi a mnoha 

dalšími přízdobami. Právě fortelnost 

a invenčnost našich adventních vý-

zdob je proslulá a každý si vybere, 

případně ztvárníme vaši představu.

Kdo bude chtít tvořit sám, ten 

u nás najde vše potřebné – korpusy, 

chvojí, přízdoby, mašle, svíčky...a 

k tomu i vonné svíčky, tyčinky a ná-

plně do aromalamp.

ALFÍKOVY TIPY
� Pokud jste na podzim něco vysa-
zovali, překontrolujte ochranu před 
mrazem, případně znovu přišlápněte 
a ještě zalijte. Choulostivější rostliny – 
hortenzie, růže, levandule, perowskie, 
komule – máme přisypané zemí a tak 
jen poopravíme krytí chvojím.
� Předzásobte se prostředky na 
včasnou jarní ochranu vašich zahrad 
– proti přezimujícím škůdcům, plísni 
sněžné v trávníku,  kadeřavosti brosk-

voní, moniliovému úžehu (mrtvici) 
meruněk, proti jarním chorobám révy 
vinné. Bude dobré mít pro jaro po ruce 
i nějaké hnojivo, hořkou sůl...přijďte 
rádi vám poradíme.

Přejeme 
všem našim zákazníkům 
krásné Vánoce, 

veselý silvestr a hodně zdraví, 
štěstí a pohody v roce 2014. 

Těšíme se na shledanou 
od 1. 3. 2014.

Petr Alfery, majitel zahradnictví 
se spolupracovníkyProč je tato databáze důležitá? 

„V této rychlé době na hřbi-

tovech stále přibývají chátrající 

a opuštěné hroby, u kterých mnoh-

dy nikdo netuší, kdo v nich odpo-

čívá,“ vysvětluje Pavel Vašíček. 

„Domníváme se, že z úcty k našim 

předkům, by tyto informace měly 

být dobře zpracovány a poskytnuty 

široké veřejnosti. Věříme, že naše 

stránky pomohou mnohým lidem, 

kteří chtějí najít své kořeny a mís-

to posledního odpočinku těch, kte-

ří pro ně něco znamenali.“ 

Databáze hřbitovů je zpracována 

tak, aby měla vysokou vypovídající 

hodnotu pro všechny uživatele in-

ternetu a může pomoci i lidem, kteří 

žijí v zahraničí a hledají své předky. 

Obsahuje virtuální náhledy hřbito-

vů, fotografie náhrobků, ke kterým 

jsou přiřazena jména zesnulých. 

Každý zde může vyhledat konkrét-

ní hřbitov, konkrétní hrobové místo, 

Digitální databáze hřbitovů

nebo naopak najít hrob podle jména 

zesnulého. Databáze pomůže i li-

dem, kteří hledají volný hrob.

Jak pomůže pasportizace hřbi-
tovů obcím?

Většina obcí nemá reálný aktu-

ální plán hřbitovů a už vůbec ne 

v digitální podobě. My zajistíme 

přesné zakreslení hrobů včetně 

přesných rozměrů, fotodokumen-

taci, opíšeme údaje z náhrobků. 

Pomůžeme vyřešit nesrovnalosti 

v evidenci a doplníme seznam 

zesnulých o údaje, které nebyly 

pozůstalými řádně oznámeny. Od-

kaz pro zobrazení mapy lze umístit 

na oficiální webové stránky obce. 

Pracovník úřadu může snadno 

mapu upravovat, zadávat důležité 

informace pro veřejnost, vyznačit 

neuhrazené, či hroby k pronajmu-

tí. Veřejné zobrazení aktualizova-

né mapy ušetří pracovníky mnoha 

dotazů veřejnosti a usnadní komu-

nikaci s nájemci i firmou zajištují-

cí služby na hřbitově.  

Počítačový program je jedno-

duchý na obsluhu, nabízí běžné 

funkce pro administraci, jako je 

tisk smluv, ale i různé statistické 

výstupy a lze ho obcím přizpůsobit 

na míru. Takto zpracované údaje 

a fotodokumentace navíc mohou 

pomoci při řešení krádeží a jiných 

mimořádných událostech.

Které obce na Zápraží projevily 

o digitální databázi zájem? Napří-

klad Jevany, Mukařov, jednáme 

s Kozojedy. Všem obcím, které se 

do databáze připojí, patří poděková-

ní. Díky tomuto přístupu můžeme 

databázi neustále rozšiřovat a bude 

přínosem pro všechny obyvatele.

Kontakt: zástupce pro ČR 

Pavel Vašíček, tel.: 776 078 201, 

e-mail: pvas@ceskehrbitovy.cz, 

www.ceskehrbitovy.cz.

Ve spolupráci s obecními úřady vzniká 

databáze českých a moravských hřbitovů, 

která zahrnuje digitální mapy pohřebišť, 

databázi zesnulých a fotodokumentaci. 

Hřbitov v Ondřejově se dočká digitálního zpracování.

Ondřejovské cihličky dobývají Česko 
Nová unikátní obří stavebnice 

„Cihličky pro dětičky“ si během 
prvního měsíce získala stovky 
příznivců z celé České republiky. 
Z velkých lehkých kostek lze to-
tiž snadno stavět a nadšeně bořit 
nepřeberné množství staveb jako 
například hrady, domky, věže, 

KOMINÍCI PŘEJÍ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
lované, dokonale konstrukčně pro-

pracované, nerezové komíny jsou 

navíc velice elegantní a můžete je 

použít prakticky kdekoliv. Nabízí-

me i různé povrchové úpravy.

POZOR! Naše domy nemají 
dostatek vzduchu

Kominictví Pechlát vám vždy 

přinášelo nové trendy a poznatky 

z našeho oboru. Nyní bych chtěl 

upozornit na velmi nebezpečný jev 

– a sice, že v našich domech není 

kvůli stále dokonalejší izolaci oken 

a fasád dostatek vzduchu. Pokud 

topíte v kamnech, krbu či máte ply-

nový kotel, může to znamenat vel-

ký problém, protože aby jakákoliv 

kamna dobře „táhla“ a byla výkon-

ná, potřebují dostatek vzduchu. 

Pokud máte pocit, že vaše kamna 

nefungují dobře, obraťte se na nás. 

Speciálním měřením zjistíme prou-

dění vzduchu a navrhneme řešení. 

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

„Topná sezóna je v plném 

proudu a my jsme připraveni 

pomoci při jakýchkoliv pro-

blémech,“ říká jednatel firmy 

Michal Pechlát. „Využít mů-

žete naši speciální telefonní 

linku 323 603 444, na které 

se lze objednávat v pracovní 

dny od 7 do 15 hod. Vaše ob-

jednávka bude zaregistrována 

a vy dostanete přesnou infor-

maci, v jaký den a v kolik 

hodin k vám náš kominík dorazí.“

Venkovní nerezové komíny
Obliba nerezových venkovních 

komínů stále roste. Jejich obrov-

ská výhoda je v tom, že se mohou 

sestavovat i v zimních měsících 

a práce je za jeden den hotová. Po-

kud se nyní rozmyslíte, že chcete 

již tuto zimu topit v kamnech, žád-

ný problém! Ráno přijedeme a už 

večer můžete topit. Vybouráme 

potřebné zdivo, sestavíme a při-

pevníme komín, opravíme zdivo 

a nainstalujeme kamna. Jde o „čis-

tou práci“ a klienti se nemusejí 

obávat nepořádku. Večerní kávu 

si již mohou vychutnat u nových 

rozehřátých kamen. Lehké, odizo-

Tým pracovníků Kominictví Pechlát 

z Říčan děkuje 

všem zákazníkům za důvěru 

a přeje hezké vánoční svátky 

a šťastný nový rok bez sazí a kouře.

Vážíme si důvěry mnoha zákazníků, kteří 

ocenili naši profesionální práci, příjemné 

vystupování a velkou ochotu vyřešit jaký-

koliv problém. Kominictví Pechlát tu pro 

vás bude i v roce 2014!

pyramidy, mosty, křesílka... Nebo 
je lze využít k pohybovým hrám. 
Nápad vznikl již před několika 
lety, ale teprve po vyřešení kon-
strukčních detailů, administra-
tivních procedurách a testech ve 
zkušebně mohla být letos koneč-
ně zahájena výroba a distribu-

ce. Stavebnice se nyní postupně 
dostávají k dětem domů do dět-
ských pokojíčků nebo do školek, 
do rozlehlých měst i zapadlých 
vesniček. Hlavní vlna nadšení 
však na děti teprve čeká, protože 
většina stavebnic bude rozbalena 
až pod vánočním stromkem. 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Autorizované servisy 
rozumí Vašemu vozu 
ŠKODA nejlépe

Váš vůz známe 
do posledního detailu

Prodej vozů: 323 666 129
Autopůjčovna: 323 666 130

Prodej náhradních dílů a 
příslušenství: 323 666 133

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

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

Přejeme veselé Vánoce 
a šťastný Nový rok 2014 
Váš autorizovaný dealer Škoda 
BENO Říčany, s.r.o.



www-pro-tir.cz

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

Jan Slavík
tel: 725 935 531

Eliška Kubásková 
tel: 774 333 872

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

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

stejné baterie  3.650,- bez DPH

Vysoká kvalita 
NEJLEPŠÍ CENY 

autobaterií
AKCE

Život v kraji

Prodej vánočních stromků 

a kaprů na váš štědro- 

večerní stůl zahájen!

Pod hrází Jevanského rybníku ve 

Středisku rybářství a myslivosti ŠLP 

si výhodně na jednom místě můžete 

zakoupit:

� Vánoční stromky:  ve dnech od 

16. do 23. 12. od 8 do 18 hodin. Přijď-

te si vybrat! Voňavé smrky, borovice 

nebo jedle vypěstované na plantá-

žích vánočních stromků a z výřezu 

z našich lesů. Všechny stromky jsou 

domácího původu v našem regionu 

a byly řezány těsně před prodejem! 

Vánoční stromky 
a kapři „od nás“

Zaměstnanci a vedení 

Školního lesního podniku 

v Kostelci nad Černými lesy 

přejí všem čtenářům 

Zápraží hezké svátky 

plné štěstí a pohody. 

Do Nového roku hodně 

zdraví a spokojenosti.   

� Prodej vánočních kaprů: ve 

dnech 19. až 23. 12. od 8 do 17 hodin. 

Ryby pocházejí z podzimního výlovu 

Jevanského a Vyžlovského rybníku 

a byly právě vyloveny ze sádek. 

Tradiční páteční prodej ryb bude 

pokračovat v novém roce! Sledujte 

vývěsku na hrázi!  

Kontakty a bližší informace najde-

te na www.slp.cz

www.journeyman.cz

SKVĚLÁ CENA (vč. DPH a TP!)

169.990,-

SMC Jumbo 720R
Silný (51 hP), skvěle a jednoduše ovladatelný stroj, 
který se díky svým fantastickým jízdním vlastnostem 
a parádnímu výkonu vyšvihl mezi nejpopulárnější 
sedmistovky na trhu. Velký výkon, 4x4 s uzávěrkou, 
vysoká světlá výška, nezávislé zavěšení, obrovská 
palivová nádrž, nízká spotřeba. To vše dělá z Jumba 
vynikajícího kandidáta na všechny druhy práce, např. 
pro zimní úklid. Masivní a pevná železná radlice, ovlá-
dání navijákem, tři směry náklonů, pevná gumotexti-
lová stěrka – to je největší pomocník v boji se sněho-
vou nadílkou. Hledejte kvalitu bez kompromisů – 
kvalitní pracovní 4kolky Journeyman s osvědčeným 
příslušenstvím.

AKCE: Snowblaster
cenově velmi výhodný set kvalitní 130 cm pevné 

železné radlice s adaptérem českého výrobce 
a špičkových vyhřívaných rukojetí a palce 

pouze za cenu 10.000,- vč. DPH !

• Mistr ČR v Offroad Maratonu 2012 

 - kategorie Mistr Quad 4x4

• Druhý vicemistr ČR v Offroad 

 Maratonu 2013 - kategorie 

 Mistr Quad 4x4

• První vicemistr ČR v Offroad 

 Maratonu 2013 - kategorie Pohár 

 Quad TR nad 500 ccm

Říčany – Synchronizované 
plavání je dívčí sport, který 
kombinuje plavání, tanec a gym-
nastiku. Akvabely nacvičují 
různé sestavy, jejichž jednotlivé 
figury se provádějí ve vodě, pod 
vodou i nad vodou, za doprovo-
du hudby. Tento sport vyžadu-
je sílu, ohebnost, výdrž a také 
ladnost a šikovnost. Důležitá 
je spolupráce celého kolektivu. 
Akvabely trénují i na suchu, kde 
se zaměřují na správné držení 

Kroužek synchronizovaného 
plavání Na Fialce

těla, posílení důležitých svalo-
vých partií a na nacvičování 
složitějších sestav. Pokud máte 
doma šikovnou holčičku, která 
má ráda vodu a tanec, ráda se 
potápí a uplave alespoň 10 me-
trů, přijďte mezi nás. Těšíme se 
na vás každou středu od 14,10-
14,50 hodin.

inzerce

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

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

AUTOSERVIS VOSÁTKA

PF PF 20142014



ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE - SOFTWARE
� POČÍTAČE 
� PRODEJ A SERVIS

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

info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

� MODERNIZACE PC
� PŘIPOJENÍ NA INTERNET

28  |  ZAPRAZI.EU

SVĚT DĚTÍ NA DLANI 
v novém školním roce:
� Denně kurzy plavání 
pro rodiče s dětmi již 
od šestinedělí 
� Individuelní lekce 
pro rodiče s dětmi 
do 6-ti měsíců ve speciální vaně
� Kurzy málopočetných skupinek 
rodičů s dětmi od 6-ti měsíců v bazénu 
se slanou vodou o teplotě 30°C
� Úterky prozpíváme s Yamahou
� Středy cvičíme s Petrou
� Dopoledne máme pro Vaše děti 
zabezpečen dohled v herně
V kavárně máme nový profesionální 
kávovar a opět čerstvé bagety, koláče 
a dorty. Přijďte kdykoliv – do všech kurzů 
zapisujeme zájemce průběžně.

www.svetdetinadlani.cz

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

PROJEKTOVÁ ČINNOST
ZATEPLENÍ RD

Kompletní 
zateplovací systémy
Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00  Pá 7:00-15.00

NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM 2013

Řádková inzerce

� ČENDA ÚKLID – úklid oken, 

zimních zahrad, koberců, sedaček 

či pravidelné úklidy kanceláří, 

domů, zahrad. Tel. 603 874 107. 

www.cenda-uklid.wbs.cz, 

cendauklid@seznam.cz

� Mojericansko.cz 

– nový web Říčanska

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

� Mojericansko.cz 

– nový web Říčanska

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

� Mladá spolehlivá žena hledá 

dlouhodobý podnájem Mukařov 

a okolí do 10 km, nejlépe celoroč-

ně obyvatelná chata s vybavením. 

Děkuji za veškeré informace.

tel. +420 776 669 961

� Mateřská škola Strančice 

přijme od ledna 2014 kvalifikovanou 

učitelku. Bližší informace na tel. 

774 403 938.

Soukromé lekce 

angličtiny a němčiny. 

T. 733 363 404

� VODA - TOPENÍ, 

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE 

Tel: 604 835 260, inhe@seznam.cz

� PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ nabízíme řízení 

projektů v oblastech: Business, ICT, 

Financování, Účetnictví, 

Business Warehouse.Tel: 732 634 641

� Cestovní agentura – FANTAZIA TRAVEL

• Katalogy léto a poznávání na rok 2014 – Váš 

včasný nákup je jistota Vaší dovolené 

a největší výběr za nejlepší ceny

• Pojištění na Vaše individuální cesty od  ERV 

– Evropské Cestovní Pojišťovny 

• Go-parking (parkování u letiště) 

– zvýhodněné ceny  při použití našeho Promo 

kódu FNT261

• Měl Váš let zpoždění delší než 3 hod.? Byl 

Váš let zrušen? Zajistíme pro Vás kompenzaci.

• Jazykové pobyty v zahraničí

17. listopadu 162/1, Říčany u Prahy, 

Tel: 732 634 641, www.fantaziatravel.cz

� Prodám pozemek o velikosti 

8000m2 v Kovářovicích. 

Tel. 607 826 977

� Pronajmu suterénní byt 1+1 

v Tehově, 5000,- + služby.

tel. 607 744 436

Při výměně čelního 

skla finanční příspěvek 

na pohonné hmoty

Prodej 
palivového dřeva

Martin Filip, Říčany u Prahy 

tel.: 602 388 435
www.drevoricany.cz

KVALITNÍ DŘEVO 
DO VAŠEHO KRBU



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

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

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

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

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

Možnost pořádání firemních 
akcí a večírků, rauty, turnaje

Bowling Vojkov, Tehovec
Černokostelecká ul., 
251 62 Mukařov

OTEVŘENO OTEVŘENO 
DENNĚDENNĚ

www.bowlingvojkov.cz Rezervace: 323 660 231

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

INSTALKLUB
Vančura

VÝKUP LESŮ
A LESNÍCH POZEMKŮ

ZALESŇOVÁNÍ 
VYKÁCENÝCH PLOCH

TEL.: 602238849
www.broukal.cz

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

pokoje, obývací pokoje, šatny, 

pracovny, kancelářský nábytek, komerční prostory

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

www.romanovsky.cz

ZEMNÍ PRÁCE, 
autodoprava, kontejnery
Odklízení sněhu technikou

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

Václav Sláma

Sosnová 221, 
251 62 Mukařov 

e-mail: vaslama@seznam.cz
tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

OBKLADY DLAŽBY
KRBY           

ZEDNICKÉ PRÁCE
www.doprostav.cz

subrt.vladimir@seznam.cz

tel. 604 230 523

PŘEJEME VŠEM VESELÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Vánoční dárkové balíčky, 
vinné kazety, delikatesy 

i vyjímečná vína 
na vánoční stůl.. 

objednávky, 
rezervace na tel 776 66 99 61

� špičkové sudové víno � speciální 
lahvové víno � zákusky z pravé šlehačky

� delikatesy k vínu – sýry, klobásky

Kutnohorská 98, Louňovice, 
776 669 961

PO-PA 13.00-20.00
SO 10.00-18.00     NE  10.00-17.00

Skenování negativů a diapozitivů

Převod Vašich filmových snímků na digitální

fotografie uložené na CD nebo DVD.

Již od 4,50 Kč za 1 snímek.

Skenujeme všechny známé typy filmů.

Barevné i černobílé, negativy i pozitivy.

tel: 603 551 500
Petr Paclt, Vlkovec 72, Chocerady, 257 24



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

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

NOVÁ INSIGNIA

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
U AUTO-STAIGER CZ S NOVOU INSIGNIÍ.
6. 12. 2013 od 14:00 h v areálu AUTO-STAIGER CZ, ernokostelecká 621, Praha 10
P ij te si vyzkoušet, jak to umí rozjet nový Opel Insignia i kterýkoliv jiný z model  Opel. S jedním z nich m žete dokonce strávit víkend. 
P ijde také Mikuláš a bude rozdávat dobr tky hodným d tem. B hem akce se m žete t šit na tradi ní váno ní zvyky a na ertovské ob erstvení.
Pr b hem celé akce vás bude provázet moderátorka Bára Št pánová.

Testovací jízdy ve vozech Opel Insignia vám budou k dispozici od 14:00 do 18:30 h.

TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00 Praha 10
Tel.: 267 229 319   www.tukas.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Autorizované servisy 
rozumí Vašemu vozu 
ŠKODA nejlépe

Váš vůz známe 
do posledního detailu


