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Zápraží fandí SKI Senohraby

Lyžařský oddíl se zúčastnil Šumavského ski maratonu a dosáhl 
skvělých výsledků. Iva Vlčková první a Alena Skořepová třetí, 
gratulujeme! Dobře si vedli i muži a děti. Bližší informace 
na www.senohraby.cz/ski

Téma Zápraží str. 8-9

Obce často nevědí, jak 
správně vést kompostárny.

retro 
šaty ze 
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Zápraží, 
originální 

produkt

Ži vot v kraji str. 32

Nový model KIA Sorento 
- DOLNIS s. r. o., Mukařov



www.f ia t .czKombinovaná spotřeba 4,1–6,4 l/100 km, emise CO2 109–147 g/km.

Nový Fiat 500X  
sezNamte se

Fiat s

Již v březnu u všech autorizovaných prodeJců
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 İ tel. 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz

 
Kariéra  
s ČSOB Pojišťovnou 
 
Do našeho týmu hledáme kolegy, kteří: 
 
- umějí komunikovat 
- mají zkušenosti s prodejem 
- chtějí podnikat  
 
 Nabízíme: 
 
-  možnost podnikání bez rizika a počátečních 
   finančních investic v rámci nejsilnější finanční 
   skupiny v ČR 
-  komplexní vzdělávací program pro získání 
   kvalifikace 
-  odpovídající finanční ohodnocení  
   (až 35 tis.Kč/měs. v 1.roce činnosti) 
-  možnost budovat si vlastní kariéru  
 
 
 

  
Pro získání bližších informací se obraťte na 
manažera regionální pobočky   
 
Pavel Churáček 
Mobil 731 870 196 
pavel.churacek@obchod.csobpoj.cz 
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Úvodník

Milí čtenáři!
Máme za sebou zápisy do prvních tříd. I když 

spousta škol vybudovala nové třídy, kapacita stá-
le nestačí. A vyskytl se další jev – obce, které jsou 
zřizovateli škol a nesou na svých bedrech náklady 
na rozšiřování kapacity, musí čelit nespokojenosti 
svých občanů. Těm se nelíbí, že peníze z obecního 
rozpočtu jdou na stavbu školy, kterou navštěvují 
i děti z jiných obcí a potom nezbývají finance na 
další potřebné akce – jako třeba na budování 
chodníků. Přečtěte si, jak tyto situace řeší  
v Kamenici nebo v Mukařově.

Třídit odpad je potřeba a kompostárny jsou 
skvělé zařízení. Jenže jejich provoz není tak 
jednoduchý, jak se může na první pohled zdát. 
Problémem je i to, že o kompost vlastně nikdo 
moc nestojí. Více čtěte na straně 8-9.

Děkujeme vám za přízeň, užijte si březen a za 
měsíc zase nashledanou

Helena Vlnařová, šéfredaktorka

Průhonice – Zápraží navázalo spolupráci s Bo-
tanickým ústavem AV ČR, v. v. i., který je majite-
lem Průhonického parku a zámku. Každý měsíc 
vám budeme přinášet tipy na zajímavé akce. 

„Našim cílem je tento nádherný park, který se 
pyšní označením Národní kulturní památka a pa-
mátka UNESCO, více otevřít lidem,“ říká Kateři-
na Poláková z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. 
„Chceme, aby se návštěvníci naučili do Průhonic-
kého parku chodit nejen za unikátní přírodou, ale 
aby začali toto místo vnímat jako živé kulturní cen-
trum, kam stojí za to přijít každý měsíc minimálně 
jednou,“ dodává s úsměvem paní Poláková. „Pro 
návštěvníky chystáme zajímavé kulturní, populár-
ně naučné i sportovní akce pro celé rodiny.“

Gal erie Artinpark v prostorách zámku 
vám bude pravidelně představovat výrazné 
oso bnosti českého výtvarného umění. A na 
co se můžete nyní těšit?

■ A kce s názvem „Dinosauři u dalekohle-
du aneb Vesmír očima dítěte se uskuteční  
14. března od 14 hod. 
Pře dnášku, která je součástí výstavy Jirky 
Housky, povede RNDr. Petr Škoda, CSc. Do-
spěláci a především děti se dozvědí například, 
pro č měli dinosauři pozorovat Vesmír, proč 
pozorujeme vesmír my, jaký bude konec světa 
a zda vůbec nastane.
Vstupné je v ceně vstupenky do parku. Navíc 
se můžete těšit na vesmírné dobroty v zámecké 
kavárně Taroucafé.

■ Do 29. března můžete přijít obdivovat díla 
Jiřího Housky v rámci výstavy nazvané „Od 
mamutů k Měsíci“.
Mezi jeho časté náměty patří krajina a sci-fi vý-
jevy. Rád se věnuje malbě vyhynulých, či vědě 
neznámých zvířat, což souvisí s jeho zájmem 
o přírodní vědy, jako jsou paleontologie a kryp-
tozoologie. Díla J. Housky jsou zastoupena i ve 
sbírkách Národní galerie v Praze.

■ S lavnostní 
vernisáž výstavy 
Jas ana Zoub-
ka se uskuteční  
3. dubna v 18 hod.
Výstava představí 
grafické i sochař-
ské práce jednoho 
z nejvýraznějších 
současných před-
stavitelů postmo-
derní vlny české-
ho umění.

průhonický park a zámek 
nejméně jednou za měsíc
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Školy na Zápřaží

Kam enice – Místní základní 
škola jako téměř všechny školy na 
Pra ze-východ bojuje s nedostat-
kem kapacity. Ačkoliv Kamenice 
nem á uzavřeny žádné smlouvy 
o s polečném školském obvodu 
a tudíž není povinna přijímat žáky 
z okolních obcí, dělá to, ale s čím 
dal  většími obtížemi. Zdá se, že 
nas tává doba, kdy kapacita pře-
stává stačit i pro místní děti. Proto 
se nástavba školy jeví jako jediné 
řešení a obec také získala na akci 
dot aci. Některým obyvatelům 
se však nelíbí, že nástavba bude 
stát hodně peněz a příliš se zatíží 
obecní rozpočet. Domnívají se, že 
Kamenice by se bez zvýšení kapa-
city školy obešla nebo by stačilo 
nějaké „levnější“ provizorní řeše-
ní. O reakci jsem požádali starostu 
Pavla Čermáka.

„O nutnosti dostavby naší školy 
se hovořilo již dlouho. Až na kon-
ci roku 2013 začalo být jasné, že 

dotace na rozšíření kapacity stáva-
jících škol budou v roce 2014 sku-
teč ně vypsány,“ vysvětluje Pavel 
Čer mák. „Je to poprvé za dvacet 
let , kdy stát systematicky podpo-
řil  investice do rozšíření budov 
základních škol. Před tím se vždy 
jed nalo jen o „porcování medvě-
da“, to znamená, že peníze na roz-
šiřování škol ze státního rozpočtu 
uvo lňoval pouze Rozpočtový vý-
bor PS PČR na základě pozměňo-
vac ího zákona, kde hrají velkou 
roli lobbistická vyjednávání. 

Na dotační výzvu jsme ihned 
zareagovali a ještě v prosinci 2013 
vyp sali veřejnou soutěž na studii 
nástavby školy. Z osmi soutěžících 
jsm e vybrali dva vítěze ke zpra-
cování studie, ze kterých následně 
vze šel nynější vítězný návrh. Při 
zpracovávání projektové dokumen-
tace projektant, architekt i inženýři 
růz ných profesí velmi intenzivně 
konzultovali se školou její potřeby 

a analyzovali dnešní stav a provoz. 
Cílem bylo zvýšit prostorovou ka-
pacitu školy o 6 učeben a současně 
vytvořit vhodný prostor pro starší 
děti, které tráví ve škole čas mimo 
vyu čovací hodiny a nemohou už 
cho dit do školní družiny. S tím 
vzn ikla potřeba zvýšit kapacitu 
školní jídelny a upravit šatny. 

Kolik by tento projekt podle va-
šich propočtů stál?
Přibližně 5 tisíc korun za kubický 
metr, celkem 42 milionů korun za 
zas tavěnou plochu více než 1200 
m2 (v tabulkových cenách), a obec 
toto bude stát z vlastních peněz při-
jatelných 12 mil. Kč. Ze zkušenosti 
víme, že při soutěžích o dodavatele 

dočká se kamenice zvýšení kapacity školy?

Všechny základní školy v Čechách mají po zápisech do prvních 
tříd. A jak zápisy probíhaly u nás na Zápraží? Jak se dalo 
očekávat, několik škol zaznamenalo převis dětí, které nemohly 
být přijaty. Konečná čísla však zatím nejsou přesná, protože se 
jedná o odkladech školní docházky, nejsou ukončená vyšetření 
v pedagogicko – psychologických poradnách, a někteří rodiče se 
dostavili na více zápisů. Z tohoto důvodu nebyla v době uzávěrky 
uzavřena konečná čísla ani ve všech třech říčanských školách. 

Školy zvyšují svoji kapacitu, ale stejně to nestačí!
Mnichovice – K zápisu do ZŠ 

T. G. Masaryka Mnichovice se do-
stavilo celkem 125 dětí (85 z Mni-
chovic, 16 ze Všestar, 9 z Hrusic, 
10 ze Struhařova, 5 z jiných obcí). 
„U některých dětí ještě do konce 
kvě tna budou rodiče spolu s od-
bor níky zvažovat, zda dítě má 
nas toupit v září do školy či zda 
by bylo vhodnější ještě o rok po-
čka t,“ informovala nás ředitelka 
Marcela Erbeková. „Přesný počet 
nov ých školáků budeme znát až 
v z áří. Již nyní však víme, že 3 
první třídy nám letos stačit nebu-

dou. Ve školním roce 2015/16 mu-
síme otevřít 4 třídy prvňáků. Cel-
kový počet žáků školy se rozroste 
na více než 550 žáků. A ti už se 
opravdu do stávajících prostor ne-
vejdou. Letošní školní rok je tudíž 
i rokem stavebním. Budova školy 
v ulici Bezručova nám do září vy-
ros te o 1 patro. Získáme navíc 8 
kme nových a 2 odborné učebny. 
Momentálně společně se zřizova-
telem a školskou radou plánujeme 
org anizaci nového školního roku 
- od umístění tříd, přes stravování 
až po personální obsazení.“ 

Uhř íněves – ZŠ Bratří Jandusů 
- K zápisu přišlo 132 dětí a přijato 
byl o 103 dětí. „Ještě musíme po-
čít at s odklady školní docházky,“ 
vys větluje ředitel Jiří Měchura. 
„Plánujeme otevřít 3 třídy po cca 30 
žácích. Přijímali jsme pouze děti ze 
spádové oblasti naší školy. Bohužel 
jsme nemohli přijmout ani děti, kte-
ré mají u nás ve škole sourozence, 
což  nás moc mrzí. Nyní probíhá 
veřejná zakázka na novou přístavbu 
II, která bude napojena na přístavbu 
I (otevřena v září 2013). Pokud ne-

nastanou komplikace, měla by být 
pří stavba II otevřena v září 2015. 
Vzniknou v ní 4 kmenové třídy (do-
pol edne pro I. stupeň, odpoledne 
pro  školní družinu). Zájem o naší 
ško lu dlouhodobě překračuje naše 
možnosti, což nás na jednu stranu 
těší, ale na druhou mrzí, že nemů-
žeme vyhovět všem.“

Uhříněves – ZŠ U Obory – Pře-
vis  zaznamenala i druhá základní 
ško la MČ Praha 22. Dostavilo se 
celkem sto dětí a přijato bylo 93. 
I zde se ještě jedná o odkladech.

Velké Popovice – Výsledky zápisů zná i základní škola ve Velkých Popovi-
cích, kam se dostavilo 70 předškoláků se svými rodiči. „Vzhledem k tomu, že 
jsme zažádali o navýšení kapacity školy, můžeme přislíbit, že přijmeme všechny 
děti. Otevřeme celkem tři první třídy,“ říká zástupkyně ředitele paní Fusková.
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dočká se kamenice zvýšení kapacity školy?

stavby se ceny mohou velmi snížit 
oproti tabulkovým cenám. Celá ná-
stavba je vymyšlená jako samostat-
ný funkční celek, provozně nezá-
vislý na zbytku školy, který se může 
např. za 30 let změnit v něco zcela 
jiného, co bude více potřeba, pokud 
bude v Kamenici méně dětí (napří-
klad denní stacionář pro seniory).

Něk teří obyvatelé Kamenice 
se domnívají, že nástavba není 
potřeba a kapacita školy je pro 
místní děti dostačující. Že rozší-
řením kapacity pomůžete přede-
vším „cizím“ dětem…
Jednou z možností je školu uzavřít 
jen pro „vlastní“ a nezajímat se o to, 
kam budou chodit děti z obcí, které 
do kamenické školy chodily od ne-
pam ěti. Účinnost tohoto řešení je 
vša k sporná a navíc může pomoci 
jen dočasně. Již druhým rokem Ka-
menice pro sebe potřebuje více než 
80 míst v první třídě. To je na dvě tří-
dy moc, nezbývá než otvírat tři třídy 
v ročníku a za 7 let nám bude chy-
bět 6 učeben. Kamenice hlavně díky 
migraci roste a podle demografické 
studie dosáhne časem možných 7 ti-
síc obyvatel. Později už bude muset 
svůj problém řešit bez pomoci státu, 
protože na rozdíl od nás se ve zbytku 
republiky školy pro nedostatek žáků 
uza vírají. To je hlavní důvod, proč 

si stojíme za navrženým řešením, 
využít nyní dotaci a zvýšit kapacitu 
školy. A ještě jedno upřesnění – po-
kud někdo argumentuje, že nynější 
celková kapacita školy je dostatečná, 
je nutné přihlédnout k tomu, kde ta 
volná místa jsou. Nemůžeme dát na-
příklad šest prvňáků do sedmé třídy 
jen proto, že tam je tabulkově volno.

Kamenickou školu navštěvuje mno-
ho dětí ze Sulic, hovořili jste se sta-
rostou Sulic o možné spolupráci?
Samozřejmě. Sulice byly ochotny 
se na nástavbě finančně podílet, 
ale  vzhledem k tomu, že nástav-
ba nebude realizována do začátku 
nov ého školního roku, musí Su-
lic e najít jiné řešení. Z různých 
set kání starostů vyplynulo, že 
každá obec nad 1000 obyvatel by 
měl a mít vlastní školu, alespoň 
prv ní stupeň, aby se současný 
problém přeplněných škol v okolí 
Prahy vyřešil.

Kdy  se začne stavět? Už zastu-
pitelstvo rozhodlo o tom, zda dá 
této investiční akci zelenou?
Rozpočet se bude schvalovat za-
čátkem března, teprve pak bude 
jas né, zda je možné v projektu 
pok račovat a stavbu dokončit 
ješ tě letos anebo zda současné 
zpo ždění nabrané obtížným vy-
jed náváním po volbách odsune 
stavbu do dalšího roku s rizikem 
ode jmutí dotace 29 miliónů ko-
run. Přál bych si, aby zastupitelé 
zodpovědně a včas rozhodovali. 
Něk dy i dobře míněný odklad 
roz hodnutí může způsobit ško-
du. Příprava a realizace kompli-
kovaného díla bude tedy vyžado-
vat  naši mimořádnou pozornost 
po celý zbytek letošního roku. 

K zápisu přišlo 122 dětí a při-
jmout lze pouze 90. Otevřeny 
budou celkem tři třídy.

Školy zvyšují svoji kapacitu, ale stejně to nestačí!
Strančice – „Pro každého před-

ško láka i jeho rodiče je zápis do 
prv ní třídy významnou událos-
tí, “ říká ředitelka školy Kateřina 
Sch ejbalová. „Proto se všichni 
sna žíme, aby proběhl v klidné 
a laskavé atmosféře. K jejímu vy-
tvoření přispěli opět žáci 9. třídy, 
kte ří tradičně malé předškoláky 
při vítali převlečeni za pohádko-
vé bytosti a zápisem je provázeli. 
Jak o odměnu za své výkony si 
pak  děti domů odnášely drobné 
dár ečky, které pro své budoucí 
spo lužáky vyráběli všichni žáci 
naší školy. Letos opět byly u zápi-
su paní učitelky z mateřské škol-
ky v rámci vzájemné spolupráce. 
Kapacita školy je i přes dokončení 
přístavby naplněna. Ve spolupráci 
se zřizovatelem mapujeme situaci 

tak, abychom mohli vždy přijmout 
všechny děti ze školského obvodu 
Str ančice. Letos bylo přijato cel-
kem 49 žáků a otevřeny budou dvě 
první třídy. 

Kostelec n.Č.l. – Zápis probíhal dva dny, ale většina budoucích žáčků 
se dostavila v doprovodu svých rodičů již první den zápisu. „Přivítali 
jsme 120 dětí, rodiče dvou dětí žádají o odklad a dalších 26 čeká na 
vyjádření poradny a odborného lékaře, někteří z nich ještě nejsou roz-
hodnuti, zda o odklad školní docházky o jeden rok požádají. Již nyní se 
tedy těšíme na 92 šikovných prvňáčků,“ uvedla Jitka Kunteová.

Senohraby – ZŠ v Senohrabech vznikla původně jako malotřídka, nyní zde 
funguje pět samostatných ročníků. Nejde o spádovou školu, přesto sem chodí 
děti z mnoha okolních obcí – Hrusice, Pětihosty, Čtyřkoly, Zaječice, Turkovi-
ce. Budova je po celkové rekonstrukci s přestavěným podkrovím, kde vznikla 
nová multifunkční třída. Letos přišlo k zápisu 31 dětí a přijato bylo 24.
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Život v kraji 

Muk ařov – Obec Mukařov získala dotaci 
z ministerstva financí na přístavbu budovy ZŠ 
Muk ařov. V nové třípodlažní stavbě vyroste 
osm kmenových učeben a čtyři specializované 
učebny. Zároveň zde bude nově vyřešeno i par-
kování před školou. „Než jsem dotaci získali, 
stálo nás to více než rok příprav a vyjednávání. 
Nyn í stavba běží, ale práce a starosti neubý-
vají, naopak,“ říká starosta Rudolf Semanský. 
„Stavba takového rozsahu s sebou přináší kaž-
dodenní problémy, které musíme operativně ře-
šit. Každý týden je navíc naplánován kontrolní 
den. Stavba ale utěšeně roste, a to bez větších 
komplikací.“

Bud ou se obce, se kterými máte uzavřenu 
sml ouvu o společném školském obvodu na 
stavbě finančně podílet?
Povinnou školní docházku zajišťujeme pro Ba-
bice, Doubek, Klokočnou, Louňovice, Svojeti-
ce, Štíhlice a Tehovec. Tyto obce se již finančně 
podílely na stavbě kontejnerových tříd a přislí-
bily, že se budou podílet i na nové budově. Ov-
šem jednání stále trvají. 

Již jsou podepsány konkrétní smlouvy o spo-
lupráci?

Sml ouvy byly zatím podepsány pouze na 
spo lufinancování projektové dokumentace. 
Nyn í s obcemi upřesňujeme znění smluv 
o spolufinancování stavby a s tím souvise-
jíc ích smluv o spádovosti. Ale protože se 
v některých obcích po volbách změnila za-
stupitelstva, máme bohužel i případy, kdy se 
novému vedení obcí zdá vypočtený finanční 
podíl příliš vysoký. Zaznamenali jsme i po-
žad avky na zapracování garancí do smluv 
o s pádovosti, které by dostatek míst pro 
žák y z okolních obcí zajišťovaly např. na 
dobu deseti let. Vcelku pochopitelné je, že 
obce vyžadují záruky, že pro jejich děti bu-
dou v naší škole dostatek místa, ale je třeba 
si uvědomit, že v některých okolních obcích 
pro bíhá masivní výstavba a jednou nemusí 
ani v nové škole kapacita postačovat.

S penězi z okolních obcí tedy zatím nemůže-
te v obecním rozpočtu počítat?
Poč ítat snad ano, ale rozpočet musel být 
ses taven tak, jako by žádné příspěvky od 
oko lních obcí nepřišly. I přesto se nám po-
dař ilo sestavit vyrovnaný rozpočet, který je 
sice napjatý, ale který chod obce neochromí. 
V případě, že pak smlouvy dojdou naplnění, 

bude možno uvolněné finance použít na další 
důležité akce v obci.

Kolik bude škola stát?
Cena za kterou byla stavba vysoutěžena, je cca 
25 milionů bez DPH. Poskytnutá dotace činí 
70%, o zbývajících 30% se musí podělit spádo-
vé obce ze svých rozpočtů. Stavba by měla být 
hot ova o prázdninách a pokud bude vše včas 
zkolaudováno provoz bude zahájen na začátku 
školního roku 2015.

Ško lní družina funguje v samostatném ob-
jek tu v Příčné ulici, mimo areál školy. Jak 
budete řešit provoz družiny, přesunete ji do 
uvolněných kontejnerů?
Obj ekt školní budovy pochází z třicátých let 
minulého století a má poměrně zajímavou his-
torii, i když to je na jiné vyprávění. Podstatné 
je, že objekt již nutně potřebuje opravit – roz-
vody sítí, topení, výměna oken, zateplení celé 
budovy. Nejlogičtějším krokem se zdá přesun 
družin do stávajících kontejnerů u školy a z dů-
vodu úspory energií je v jednání i přesun sou-
kromé školičky a mateřského centra, které mají 
v současnosti v objektu v Příčné také své záze-
mí a nabízejí služby našim obyvatelům.

obce o spolufinancování přístavby školy stále jednají

Vážení přátelé, rád bych vám poděkoval za vaši podporu a za to, 
že k nám do Sportovně kulturního centra v Ondřejově tak rádi cho-
díte. Dovolte, abych krátce zrekapituloval naši činnost v posledních 
šes ti letech. Změnilo se toho mnoho. Ze SKC se stalo místo, kde se 
koná více než čtyřicet zájmových kroužků týdně včetně víkendových 
akcí a setkávají se zde lidé ze širokého okolí. Těší mě, že jsem mohl 
poznat tak skvělé lidi jako je například Láďa Machota, Olga Šípková, 
Lucka Mášová, Honza Beránek, Iva Mračková, Radka Škochová, Ire-
na Pudíková a mnoho dalších. Těší mě, že SKC dalo prostor i mnoha 
lektorům, kteří teprve začínali a dokázali rozjet skvělé projekty a naši 
návštěvníci si je oblíbili. A o to jde! Jedním z cílů SKC je dát šanci 
všem, kteří chtějí něco dělat a chtějí to dělat dobře a s nadšením. Pro-
to se vedení SKC snaží začínající lektory podpořit, ať už nákupem po-
můcek, zvýhodněným nájmem atd. Snažíme se vycházet vstříc a věřte, 
že takový přístup se nám vyplácí. 

Jedním z projektů, které jsme pomáhali rozjíždět, je mateřské cen-
tru m Beruška v čele s paní Zadákovou. Zpočátku chodilo jen pár 
dětí. Ale nevzdali jsme se a SKC paní Zadákovou podporovalo, aby 
pře klenula těžké začátky. Zavedli jsme systém slev na nájemném 
a i nvestovalo se do zařízení a úprav herny. Například jsme dětem 
vybudovali nové toalety, vyměnila se podlaha a koupili nový náby-
tek. Domnívám se, že tak výborné podmínky pro rozjezd má málokdo. 
Nakonec se situace zlepšila a díky dobrému přístupu paní Zadákové 
k d ětem, začalo být v mateřském centru plno. Což je skvělé, a my 
můžeme napřít síly do dalších činností. Rádi bychom pořídili venku 
nové dětské hřiště, pozemek již byl obcí zakoupen a já nyní jako vždy 
shá ním peníze na další investici. Také pomáháme rozjet nový pří-
městský tábor atd. Další co musíme, je upravit podmínky fungování 

mateřského centra. Dětí přibylo, což je náročnější na údržbu a úklid 
prostor a také na spotřebu energií. Všechny tyto náklady musí pla-
tit  SKC. Nyní stojíme před jednáním o nových podmínkách a nové 
smlouvě s MC Beruška. Jednání zatím nepřinesla očekávaný výsle-
dek , což nás mrzí o to více, že SKC na potřeby mateřského centra 
vždy reagovalo vstřícně. Doufáme však, že se dohodneme a budeme 
s „beruškami“ spolupracovat i nadále.

Pokud máte nápad na nějakou skvělou aktivitu či službu lidem, ozvěte 
se nám a třeba vám také pomůžeme s rozjezdem.

Za celé SKC děkuje Hynek Kašpar, manažer centra.

SKC Ondřejov děkuje za spolupráci a těší se na další nápady
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Mirošovice – V prosinci minulého roku byl 
obci Mirošovice udělen kolaudační souhlas se 
stavbou chodníků v rámci už druhé etapy budo-
vání bezpečnostních prvků na krajských komu-
nikacích procházejících obcí. 

„Tentokrát se jednalo o výstavbu cca 850 m 
dlouhého a 1,5 m širokého asfaltového chodní-
kového pásu, vedoucího podél ulice Senohrab-
ské (III. třída) až ke hřbitovu na kraj obce,“ sdělil 
nám starosta MUDr. Tomáš Zvěřina. „Součástí 
stavby byla instalace nových svodidel, poklád-
ka slepecké dlažby a dešťové kanalizace, oprava 
vje zdů do objektů, vznikl jeden regulérní pře-
chod a jedno místo pro přecházení. Ale pozor, 
zde nemají chodci absolutní přednost! Také byly 
osazeny nové dopravní značky a zrcadla, obno-
veno vodorovné dopravní značení apod. Z cel-
kových nákladů 5,8 mil. Kč uhradil SFDI 85%, 
zbytek pokryl obecní rozpočet.

Bohužel, náklady na vybudování posledních 
sto metrů na hřbitov šly celé za námi, protože 

platí hodně zvláštní pravidlo o tom, že dotace je 
poskytnuta pouze na chodník v celé délce bez 
přerušení. Hřbitov leží mimo obec a my jsme 
chodník museli přerušit na mostě přes benešov-
skou silnici. Jiné řešení bohužel neexistovalo. 
Toto pravidlo mě pěkně naštvalo, ale už jsem 
se s tím smířil,“ říká s úsměvem mirošovický 
starosta. 

Ve výstavbě chodníků chceme pokračovat
„V zajištění bezpečnosti chodců výstavbou 

chodníků podél krajských komunikací chceme 
samozřejmě pokračovat a tak jsme rádi, že jsme 
sti hli do 6. ledna podat žádost na III. etapu. 
Předmětem této části bude nejen spojení I. a II. 
etapy (chodníky na Hlavní – II. třída s chodní-
ky na Senohrabské), ale uprostřed stavby v ko-
ordinaci se Středočeským krajem rekonstrukce 
mostku přes Kunický potok, která bude vedle 
vým ěny celého svršku obsahovat i výstavbu 
dlo uho toužebně očekávaného levostranného 
1,5  m širokého chodníku! Od Krajské správy 

údržby silnic SK jsme již obdrželi prohlášení 
o zajištění financování akce v tomto roce a tedy 
pevně věříme, že tyto dvě projekčně samostatné 
stavby splynou do jednoho celku a nenastane 
podobný problém s odděleným financováním. 
Urč itě nás opět nemine 4-5 měsíční uzavírka 
Senohrabské, ale to se dá vydržet! Tak snad vše 
klapne,“ věří Tomáš Zvěřina.

Čeká nás uzavírka Senohrabské! ale to vydržíme

Mostek přes Kunický potok.

Říč any – Nově zre-
konstruovaná sportovní 
hal a byla slavnostně 
ote vřena. Práce byly 
zah ájeny na podzimu 
loň ského roku. Done-
dávna se město za svo-
ji sportovní halu spíše 
sty dělo. Původní stará 
a n evzhledná budova 
se však během necelých 
šes ti měsíců proměnila 
v moderní a architekto-
nicky velmi vkusnou stavbu, která nabízí pro sportovce velmi komfortní 
prostředí. 

Zás adní úpravou prošel vnější plášť haly, který nyní tvoří trvanlivý 
bezúdržbový plech. V interiéru byl kladen důraz jak na univerzální ce-
listvý povrch hřiště vhodný pro všechny sporty, tak třeba i na předokenní 
žaluzie, které budou sportovce chránit před sluncem. Novinkou je propo-
jení tribuny se zázemím pomocí lávky. Lidé si tak budou moci o přestávce 
při zápase dojít pro občerstvení a nevstupovat na hrací plochu. Kompletní 
opravě sportoviště předcházela rekonstrukce vedlejší budovy se zázemím 
s šatnami, minisálem na cvičení, zasedací místností a se sociálním zaří-
zením. V přízemí je navíc i opravený bufet s občerstvením. Tyto prostory 
se veřejnosti otevřely už před rokem.   

Modernizace haly stála necelých 17 milionů korun. Z toho vnější kabát 
– zateplení pokryla z cca 90 % dotace z Operačního programu Životní 
prostředí SFŽP.

„Sportovní hala neuvěřitelně prokoukla. Říčany jsou městem sportu, 
tak doufám, že hala dostane zabrat, bude plně vytížena a lidé tu propotí 
nejedno triko,“ uvedl starosta Říčan Vladimír Kořen.

Foto: Rudolf Flachs

opravená hala začala sloužit 
sportovcům

Ondřejov – Konečně! Po několika letech spatříme, bude-li jasno, částečné 
zatmění Slunce. Jev bude pozorovatelný v celém průběhu. Maximální fáze 
zatmění proběhne poměrně vysoko nad obzorem, Slunce bude ve výšce 36 
stupňů. Toto páteční zatmění bude největší v České republice viditelné mezi 
lety 2011 až 2026. Zatmění začne v 9:37, maximální fáze nastane v 10:46 
a Měsíc při ní zakryje shora přes 74 procent slunečního disku. Zatmění skon-
čí v 11:57. Jako úplné bude zatmění pozorovatelné v Severním moři, vyces-
tovat za ním je vhodné především na Faerské ostrovy. Na další částečné za-
tmění Slunce si budeme muset počkat až do 20. června 2021.

Přijďte na hvězdárnu v Ondřejově! 
Průběh zatmění můžete pozorovat sami přes filtry (svářečské sklo hus-
tot y 12 až 14 nebo speciální brýle na pozorování zatmění), ale také 
na hvězdárně Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Od 9:20 do 
12:00 bude pro školy a veřejnost otevřena Západní kopule historické 
hvě zdárny, stanoviště Sluneční patroly Slunečního oddělení a v sále 
budovy Slunečního od-
děl ení budou probí-
hat  krátké informační 
pře dnášky o zatmění 
a o naší nejbližší hvěz-
dě.  Zdarma! Veřejnost 
se nemusí objednávat, 
ško ly prosíme o ob-
jed nání na emailu ex-
kurze@asu.cas.cz nebo 
telefonu 725 948 910. 

Částečné zatmění slunce 
nastane 20. března

V letošním roce nás čeká ještě jedno zatmění, které budeme moci 
z České republiky pozorovat. 28. září 2015 v ranních hodinách pro-
běhne úplně zatmění Měsíce. 
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Do konce roku 2014 neměly 
obce ze zákona povinnost biood-
pad třídit a ani ho zvlášť likvido-
vat . Mohly s ním nakládat v růz-
ném  právním režimu a stačilo, 
kdy ž dodržovaly zákon o odpa-
dech z roku 2001. Novela zákona 
platná od začátku roku 2015 však 
pro  obce zavedla mnoho nových 
povinností. Některé obce a přede-
vším větší města se však na změny 
připravily předem a s pomocí tuč-
ných dotací z ministerstva životní-
ho prostředí (potažmo EU) budo-
valy kompostárny, svým občanům 
roz dávaly domácí kompostéry, 
pro střednictvím smluvních firem 
začaly zajišťovat svoz bioodpadu 
v hnědých popelnicích, nebo pod-
porovaly vznik komunitních kom-
postáren. 

Tre nd oddělovat biologicky 
roz ložitelný odpad od ostatního 
odpadu je určitě správný a v sou-
lad u s trvale udržitelným rozvo-

jem. Problém by však mohl nastat 
v ne příliš koordinované výstavbě 
kom postáren, kterých začíná být 
pří liš mnoho a obce nemají s ve-
dením takovýchto provozů zkuše-
nosti. Dokud provoz kryje dotace, 
je vše v pořádku, ale když dojdou 
pen íze, nastává problém. Jen pro 
zaj ímavost – v celé Francii fun-
guje cca 300 kompostáren a v ČR 
jich je už něco přes 230 a staví se 
další. 

Na názor jsme se zeptali pana 
Žilíka, který již několik let provo-
zuje rodinnou kompostárnu v Že-
liv ci. Ta zajišťuje svoz biodpadu 
pro firmy i domácnosti ze široké-
ho okolí. Kompostárna v Želivci 
je příkladem toho, jak má takovéto 
zařízení správně fungovat. Na ex-
kurze sem jezdí školy a také nej-
různější české i zahraniční firmy.  

„So učasná legislativa neudává 
mno ho konkrétních pravidel pro 
zřizování a provoz takovýchto za-

řízení,“ vysvětluje pan Žilík. „Pro-
to v mnoha obcích vyrostla celá 
řada různě velkých kompostáren, 
které pracují s různými technolo-
gie mi. Není žádný nástroj, který 
by budování kompostáren nějak 
koordinoval. Této nepřehledné si-
tuaci neprospěl ani fakt, že spous-
ta obcí a měst získala dotace na 
technologie nebo dokonce na celý 
pro voz kompostárny. Obce tedy 
nic  nenutí chovat se hospodárně 
a z amyslet se, jak bude kompo-
stárna fungovat, až dojdou dotač-
ní peníze. Provoz kompostárny je 
nejčastěji dotován na dobu pěti let 
a podmínky dotace provozovateli 
ukládají, že nesmí za ukládání bio-
logicky rozložitelného odpadu, ani 
za výdej kompostu vybírat žádný 
poplatek.

Po pěti letech „ochrany“ obce 
čas to zjistí, že je kompostárna 
ztrátová, že její provoz stojí pení-
ze a pak k nám přicházejí a žádají 
o radu.

Je ekonomicky náročné vést 
kompostárnu?
Je nutné připravit si dobrý eko-
nom ický plán. Domnívat se, že 
kom postárna „pojede“ sama bez 
nák ladů a bez práce a stačí jen 
bioodpad vršit na jednu hromadu, 
je velký omyl!

V čem ještě vidíte chybu, kromě 
toho, že obce podcení ekonomic-
kou  stránku provozu kompo-
stárny?
Ve špatně zvolené technologii 
a v elikosti kompostárny. A to je 
opě t chyba nedostatečné legisla-
tiv y, kdy zákon obcím umožňuje 
vybudovat prakticky cokoliv a ne-
existují ani žádné manuály, studie, 
jak toto zařízení správně provozo-
vat . I my jsme si museli všechno 
zji stit sami. Zkušenosti jsme čer-
pali i v zahraničí.

Obc e většinou volí malé kom-
postárny, protože se domnívají, že 
bud ou menší i provozní náklady. 
Ale to je omyl! Naše kompostárna 
o rozloze 1,5 ha, kdy zpracovává-
me 12 000 tun BRO, je nejmenší 
možná velikost, kdy lze ještě pro-
voz  ekonomicky udržet. Menší 
provozy jsou ztrátové.

Co se týče technologie – Jedna 
var ianta je zpracování bioodpadu 
v řádcích, které jsou 1,5 metrů vy-
soké. Což je hraniční velikost. Men-
ší řádky rychleji vysychají a neudrží 
potřebnou teplotu. Větší zase nelze 
pořádně promíchávat a okysličovat. 
Je výhodnější mít více zakládek 
(řádků), které můžete upravovat tak, 
aby  kompost dozrával postupně. 
V těchto řádcích lze také bezpečně 
zpracovávat kaly z ČOV.

Když dojdou peníze z dotace, obce si často nevědí s kompostárnami rady
Kompostárny v Čechách rostou jako houby po dešti a výjimkou není ani náš region. Kompostárny slouží k ekologické 
likvidaci biologicky rozložitelných odpadů (BRo), které tvoří velký podíl (až 2/3) v celkovém množství komunálního 
směsného odpadu. Snahou státu je tento podíl zmenšit a docílit toho, aby na skládky a do spaloven putovalo čím dál 
tím méně odpadu. ostatně to České republice nařizují i směrnice EU.

Překovávač prokysličuje zakládku kompostu.

Přivezený bioodpad putuje nejdříve do drtičky.



ZapraZi.eu  |  9

Život v kraji 

Když dojdou peníze z dotace, obce si často nevědí s kompostárnami rady
Dru há varianta je kryté kom-

pos tování, které v současné době 
při pravujeme s provzdušňováním 
a o dsáváním zápachů přes biofil-
try . Cca během jednoho měsíce 
dochází k hygienizaci a stabilizaci 
kom postu a následně se promí-
chá vá v řádcích. Tato varianta je 
úspornější o 30% na čas a o 50% 
na energie na zpracování bioodpa-
du a výrobu kompostu.  

Kompostárny často zpracovávají od-
pad tak, že všechno navážejí na jednu 
velkou hromadu. To je špatně?
Ten to postup je anaerobní, tedy 
bez  přístupu kyslíku. Odpad se 
tímto způsobem zpracovává mno-
hem  déle – trvá to až rok a ne-
dos ahuje takové kvality. Takto 
obr ovskou masu kompostu nelze 
řádně promíchat a místo kompostu 
vzniká bláto.

Aby  byl kompost kvalitní, musí 
mít  určitý podíl dusíku a uhlíku – 
ted y musí kromě trávy obsahovat 
i dřevo nebo suché listí. V praxi to 
funguje tak, že přivezený bioodpad 
put uje nejdříve do drtičky a podle 
pot řeby přidáváme dřevo (štěpku). 
Z takto najemno nadrceného mate-
riá lu uděláme zakládky a necháme 
pracovat přírodu. My jen každý den 
kontrolujeme teplotu, vlhkost, podle 
pot řeby kropíme, přikrýváme pla-
cht ou a překopáváme. Při každém 
pře kopávání sbíráme odpadky – 
rozhodně je tam nenecháváme a sa-
mozřejmě se musíme starat o jejich 
lik vidaci. Za dva až tři měsíce je 
kompost hotov a putuje do třídičky, 
kde se oddělí větší kusy dřeva a nám 
zbu de krásný kyprý kompost. Pro 
potřeby zahrádkářů ho ještě míchá-
me s pískem v různém poměru na 
substráty určené pro trávníky, pěsto-
vání zeleniny a další.

Kon troluje někdo kvalitu kom-
postu?

Naše kompostárna se řídí přísnými 
pravidly a naše výrobky mají certi-
fikáty, že jsou kvalitní a zdravotně 
nezávadné. Pokud není při výrobě 
ko mpostu dodržena správná tech-
no logie, mohou se v kompostu 
přemnožit zdravotně závadné bak-
te rie. A vy si pak takový produkt 
dáte na zahrádku a pěstujete rajčata.

Fu ngujete jako podnikatelský 
subjekt a musíte si na sebe vydě-
lat. Jak vnímáte, když nedaleko 
vá s vyroste dotovaná kompo-
st árna, která za výběr odpadu 
nic nevybírá?
To  je samozřejmě blbý! A také se 
st alo, že jsme o zákazníky přišli, 
pr otože přirozeně šli tam, kde za 
zpracování odpadu nemusí nic platit. 
A není to jejich chyba. To opět na-
rážíme na nekoncepční řešení státu, 
kterému je úplně jedno, že v někte-
rý ch oblastech jsou kompostárny 
jedna vedle druhé. Peníze se lijí do 
pr ovozů, které nemají šanci přežít 
a my, kteří oboru rozumíme, zatím 
krachujeme. Ale nechci si stěžovat, 
my to nějak zvládneme – jen je pa-
ra doxní, když kompostárny, které 
nám „braly“ partnery, se nás jdou po 
skončení dotace zeptat, zda bychom 
nechtěli jejich provoz převzít.

Je o hotový kompost zájem?
To  je další bolavé téma – když 
pominu drobné zahrádkáře, tak ze 
st rany velkých zemědělců zájem 
o kompost není. A opět je na vině 
po litika státu. Pro zemědělce je 
pohodlnější a ekonomicky výhod-
ně jší kupovat chemická hnojiva. 
Proč by se zaorávali s kompostem! 
Přitom například ve Francii, odkud 
jsme čerpali zkušenosti, stát dotuje 
zemědělce, kteří kompost používa-
jí. Pak se nesmíme divit, že je orná 
půda v Čechách v tak špatném sta-
vu. Ale to už zabíháme do jiného 
tématu ☺.

Konojedy – Konojedští se pyšní nejen nově zrekonstruovanou a static-
ky zajištěnou budovou obecního úřadu, ale i nově upraveným veřejným 
pr ostranstvím. „Před obecním úřadem stálo pět poškozených laviček, 
které se nám podařilo vyměnit za nové,“ sdělila nám starostka Michaela 
Růžičková. „Dále jsme odstranili překážející pískovcový kámen a místo 
něho umístili tři ozdobné vázy, které byly osázeny květinami (macešky 
nám kvetly ještě v únoru :-). V obci navíc přibylo pět nových odpadko-
vých košů. Veřejnou zeleň ve vsi bude nyní radost udržovat, neboť obec 
Konojedy pořídila i nový zahradní traktůrek s přívěsným vozíkem. Mo-
biliář a zahradní traktůrek obec Konojedy pořídila díky spolufinancování 
ev ropskou unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
v rámci osy IV LEADER. Konojedští zafinancovali svůj projekt pouze 
10% celkové pořizovací hodnoty.“

lavičky, odpadkové koše 
a traktůrek

Svojšovice – Pátý Šešovický masopust se pyšnil nejvyšší návštěvností 
- přišlo kolem 1000 návštěvníků. Už od rána svítilo sluníčko a tak se mas-
kám hezky pochodovalo ze Strančic, kde byl sraz, do Svojšovic. U stráž-
ního domku dráhy se přidal průvod z Předboře a Všechrom a tak všichni 
společně dokráčeli až na náves, kde byl připraven bohatý program a sa-
mozřejmě občerstvení. Celý program masopustu moderoval žák 9. třídy 
ZŠ Strančice Tomáš Mondschein.

Po děkování patří organizátorům SDH Svojšovice, ČČK Svojšovice, 
obci Strančice a Mateřskému centru Lodička.

přišlo kolem tisíce 
návštěvníků

Podstatné změny, které novela zákona o odpadech přináší:
■ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek 
ko munálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, 
plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
■ Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů: Na skládky je od roku 2024 
zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné 
odpady stanovené prováděcím právním předpisem (zatím není vydané).
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TECHOBBY .cz
Vybavení pro váš dům a zahradu

N OVÝ E-SHOP

Infolinka: 840 810 810 Greenhouse series

© 2013 ShelterLogic Corp. • 150 Callender Road, Watertown, CT 06795 • 800.932.9344 • www.shelterlogic.com  •  1/13

Package includes:
• (1) 6' x 8' x 6'6"   /  1,8 x 2,4 x 2 m   
     3 Rib All Steel Frame
• (1) One Piece Fitted Scrim Cover
 with Double-Zippered Door and 
 Half-Moon Screens
• (12) Bungee Fasteners
• (4) 15" / 38,1 cm Auger Anchors
•  Complete Hardware Kit
•  Easy Step-by-Step Instructions

Model # 70641

Quick-Snap Roll-Up Side 
Panels  with full-length 
screens add significant 
airflow and ultimate 
temperature control.

All Steel 1-3/8" Frame 
with DuPont™ Premium 
powder coat finish.

DeCorATiVe.  CoMPACT.  reADY To GroW Greenhouse.
Great looking design, innovative features, quality construction and best 

in class value come standard with the GrowiT organic Growers Decorative 
Greenhouse. Perfect for starting seeds and extending growing seasons.

Easy Slide CrossRail ™ 
locks down covers for 
optimal cover-to-frame fit.

Wing Nuts and Bolts  at every 
connection mean an easy NO 
TOOLS required assembly.

High Density Fabric-   
polyethylene cover blocks 
harmful UVA & UVB rays.

Half-Moon Zippered 
Screens on both end 
panels for adjustable 
airflow. 8'

2,4m
6'

1,8m

6'6"
2m

5' 1"
1,5m

33.5"
85cm

Packaging specifications:
• 1 Retail Box with full-color wrap label
• Container qty: 648
• Total box weight:  

 61.5 lbs. / 28 kg
• Box dimensions: 

 47.4 x 14.8 x 6.9 in.
           120,5 x 37,6 x 17,5 cm

6 x 8 x 6ft.,6in. 1,8 x 2,4 x 2 m

orGAniC GroWers DeCorATiVe 
GreenhouseTM       

QuADVenT TWo-Tone

25 990,-

25 343,-

5 642,- 1 154,-

4 700,-

2 952,-

Hliníkový zahradní Altán Acamar 300x300 cm

Původní cena 37 268 Kč

Původní cena 38 991 Kč

Původní cena 9 249 Kč Původní cena 1 550 Kč

Původní cena 7 231 Kč

Původní cena 3 244 Kč

Hliníková pergola 300x300 cm

Zahradní plechový domek Dabih 144x171 cm Stojan na dřevo Sadr 122x25x103 cm

Ukázkové centrum: ulice U Mototechny, 251 62 Tehovec, sjezd z hlavní silnice Golf Drive Tehovec

Vchodová stříška OneTrade standard 100x100cm

Fóliovník Fomal 3,24m² - 180 x 180 x 180 cm
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Pan u Janu Ficlovi jsme položili 
několik otázek. 

Jak ý sortiment společnost vy-
ráb ěla v začátcích a co nabízí 
nyní?
BON AVITA začínala s prodejem 
a n ásledně i výrobou sójových 
pot ravin (laicky pojmenovávané 
sój ové „maso“). Sójové výrobky 
se vyrábějí extruzní technologií 
a obdobným způsobem se vyrábějí 
i snídaňové cereálie, proto dalším 
log ickým krokem bylo rozšíření 
výr oby a nabídky tímto směrem. 
V současné době kromě sójových 
pot ravin a snídaňových cereálií 
BONAVITA nabízí i müsli, oves-
né kaše, trvanlivé pekařské a pu-
fované výrobky, tyčinky, těstoviny 
a popcorn.

Jak se vyvíjí požadavky a chutě 
zákazníků? Podle čeho rozhodu-
jete, jaký nový výrobek nasadíte 
nebo vylepšíte starý?
Zákazníci jsou zčásti konzervativ-
ní,  kdy stále nejkonzumovanější 
cer eálií jsou tradiční Corn flakes 
a cereální kakaové kuličky. Mnozí 
zák azníci ale vyžadují nové vý-
robky a příchutě, proto se snažíme 

uvést každý rok nějakou novinku. 
Pečlivě sledujeme trendy ve výži-
vě a preference chutí a podle toho 
se snažíme vymýšlet a vyvíjet 
nové výrobky. Nezapomínáme ani 
na výrobky, které již na trhu fun-
guj í – pokud je potřeba, původní 
rec eptury upravujeme, aby byly 
nutričně příznivější a chuťově vy-
laděnější.

Do jakých zemí své výrobky do-
vážíte a bylo náročné prosadit se 
na zahraničním trhu?
Vyv ážíme do více než 20 zemí 
světa (jak do Evropy, tak i mimo 
ni), podíl exportu tvoří téměř 50% 
naš eho obratu. Díky moderní 
a e fektivní výrobě dokážeme na-
bíz et na zahraničních trzích kon-
kurenceschopné výrobky, proto se 
nám v exportu stále více daří.

Kvalita vašich výrobků je dána 
i m oderním výrobním proce-
sem. Prozradíte nám, jak se ně-
které výrobky připravují, nebo 
jde o výrobní tajemství? Použí-
vát e nějakou speciální techno-
logii? 
Snídaňové cereálie se vyrábějí ex-
truzní technologií. 

Ext ruze je moderní technolo-
gický proces, který je z pohledu 
výroby potravin řazen mezi pro-
cesy pekařské. Během extruzní-
ho procesu je materiál (většinou 
mou ka nebo její směs s dalšími 
sur ovinami) s přídavkem vody 
vys taven vysokému tlaku a tep-
lot ě. Tyto podmínky umožňují 
výr azné zkrácení procesu tepel-
né úpravy na rozdíl od klasické-
ho pečení a zároveň umožní pře-
měn u hůře stravitelných látek, 
zej ména škrobů, na látky lépe 
stravitelné.

U v ýroby některých výrobků 
doc hází před ukončením vlastní 
extruze k vtlačení náplně do vlast-
ního výrobku. V takovémto přípa-
dě hovoříme o koextruzi a příkla-
dem mohou být oblíbené cereální 
taštičky Jeníkův lup.

Prodejnu najdete na adrese: Masarykova 660, Velké Popovice
Otevírací doba: Po - Pá: 6:00 - 17:00 hod.
Kontakty: tel.: 323 665 430, e-mail: info@bonavita.cz, www.bonavita.cz.

bonavita znamená „dobrý život“ 

Podniková prodejna s pekárnou ve Velkých Popovicích
V p odnikové prodejně nabízíme kompletní sortiment výrobků  
BONAVITA za výhodné ceny. 
Pokud rádi soutěžíte, můžete se zapojit do naší nové soutěže. Hraje se 
celkem o 100 tabletů Samsung nebo o chytré hodinky Samsung. Soutěž 
trvá v termínu od 1. března do 8. června 2015. Více informací najdete 
na www.soutezbonavita.cz.

Společnost BonAVItA, spol. s r.o., sídlící v Kunicích, 
patří mezi úspěšné české firmy. na trhu působí od roku 
1991 (tehdy pod názvem PRAGoSoJA) a již od začátku 
se zaměřila na zdravou, racionální výživu. Společnost 
BonAVItA se dokázala prosadit v těžké konkurenci a stala 
se jednou z nejoblíbenějších značek v České republice 
a navíc své výrobky úspěšně vyváží do zahraničí.

Spo lečnost BONAViTA získala 
mnoho ocenění. Řada výrobků spl-
ňuje výživová doporučení Světové 
zdr avotnické organizace, a pro-
to mohou nést označení Vím, co 
jím . Corn flakes se pyšní národní 
značkou kvality Klasa a mimo jiné 
i o značení originální produkt Zá-
praží. 
Co pro nás toto označení zna-
men á? „Vážíme si toho, že naši 
zák azníci oceňují, že jsme česká 
firma, která sídlí v podstatě„ v sou-
se dství“. Děkujeme za důvěru 
a budeme se i nadále snažit, aby 
s našimi výrobky byli naši zákaz-
níci maximálně spokojeni.“
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Co je MAS Říčansko, MASka?
● N ezisková organizace, která spojuje v partnerství obce, neziskovky 

i podnikatele a občany z Říčanska. Dnes je to celkem 50 partnerů, kte-
ří plánují a podporují místní rozvoj. Připojit se může každý, kdo má 
o dění zájem. 

● N ositel peněz, administrátor, který zprostředkoval v letech 2008 – 
2014 dotace pro 99 projektů za 46 milionů Kč. Teď se připravuje na 
nové dotační období fondů EU 2014 – 2020.

● Nástroj a konzultační místo pro starosty a zastupitele obcí, neziskovky 
i podnikatele. Nositel společné strategie rozvoje celého Říčanska. 

● Organizátor akcí, seminářů a konferencí pro odborníky i veřejnost.

Na čem teď MAS pracuje?
Protože MAS má za cíl rozvíjet území na kterém působí, tak kromě stá-
lých aktivit, připravuje novou Integrovanou strategii rozvoje území a dal-

ší dokumenty, které pomohou našim obcím a v nich působících organiza-
cí čerpat dotace z EU v období 2015-2020. Bez této práce by náš region 
přišel o minimálně 60 milionů Kč!
Rád i přijedeme k vám do obce – na zasedání zastupitelstva či besedu 
a povíme vám víc. O tom, jaké jsou možnosti teď a co se plánuje po roce 
2015. Volejte a pište. Jsme tu pro vás.

MAS Říčansko 

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

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

Aleš Rudl
projektový manažer MAS
Mobil: 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu

S preclíkem, znakem MASky neboli místní akční skupiny 
Říčansko, se setkáváte pravidelně na slavnostech a festivalech, 
seminářích, ale i na cedulích naučných stezek, hřišť a tělocvičen 
a v obcích po celém regionu. obecně prospěšná společnost se 
totiž stará už od roku 2007, aby se nám tu žilo lépe. 

Košatý strom, jako symbol rozmanitých
tradic a řemesel kraje za Prahou, vás
pro vází již čtvrtým rokem. Symbolika 
odk azuje na ruční práci, barvy evokují 
tep lo a vůni domova. to je značka ZÁ-
PRAŽÍ - originální produkt.

Říč ansko, kraj za Prahou neboli Zápraží, 
překvapuje od roku 2012 bohatstvím rozma-

nitých řemeslníků i výrobků, tradiční gastro-
nom ie a příjemného ubytování. Značkou se 
pyšní již 22 výrobců a 6 restaurací a penzio-
nů či hotelů. Značku uděluje MAS Říčansko 
pře devším potravinám, zemědělským a pří-
rodním produktům, řemeslným a uměleckým 
výrobkům. A dále stravovacím a ubytovacím 
slu žbám. Jestliže patříte na území Říčanska 
nebo Dolnobřežanska a jste na kvalitu a pů-
vod Vašich výrobků či služeb hrdí, přihlaste 
se. Příjem žádostí o nové certifikace probíhá 
do 31. 3. 2015. 

Pro  své certifikované výrobce máme k dis-
pozici 6 dřevěných stánků vínové barvy a nově 
i mobilní kovový stánek s nepřehlédnutelnými 
zelenými pruhy.

Více o značce a nabídce certifikovaných: 
http://www.regionalni-znacky.cz/zaprazi/

Kořeny a křídla řemesel a služeb na říčansku 

Když se řekne MASka…

Pětadvacet starostek a starostů a desítka za-
stupitelů z obcí patřících k regionu místní akční 
skupiny Říčansko se sešlo v úterý 17. února na 
společném rokování. MAS Říčansko, která po-
řádá pravidelné starostenské pracovní snídaně, 
vyu žila na první setkání roku 2015 pohostin-
néh o prostředí kaple Olivovy dětské léčebny. 
U pomyslného kulatého stolu byla diskutována 
témata kanalizace a zásobovaní pitnou vodou, 
ele ktronické aukce na společný nákup služeb 
a novela zákona o odpadech (povinnosti obcí 
na třídění a likvidaci biologicky rozložitelných 

odpadů). V rámci setkání proběhla i prezentace 
projektu Svazu místních samospráv ČR, před-
sta vena byla analýza dosavadní úrovně spo-
lupráce obcí na platformě MAS a nová řešení 
v o blasti součinnosti veřejné správy a místní 
komunity. MAS poté poskytla prostor pro jed-
nán í vedení a zástupců dobrovolného svazku 
obcí Ladův kraj.

Mís tní akční skupina, kvituje s povděkem 
velký zájem veřejných činitelů nad těmito te-
matickými debatami. Další setkání je plánová-
no na červen.

snídaně starostů
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NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo 
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější 
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi 
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc 
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při 
využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým 
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

mojefabiacombi.cz

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou 
prodlouženou na 5 let.

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz

Untitled-104   1 11.2.2015   13:43:09

Jsme tu pro všechny
Kva litní menu a profesionální 
slu žby chceme dopřát všem – li-
dem, kteří k nám zajdou na oběd 
nebo na pracovní schůzku, párům, 
kteří u nás chtějí strávit romantic-
ký večer, tak i rodinám s malými 
dětmi, kterým u nás mimochodem 
velmi chutná. K dispozici je dět-
ský koutek. Nebojíme se ani vel-
kých rodinných oslav a svateb. 

Co nás těší?
■ Že můžeme dělat to, co nás baví 
a že můžeme zúročit naše bohaté 
zku šenosti. Poctivým přístupem 
si chceme postupně získat vaši 
důvěru. Nejde nám o rychlý zisk, 
prá zdná hesla a zalíbit se všem. 
Zkrátka budeme dělat dobře svoji 
práci a doufat, že nás oceníte.
■ Máme rádi dobrá vína a těší nás, 
že se s vámi můžeme podělit o „per-

ly“  z prestižního Vinařství Šmíd 
z Horních Dunajovic. Jde o rodinný 
podnik, ve kterém se po generace dědí 
taj emství výroby. Přijďte ochutnat 
vína, která jsou exkluzivně vyráběna 
pro naši restauraci – skvostné Ruland-
ské modré, Tramín kořenný a další.
■ A  jídlo?! To nejde slovy po-
psat. Musíte zkrátka přijít… Kro-
mě stálé nabídky pro vás pravidel-
ně připravujeme týdenní menu, ve 
kte rém pokaždé najdete nějakou 
del ikatesu – jako například praž-
mu královskou s artyčokem nebo 
hovězí bourguignon. Ceny v týden-
ním menu se pohybují do 150 Kč!!!
■ Restaurace je součástí golfové-

ho komplexu. Přijďte vyzkoušet 
uni kátní indoor dvoupatrový 
driving range.

Kontakt: Kostelec u Křížků 171 
Kamenice, tel.: 323 602 599
725 530 258, www.golfklubk.cz
Facebook Na Golfu.

vy si zasloužíte více!

Kdo o vás pečuje?
■ J asen Campbell, šéfkuchař 
Poc hází z Nového Zélandu 
a d íky svému kulinářskému 
nad šení procestoval celý svět. 
Nyn í má chalupu na Zápraží. 
Pra coval v několika restaura-
cíc h, které byly oceněny Mi-
chelinskou hvězdou.

Vítejte v naší nové restauraci na Golfu v Kostelci u Křížků. Vydali 
jsme se na nelehkou cestu, ale máme jasný cíl – nabídnout vám 
moderní jídla z čerstvých surovin, která nikde v okolí neochutnáte, 
skvělé víno a perfektní servis. Víme, že kdybychom nasadili 
„smažák“ a knedlíky, bylo by to snadnější. Ale vy si zasloužíte více…
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Pamětníci vědí, že hostinec u Boudů v Kolovratech má dlouholetou histo-
rii, která se datuje již od roku 1898. Od té doby místním potokem proteklo 
již hodně vody a hostinec prošel mnoha změnami. Přesto si zachoval punc 
místa, kam lidé rádi chodí na skvělé jídlo a dobrou zábavu. Důkazem je 
řada akcí, které zde každý měsíc připravují Klub U Boudů ve spolupráci 
s agenturou Hudba na Perutích Pavla Peroutky. V březnovém programu se 
můžete těšit na jedinečné hlasy první dámy folku Pavlíny Jíšové a její dcery 
Adély Jonášové. Klub U Boudů vás pak srdečně zve na pořad písničkáře, 
hudebního skladatele, spisovatele, básníka Jana Buriana, ve kterém se do-
zvíte, co se dá dělat, abychom si uchovali zdravý rozum a kulturní úroveň. 
Holdujete-li spíše tanci a pohybu, pak se určitě budete bavit na Country 

bále. Jaká by to však byla zábava bez dobrého jídla, a že U Boudů vědí co 
chutná! Pan kuchař se dal slyšet, že už má připravené specialitky. Během 
koncertu si užijete nejen muziku, ale pochutnat si budete moci třeba na 
kuřecích prsíčkách na liškách ve smetanové omáčce se staročeskou rýží. 
Mňam! A kdy se Vám stane, že Vám žena přinese pivo, nebo manžel sklen-
ku vína k televizi a ještě se u toho bude usmívat? U Boudů je tato služba 
zaručena. Užijete si zábavu i skvělý servis najednou. Tak si nezapomeňte 
včas koupit vstupenky, nebo prostě jen PŘIJĎTE POBEJT.

u boudů v Kolovratech to žije

Předprodej vstupenek v restauraci U Boudů, Mírová 66, 103 00 
Praha 10 – Kolovraty, nebo on-line na stránkách klubu www.klububoudu.cz
více akcí a informací na www.uboudu.cz 
nebo www.hudba-na-perutich.cz.

16. 3. 2015 20:00 Burianova kulturní ozdravovna, vstupné 90 Kč
18. 3. 2015 19:30 Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová, 
vstupné předprodej 190,-Kč, na místě 220 Kč
28. 3. 2015 19:00 Country bál, vstupné 130-Kč

Hlav ním programem společnosti DŘEVĚNÉ 
KONSTRUKCE s.r.o. je navrhování, výroba 
a dodávka:
■ dřevěných příhradových vazníků, 
■ ne jrůznějších dřevěných konstrukcí, stěn, 
stropů a krovů,
■ kompletních dřevěných staveb – sklady, jíz-
dárny, haly.

Společnost DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o. 
Sedl čany, vznikla v roce 1999. Za celou dobu 
naše ho působení jsme získali desítky spokoje-
ných zákazníků. Dobré jméno máme i na Zápra-
ží, kde spolupracujeme se stavebními firmami 
i s jednotlivými stavebníky. Naše dřevostavby 
a st řešní konstrukce můžete vidět v Uhříněvsi, 
Říčanech, Jevanech a v dalších obcích.

■ Navrhneme vám komplexní řešení celé vaz-
níkové konstrukce včetně jejího kotvení a od-

větrávání ZDARMA. Součástí celé realizace je 
také projektová dokumentace.
■ Námi navrhovaná řešení budou vždy odpo-
vídat platným stavebním předpisům a normám.

zkuste nás oslovit…
Společnost DřEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o. Sedlčany

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o.
Havlíčkova 447, Sedlčany, tel.: 318 822 002
mobil: 602 123 445, 602 175 851 
e-mail: info@drevenekonstrukce.cz

Zpracujeme pro vás nabídku na 
dodávku a montáž vazníkové 
střešní konstrukce na rodinný nebo 
bytový dům, výrobní halu, sklad, 
nebo jiný objekt. 

Nabídneme vám zhotovení krovu, 
stěn, sloupů a průvlaků, nebo jiné 
konstrukce ze dřeva. Zkuste nás 
oslovit, navštivte naše webové 
stránky – my pro vás vypracujeme 
návrh a vy se rozhodnete, zda je 
naše nabídka pro vás výhodná.

Spol ečnost DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE 
s.r.o. Sedlčany provozuje oblíbený interneto-
vý obchod Dřevo pro Dům, který nabízí stá-
ní pro auta, domky na nářadí, zastřešení te-
ras, zahradní domky pro hosty a další stavby 
ze d řeva. Kompletní, přehlednou nabídku 
včetně cen najdete na www.drevoprodum.cz

www.drevenekonstrukce.cz

 www.drevoprodum.cz
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Puzzle je jednou z nejznámějších logických her na 
světě a velký zájem o každoroční soutěž Puzzle-
mánie dokládá, že má četné fanoušky také u nás. 
Klání o nejrychleji složené puzzle je určeno pro 
děti a dospělé bez omezení věku. Soutěžit se bude 
v pěti kategoriích jednotlivců a ve tříčlenných tý-
mech, jež tvoří celé rodiny, nebo skupiny přátel.
„Do soutěží se od roku 2012 úspěšně zapojují děti 
i dospělí s nejrůznějším zdravotním znevýhodně-
ním, např. Downovým syndromem či autismem, 
kteř í mnohdy předvedou obdivuhodné výkony. 
Největší odměnou jsou pro nás jejich rozzářené 
oči, upřímná radost i pocit výjimečnosti, z něhož 
se radují ještě několik dní,“ říká Hana Urbanová, 
ředi telka Komunitního centra Motýlek v Praze 
9. Toto sdružení poskytuje služby od roku 2001 
a po máhá ročně několika stovkám dětí. „Akce 

se bude konat v Obchodním centru Letňany už 
počt vrté a letos proběhne také sbírková akce, 
abyc hom veřejnost aktivně zapojili do podpory 
těchto dětí. Z výtěžku bychom rádi zakoupili tab-
lety s výukovými programy, které využijeme pře-
devším v klubu pro rozvoj dovedností. Za pomoc 

děkuji všem partnerům, ale i účastníkům, kteří se 
zapojí.“

Přijďte s námi strávit hezké odpoledne, těšíme 
se na vás!
Komunitní centrum Motýlek, Bezva párty a Ob-
chod ní centrum Letňany, více informací: www.
puzzlemanie.com.

oc letňany přivítá mistry ve skládání puzzle
8. ročník Puzzlemánie: 21. března od 12 hodin

Puzzlemánie nabízí zábavu na celé odpoledne. 
Vedl e soutěžení se mohou návštěvníci bavit 
skládáním puzzle různých tvarů a provedení, 
vyzkouší si čtení hmatových knih, ve výtvarné 
dílně se bude tvořit a na malé účastníky čeká 
oblíbené malování na obličej. Tvorbu obrázků 
do dětských knížek nebo časopisů nám přijde 
ukázat ilustrátorka Vendula Hegerová.

Říča ny – Každodenní hledání nových 
tren dů v gastronomii patří k dobrodružné 
pova ze téměř každého šéfkuchaře. Jinak 
tomu není ani v případě Jiřího Novotného 
z Centra Na Fialce v Říčanech. K novému 
produktu ho přivedl nález krásných staro-
bylých forem pro výrobu šunky. „Pokud je 
mi známo, domácí šunku si žádná 

rest aurace v okolí sama nepřipravuje, 
a ta k jsem se bez váhání chopil výzvy,“ 
říká  šéfkuchař Jiří. Výrobu domácí šunky 
se r ozhodl vzít zodpovědně jak po strán-
ce technologického postupu, tak co se týče 

suro vin. „Naši šunku jsem se rozhodl vy-
tvoř it z nejvyššího, téměř 100%, podílu 
libového vepřového masa,“ říká ke svému 
nové mu produktu. Výroba kvalitní šunky 
trvá minimálně dva dny, během kterých se 
maso  chladí, mele, mísí, masíruje a nako-
nec peče s párou na 72°C. Po 12 hodinách 
v ch ladu se hotová šunka vakuuje a může 
se podávat. 

Šéfkuchař Jiří nám k ochutnávce popřál 
dobré chuti a slíbil, že se brzy můžeme tě-
šit na další „šílený“ nápad z kuchyně Café 
& Restaurantu Na Fialce.

Šéfkuchař boduje s domácí šunkou
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8. března
■ Říčany - nedělní pochod s Líbou, 
trasa: Kostelec n.Č.L. - Doubravčice 
- Kozojedy, 13,5 km. odjezd bus 387: 
Říčany k žel.st. 7.51 hod. Přihlášky na 
tel: 723 513 431 nebo email: libuse.
rohoskova@centrum.cz. Další infor-
mace: www.kct-ricany.cz

16. března
■ ondřejov – SKC zve v pondělí v 19 
hod. na lekci PILAtES s Barborou 
Valuchovou a od 20 hod. na lekci 
PoWERJÓGy s Ditou Fuchsovou
■ ondřejov - SKC zve v pondělí 
v 16.15 hod. na lekci RoPE SKI-
PPInG (skákání přes švihadla) 
s manželi Staňkovými.

19. března
■ Strančice - FIMování - Velikonoční 
kraslice jako květina
S Karolínou Kouckou si tentokrát vy-
tvoříme listový vzor. následně ozdo-

bíme velikonoční kraslice. S sebou 
si vezměte lisy na nudle a vyfouklá 
vajíčka. Vstup 150 Kč, od 17 hod.,  
fimařky s vlastním materiálem 100 
Kč. Potvrďte účast, abychom zajistili 
dostatek 
materiálu. 
P o ř á d á 
MC Lo-
dička.

21. března
■ Strančice - Studánková víla - Se-
jdeme se v 15 hod u mateřské školky 
ve Strančicích a projdeme se ke kapli 
sv. Anny. Zde společně upleteme vě-
nečky pro holčičky a pomlázky pro 
kluky, zazpíváme si a zatančíme, bu-
deme se radovat z přicházejícího jara. 
V blízkém lomu upečeme buřtíček, 
ale hlavně upálíme zlou zimnici More-
nu. Akce se koná pouze za dobrého 
počasí! Pořádá MC Lodička.

23. března
■ Kamenice – kulturní dům. Vyprávě-
ní starého vlka aneb pravda o Karkul-
ce - Divadlo KoŇMo. Pro děti od 3 do 
10 let Začátek v 9 hod.

25. března
■ Kamenice – kulturní dům. Vzpo-
mínky zůstanou – divadlo UnGELt. 
V hlavních rolích se představí Zlata 
Adamovská a Petr Štěpánek. Začá-
tek 19:30 hod. Vstupné 450,-/400,- Kč

Kalendář akcí

15. 3. 2015 
– 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

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A VÝBAVY 
JARO - LÉTO 2015 v ZŠ Strančice

Příjem věcí k prodeji pátek 10. 04. 16:00 – 19:00
Prodej sobota 11. 04. 14:00 – 17:00

Výplata a výdej neprodaných věcí neděle 12. 04. 15:00 – 16:00
Provětrejte šatník a dejte do oběhu to, z čeho vaše děti vyrostly, nebo je omrzelo. 

Přijďte si vybrat nové věci! O děti se postaráme v dětském koutku.

■ Do prodeje přijímáme dětské (0-16 let) jarní a letní oblečení, boty, sportovní (a jiné) potřeby, 
kola, kočárky, hračky, knížky, těhotenské oblečení apod.

■ Věci, prosím, noste čisté, nezničené a prodejné.
■ Ceny si určíte sami (zaokrouhlené na desítky - s nulou na konci!), my si účtujeme provizi 20 

% z prodané věci na režijní poplatky a ve prospěch ZŠ Strančice a MC Lodička.
■ Přijímáme max. 30ks na osobu, bez výjimky! 

■ Pokud vyplníte náš seznam věcí, a přišpendlíte naše samolepky, můžete využít EXPRES STOLY. 
(Vše k dostání ve škole a v Lodičce). Čísla na dálku nepřidělujeme!

■ Na nákup si, prosím, vezměte tašky a drobné peníze (ne velké bankovky).
■ Vyhrazujeme si právo na odmítnutí věci.

■ Nevyzvednuté věci budou věnovány Dětskému domovu Strančice a Dětskému domovu 
Pyšely a nejsou zpětně vymahatelné.

těšíme se na Vaši návštěvu !!!
Pořádá ZŠ Strančice www.skolastrancice.cz a MC Lodička www.mclodicka.cz

Kontakt: Jana Dočkalová, janaj@seznam.cz, M: 603 735 987, 
Michaela Hupcejová, mc.lodicka@seznam.cz, M: 732161706

Středa 8. 4. 2015
Divadlo U22 – Uhříněves

ASONANCEIrské a skotské písně,
songy a balady
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Jak funguje tlaková kanalizace?
Tlaková kanalizace je nejlepší řešení 
v situaci, kdy kanalizace nemůže být 
vyspádována (nelze využít gravitaci) 
ať již  kvůli terénu, podloží, spodní 
vodě nebo hustotě ostatních inženýr-
ských sítí (voda, plyn, elektrika atd.). 
Tlakov á kanalizace je založena na 
tom, že každá nemovitost má svoji 
čerpac í šachtu, která automaticky 
odvádí splaškové vody do hlavního 
řádu. Čerpací šachta je vybavena 
čerpadlem, snímáním hladiny, zpět-
nou klapkou, pojišťovacím ventilem 
a ovládací automatikou, která zařizu-
je celý chod technologie. Splaškové 
vody j sou pak tlačeny na centrální 

čistírnu odpadních vod. A to vše za 
téměř polovinu investičních nákladů, 
které by stála spádová kanalizace.

Vaší technologií lze tedy odkana-
lizovat jen větší oblasti?
Naše technologie se ovšem osvěd-
čila i  pro jednotlivé nemovitosti, 
které se kvůli nedostatečnému 
spádu nemohou napojit na spádo-
vou kanalizaci v obci. Je to ideální 
řešení  pro lidi, kteří musí přečer-
pávat a nechtějí pořád hlídat hladi-
nu v septiku nebo chtějí mít mož-
nost servisu přímo u sebe doma.

K čemu slouží snímače hladiny?
Techno logie PRESSKAN® vyu-
žívá n ejideálnějšího elektrodové-
ho snímání. Dle našich zkušeností 
a dlou hodobého sledování jsou 
plovák ové spínače nejporucho-
vější částí technologie čerpacích 
stanic a proto jsme vyvinuli elek-
trodové snímání, které dostatečně 
chrání  jak šachtu proti přetečení, 
tak i čerpadlo proti chodu „na su-
cho“ a tím jeho spálení.

Co se děje v případě poruchy 
čerpad la či jiné části? Zajišťu-
jete servis?
Naše s polečnost jako jediná na 
trhu n abízí exkluzivní servis pří-
mo u zákazníka a to do 24 hodin 
od nahlášení poruchy. Tento servis 
nabízíme jak záruční, tak pozáruční 
a za tuto službu neplatíte nic navíc.

Pokud mám jiné čerpadlo a chci 
vaše, jde to?
V tomto případě doporučuji kon-
taktov at naše obchodní zástupce, 
kteří tuto situaci posoudí. Každá 
nemovitost je jedinečná a navrže-
né řešení musí vždy vyhovovat ze-
jména uživateli dané nemovitosti.

Proč máte ve znaku raka?
Rak, j ak známo, žije jen v čisté 
vodě. Jsem pevně přesvědčen, že 
naše společnost pomáhá k zlepšo-

vání životního prostředí a ochraně 
přírody. Díky nízkým investičním 
nákladům umožňujeme obcím do-
sáhnout na dotace i dofinancování 
velmi nákladného vybudování ka-
nalizace a centrálního čištění od-
padních vod. 

využijte výrazné slevy a prodlouženou záruku
Společnost PRESSKAN system, a. s. Prostějov se specializuje 
na systémové odvádění splaškových vod tlakovou kanalizací již 
20 let. Za tu dobu se společnost stala předním odborníkem na 
tuto problematiku nejen v celé České republice, ale například 
i v SR, Maďarsku, Polsku. „Všechny své zkušenosti a poznatky 
vkládáme do nového výzkumu a neustálého zdokonalování 
technologie,“ říká předseda představenstva společnosti Ing. 
Robert Nevrlý, kterého jsme požádali o rozhovor.

Presskan na setkání starostů
Pan Nevrlý byl pozván do Říčan na tradiční setkání starostů z našeho re-
gionu,  které pravidelně pořádá MAS Říčansko. Tentokrát zástupci obcí 
hovoři li mimo jiné na téma kanalizace a zásobovaní pitnou vodou. Pan 
Nevrlý seznámil přítomné s výhodami a nevýhodami tlakové kanalizace. 
„Nejvíce dotazů se týkalo provozních nákladů a poruchovosti. Musím vel-
mi poděkovat organizátorům za pozvání na toto velmi příjemné setkání 
a pevně doufám, že jsme přítomným starostkám a starostům přinesli nové 
informace, které do budoucna využijí,“ říká závěrem Robert Nevrlý.

Právě letos slaví společnost PRESSKAN system, a. s. výročí 20 let od za-
ložení a k této příležitosti si dovoluje připravit speciální akce s výraznými 
slevami a prodlouženou zárukou. Vše naleznete na webu www.presskansys-
tem.cz nebo Vás rádi uvítáme na naší pobočce Kutnohorská 349, Mukařov.
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obchodní centrum plaza Mnichovice je tu pro vás!

■ Solárium Plaza Mnichovice
Jedno z nejmodernějších solárií v České repub-
lice nabízí opalování podle nejpřísnějších evrop-
ských norem v soláriu Mega Sun 6000. Rege-
neraci, fotoomlazení, redukci vrásek, zpevnění, 
zeštíhlení a zároveň opálení vašeho těla docílíte 
v kolagenáriu Space 3000 s vibrační deskou. So-
lárium dále nabízí doplňkový prodej biologicky 
aktivn ího rybího kolagenu a kosmetiky + pří-
rodní potravinové doplňky, včetně poradenství. 
Využijte zaváděcí akční ceny do půlky března:

- Horizontální solárium od 8 Kč/min.
- Kolagenárium od 10 Kč/min.
Otevřeno: PO-PÁ od 11 do 21 hod., SO 12 do 
20 hod., NE pouze na objednání den předem - 
tel.: 601 601 025. Objednávky také na e-mail: 
solarium.plaza.mnichovice@gmail.com. 

■ Tabák
Naleznete zde noviny a časopisy, dále velký 
výběr doutníků, kvalitní koňaky, vína, likéry 
a mnoho dalších tabákových produktů včet-
ně dop lňkového zboží. V obchodě funguje 
termin ál Sazka – využít můžete zadávání 
sázek, dobíjení mobilních operátorů, nákupy 
vstupenek na kulturní akce, služby Air Bank, 
placení poukázek, faktur, využití Sazka clubu 
a mnoho dalších terminálových operací. Ote-
vřeno: v zimním období Po – Pá 7 – 17.30 
hod., So 8 – 12 hod.

■ Večerka
V obch odě Večerka koupíte všechny základ-

ní pot raviny, včetně čerstvého pečiva přímo 
z pece a také ovoce a zeleninu. Určitě zde na-
jdete i lahůdky pro náročné jazýčky a dobroty 
pro dě ti. Otevřeno každý den od 13.30 do 
21.30 hod. Za každý nákup nad 500 Kč vás 
čeká hezký dárek.

■ Dětský klub La Mamka
Potřebujete hlídání dětí na hodinku nebo na celý 
den? V tom případě využijte služeb dětského 
klubu.  Zajištěn je bohatý program, stravování 
včetně oběda a k dispozici je vlastní, uzavřené 
hřiště. Otevřeno po-pá od 7.45 hod., kontakt: 
732 920 060, www.lamamka.cz

■ Cafe-Ladurée 
Zajít sem můžete v osm hodin na snídani. Na 
výběr jsou obložené chleby i housky, zapeče-
né tousty, croissanty, domácí sýrové bochánky 
a koláče z lineckého těsta. Vychutnejte si pr-
votřídní kávu a luxusní domácí zákusky. Krás-
né prostředí kavárny si můžete užít i večer při 
sklenc e kvalitního vína, sektu či míchaných 
alko i  nealko nápojích. Otevírací doba: po-
pá od 8 do 20 hod., so, ne od 10 do 20 hod. 
tel.: 777 585 141.

V Mnichovicích na Masarykově náměstí úspěšně funguje moderní obchodní 
centrum Plaza Mnichovice. Místní obyvatelé i návštěvníci města si mohou na 
jednom místě nakoupit, zajít ke kadeřníkovi a do solária, či posedět u dobré kávy. 

Lidé, kteří chodí kolem rostoucí stavby 
dalšíc h tří obytných domů Na Fialce, se mne 
a mých kolegů ptají, jaký bude další osud ved-
lejšího pozemku. Říkají, že je jim líto, že se po-
dobný projekt nebude na této původně stavební 
parcele stavět a že zde nevznikne nic užitečné-
ho. Těší se alespoň na to, že až dostavíme, tak 
vybudujeme parčík a upravíme zeleň a alespoň 
tato část bude vypadat pěkně. 

Nejvíce mne mrzí otázka -  „To už s tím ne-
můžete nic udělat?“  I když se mi to těžko říká, 
musím přiznat, že změnou územního plánu je 
defini tivně zmařena naše investice a nad pro-
jektem , podle kterého zde měl vyrůst bytový 
dům s upraveným okolím, bylo definitivně od-
zvoněno. „No a co tam tedy bude?“ - je druhá 
nejčastější otázka.

Protože mi ji kladou s připomínkou, že jako 
majite l by naše společnost už měla mít jasno, 
těžko se dá vysvětlit, že tam nemůže být ani 
tolik žádané parkoviště. Když se naše společ-
nost p řed 8 lety rozhodla koupit tento staveb-
ní pozemek, vynaložila za něj několik desítek 
milionů korun, za další nemalou částku nechala 
vypracovat projekt bytového domu s parkovi-
štěm a úpravou okolí. V době přípravy změny 
územního plánu jsme vyjadřovali nesouhlas se 
změnou  tohoto pozemku na nestavební a také 

nabízeli městu, aby pozemek odkoupilo.  Bohu-
žel město naše připomínky nepřijalo a tak bu-
deme muset dodatečně bojovat za to, abychom 
docílili vrácení pozemku mezi stavební. Bude-
me se snažit, aby se to podařilo a nemuseli jsme 
po městu požadovat kompenzaci za zmařenou 
investici.

Doufám, že Městský úřad Říčany brzo sdě-
lí, jaké záměry má s tímto pozemkem, aby v co 
nejkra tší době splňoval očekávání obyvatel, 
bydlíc ích v blízkosti tohoto neupraveného po-
zemku.

Petros Papadopoulos, jednatel
RIM Engineering

to už s tím nemůžete nic udělat?

Co vyroste na sousedním pozemku, není zatím jasné.
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snížení spotřeby vody až o 30 procent

NOViNKA - Plastová nádrž na dešťovou 
vodu 4 m3 s integrovaným čerpadlem a fil-
trem. Stačí jen připojit hadici a zastrčit kabel 
do zásuvky. Nádrže pomáhají snižovat spotřebu 
vody v domácnosti až o 30%. Zachycená deš-
ťová voda může být využita pro:
■ splachování WC
■ zalévání zahrady
■ mytí auta, úklid atd. 

Voda je  z okapů sváděna potrubím na hrubý 
vstupní  filtr před nádrží a potom prochází přes 
tlustou filtrační tkaninu do plastové nádrže. Voda 
se z nádrže čerpá buď ponorným čerpadlem s plo-
vákem přímo v nádrží, nebo sacím potrubím do 
automat ické tlakové stanice - např. ve sklepě. 
V případě nedostatku vody v nádrži bude voda na 
splachování přivedena z řadu, nebo studny.

Konstru kce nádrže je samonosná. Snadná 
manipulace včetně přepravy a uložení.

Kontakt: Aquarius invest cz s.r.o., Všechromy 
82 - EXiT 15 dálnice D1, 200 m od dálnice směr 
Stránčičce. tel.: 323 642 032, 602 285 554 
e-mail: aquarius@aquariusinvest.cz
www.aguariusinvest.cz

Firma Aguarius Invest cz ze Všechrom 
se zabývá výrobou jímek, nádrží, 
vodoměrných šachet, vsakovacích jímek 
a také domovních čerpacích stanic pro 
tlakovou kanalizaci nebo přečerpávání 
do vyšších míst sítě. Firma má většinu 
výrobků chráněnu průmyslovým vzorem. 

DALŠí NOViNKOU PRO ROK 2015 je inovace 
v technologickém vybavení domovních čerpacích 
stanic odpadních vod. Zejména se jedná o zkva-
litnění použitých součástek včetně čerpadla a pro-
dloužení záruční doby. I přes tyto změny jsme do-
cílili podstatné snížení ceny v řádu desítek procent.

oáza Říčany – profesionální podmínky pro tenis

Tradiční „letní“ tenisová škola
V polovině dubna začíná „letní“ tenisová škola, 
která bude probíhat až do poloviny října (pauza 
během letních prázdnin). 

Tenisová škola je určena dětem ve věku 4 
až 18 let a děti hrají ve skupinách (1-5 dětí) 
pod vedením kvalifikovaných trenérů. K dis-
pozici je 8 antukových kurtů a 3 kurty se 
špičkovým tenisovým povrchem z Austrálie 
v tenisové hale. 

Navštěvují ji děti, které se chtějí naučit zá-
kladům tenisu, ale i ti, kteří se tenisu chtějí vě-
novat intenzivněji a zapojit se do našich závod-
ních mládežnických družstev. 

Přihláš ky odevzdávejte na recepci, pří-
padně e -mailem oazaricany@oazaricany.cz 
do 31.března!

Více informací je na webových stránkách 
www.oazaricany.cz nebo v recepci Oázy 
(tel.: 323 601 170).

oáza Říčany je známá nejen velmi dobrým 
zázemím pro tenis a další sportovní aktivity. 
Areál nabízí rovněž kvalitní školicí prostory 
v novém kongresovém centru. Součástí 
areálu je i restaurace s velkou terasou 
a ubytování ve 2 pavilonech (celkem 
30 dvoulůžkových pokojů).

Chcete si zahrát tenis v Oáze?!
■ Kurty může využívat široká veřejnost. Zavolejte 
a rádi vám sdělíme informace, za jakých podmínek 
je možné si kurt pronajmout.
■ Po te nise si můžete dopřát saunu či whirlpool 
nebo se osvěžit ve venkovním bazénu.

Těšíte se na jaro a zima ne a ne skončit? Tak 
si přijďte pro dortík k Míše do cukrárny v Sr-
bíně. Jen jednou ochutnáte a bude vám úplně 
jedno, jak je venku.

Tentokrát se můžete těšit na tyto novinky.

bude váM jedno, jak je venku

Banofee – je tradiční 
irský dort v moderním 
pojetí. Těšte se 
na kombinaci 
karamelových 
sušenek, lehce 
slaných křupínků, 
mléčného 
karamelu s banány 
a mascarpone krému. 
To vše zakončené 
banánovým želé.

Řecká broskev s karamelem – broskev 
dušená v máslovém karamelu se skořicí 
a kapkou rumu. Delikatesu doplňuje 
cheesecake krém, karamel a skořicové 
crumble (drobenka).

Těší se na vás Michaela Jandová, Cukrárna Srbín, 
Šípková 279, Mukařov, tel.: 722 903 669, Face-
book. Otevřeno každý den od 9 do 18 hod.!
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oáza Říčany – profesionální podmínky pro tenis

Zveme Vás do firemní prodejny a předváděcího centra
VARES Mnichovice a. s., Pražská 539, Mnichovice, po–pá 9:00–17:30 • so 9:00–13:00 

25 let výrobce příslušenství 
a dodavatele značkových strojů 

Prodej a servis, profesionální technické zázemí, bezbariérový přístup, parkoviště, odpočinková zóna s možností občerstvení 
čerstvě praženou kávou z české pražírny PrimoCoffee.

Díky 25 letům zkušeností s vlastní výrobou vidíme „pod pokličku“ zahradní a farmářské techniky a tak Vám poradíme nejen jako obyčejní 
obchodníci, ale jako skuteční znalci v oboru. V letošním jubilejním roce pro Vás připravujeme mnoho atraktivních akcí a novinek. 

Těšíme se na Vaši návštěvu, tým VARES Mnichovice a. s.

Tel: 323 631 333 • info@vares.cz • www.vares.cz

Ať už s e chystáme budovat, 
rekonst ruovat či vylepšovat co-
koliv, s největší pravděpodobností 
se neob ejdete bez dřeva, protože 
dřevo ničím nenahradíš – a to je 
také motto společnosti AVYDON 
z Ondře jova. Zákazníci zde na-
jdou kompletní sortiment výrobků 
ze dřeva - OSB desky, palubky, 

plotovky, spárovky, latě, hrano-
ly, prkna, řezivo a také palivové 
dřevo, brikety a pelety.

Společn ost AVYDON se stala 
spolehl ivým partnerem pro velké 
odběratele jako jsou stavební spo-
lečnost i, truhlářské a nábytkářské 
dílny, ale také pro drobné řemeslní-
ky a domácí kutily. Díky maximál-
ním skladovým zásobám je možné 
odbavit i velké zakázky v krátkém 
čase. Nestandardní rozměry řeziva 
do krovů jsme schopni nařezat na 
naší pile v Ondřejově. Zakoupený 
materiál společnost AVYDON od-
veze firemním nákladním automo-

bilem s hydraulickou rukou přímo 
na místo stavby či do dílny. Kvali-
fikovaný personál vám vytvoří ce-
novou  nabídku, poradí s výběrem 
materiálu a v truhlářské dílně upra-
ví požadované rozměry.

Líbí se vám dřevo modřínu?
Kromě běžných dřevin, jako jsou 
smrk či borovice, je možné zakou-
pit materiál evropského modřínu, 
který  se dá využít na zhotovení 
exkluzivní podlahy terasy či oblo-
žení fasády nebo interiéru.

Zahradní nábytek, pergoly, hou-
pačky…
Přijďte si k nám vybrat již hoto-
vé výrobky - zahradní nábytek, 
lavič ky, kryté pískoviště, kon-
struk ce na houpačky, truhlíky 
pro k větiny a také zahradní 
pergoly.

Náš areál najdete ve směru od Mnichovic 
hned na kraji Ondřejova po pravé straně. 
Kontakt: AVYDON s.r.o. K Votavce 111
Ondřejov, tel: 323 649 221, 725 320 568,
e-mail: avydon@avydon.cz, www.avydon.cz

spoleČnost avydon s.r.o.
pila ondřejov

V pro dejně v Ondřejově si 
můžet e vybrat i olejové lazu-
ry, nátěry, spojovací materiál, 
lišty , kování, ale i přípravky 
na ošetření dřeva.

Čeká vás stavba nového domu 
nebo rekonstrukce starého? 
Potřebujete vybudovat 
přístřešek pro auto? Chystáte 
se opravit plot, dřevěné schody 
nebo terasu? Slíbili jste dětem 
novou houpačku? 
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„Nechtěl jsem povídání o naší rodinné cukrárně 
začínat slovy, že používáme kvalitní suroviny 
a jsme poctiví, protože to tvrdí každý,“ říká pan 
Minařík. „Ale ono je to vlastně to nejdůležitější, 
protože lidé dnes vyžadují kvalitu a již dokáží 
rozeznat levné náhražky. Nepoužíváme žádné 
umělé přísady, polotovary ani modifikované šk-
roby, které cukráři s oblibou používají. Veškerý 
sortiment připravujeme sami, takže máme jis-
totu, že každý zákusek i dort je perfektní. A co 
u nás můžete ochutnat? Snažíme se nabídnout 
zákusky, které jinde nenajdete. Například dort 
Trio Nobel – recept jsem sám vymyslel a zá-
klad tvoří tři čokolády (tmavá, mléčná a bílá) 
a smetana. Přijďte ochutnat.“

My rádi pečeme!
„Ochut nejte naše domácí koláče s tvarohem 
a ovoc em, croissanty, sušenky s vločkami. 

Také nabízíme bezlepkové zákusky a dorty a na 
zakázk u zhotovíme dort bez laktózy. Samo-
zřejmě nemůže chybět česká zmrzlina, kterou 
si můžete vychutnat třeba v poháru s horkými 
malinami.“

Chlebíčky a bagety s sebou na svačinu
„V naší nabídce nechybí ani bagety, které nabí-
zíme s celozrnným i bílým pečivem, se sýrem 
a šunk ou, kterou nám dodává místní uzenář. 
Domácí bagetu si můžete vzít s sebou do práce, 
děti do školy nebo si ji rozpečenou vychutnej-
te u nás s dobrou kávou z vyhlášené pražírny 
ve Strančicích. Pokud milujete chlebíčky, jste 
u nás správně – ochutnejte s domácím brambo-
rovým salátem a majonézou.“

Ke Štěpánkovi se budete vracet

Kde nás najdete? 
Na rohu ul. Černokostelecká 
a Tyrše a Fügnera 100/2
tel.: 732 559 316
Otevřeno: Po – pá: 8 – 18, so – ne: 9 – 18 hod. 
Parkování pro zákazníky zajištěno.

Říčanskou útulnou cukrárnu U Štěpánka, 
kterou najdete na Černokostelecké ulici, 
vede mistr cukrář Štěpán Minařík, jenž ve 
svém oboru působí již dvacet let.

Pravé francouzské palačinky crepes
Každý víkend, pro vás budeme připravovat 
franco uzské palačinky s ovocem, zmrzlinou 
i čokoládou. Přijďte s dětmi na „zdravý“ oběd.

Nyní vám nabízíme slevový kupón, díky 
němuž můžete ušetřit 100 Kč z celkové 
částky  za kontrolu a čištění komína. Po-
kud při telefonické objednávce upozorníte 
na to, že máte kupón ze Zápraží a předlo-
žíte jej kominíkovi při čištění, bude vám 
odečteno 100 Kč ze standardní ceny čiště-
ní, a to u každého komína (tj. při 2 komí-
nech bude cena nižší o 200 Kč). Sleva pla-
tí pro všechny objednávky do 31. 3. 2015. 

Nastává ideální čas na opravy komínů
Letošní mírná zima dala našim komínům 
pořádn ě zabrat. Kotle, krby ani kamna 
neměly  příležitost topit na plný výkon, 
a proto komíny mohou trpět dehtací a prů-
sakem sazí. Zima také často napáchá ško-

dy na zdivu či oplechování komína. 
Pokud máte podezření, je komín poškozen, neváhejte a zavolejte 

nám. Přijedeme a vypracujeme vám nabídku řešení včetně cen 
ZDARMA.

Čištění komínů v březnu 
naposledy se slevou

Kominictví Pechlát, s. r. o., Široká 214, Říčany, 
tel.: 323 603 444, e-mail: info@pechlat.cz
www.pechlat.cz.

SLEVA 100 Kč na kontrolu 

a čištění komína.

Platnost do 

31. 3. 2015

Herec Roman Zach fandí 
kominíkům z Říčan.

obec kaMenice
ringhofferovo náměstí 434, 251 68 kamenice

vypisuje výběrovÉ Řízení:

* asistent(ka) starosty

* správce Majetku kaMenice

* ŠÉFredaktor(ka) „zpravodaje z kamenice“

uchazeč podá písemnou přihlášku 
včetně požadovaných dokladů na podatelnu oÚ 

nebo zašle poštou na adresu oÚ. 
termíny podání a bližší informace najdete 

na www.obeckamenice.cz 
nebo volejte 

na tel.: 323 673 105.
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Na letošní svatební sezonu chystám 
několi k zajímavých modelů svateb-
ních š atů inspirovaných stylem 50-
tých let. Inspiruji se slavnými ženami 
této é ry jako Audrey Hepburn nebo 
Jackie  Kennedy. Nechybí zajímavé 
detaily jako látkové knoflíčky na zá-
dech, boční kapsy ve švech a objemné 
spodni čky, které dokážou vykouzlit 
krásnou siluetu postavy. 

Na co se zvlášť těším je náš nový 
model MILLA, ušitý z bílého tylu 
s červenými puntíky. Tento unikát-
ní materiál je vyrobený na zakázku 
pouze pro tento jediný model sva-
tebníc h šatů. Z nabídky MiaBella 
si jis tě vyberou i družičky, nebo 
maminky nevěsty a ženicha.

Buďte ženská a krásná v našich 
retro šatech. Přijďte si šaty vy-
zkoušet do showroomu ve 
Svojeticích. Těším se na vás! 
Lenka izsák, tel.: 724 162 383

miabella - ručně 
šité retro šaty

Zázemí  nám poskytne SKC 
Ondřejov, kde budeme mít k dis-
pozici tělocvičnu, malý zrcadlo-
vý sál  a studovnu pro tvoření. 
Naším cílem je, aby se děti něco 
nového naučily, užily si spoustu 
legrace, odnesly si nové zážitky, 

poznaly nové kamarády a každý 
den se těšily na ten další. 

Program je zaměřený na pohy-
bovou průpravu, tanec, ale také na 
sportování, běhání, soutěže venku 
i v tě locvičně a spoustu dalších 
her a zábavných aktivit. Budeme 
válet sudy, dělat kotouly, skákat 
na trampolíně a tancovat na známé 
písničky z filmů a pohádek. Uspo-
řádáme  sportovní odpoledne, hry 
v lese , opečeme si buřty a každý 
den budeme kreslit a hrát si s fan-
tazií při celotáborové hře. 

Termín  konání: 27.7. - 31.7. 
2015, od 7:30 do 16:30 hod. 
Místo konání: SKC Ondřejov 
Cena: 1 750 Kč 
Kontakt: tabor-bavse@seznam.cz, 
Lucie Mášová: 732 759 862, Ka-
teřina Mášová: 739 961 271

Na děti se těší: 
■ Luci e Mášová, trenér III. třídy 
rokenrolu, věnuje se dětem od pří-
pravky, dětské dívčí formace až po 
malé páry.
■ Kateřina Mášová, rozhodčí 

a trenér 
III. třídy 
spor-
tovní 
gymnastiky, 
mimo jiné trénuje i závodní 
družstva. Animátorka v dětském 
zábavním centru v Čestlicích.

nabízíme skvělý tábor pro vaše děti

SKC Ondřejov se stal garan-
tem tábora. Tímto děkujeme za 
vstřícné jednání, podporu a po-
skytnutí profesionálního zázemí.

Vážení rodiče, rozhodly 
jsme se o prázdninách 
pro vaše děti uspořádat 
příměstský tábor Bav se!, 
který je určen pro holky 
a kluky prvního stupně ZŠ.

Tým veterinární kliniky v Mnichovicích vám 
nabízí profesionální přístup, dlouholeté zkuše-
nosti v oboru a moderní přístrojové vybavení.
■ V diagnostice a léčbě domácích mazlíčků 
se specializujeme na: chirurgii měkkých tká-
ní, ortopedii, cytologii, porodnictví a umělou 
inseminaci, kardiologii, akutní medicínu, 
stomatologii.

■ Chirurgické zákroky provádíme jak v injekč-
ní, tak i inhalační anestézii. 
■ K diagnostice používáme rentgen (fraktury, 
vývojová onemocnění kloubů) nebo ultrazvuk 
(choroby dutiny břišní a měkkých tkání). 
■ Zaměřujeme se také na choroby dutiny ústní, kde 
využíváme zubní ultrazvuk k čištění zubního kamene.
■ V případě, že je nutno pacienta hospitalizo-
vat, máme k tomu uzpůsobené hospitalizační 
boxy s vyhříváním a pokud je nutná infuzní te-
rapie, vedeme ji pomocí infuzní pumpy. 
■ Vše je kontrolováno monitorem vitálních 
funkcí s EKG, SpO2 (saturace kyslíkem), mě-
řením tlaku a respiračním monitorem.

Věříme, že budete s našimi službami spokojeni 
a bude se vám u nás líbit.

nová veterinární klinika v Mnichovicích
nová veterinární klinika v Mnichovicích 
se zaměřuje na terapii a prevenci chorob 
psů, koček a malých zvířat. Prostory 
jsou adaptovány tak, aby se zde mohla 
provádět běžná vyšetření, vyšetření 
v sedaci nebo narkóze, chirurgické zákroky, 
čistění zubů ultrazvukem a v neposlední 
řadě hospitalizace pacientů.

Veterinární klinika MNiCHOViCE
Pražská 214, Mnichovice, tel.: 313 037 702, 
603 763 373, email: info@veterinamnichovice.cz 
www.veterinamnichovice.cz.
Ordinační hodiny:
PO, ÚT, ST, ČT: 8.30 - 12.00, 15.00 - 20.00
PÁ: 10.00 - 12.00, 15.00 - 19.00
SO: Zavřeno, NE: po tel. objednání 18.00 - 20.00
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■ Připravili jsme pro vás 
velkou nabídku sedmi-
krásek, petrklíčů a ma-
cešek z vlastní sadby, 
v různých barevných 
kombinacích, a za bez-
konkurenční ceny. Ručí-
me za kvalitu.
Sedmikrásky 15 Kč
Petrklíče 18 Kč
Macešky 9 Kč

■ Zahájen prodej jarních 
cibulovin, semínek a sadby cibule sazečky.
■ Již je čas na výsadbu ovocných stromů. Přijďte si vybrat „svůj“ strom, 

připravili jsme pro vás 
velkou nabídku.
■ Tradičně nabízíme 
prodej čerstvých ryb 
a zahajujeme páteční 
uzení pstruhů.

Krásné jaro přeje vaše 
zahradnictví Alfík

petrklíče za 18 kč 
a macešky za devět

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích u silnice Kutnohorská 
(na první hrázi). Tel. 606 494 939, 723 516 513.

kvalitní ČeskÉ kuchyně 
koryna v Říčanech 
u nás si vyberete nábytek do celého bytu 
– přijďte si prohlédnout nabídku od českých výrobců
Navštivte kuchyňské studio Koryna na Černokostelecké ulici, kde nabízí 
profesionální služby:
■ Vybírat můžete z obsáhlého vzorníku dvířek, pracovních desek, kování 
i skleněných obkladů. 
■ Vybrat si můžete z široké nabídky desek z umělého kamene, které mají 
dlouhou životnost a kuchyni dodají luxusní vzhled. 
■ 3D návrhy ZDARMA. 
■ Plány instalací přípojek a zaměření ZDARMA.
■ VÝPRODEJ EXPOZICE – přijďte si k nám vybrat vystavené kuchyně 
se slevou.
■ Spolupracujeme s kvalitními řemeslníky, kteří kuchyň odborně smon-
tují a zajistí vyřešení případných reklamací.
■ Na zakázku vyrábíme náby-
tek i do obývacích pokojů, lož-
nic a dětských pokojů. Velmi 
oblíbené jsou vestavěné skříně 
Koryna. 
■ V případě zájmu zajistíme 
realizaci interiéru celého bytu 
či domu, včetně výběru a in-
stalací dveří a podlah. 

Kontakt: Černokostelecká 113/51, Říčany, tel.: 605 065 262
e-mail: interieryricany@seznam.cz.

SLEVA 15% na veškerý sortiment celý březen.

Poradna
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Život v kraji

Nabízíme:
● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

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

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

✽✽ špičkové sudové víno ✽ speciální 
lahvové víno ✽ zákusky z pravé šlehačky 
✽ delikatesy k vínu – sýry, klobásky

✽
Kutnohorská 98, Louňovice, 776 669 961
PO–ČT  13.00-20.00     PÁ  10.00-20.00

SO  10.00-18.00     NE  10.00-17.00

■ Vinotéku Pohodičku najdete 
v Louňovicích na hlavní silnici mezi 
Mukařovem a Vyžlovkou. Majitelka 
Zuzka Vávrová pro vás osobně vybírá ta 
nejlepší moravská vína, která dodává i do místních restaurací.

■ V nabídce najdete 12 druhů sudových vín. ochutnat můžete tradiční 
odrůdy, ale i speciality, které nenabízí nikdo v okolí.

■ Přijďte ochutnat nové ročníky.

■ AKCE: Mladá, svěží vína z různých vinařství 
– červená, bílá i růžová jen za 99 Kč.

Kontakt: Kutnohorská 98, Louňovice
v době od 1.3.-19.3. mimořádně otevřeno 

PO-ČT od 15-20h od 20.3. zase PO-ČT 13-20h, 
jinak vše stejné PA 13-20h, SO 10-18h, NE 10-17h, tel.: 776 669 961

více na www.vinoteka-pohodicka.cz

Keramické komíny EFFE DUE
Nerezové komíny MD PLUS
Kouřovody, požár.hlásiče, detektory CO

               w
REVIZE a kontroly komínů
NÁHRHY komínů (nízkoenergetické i klasické stavby)
MĚŘENÍ kvality interiérového vzduchu (CO, CO 2 , vlhkost)
KONTROLY kotlů a rozvodů tepelné energie
Energetické poradenství

tel. 725 504 736, 323 672 701

DODÁVKY A MONTÁŽE KOMÍNŮ

www.VseProTeplo.cz

Zahradnické a stavební práce
Provádíme

■ Terénní úpravy kolem domu 

■ Zakládání trávníků 

■ Dodávku a výsadbu rostlin 

■	 Dlouhodobou	údržbu	zahrad	

■	 Pokládku	zámkové	dlažby	
■ Výstavbu plotů včetně brán 

■	 Obetonování	bazénu	
■ Zhotovení pergol

Kontakt:
603 263 060, 723 484 607
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 Čenda úklid 
– úklid oken, koberců, 
sedaček či pravidelné 

úklidy kanceláří, domů.
Úklid provádíme profesionálním 

vysavačem Rainbow proti prachu, 
alergii a rostoucím plísním.

Tel.: 603 874 107
www.cenda-uklid

wbs.cz
cendauklid@seznam.cz

VODA – TOPENí,
iNSTALATÉRSKÉ PRÁCE

Tel: 604 835 260
inhe@seznam.cz

RYCHLÁ ROTA 
nabízí: 

• kamenné dlažby - mozaik, kočičí 
hlavy, desítky, šetnáctky, vějířové, 
kroužkové, štětované i špalíkové

• zámkové a vymývané dlažby
• zednické a stavební práce
• bourací a vyklízecí práce
• výkopy a terénní úpravy

• stěhování

Kontakt: Leoš Princl 
tel.: 603 207 150

princl.leos@gmail.com
www.facebook.com/campzvanovice

Restaurace 
Oáza Říčany 

přijme 
číšníka nebo servírku 

s nástupem ihned. 
Praxe v oboru nebo vy-

učení podmínkou, znalost 
ANJ nebo NJ.
Bližší info na 

tel.:  739 006 049

OPRAVY cHLADNiČEK,
mRAZNiČEK – AB SERViS

Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
Pod Jiřím 205, Mirošovice

TOMPAT spol. s r.o., Nám. Smiřických 29, 281 63 
Kostelec nad Černými lesy

Tel.: 776 101 472 • email: info@tompat.cz
www.tompat.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ 
V EXEKUCI

• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
PRODEJE

Zhubněte pro své zdraví 
a také do plavek

AKCE 10% SLEVA do konce března

Pokud chcete svou váhu skutečně dlouhodobě upravit, svěřte se 
do péče výživového poradce. Jedině ten vám sestaví jídelníček na 

míru, díky němuž nebudete hladovět, zvládnete neodolatelné 
chutě a budete spolehlivě, příjemně a zdravě hubnout. 

Akreditovaný nutriční specialista Ing. V. Martincová
Navštivte poradnu ve SKC v Ondřejově, 

každý čtvrtek 19:00 - 20:00 hod. 
Nutné objednání předem na tel.: 736 681 403

 nebo mojejidlo-mojezdravi@seznam.cz
www. mojejidlo-mojezdravi.cz

Obkladačské a ostatní stavební 
práce, štuky, sádrokarton, 
omítky, pokládka podlah, 

malířské práce, 
bytová jádra.

kosnar4@seznam.cz
Václav Košnar - 603 853 307

Hledám zahradníka 
a hospodyni bez 

zdravotních problémů 
na práci v Mnichovicích. 

Tel.: 606 470 756.

Hledáme vyučené švadleny, 
které by šily retro šaty pro 

značku miaBella. 
tel.: 724 162 383, 
www.miabella.cz
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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.

Hormonální jógová terapie 
pro diabetiky 

je přírodní léčba, založená na sestavě cviků a technik vytvořených Dinah 
Rodrigués z Brazílie. Cviky a účinné techniky reaktivují žlázy s vnitřní sekrecí 
a působí na orgány, které je třeba stimulovat u diabetických pacientů. Cvičení 
jógy je velmi efektivní součástí léčby pro diabetiky, protože zvyšuje citlivost na 

inzulin a snižuje hladinu cukru v krvi. Další bonusy HJt:

• zlepšení imunitního systému • stimulace metabolismu • posílení oblastí 
poškozených cukrovkou • rovnováha neuro-vegetativního systému • 

zlepšení krevního oběhu a hojení • snížení nadváhy • zvýšení flexibility, 
fyzické síly a pracovní schopnosti • zvýšení vitality a dobré dispozice • 

dosažení emocionální rovnováhy • dosažení fyzické a psychické stability

více na:
www.hormonalni-joga-diabetes.cz

nebo tel.: 606 738 530

PROJEKTOVá ČiNNOST
ZATEPLENÍ RD
Kompletní 
zateplovací systémy

Stavby RD na klíč
Rekonstrukce bytů

Po-Čt 7:00-16.00 Pá 7:00-15.00

Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek

BEton Strančice s. r. o.

b
e

to
n

á
rk

a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice 
tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

Originální kousky z půdy a starých garáží…..

www.motopoklady.cz

Motopoklady



PŘi VÝmĚNĚ ČELNÍHO 

OKNA ZáKAZNÍKŮm 

VYČiSTÍmE VOZiDLO 

ZDARMA

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com
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kamenictvijordan@seznam.cz

ZEmNÍ PRácE, 
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

klempířské 
a pokrývačské 

práce

cz

HLEDÁM DLOUHODOBÝ 
PRONÁJEM V ONDŘEJOVĚ ČI 

BLÍZKÉM OKOLÍ.
BYT, ČÁST DOMU, CHATU.

S NUTNÝMI ÚPRAVAMI, 
DODĚLÁNÍM, PŘEDĚLÁNÍM 

ATD. NEMÁM PROBLÉM.
ZA ROZUMNOU CENU.

VCELKU SPĚCHÁ. 774 514 347



ZapraZi.eu  |  29

Tepelná čerpadla Toshiba, Daikin.
Čerpadla s dlouhou životností, vysokým 

výkonem a malým příkonem.

Výpočet tepelných ztrát ZDARMA. 
Návrh řešení ZDARMA.

• Prodej, montáž a servis do 24 hod.
• Výpočet tepelných ztrát ZDARMA. 

Návrh řešení ZDARMA.
• Tepelná čerpadla a solární systémy vám zaručeně ušetří 

až ¾ nákladů za vytápění domu a ohřev vody. 
• Možnost prohlídky vzorového domu v Doubravčicích.

Máte zájem o tepelné čerpadlo? 
Chcete se nezávazně dozvědět více informací? 

Stačí jen zavolat 776 111 011.
e-mail:info@verdeon.cz 

www.verdeon.cz

prodej 
palivového dřeva

martin Filip, říčany u prahy 

tel.: 602 388 435
www.drevoricany.cz

kvalitní dřevo 
do vašeho krbu

Výroba, doprava a čerpání betonových směsí.
Prodej písků, kačírků a drtí. 

Autodoprava 

BeTOnÁRkA 
MuKaŘOV

Kontejnery – odvoz odpadů 
www.4eco.cz

PROČ ZDE BUDETE PŘEZOUVAT RáDi:
- S Námi VŠE ZVLáDNE i KŘEHKá ŽENA
- POHODLNÉ PŘEZUTÍ AUTOmOBiLU V cENTRU mĚSTA
- OcHOTNÝ A VSTŘÍcNÝ PERSONáL
- mOŽNOST USKLADNĚNÍ ZáKAZNicKÝcH PNEUmATiK
- PŘÍJEmNÉ POSEZENÍ A OBČERSTVENÍ

PNEU-CENTER 
TOMIC 
Kostelec nad 
Černými lesy

BONUSY A VÝHODY, KTERÉ Vám iNTERNETOVÝ 
OBcHOD NENABÍDNE:

 
- 6-mĚSÍČNÍ GARANcE na nové pneumatiky značky Pirelli
 (ZDARmA NOVá PNEUmATiKA V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ)
- montáž a vyvážení vozidel osobních, SUV, Off ROAD 

a užitkových do 3,5 t, včetně nestandardních kol bez 
středového otvoru (Peugeot, citroen), nízkoprofilových 
a runflatových

- HUŠTĚNÍ DUSÍKEm – menší ztráty tlaku, menší opotřebení, 
stabilní jízdní vlastnosti, více najetých km, zpomalení 
oxidace disků a ventilků

- BONBONKEm letošní sezony je řada pneumatik koncernu 
PiRELLi, jejichž cena je srovnatelná s cenami pneumatik Barum!!!

-  doplňkový prodej (autobaterie, propan-butan atd.)

Kontakt: PNEU-cENTER TOmic
Kutnohorská 24, Kostelec n. Č. l.
Otevírací doba: Po–Pá 8.00–18.00 So 8.00–12.00 
(mimo sezonu Po–Pá 8.00–17.00 So 9.00–12.00)
Tel.: 321 697 575, 739 096 475

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 - areál stavebnin PRO-DOMA

HLEdÁmE bRIgÁdNÍKA (důchodce) 
pRO ObSLuHu mObILNÍCH jEŘÁbů

Hledáme spolehlivého flexibilního člověka, který zastane 
práci na autojeřábu Liebherr LTM 1030 – 1100.

Náplň práce: 
■ Občasná obsluha autojeřábu na různých pracovních akcích.

■ Provádění obhlídek pro zakázky jeřábnických prací 
u zákazníků.

Požadujeme: 
■ Řidičský průkaz sk. C, E, profesní průkaz, jeřábnický průkaz, 

vazačský průkaz.
■ Minimálně 10 let praxe na jeřábech s nosností 30 t a vyšší.

■ Spolehlivost, časovou flexibilitu, ochotu pracovat. 
Nástup možný ihned.

V případě zájmu volejte tel.:777 344 945 nebo zašlete profesní 
životopis na emailovou adresu mirek@miroslavsmid.cz. 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do 
naší firmy dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování vašich osobních údajů dle zákona 

č.100/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do odvolání písemnou formou.
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ElEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy
rekonstrukce 
poradenství

tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
400 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

Technologický park 
(areál VÚ - BUDOVA "G")
190 11 PRAHA 9 Běchovice

ÚČETNICTVÍ & DANĚ
www.ucetnictvi-jaworkova.cz

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ • DAŇOVÁ EVIDENCE
• DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Mobil: 773 615186 

email: info@ucetnictvi-jaworkova.cz
Vyžlovka 314, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279
251 62 Mukařov

MoToKrosoVé 
boTy 

oD 999 Kč

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

Kurz základní poslušnosti 
pro všechna plemena 

psů i křížence
od 5. 4. na kynol. cvičišti 

na Strašíně.

info: pí. Kosanová 
tel. 733 676 172

MŠ Strančice přijme od 1. 9. 2015 
kvalifikované a spolehlivé kolegyně 

s pozitivním přístupem k dětem. 
info: msstrancice@msstrancice.cz

tel.: 774 403 938.

PIZZÉRIE PIETRO 
ONDŘEJOV

přijme

KUCHAŘE 
a také PIZZAŘE.
obě pozice na HPP.

Praxe v oboru vítaná, 
šikovného rádi zaučíme.

Bližší informace: 
tel.731 465 658

alicedrimalova@seznam.cz
www.pietro-ondrejov.cz
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www.kia.com

Kia Sorento. Kombinovaná spotřeba 5,7 – 6,7 l/100 km. Emise CO2 149 – 177 g/km, emisní norma EURO 6. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

AUTA, s.r.o., Žižkova 660, 261 01 Příbram, Tel.: 733 120 876
E-mail: auta.prodej@auta.pb.cz, web: http://autasro.kia.com

Dokonalost v každém detailu.
Nová generace Kia Sorento disponuje vedle suverénních jízdních vlastností a originálního 
dynamického designu také nejmodernějšími chytrými technologiemi, které promění každou 
vaši jízdu v dokonalý zážitek. Zastavte se u svého dealera Kia a přesvědčte se sami.

nové generace

Nestydatě perfektní

PROFI SERVIS
Tak slibuji!

www.tukas.cz

TUkas Profi Servis_204x142.pdf   1   13.02.15   16:30

DOLNIS s.r.o., Choceradská 236, 251 62 Mukařov
Tel.: 774 202 091 • e-mail:dolnis.prodej@dolnis.cz • www.dolnis.kia.cz


