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ROK PLNÝ SOUTĚŽÍ
LOUŇOVICE – Milí čtenáři 

od následujícího vydání se 

můžete spolu s námi těšit 

na velký seriál o koupel-

nách, který připravujeme 

společně s majitelem kou-

pelnového studia ČERO, 

panem Romanem Černým. 

Součástí seriálu bude také 

soutěž o atraktivní cenu, 

kterou věnuje Studio ČERO 

v Louňovicích. První díl se-

riálu a první soutěžní otáz-

ku najdete v následujícím 

čísle, v příloze Dům, stav-

ba, zahrada. 
Zbyněk Pokorný 

KRÁTCE

Vajíčková
Cena vejce šplhá do astrono-

mické výše. „Milí spotřebitelé, 

více místa pro slepice v kle-

cích stojí peníze, tak plaťte,“ 

vzkazují vejco-výrobci. Zda je 

třikrát dražší vejce kvalitněj-

ší a slepičky více v pohodě, 

nikdo neví. Jiní výrobci zase 

straší zvyšováním cen máslo-

vých sušenek, pečiva a dalších 

průmyslových potravin. Lidé 

panikaří. Nakupují chovné 

slepice, mobilní kurníky, chys-

tají se bydlet se slepicemi v by-

tech. Obyvatelé v pohraničí 

pořádají nájezdy do polských 

a německých obchodů. Drobní 

farmáři si mnou ruce! Tak dra-

ho neprodávají ani oni, ačkoliv 

své slípky chovají přímo v ba-

vlnce. Lidé naříkají. Já říkám: 

paráda, ať zdražují! Konečně 

zmizí umělohmotná vejce bez 

chuti. Venkovští příbuzní zas 

budou posílat městským plata 

čerstvých zářivě žlutých vajec 

od slepic, které se pasou na 

travnatém dvorku, plném žížal 

a hmyzu. A kdo nemá příbuzné, 

půjde v sobotu ráno na trh. Kro-

mě vajec koupí i mléko, máslo 

a voňavou zeleninu. Velkoob-

chodník časem zlevní a začne 

lákat zpět do obchodu. Ale my 

už jsme podlehli kouzlu sedlác-

kých vajec k snídani a vzkazu-

jeme: „Nechce se nám vracet.“

 Hana Michaliková

GLOSA

Senioři do úsporného režimu?

Zpocená veverka nad ZLATO

MNICHOVICE – V sobotu 

10. března oslavili výročí 130 let 

od založení sboru dobro-

volní hasiči v Mnicho-

vicích. „V současné 

době máme přes 

70 členů, z nichž 

24 tvoří výjez-

dovou jednotku 

obce. Ta je za-

řazena v katego-

rii JPO III/2, což 

znamená, že je 

předurčena pro zá-

sahy mimo obec a že 

k nim vysíláme dvě druž-

stva, tedy osm hasičů,“ říká staros-

ta sboru a mnichovický zastupitel 

Jiří Babor.

Od roku 2001, kdy se rapidně 

zvýšila akceschopnost jednot-

ky, vyjíždí průměrně k padesáti 

případům za rok, ať do Mnicho-

vic, Strančic nebo Kunic, které 

jednotka prioritně zabezpečuje, 

tak do širokého okolí.

V Požárním domě 

v centru Mnichovic, 

postaveném v roce 

1955 na místě 

bývalého hřbi-

tova, najdete tři 

auta vyzbrojená 

pro nejrůznější 

zásahy, včetně 

vyprošťovacího 

zařízení určeného 

pro dopravní neho-

dy. „Vzhledem k tomu, 

že někteří kolegové z výjezdovky 

pracují na směny, jsme připraveni 

vyjet 24 hodin denně 7 dnů v týd-

nu k zásahům téměř jakéhokoliv 

rázu,“ doplňuje Jiří Babor.

� pokračování na str. 3

Významné výročí

!

„Stejně tak jako před ním Bo-

ris Jirků, bratři Saudkové, Zde-

něk Lhota, Ivan Komárek nebo 

Aleš Lamr, ti, kteří tu vystavují, 

se sem vrací a líbí se jim tady. 

Je tu příjemné prostředí a já 

se sem snažím přivést zajíma-

vé malíře, ale i muzikanty, tak 

jako dnes, kdy vernisáž Mi-

chaela Rittsteina zahajovala 

legenda české alternativní scé-

ny Mikoláš Chadima,“ říká na 

úvod kurátor výstavy doktor 

Libor Gronský.

„Já osobně mám raději figu-

rální než abstraktní malířství 

a Michal je pro mě jednoznač-

ně špička figurálního malířství 

ne české, ale minimálně evrop-

ské scény. Michal podle mě pa-

tří mezi TOP 10 současné čes-

ké malby. Je to famozní kreslíř 

a malíř a je na něm vidět, jak ho 

to baví. Maluje od rána do ve-

čera,“ dodává Libor Gronský. 

Na výstavě v benickém Park 

Holiday, která je přístupná 

široké veřejnosti, jsou k vidě-

ní až čtyřmetrová plátna plná 

barev a nejrůznějších motivů. 

„Michal často začíná s malými 

formáty, ty následně zvětšuje 

až do velkého formátu. Jejich 

základ je bravurní kresba. 

Michal nikdy nevypustí nic, 

za čím si nestojí,“ doplňu-

je Gronský.

„Na Michalových obrazech 

plných barev objevíte příběh, 

je tam vždycky nějaký jinotaj, 

je tam vtip a to je to, co mě na 

nich baví. V době, kdy řada bý-

valých východoněmeckých ma-

lířů prodává obrazy za miliony, 

jsou bezesporu obrazy Micha-

ela Rittsteina dobrá investice,“ 

dodává doktor Gronský, který 

v areálu Park Holiday pořádá 

již 11. výstavu špiček současné-

ho českého malířství. 

Zbyněk Pokorný

BENICE – „Letos v lednu, 

jak byla teplá zima, psali 

v novinách: Prahou bloumají 

ježci a netopýři a nemohou 

spát. No a já si říkal, že ty 

veverky na tom asi taky nejsou 

nejlíp. Takže je to vlastně 

autentický obraz letošní teplé 

zimy,“ komentuje na úvod 

vernisáže Michael Rittstein 

s úsměvem obraz, který 

dal jméno výstavě obrazů 

v benickém sportovním centru 

Park Holiday.

Vážená paní Vágnerová,  do-

voluji si reagovat na Vaši glosu 

„Senioři do úsporného režimu“ 

(vydání JVR č. 6, pozn. red.). 

Přečetla si ji má matka dříve 

než já a společně jsme se shodli, 

že  jste trefila do černého. 

Mé matce je 72 let, bydlí vedle 

mého RD ve Strančicích a od loň-

ského  prosince žije ve svém dom-

ku sama, neboť jí zemřel manžel. 

Nemusím Vám  jistě dlouze po-

pisovat, že taková ztráta každého 

těžce zasáhne o to  více v předvá-

nočním období... Jelikož bydlím 

hned vedle a zahrady  máme pro-

pojené, chodím k ní několikrát 

denně, vozím potraviny,  topivo, 

peru. Je to ještě náročnější když 

„to“ ten osamělý  člověk vzdává 

a nechce takový život žít...  

Musel jsem tomu přizpůsobit 

i svou práci, podnikám ve svém 

RD a jsem  tak maximálně na-

blízku. Přes mé nabídky bydlení 

u mne nechce zatím  ke mně jít. 

Je zvyklá celý život ve svém a ne-

chce být přítěží...

 Byli jsme se na její popud podí-

vat v DD Říčany, kde byli velice 

milí,  vstřícní a ochotní. Ovšem 

venku se máma rozplakala, že 

to jsou  hrozné konce....je to če-

kárna na smrt. Je to, jak píšete ve 

své glose, celý život dřela, platila 

daně, také na své stáří, a vycho-

vala dva syny. Nyní je nucena, 

jako většina seniorů, doplácet 

horentní sumy za zdravotní 

„péči“ a potřebné léky. 

 Loni, kdy můj otec opakovaně 

podstoupil těžkou operaci, byl 

následně  převezen na geriatrii, 

přestože nebyl ve stavu, který by 

to umožňoval.  Dle informace 

JEDINÉHO lékaře na oné geria-

trii měl teploty, byl  zmatený atd. 

Prý na něho tlačili, protože na 

JIP potřebovali volná  lůžka pro 

další a mladší pacienty!!! To je 

ta dostupná a standardní  péče, 

kterou nikdo nepocítí? To je vý-

sledek snižování lůžek!  Jelikož 

nebyl stav mého otce monitoro-

ván, zemřel na zadušení -  oficiál-

ně však na embolii. Nikdo jej ani 

nenakrmil, při našich  návště-

vách měl na stolku netknutou 

stravu od rána. Na svačinu dostal  

chléb s paštikou....nikdo neřešil, 

že není schopen nejen zvednout 

se z  postele, ale že nemá ani 

zuby! Když jsem se šel ptát na 

sesternu,  sestry ani nezvedly oči 

od papírů a prstem ukázaly na 

dveře: „informace  poskytujeme 

v úterý a čtvrtek v době......“!!!! Co 

k tomu více dodat.... 

 Petr Vlasák

� NAPSALI JSTE NÁM

„Na Michalových obrazech plných barev 

objevíte příběh, je tam vždycky nějaký jinotaj, 

je tam vtip a to je to, co mě na nich baví. 

V době, kdy řada bývalých východoněmeckých 

malířů prodává obrazy za miliony, jsou 

bezesporu obrazy Michaela Rittsteina 

dobrá investice“

Další velký úlovek kurátora Libora Gronského (vpravo). Mistr současné české malby Michael Rittstein v benickém Park Holiday zahájil výstavu obrazů a kreseb nazvanou 

Zpocená veverka Foto: Zbyněk Pokorný

Michael RITTSTEIN
*17. 9. 1949 v Praze

Studia • 1964 – 1968 Střední odborná 

škola vý tvarná Václava Hollara v Praze

• 1968 – 1974 Akademie vý tvarný ch 

umění Praha, prof. A. Paderlík

• Od roku 2001 vedoucí pedagog AVU

• V roce 2007 jmenován docentem

Jeho díla najdete v galeriích v Paříži, 

Vídni i u mnoha soukromých sběratelů

INZERCEINZERCE

Zimu Zimu 
zakončil zakončil 
karnevalkarneval

Ferda Ferda 
mravenec mravenec 
závidízávidí
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aneb Michael Rittstein v Benicích



BENICE
Řízkové neděle v Tetu Brissy – každou 

první neděli v měsíci si u nás dopřejte řízek 

ze tří druhů mas a jednoho vegetarián-

ského z hlívy ústřičné. Rekreační komplex 

Park Holiday Benice. Více informací na tel. 

č. 267 268 111 nebo info@parkholiday.cz

HRUSICE
31. 3. od 10.00 do 16.00 hod.
Velikonoční jarmark – v sokolovně v Hru-

sicích pořádá OS Šťastná rodina a Sbor 

dobrovolných hasičů v pořadí 4. Veliko-

noční jarmark. Přijďte s námi přivítat jaro! 

Srdečně zve OS Šťastná rodina a SDH

KUNICE
7. 4. od 10.00 do 15.00 hod.
Velikonoční vítání jara – velikonoční 

zvyky, spousta soutěží a zábavy, akce 

se koná za každého počasí. Hotel Zámek 

Berchtold, www.zamekberchtold.cz

8. 4. od 9.30 hod.
Turnaj ve stolním tenisu. Rezervujte na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

10. 4. 
Cvičení s pejsky – Program pro MŠ, 

ZŠ zaměřený  na správné zacházení 

s čtyřnohý mi mazlíčky. Možnost návště-

vy i předem objednané veřejnosti. Mís-

ta rezervujte na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz

14. 4. 
Babytenisový  turnaj – Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

18. 4. 
Divadélko Špuntík – Divadelní před-

stavení pro MŠ, ZŠ. Možnost návštěvy 

i předem objednané veřejnosti. Místa re-

zervujte na 736 757 577 nebo na sport-

centrum@zamekberchtold.cz

21. 4. 
Tenisový  turnaj – Čtyřhra pro do-

spělé neregistrované hráče začíná od 

10:00, zápis od 9:30. Rezervujte na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

25. 4. 
Řemesla aneb zlaté české ručičky 

– Program pro ZŠ, kde děti uvidí, co 

všechno je nutné pro postavení domeč-

ku nebo rekonstrukci zámku. Možnost 

návštěvy i předem objednané veřejnosti. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

28. 4. 
Minitenisový  turnaj – Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

30. 4. 
Pálení čarodějnic. Hotel Zámek Berch-

told, Tel: +420 323 665 445, GSM: +420 

736 757 577, sportcentrum@zamekberch-

told.cz, www.zamekberchtold.cz

KOLOVRATY
31. 3. od 13.30 hod.
Velikonoční kolovratský jarmark. 
Program bude  rozdělen na dvě mís-

ta: „U Boudů“ a v „Atriu“ kde vystou-

pí: Coro picolo; Flautínek, Violínek, 

Divadélko Kašpárek, děti z  Mateřské 

školy,  HIP - HOP Niňos Bailandos, Jazz-

báby, DFS Mikeš, Carmina Vocum, Děti 

z baletní školičky, přehlídka uměleckých 

svatebních závojů a šatů, modní návr-

hářky Marcely Michálkové a Studia Anet. 

Noví i tradiční prodejci nabízejí: hezké 

šátečky a zástěrky, pomlázky, koření, 

med, vejce, sýry, beránky, mazance, dře-

věné vařečky, kvedlačk, plechové smal-

tované kyblíčky, konvičky s rozmanitými 

vzory, velikonoční dekorace, velikonoční 

čokoládové fi gurky, medovin u a další. 

každé ÚT a ČT od 9.00 do 11.00 hod.
Pravidelný program RC MACEK: do-

poledne pro rodiče s dětmi, v klubovně 

vedle KD U Boudů. Úterý - program za-

měřen na děti do 2 let, čtvrtek na děti od 

2 let. Program (cvičení, výtvarná činnost, 

říkanky apod.) začíná cca v 9:30 a trvá 

cca 30-45 minut.

PRŮHONICE
Od 10. 3. 
STROMY – v návštěvnickém centru 

Průhonického zámku výstava foto-

grafi í a kreseb Petra Horáčka nazva-

ná Stromy. Na výstavě si prohlédnete 

fotografi e významných jedinců dřevin 

v parcích a zahradách a ilustrační 

grafi ky jehličnanů. Výstava bude do-

plněna ukázkami ze sbírky šišek Bo-

tanického ústavu AV ČR. Petr Horáček 

je autorem Encyklopedie listnatých 

stromů a keřů a publikuje v řadě po-

pulárně naučných časopisů.

ŘÍČANY
Od 29. 2. od 14.00 hod.
Pěvecký kroužek v DPS Senior zahaju-

je svoji činnost. Akci pořádá Seniorcen-

trum Říčany -Klub Senior ve spolupráci 

s DPS Senior Říčany. V jídelně DPS Seni-

or. Všichni jste srdečně vítáni.

4. 4.
Velikonoční setkání – Místo: sál restau-

race Sport. Začátek: 14:00 hod. Setkání 

s hudbou. Vstup zdarma. DPS Senior. Irena 

Moudrá, tel. 608 163 722, e-mail: senior-

centrumricany@centrum.cz, kancelář: DPS 

Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 12 – 13 hod. 

11. 4.
Pěvecký kroužek – Místo: DPS Senior – jí-

delna. Začátek: 14:00 hod. DPS Senior. Irena 

Moudrá, tel. 608 163 722, e-mail: senior-

centrumricany@centrum.cz, kancelář: DPS 

Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 12 – 13 hod.

11. 4.
Královny a kněžny na českém trůně 
a milenky českých králů – Místo: DPS 

Senior – společenská místnost. Začátek: 

16:00 hod. Vstup zdarma. Na setkání se 

těší Jiřina Kutláková. DPS Senior. Irena 

Moudrá, tel. 608 163 722, e-mail: senior-

centrumricany@centrum.cz, kancelář: DPS 

Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 12 – 13 hod.

16. 4.
Nad Biblí – Jonáš – Místo: DPS Se-

nior – společenská místnost. Začátek: 

16:00 hod. Vstup zdarma. Na setkání se 

těší Hana Zavadilová. DPS Senior. Irena 

Moudrá, tel. 608 163 722, e-mail: seni-

orcentrumricany@centrum.cz, kancelář: 

DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 12 – 13 

hod. (kancelář bude 12. 4. uzavřena)

17. 4.
Hudební hodinka – Místo: DPS Seni-

or – společenská místnost. Začátek: 

16:00 hod. Vstup zdarma. Na  setkání se 

těší Hana Zavadilová. DPS Senior. Irena 

Moudrá, tel. 608 163 722, e-mail: seni-

orcentrumricany@centrum.cz, kancelář: 

DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 12 – 13 

hod. (kancelář bude 12. 4. uzavřena)

19. 4.
Kavárnička – Místo: DPS Senior – jídelna. 

Začátek: 15:00 hod. Příjemné posezení 

a popovídání při kávě nebo čaji. K poslechu 

(i tanci) bude hrát harmonikář. Všichni jste 

srdečně vítáni. Vstup zdarma. DPS Senior. 

Irena Moudrá, tel. 608 163 722, e-mail: se-

niorcentrumricany@centrum.cz, kancelář: 

DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 12 – 13 

hod. (kancelář bude 12. 4. uzavřena).

20. 4.
Žolíkový klub – Místo: DPS Senior. 

Začátek: 14:00 hod.  DPS Senior. Irena 

Moudrá, tel. 608 163 722, e-mail: seni-

orcentrumricany@centrum.cz, kancelář: 

DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 12 – 13 

hod. (kancelář bude 12. 4. uzavřena)

21. 4.
Naši furianti – divadelní představení – 

Místo: Praha – Národní divadlo. Začátek: 

14:00 hod. Cena 160 Kč. DPS Senior. Irena 

Moudrá, tel. 608 163 722, e-mail: senior-

centrumricany@centrum.cz, kancelář: 

DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 12 – 13 

hod. (kancelář bude 12. 4. uzavřena)

25. 4.
Pěvecký kroužek – Místo: DPS Seni-

or – jídelna. Začátek: 14:00 hod. DPS 

Senior. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@centrum.

cz, kancelář: DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 

hod., 12 – 13 hod. (kancelář bude 12. 4. 

uzavřena)

26. 4.
Zámek Kačina – Jednodenní zájezd, 

prohlídka zámku a dalších hist. objektů. 

Odjezd: aut. zastávka Masarykovo nám. 

(u Labužníka) 8:00 hod., aut. zastávka 

Sukova 8:05 hod., aut. zastávka K žel. 

stanici 8:10 hod., aut. zastávka Rychta 

8:15 hod. Příspěvek účastníků: 220 Kč. 

Závazné přihlášení do 20. dubna. DPS 

Senior. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@centrum.

cz, kancelář: DPS Senior, čtvrtek 8 – 

10 hod., 12 – 13 hod. (kancelář bude 

12. a 26. 4. uzavřena).

Každou středu po 14 dnech
Setkání seniorů v Domově pod Kavčí 

skálou.

Každé úterý od 15.30 do 16.30 hod.
Cvičení na židlích (paní Tréglová) v DPS 

Senior. 

Každé úterý od 16.30 do 17.30 hod.
Zdravotní cvičení pro seniory a diabe-
tiky (pan Trojánek) v DPS Senior.

Každé úterý a čtvrtek od 18.00 do
20.00 hod.
Zdravotní jógová cvičení (pan Trojá-

nek). DPS Senior.

STRANČICE
10. - 14. 4.
Sbíráme elektroodpad – pomozte 

nám překonat náš loňský úspěch, 

2. místo ve Středočeském kraji 

v soutěži Ukliďme si svět! Od 10. do 

14. dubna můžete přivézt i velké spo-

třebiče (pračky, myčky, lednice…) 

ve všední den kdykoli mezi 7. a 15. 

hodinou, v sobotu od 8 do 12 hodin. 

Sbíráme pouze kompletní elektro-

spotřebiče, tedy vše, co lze zapojit 

do elektrické zásuvky nebo funguje 

na baterie, i baterie samotné. Malé 

a střední spotřebiče a baterie můžete 

po celý školní rok odevzdat do sběr-

ného koše u vchodu pod schodištěm. 

Nepatří sem televizory a monitory, 

zářivky a žárovky, bojlery, cartridge 

a autobaterie! www.skolastrancice.cz

STRUHAŘOV
Každé pondělí od 20.00 hod.
Taneční kurzy pro každého. Naučíte 

se latinu, standard, trochu moderních 

stylů – salsy, bachaty… i tanců star-

ších – charleston, twist… a také trochu 

country… Program upravíme dle vašich 

přání. Společenský sál Požárního domu 

ve Struhařově. 10 lekcí /90 min. Přihláš-

ky, info: Dagmar Zajíčková, e-mail: dasa-

zaj@gmail.com, tel.: 725 026 768

ŠTIŘÍN
18. 4. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost 
– možnost zakoupení knih. Dům ATIS. 

Vstup zdarma

20. 4. od 19.30 hod.
HUDEBNÍ VEČERY – Ondřej HAVELKA 

a Melody Makers. Tentokráte s novým 

programem pro rok 2012. Vstupné 300,-

/400,-/500,- Kč. Rezervace vstupenek 

na recepci – Tel.: 255736111

22. 4. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – VERNER COLLE-

GIUM (hoboj, anglický roh, housle, viola, 

violoncello, fagot). HAYDN – BEETHOVEN 

- MOZART. Vstupné 250,- Kč. Rezervace 

vstupenek na recepci - tel.: 255736111

TEHOV
14. 4. od 15.00 hod.
Čteme dětem v místní lidové knihov-
ně, zve OS Tehov

15. 4. od 17.00 hod. 
OS Tehov pořádá jarní benefi ční 
koncert v kostele od 17 hod., vystoupí 

dětský pěvecký kroužek, ženský vokální 

soubor The Brabers a studentky hudební 

třídy Gymnasia Jana Nerudy (zpěv, kla-

vír a housle). Dobrovolným vstupným 

přispějete do veřejné sbírky na podporu 

rekonstrukce kostela Narození sv. Jana 

Křtitele v Tehově.

21. 4. od 14.00 hod. 
Zapojte se s námi do akce Čistý La-
dův kraj, od 14 hod., místo srazu bude 

upřesněno na plakátech. Přijďte i s dět-

mi, pojďme jim společně příkladem. 

www.ostehov.cz

UHŘÍNĚVES 
14. 4.
Výlet do okolí – Za Mikešem do Hrusic 

– 7 km – pojeďte společně s námi užít 

si jarní přírodu, poznat nové lidi (vhodné 

také pro rodiny s dětmi). Sraz zájemců na 

vlakovém nádraží Uhříněves v 9.30, popř. 

na nádraží v Mirošovicích v 10 hod. V pří-

padě velmi nepříznivého počasí zvolíme 

náhradní program. Aktuální info na www.

dolly-os.cz. Komunitní centrum o.s. DOL-

LY, Přátelství 158/78, Uhříněves

17. 4. 
FILMOVÁ ANIMACE – Přijďte si vyzkou-

šet hravé triky fi lmové animace! Akce 

je určena pro děti 8-15 let. Koná se od 

15:30 do 17 hodin, vstup volný. 

21. 4. 
OPEN TURNAJ VE FLORBALU – Přijď si 

s kamarády zasoutěžit o ceny a zahrát 

fl orbal! Otevřený turnaj pro všechny fl or-

balové týmy roč. 2001 a mladší. Koná se 

v tělocvičně ZŠ U Obory, od 8:30 do cca 

15 hodin. Startovné 50,- Kč/hráč. 

23. 4. 
TANCUJEME ZUMBU – Máte rádi aktivní 

odpočinek, chcete se na jaře začít hýbat 

nebo vás láká zkusit oblíbenou zumbu? 

Přijďte si užít pohybu a hudby v Domě 

UM! Koná se od 18 do 19 hodin v herně 

DDM, akce je určena pro mládež od 15 

let a dospělé. Vstup volný, místo je třeba 

předem rezervovat.

27. 4. 
ČARODEJNICKÉ ŘÁDĚNÍ – Přijďte strávit 

zábavné dopoledne se svými dětmi! Čekají 

vás soutěže, výtvarné tvoření, malování na 

obličej. S sebou přezůvky a svačinu, vstup 

volný. Koná se v Centru pro předškolní děti 

v Domě UM, od 9 do 12 hodin.

27. 4. 
ČARODEJNICKÝ DEN V UHŘÍNĚVSI 
– Zábavný večer pro děti i dospělé při 

příležitosti tradičního pálení čarodějnic. 

Čeká vás bohatý program, hry a soutěže, 

čarodějnický rej při živé hudbě, opékání 

buřtíků, skákací hrad a pro nejhezčí ča-

rodějnice sladká odměna! Nápadité kos-

týmy jsou vítány. Koná se od 17 do 21 

hodin na zahradě Domu UM v Uhříněvsi 

(V Bytovkách 803). 

28. 4. od 11.30 do 18 hod.
Rodinné a partnerské konstalace – 

prožitkový seminář – informace a při-

hláška na www.zijsvujzivot.cz nebo tel.: 

602631092. Komunitní centrum o.s. 

DOLLY, Přátelství 158/78, Uhříněves

5. 5. 
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA – Soutěžní 

přehlídka, které se zúčastní také všech-

ny taneční soubory z Domu UM v Uhříně-

vsi. Přijďte podpořit naše soutěžící a užít 

si dne plného hudby a tance! Koná se 

v Kulturním domě v Čelákovicích (sady 

17. listopadu 1380/6) od 9:30 do 18 ho-

din, vstupné 50,- Kč

9. 5. 
FOTOGRAFOVÁNÍ – Máš nový foťák 

a chceš si ho vyzkoušet? Zajímá tě foto-

grafování?  Přijď se naučit základní tipy 

a triky pro fotografování. Akce je určena 

pro děti 8-15 let. Koná se od 15:30 do 

17 hodin v Domě UM, vstup volný. 

12. 5.
SMALTOVÁNÍ – V tradiční sobotní vý-

tvarné dílně si tentokrát v Domě UM 

vyrobíme a vyzdobíme drobné šperky 

technikou smaltování. Účastnický popla-

tek 100,- Kč. Koná se o d 9 do 12 hodin 

v keramické dílně DDM, místo je třeba si 

předem rezervovat.

16. 5. 
TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH – Večer  

nejrůznějších deskových her. Soutěžíme 

o sladké ceny, proto neváhejte a přijďte 

si zahrát! Registrace od 15:30, začátek 

akce 16 hodin. Akce je určena pro děti 

11-18 let, vstup je volný. Bližší informace 

a rezervace míst: petrova@dumum.cz

VELKÉ POPOVICE
1. 4. od 14.30 hod.
Perníková chaloupka – o dětech, které 

se ztratily a pak se zase našly. Lout-

kové divadlo při Sokol Velké Popovice. 

www.divadlo.kvalitne.cz

Bruslení s kozlem 
 1. 4. od 15.00 do 17.00 hod. 
 7. 4. od 14.00 do 16.00 hod. 
 8. 4. od 14.00 od 16.00 hod. 
 9. 4. od 14.00 do 16.00 hod. 
14. 4. od 13.00 do 16.00 hod. 
15. 4. od 13.00 do 16.00 hod.
22. 4. od 13.30 do 15.30 hod.
Vstup dospělí 40,- Kč, děti do 15 let 

a důchodci 20,- Kč. Zimní stadion HC 

Slavoj Velké Popovice

VŠECHROMY
Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. 
Prozpěvování s klávesami s Petrou. 
Pro nejmenší děti od půl roku do 5 let. 

Společně si zazpíváme za doprovodu 

kláves spoustu lidových písniček a zná-

má rozpočítadla. Zopakujeme si oblíbe-

ná dětská říkadla a rozpohybujeme se 

u tanečků. Po svačince si podle zájmu 

vytvoříme něco pěkného z papíru nebo 

přírodních materiálů. Před a po progra-

mu bude volná herna. Vstupné 70,- Kč, 

s permanentkou za 50,- Kč. Mateřské 

centrum Lodička, podkroví domku bý-

valé hasičské zbrojnice, Všechromy 40. 

Tel.: 732 16 17 06 email: mc.lodicka@

seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka

Každá středa od 9.30 do 11.00 hod. 
Keramika pro nejmenší s Míšou pro 
děti od 2 let. Děti si vyzkouší práci s hlí-

nou - tvarování, válení, razítkování, krá-

jení, plácání, koulení. Procvičí si jemnou 

motoriku, trpělivost a pečlivost. Výrobky 

se po přežahu v peci obarví glazurou 

a ještě jednou vypálí. Vstupné 100,- Kč, 

s permanentkou za 70,- Kč. Mateřské 

centrum Lodička, podkroví domku bý-

valé hasičské zbrojnice, Všechromy 40. 

Tel.: 732 16 17 06 email: mc.lodicka@

seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka 

Změna programu vyhrazena

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

• Prodám novou plno digitální, manuální líheň pro drůbež na 60 ks 

vajec, více info na www.levnelihne.cz,  cena 3150 Kč, tel: 733 483 672, 

líheň pošlu na dobírku s návodem, postupem i se zárukou.

• Manželský pár hledá bydlení na Praze-východ (nebo v okolí). Byt 

v OV nebo RD do 5 mil. Kč. Blízko MHD. Spěchá! Volejte nebo SMS 

na tel. 734 528 912
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Pletení pomlázek, 
malování vajíček 
a mnoho soutěží 

a legrace.
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Do června přes 
objížďku

VELKÉ POPOVICE – Od 

12. března do 11. června po-

trvá uzávěra silnice vedoucí 

z Velkých Popovic k 15. kilo-

metru dálnice D1. Objízdná 

trasa pro nákladní dopravu 

vede přes Všedobrovice, Že-

livec a dále směr Jesenice 

na Pražský okruh a dálni-

ci D1.  Osobní automobily 

vede objížďka přes Kunice 

a Všechromy. V červnu pořá-

dá pivovar 20. jubilejní Den 

Kozla a oslaví výročí 90 let od 

vyhlášení značky Kozel. Den 

Kozla je naplánován na so-

botu 16. června. Do té doby 

by měla být silnice hotová.

(pok)

Bagr se srazil 
s dodávkou 

STRAŠÍN – 8. března zasa-

hovala HZS Říčany s tech-

nikou u dopravní nehody 

bagru a dodávky před obcí 

Strašín. Došlo k čelnímu stře-

tu dodávky, ve které cestovali 

4 lidé, a bagru. Následně ješ-

tě osobní vozidlo jedoucí za 

bagrem ve snaze vyhnout se 

nehodě skončilo v příkopě. 

Jednotka provedla zajištění 

nehody, protipožární opatře-

ní a ošetření dvou zraněných 

osob. Po příjezdu ZZS byly 

zraněné osoby předány do 

jejich péče. Celkem došlo při 

nehodě ke zranění čtyř lidí. 

ppor. Petr Svoboda, stanice Říčany

Hasičský maškarní 
karneval 2012

MUKAŘOV – Konec muka-

řovské plesové sezony a blí-

žící se změna zimního času 

na letní jsou předzvěstí tra-

dičního hasičského plesu. 

V letošním roce pořadatelé 

vsadili na dávnou tradici 

a rozhodli se uspořádat ples 

maškarní. Hasiči nenechali 

nic náhodě a přípravě ple-

su věnovali velkou pozor-

nost. Přestože masky nebyly 

podmínkou účasti, sešlo se 

v sále mukařovské sokolovny 

k překvapení pořadatelů více 

jak 60 masek. Každá maska 

dostala za odvahu „drink“ Kir 

Royal na uvítanou. Zábava 

vydržela do brzkých ranních 

hodin a poslední návštěvní-

ci odcházeli domů až v půl 

páté ráno. Úplným závěrem 

mi dovolte poděkovat něko-

lika nejvýznamnějším spon-

zorům maškarního bálu: 

ČEZ; Drevoricany.cz; DPD 

CZ s.r.o.; Autoservis POLA 

Říčany, Zahradnictví ALFÍK; 

obchodní dům FLIP Muka-

řov, V+T mat Tehovec a další 

příznivci našeho sdružení.

Jitka Pokorná 

Napaden další 
záchranář

JESENICE – V neděli 

18. března došlo k dalšímu 

napadení posádky středo-

české záchranné služby. Je-

senická posádka předávala 

svého pacienta na oddělení 

v Thomayerově nemocnici. 

Když se záchranáři vraceli 

čekárnou ambulance k sa-

nitnímu vozu, byl lékař na-

paden opilým mužem, který 

byl do nemocnice přivezen 

policií a čekal zde na vyšetře-

ní. Lékař utrpěl mnohočetná 

zranění v obličeji a v oblasti 

krku od obdržených ran a od 

střepů z rozbitých brýlí. Kvů-

li závažnosti několika zra-

nění nemohl lékař dosloužit 

noční směnu a na dalších 

několik týdnů bude v pra-

covní neschopnosti. „Jsme 

rozhodnuti tento incident 

řešit dál všemi zákonnými 

prostředky a na pachatele 

podáme trestní oznámení. 

Počet napadení posádek naší 

záchranné služby stále na-

růstá, jenom v letošním roce 

je to už pátý případ, všichni 

jsme z brutality útoku otře-

seni,“ vyjádřil se k napade-

ní ředitel záchranné služby 

MUDr. Martin  Houdek. 

Tereza Janečková 

ZS Středočekého kraje

Úplná uzavírka ulice 
Školní 

ONDŘEJOV – Od 1. dubna 

do 30. června potrvá uzavírka 

silnice č. III/1085 od křižo-

vatky se silnicí č. II/113 (od-

bočka z Pražské do Školní ul., 

tzv. myší díra) po křižovatku 

pozemní komunikace Školní 

a Střímelické ulice (odbočka 

na hvězdárnu). Pravidelná 

autobusová doprava: auto-

busová linka PID č. 490 bude 

vedena následovně: Pražská 

(II/113) – Nušlova – Fričo-

va – Školní a dále po silnici 

č. III/1085 Kostelní Střímeli-

ce. Omlouváme se všem ob-

čanům za dočasné nepohod-

lí a děkujeme za pochopení.

www.obecondrejov.cz

Desátá sezona 
tulipánů

PRŮHONICE – Již desátou 

sezonu pro vás v Dendrolo-

gické zahradě pořádáme jarní 

výstavu cibulovin nazvanou 

„Tulipány v Průhonicích“. 

Letos se koná v termínu od 

21. 4. do 13. 5. V průběhu le-

tošní výstavy představujeme 

15 záhonů v odlišných ba-

revných kombinacích. Vedle 

tulipánů uvidíte také 5 no-

vých směsí drobných cibulo-

vin a trvalek v proměnlivých 

barevných variacích s neob-

vykle dlouhou dobou květu, 

a to již od poloviny dubna až 

téměř do konce května. Další 

informace o Dendrologické 

zahradě najdete na našich 

webových stránkách www.

dendrologickazahrada.cz. 
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Velikonoční trhy
30. 3. – 8. 4. 2012
denně od 10 do 20 hodin
Plné nezbytných pomlázek a velikonočních dekorací jako  
malovaná vajíčka, zápichy a osení, také tradičních českých produktů,  
kosmetiky a květin.  
Malé návštěvníky potěší výběh se živými králíčky v pasáži Europarku.

Velikonoce 
         v Europarku

Velikonoční workshopy
Sobota 7. 4. 2012 
od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro děti, kde si zdarma  
vyzkouší malování vajíček, zdobení  
perníčků, pletení pomlázek  
a výrobu velikonočních  
dekorací.

� pokračování ze str.1

Velitelem jednotky je Karel Pá-

tek ml., dlouholetý profesionál-

ní hasič, který ostatním předá-

vá své letité zkušenosti. A nejen 

to, k výročí připravil zajímavou 

publikaci, která shrnuje dosa-

vadní historii sboru. Najdete 

v ní jak fotografie, grafy, tak za-

jímavé komentáře.

Dodejme, že oslavy kulatého 

výročí v našem regionu chystají 

zanedlouho také hasiči Vestce 

a Modletic.  Zbyněk Pokorný

Z prvních stanov:
V městě Mnichovicích zřídí 

se sbor dobrovolných hasi-

čů, jenž jsa v podřízenosti ve 

svých výkonech pod obecním 

zastupitelstvem, obral si za 

povinnost zde již stávajících 

zařízeních při požárech ma-

jetek obyvatelů Mnichovic 

a okolí neúnavnou přičinlivos-

tí, nezištným sebeobětováním 

a zevrubnou obeznalostí nále-

žitých prací hájiti a chrániti...“

 březen 1882

Zimu zakončil karneval

Letos se konal první březnovou 

sobotu. S blížící se čtrnáctou 

hodinou odpolední se začaly 

k mukařovské sokolovně schá-

zet různé pohádkové bytosti 

a jiná stvoření. Sál byl během 

půl hodiny zaplněn a mohl za-

čít rej masek, který rozproudil 

veselý klaun rozdávající všem 

malým hostům bonbónky. Po 

hodině tančení a zapózová-

ní pro společnou fotografii si 

mohli první nedočkavci vyzved-

nout tombolu, která většinu 

dětí lákala již od příchodu na 

karneval. Aby nebyla tlačenice 

u výdeje tomboly tak velká, pro-

bíhaly uvnitř sálu pro všechny 

princezny, víly, nevěsty, beruš-

ky, piráty, zvířátka a další masky 

soutěže. Kromě balónků dostaly 

všechny ratolesti od pořadatelů 

ke konci karnevalu také něco 

malého na zub.

Rodiče si mohli zpříjemnit od-

poledne drobným občerstve-

ním, dobrou kávou, zákuskem 

či chlebíčkem. Myslím, že se 

karneval vydařil a nejen děti 

odcházely domů spokojené. 

Svědčí o tom i počet návštěv-

níků, jenž letos přesáhl číslo 

200 (včetně doprovodu). 

Takže už zbývá jen říct pořadate-

lům: „Děkujeme za hezky stráve-

né odpoledne!“  Jitka Pokorná

MUKAŘOV – Dlouhá zima 

se s námi pomalu loučí 

a jarní paprsky nás začínají 

lákat ven do přírody.  Po 

sněhu na zimní radovánky 

ani stopy a venku stále 

ještě mokro a blátivo. 

To je obvykle doba, 

kdy pořádají místní hasiči 

Dětský karneval.

Přes dvě stovky návštěvníků se zúčastnily dětského karnevalu, který pravidelně pořádají mukařovští hasiči

Sedmý ročník projektu Čistá 

řeka Sázava se uskuteč-

ní od 13. do 15. dubna 

2012. Dobrovolníci 

vyčistí hladinu a bře-

hy jednoho z nej-

známějších českých 

toků od Havlíčkova 

Brodu až po Pikovi-

ce. Patronát nad akcí 

opět převzala zpěvačka 

Aneta Langerová, která po-

může i se samotným úklidem. 

Čištění řeky Sázavy se mohou 

zájemci zúčastnit osobně nebo 

poskytnutím materiálního či 

finančního daru. Stačí se do 

10. dubna přihlásit na e-mail 

info@posazavi.com nebo na 

telefon 723 881 081. Podrob-

nosti o celé akci jsou na leader.

posazavi.com v sekci Partner-

ské projekty.

Do projektu se od jeho začát-

ků aktivně zapojuje i půjčov-

na lodí Bisport s.r.o. z Týnce 

nad Sázavou. „První rok jsem 

z toho měla velikou trému, ale 

teď už ne, protože vím, že je 

akce dobře připravena a všech-

no do sebe zapadá. Lidé se na 

čištění znovu hlásí, vracejí se. 

Obavy nemám ani z počasí. Na 

čištění Sázavy přijíždějí otrlí 

nadšenci, které jen tak něco 

neodradí,“ řekla Markéta Paz-

derová z Bisportu.

Projekt Čistá řeka Sázava se 

koná pod taktovkou tří orga-

nizátorů, napříč dvěma kraji. 

Úklid úseku ze Soutic do Pi-

kovic, dlouhého více než 100 

kilometrů, tradičně organizuje 

společnost Posázaví o.p.s. Úsek 

mezi Havlíčkovým Brodem 

a Chřenovicemi je v režii sdru-

žení Sázava 21 a místní akční 

skupiny Královská stezka o.p.s. 

a úsek z Chřenovic do Soutic 

si vzala na starost místní akční 

skupina Lípa pro venkov.

„V pátek půjdeme uklízet s dětmi 

ze škol, v sobotu se do akce zapojí 

hasiči a rybáři a další dobrovolní-

ci. Čistit budeme už asi počtvrté, 

spolupracujeme při tom se škola-

mi a mikroregiony. Dobrovolní-

kům poskytujeme rukavice, pytle 

na sběr odpadků a hygienické 

potřeby, jídlo pro ně zajišťují 

obce nebo mikroregiony. Zájem-

ců máme dost, každý úsek vždyc-

ky uklízí kolem 20 lidí,“ uvedla 

Vanda Kubínová z místní akční 

skupiny Lípa pro venkov.

Jaroslava Tůmová, Posázaví, o.p.s.

Významné výročí

Patronka akce Aneta Langerová pomůže i se samotným úklidem  Foto: archiv Posázaví o.p.s.

Chystají úklid Sázavy

ŘÍČANY – Komise Festivalu 

amatérské malby upozorňuje 

všechny příznivce malby a ostat-

ních výtvarných disciplín, že 

během měsíce dubna je nut-

no předložit svá díla pro výběr 

k účasti na již 5. ročníku květno-

vého festivalu. Ukázky své tvor-

by mohou zájemci zasílat během 

dubna na e-mail: galeriekotel-

na@seznam.cz. Festival pořádá 

občanské sdružení Říčanský lůvr 

v galerii Kotelna.

 www.galeriekotelna.cz
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Z běžné zástavby ulice Do Říčan 

nijak zvlášť nevyčnívá. Stejně tak 

na působí i vstup do restaura-

ce. Vstoupíte otevřenými vrátky, 

vezmete za kliku. Pocit, jako když 

vcházíte domů. Žádné tápání, 

ihned se vás ujme číšník a uvede 

ke stolu. Usadíte se za doprovo-

du decentní hudby, která neruší 

hovor u stolu a očima začínáte 

studovat útulně zařízený interiér. 

Smysl pro barevné ladění mal-

by a dřevěného obložení se nedá 

přehlédnout. To vše doplňují 

drobnosti, které celý prostor dopl-

ní. Ať již stylový věšák na oblečení 

či obyčejně vypadající dřevěná 

bedýnka s nápisem Opus One. Co 

to asi může být? Svou zvědavost 

můžete uspokojit dotazem na 

personál, jistě se dočkáte zasvě-

cené odpovědi. Je to totiž jedna 

z priorit, které si majitelé restau-

race – pan Jiří Doksanský a Jan 

Hudeček stanovili. Restaurace je 

již druhým rokem zařazena mezi 

Grand restaurant. Aby mohli 

svým zákazníkům nabídnout pr-

votřídní zážitek, snaží se ve všech 

směrech upřednostnit kvalitu nad 

kvantitou. Sem patří každodenní 

nákup čerstvých potravin, kte-

ré se v uvedený den spotřebují. 

Výmluvný je v tomto směru fakt, 

že v kuchyni nenajdete mrazák. 

A proto, plánujete-li restauraci 

navštívit v hojnějším počtu, určitě 

si předem zamluvte místa.  

Degustace vín
Na každý měsíc je připravena 

zajímavě pojatá, tematická de-

gustace vín. Vše, co vás v tomto 

směru zajímá, zodpoví someliér 

restaurace Musta koira. Březen 

byl ve znamení španělských vín, 

na 14. a 26. dubna je připraveno 

téma „Ročník 2011 – svět a ČR“. 

Stále nové menu
Kvalitu a čerstvost jídel lze vyčíst 

i ze skladby menu, které se stále 

obměňuje. Pochutnat si můžete 

na zrakově i chuťově vyladěných 

dobrotách. Například na steaku 

z brazilské roštěné, podávaném na 

bramborových kostičkách s jarní 

cibulkou, slaninou a sušenými 

rajčaty, francouzské cibulačce či 

na grilovaném skotském lososu 

se šlehanou bramborovou kaší. 

Už vám pracuje fantazie? To je jen 

malá ukázka z denních menu, pro-

tože díky sezónnosti surovin zde 

ochutnáte pokaždé něco jiného. 

Kromě „stálého“ jídelního lístku si 

můžete vybrat ze tří jídel polední-

ho menu – ryby, steaky, těstoviny 

za skvělou cenu 89 a 129 korun. 

Samozřejmě i s polévkou.

Král kuchyně
A kdo veškeré pokrmy s láskou při-

pravuje? Šéfkuchař Jan Hudeček, 

který kuchařskému oboru zůstal 

věrný od studií. Již jako student 

zahájil svou praxi v Hotelu Inter-

Continental Praha. Následovala 

cesta do zahraničí, kde sbíral cen-

né zkušenosti. Srdeční záležitostí 

se pro něj stalo seversky nádherné 

Finsko. A jsme u názvu restaurace 

– Musta koira je finsky černý pes. 

Je to značka, kterou si majitelé 

zvolili. Je v ní láska k oboru a práci 

s lidmi, ale i vzpomínka na finské 

vyhlášené restaurace.  S touto de-

vízou ji team Musta koira vypusti-

lo do světa. A po mém zážitku z re-

staurace si myslím, že jí do vínku 

dali dobrý základ. Kuchyně Musta 

koiry je vyhlášena úpravou všech 

druhů mas a ryb. Zvládá servíro-

vání steaků, předkrmů, lehkých 

salátů a domácích dezertů. To 

vše jen z čerstvých a kvalitních 

surovin. A co byl největší zážitek 

pro mne? Je těžké něco nadřadit. 

Jedničku si zasloužilo celé menu 

– lehké, na oko krásné, vynikající 

chuti. Ale tu pomyslnou hvězdič-

ku bych dala pstruhovi bez kos-

tí! Opečený s lehkou kůrčičkou, 

zdobený čerstvými bylinkami a ve 

spojení s našlehanou bramboro-

vou kaší musel vyhrát. Ochutna-

la jsem ho na doporučení pana 

Jiřího Doksanského a myslím, že 

se musel bavit, když viděl, jak mi 

chutná. Pane šéfkuchaři, vynikají-

cí!  A jako sladká tečka byla další 

mňamka  – vlastní receptura pana 

šéfkuchaře, která asi brzy opustí 

stěny restaurace a pod značkou 

Musta koira bude dobývat svět. 

A co, že ta dobrota byla? Přijeďte 

a tajemství odhalte sami. Dojmů 

jsem plná, prostor pro článek je 

však omezený. S čistým svědomím 

ale všem gurmánům běchovickou 

restauraci Musta koira doporučuji 

a budu velmi ráda, pokud mi na-

píšete své chuťové zážitky.

Ivana Kučerová

Restaurant – tak trochu jinak  

Doporučujeme zarezervovat si 
místo a PŘIJĎTE SI POCHUTNAT

Velikonoční pečené jarní  kuřát-
ko s kopřivovou nádivkou 

 7. a 8. dubna

BĚCHOVICE – Čas od 

času mívám chuť zažít 

něco nového, alespoň na 

chvíli opustit každodenní 

stereotyp. Někdy stačí 

procházka, jindy něco na 

zub nebo výlet do neznáma. 

Možností je mnoho. Pokud 

to máte podobné, zkuste 

si udělat výlet do Běchovic. 

Jen pár minut chůze pěšky 

z vlakového nádraží a jste na 

místě.  Pro motoristy je zde 

menší parkoviště. Restaurant 

Musta koira – příjemné 

prostředí s profesionální 

obsluhou. Račte vstoupit.

V restaurantu Musta koira vzniklo společné foto (zleva): Jiří Doksanský (majitel a ma-

nager), Jaroslav Gryč (someliér), Jan Hudeček (majitel a šéfkuchař), Pavel Sapík 

(restaurant Zlatá studna) a Michal Motyčka (manager)

Oázu Říčany máte možná v pod-

vědomí jako sportovní areál 

s restaurací, hotelem a školicím 

centrem. Díky svému vybavení 

tenisovými kurty (8 venkovních 

antukových a 3 v tenisové hale) 

nabízí velmi kvalitní zázemí pro 

příznivce tohoto krásného „bí-

lého“ sportu.  Pro děti je v Oáze 

organizována tenisová škola. Se-

tkali jsme se s hlavním trenérem 

Filipem Šrámkem a požádali ho 

o bližší informace.

� Pro koho je tenisová škola ur-

čena?

Tenisová škola v Oáze Říčany 

je určena pro děti ve věku od 

4 let až po „dorostenecký“ věk. 

Ty nejmenší děti (4-6 let) se se-

znamují s tenisem jen postupně, 

zároveň u nich rozvíjíme obrat-

nost a pohybovou zdatnost. Od 

6 let je již škola zaměřena zejmé-

na na zvládnutí techniky tenisu. 

Navštěvují nás jak děti, které se 

chtějí naučit jen základům tenisu, 

tak i děti, které se tenisu chtějí vě-

novat intenzivněji. Náš tenisový 

klub se zúčastní soutěží družstev 

všech mládežnických kategorií 

a letos jsme poprvé přihlásili do 

soutěže i družstvo dospělých.

� Jak probíhá výuka tenisu?

Výuku zajištuje kolektiv kvalifi-

kovaných trenérů a probíhá ve 

skupinách (2 až 5 dětí) nebo indi-

viduálně podle zájmu dětí (a rodi-

čů). Výhodou je, že tenisová škola 

probíhá po celý rok - od poloviny 

dubna do poloviny října „letní“ na 

antukových kurtech (s přestávkou 

o prázdninách) a od poloviny října 

do poloviny dubna „zimní“. Děti 

se mohou také zúčastnit letního 

sportovního tábora, který pořá-

dáme každoročně ve Veselí n. L. 

a také zimního lyžařského tábora 

o jarních prázdninách. Hodně dětí 

z tenisové školy navštěvuje také 

sportovní příměstské tábory bě-

hem letních prázdnin, které probí-

hají v areálu Oázy Říčany. Přihláš-

ky do „letní„ tenisové školy mohou 

zájemci dávat do 7.dubna. Více 

informací o tenisovém škole a pří-

městských táborech najdete na 

webových stránkách www.oazari-

cany.cz nebo telefonicky v recepci 

Oázy Říčany (tel. 323 601 170).

� Můžete nám krátce popsat váš 

projekt výstavby 10 rodinných 

domů v Říčanech?

Výstavba těchto rodinných domů 

začala na jaře lonského roku. 

V současnosti jsou všechny domy 

zkolaudované a připravené „k na-

stěhování“. Jedná se o 5 dvojdom-

ků ve velmi atraktivní lokalitě Ří-

čan „Ma Marvánku“ - vzdálenost 

na říčanské náměstí je cca 300 m 

a v pěší dostupnosti je i maleb-

ná příroda s lesy a rybníky. Kaž-

dý dům má cca 350 m2 zahradu. 

V přízemí je velký obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, technická 

místnost, komora a WC, v hor-

ním patře potom 3 ložnice a kou-

pelna, celkem cca 125 m2 podla-

hové plochy. Domy mají vysoký 

standard z hlediska použitých 

materiálů a vybavenosti (topení 

tepelným čerpadlem, příprava na 

centrální vysavač, dřevěné dubo-

vé podlahy, dřevěná eurookna, 

italské obklady a dlažby). Více 

podrobných informací o projektu 

lze najít na webových stránkách 

www.rdvricanech.cz.

� Jaký je o domy zájem?

V současnosti máme 4 rodinné 

domy již prodané a předpoklá-

dáme, že na další prodeje nebu-

deme dlouho čekat. Naši klienti 

jsou vesměs nějakým způsobem 

„propojeni“ s městem Říčany 

a oceňují zejména lokalitu a kva-

litní provedení stavby.

� Je tento projekt vaším prvním 

projektem v Říčanech?

V Říčanech jsme již postavili 

více než 40 rodinných domů, 

což může být i výhodou pro naše 

klienty, kteří si bez problémů 

mohou ověřit naše reference. 

Podobný projekt jsme např. rea-

lizovali v ul. 5. května v Říčanech, 

kde všech 20 RD bylo prodáno 

do 6 měsíců po kolaudaci. (PR)

ŠTĚRBOHOLY – Obchodní 

centrum Europark slouží svým 

zákazníkům od roku 2002. Stojí 

ve východní části Prahy, u Štěr-

boholské  (Jižní) spojky,  vedle  

jedné z  nejfrekventovanějších  

křižovatek  v  Praze.  Je  vyhle-

dáváno  nejen Pražany,  ale  

také zákazníky z přilehlých re-

gionů  za  východním okrajem  

hlavního  města.

Pro všechny návštěvníky je 

v Europarku pravidelně připra-

veno spoustu zajímavých akcí. 

Březen byl ve  znamení krásy, 

zdraví a životního stylu. Sobot-

ní odpoledne  10. a 17. března 

patřila workshopům na toto 

téma. Návštěvníci měli možnost 

poradit se u zkušených stylistů. 

Někoho zajímala problematika 

z oboru kosmetiky, jiné zase jak 

se trendy obléknout či jak pečo-

vat o své vlasy. K tomutu tématu 

probíhala také soutěž o deset 

celkových proměn. Výhra ob-

sahovala úpravu vlasů, vizáže 

a dva nové outfity.

Další sobota 24. března patřila 

v OC Europark módní přehlídce. 

Od 13 do 17 hodin převedli mo-

delové a modelky atraktivní oble-

čení  a doplňky z obchodů Euro-

parku. Tváří přehlídek byla Česká 

Miss 2010 Jitka Válková. Během 

odpoledne proběhlo také finále 

Jarní soutěže o celkovou promě-

nu.  Porota, v níž zasedla herečka 

Dana Morávková, psycholožka 

Alex Doležalová, marketingová 

manažerka OC Europark Petra 

Pořízková a vizážista Ivo Špes vy-

bírala z velkého množství zájem-

kyň. O celkovou proměnu soutě-

žilo 240 žen a dívek.

No řekněte, není Vám líto, že jste 

si nechaly druhý ročník utéct?

Více na: WWW.EUROPARK.CZ

Březen plný módy v Europarku

Finalistky Jarní soutěže o celkovou proměnu společně s Ivo Špesem, Alex Doležalovou a Danou Morávkovou

Atraktivní nabídka bydlení v Říčanech
Společnost Nemovitosti 

Říčany s.r.o. nabízí nové 

rodinné domy v Říčanech. 

Požádali jsme jednatele této 

společnosti Josefa Dejmala 

o krátký rozhovor.

Tenisová škola Oáza Říčany



„Podívejte, tady mám volant 

z mercedesu, z roku 1938, pán 

mi ho sem přivezl z Benešova. 

Já na něj vyrobím nové čalou-

nění,“ říká na úvod Petr. V jeho 

dílně najdete celou řadu kous-

ků, na kterých právě pracuje. Už 

sedm let za ním chodí zákazníci, 

nejčastěji na doporučení. Speci-

alizuje se na čalounění nábytku 

- v dílně má i velkou třímístnou 

sedačku, kožené motorkář-

ské brašny, opravuje koňská 

i motocyklová sedla na míru 

a dokonce čalounění do au-

tomobilů. 

„Například čalounění na vete-

rány zhotovuji dle původního 

čalounění nebo dobových fo-

tografií a dokumentace knihy 

apod. Zachovávám přitom 100% 

původnost a dobové zpracování. 

Zákazníkům doporučuji původní 

čalounění nevyhazovat, zachovat 

pro lepší představivost (i když 

je zcela zničené). U zajímavých 

a hodně starých aut je lepší, když 

si díly rozebereme sami, zjistíme 

tak více o původním zpracování,“ 

říká Petr Grym, majitel šikovných 

rukou, ovládajících řemeslo, kte-

ré jako jedno z mála nespolkla 

globalizace. Ruční práce, znalost 

řemesla a myšlenka přiblížit se 

co nejvíc originálu dokážou i ze 

starého křesla nebo auta opět 

udělat krásný kousek.

Na dílně můžete vybírat 

z mnoha druhů látek 

pro moderní i retro styl, 

jako jsou mikro 

plyše, teflonové 

látky, kožen-

ky a kůže (usně). K dispozici je až 

3 000 vzorů látek. „Naše firma je 

schopna zajistit téměř všechny 

materiály pro výrobu čalounění 

nábytku i do automobilů, a to jak 

novodobého, tak starožitného.“

V letošním roce jsme si dali za 

cíl představit vám zajímavá 

řemesla v regionu. Proto jsme 

rádi, že to původní čalounické 

patří i díky firmě Petra Gryma 

do našeho seznamu. Jeho prá-

ci vám detailněji přiblížíme 

v květnové příloze AUTO-MO-

TO. Ukázky také najdete na 

www.calounik-grym.717.cz
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AUTO – MOTO – ČALOUNICTVÍ&
SEDLÁŘSTVÍ

Také čalounění částí lodí, výroba 

a opravy autoplachet, sedlářské 

práce a opravy, výroba a opravy 

sedacích souprav, křesel apod. 

Opravy kožených obleků, práce s kůží 

a výroba pouzder na zbraně (např. 

na meče), brašen apod.

Tel.: 774 983 233
Choceradská 9, Mukařov – Srbín
www.calounik-grym.717.cz 

INZERCEINZERCE

Scout je ideální auto pro mladé 

lidi, kteří rádi vyrážejí na chaty, 

hory či cyklistické výlety, zkrát-

ka žijí aktivně. Auto je spolehlivý 

pomocník, bezpečně vás doveze, 

kamkoliv budete chtít. Hodí se do 

přírody, protože má černě oplasto-

vané lemy blatníků, prahů i spodní 

části dveří, a tak mu nevadí špína, 

bláto ani odlétávající kamínky na 

cestách. Zároveň s ním ale pohodl-

ně zaparkujete i ve městě.

Modrá a černá elegance
Světle modrá barva je oprav-

du elegantní, hodí se k ní černé 

doplňky i stříbrné spodní kryty 

vpředu i vzadu na náraznících. 

Skvěle vypadá ale i interiér vozu, 

kombinace černé barvy a šedých 

doplňků nemůže nic zkazit. Pa-

lubní deska je vyrobená z kva-

litních materiálů (což je ostatně 

pravidlem u všech vozů Škoda) 

a je přehledná, přední sedadla 

jsou pohodlná. Ne vše je tady 

samozřejmě automatické jako 

v dražších autech, při jízdě na to 

ale člověk vůbec nemyslí. 

Hodně velkou výhodou Scoutu 

jsou tři zadní sedadla systému 

Varioflex. Jednak jsou hodně vy-

soko, takže máte vzadu úžasný 

výhled, aniž se boucháte do hla-

vy o strop, ale hlavně se s nimi 

dá manipulovat: je možné každé 

sedadlo zvlášť naklopit, sklopit 

dopředu nebo úplně vyndat, 

krajní sedadla se navíc dají i po-

sunovat dopředu. Pokud tedy 

stabilně potřebujete pouze dvě 

přední sedadla a velký zavaza-

dlový prostor, není nic jednoduš-

šího než sedačky vyndat. Hned tu 

máte prostor, kam se pohodlně 

vejdou třeba čtyři kola, hromada 

lyží a snowboardů nebo desítky 

zavazadel na chalupu.

Dohoda s terénem
Roomster Scout si rozumí s teré-

nem. Při jízdě v zatáčkách je sta-

bilní, nerovnosti a kopečky pře-

konává snadno, na 17palcových 

kolech z lehké slitiny dobře sedí. 

Jízda se Scoutem je dynamická, 

má spád, auto se dobře ovládá. 

Při úsporné jízdě mimo město 

se dá spotřeba dotáhnout jen na 

4, 9 litrů na 100 kilometrů. Což je 

při dnešních cenách benzínu 

příjemné.

Také řízení auta 

je snadné, 

neboť řazení je přesné a lehké, 

stejně jako ovládání volantu. 

Ten se dá navíc nastavit, podél-

ně i výškově, dle potřeby řidiče, 

což samozřejmě platí i o sedač-

kách. Na palubní desce nechy-

bí ani ukazatel stupně, který 

je právě dobré zařadit. Kromě 

toho je tu obvyklý ukazatel spo-

třeby, dojezdové vzdálenosti, 

najetých kilometrů atd. Ve vý-

bavě jsou i airbagy, automatic-

ké stahování oken, klimatizace, 

velký počet odkládacích prostor 

a tažné zařízení.

Snaživý skautík
Je jasné, že Roomster Scout se ne-

hodí do náročného terénu, v hlu-

bokém blátě nebo v potoce určitě 

uvíznete. Navíc jsou na trhu nej-

spíš prostornější malá auta. Tenhle 

snaživý skautík ale kromě prostoru 

a bezpečné jízdy spojuje i ostatní 

výhody – dobré chování na silnici, 

moderní interiér i vzhled a hlavně 

přijatelnou cenu, testované auto 

pořídíte za 344 900 Kč. Stačí zajít 

do Autosalonu FEMAT, který v Ra-

dotíně působí už 20 let.

Text a foto: Lucie Paličková

Snaživý skautík pro volný čas
Jízda se ŠKODOU Roomster Scout 1,2 TSI/63 kW nezklamala

RADOTÍN – Když jsem 

dostala možnost vyzkoušet 

si Škodu Roomster Scout, 

napadlo mě, že v takovém 

autě jsem ještě neseděla. 

Zvenku Scout vypadá jako 

terénní auto, ale vlastně jím 

není, vevnitř je elegantní 

a prostorný, takže se v něm 

příjemně sedí. A rozhodně si 

zaslouží pozornost, už kvůli 

své přijatelné ceně.

� AUTO, MOTO

Roomster Scout se hodí do přírody, díky černě oplastovaným 

lemům ve spodní části auta mu nevadí špína, bláto ani kamínky

Do kufru se v pohodě vejdou lyže či snowboard, a to ještě nebyly zadní sedačky úplně 

vyndané

Autosalon FEMAT ŠKODA
Výpadová 2313 • Praha 5 – Radotín

Tel. 800 400 104 • www.femat.cz

ONDŘEJOV – Zimní fotbalo-

vé turnaje už pomalu končí, 

protože jarní slunce vysouší 

trávníky a bude možné hrát 

i trénovat pod širým nebem. 

To však nebrání tomu, vrátit se 

k některým skvělým výsledkům 

zimní sezony. Jedním z nich je 

i vítězství mladičkého týmu fot-

balové přípravky z Ondřejova. 

Účastnil se dobře obsazeného 

turnaje v Praze „Na Ovčíně“, 

který však pořádal fotbalový 

klub z Kostelce nad Černými 

lesy. V turnaji Ondřejovští ob-

sadili první místo před celky 

Radotína, Přišimas a Kostelce 

nad Černými lesy. Velikou zá-

sluhu na úspěchu má trenér 

Pavel Fajgl, který říkal: „Kluci 

mě překvapili nejen bojovnos-

tí, ale především dobrou hrou 

a velikým nasazením. Vítězství 

si plně  zasloužili.“ Jan Kotrba

� Začala druhá polovina České 

fotbalové ligy, co od ní očeká-

váte, s jakými výsledky budete 

v klubu spokojeni, máte nějaké 

osobní přání? 

Do druhé poloviny soutěže jde-

me s přáním navázat na výsled-

ky a výkony z předešlých sezon, 

protože vzestup výkonů není na-

hodilý a začal jarní částí v divizi 

ročníku 2010, kdy jsme se z pozic 

sestupu dostali do horní poloviny 

tabulky a následně další soutěžní 

ročník postoupili z divize do ČFL. 

Nováčkovská sezona ve třetí lize 

nám vyšla nad očekávání a ko-

nečné 4. místo bylo maximem ko-

lektivu, který soutěž hrál. Letošní 

ročník měl opět vzestupnou ten-

denci a po podzimu jsme skončili 

na druhém místě za Chrudimí (na 

skóre před Pardubicemi). Co je 

podstatnější než umístění, je ale 

fakt, že jsme uhráli 31 bodů a naši 

dva hráči Engelmann a Marek se 

v zimním období zapojili do pří-

pravy s ligovou Duklou Praha 

a v jarní sezoně budou hrát první 

ligu. Klukům to všichni přejeme, 

ale nebudu zastírat, že je to pro 

nás komplikace a velký zásah 

do mužstva, protože nám ode-

šli hráči, kteří dali v jarní sezoně 

12 branek, a nebude jednoduché 

je nahradit. Stabilizace a vzestup-

né výsledky nejsou jen zapříčině-

ny trenérem, hráči, ale hlavně 

podmínkami, které nám dovolí 

se kvalitně připravovat a soustře-

dit se na sportovní přípravu, která 

je nezbytná pro kvalitu třetí ligy. 

Prezident klubu pan Vladimír 

Hašek nám toto umožňuje a my 

se snažíme svými výkony jeho 

práci pro klub a zajištění chodu 

oddílu vracet na hřišti.

Já osobně budu spokojen s tím, 

když naše výkony budou uspo-

kojovat lidi, kteří na naše utkání 

chodí nejen v domácím pro-

středí, ale i u soupeřů. Mužstvo 

si vybudovalo respekt v soutěži 

a jsem rád, že dnes většina lidí ví, 

kde Kunice jsou, a že se zde hraje 

fotbal na dobré úrovni.

Jan Kotrba

Udrží se na vrcholu?  
KUNICE – Bez nadsázky, 

hodně fandů v našem 

regionu sleduje zápasy 

fotbalistů FK Kunice. Není 

se co divit, hrají skvěle, a tak 

jsme se obrátili na trenéra 

Zdeňka Haška s otázkou: 

Ferda mravenec tiše závidí
SRBÍN – S mladým, 

ale nebývale šikovným 

čalouníkem jsme potkali 

v jeho dílně v Srbíně. Petr 

Grym opravuje snad vše, na 

co si vzpomenete, a sám 

sebe s úsměvem nazývá 

Ferdou mravencem.

Petr Grym
Choceradská 9, Mukařov-Srbín

Tel.: 774 983 233

Provozní doba je dle

tel. dohody od: po – pá 13-21 hod.

Na telefonu jsem od 8-21hod.

Objednávky: NONSTOP e-mail: calou-

nictvi-grym@email.cz i na telefon

� SPORT

Vítězná přípravka Na Ovčíně
Ondřejovští hráči (v oranžovém) byli při utkání s celkem Přišimas po celý zápas ve velké převaze, což ostatně dokumentuje 

i tento snímek Foto: SK Ondřejov

Technické údaje:
Počet válců: 4

Maximální rychlost: 172 km/h

Spotřeba kombinovaná: 5,7 l/100 km

Celková hmotnost: 1676 kg

Palivo: benzin

Cena testovaného vozu: 344 900 Kč

sedačku, kožené motorkář-

ské brašny, opravuje koňská 

i motocyklová sedla na míru

a dokonce čalounění do au-

tomobilů.

Na dílně můžete vybírat

z mnoha druhů látek 

pro moderní i retro styl,

jako jsou mikro

plyše, teflonové

látky, kožen-

PRPR
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Přestavby vozidel 
na LPG

 montáž – servis – revize

AUTOSERVIS
opravy motorových vozidel 

autoklimatizace
prodej náhradních dílů

Martin Kovář – tel: 607 880 330
Nupaky 124, http://www.lpg-nupaky.cz/Mobil: 604 338 389 Miroslav Vorel

e-mail: mirek.vorel@seznam.cz

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

TENIS KOLOVRATY
nově SPORTKLUB KOLOVRATY

 Tenisový areál pro soukromé i firemní akce (přátelské turnaje, atp.). nabízí

 i ranní a dopolední hraní

 Klubová nekuřácká restaurace s kapacitou až 40 lidí (oslava / porada /

 konference / prezentace / obchodní jednání, spojené s dalšími aktivitami

 jako např. tenisovým turnajem, rautem, atd.). 

 Možnost snídaní

 Rezervace telefonicky na č.: 722 30 20 40 nebo osobně.

 Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 21:00 (po dohodě lze i od 7:00),

 So – Ne a st. svátky 9:00 – 21:00.

 Výuka tenisu pro všechny věkové kategorie (rekreační i závodní hraní)

 v ceně 350 Kč / 1 hod.

 Tenisová škola pro děti a mládež od 5 do 18 let (15 výukových týdnů,

 program od 16. 4. 2012 do 28. 9. 2012).  

Josef Pěnkava tel.: 603 945 303, e-mail: josef.sportklub@seznam.cz

Ceník pronájmu dvorců: 8:00 (7:00) - 13:00 13:00 - 17:00 17:00 - 21:00
jednorázový vstup: 120 Kč / 1 hod. 140 Kč / 1 hod. 160 Kč / 1 hod.

*permanentka 10 hodin: 100 Kč / 1 hod. 120 Kč / 1 hod. 140 Kč / 1 hod.

*formou předplatného

Ceník TŠ pro děti a mládež: 1 hráč 2 hráči 3 hráči 4 hráči
1x týdně (15 hodin): 6 300 Kč 3 900 Kč 2 850 Kč 2 325 Kč

2x týdně (30 hodin): 12 600 Kč 7 800 Kč 5 700 Kč 4 650 Kč

Cena zahrnuje trenéra, kurt a míče

 nábytek z opravdového
 masivu

 kožená galanterie

N O V Ě  O T E V Ř E N Á  P R O D E J N A 
180m2, Černokostelecká 2205/18, Říčany 

(stejný vchod jako prodejna LIDOVKA, vedle LIDLU, směr Uhříněves) 

www.hijoinery.cz / www.opravdovymasiv.cz / obchod@opravdovymasiv.cz 

Zaváděcí sleva na
bytové doplňky

„Snížení nákladů

na zateplení

vašeho domu

až o 50%“
Kontakt:

Luboš SEJK

tel.: 608 934 447

foukana.izolace@email.cz

Dobřejovice 

VIDEO TV KLIP UVIDITE NA   

www.izolacesejk.cz

Vestec, Jesenice, 

Rudná u Prahy, 
tel.: 602 492 872

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

tel.: 602 492 8

Praha 9 – Satalice, 

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

Dluží vám někdo 
peníze?

Vymáháme novou metodou za spolupráce 
bank, exekutorů a státních institucí.

DŮRAZNOST – RYCHLOST 
DISKRÉTNOST

U vybraných pohledávek možnost odkupu.
Po domluvě možná návštěva přímo u vás.

EKO live styl s.r.o., Politických vězňů 64, 
Kolín, Tel.: 602 364 787  
www.ekolivestylsro.estranky.cz
E-mail: ekolivestylsro@seznam.cz

Mateřské 
centrum 
BERUŠKA
Iveta Zadáková
SKC v Ondřejově
Choceradská 62, 
251 65 Ondřejov
724 850 569    
Iveta.Zadakova@seznam.cz

Bosch Car Service
VL. NOVÁK
Kompletní servis 

a pneuservis včetně 
el. geometrie

281 63  Konojedy 80
Tel: 602 329 816

www.novakauto.cz

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA

V PARKU
v Praze 10 – Benicích

 výuka sportů
 maximálně 10 dětí
 každodenní docházka

 (8:00 – 17:30) 5 990 Kč/měsíc

 Tel.: +420 731 315 486 
www.centrumvparku.cz

Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz

KRMIVA, CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Výhodné akce každý měsíc, 
široký sortiment, živá zvířata

OC TESCO ŘÍČANY
Černokostelecká 22, Říčany

Tel.: 323 601 218  Email: akvaricany@seznam.cz

BABY CLUB KYTIČKA 
předškolní zařízení

pro děti od 2,5 do 6 let 

www.babyclub-kyticka.cz 

telefon: 608 77 00 14 

Kostelec nad Čer. lesy

VÁŠ BANKÉŘ VE VAŠEM MĚSTĚ
 

Více informací o naší nabídce získáte 
v UniCredit Bank Expres v Říčanech, Olivova 9
Tomáš Maršál 
tel.: 955 964 780, mobil: 603 838 561
e-mail: tomas.marsal@unicreditgroup.cz, www.unicreditbank.cz

  EXPRESNÍ Konto s možností vedení zdarma a s Bankou v mobilu – Smart Banking
  iQ bankomat vklady a výběry 24 hodin denně
  PRESTO Půjčka až 500 000 Kč do hodiny na cokoli, i na splacení dříve 
poskytnutých úvěrů
  PŘEVRATNÁ Hypotéka s atraktivní úrokovou sazbou od 2,5 % p. a.*

*Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek daných bankou.

5 % p. a.

ŘÍČANY 
OLIVOVA 9

Restaurace
svatby, rauty, rodinné oslavy, polední menu, večeře

Penzion
2.-4. lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením,  

uzavřené parkoviště v celém objektu  

WiFi-free připojení

Kontakt: Restaurace a penzion TOUHA, K Dálnici 346, 251 01 Světice

Tel.: 773 947 569, E-mail: touha@touhasvetice.cz, www.touhasvetice.cz

PNEUSERVIS Jásek
Osobní a nákladní vozidla, motocykly

Rovnání hliníkových a ocelových ráfků

Tehov 75  

www.pneu-jasek.cz   

tel.: 608 888 235

Otevřeno i v sobotu

Obec Průhonice
Květnové náměstí 73, 252 43  Průhonice 

Zastupitelstvo obce Průhonice v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 

řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje

konkurs na obsazení 
funkce ředitele/ky 

Základní školy Průhonice, okres Praha – západ, 
Školní 191, 252 43  Průhonice

Požadavky: odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele Základní školy pod-

le zákona č.563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících a o změně některých zákonů 

v platném znění znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, škol-

ského zařízení organizační a řídící schopnosti občanská a morální bezúhonnost

Náležitosti přihlášky: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání doklad 

o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., po-

tvrzený posledním zaměstnavatelem strukturovaný životopis koncepci rozvoje 

školy výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) čestné prohlášení 

dle § 4 odst.3) a osvědčení podle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb. lékařské 

potvrzení o zdravotní způsobilosti  

Předpokládaný nástup na pracovní  místo ředitele ZŠ: 1. 8. 2012
Do konkurzního řízení budou zařazeny přihlášky se všemi požadovanými přílohami 

došlé poštou na adresu: Obecní úřad Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43  Průho-

nice, nebo doručené osobně do uzávěrky dne 23. 4. 2012 do 17.00.

Obálku označte slovy „Konkurs ZŠ - neotvírat“   

Plné znění vyhlášení naleznete na www.pruhonice-obec.cz


