
Milan Starec a Tomáš Vodo-

chodský byli kdysi konkuren-

ty. Každý měl svou hospodu 

a protože se nechtěli přetahovat 

o zákazníky, rozhodli se začít 

spolu a jinde. Tomáš pochází ze 

sládkovské rodiny a Milan obor 

pivovarnictví dokonce studoval 

na vysoké škole a tak když se na-

bídla možnost koupit pivovar, 

neváhali a pustili se na dlouhou 

a krkolomnou cestu, na jejímž 

konci snad bude obnovení to-

hoto historického unikátu.

Kluci založili společnost Dej Bůh 

štěstí s.r.o., (což je stavovský pivo-

varský pozdrav) a  s trochou štěstí 

a neuvěřitelným elánem  a léty 

dřiny se jim podařilo zdevastova-

ný areál zrekonstruovat. Nevydali 

se po   zrovna jednoduché cestě. 

Rozhodli se navrátit k tradicím 

českého pivovarnictví a studiu pi-

vovarské historie. Začali objíždět 

chátrající i zavírající se  pivovary 

po naší vlasti a zkupovali vše, co 

se této historie týká. Zmapovali 

přes 4000 pivovarů, zdigitalizovali 

na 250 000 fotografií, shromáždili 

nespočet exponátů a založili pivo-

varské muzeum. To snad již letos 

doplní i plně funkční pivovarská 

technologie z 30. let 20. století ve 

které se opět začne vyrábět pravé 

černokostelecké pivo.Po vzoru 

německých kolegů, kde se v mno-

ha pivovarech neustále vaří velmi 

archaickým způsobem,  chtějí roz-

běhnout klasický způsob vaření 

piva – topení dřevem pod varnou, 

chlazení v otevřených chladících 

štocích a na sprchovém aparátu, 

otevřená spilka a další.

Jen české je dobré
Poslední tři roky zde již 

funguje zájezdní hosti-

nec, který se specializuje 

jen na českou gastrnomii 

a suroviny. Takže zde nena-

leznete nic, co by nevyrostlo 

na českých polích, neběhalo 

po dvorcích českých statků, či 

neplavalo v našich rybnících. 

A že je to ta správná volba, se 

můžete přesvědčit sami.

Lenka Bartáková

Zpěvák a frontman Tří 

sester Lou Fanánek 

Hagen o názvu a des-

ce říká: „Zjistili jsme, že 

neumíme vytvořit a hrát 

ploužák – sestrovské 

„pomalé“ písně převy-

šují průměrné střední 

tempo většiny rádií a ty 

rychlé jsou fakt rychlé, 

tak jsme se s tím smířili 

a název tomu odpovídá.“ 

Nové album bude možné 

si zakoupit ve formátu 

CD, ale připravena bude 

i limitovaná, číslovaná edice 

klasických vinylů ne-

boli „elpíček“. 

Samozřejmě jde-

me s dobou, 

a tak bude po-

prvé v historii 

skupiny možné 

zakoupit celé album i jednotli-

vé písně v digitální podobě přes 

web skupiny. 

Pár dní poté, a to 17. – 18. květ-

na, se bude konat slavnostní 

hudební narozeninový večírek 

pod  názvem Tři sestry 28 let 

open air, kde v rámci svého 

sobotního vystoupení skupina 

album pokřtí. Opulentní večí-

rek ku oslavě narozenin 

se bude tradičně konat 

na pražském koupališti 

Džbán. Mezi gratulanty 

nebudou chybět skupiny: Zóna 

A, Visací Zámek, Plexis, Zvlášňý 

škola, Zakázaný ovoce, Apple 

Juice, Konflikt, Nežfaleš, E!E, 

Totální nasazení, Doctor P.P., 

SPS, MZH, De Bill Heads, Spí-

nací Špendlík. Páteční večírek 

dovrší vystoupení legendární 

skupiny COCKNEY REJECTS 

z Velké Británie. Více informací 

o akci, prodeji vstupenek a mož-

nosti objednat si novou des-

ku najdete na www.trisestry.cz 

a www.trisestryopenair.cz

(red)

www.vtcentrum.cz
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Oživlé umění sklářů Výlet do Himalájí?

433 4

ne, jen soustředění 
ragbystů 

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Příští vydání 28. března

Vlajka pro Tibet
Už 54 let je Tibet okupován Čí-

nou, asijskou mocností, ovlá-

danou tvrdou rukou komunis-

tické diktatury. Každý rok se na 

celém světě přidávají radnice, 

školy a instituce k mezinárodní 

akci Vlajka pro Tibet. Na bu-

dovy vyvěšují tibetské vlajky 

a demonstrují svůj nesouhlas 

s omezováním a porušováním 

lidských práv v Tibetu. Svět 

se chová vůči Číně poněkud 

schizofrenně. Na jedné straně 

je pro výrobce z celého světa 

vynikající fabrikou. Má levnou 

pracovní sílu, nedbá na ochra-

nu svého životního prostředí, 

a tím zboží ještě více zlevňuje. 

Na straně druhé svět Číně vy-

čítá její komunistické maný-

ry. Oblečeni do triček a kalhot 

ušitých špatně placenými čín-

skými dělnicemi protestujeme 

proti okupaci Tibeťanů, jejich 

mučení, věznění, cenzuře. Po 

obědové pauze v oblíbeném 

čínském bistru vyvěšujeme 

vlajku pro Tibet. Není ve světle 

těchto paradoxů demonstrace 

solidarity jen líbivým gestem? 

Vždyť na světě je tolik jiných 

zemí, kde rovněž vládne teror 

a lidská práva dostávají na frak. 

To nepochybně je.  Každoroční 

vyvěšení tibetské vlajky chápu 

jako demonstraci nesouhlasu 

s omezováním lidských práv 

nejen v Tibetu, ale kdekoliv na 

světě. Jako příležitost obrátit 

se i do vlastní historie, připo-

menout ji ostat-

ním, vyvěsit malou 

symbolickou vlajku 

sám v sobě.

GLOSA

Zavřený kostel 
KONOJEDY – Z důvodu re-
konstrukce vitráží v koste-
le sv. Václava v Konojedech 
se nebudou od 1. 3. do 30. 4. 
2013 konat bohoslužby. Děku-

jeme za pochopení.  J. Lízner

Hlavně klid!
MUKAŘOV/LOUŇOVICE 
– Informujeme vás o zahájení 
dokončovacích prací spoje-
ných s výměnou povrchu hlav-
ní silnice ½ (Kutnohorská ulice) 
v úseku Mukařov (areál Pro-do-
ma) po konec obce Louňovice 
(Pod Poštolkou). Ve dnech 26. 
a 27. 3. bude dokončen úsek 
přes Louňovice (směr Muka-
řov – Kostelec n. Č. l.). Ve dnech 
30. 3. bude dokončen úsek Mu-
kařov (kruhový objezd). Obrňte 
se prosím trpělivostí. 

KRÁTCE

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz

Dej Bůh štěstí!
KOSTELEC NAD 

ČERNÝMI LESY – Za 
pár dní oslaví své dvanácté 

narozeniny i přes to, že 
je mu už 455 let. O kom 

že je řeč? No přeci 
o černokosteleckém 

pivovaru, jehož zaniklá krása 
díky dvoum nadšencům 

opět získává svůj lesk.

JEVANY – Legendární 

hudební formace Tři 

sestry vydá 2. května 

nové řadové album. 

Tentokrát s poněkud 

delším názvem:

 „Líná hudba, 

holý neštěstí“

Líná huba, holý neštěstí

INZERCEINZERCE

Tři sestry dokončují práci na svém dalším albu

Pokud jste narazili na rozbitou sil-

nici ve Středočeském kraji (a hle-

dat lupou rozhodně nemusíte), 

můžete se obrátit přímo na odpo-

vědného cestmistra, aby právě tu 

vaši komunikaci, po které jezdíte, 

co nejdříve opravil. Díky přehled-

né mapce a přímým kontaktům 

uvedeným na webových stránkách 

kraje tak může každý zavolat či na-

psat odpovědné osobě a dožado-

vat se nápravy rozbité silnice. 

Co na to hejtman?
„Naši cestmistři samozřejmě pra-

videlně sledují stav našich silnic 

a průběžně je spravují, ale protože 

náš kraj má nejhustší dopravní síť 

v celé republice, uvítáme každou 

informaci. Navíc financí na opra-

vu silnic není nikdy dost a v praxi 

se tak přednostně opravují právě 

ty nejvíce poškozené úseky. Tím, 

že nás občané upozorní, mohou 

pomoci k rychlejší opravě právě 

jejich komunikace,“ řekl hejtman 

Josef Řihák.

Kde hledat informace:
Na webových stránkách www.kr-

stredocesky.cz. Na hlavní straně 

vlevo kliknout na odkaz Doprava 

a dále vybrat záložku Informace 

o silnicích II. a III. tříd pro veřej-

nost. Na stránce je mapa, kde se 

po kliknutí na konkrétní úsek 

objeví údaje o příslušném cest-

mistrovství s kontakty (telefonní 

číslo, e-mailová adresa) na zod-

povědného cestmistra a odkaz 

na firmu, která údržbu provádí.

Vaše zkušenosti
Využili jste této služby? Dovolali 

jste se svému cestmistrovi? Jakou 

máte zkušenost? Napište nám na 

bartakova@nasregion.cz  (lb)

Kdo opraví silnici?
KRAJ – Zima je sice na 

ústupu, avšak zanechala 

po sobě stopy, které jen 

tak nezmizí. Řeč je, jak 

jinak, než o silnicích, které 

připomínají spíše tankodrom 

a ve většině případů se nám 

o pohodlné jízdě může jen 

zdát. Co s tím?

JARNÍ SSEERVIS
PRRO VÁÁŠŠ VŮZ

PŘÍLOHA
PŘÍLOHA

6 – 8

Přestavba chátrající sklářské Přestavba chátrající sklářské 
hutě František v Sázavě hutě František v Sázavě 

je v plném proudu.je v plném proudu.

Milan Starec a Tomáš Vodochodský  

mají na svědomí rekonstrukci pivova-

ru. Před pár dny převzali cenu pivovar-

nické akademie za nejlepší pivní bar 

a restauraci 

Vysoký počet kamionů 
a tuhé mrazy se nejvíce podepsaly 

na stavu silnic

V pivovaru pořádají nejrůznější 

kulturní akce. A k pivu nemůže chybět pivní kapela. 

Medvěd 009 a EMMA zahrají 16. března od 20 hod.

skupina 

ní večí-

Džbán. Mezi gratulanty 

ší 
bět pivní kapela. 

na od 20 hod.
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HRUSICE
23. 3.  

• 39. Ladovská zabíjačka. V hrusic-

ké sokolovně se koná již 39. Ladov-

ská zabíjačka. Začátek v 19.00 hodin. 

Přijďte ochutnat zabíjačkové po-

choutky. Srdečně svou Spojené osa-

dy Hrusic.

30. 3. 
• Velikonoční jarmark. V sokolov-

ně v Hrusicích se koná již 5. Veliko-

noční jarmark. Začátek v 10.00 ho-

din – konec 16.00 hodin. Srdečně 

zvou OS Šťastná rodina a Sbor dob-

rovolných hasičů. Přijďte s námi 

přivítat jaro!

KOLOVRATY
23. 3. – 14:00

• Velikonoční jarmark. Infocent-

rum s knihovnou Praha – Kolovraty 

si vás dovolují pozvat na tradiční 

„Kolovratský velikonoční jarmark“. 

Čekat zde na vás bude mnoho pro-

dejců, chutné občerstvení a vše 

bude provázeno programem, který 

pro vás přichystali místní a „přes-

polní“ umělci. 

KOSTELEC NAD ČER. LESY
29. 3. – 19:00

• Koncert v klubu Barák. Vystou-

pí kapely Zpětná Vazba, Bonebroke, 

Mad Strike a Bloody Donuts. Vstup 

50,- Kč

KUNICE
16. 3. 

• Babytenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 9:30. 

17. 3. 
• Turnaj ve stolním tenise. Přihlašo-

vat se můžete ne 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.

cz. Registrace od 9:30.

23. 3. – 10:00
• Velikonoční vítání jara. Akce se 

koná za každého počasí – v zámec-

kém parku nebo vytápěné hale. Pro 

děti budou připraveny velikonoč-

ní soutěže a hry, jako je malování 

vajíček, pletení pomlázek. Nebude 

chybět velikonoční občerstvení, 

možnost zakoupení velikonoční de-

korace a suvenýrů, spousta zábavy 

a legrace. Změny v datu a programu 

jsou vyhrazeny. 

24. 3. 
• Golfový turnaj. Finále se hraje na 

golfovém simulátoru 3D BLASTER. Při-

hlašovat se můžete ne 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberch-

told.cz. Registrace od 9:30.

ŘÍČANY
8. 3. – 9. 5. 

• Výstava Restart: Druhý život 
věcí... Před očima ožívají vyřazené 

přístroje, rádia, ledničky i součástky 

a probouzí se jako skřítci, roboti, ob-

ludy nebo celá snová města. Výstava 

představuje umělecké objekty a pro-

vází nás koloběhem života věcí. K vý-

stavě je připraven doprovodný pro-

gram pro děti. Vystavené objekty jsou 

výběrem z celoroční práce výtvarného 

oddělení ZUŠ Říčany. Přijďte se podí-

vat do Muzea Říčany, Rýdlova 14. 

12. 3. – 14. 3. 
• Národní týden pro trénování pa-
měti. Česká společnost pro trénování 

paměti a mozkový jogging pořádá 

v rámci celosvětové akce nejen pro 

seniory osvětové přednášky o využí-

vání mozkové kapacity a možnostech 

posilování paměti. Srozumitelnou for-

mou se seznámíte se způsoby tréno-

vání paměti a naučíte se je ovládat. 

Dozvíte se mnohé zajímavé a pozná-

te, že nikdy není pozdě začít. 

14. 3. – 18:00
• Beseda o irisdiagnostice. Téma: 

co je a čím se zabývá irisdiagnostika, 

odhalení disharmonií člověka prove-

dením irisdiagnostiky, poradenství 

v oblasti zdravé výživy, přípravky 

z hlívy ústřičné. V MěKS Říčany 

16. 3. -
• Workshop. Vytvořte si originál-
ní grafi ku s Tomášem Hřivnáčem. 
Workshop se uskuteční v galerii Kotelna. 

Na kurzu bude možno si vyzkoušet růz-

né techniky grafi ky, jako je např. suchá 

jehla a mezzotinta. Po uvedení a prak-

tické ukázce si projdete celý postup od 

vlastního návrhu, výroby matrice až ke 

konečnému tisku. Lektorem je známý 

grafi k Tomáš Hřivnáč. Více informací na 

http://www.galeriekotelna.cz

17. 3. – 14:00
• Pohádka pro děti. Měla babka čtyři 

jabka – pohádka pro děti – Divadelní 

spolek Vojan. V MěKS Říčany 

20. 3. – 20:00
• Katapult – koncert české rocko-
vé legendy v pořadu „50 let hraju 
ROCK“ jubilejní turné – 50 let na je-

višti Oldy Říhy. V MěKS Říčany 

22. 3. – 20:00
• Abba World revival. Koncert oblí-

bené kapely. V MěKS Říčany 

27. 3. – 20:00
• Jazzové večery v Říčanech – Ste-

amboat Stompers a hosté – dixieland 

koncert. V MěKS Říčany 

STRANČICE
16. 3. – 15:00

• Velikonoční beseda. V zasedací 

místnosti OÚ Strančice Sdružení přá-

tel studánky u kaple sv. Anny ve Stran-

čicích, o.s., si vás dovoluje pozvat na 

besedu o Velikonocích s Valburgou 

Vavřinovou, oblíbenou spisovatelkou, 

autorkou řady knih o lidových zvycích. 

Účastníkům besedy umožníme za-

koupení knihy „Abeceda Velikonoc“, 

kterou bude autorka podepisovat. 

Vstupné dobrovolné, www.studanka-

strancice.cz 

SVOJŠOVICE
30. 3. – 20:00

• 1. velikonoční hasičský ples. 
Sbor dobrovolných hasičů Svojšovice 

vás srdečně zve na ples. K poslechu 

a tanci hrají Kolář banda Mnichovan-

ka, taneční vystoupení profesionál-

ního páru a bohatá tombola. Objed-

návky vstupenek na e-mailu hasici@

sdhsvojsovice.cz 

TEHOV
17. 3. – 14:00

• Vynášení zimy Morany. Na Smrt-

nou neděli ve 14 hod. – již třetí 

ročník Vynášení paní zimy Morany 

z návsi až dolů k Panskému rybní-

ku, kde ji spálíme za zvuku řehtaček 

a říkadel. Oheň využijeme i k opeče-

ní buřtíků. Vyrobíme si a vyzdobíme 

„líto“, které přineseme zpátky, aby 

mohlo jaro do vsi. Pořádá OS Tehov 

– www.ostehov.cz.

23. 3. – 14:00
• Jarní dílny pro rodiče a děti. 
Přijďte si spolu s dětmi vyrobit jarní 

výzdobu (za cenu materiálu) a pozvě-

te tak jaro do svých domovů – sobota 

14-17 hod. na sále OÚ Tehov. Pořádá 

OS Tehov (www.ostehov.cz).

UHŘÍNĚVES
16. 3. – 19:00

• Ples ZŠ Bratří Jandusů. Třetí ples 

Základní školy Bratří Jandusů. K tanci 

a poslechu hraje Martin Pešl a skupi-

na MINIBAND. Na programu je také 

tombola a pohybové vystoupení žáků 

školy. V Divadle U 22 

16. 3. – 9:00
• Velikonoční vajíčka na 10 způ-
sobů. Sobotní výtvarná dílna, kde se 

naladíme na velikonoční notu a oz-

dobíme a vyrobíme si velikonoční 

vajíčka na deset různých způsobů. 

Budeme lepit, trhat, stříhat, ma-

lovat, patinovat, omotávat, zdobit, 

točit, péct. Můžete si přinést vlastní 

vyfouknutá vajíčka, abyste si mohli 

vyzkoušet více technik. V keramické 

dílně Domu UM. 

16. 3. – 7. 4. 
• Velikonoční výstava v muzeu 
Uhříněves. Přijďte načerpat veliko-

noční atmosféru, vystavujeme zde 

keramické, ale i netradiční výrobky 

dětí navštěvující výtvarné a keramic-

ké kroužky a také vystavíme práce 

modelářského kroužku DDM Praha10 

– Dům UM Uhříněves. Více informací 

na bursikova@dumum.cz. 

18. 3. – 10:00
• Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Dal-

ší pohádka Víti Marčíka – jihočeské-

ho divadelníka světového jména. Pro 

mateřskou a základní školu. Karel Ja-

romír Erben by se divil? Vše je zdán-

livě, jak má být. Princezna je krásná, 

Plaváček udatný, král zlý a děd Vše-

věd zlatovlasý. Důvěrně známý příběh 

ve zpracování plném překvapení pu-

blikum rozesměje, rozezpívá a možná 

i rozpláče. V Divadle U22

18. 3. – 19:30
• Moravské pašije. Velikonoce, 

pašije, ukřižování Krista tak, jak je 

upravil a hraje komediant a loutkář 

Víťa Marčík. Tradice pašijí se vytrácí 

anebo zůstává jen v kostelech (jsou 

čtené nebo zpívané na Květnou neděli 

a Velký pátek). Přitom pašije – příběh 

o utrpení a smrti Ježíše Krista – mají 

velkou a bohatou historii. V každé 

obci se před Velikonoci pašije hrály, 

zpívaly, ztvárňovaly. V Divadle U22

19. 3. 
• Turnaj fotbálek. KLUB 803 – Sou-

těžíme v oblíbené hře o sladké ceny. 

Registrace od 15:30, začátek akce 

16:00, vstup volný. 

20. 3. – 19:30
• Vše o mužích. Aneb jak muži sami 

sebe vidí, za co se nestydí i stydí. 

A jak to dopadá, když se testosteron 

smíchá s city a striptýzem. Trojice 

herců předvede, že i muži mají své 

dny, že dokážou být upřímní, čestní, 

citliví, panovační, egocentričtí, metro-

sexuální… A zábavní. Komedie o mu-

žích pro ženy, aby je opět nepochopily. 

V Divadle U22 

20. 3. 
• Škola rocku. První výběrové kolo 

k soutěžnímu festivalu dětských ka-

pel ŠKOLA ROCKU OPEN AIR FESTI-

VAL, který se bude konat 18. 5. 2013. 

Akce proběhne formou mini festivalu, 

během kterého vybereme postupující 

kapely. Speciální host kapela Crazy 

Cool. Přijďte nalézt svého favorita! 

Součástí akce je malý raut. Vstup 

zdarma! Bližší informace: Vojtěch 

Tyle, tyle@dumum.cz

23. 3.  
• Badmintonový open turnaj. 
Amatérský otevřený turnaj pro děti 

i dospělé. Registrace od 8:00, začá-

tek turnaje od 8:30. Startovné 50,- 

Kč, místo konání sportovní hala ZŠ 

U Obory (ul. Vachkova 63aaaaaa0) 

24. 3. – 15:00
• Detektiv lupa a tajemná věž. Vy-

dejme se s detektivem Lupou do jedné 

zapomenuté vesnice na kraji začarova-

ného lesa, kde se skrývá tajemná věž! 

Podaří se mladému detektivovi rozluštit 

záhadu ztracených dětí a dostat srdce 

krásné Emílie? V Divadle U22

24. 3. 
• Turnaj ve stolním tenise. Otevřený 

turnaj ve stolním tenisu pro děti ve 

věku od 7 do 18 let. Turnaj dvouher 

bude rozdělen na věkové kategorie 

podle účastníků. Přidat se do turnaje 

mohou i rodiče účastníků ve smíšené 

čtyřhře. Prezentace od 9:00 – 9:30 

v Sokolovně, začátek turnaje od 9:30. 

Hraje se o sladké ceny. Startovné 

50,- Kč. Místo konání sokolovna v Uh-

říněvsi, ul. K Sokolovně 201

26. 3. – 19:30
• Cimbal Classic. Velikonočně jar-

ní koncert propojuje původní tvorbu 

souboru s tradiční moravskou a čes-

kou velikonoční lidovou hudbou. Krás-

né lidové texty jsou největší oslavou 

znovuzrození přírody, svátků jara. 

Cimbal Classic je brněnská nadžánro-

vá kapela, která se během více než 

patnácti let svého trvání zařadila mezi 

nejosobitější uskupení na naší nejen 

folkové hudební scéně. Divadlo U 22 

VŠECHROMY
14. 3. – 16:30

• Aranžování květin – jarní věnec 
na dveře. Možná, že máte občas chuť 

vytvořit s dcerkou či synkem něco 

pěkného, co by rozjasnilo určité mís-

to u vás doma. Potřebujeme k tomu 

např. sušené květiny a exotické suché 

plody, dráty, stuhy, klasy, luční trávu, 

jeřabiny, mech, šišky, žaludy a po-

dobně. Vše bude připraveno v Lodičce 

a Káťa vám všechno vysvětlí a ukáže. 

Vstup 150 Kč 

16. 3. – 15:00
• Putování za studánkovou vílou. 
VII. ročník. Sejdeme se u mateřské 

školky ve Strančicích a projdeme se 

ke kapli sv. Anny. Zde společně uplete-

me věnečky pro holčičky a pomlázky 

pro kluky, zazpíváme si a zatančíme, 

budeme se radovat z přicházejícího 

jara. Možná upečeme buřtíček, ale 

hlavně upálíme zlou zimnici Morenu. 

Akce se koná pouze za dobrého po-

časí! MC Lodička 
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kam, kdy a za čím

Kam, kdy 
a za čím   

Chybí vám
zde vaše
pozvánka?
Přes náš web ji do rubriky 

snadno zadáte. 

Pro bližší informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

katka.stankova@nasregion.cz

Naším přáním je, aby tato 

rubrika byla co nejpestřejší 

a pro vás co nejzajímavější.

www.nasregion.cz

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ POZVÁNKY 
A PLAKÁTKY HLEDEJTE NA

DISKOTÉKA NA BARÁKU

Mad Strike (hard rock-grunge)

Bloody Donuts (rock‘n‘roll-rock)

Bonebroke (rock-punk)

Zpětná Vazba (pop-rock)

Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 79, klub Barák

29. 03. 2013

od 19:00

vstup 50,-

info na www.zpetnavazba.cz, 

       skupina@zpetnavazba.cz
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• Prodám novou líheň 

pro drůbež, 2200 Kč, 

tel: 733 483 672 www.

levnelihne.cz

KRÁTCE KRÁTCE

Světáci
ŘÍČANY – Notoricky známá fil-

mová hudební komedie Vrati-

slava Blažka a Zdeňka Podskal-

ského s písněmi Evžena Illína 

a Vlastimila Hály z roku 1969 

trůní od své premiéry na špičce 

žebříčků nejoblíbenějších čes-

kých filmů. V divadelní úpravě 

a v režii Lumíra Olšovského se 

na jevišti objeví stálice Divadel-

ní společnosti Háta, ale i nové 

populární tváře: Mahulena 

Bočanová, Adéla Gondíková, 

Vlasta Žehrová, Olga Želenská, 

Monika Absolonová, Ivana An-

drlová anebo Jana Zenáhlíková 

v rolích lehkých dam, Miriam 

Kantorková nebo Vlasta Peter-

ková v roli paní Trčkové, Da-

libor Gondík, Martin Zounar, 

Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, 

Filip Tomsa, Lumír Olšovský 

v rolích fasádníků a Martin So-

botka, Pavel Vítek a Lukáš Pe-

čenka v ostatních rolích. Jako 

zvláštní hosté účinkují v roli 

emeritního profesora šarmant-

ní Jan Přeučil nebo „dechov-

kový král“ Josef Oplt. V MěKS 

Říčany 10. dubna. 

L. Řeháková (redakčně zkráceno)

Neviděli jste mouro-
vatého kocourka?

JAŽLOVICE – Ztratil se mou-

rovatý, dvouletý, nekastro-

vaný kocour v Jažlovicích. 

Naposledy byl doma 2. 3. 

Prosíme o jakoukoli infor-

maci. Zdeněk Jiříček, telefon: 

777772211, e-mail: elcons-

ro@seznam.cz (red)

SMS při havárii vody
KRAJ – Pokud si v případě 

havárie vody přejete být in-

formování společností Veolia 

skrze SMS zprávu, zaregis-

trujte se prosím na těchto 

stránkách: http://www.voda-

info.cz/sms_info.php (ks) 

Zeleně není nikdy dost
ŘÍČANY – Podél části Černo-

kostelecké ulice v Říčanech 

proběhne oprava chodníků 

a obnova zeleně. V letošním 

roce město plánuje revitaliza-

ci chodníků a zelených ploch 

podél části Černokostelecké 

ulice. V průběhu příštích dnů 

dojde k odstranění starých ke-

řových porostů, poté se opraví 

chodníky a na závěr proběhne 

výsadba nové zeleně a výsev 

trávníku. Nejfrekventovanější 

místo Říčan tak postupně zís-

ká novou oživenou podobu. 

Projekt zahrnuje rekonstrukci 

části chodníků v úseku od kři-

žovatky s Lesní ulicí ke křižo-

vatce s Haškovou ulicí po pra-

vé straně ve směru do Prahy. 

Rekonstrukce ani úprava ze-

leně se nijak nedotkne řidičů 

projíždějící po této komunika-

ci. Částečné omezení se bude 

týkat pouze procházejících 

chodců a občanů, kteří v této 

části ulice bydlí. 

Mgr. Adéla Michalová 

(redakčně upraveno)

Víte, kde můžete 
pomoci? 

REGION – Mnozí z vás znají 

a využívají oranžové kontej-

nery projektu POTEX, určené 

ke sběru použitého textilu. 

Rádi bychom vám připomně-

li, že naše kontejnery jsou 

umístěny i ve vaší městské 

části. Použitím našich kon-

tejnerů tak nejen šetříte ži-

votní prostředí, ale zároveň 

podporujete vybrané chari-

tativní projekty. Za rok 2012 

jste nám pomohli přispět 

tak k hezčímu dětství dětem 

v Praze a dokonce i Africe či 

na výcvik slepeckých a asis-

tenčních psů. Více na www.

potex.cz. Sběrná místa v re-

gionu: Benice – Květnového 

povstání. Průhonice u Lidlu, 

Čestlice – u Alberta, u Electro 

Worldu a u Kiky. V Říčanech 

u Tesca na Černokostelecké 

2270/22 a za budovou poli-

cie na Masarykově náměstí. 

Anna Bezdomniková

(redakčně upraveno)

Bude rekonstruovaná 
stanice pro zraněné 

a handicapované 
živočichy?

KRAJ – Krajští radní na svém 

zasedání doporučili zastu-

pitelstvu, aby Středočeský 

kraj svojí spoluúčastí pomo-

hl s financováním rekon-

strukce stanice pro zraněné 

a handicapované živočichy, 

o které ho požádala Základ-

ní organizace Českého svazu 

ochránců přírody. Záměrem 

ochranářů je rekonstruovat 

stanici pro handicapova-

né živočichy v obci Pátek. 

„Provoz stanice pro zraněné 

a handicapované živočichy 

při základní organizaci Pátek 

je součástí našeho celokraj-

ského systému péče o zra-

něné volně žijící živočichy, 

a proto rádi na zlepšení pod-

mínek přispějeme kofinan-

cováním tohoto projektu,“ 

říká hejtman Josef Řihák.

Bc. Nicole Mertinová

(redakčně zkráceno)

Využijte řádkovou inzerci v novinách Náš REGION
Více informací na krblichova@nasregion.cz nebo telefonu 774 488 908.

Program přehlídek
jaro/léto

13.00 
MEATFLY, ORSAY, TAKKO

14.00
GATE, DENIM CLASSIC, OXALIS

15.00 
VELKÉ FINÁLE JARNÍ SOUTĚŽE  
O CELKOVOU PROMĚNU

16.00
HERVIS, TALLY WEIJL,  
WRANGLER/LEE/LEVI’S, E.L.

17.00
BUSHMAN, KARA TRUTNOV, TRIUMPH

Doplňky:
DEICHMANN, DM, EIFFEL OPTIC, 
HUMANIC, KNIHCENTRUM, O2

Módní přehlídky  
     s Českou Miss 2012 
Terezou Chlebovskou 
sobota 16. 3. 2013

INZERCEINZERCE

Kontaktujte:

Zbyněk Pokorný

tel.: 774 488 904

e-mail: pokorny@nasregion.cz

JNT MEDIA – stabilní moderní společnost 

hledá pro rozšíření týmu

REDAKTORA

INZERCEINZERCE

Pozvánka k následování
ONDŘEJOV – Iniciativní 

a úspěšné Sportovně kulturní 

centrum v Ondřejově uspořá-

dalo začátkem února zdařilou 

akademii. Jako vždy byl bohatý 

program, který uspokojil i nej-

náročnější diváky. Přes 100 divá-

ků, kteří se sešli v hledišti, vidělo 

účastníky kurzů gymnastiky, ro-

kenrolu Street Dance, jógy Break 

Dance, taekwonda, prostě celou 

širokou paletu  činností, která 

obsahuje program SKCentra. 

Zejména se líbily ukázky mis-

tra světa a účastníka evropské 

profesionální ligy v taekwondu 

Michala Machoty, stejně jako 

vystoupení tanečníků Twistu 

Říčany v čele s párovou forma-

cí Fascination a mistra světa ve 

stepu Marka  Chytry. Úspěch 

celé akademie tkvěl vtom, že 

diváci se sami mohli přesvědčit 

o pestrosti  nejrůznějších aktivit, 

které SKCentrum nejen nabízí, 

ale také úspěšně provozuje. Dá 

se předpokládat, že v nejbližší 

době se rozšíří řady těch, kteří 

budou ve sportovním centru ak-

tivně sportovat.  (kt)

Oživlé umění sklářů

Dům plný tance a umění

Stavební práce začaly loni v  září 

vyklizením objektu. Všechny 

věci, které v něm byly nalezeny, 

se vytřídily. Některé nalezené 

věci skončí v depozitáři, většina 

z nich ale bude vystavena v gale-

rii, a to buď jako exponáty, nebo 

jako trvalá součást stavby. Na-

šly se například zbytky kolejové 

drážky, po které se vyvážel z huti 

odpad. Koleje se obnoví a pokud 

to půjde, budou po nich jezdit 

vozíčky s mobilními sklářský-

mi pecemi. „Ten barák má duši 

a k tomu tak i přistupujeme, pro-

tože mu nechceme ublížit. Chce-

me, aby na nás vzpomínal v dob-

rém,“ poznamenal Ivo Knížek.

Huť František postavil v roce 1882 

Josef Kavalier a dal jí jméno po 

svém otci. Po vybudování nových 

provozů skláren a nových výrob-

ních hal ale význam hutě František 

klesal a pomalu chátrala. V roce 

2010 byla zapsána na seznam 

kulturního dědictví ČR. Její zá-

chranu si vzala za své Nadace Jo-

sefa Viewegha Sklářská huť Fran-

tišek. Plánuje v ní otevřít Centrum 

sklářského umění, které nabídne 

sklářským výtvarníkům z České 

republiky prostory a vybavení pro 

přípravu uměleckých děl a po-

skytne jim také inspiraci a zdroj 

znalostí o sklářských technikách 

a postupech, včetně stálé expozice 

sbírky IGS. Bude nabízet rezidenč-

ní pobyty, semináře, vzdělávací 

akce, výstavy, soutěže. Náklady 

na vybudování centra jsou kolem 

130 milionů korun a z většiny je 

pokryje dotace z Integrovaného 

operačního programu.

Jaroslava Tůmová, Posázaví

SÁZAVA – Přestavba 

chátrající sklářské hutě 

František v Sázavě je 

v plném proudu. Po 

vybourání na staveniště 

nastoupili zedníci, tesaři 

a pokrývači. Hotovo by měli 

mít do konce srpna letošního 

roku, kdy areál převezmou 

výtvarníci a technologové, 

aby dokončili jeho přeměnu 

na unikátní Centrum 

sklářského umění.

„Pokud k plánované přestavbě 

dojde, vyřeší se tím tři problé-

my, které ZUŠ zatím neustále 

řeší – ateliér pro výtvarný obor, 

taneční studio pro taneční obor 

a výuka v literárně-dramatickém 

oboru. Posílit se může i výuka 

v hudebním oboru, který by mohl 

prostor také využívat,“ říká ředi-

telka ZUŠ Iveta Sinkulová s tím, 

že budova bude multifunkční 

a použitelná pro jakýkoli obor.

„Umělecká škola stále zápasí 

s místem a vím, že ateliér přiláká 

desítky talentovaných dětí,“ říká 

k záměru starosta Vladimír Kořen 

/Klidné město/ a dodává: „V na-

šem městě žijí velmi uznávání 

malíři, výtvarníci či keramici jako 

manželé Hudečkovi, paní Šebes-

tíková, Řezníčková či pánové Po-

korný, Hřivnáč, Vavrys, Žembery. 

Přál bych si, aby se ateliér stal 

místem setkávání těchto vzorů 

s malými říčanskými talenty.“ 

Žáci by v nových prostorech 

v prvním patře mohli začít tvořit 

už ve školním roce 2013/2014. 

V přízemí by vzniklo taneční stu-

dio, kde by fungoval i literárně-

dramatický obor.

Adéla Michalová, MěÚ Říčany

ŘÍČANY – Základní 

umělecká škola plánuje 

už delší dobu přestavbu 

budovy bývalé autoškoly 

na Masarykově náměstí. 

Vize je taková, že mezi 

budovou římskokatolické 

fary a školou vznikne 

Ateliérový dům pro výuku 

výtvarného a tanečního 

oboru. Zastupitelstvo města 

podpořilo návrh koalice 

Klidného města a ODS 

a uvolnilo potřebné peníze 

na tuto investici.

Všechna vystoupení na akademii byla zajímavá a pěkná, avšak vystoupení mladých 

cvičenek se přece jen líbilo nejvíc Foto: B. Řešátková

I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘÍČANY
Masarykovo náměstí 71

otevírá ve školním roce
2013/2014

6. třídu s rozšířenou výukou 
matematiky

a přírodovědných předmětů
Přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná 

ve středu 22. května v 8.10 v budově I. ZŠ, 

Masarykovo nám.71 – budova za kostelem.  

Zkoušky probíhají  formou matematického testu. 

Žáci s vývojovými poruchami učení budou mít prodloužený 

časový limit (kopii vyšetření odborného lékaře nutno přiložit 

k přihlášce). Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na 

osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek.

Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.

Přihlášky:

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí  5. ročníku zasílejte 

na adresu naší školy do 13.5.2013.

Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.

Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout 

ze stránek školy (http://1zs.ricany.cz).

Další informace na tel. čísle 323 602 794.

Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy



V prvé řadě jsou to majitelé, kte-

ří chtějí prodat či pronajmout 

svoji nemovitost. PENB je také 

nezbytnou součástí při výstavbě 

nových budov. Zdá se, že jeho 

platnost je jen přítěží, ale je 

tomu skutečně tak? Podívejme 

se na věc z druhého pohledu. Zá-

jemci o koupi či pronájem domu 

budou mít jasno, jak je nemovi-

tost energeticky náročná, a zda 

je její pořízení rentabilní a ne-

zatíží rozpočet. Naproti tomu 

může majitel domu z průkazu 

lehce zjistit, kde dochází k úbyt-

ku energie, a může tedy nežá-

doucí úniky eliminovat. Systém 

také bude přínosem pro zkvalit-

ňování tepelných vlastností no-

vých staveb. Majitelé energetic-

ky úsporných domů budou mít 

výhody při případném prodeji 

či pronájmu nemovitosti. Kaž-

dý kupující dá určitě přednost 

úspoře před zbytečným mrhá-

ním finančními prostředky.

Energetické štítky známe z elek-

trospotřebičů, kdy stupeň „A“ 

znamená, že kupujeme přístroj 

s nejmenší spotřebou, naopak 

„Géčko“ nám udělá menší díru 

do rozpočtu. Dejme tomu, že 

stojíme před zásadním životním 

rozhodnutím – koupí domu. Jak 

zjistíme, že dům, o který máme 

zájem, je energeticky úsporný, 

nebo že jde o nemovitost, kde bu-

dou „létat peníze oknem“? Zcela 

jednoduše, z průkazu energetic-

ké náročnosti budovy (PENB). 

Existují výjimky
Od povinnosti jsou osvobo-

zeny jen samostatné budo-

vy do 50 m2, stavby určené 

pro rodinnou rekreaci (obyt-

né budovy, které jsou urče-

ny k užívání kratšímu než 

4 měsíce v roce), budovy uží-

vané občasně (např. kostely), 

v některých případech i budo-

vy v památkových rezervacích, 

památkových zónách a jejich 

ochranných pásmech, nevytá-

pěné zemědělské stavby, vý-

robní haly apod.

Jak postupovat při žádosti?
Pokud máte zájem o vypraco-

vání PENB, musíte se obrátit 

na odbornou firmu, která jej 

ve spolupráci s energetickými 

specialisty provede. Já jsem 

oslovil pana Jiřího Řezníčka 

z www.kalkulacePENB.cz, kte-

rá zajišťuje nejen zpracování 

a kalkulaci, ale i poradenství 

v problematice týkající se 

nové normy. 

Mohl byste čtenářům 
sdělit, na kolik vyjde 
vyhotovení PENB?
„To je dost individuální. Záleží 

na typu stavby, její členitosti, po-

čtu pater, zda je podsklepená, jak 

je vytápěná a také na jejím stáří. 

Zájemci se mohou informovat na 

našich stránkách www.kalkulace-

PENB.cz. Naše firma je k novým 

žadatelům vstřícná a vyhotovení 

PENB bude do 31. 3. 2013 za ceny 

uvedené v ceníku. Navíc každý 

zájemce dostane malý dárek. Od 

1. 4. 2013 dojde k celoplošnému 

zdražení o cca 20 – 30 % na zákla-

dě nového prováděcího předpisu 

vydaného MPO (Ministerstvo 

obchodu a průmyslu)“.

Zajímá vás tato probematika? 

Napište nám! V příštím čísle Na-

šeho Regionu přineseme další 

informace a společně s Jiřím 

Řezníčkem budeme odpovídat 

na vaše dotazy. (red)

Hráče čekají až čtyřfázové tré-

ninkové jednotky denně. Na 

závěr soustředění sehrají ří-

čanští ragbisté turnaj se sou-

peři z Vyškova a Zlína. „Pro nás 

je toto soustředění před jarní 

části extraligy zcela zásadní. 

Uděláme na něm nejvíce prá-

ce a hráči se mohou věnovat 

jenom tréninku,“ vysvětluje 

Martin Javůrek, sportovní ře-

ditel klubu a asistent hlavního 

trenéra v jedné osobě.

Daleko od domova...
Tři sta kilometrů vzdálenou loka-

litu volí trenéři záměrně. „Tý m je 

pohromadě celý  tý den, nikdo si 

nedovolí odjet. Všichni se vě-

nují skutečně jen ragby. Máme 

vyzkoušené, že kdybychom byli 

blízko Říčan, táhlo by to hráče 

k rodinám, do škol a nebo k je-

jich podnikání,“ říká Javůrek.

Tvrdá příprava
Ragbisté načnou tvrdý denní 

program ranním vý během, na 

něj naváže dopolední kondiční 

devadesátiminutovka. Odpo-

ledne je v plánu herní trénink 

a ještě večer přijde zpestření 

v podobě florbalu, fotbalu a dal-

ších míčový ch her v hale. „Ano, 

je to tvrdé, ale jedině tak se mů-

žeme dobře připravit na jarní 

část ligy. Hráči to vědí a tu zá-

těž podstoupí. Pokoušíme se 

jim ji všemožně zpestřit. Kromě 

rehabilitace, plavání a saun se 

věnujeme aerobiku, a to i vod-

nímu,“ vypočítává Javůrek po-

hybové aktivity.

Borci na aerobiku
„Na aerobik už jsme si zvyk-

li, ale zpočátku to bylo hodně 

zvláštní, protože jde o zcela jiné 

pohyby a zatěžování svalů než 

u ragby. Ale přišli jsme tomu 

na chuť, protože cítíme, že nám 

pomáhá narovnat naši disba-

lanci,“ říká jedenadvacetiletý 

Jan Kučera, útoková spojka mi-

strovského tý mu. 

Jasný cíl: Play-off
Mountfield Říčany je po pěti 

ze čtrnácti kol základní části 

soutěže čtvrtý . Podle Javůrka 

je to také tím, že v probíhající 

sezoně do kádru zabudovává 

mladé hráče. „Až osm a to je 

velmi nezvyklý  krok. Z toho-

to pohledu se sezona vyvíjí 

očekávaný m směrem. Na jaře 

se však chceme zlepšit a naším 

cílem je postoupit do play-off,“ 

tvrdí Javůrek a popisuje, na co 

se trenérský  štáb na soustře-

dění zaměří: „Především na 

obranu, protože tam jsme na 

podzim hořeli.“

Kromě tradičních pomůcek, tedy 

míčů, s sebou nakládali hokejky 

na florbal, masérské stoly, ale 

také pytle se dřevem a obrovský  

hrnec na oheň. „Když jsme po-

zvali tý my Vyškova a Zlína na tur-

naj, a jsme rádi, že přijedou, tak 

se o ně musíme postarat. Takže 

stravu jsme vzali na sebe a roz-

hodli jsme se ji zpestřit. Uvaříme 

všem guláš na ohni. Proto to dře-

vo a hrnec,“ uzavírá při nástupu 

do autobusu Javůrek. V ít Chalupa

Na místě původního skateparku 

vznikne nové hřiště s umělým po-

vrchem o ploše 35 x 20 m. Projekt 

modernizace areálu Strašínská 

proběhne ve dvou etapách, nejdří-

ve se počítá s realizací umělé trávy 

a vyrovnáním a zatravněním po-

vrchu, kde právě dříve stála ram-

pa pro skateboardisty. Ve 2. etapě 

se umístí na tomto prostoru prvky 

pro volnočasové aktivity. 

„V projektu uvažujeme například 

o umístění nízké lezecké (boul-

drovací) stěny a posilovacích 

a gymnastických prvků,“ říká 

Alice Štěpánková, architektka 

města. „Fotbalisté z Radošovic již 

několik let zápasí s problémem, 

kde s mládeží trénovat, zejména 

na jaře a na podzim, kdy je je-

jich živý trávník mokrý a častým 

trénováním se spíš ničí. Fotbal 

chtějí při hodinách tělocviku hrát 

i žáci základní školy, ale součas-

né hřiště u školy je malé, a tudíž 

nevyhovující. Kritika současného 

stavu trávníku přichází i od běž-

ných návštěvníků hřiště,“ mluví 

o možnostech využití místosta-

rostka Hana Špačková. 

Za hasičskou stanicí pak vznikne 

zajímavé víceúčelové centrum pro 

mládež; prostor pro setkávání, vyži-

tí nejen pro skateboardisty, ale i pro 

jiné skupiny mládeže, například bi-

kery nebo parkuristy. „Především 

hodláme vybudovat park s prvky, 

které jsou konstruovány pro ven-

kovní prostředí. Podmínkou bude 

výběr vhodných a odolných mate-

riálů, určitě se budeme inspirovat 

již stávajícími areály v okolí, napří-

klad Gutovkou v Praze, která je vel-

mi povedená a pro nás inspirativ-

ní,“ doplňuje Hana Špačková. 

Adéla Michalová, Říčany

sportwww.nasregion.cz4

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NÁJEM RESTAURACE A SÁLU 

PRODEJ POZEMKŮ
PRAHA – KOLOVRATY

-
2

2

2

2

Písemné přihlášky lze podat  
do podatelny Úřadu nejpozději  

do 29. března 2013 do 14.00 hodin. 

Informace:

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
www.pokryvacstvimajer.cz

Zlatníky 14
Tel.: 241 932 005, 733 703 961

www.nosnice.cz

Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb

slepičky snáškových plemen:
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant 

žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
SLEPIČKY POUZE Z NAŠEHO ODCHOVU!

 Stáří slepiček: 16-18 týdnů  Cena: 149 – 170 Kč/ks 

neděle 24. března
Mnichovice – u sport baru Formanka – 12.20 h.

Ondřejov – u lékárny – 13.10 h.
Kostelec n. Č. lesy – u pivovaru – 15.00 h.

Stříbrná Skalice – u host. Na radnici – 13.50 h.
sobota 30. března 

Říčany – u zimního stadionu – 10.00 h.

Tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Nová služba: výkup králičích kožek, cena 22-35 Kč/ks

Já bydlím v „áčku“, a ty?

INZERCEINZERCE

Jedná se vlastně o rodinnou vilu, 

která nijak nevyčnívá z okolní zá-

stavby. Je hodně členitá, což oce-

ní její nájemníci při požadavku 

vlastního soukromí. Pro celoroční 

pečovatelský dům je připraveno 

pět dvou až tří lůžkových pokojů. 

V přízemí je vybavená kuchyně 

s jídelnou, z níž je výhled i vstup 

na zahradu. Dále koupelna s va-

nou, sprchovým koutem, WC 

a pračkou. Pokud by si některý 

ze seniorů chtěl zachovat svou 

zálibu v pečení a vaření, určitě 

mu bude vyhověno. Potraviny je 

možné kromě lednice uchovat 

i ve spíži, k vaření mu poslouží 

sporák, trouba i mikrovlnka. Do 

patra se dostaneme po schodišti, 

které je v případě potřeby při-

praveno k instalaci plošiny, pro 

osoby se sníženou pohyblivostí. 

Patro je tvořeno čtyřmi pokoji, 

další koupelnou a WC a spole-

čenskou místností. Zde kromě 

stolků, křesel a sedací soupravy 

je prostor pro knihovnu a na při-

pravené psací stoly budou podle 

zájmu umístěny počítače. Tolik 

prohlídka interiéru. Na zahradě 

si určitě své příznivce získá ven-

kovní posezení s krbem, prostor-

ný bazén a záhonky, kde lze pěs-

tovat jak bylinky, tak květiny.

Hurá do lesa
Jak už jsem se zmínila v úvodu, pár 

kroků od domu se rozprostírá Klá-

novický les se všemi svými mož-

nostmi. Na své si přijdou sběrači 

hub, cyklisté i vyznavači turistiky. 

Dojít můžete např. do Klánovic, 

odkud se zpět vrátíte jednu stanici 

vlakem. A od nádraží zpět domů 

jede autobus, který má zastávku 

jen pár kroků od domova.

Strava a lékařská péče
Zajištěna je celodenní péče, včet-

ně stravování. Svačiny budou 

připravovány na místě, obědy 

budou dováženy z moderní ku-

chyně v Říčanech, která poskytuje 

možnost výběru z 5 jídel. Naplá-

novány jsou i zajímavé akce, které 

nedovolí zahálet. Domluvit přimo 

na místě je možné masáže, různá 

rehabilitační cvičení i péči zdra-

votní sestry (píchání injekcí, pře-

vazy …), která sem bude zajíždět 

z místního zdravotního střediska. 

V určený čas bude k dispozici 

i smluvní lékař.

Tolik k představení prvního 

Denní stacionáře pro seniory 

v Úvalech. Lepší obrázek si urči-

tě uděláte až po osobní prohlíd-

ce domu. Stačí zavolat na tel.: 

777 207 104 nebo 734 461 658 

a domluvit si s majitelkou domo-

va, paní Zuzanou Černouškovou, 

schůzku. Na nápad, otevřít do-

mov a stacionář, ji přivedla osob-

ní dlouhodobá péče o babičku ve 

vlastní rodině. Pobyt ve zdejším 

domě může být pro seniory, kteří 

jsou celý den sami, dobrým a za-

jímavým řešením. Pokud zvolí 

formu stacionáře, mají jistotu, 

že se každé odpoledne vrátí zase 

zpět do svého domova.

* Bližší info na tel.: 777 207 104 

nebo na: stacionarmodrinova@

seznam.cz  Ivana Kučerová

Nové zážitky a možnosti
ÚVALY – Klánovický les 

je zajímavou lokalitou pro 

mnoho obcí a městských 

částí v okolí. Lemuje západní 

část Úval směrem na Nové 

Jirny. A právě v této čtvrti 

je připraven k nastěhování 

Domov pro seniory a denní 

stacionář pro seniory, 

s příznačným názvem 

„Modřínová“. Pobyt zde je 

vhodný pro seniory 

od 60 let s běžnými 

zdravotními problémy.

PRPR

Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o.

DÁLKOVÉ STUDIUM
řezník-uzenář / cukrář / kuchař-číšník

www.sosricany.cz

INZERCEINZERCE

Himaláje, tvrdý trénink a guláš na ohni

Skatepark nahradí umělka
ŘÍČANY – Skatepark, který se nacházel v areálu Strašínská 

v Říčanech, zrušilo město před rokem a půl. Od svého 

počátku se potýkal s velkými problémy. Rozhodujícím 

faktorem zavření byl špatný stav rampy, jejíž dřevěná 

konstrukce uhnívala, a také velký hluk, na který si stěžovali 

obyvatelé v okolí. Nyní vybuduje nový skatepark na kraji 

města a na Strašínské hřiště s umělou trávou.

ŘÍČANY – Ragbisté RC 

Mountfield Říčany podstoupí 

přípravu na jarní část 

KB extraligy ve vyhlášeném 

Sportovním centru 

Radostova v Luhačovicích 

na Zlínsku. Úřadující 

mistři míří do největších 

moravský ch lázních popáté 

a tamní podmínky 

si velmi pochvalují.

Konec minulého roku byl ve 

znamení živé diskuse týkající 

se Průkazů Energetických 

Náročnosti Budov (PENB). 

Faktem je, že od 1. ledna je 

pořízení tzv.“energetického 

štítku“ povinné. Kterých 

skupin se toto opatření týká?

Jiří Řezníček, 731 055 826  Václav Sluka, 605 088 980
info@kalkulacepenb.cz  www.kalkulacePENB.cz

Kalkulace
PENB

Průkaz energetické  
náročnosti budovy

INZERCEINZERCE

PRPR

Do autobusu směr Luhačovice nastoupilo 23 hráčů a devět 

členů realizačního tý mu. „Vy snad jedete do Himaláje,“ ozvalo 

se před sportovní halou, když místní fanynka viděla, kolik 

toho ragbisté vezou.

Útoková spojka říčanského Mountfiel-

du Jan Kučera nakládá do autobusu 

míče při odjezdu na soustředění do 

Luhačovic Foto: Vít Chalupa
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Nepodléhejte mýtům o jarní únavě 

a nehledejte důvody, proč se ne-

hýbat. Překonejte překážky, které 

Vás vedou k pohodlnosti a lenosti, 

zvláště když je v našem regionu tak 

skvělé místo, jako je Park Holiday.

Pravidelný pohyb pod vedením 

profesionálů je tím nejlepším a nej-

zdravějším způsobem, jak o své tělo 

pečovat. Chraňme si své zdraví, do-

kud je čas. Předejdeme tím mnoha 

zdravotním komplikacím v  pozděj-

ším věku a zlepšíme si kvalitu života.

V  Klubu Park Holiday vám po-

mohou najít váš vlastní režim pro 

pravidelný pohyb. Široké portfolio 

fitness a  wellness služeb, zdejší 

špičkové vybavení a  profesionál-

ní tým trenérů vám dává jistotu, 

že vašich cílů, na kterých se zde 

domluvíte po vstupní diagnostice, 

dosáhnete.

Park Holiday má pro vás aktuálně 

připraveny čtyři speciální jarní fitness 

programy za zvýhodněné ceny. Pro 

ty z vás, kteří se rozhodnou, že bu-

dou v klubu v pravidelném pohybu 

pokračovat, získají navíc Šek pro 
zdraví.

Dnes vám představíme podrobněji 

1. program: 

Chci zdravě zhubnout!
Obezita a  nadváha je dnes vel-

mi vážný problém, který postihuje 

zhruba třetinu naší populace. Břišní 

obezita a orgánový tuk prokazatelně 

souvisí s  vysokým krevním tlakem, 

cukrovkou, onemocněním kloubů 

a v neposlední řadě negativně ovliv-

ňuje psychiku. 

Správná a úspěšná redukce hmotnos-

ti není ale tak jednoduchá a znamená 

zbavit se skutečně pouze tuku. Obec-

ně lze říci, že rychlé váhové úbytky 

prakticky neznamenají úbytek tuku, ale 

spíše oslabení organismu, ztrátu svalo-

vé hmoty a vody. Vaše tělo z takového 

hmotnostního úbytku neprofituje, ná-

sledují jojo efekty a  začarovaný kruh 

zpomaleného metabolismu.

Pokud se rozhodnete řešit problém 

nadváhy a  obezity v klubu Park Holi-

day, získáte profesionálně připravený 

program na šest týdnů, který obsahuje:

 péči osobního trenéra, který  

 provede vstupní diagnostiku  

 a pomocí přístroje Body Stat  

 zmapuje nejen objem tuku   

 a svaloviny, ale i hmotnost 

 kostí a vody v těle 

 sestavení tréninkového plánu  

 dle výsledků vstupní diagnostiky  

 konzultaci a dvě hodiny 

 osobního tréninku s trenérem

 individuální cvičení ve fitness  

 zóně EnerGym po dobu 

 šest týdnů bez omezení

 skupinové lekce (spinning,   

 zumba, pilates, aqua-aerobic  

 a další) podle aktuálního rozvrhu  

 klubu a doporučení trenéra 

 relaxace v lázeňské zóně   

 ClubWell  (bazén, sauny, 

 parní lázeň, solární louka, 

 relaxační místnost) 

 průběžné kontrolní měření 

 a odborné vedení po celou  

 dobu programu

 výstupní diagnostika a celkové 

 zhodnocení výsledků

Délka trvání všech programů 

je nastavena na šest týdnů 

a jejich cena je 5000 Kč. 

Přihlásit se můžete na telefonu: 

267 268 112; 

mailu: klub@parkhopliday.cz 

nebo osobně na recepci klubu. 

PROBUĎTE 
     SVÉ TĚLO!
VYBERTE SI PROGRAM 

    NA 6 TÝDNŮ:

CHCI ZPEVNIT
POSTAVU

CHCI ZDRAVĚ
ZHUBNOUT

CHCI ZÁDA 
BEZ BOLESTI

CHCI ZLEPŠIT
KONDICI

 Zima končí

Park Holiday, Květnového povstání 194, 

Praha 10-Benice, tel.: 267 268 112, 

e-mail: klub@parkholiday.cz

www.parkholiday.cz

PROBUĎTE SVÉ TĚLO!

        ZÍSKEJTE   
ŠEK
 PRO ZDRAVÍ+

PRPR

Hovoříme s trenérem klubu FBC Říčany Jiřím Prostem 

Když tátové chtějí…
„Všechno to začalo na podzim 

v roce 2010,“ začal nás do pr-

vopočátků florbalového dění 

v Říčanech zasvěcovat Jiří Prost 

a pokračoval: „Přiznám se k jed-

né skutečnosti, mám kluka, který 

chtěl hrát florbal, do Prahy jsme 

ho nechtěli vozit, protože bydlíme 

ve Strašíně. Má však kamaráda, 

který také chtěl hrát, a když pak 

otec toho kamaráda byl ochoten 

se zapojit do trénování, bylo to už 

mnohem všechno jasnější. Osob-

ně mám zkušenosti jako hráč 

(hrál za Chodov) a mám i zku-

šenosti jako trenér s mládeží. To 

bylo už v roce 1996. Začali jsme 

s tím, co nám bylo nejbližší, s ka-

tegorií kluků ročníků 1999 - 2000 

a to jsou dneska už starší a mlad-

ší žáci. Pak se k nám přidali další 

tátové, včetně mého jednoho ko-

legy, s kterým jsem i hrál, a ten si 

vzal na starosti mladší děti. Navíc 

moje druhé dítě je v přípravko-

vém věku, a tak jsme začali i s pří-

pravkou. Půjde to i dál, ale zatím 

jsme v tomto stadiu, přijdou další 

věkově starší kategorie. Nejbližší 

oddíl florbalu je tady u nás v Mu-

kařově, ale v době, kdy jsme shá-

něli pro naše děti nějaké uplat-

nění, tak měli tak plno, nikoho 

dalšího nepřijímali. Tak jsme si 

založili vlastní klub.“ 

Jednodušší hokej
V další debatě jsme se dostali 

k tomu, proč je nyní mezi mladými 

takový veliký zájem právě o florbal. 

Jiří Prost to vysvětluje velice logic-

ky: „Vidím to v tom, že to je jed-

noduší hokej, to je to hlavní. Stačí 

plastová hokejka, balon a míček. Je 

to prostě hokej v keckách a k tomu 

mají kluci hodně blízko. Hraje se 

hodně ve školách, zakoupí se pár 

hokejek, balony a děti  hrají. Vyba-

vení je vlastně velice jednoduché, 

největší náklady jsou na tělocvič-

ny, haly a hřiště, protože se hraje 

celoročně. Navíc florbal může hrát 

prakticky každý. Pochopitelně kaž-

dý sport má svá specifika, ale po-

kud je dítě šikovné, tak je šikovné 

téměř na všechny sporty. U nás, 

malého oddílu, to je tak, že kdo 

má zájem, tak si to vyzkouší. Vez-

meme každého, tři měsíce k nám 

chodí, pak se pozná, jak ho to bude 

bavit, jaké má předpoklady, jaké 

má šance. Měli jsme tu v přípravce 

děti, které se jevily dost beznaděj-

ně. Pak ale získaly koordinaci po-

hybů, zvykly si trénovat, přihrávat 

a dnes to jsou opory svých druž-

stev. Hodně záleží na tom, jakou 

mají chuť podřídit se tomu, že 

florbal je kolektivní sport. I když 

bude hráč výborný, ale nepodřídí 

se celku, nebude přihrávat, nikdo 

mu také nepřihraje a je osamocen. 

To je základ celé hry.“    

Rodiče musí pomáhat
Jako u každého sportu, tak 

i u florbalu hodně záleží na ro-

dičích. Mnohdy ani tak nejde 

i finance, jako o čas. Dojíždět 

s dětmi na tréninky, vozit je na 

zápasy a turnaje. Není toho málo 

a je to náročné. Jiří Prost o tom 

říká: „Všechny tři naše kategorie 

trénují dvakrát v týdnu. Jeden 

trénink je ve škole v Bezdušově 

ulici, druhý v Babicích v krásné 

hale. Rodiče se střídají v dojíždě-

ní na tréninky a  jiná cesta snad 

ani není. Musí pomoci rodiče, 

bez toho to nejde. Ale nestěžuje-

me si. Víte, já osobně jsem pyšný 

na to, že za dva roky naší činnos-

ti máme zhruba 60 dětí, koupili 

jsme vlastní mantinely do tě-

locvičny, že prostě fungujeme 

a naše hra se zvedá. Mladší i star-

ší žáci mají střídavé výsledky, ale 

hrají dobře. Máme možnost se 

měřit s družstvy z Kutné Hory, 

Mladé Boleslavi, Slaného, Be-

rouna i dalších a nejsme na tom 

vůbec špatně. Máme i společná 

letní soustředění, loni jsme ho 

měli ve Zruči nad Sázavou v ne-

uvěřitelně krásném prostředí. 

I letos budeme hrát soutěže a na 

turnajích regionu Praha a Stře-

dočeského kraje. Utkáváme se 

tedy nejen s pražskými kluby, ale 

i z celého okolí.“  Jan Kotrba

ŘÍČANY – Mezi sportovními 

kluby města nejsou 

florbalisté FBC Říčany sice  

nejpočetnějším sdružením, 

které se stará o mládež 

a jejich pohyb či využití 

volného času. Avšak svojí 

obětavou péčí o mladé 

sportovce jsou na jednom 

z předních míst. Nemají 

žádné týmy dospělých, 

věnují se výhradně mládeži. 

O tom, jak začínali, jak a kde 

trénují i jaké mají úspěchy, 

jsme hovořili s vedoucím 

trenérem klubu 

Jiřím Prosem.

ŘÍČANY – Zástupci říčanského 

rokenrolového oddílu TŠ Twist 

Říčany budou 23. 3. soutěžit na 

mistrovství Evropy v Lyonu. Jako 

česká reprezentace bude známá 

dívčí formace Tequilas sbírat cen-

né zkušenosti. Světové tituly získa-

ly tyto dívky v předchozích letech, 

ovšem v kategorii juniorské do 15 

let. Nyní v seniorské třídě neočeká-

vají, že hned budou sbírat medaile. 

Hlavní rozdíl v kategoriích, vyjma 

věkového omezení, je v počtu ta-

nečnic. Zatímco juniorská katego-

rie může mít nejvíce 12 tanečnic 

na parketu, v seniorské může tan-

čit až 16 dívek. Ovšem za půl roku 

se koná mistrovství světa v Praze, 

kde by už Twist s formací Tequilas 

mohl výrazněji uspět. Více o mis-

trovství, ale i o náboru do příprav-

ky na www.tstwist.cz. (kt)

Proslavená říčanská taneční formace Tequilas přechází z juniorské kategorie mezi 

dospělé a  čekají je těžké zkoušky nejen ve Francii, ale především pak na podzimním 

mistrovství světa v Praze Foto. Twist

Twist míří do Francie

Vrcholový florbal je plný tvrdých, až nesmlouvavých soubojů, vítězí však technika 

nad hrubostí   Foto: FBC 

Florbal? Hokej v keckách Florbal? Hokej v keckách Florbal? Hokej v keckách 

Nelze jen hrát, také všestranná příprava v tělocvičně je nutná, zejména pro mladé hráče   Foto: Jan Kotrba



Zaskočili jsme do autoservisu 

k panu Kovářovi do Nupak, kde 

se kromě klasického servisu vě-

nují montáži LPG již řadu let.

Pohon na LPG vlastně znamená, 

že auto jezdí současně na ben-

zín a na plyn, resp. senzor nám 

automaticky přepíná mezi těmi-

to dvěma médii. Auto totiž lépe 

startuje na benzín – jakmile se 

motor zahřeje, přepínač otevře 

ventily, kterými přichází směs 

plynu do motoru. V tu chvíli mo-

tor spaluje pouze plyn a náklady 

na provoz výrazně klesnou – je-

den litr LPG dnes koupíte od cca 

18 korun. Navíc plyn má srov-

natelnou účinnost jako benzín 

a nedochází tak k velkému za-

karbonování motoru. Chce 

to ovšem, abyste s autem 

najeli alespoň 8 tisíc km 

ročně, aby se vám insta-

lace LPG vyplatila.

Snad jedinou nevýho-

dou je zásah do mo-

toru a zavazadlového 

prostoru auta. Ten ale 

zkušeným mechanikům 

zabere maximálně 1 – 2 dny 

práce. „Běžné automobily, 

např. Volkswageny nebo Ško-

dovky, umíme upravit za den,“ 

dodává pan Kovář.  

V Nupakách vám LPG namontují 

téměř do jakéhokoliv auta. „Před 

započetím přestavby na LPG naši 

mechanici prohlédnou vozidlo 

se zaměřením na stav palivové 

a zapalovací soustavy. Vybere-

me nejvhodnější zařízení a se 

zákazníkem si ujasníme montáž 

dalších zařízení, např. umístění 

přepínače, typ a velikost nádrže 

a místo plnicího hrdla.“

Do vozidla je zapotřebí namon-

tovat nádrž na plyn – tytam jsou 

doby, kdy zabírala polovinu kuf-

ru, dnes se nejčastěji montuje na 

místo rezervy a při hustotě čer-

pacích stanic je také objemově 

mnohem menší. Dále je zapo-

třebí vyvrtat trysky na plyn a pře-

devším připojit řídicí jednotku, 

která se stará o bezproblémový 

chod motoru. 

„S přestavbou začínáme sou-

časně z obou dvou stran. Jeden 

montážník je odpovědný za in-

stalaci tzv. „předku“, tzn. insta-

lace reduktoru, řídicí jednotky, 

odpojení vstřikovačů, instalace 

plynových vstřikovačů a kabe-

láže. Druhý montážník instaluje 

nádrž, přípojku plnění, nataže-

ní dopravní trubice plynu, mul-

tiventil a přepínač,“ doplňuje 

pan Kovář.

Pohon na LPG se vyplatí v pří-

padě, že v autě sedíte opravdu 

často. Ale pozor, vzhledem 

k tomu, že nové automo-

bily s LPG prodává u nás 

v republice jen malé 

procento automobilek, 

je přestavba mnohdy 

jedinou alternativou, 

jak ušetřit na pohon-

ných hmotách, tedy po-

kud nejste stoupenci hesla 

českých drah „auta stojí, vla-

ky jedou“.  (PR)

Fronty na cokoli – tak by se dal 

charakterizovat sobotní den, 

který patřil k nejvytíženějším. 

Už při příjezdu autem do Letňan 

bylo jasné, že o veletrh bude ob-

rovský zájem. Čtyři haly obsadily 

expozice vystavovatelů, dopro-

vodný program s kaskadérskými 

exhibicemi, programovým pó-

diem, venkovní parkoviště před 

vstupní halou pak polygon pro 

testování skútrů, škola bezpečné 

jízdy, dále dráha čtyřkolek.

110 vystavovatelů se prezento-

valo na ploše 10 tisíc metrů čtve-

rečních. Nejatraktivnější součástí 

zahájení bylo odhalení nové Ap-

rilie Karla Abrahama pro letošní 

sezónu. Jejímu odhalení Karlem 

Abrahamem sekundovaly motor-

kářské celebrity – Roman Vojtek, 

David Matásek, Pepa Sršeň, Mar-

tina Pártlová a Eliška Bučková.

Zbyněk Pokorný

NEJLEPŠÍ AS NA NÁKUP?
PRÁV  TE .
P ESV D TE SE.

VOZY CHEVROLET NYNÍ
SE SLEVOU AŽ 94 300 K *. Nabídka je platná pro vozy MY12. Kombinovaná spot eba 3,6-7,9/100 km, kombinované emise CO2 95 - 186 g/km.

*Sleva na model Cruze 1.6 WTCC Edition. 

www.carforyou.cz

CAR FOR YOU 
Tuklaty 186  |  Úvaly u Prahy
tel.: +420 777 888 603  |  e-mail: info@carforyou.cz

CHEVROLET CAPTIVA
Rodinné až 7místné SUV | 17” disky kol z lehké slitiny | 
6 airbag , ABS a ESC | asistent rozjížd ní do kopce |
funkce Follow me home | DCS (systém pro bezpe ný 
sjezd svah ) | Klimatizace  | Rádio s p ehráva em 
CD MP3, 6 reproduktor   | Ovládání audia na volantu, 
Bluetooth | Elektrická parkovací brzda

CHEVROLET ORLANDO
7 sedadel ve t ech adách | 6 airbag , ABS | Systém 
elektronické kontroly stability (ESC) | Rádio s p ehráva em 
CD MP3 | Výškov  nastavitelné sedadlo idi e | Elektricky 
ovládaná p ední okna 

CHEVROLET CRUZE
Hatchback dopl uje oce ovaný sedan | Více než milión 
zákazník  | El. ovládaná okna vp edu | El. ovládaná a 
vyh ívaná vn jší zp tná zrcátka | Rádio s p ehráva em 
CD MP3 | Dálkov  ovládané centrální zamykání | Výškov  
nastavitelný volant a p ední sedadla

OD 476 500 K

OD 360 900 K

OD 279 800 K

inz COOP1a 284x211 car for you TISK.indd   1 27.2.13   15:20

AUTOSERVIS
opravy motorových vozidel 

autoklimatizace
prodej náhradních dílů

Přestavby vozidel na LPG
 montáž – servis – revize

Martin Kovář, Nupaky 124

607 880 330 lpg-nupaky.cz

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Kdo šetří, má... LPG

Skůtry, kam se podíváš

Dnes už není otázka, jakým 

autem jezdíme, ale na jakou 

pohonnou směs. Souvisí 

s tím samozřejmě náklady 

na provoz, ale také náš 

vztah k životnímu prostředí.  

Jednou z levnějších 

a současně ekologičtějších 

variant je využití LPG, tedy 

propan-butanové plynové 

směsi pro pohon 

našeho auta.

SLUŽBY 
AUTOSERVISU:

veškeré opravy 
 motorových vozidel 

plnění a servis 
 autoklimatizací  

přestavby a servis 
 vozidel na LPG z

Autoservis 
Kovář
Nupaky 124
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: 607 880 330
E-mail: 
martinkov@seznam.cz

Letošní čtvrtý ročník 

MOTOSALONu se konal 

na letňanském výstavišti. 

Návštěvnost letošního 

ročníku se vyšplhala ke 

40 tisícům, nejvíce zájemců 

o motorky přišlo v sobotu 

– 18 tisíc lidí. Hlavním 

bodem letošního ročníku 

byly skútry.



„Pro vozidlo si přijedeme 

a zdarma ho odtáhneme 

v rámci Prahy i Středočeského 

kraje, nebo s ním můžete při-

jet na naši provozovnu,“ říká 

Ing. Pavel Nemrava, vedoucí 

provozu. To nejdůležitější je, 

že vám při odběru auta vysta-

víme potvrzení o ekologické 

likvidaci, které je nutné doložit 

při vyřazení z registru vozidel. 

Protože i když vám vrak auta 

stojí na zahradě a není odhlá-

šený z registru, máte povin-

nost platit povinné ručení. 

Pozor na podvodníky
Od roku 2001 platí zákon o od-

padech, který nařizuje všem 

majitelům aut ekologickou li-

kvidaci certifikovanou firmou, 

která má povinnost vystavit 

potvrzení. Na co si dát pozor? 

Pokud nechcete odejít z regis-

tru s nepořízenou, rozhodně 

musíte k likvidaci využít cer-

tifikovanou firmu. Ta má po-

vinnost vystavit potvrzení na 

schváleném formuláři. Rovněž 

každá taková firma musí být 

zapojená do informačního sys-

tému odpadového hospodář-

ství (MAISOH). Autocentrum 

Vojkov takovou firmou je.

(PR)

Profesionální jarní péče autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

 výcvik na všechny 
skupiny (A, B, BE, C, CE, D, T)

 profesní průkazy
 a školení řidičů 

referentů

 psychologická 
vyšetření pro řidiče a 
pro „vybodované“

 příprava na přezkoušení 
 při vrácení ŘP

AUTOŠKOLA

www.vtcentrum.cz

+420 734 822 384

+420 606 567 789

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50,  251 62 Tehovec

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Ekologičtí likvidátoři

Zeptali jsme se za vás:
INZERCEINZERCE

� Co všechno potřebuji k vyříze-

ní ekologické likvidace vozidla?

Velký technický průkaz, občanský 

průkaz nebo případně plnou moc, 

pokud nebude přítomen majitel 

vozidla, a samozřejmě vozidlo. 

� Musím se objednávat?

Ne, nemusíte. Stačí, když k nám 

přijdete v pracovní dny Po-Pá 

8:00-17:00 a my vám obratem 

vystavíme potvrzení o ekologic-

ké likvidaci.

� Jaké typy vozidel likvidujete? 

Likvidujeme osobní i nákladní 

vozidla všech značek.

� Musí být vozidlo pojízdné?

Vozidlo nemusí být pojízdné 

ani funkční.

� Jak dlouho trvá vyřízení likvi-

dace vozidla?

Potvrzení o ekologické likvidaci 

vozidla vám vystavíme na po-

čkání v naší provozovně.

� Musí mít vozidlo platnou tech-

nickou prohlídku?

Vozidlo nemusí mít platnou 

technickou prohlídku.

Ekologickou likvidaci vozidel i s odtahem provádí v Autocentru Vojkov ZDARMA, stejně tak vyřízení všech formalit na úřadech. 

Na stavu, stáří a značce vozidla nezáleží Foto: Zbyněk Pokorný

TEHOVEC – VOJKOV 

Máte doma vozidlo, 

kterého se chcete zbavit? 

Firma Autocentrum 

Vojkov s.r.o. vznikla 

v roce 2006 a v areálu ve 

Vojkově zajišťuje zdarma 

ekologickou likvidaci vozidel 

všech značek nákladních 

i osobních automobilů. 

Za minulý rok 

ekologicky „zlikvidovali“ 

přes 600 vozidel.

Autocentrum Vojkov s.r.o. 
K Nemocnici 50 
251 62 Tehovec – Vojkov 
Tel. 605 238 887
www.likvidace.vojkov.cz
Pracovní doba:

Po-Pá 8:00 – 17:00

So 8:00 – 12:00 

(po tel. domluvě)



� Pane Léble, co mohli vidět 

příznivci motosportu na va-

šem stánku?

Na našem stánku v pražských Let-

ňanech jsme předvedli zákazní-

kům kompletní sortiment výrob-

ků od známého italského výrobce 

GIVI, jehož jsme výhradní zástupci 

pro Českou republiku. Celou ple-

jádu motokufrů, které jsou k dis-

pozici v objemech od 23 do 52 litrů 

ve více než 40 provedeních, máme 

v nabídce 5 řad textilních zava-

zadel na různé typy motocyklů, 

tedy tankruksaky, boční brašny, 

batohy, vodotěsné vaky, držáky 

telefonů a navigací, dále plexiskla, 

padací rámy a samozřejmě no-

siče kufrů na více než 400 typů 

motocyklů. Novinkou byla endu-

ro přilba s plexi i kšiltem a řada 

celohliníkových kufrů TREKKER 

OUTBACK pro cestování i v těch 

nejtvrdších podmínkách.

� Kromě „skalních“ motorkářů 

se s jarem zaplní silnice také 

řidiči stále populárnějších skút-

rů. Máte nějakou specialitu 

i pro ně? Je pro řízení skútru za-

potřebí mít řidičské oprávnění 

na motocykl?

Máme samozřejmě velkou ra-

dost, že legislativa od 19. 1. 2013 

dovoluje  početnou českou mo-

torkářskou obec rozšířit o řidiče 

skútrů. Každý držitel řidičského 

oprávnění skupiny B (automo-

bil do 3,5 t) totiž může od toho-

to data legálně jezdit na skútru, 

pokud splní následující podmín-

ky – objem motoru do 125 ccm, 

výkon do 11 kW (15 koní) a auto-

matická převodovka. Tímto bych 

apeloval na řidiče aut, aby se vy-

bavili na jaro větší dávkou trpěli-

vosti, ne každému to ze začátku 

půjde. Na druhou stranu věřím, 

že mnoho řidičů aut, kteří bu-

dou najednou za řídítky, začne 

lépe chápat a vnímat motorky 

kolem sebe, zvýší toleranci k nim 

a pochopí, že se lépe brzdí v autě 

než na motorce, že ne každý mo-

torkář je neurvalý mladík. Pro 

tyto nové motorkáře můžeme 

nabídnout velký sortiment leh-

kých přileb, kufry, plexiskla pro 

pohodlnou jízdu, plachty, zámky 

a mnoho dalšího, co skútr i jeho 

jezdec může potřebovat.

� Všiml jsem si na vašich webo-

vých stránkách www.motosp.

cz, že kromě kamenné prodejny 

v Berouně máte také e-shop. Jak 

velkou část svých prodejů usku-

tečňujete přes internet?

Samozřejmě, že jsme se trendu 

doby přizpůsobili a každý zákaz-

ník si může cokoli z naší nabídky 

objednat on-line, přečíst si po-

drobný popis zboží, návody k ob-

sluze, recenze. Upřímně řečeno 

nejlepší je osobní kontakt se zá-

kazníkem, ale pro ty „poučené“ 

je to pohodlný a rychlý způsob 

nákupu. Prodeje přes náš e-shop 

každoročně rostou, spokojených 

zákazníků přibývá a na našich sil-

nicích je zboží od nás vidět.

� Internetový obchod je vynále-

zem posledních let, jaké ale byly 

začátky firmy Moto S&P? Jak 

vás napadlo zabývat se právě 

prodejem motodoplňků a kdy 

to bylo?

S mým společníkem a kamarádem 

ze základní školy jsme oba strojaři 

a kolem aut a motorek jsme se díky 

svým otcům pohybovali již odma-

lička. Nejdříve jsme na motorkách 

jezdili, doplňky všemožně sháně-

li, a tak jsme chtěli spojit koníček 

s prací a povedlo se. Hned po vy-

soké škole a vojně jsme začali pro-

vozovat velkoobchod s motocy-

klovým příslušenstvím, na začátku 

devadesátých let nás tu bylo na 

trhu jen několik. Postupem času 

jsme se začali více specializo-

vat, nedalo se dělat vše, a tak 

dnes velkoobchodně dodá-

váme do více než 300 českých 

motoshopů, autosalónů a e-

shopů především vše od  GIVI 

,dále přilby MT, brzdové hadi-

ce a nabíječky Profi Products. Aby-

chom nezapomněli ani na auta, 

rozšířili jsme nabídku taky o kom-

pletní sortiment baterií VARTA, 

skladem máme více než 70 typů, 

každý si vybere. Zboží nabízíme 

partnerům velkoobchodně, malo-

obchodně pak přes pult i on-line 

na e-shopu www.motosp.cz.

� Vraťme se k vašemu povídání 

o skútrech a jejich příslušenství. 

Bylo by možné si praktičnost 

a pohodlnost skútru s doplňky 

od Moto S&P v mototestu Na-

šeho REGIONU někdy v jarních 

měsících vyzkoušet?

Pokud bude ze strany vaší redak-

ce zájem, rádi vám svého skútra 

zapůjčíme, nebo zprostředkuje-

me test skútru od spřátelených 

dovozců motorek. Skútr vyba-

víme vším potřebným od GIVI 

a pak už to bude na vás. Před 

mnoha lety jsme přesídlili z Pra-

hy do Berouna, ale jak je vidět 

ráno a večer na berounských 

silnicích, nebyli jsme zdaleka je-

diní a pokud chcete něco rychle 

vyřídit, skútr začíná být nutný 

i v malých městech – všude se 

s ním vejdete, dobře se s ním 

parkuje, spotřeba minimální. 

Sice se asi jen tak nedočkáme 

takové obliby těchto malých po-

mocníků, jako je tomu v jižních 

státech, ale majitelů skútrů bude 

určitě přibývat. Tak přejeme 

mnoho spokojených kilometrů 

a hlavně opatrně a ohleduplně.

Vladimír Řepík

„Zakládáme si na ručním mytí 

vozů nejen pro VIP klienty, kteří 

k nám jezdí z Prahy i okolí. Při naší 

práci klademe důraz na ukázky 

stavu vozů před a po úpravách, při 

zájmu o čištění vozu je možnost 

názorné ukázky, jak bude vůz vy-

padat a za jakou cenu,“ řekl nám 

pan Šmírer, majitel firmy. On sám 

má letité zkušenosti a je vyškolený 

na používání technologií špičkové 

autokosmetiky značky SONAX. 

K tomu, aby péče o našeho mi-

láčka byla dokonalá, potřebu-

jeme kvalitní autokosmetiku. 

Věřte nebo ne, ale co do velikosti 

výběru si nic nezadá s kosme-

tikou pro nás pro lidi. Výběr je 

skutečně obrovský. Firma pana 

Šmírera používá špičkovou au-

tokosmetiku od firmy SONAX, 

jejíž je v regionu certifikovaným 

zástupcem. „Zákazníkům nabí-

zíme celkem 7 základních pro-

gramů čištění vozů, ceny začína-

jí již na 150 korunách,“ doplňuje 

pan Šmírer.

CARWASH – KAŠMÍR
Kontaktní osoba: Karel Šmírer

tel: +420 737 027 662

email: karel.smirer@seznam.cz

www.kasmir.eu

Otevírací doba

Pondělí – Pátek: 8.00-18.00

Sobota – Neděle: na objednávku

www.nasregion.cz8

NÁDRŽE, ŽUMPY, JÍMKY 
výrobky mají certifikát ITC Zlín 

VÝROBA a PRODEJ
(plastové nádrže, žumpy, jímky na dešťovou 
a odpadní vodu, domovní čerpací stanicer  

pro tlakovou kanalizaci nebo jen pro 
přečerpávání, plastových bazénů, květináčů  

na terasy, obložení)

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

EXIT 15 – dálnice D1
(Všechromy 82 – vzdálenost 100 m od dálnice) 

Pracovní doba 8.00 až 16.00 hod
Telefon: 323 642 032, 602 285 554 , 602 154 322

e-mail: aquarius@aquariusinvest.cz 
www.aquariusinvest.cz

Doprava do 10 km

ZDARMA

Snížení nákladů
na zateplení vašeho domu

až o 50%
Kontakt: Luboš SEJK, držitel ISO 9001 
a ISO 14 001, tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 

video tv klip uvidíte na   
    www.izolacesejk.cz

Špičková tepelná foukaná izolacee

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

Kotle: Vaillant, Dakon, Protherm, Viadrus, Therm, Baxi, Destila, Karma, Mora, Immergas,  

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 
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SLEVY

S
 t

ím
to

 i
n
z
e
rá

te
m

S
L
E

V
A

 1
0

%
n
a
 s

e
rv

is
n
í 

p
rá

c
e

tel.: 602 746 171, hyblbauer@email.cz
www.hyblbauer.cz

REKONSTRUKCE  STŘECH
všechny druhy krytin

INZERCEINZERCE

JAARRNNÍ SSEERVVVIS PPRO VÁŠ VŮZ
Jak se vybavit na motorku? Poradí nám odborník!

Jednou z firem, která 
měla stánek na 

letošním veletrhu 
motocyklů, čtyřkolek, 

příslušenství 
a oblečení 
na výstavišti 

v Praze – Letňanech, je 
berounská společnost 

Moto S&P. Zeptali jsme se 
spolumajitele Ing. Martina 

Lébla na několik otázek.

� AUTO, MOTO

INZERCEINZERCE

Auto jako z kašmíru
ŘÍČANY – Všichni z nás, 

kteří bereme náš automobil, 
jako člena rodiny víme, 

že nejen benzín a olej je 
tím, co k životu potřebuje. 
A abychom se s ním mohli 

pochlubit před co nejvíce 
obdivovateli, je nezbytné 

věnovat tu správnou péči 
o jeho zevnějšek. Jednou 

z firem, která se specializuje 
na čištění interiérů a ruční 

mytí vozů, mokré čištění 
interiérů, renovaci laku 

a plastových světlometů je 
CENTRUM RUČNÍHO MYTÍ 

– KAŠMÍR, kterou 
najdete v areálu 

Auto Beno v Říčanech.

CENTRUM RUČNÍHO MYTÍ KAŠMÍR 
nabízí tyto práce

ruční mytí teplou vodou

mytí motoru

suché a mokré čištění interiérů 

renovace a konzervace laků (široký výběr vosků)

novinka - renovace plastových světlometů

Ukázky naší práce

najdete v galerii

na webových stránkách 


