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Vyhrajte slevu 30 %
na nákup zboží v hodnotě
do 100 tisíc korun
v koupelnovém studiu ČERO
?

Soutěžní otázka č. 2 dole, č. 1 v JVR 8

Říčansko

NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ

Čtvrtek 10. 5. / 7. ročník / č. 10 / 2012

GLOSA
Druh, který
vymírá

Nemáte náhodou na dvorku,
případně zahradě, kousek volného místa? Když ano, pak se
podívejte ve svém okolí, nejlépe
do příkopů kolem silnic u Říčan, Mukařova, ale i Velkých
Popovic, Kamenice, Štiřína,
prostě všude v našem regionu.
A co zjistíte, že tam je spousta
užitečného materiálu. Najdete
tam hrnce, peřiny, kusy pohovek, sporáky, televize a dokonce i záchodové mísy. To všechno se přece může hodit, stejně
tak jako staré pneumatiky, ty
přece nejlépe hoří, když se pálí
čarodějnice. Zatím si je můžete schovat právě na zahradě
a vytasit se s nimi v nejlepším
čase a dokonale tak zasmradit
ovzduší i rozčílit sousedy. Když
si vyhlédnuté věci odnesete
domů, pomůžete tak zkrášlit
okolí obcí i silnic, protože se jen
těžko dá předpokládat, že by se
nenašli hodní a slušní lidé, kteří
všechny ty ohavné věci z příkopů vytahají a někam odvezou.
Kdybyste snad náhodou nějaké
takové lidičky viděli, vyfotografujte je, třeba jen mobilem
a vystavte někde na nějakém
veřejném místě, navíc i s poděkováním. Nebo ještě lépe,
pošlete nám jejich fotografii do
redakce, rádi ji zveřejníme, protože podobný druh lidí rychle
vymírá.
Jan Kotrba

KRÁTCE
Svěráci v sokolovně
PRŮHONICE – 17. 5. proběhne v Sokolovně Průhonice Filmový festival Zdeňka
a Jana Svěráka! Velmi pravděpodobně se jedná o poslední
akci (tj. ztrhané harfy tón)
Filmového klubu Knihovny
Průhonice v tomto formátu
a v této konfiguraci, nenechte si ji proto rozhodně ujít.
Nenechte si ujít ani možnost
na vlastní oči uvidět tyto
dvě ultimátní legendy české
kinematografie. Položit jim
otázku atd. Jistě bude na co
vzpomínat. Budeme moc
rádi, pokud ve svém okolí
(na pracovišti) vyvěsíte pozvánku na tuto akci.
www.knihovnapruhonice.cz

Jarní ladovské uklízení

REGION – Uklízení patří
k jaru a sluníčko nám navíc
nemilosrdně odhalí vše, co
zakrývala sněhový pokrývka.
Zdá se, že právě tato
skutečnost byla základem pro
zdařilé a už léta se opakující
akce „Uklidíme svět“ a na to
iniciativně navazuje „Úklid
Ladova kraje“.

Když jsme předposlední dubnový
víkend projížděli obcemi, jako jsou
Všechromy, Klokočná, Světice,
Kostelec u Křížku, Velké Popovice,
ale především Mnichovice, potkávali jsme skupinky nejen dětí,
ale i dospělých a seniorů, kteří do
velkých igelitových pytlů sbírali,
co bylo v příkopech, na zastávkách
autobusů, prostě vše, co se kde povalovalo a hyzdilo celkový vzhled
probouzející se přírody.
„Chodíme takhle s dětmi už třetí
rok,“ přiznala se nám v Mnichovicích Božena Prokopová, která
velela skupině školáků. „Po zimě
to tady je všude jako jedno veliký
smetiště, kdo se na to má dívat,
tak uklízíme,“ ještě dodala a celá
skupinka se vrhla na další odpadky
v ulicích a parku.
„Mám s sebou úklidový traktor,“
hlásil nám u Klokočné pan Emil
Gajdoš, který popojížděl za skupinkou dam, které také sbíraly
z příkopů všechno, co tam lidí naházeli. Byly to především igelitové
láhve, ale také pytle se smetím,
kusy nábytku, staré hrnce, našly se
i matrace. „Lidé jsou neskutečný

Letos se konal již 4. ročník Čistého Ladova
kraje. Do úklidové akce se nakonec zapojilo několik stovek dobrovolníků ze 16 obcí
Mikroregionu Ladův kraj. Z krajiny zmizela
řada černých skládek, odpadky mizely také
z koryt a břehů potoků i od silnic. Na řadě míst
se uklízelo na návsích, sázelo se, plelo, zaně
lévalo... Celkem se na skládky odvezlo 12 plně
naložených nákladních aut odpadu
Foto: Karolína Oliveriusová
usová

do….k,“ usoudil pan Gajdoš.
A tak nás napadlo, jak užitečná
to je akce. Kterou praktikuje Ladův kraj a mnohde v našich obcích nachází nejen porozumění,
ale i následovníky. Jen by bylo

Pokud nedostáváte noviny,
kontaktujte svoji poštu nebo nás!
info@nasregion.cz 774 488 900

bré dodobré
dnout na
hlídnout
to, aby příkopy
ákoutí za nějaký čas
a zákoutí
opět nevypadaly jako smetiště.
Text a foto: Jan Kotrba

Atraktivní nebo aktivní koupelna?
SOUTĚŽ

?

Ve druhém díle seriálu vám
Roman Černý představí
trendy v koupelnové dlažbě
a představíme si novinku
– antibakteriální dlažbu,
která se, věřte nebo ne,
čistí sama. Díky tipům pana
Černého tak můžete mít
koupelnu nejen aktivní, ale
i atraktivní. A nezapomeňte
na závěr poslat odpověď na
druhou soutěžní otázku!
Stejně jako skončily časy dlaždičům, co pijí pivo jen ze zelené
lahve, čas se nachýlil také malým
rozměrům dlážek. Jinými slovy
dnešním trendem jsou velkoformátové dlažby, a vlastně i větší
koupelny, kde právě velké rozměry
dlažby nejlíp vypadají. Tvary a formáty dneska frčí? „Dřív se vyráběly formáty i 20 na 20 cm, ale ty už
dneska prakticky nenajdete. Pokládat malé formáty je pracnější, větší
formáty dají podlaze méně spár
pro nečistoty, nehledě na to, že
dlažba větších rozměrů prostě líp
vypadá. Dnes se nejčastěji používají formáty 45 x 45 cm, 60 x 60 cm
a 30 x 60 cm,“ říká pan Černý.

Dlažba, kam se podíváš
Koho by to dřív napadlo, dát dlažbu

je dneska šedá,“ říká
pan Černý. Ano,
právě šedou (někdo
jí říká cementová
nebo betonová) ve velkých formátech můžete najít v moderně pojatých designech obýváků, chodeb
i koupelen. Mezi trendy patří také
kvalitní imitace dřevěných podlah.
Ve formátech 120 x 20 cm vypadají
na podlaze jako dřevěná prkna, ale
mnohonásobně víc vydrží a díky
tenkým spárám se v takových podlahách drží minimum bakterií.

Soutěžní otázka č 2: Najdete na www.cero.cz
v sortimentu obkladů a dlažeb výrobce Iris?
Odpovězte správně na
šest otázek z našeho
seriálu od dubna do září.
Výherce oznámíme
v prvním říjnovém vydání
Našeho REGIONU.
Cenu předá osobně majitel
firmy Roman Černý.
Odpovědi můžete posílat
průběžně během trvání
soutěže na adresu
pokorny@nasregion.cz
do 30. září 2012.

Šedesát na šedesát

Náš REGION nosí do schránek

Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

na stěnu obýváku, ten je dneska na
koni. Designéři všech výrobců se
dnes předhánějí s využitím dlažby

ve šech typech interiérů. Jaká barva vede? „V Čechách vedou odstíny
hnědé, béžové. Velmi trendy barva

Aktivní povrch
Antibakteriální povrch a aktivní samočištění jsou další technologickou novinkou v povrchové úpravě
dlaždic. V prvním případě samočisticí vrstva na povrchu dlaždice
při styku s kyslíkem a vlhkostí, za
pomoci slunečního světla nebo UV

záření vytváří aktivní kyslík. Ten na
povrchu ničí plísně, bakterie apod.
Naproti tomu speciální povrch samočisticích dlaždic přitahuje vodu,
která díky ní podmáčí částečky špíny, rozpustí je a odplaví z povrchu.
Aktivní povrch neutralizuje také
zápach a zabraňuje jeho vzniku.

Nekupujte béčko
Vzhledem k tomu, že základem
každé koupelny je dlažba, je potřeba dát pozor na kvalitu. „Doporučuji kupovat vždycky první
jakosti – druhá jakost znamená, že
jednotlivé dlaždice například nemají stejné velikosti, tím pádem
se zvětšují spáry nebo mají různé
povrchové vady. Vyplatí se připlatit a koupit si kvalitní dlažbu. Tu
koupíte již od 400 korun za m2.“
PR (Zbyněk Pokorný)

INZERCE
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kam, kdy a za čím

www.nasregion.cz

BENICE

PRŮHONICE

Od 21. 3.
Zpocená veverka – Výstava obrazů
Michaela Rittsteina. Rekreační komplex
Park Holiday Benice. Více informací na
tel. č. 267 268 111 nebo info@parkholiday.cz
Řízkové neděle v Tetu Brissy – každou první neděli v měsíci si u nás dopřejte řízek ze tří druhů mas a jednoho
vegetariánského z hlívy ústřičné. Rekreační komplex Park Holiday Benice.
Více informací na tel. č. 267 268 111
nebo info@parkholiday.cz

Od 10. 3.
STROMY – v návštěvnickém centru
Průhonického zámku výstava fotograﬁí a kreseb Petra Horáčka nazvaná Stromy. Na výstavě si prohlédnete
fotograﬁe významných jedinců dřevin
v parcích a zahradách a ilustrační graﬁky jehličnanů. Výstava bude doplněna
ukázkami ze sbírky šišek Botanického
ústavu AV ČR. Petr Horáček je autorem
Encyklopedie listnatých stromů a keřů
a publikuje v řadě populárně naučných
časopisů.

KUNICE

ŘÍČANY

12. 5.
Babytenisový turnaj. Turnaj pro registrované členy ČTS. Přihlaste se na
736 757 577 nebo na sportcentrum@
zamekberchtold.cz
13. 5.
Vítání občánků
15. 5.
Řemesla aneb zlaté české ručičky.
Akce pro MŠ a ZŠ. Místa rezervujte na
736 757 577 nebo na sportcentrum@
zamekberchtold.cz
17. 5.
Den záchranářů. Akce pro MŠ a ZŠ.
Místa rezervujte na 736 757 577 nebo
na sportcentrum@zamekberchtold.cz
19. 5.
Volejbalový turnaj. Organizuje Mgr. Florentia Ptáčníková, přihlášky zasílejte na
tento email Florentia@seznam.cz
20. 5.
Turnaj ve stolním tenisu. Začínáme od
9:30. Rezervujte na 736 757 577 nebo
na sportcentrum@zamekberchtold.cz
22. 5.
Malované písničky s Vítězslavou
KLIMTOVOU – objevitelkou pohádkové
země. Akce pro MŠ a ZŠ. Místa rezervujte na 736 757 577 nebo na sportcentrum@zamekberchtold.cz
29. 5.
Cvičení s pejsky. Akce pro MŠ a ZŠ.
Místa rezervujte na 736 757 577 nebo
na sportcentrum@zamekberchtold.cz
30. 5.
Přehlídka dravců. Akce pro MŠ a ZŠ.
Místa rezervujte na 736 757 577 nebo
na sportcentrum@zamekberchtold.cz

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 diabetiky (pan Trojánek) v DPS Senior.
Každé ÚT a ČT od 18.00 do 20.00 hod.
Zdravotní jógová cvičení (pan Trojánek). DPS Senior.

KOLOVRATY
každé ÚT a ČT od 9.00 do 11.00 hod.
Pravidelný program RC MACEK: dopoledne pro rodiče s dětmi, v klubovně
vedle KD U Boudů. Úterý – program zaměřen 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.

Divadélko Pytlíček – pohádka: Královna barev. Zveme všechny děti na
bezplatné představení. OC EUROPARK
(Nákupní 389/2, 3, Praha 10), www.europark.cz, facebook.com/Europark.Praha
10. 6. – od 11.00, 14.00 a 16.00 hod.
Divadélko Vlaštovka – pohádka:
Pohádkové čarování. Zveme všechny
děti na bezplatné představení. OC EUROPARK (Nákupní 389/2, 3, Praha 10),
www.europark.cz, facebook.com/Europark.Praha
17. 6. – od 11.00, 14.00 a 16.00 hod.
Divadélko Kuba – pohádka: Není drak
jako drak. Zveme všechny děti na bezplatné představení. OC EUROPARK (Nákupní 389/2, 3, Praha 10), www.europark.cz, facebook.com/Europark.Praha
24. 6. – od 11.00, 14.00 a 16.00 hod.
Divadélko Koráb – pohádka: Kocour
v botách. Zveme všechny děti na bezplatné představení. OC EUROPARK (Nákupní 389/2, 3, Praha 10), www.europark.cz, facebook.com/Europark.Praha

ŠTIŘÍN

STRUHAŘOV
Každé pondělí od 20.00 hod.
Taneční kurzy pro každého. Naučíte
se latinu, standard, trochu moderních
stylů – salsy, bachaty… i tanců starších – charleston, twist… a také trochu
country… Program upravíme dle vašich
přání. Společenský sál Požárního domu
ve Struhařově. 10 lekcí /90 min. Přihlášky, info: Dagmar Zajíčková, e-mail:
dasazaj@gmail.com, tel.: 725 026 768

ŠTĚRBOHOLY
13. 5. – od 11.00, 14.00 a 16.00 hod.
Divadélko Loudadlo – pohádka:
Kouzelný palouček. Zveme všechny
děti na bezplatné představení. OC EUROPARK (Nákupní 389/2, 3, Praha 10),
www.europark.cz, facebook.com/Europark.Praha
20. 5. – od 11.00, 14.00 a 16.00 hod.
Divadélko Bastaﬁdli – pohádka:
O tureckém rybáři. Zveme všechny
děti na bezplatné představení. OC EUROPARK (Nákupní 389/2, 3, Praha 10),
www.europark.cz, facebook.com/Europark.Praha
27. 5. – od 11.00, 14.00 a 16.00 hod.
Divadélko Kamarádi – pohádka:
S Kamarády za pokladem. Zveme
všechny děti na bezplatné představení.
OC EUROPARK (Nákupní 389/2, 3, Praha
10), www.europark.cz, facebook.com/
Europark.Praha
3. 6. – od 11.00, 14.00 a 16.00 hod.

8.6. od 19.30 hod.
HUDEBNÍ VEČERY – Jiří Korn a 4TET.
Tentokráte s novým programem pro rok
2012. Vstupné 300,-/400,-/500,- Kč.
Rezervace vstupenek na recepci – Tel.:
255 736 111
17.6. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – KUBELÍKOVO
TRIO (housle, violoncello, klavír). DVOŘÁK – SMETANA. Vstupné 250,- Kč.
Rezervace vstupenek na recepci – Tel.:
255 736 111
20.6. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost –
možnost zakoupení knih. Dům ATIS 1518 hod. Vstup zdarma.
23.6. od 20.00 hod.
PRODANÁ NEVĚSTA – Agentura CROCE uvádí operu Bedřicha Smetany.
V hlavních rolích sólisté Národního
divadla. Večer uvádí Martin Dejdar.
Vstupné – 395,-/595,-/895,-/1.495,Kč. Prodej vstupenek na recepci hotelu
a v síti TICKETART

TEHOV
12.5. od 15.00 hod.
Čteme dětem v místní lidové knihovně,
srdečně zve Občanské sdružení Tehov.
12.5. od 18.00 hod.
Mimořádný beneﬁční koncert duchovní hudby v kostele Narození sv. Jana
Křtitele v Tehově. Nezmeškejte vyjímečný
hudební zážitek a dobrovolným vstupným
podpořte rekonstrukci kostela v Tehově.
Pořádá OS Tehov a Farnost Říčany.
26.5. od 14.00 hod.
Oslavte Den dětí s OS Tehov výpravou

po indiánské stezce. Akce proběhne
za přispění kulturního výboru OÚ Tehov. Sejdeme se opět na louce u lesa
nad Hůlovými (GPS 49°57‘52.798“N
14°41‘52.688“E). Čekají Vás hry, úkoly,
odměny i malé občerstvení.

lesa. Start u ZŠ U Obory v 8.30 hodin
a u koupaliště Jureček v Říčanech od
10 hod. Těšíme se na Vás!
10. 6. od 13.00 hod.
DEN DĚTÍ – Městská část Praha 22 a Kynologické centrum Rychety zvou do Areálu Rychety. Hosty budou ROMAN VOJTEK, KLAUN FERDA a další... Moderuje
Heidi Janků Kolotoče, skákací hrad a jiné
atrakce... Všechny atrakce jsou pro děti
ZDARMA. Připraveno bude občerstvení,
cukrovinky, hezké počasí, soutěže...

VELKÉ POPOVICE
Bruslení s kozlem

UHŘÍNĚVES
12. 5. od 9 do 12 hod.
SMALTOVÁNÍ – V tradiční sobotní výtvarné dílně si tentokrát v Domě UM
vyrobíme a vyzdobíme drobné šperky
technikou smaltování. Účastnický poplatek 100,- Kč. Koná se v keramické
dílně DDM, místo je třeba si předem
rezervovat.
12. 5. od 14.00 do 16.00 hod.
TRADIČNÍ KULTURNÍ ODPOLEDNE KE
SVÁTKU MATEK. V hudebně zábavném pořadu vystoupí: děti z Mateřské
školy Uhříněves s pásmem básniček,
písní a tanečků žáci ZUŠ LYRA, s. r. o.
oblíbená herečka Miriam Kantorková.
Vstupné dobrovolné. Divadlo Bolka Polívky U22. Srdečně zve představenstvo
MS ČČK Uhříněves – Hájek a Výbor TJ
SOKOL Uhříněves.
Od 14.6. do 4.7.
Alena Málková – FOTOGRAFIE. Městská část Praha 22, komise kultury a zájmových org. RMČ Praha 22 a Uhříněveské muzeum všechny srdečně zvou
do spolkové místnosti Uhříněveského
muzea na výstavu Aleny Málkové. Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 14.
června od 17.00 hodin. Výstava je přístupna do 4. července. Otevřeno: Pondělí
a Středa 8.30 -11.30 a 13.00 – 17.30,
Úterý a Čtvrtek 8.30 -11.30 a 13.00 –
16.00, Pátek 8.30 –14.00 hodin, Neděle
14.00 -17.00. Vstupné dobrovolné
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
2. 6. od 8.30 hod.
PO – PO – LES. TJ Uhříněves, Divadelní soubor UCHO a Občanské sdružení
Havrani na Ladech zvou všechny na
36. ročník pochodu do pohádkového

19. 5. od 14.00 do 16.00 hod.
26. 5. od 14.00 do 16.00 hod.
Vstup dospělí 40,- Kč, děti do 15 let
a důchodci 20,- Kč. Zimní stadion
HC Slavoj Velké Popovice

VODĚRÁDKY
9. 6. od 14.00 hod.
Netradiční dětský den nejen pro děti.
Zveme tímto všechny děti a rodiče na
netradiční dětský den s názvem „HRY
BEZ HRANIC“ na hřišti ve Voděrádkách.
Maminky a tatínkové, vezměte si prosím
stejně tak jako Vaše děti, nějaké sportovní oblečení, aby jste se mohli také zapojit
a svému potomkovi něco vysoutěžit. Zveme všechny děti ze širokého okolí, aby si
užily nevšední odpoledne. Součástí akce
jsou soutěže za odměny, skákací hrady,
přislíbena je i ukázka hasičské techniky
a v 17:00 hodin proběhne losování překvapivě bohaté tomboly. Na místě bude
možné si zakoupit občerstvení. Za OV
Voděrádky Vás srdečně zve Eva Šimková.
www.voderadky.com.

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 známá rozpočítadla. Zopakujeme si oblíbená dětská říkadla a rozpohybujeme se
u tanečků. Po svačince si podle zájmu
vytvoříme něco pěkného z papíru nebo
přírodních materiálů. Před a po programu bude volná herna. Vstupné 70,- Kč,
s permanentkou za 50,- Kč. Mateřské
centrum Lodička, podkroví domku bývalé 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 hlínou – tvarování, válení, razítkování, krájení, 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 bývalé hasičské zbrojnice, Všechromy 40.
Tel.: 732 16 17 06 email: mc.lodicka@
seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka
12. 5. od 14.30 hod.
Zvířátkový CYKLOZÁVOD ze Strančic
do Lodičky, I. ročník – pro děti od 2 do
6 a od 7 do 13 let a pro jejich rodiče. Ze
strančického nádraží od 14.30 do 15.30
hod. bude probíhat start kol, koloběžek
a odstrkovadel po cyklotrase plné stanovišť se zvířátky s kontrolami až do
Všechrom k dětskému hřišti u Lodičky.
Soutěže čekají na malé, velké i dospělé účastníky. V cíli – Lodičce si můžete prohlédnout prostředí mateřského
centra a bude přichystáno občerstvení,
další soutěže a odměny za výkony. MC
Lodička, Eldorádo o.s., Tábory OKO,
pořádající dětské tábory. Mateřské centrum Lodička Všechromy, informace tel.
732 16 17 06.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• www.pracujdoma.info. Zaškolíme
• Prodám novou plno digitální líheň na 60ks vajec, cena 3150 Kč,
tel. 733 483 672
INZERCE

INZERCE

A
U TO D O P R AVA
AUTODOPRAVA
- kontejnery -

VELKÝ DĚTSKÝ DEN
2. - 3. 6.
od 10:00 – do 16:00

·sutě, odpad, písky·recykláty, tříděná zemina
·přeprava materiálu·multikára, Avia, Liaz, Iveco
·zemní – výkopové práce, demolice
281 931 419, fax: 281 931 512,
tel.: 603 242 142 nebo
www.sute-pisky.cz, milanpetruzalek@sute-pisky.cz

výstava
ý
veteránů
á ů
oslava 1. výročí otevření
HOTELu zámek BERCHTOLD
host Michal Nesvatba
www.zamekberchtold.cz

Pro rozšíření týmu
hledáme

Požadavky:

 Komunikativnost, spolehlivost
 Schopnost jednat s malými i velkými
zákazníky

 Schopnost vytvářet dlouhodobé vztahy
 Schopnost pracovat v týmu
 Řidičské oprávnění, práce na PC
 Obchodní talent, spolehlivost, pracovitost
 Obchodní praxe není nutná

Společnost JNT MEDIA

hledá pro rozšíření týmu

SCHOPNÉHO OBCHODNÍKA
Kontaktujte: Jan Šercl, 777 773 335, sercl@nasregion.cz

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
V PARKU
v Praze 10 – Benicích
t výuka sportů
t maximálně 10 dětí
t každodenní docházka
(8:00 – 17:30) 5 990 Kč/měsíc
Tel.: +420 731 315 486

www.centrumvparku.cz

Nabízíme:

 Firemní podporu prodeje
 Cílovou odměnu 30 000 Kč/měs
 Kancelář + možnost home ofﬁce
 Firemní telefon

ŠIKOVNÉHO GRAFIKA

Požadavky:
t práce na platformě PC
t perfektní znalost Adobe InDesign a dalších graﬁckých programů
t kreativita t rychlost t organizační schopnosti t komunikativnost
Nabízíme práci v moderní stabilní společnosti a stabilní atraktivní příjem

Kontaktujte: Jan Šercl, 777 773 335, sercl@nasregion.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

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

Říčansko

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540
Šéfredaktor: Jan Šercl
E-mail: sercl@nasregion.cz
Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 23 850.

Redakce: Zbyněk Pokorný, tel.: 774 488 904, pokorny@nasregion.cz / Inzerce: Lucie Staňková, tel.: 725 015 954, stankova@nasregion.cz
Kancelář: Náš REGION, Štefánikova 43a, 150 00 Praha-Smíchov, info@nasregion.cz
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Babice, Benice, Březí, Černé Voděrady, Čestlice, Doubek, Doubravčice, Hradec, Hradové Střímelice, Hrusice, Jažlovice, Jevany, Kaliště, Kateřinky, Klokočná, Kolovraty, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Kostelní
Střímelice, Kozojedy, Krabošice, Královice, Krupá, Kuří, Lensedly, Lipany, Louňovice, Masojedy, Menčice, Mnichovice, Mrzky, Mukařov, Myšlín, Nebřenice, Nedvězí, Nučice, Nupaky, Ondřejov, Oplany, Otice, Pacov, Pitkovice,
Poddubí, Prusice, Přehvozdí, Radošovice, Říčany, Srbín, Strančice, Strašín, Struhařov, Stříbrná Skalice, Světice, Svojetice, Svojšovice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, Třemblat, Turkovice, Uhříněves, Újezd, Vlkančice, Voděrádky,
Všechromy, Všestary, Výžerky, Vyžlovka, Zvánovice, Žernovka  Veřejně dostupná místa: Infocentrum Říčany, Infocentrum Kolovraty, Park Holiday Benice, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, restaurace
Svatý Jakub Uhříněves, Garden Club Rychety Uhříněves, Pizzerie Grosseto Průhonice, OÚ Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Pitkovická Hospoda, Hypermarket Albert a Makro Čestlice, Zámek Berchtold Kunice.

z obcí
KRÁTCE
Hledá se Daniel Sojka

Žádáme veřejnost o pomoc
při pátrání po pohřešovaném
Danielu SOJKOVI, nar. 19. 4.
1995. Je hlášen k trvalému
pobytu v Říčanech. Naposledy byl viděn 30. dubna v Říčanech v místní restauraci Na
Rychtě, odkud odešel v dopoledních hodinách. Od té doby
nepodal nikomu ze svých
blízkých žádnou zprávu.
Daniel Sojka je zdánlivého stáří 16 – 18 let, střední
176 cm vysoké postavy, má
hnědé krátké vlasy, husté
obočí a modré oči. Naposledy byl oblečen do modrého
trička s motivem Smolíků,
kostkovaných kalhot v kombinaci bílé a modré barvy
dlouhých pod kolena, černé
mikiny s kapucí zn. Quicksilver, na nohou měl obuty
modrošedé sportovní boty.
Po pohřešovaném pátrají kriminalisté z Územního odboru SKPV Praha venkov – Jih.
Veškeré poznatky k jeho pobytu či výskytu můžete oznámit na telefon: 974 882 476
nebo na bezplatnou linku
Policie ČR 158.
nprap. Zdeněk Chalupa
tiskový mluvčí PČR Praha venkov-Jih
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Chyběl už jenom Nohavica
PSÁRY – Hospoda praská ve
švech, hity jako Škoda lásky
nebo Hospůdka nenechají nikoho v klidu. Z pódia se linou
známé melodie v podání hráčů
na klasický nástroj – harmoniku
zvanou heligonka.
V polovině dubna uspořádali milovníci těchto tradičních nástrojů
již druhý sraz heligonkářů v místní
hospodě u hřiště. Přijeli nadšenci
až z Plzně. Na pódiu se vystřídalo patnáct muzikantů, kteří bavili
posluchače dlouho do noci.
Nemohli chybět heligonkáři
z regionu – ze Strančic Ondra
Matič, Mirek Svingr z Uhříněvsi,
Tomáš Hervert z Prahy. Z Ondřejova přijela rodina Kouckých
v čele s legendou Lulu.
Video z akce bude v nejbližších
dnech umístěno na youtube.com
pod názvem Heligonky Psáry. (pok)

Ve znamení ekologie
UHŘÍNĚVES – Městská část Praha 22 ve spolupráci s Magistrátem
hl. m. Prahy, základní organizací
Českého svazu ochránců přírody
Koniklec, Pražskými službami
a uhříněveskými základními školami zve na informační kampaň
ke DNI ZEMĚ, která bude probíhat ve čtvrtek 17. května od 10.00
do 17.00 hodin.
Na programu je předávání informací a řešení problematiky ochrany životního prostředí, odpadů,
zdravého životního stylu, hry
a soutěže s ekologickou tematikou,
a to jak pro děti, tak i dospělé, nabídka poledního „bio-menu“ ve
školní jídelně pro žáky škol a ve veřejné jídelně pro dospělé odměna
starosty MČ Praha 22 pro nejlepší
žáky-sběrače papíru z uhříněveských základních škol. K dispozici
budou zdarma informační materiály a letáky. Vstup zdarma.

Čarodějnický slet dvou školek
diskuse o problémech předškolního vzdělávání a vzájemné
přátelství pojí mateřské školy
Kolovraty a Strančice. A protože
každé přátelství se nejlépe utužuje společnou činností, přiletěli
i letos malé čarodějky a čarodějové z Kolovrat do Strančic.
A protože žijí v moderní době,
kdy na létající košťata už není
takové spolehnutí, zvládli ty tři
stanice raději vlakem. Při společném průvodu Strančicemi
pak u každého obchodu nebo
úřadu zazpívali píseň P. Šruta
a P. Skoumala Pět ježibab, aby ty
své donesli až na zahradu mateřské školy. Tam už je čekala vatra,
na které si nejprve opekli pravé
čarodějnické vuřty a nakonec na
ní všechny čarodějnice upálili.
Mgr. Pavla Petrů-Kicková
ředitelka MŠ Strančice

Den nejen pro děti
VODĚRÁDKY – Zveme tímto
všechny děti a rodiče na netradiční dětský den s názvem „HRY
BEZ HRANIC“. Akce se bude
konat v sobotu dne 9. června od
14:00 hodin na hřišti ve Voděrádkách. Maminky a tatínkové,
vezměte si prosím stejně tak
jako vaše děti nějaké sportovní
oblečení, abyste se mohli také
zapojit a svému potomkovi něco
vysoutěžit. Zveme všechny děti
ze širokého okolí, aby si užily nevšední odpoledne.
Součástí akce jsou soutěže za
odměny, skákací hrady, přislíbena je i ukázka hasičské techniky a v 17:00 hodin proběhne
losování překvapivě bohaté
tomboly.
OV Voděrádky vás srdečně zveou!
Eva Šimková
www.voderadky.com

Mikešovy děti v KRAKONOŠOVĚ
Máme květen, jaro vrcholí a těšíme se na letní teplíčko…ale začátek jara si děti Mikešovy školky užívaly na svazích Krkonoš.
Pohádkový příběh děti prožívaly
celý týden za přispění „živého
Krakonoše“, který nás zahrnoval
úkoly pro volné chvíle, pokud nás
zrovna osobně neučil lyžovat.
Do jeho království jsme přivezli
spoustu začátečníků a rodičům
jsme předali hotové lyžaře plné
zážitků. A co napsali rodiče? „
Matýskovi se na horách moc líbilo
a když jsme spolu procházeli fotky, tak nechtěl žádnou promazat,
protože všichni byli jeho kamarádi :-)) Bylo vidět, že si to tam děti
moc užily. Na letní tábor s námi
určitě počítejte :-) Moc díky ! T.“
Berte to jako pozvání, na letní
prázdniny U Mikeše, které se
nezadržitelně blíží a my se rádi
postaráme o Vaše děti:
„Letní prázdniny v Mikešově
školce 2012“

Prázdninový provoz
v Mikešově školce 2012
Červenec
1. týden – 2. 7. – 4. 7. 2012 – POZORUJEME SVĚT ROSTLIN
Staráme se o rostliny ve školce,
přesazujeme, malujeme květináče, vyrábíme zápichy do květináčů. Zdobíme školku.
2. týden – 9. 7. – 13. 7. 2012 –
Z POHÁDKY DO MIKEŠOVY ZAHRÁDKY
Děti se seznámí s jednotlivými
druhy zeleniny. Pěstujeme zeleninu na Mikešově zahrádce.
Naučíme se písničky a básničky,
pohádku „O veliké řepě“. Budeme malovat a modelovat. A určitě si nezapomeneme uvařit nějakou zeleninovou mňamku.
INZERCE

MIKEŠOVA
ŠKOLKA
Tehov 205
251 01 Říčany
tel.: 602 277 489

( Výlet do Botanicusu, Lysá nad
Labem – 37 km )
3. týden – 16. 7. – 20. 7. 2012 –
celotýdenní tábor
ČÁRY, MÁRY POD KOČÁRY –
aneb TÁBOR PLNÝ KOUZEL
(Výlet do Divadla kouzel, Líbezníce)
4. týden – 23. 7. – 27. 7. 2012 –
zavřeno
Srpen
1. týden – 30. 7. – 3. 8. 2012 – zavřeno
2. týden – 6. 8. – 10. 8. 2012 – TÝDEN PLNÝ ZVÍŘÁTEK Z LESA
A OKOLÍ
Putování po okolí. Týden plný
her a písniček, motivovaný zvířátky z lesa a okolí.
( Zoo koutek a naučná stezka Radonice )
3. týden – 13. 8. – 17. 8. 2012 –
celotýdenní tábor
TÝDEN SE SKŘÍTKY
Ve školce a v okolí se schovává
5 skřítků a děti je budou hledat.
Nemusí se bát, nejsou zlí. Poznáme, že tu s námi žijí stále…. Prožijeme dobrodružství se skřítky.
(Pohádková země, Pičín)
4. týden + 5. týden – 20. 8. – 24. 8.
2012, 27. 8. – 31. 8. 2012

NA PALUBU NÁMOŘNÍCI – aneb
NA SLADKÉ ČI SLANÉ VODĚ,
PLUJÍ MALÉ, VELKÉ LODĚ.
S dětmi se nalodíme a vydáme se
na čtrnáctidenní plavbu do neznámých končin. Vše důkladně
prozkoumáme. Budeme cvičit,
učit se písničky, básničky, složíme si lodě z papíru. Vyzkoušíme
nové výtvarné techniky ( vodové
barvy posypané solí, vymývaná
klovatina ) Naučíme se námořnickou hymnu. Prozkoumáme
„moře“ pomocí překážkové dráhy, budeme lovit ryby a experimentovat. Vyrobíme plavidla
z různých materiálů – a vyzkoušíme které se potopí a které popluje. Plavbu zakončíme společnou prací „koláž – moře“.
(Plavba po Vltavě parníkem +
prohlídka lodě).
Cena: docházkový týden –
2.500,-Kč
Táborový týden – 3.100,-Kč
Prázdninové týdny se nám promění v týdenní příběhy a samozřejmostí je v případě horkého
letního počasí koupání v bazénu
jako předešlé roky…
Těšíme se na všechny děti
(PR)
3 – 8 let!!!

INZERCE

dů
„Snížení nákla
na zateplení
vašeho domu

až o 50%“

Kontakt:
Luboš SEJK
tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz
Dobřejovice

KRÁTCE
Bohémové mají
svůj klip

Patnáct nadšenců heligonek v čele s legendou Lulu (vlevo) mělo dostaveníčko v psárské hospodě u hřiště

STRANČICE – Příhraniční spolupráce, předávání zkušeností,

TE NA
VIDEO TV KLIP UVIDI
www.izolacesejk.cz
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VYŽLOVKA – Skupina Wohnout představila veřejnosti
nový klip na píseň Svaz českých bohémů z posledního
alba Našim klientům. Natáčení proběhlo v režii Davida
Chvátala, známého produkcí
skateboardových videí, který ke klipu napsal i scénář.
Celé natáčení bylo pojato
od začátku jako jeden velký mejdan a sraz kamarádů
u vyžlovského rybníka, tedy
v domácím prostředí Wohnoutů. „V klipu nám hrají
blízcí kamarádi a my jim děkujeme, že se tak zodpovědně vžili do role. Z natáčení
se stal mejdan, což se dalo
očekávat, přeci jen je to píseň o bohémech,“ říká Matěj
Homola. Skupina aktuálně
zakončila Turné českých
bohémů, po němž bude následovat tradiční festivalová
sezona.
Nikol Poselová

Obhájili titul
ŘÍČANY – První květnový den
se uskutečnil v Říčanech Krajský přebor 6členných družstev do 12 let. V družstvu musí
vždy nastoupit jedna dívka
a jeden žák do 8 let, takže není
zcela jednoduché sestavit
kvalitní celek. I přes to se v Říčanech sešlo 17 družstev. Titul
obhájilo domácí favorizované
družstvo - Klub šachistů Říčany1925 před SK Řevnice. Obě
družstva tak postupují na M
České republiky, které se bude
hrát 15. – 17. 6. v Olomouci.
Bronzovou medaili obhájilo
družstvo SK Pyrit Příbram. Zajímavostí vítězného družstva
Říčan je to, že v sestavě mělo
dokonce 3 děvčata, na rozdíl
od soupeřů, které mělo vždy
po jedné dívce.
(kt)

Sto třicet talentů
Devátý ročník populárního říčanského fotbalového turnaje
starších přípravek (ročník narození 2002 a mladší) se opět
vydařil. Přihlásilo se celkem
12 celků a na hřišti bylo vidět
přes 130 talentovaných mladých fotbalistů. Výkony byly
velmi dobré, především se
však bojovalo. Prvenství získali chlapci ze Zbrovky Brno
před SK Slavií Praha „A“, AC
Spartou Praha, Bohemians
1905, Sk Sigmou Olomouc
a Sk Juniorem Praha.
(kt)

INZERCE

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
DŘEVOSTAVBY NOVÉ GENERACE

Kancelář & Showroom:

Kunice 201
251 63 Strančice
Tel.: 734 380 660,
email: info@ecobau.cz
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příloha

www.nasregion.cz

Auto, moto, kola a kolečka
Nasedat, Chorvatsko čeká!
představujeme Renault Clio Grandtour, nejlevnější malý kombík

Grandtour ve slovníku
francouzské firmy Renault
znamená velký. Před
časem jsme vám představili
„velký“ Megane, tentokrát
usedneme za volant jeho
menšího bráchy, který
vznikl modifikací notoricky
známého Clia. To natáhnete
do délky o 24 cm, přidáte
zadní okýnka, zvětšíte objem
zavazadlového prostoru až
na 1 277 litrů a koupíte ho za
stejnou cenu jako krátké Clio.
To jsou hlavní přednosti krásného Francouze, který je novinkou
na trhu kombíků. Ve
speciální cenové akci
AUTO Dispo jej pořídíte již od 189.900
korun, a to při platbě
v hotovosti. S využitím
financování RCI Financial Services je cena ještě
o 20.000 korun nižší, navíc obdržíte záruku prodlouženou na 4
roky, na stejnou dobu i servisní
prohlídky, při kterých platíte jen
cenu použitého oleje.

Není kombi jako kombi
Kombíky patří v Čechách mezi
nejprodávanější auta. Ale není
kombi jako kombi. Clio můžeme
zařadit do kategorie menších
kombíků - tj. velké kombíky,
jako je např. Megane Grandtour, jsou ještě o pár desítek
centimetrů delší. Clio Grandtur
přesto nabízí slušný zavazadlový prostor a o 33 cm kratší místo

Clio 3 986 mm

na parkování než Megane, což
je pro ty, co hledají místa všemožně po Praze, velká výhoda.
Clio nabízí nepřeberné možnosti
uspořádání sedadel podle potřeby. Tenhle kombík má smysl pro
praktičnost, o čemž svědčí sklápěcí sedadla s možností uspořádání 1/1 a 1/3 – 2/3 a objem zavazadlového prostoru 439 litrů,
který při sklopení zadních sedadlech zvětšíte až na
1 277 litrů.

Vím, kam jedu
Renault Clio může být vybaven
i GPS navigací poslední generace. Díky spojení se značkou
TomTom nabízí dnes systém
Carminat TomTom celou řadu
moderních a praktických funkcí,
které se bezpečně ovládají pomocí ergonomického ovladače.
Stačí stisknutí tlačítka a zobrazí

Koně pod kapotou
Vybrat
si
můžete
ze tří
pro-

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

vedení – základního Authentique, které pohání
benzínový motor 1,2 16V
55 kW. Střední řada
Advantage a nejvyšší
řada LS Trend & Style
nabízí výběr ze dvou
benzínových a dvou
dieslových motorů:
Zbyněk Pokorný
 Authentique – Motor
1,2 16V 55 kW/75 k
 Advantage – Motor
1,2 16V 55 kW/75 k
1,2 TCe 76 kW/100 k
1,5 dCi 55 kW/75 k FAP
1,5 dCi 65 kW/90 k FAP
 LS Trend & Style – Motor
1,2 16V 55 kW/75 k
1,2 TCe 76 kW/100 k
1,5 dCi 55kW/75 k FAP
1,5 dCi 65 kW/90 k FAP

Bezpečnost?
Pět z pěti hvězdiček

Francouzský výrobce tvrdí, že
bezpečnost cestujících je pro
Clio naprostá priorita. Vynikající
jízdní a směrová stabilita, výkonné brzdy a použité technologie
ve službách klidné a bezpečné
jízdy jsou pádnými argumenty,
díky nimž toto vozidlo získalo
v roce 2005 jako první v rámci
své kategorie 5 hvězdiček v nárazových testech Euro NCAP.

Clio Grandtour 4 228 mm

Dispo Družstvo invalidů
Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4
Tel. 261 71 15 15, 222 769 710
auto.dispo@dealer.renault.cz
www.autodispo.cz

se vám informace
o dopravním provozu, itineráři trasy, délce jízdy nebo radary
v měřených úsecích.

Po zimě je dobrá dokonalá prohlídka vašeho vozu na letní cesty

Už máte zbaleno?

KOSTEC NAD Č. LESY – Je to
vlastně malý automobilový servis, sice na jedné z hlavních tříd
v obci, ale zastrčený ve dvoře
a kdyby nebylo výrazného nápisu Auto Dvořák, snadno by se
dal přehlédnout. A přece právě
v tomto servisu si můžete bez
obav zajistit poklidné jarní jízdy
včetně dovolené. Stačí si uvědomit, že po zimě je auto potřeba
dokonale prohlédnout a zkontrolovat a doplnit vše, co je třeba.
Především to jsou, jak říká šéf
servisu Jiří Dvořák, všechny kapaliny, chladicí, v ostřikovačích,
zkontrolovat hladinu oleje, případně ho vyměnit, prostě dokonalou údržbu, aby nás na výletech
a delších cestách nic nemohlo výrazně zaskočit. Stejně tak je dobré zkontrolovat stav pneumatik,
zajistit správný tlak, jejich vyvážení a to vše se dá při přezouvání
ze zimních na letní gumy. Kromě těchto běžných prací dokáží
v kosteleckém servisu Dvořák dokonale zajistit chod klimatizace,
která se dá nejen zkontrolovat,

Máte rezervovanou dovolenou
a zbalené kufry na cestu k moři?
Pokud volíte cestu autem, může

Megane Grandtour 4 559 mm
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být dobrou volbou právě nové
Clio Grandtour. A aby vaše cestování bylo ještě příjemnější, můžete si do USB nebo jack vstupu
připojit vlastní digitální přehrávač a poslouchat svou oblíbenou
hudbu. Clio, které bylo dokonce
dvakrát zvoleno „Automobilem
roku“, vás jistě nezklame ani na
cestách vyhřátých středomořským sluníčkem.

AUTO DVOŘÁK
t Karosářské a mechanické práce
t Příprava na STK
t Montáž tažného zařízení
t Výměna a lepení předních skel
t Pískování skel
t Prodej autobaterií
t Servis a plnění klimatizací

Pražská 435
281 63 Kostelec
Tel/fax: 321 697
Mobil: 602 396
606 569

n/Č. lesy
355
168
484

Návštěva pro klidnou dovolenou
ale především vyčistit a upravit
tak, aby plnila svoji funkci. Dále
je servis schopen zajistit všechny
karosářské a mechanické práce,
výměnu a lepení předních skel,
montáž tažného zařízení a když
je třeba připravit automobil na
kontrolu STK. Je toho poměrně

dost, co lze v Auto Dvořák zajistit.
Kromě toho lze zabezpečit i značkovou diagnostiku (IDS) na vozy
Ford, neboť právě na tuto značku
mají licenci. Je to tedy celá škála
prací, kterou můžete najít v tomto servisu, a tak si zajistit klidné
letní dovolenkové cesty. PR – kt

INZERCE

NOVÉ SERVISNÍ
CENTRUM FORD
Jarní servis FORD:

Navštivte nás!

Jarní servisní prohlídka za 169 Kč. Platnost do 31. 5. 2012.
Geometrie v rámci přezouvání na letní pneu s jarní slevou
20%. Platnost do 31. 5. 2012.
Servis klimatizace za zvýhodněnou cenu 2 462 Kč (běžná cena
4 278 Kč) + sleva 10% na pylový ﬁltr. Servis obsahuje desinfekci,
regenerace chladivá a doplnění. Platnost do 31. 5. 2012.

Akce v naší autopůjčovně:
Bonus od nás ke všem servisním
prohlídkám. Přijeďte k nám na
pravidelnou servisní prohlídku a využijte
naší výhodné akce zapůjčeníí vozu z n
naší
aší
autopůjčovny s 50% cenou.
Platnost 31. 5. 2012.

Akce 10% na nákup stěračů. Platnost do 31. 5. 2012.

AUTO-STAIGER CZ a.s.

www.auto-staiger.cz

Provozovna: Ústĳední 14/21, 102 00 Praha 10 – Štĕrboholy
Tel.: +420 272 088 617, E-mail: servis.ford@auto-staiger.cz

auto, moto, kola a kolečka
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Auto krásné i zevnitř
SRBÍN - Krásná auta
nedělá jenom pohled zvenku
na dokonalou karoserii,
naleštěný lak a nablýskaná
kola. Při pohledu dovnitř na
nás musí zapůsobit také
interiér. Čalounictví, řemeslo
staré jak auta sama, jim
dodává tu pravou jiskru
a všem uvnitř příjemný
pocit. Mistra svého řemesla,
mladého čalouníka ze Srbína
Petra Gryma jsme vám
představili již před pár týdny.
Dnes se podíváme, jaké
materiály a techniky používá
při čalounění automobilů
a motocyklů.

mohou vybrat ze široké škály
materiálů,“ dodává.
T Jaké materiály se používají při
renovaci interiérů?

Autokůže
Používají se v tloušťce 1,1 – 1,4 mm.
Jsou celoprobarvené, mají zvýšenou odolnost proti UV záření,
mastnotám, chemickým látkám,
benzínu, olejům, odolávají extrémním teplotám, některé mají
i nehořlavou úpravu, aqua úpravu
a úpravu proti plísním.

Koženky
V naší nabídce naleznete více
jak sto vzorků tuzemských i zahraničních koženek, čalounických i autokoženek. Máme i koženky vyráběné v padesátých

Oslava po
francouzsku

všech možných struktur od kovové až po imitace hada nebo
krokodýla, dokonce i zebry. Tyto
druhy jsou bezúdržbové, především doporučuji na motocykly
– setřete a jedete.

MNICHOVICE – Poslední
dubnový pátek oslavil majitel firmy Miloš Babiš (vlevo)
dvacet let firmy Auto Babiš
v Mnichovicích otevřením
zbrusu nového autosalonu,
největšího prodejního místa
vozů Citroen v České republice. Důležitá událost i pro samotné Francouze.
S panem Babišem si připil
šampaňským i sám velký šéf
a sympaťák v jedné osobě, Sébastien Vandelle, který zastává od 1. ledna letošního roku
funkci ředitele Citroen Česká republika.
Text a foto:
Zbyněk Pokorný

Střechovice
Materiál speciálně vyroben pro
kabriolety. Používáme kvalitní
střechovici Sonnenland, v černém i barevném provedení.

Slída do kabrioletů a lodí
Má výborné ohybové vlastnosti. Používáme pouze značkový
zahraniční materiál určený do
oken kabrioletů i lodí. Nabízíme též opravy střech – výměny
poškozených dílů, prasklých
slídových oken nebo výměny
dodaného skla či plexiskla. Děláme téměř veškeré střechy na
kabriolety, vojenskou techniku i různé přestavby, výměny
nebo tuning.

PETR GRYM
Choceradská 9
Mukařov-Srbín
Tel.: 774 983 233
Provozní doba je dle telefonické dohody od:
Pondělí do pátku 13 – 21 hod.
Na telefonu jsem od 8 do 21 hod.
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Život v sedle motocyklu

Městská část Praha 22, komise kultury a zájmových organizací RMČ
Praha 22 a Uhříněveské muzeum srdečně zvou do spolkové místnosti Uhříněveského muzea na výstavu Jaroslava Šímy. Výstava fotografií, trofejí a motocyklů je přístupna do 8. června.
V RÁMCI VÝSTAVY SE VE STŘEDU 6. ČERVNA OD 17 HODIN KONÁ
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA VÝSTAVOU S JAROSLAVEM ŠÍMOU

Otevřeno:
Pondělí a středa 8.30 –11.30 a 13.00 – 17.30, úterý a čtvrtek 8.30 –11.30
a 13.00 – 16.00, pátek 8.30 –14.00 hodin, neděle 14.00 –17.00
Vstupné dobrovolné

Jaký je nově otevřený autosalon General Motors ve střední Evropě?
„Čalounění na veterány zhotovuji dle původního čalounění nebo dobových fotografií
a dokumentace knihy. 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.“

Petr má za sebou řadu zakázek,
kdy renovoval kompletní interiér starých veteránů, potahy
volantů, opravoval sedla a nejrůznější kožené příslušenství
motorek. Zákazníci k němu do
Srbína jezdí z celých středních
Čech, jak říká, především na
doporučení.
„Realizujeme kompletní i částečné výměny interiérů aut
a lodí včetně koberců, umíme
vyrobit střechu na zakázku
nebo dodat jen slídu místo
prasklé z kvalitních materiálů
určených pro automobilový
průmysl všech možných barev a struktur. Naše firma je
schopna zajistit téměř všechny
materiály do interiérů automobilů, lodí na motocykly, které
zhotovujeme samozřejmě původní technologií. Zákazníci si

až šedesátých letech minulého
století používané ve Škoda Felicia, Škoda Octavia, Velorex.
Koženky máme různé designy

Dobrý pocit z návštěvy
TUKLATY – Nové
autosalony rostou
v posledních letech
v našem okolí jako houby
po dešti. Vše je hodně
moderní, zlepšila se i ochota
prodávajících a nabídka
je také přepestrá. Avšak
první květový víkend se
v Tuklatech u Úval otevíral
na ploše 7 200 metrů
čtverečních modernizovaný
a rozšířený servis
General Motors, který je
autorizovaným zástupcem
firmy se záručním
i pozáručním oprávněním
pro vozy Chevrolet, Opel,
Cadilac a Hummer.
Komfort a pohodlí
Při prohlídce servisu jsme mohli
s ostatními účastníky slavnost-

ního otevření obdivovat komfort
a pohodlí, které je připraveno pro
zákazníky, a to včetně toho, že
celá plocha autosalonu je klimatizovaná a v zóně klientů je kromě
jiných služeb i připojení na internet. Dalším zlepšením, které jistě
ocení každý, kdo potřebuje něco
opravit, je skutečnost, že se zkrátí
čekací doby při objednávání servisních služeb, což je příjemné při
současných jarních prohlídkách,
před cestami na dovolenou, nebo
jen při přezouvání pneumatik.

Pestrá nabídka
Kromě služeb je tu i pozoruhodná nabídka nových vozů. Za
zmínku stojí především model
Orlando s dieselovým agregátem,
pětidvéřový vůz Cruze, který se
s 670.000 prodanými vozy stal
v loňském roce nejprodávanějším
automobilem firmy Chevrolet.
Pozornost budí i sportovní Camaro, které je ve verzi určené pro Ev-

ropu. Pouze dva dealeři v regionu
Praha a střední Čechy mají právo
prodeje tohoto modelu a jedním
z nich jsou právě Tuklaty. Osmiválec o obsahu 6,2 litru a výkonem 430 koní, zrychlením z 0 na
100 km/hod. za 5,2 s je velkým
lákadlem. Navíc i cena těsně pod
milionem korun není zanedbatelná. Také vozy Hummer nepřišly
zkrátka. V Tuklatech jsou jejich jediným autorizovaným servisem.

Celá paleta vozů je dokladem
toho, že i při současné velké nabídce si právě v Car For You může
vybrat každý. A ještě douška - servis získal především velké technické zázemí a přístup k informacím, takže u každého vozu GM
lze provádět diagnostiku i programování řídicích jednotek. Nárok
na takový servis mají i majitelé individuálně dovezených vozů GM.
Text a foto: Jan Kotrba

INZERCE

POTŘEBUJETE RYCHLE PENÍZE!

RUČTE AUTOMOBILEM!

půjčka 50 000 až 1 000 000 Kč
doba splácení 1 až 12 měsíců
bez nahlížení do registrů
bez dokládání příjmů
přímo od poskytovatele

VOLEJTE ZDARMA

800 999 666

Žádat o půjčku můžete i on-line na:

www.ecredit.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

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 /

Bosch Car Service

VL. NOVÁK
Kompletní servis,
plnění a servis
klimatizací
t
281 63 Konojedy 80
Tel: 602 329 816
www.novakauto.cz

Ekologická likvidace vozidel
Odtah vozidel ZDARMA
provádíme v Praze a Středočeském kraji

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K nemocnici 50, 251 62 Tehovec
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www.nasregion.cz
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AKCE
-1 -/,Ê/ 399,-/m3 bez DPH
PRODEJ
Ā,ē 690,-/m3 bez DPH

Provzdušnění ą Aretifikace

777 977 777 t www.rousal.cz

PEDIKÚRA
MANIKÚRA
V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA
Přijedu k Vám domů a Vám i Vašim blízkým
provedu pedikúru a manikúru
Romana Pejzlová – Tel.: 739 039 588
mail.: pedikura.romana@centrum.cz

Senioři sleva 20% na pedikúru

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN
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12.636 s DPH t 8 m, průměr 160
13.926 s DPH t 8 m, průměr 200
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Cena včetně dopravy
Školka s tradicí pro děti od 2,5 do 6 let.
Kvaliﬁkované paní učitelky.
Provoz 7:30 - 17:00 hod.

Âä×£¯ ©§¥¬¨¦¦ª«©¬¦¡èÚçëÞØÚµéÞéÖãçÚÖá£Øï
ËàëØåÉÜØãÀåíÜêëØ¥ê¥
Barákova 237, 251 01 Říčany

www.babyclubnemo.cz

e-mail: stadreko@stadreko.eu, tel: 603 334 262, www.kominstadreko.cz

Kosmetické
a nehtové studio
Aneta Bébrová
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www.anetabebrova.cz

Ê
Pokřivená 52,
Praha 10 - Kolovraty
tel: 777 551 379

JAK NA
PŘEBYTEČNÁ KILA
CHCETE ZHUBNOUT
BEZ DRASTICKÉ DIETY?

tel: 603 710 211

www.hubnivpraze.cz

POKLÁDKA
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PRAHA A OKOLÍ
Cena již od 300,- Kč

Tel.: 775 624 469
www.hotovedomy.cz
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