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Chodníky a přechod u MŠ vybudujeme ještě letos
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P l a ce n á r e k l a m a

NABÍDKA PRÁCE
Společnost PRAGOSOJA, spol. s r.o.
hledá:
- pracovníky do údržby
- pracovníky na seřizování balících strojů
- pracovnice do balírny

Adresa pracoviště: Vidovice 32, 251 63 Strančice
Pro bližší informace kontaktujte:
Tomáš Volák - ředitel výroby
e-mail: volak@pragosoja.cz
mobil: 777 732 523
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S l ovo s t a r o s t y
Vážení spoluobčané,
mám moc velkou radost, že mohu oznámit zahájení výstavby chodníku mezi centrem obce
a zámečkem Berchtold. Výstavba bude zahájena
počátkem října a měla by být ukončena do konce
měsíce listopadu. V žádosti o dotaci jsme neuspěli
a výstavbu chodníku realizujeme z obecních prostředků. Zastupitelstvo obce dalo této akci přednost
před opravami komunikací.
Zároveň vás všechny žádám o trpělivost
a ohleduplnost, protože výstavbu bude provázet
řada dopravních omezení v průjezdnosti hlavní
komunikace.
Další omezení dopravy vznikne rekonstrukcí
opěrné zdi komunikace proti restauraci
„U Fousků“. Tato akce Krajské správy a údržby sil-

nic Středočeského kraje bude zahájena v měsíci
září.
Poslední dopravní akcí, kterou bychom rádi také
realizovali do konce letošního roku, je výstavba
zastávek MHD ve Vidovicích (mezi komunikacemi
„U Pečovateláku“ a „Panelka“).
Tuto akci chceme realizovat za pomoci firem
z naší obce a pomoci našich obyvatel, zejména rodičů našich školáků. Přivítáme pomoc materiální
(zakoupení materiálu), pomoc finanční (dar obci),
nebo pomoc pracovní silou.
Pevně věřím, že realizace těchto dopravních staveb zvýší hlavně bezpečnost silničního provozu
u nás v obci.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Editorial
Je to jisté. Vychází-li Zpravodaj, opět uplynulo čtvrt roku. Že
jsme se ale ohřáli! S nakumulovaným vitamínem D v kostech
a odpočatými těly a mozky po
dovolených hurá do práce.
Připadá vám toto provolání příliš budovatelské? Tak to bych
vám přála zažít na konci prázdnin setkání našich „mateřských“
paní učitelek. Ony se tak vítaly,
objímaly, smály, těšily do práce
a vyprávěly o ní – jenom veselé
historky – že člověk musel závidět. Zaměstnankyním školky
i dětem. Prostě „s chutí do
toho…“
Dubácký karneval byl krásný
a bujarý, Kunický Havran dokrákal, na „Zámečku“ a ve vsi se

děti rozloučili s létem…
Neklamná to znamení, že je před
námi vlídné babí léto, nebo fůra
práce na zahradách, útulný podzim u kamen nebo hnusné plískanice, jímavé očekávání Vánoc,
nebo hektický předvánoční
maratón. Jak kdo chce, jak je
ctěná libost. Naše chtění resp.
nechtění však jen stěží ovlivní
události „vyšší“ tedy státní vlastně globální. Ze všech médií už
vykukuje bubák zdražování
potravin. „Potravinová krize
odstartována“. „Stane se z řízků
luxusní jídlo?“ Jiné novinové
články, ve snaze čtenáře uklidnit, kontrují statistikami:
„Dnešní průměrná mzda je
zhruba sedmiapůlnásobkem té

z roku 1989, ovšem masa
i dalšího jídla si dnes za průměrnou výplatu koupíme mnohem
více.“ No jo, mnohem! A co my
s tím? Lze si narvat mrazák
vepřovým, místo domácích mazlíčků začít chovat drůbež
a květinové záhony osázet bramborami. Lze také v rámci zdravé
výživy a v souladu s tvrzením, že
jsme to, co jíme, začít pojídat
obilné klíčky, zapíjet je čajem
z kopřiv a k večeři si zapískat
nějakou písničku. Ještě zbývá
„zlatá střední“ – koupit o kilo víc
cukru a mouky na vánoční pečení, nechat zmrznout prasečí
hlavu na silvestrovský ovar
a rozhodně n e p a n i k a ř i t.
A vlastně… Když budeme

Číslo 3/2012, vyšlo 18. září 2012. Zdarma. Zpravodaj obcí je evidován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14875,
zákon č. 46/2000 Sb. Vydává Obecní úřad Kunice. Odpovědná redaktorka: JUDr. Miluše Kubicová. Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte
na e-mail: faltova@kunice.cz, případně je můžete zanést na Obecní úřad. Nevyžádané texty a podklady se nevracejí. Redakce děkuje za
pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři.
Inzerce: Ing. Michaela Faltová, e-mail: faltova@kunice.cz. Grafická úprava a tisk: Miroslav Kříž, tel. 602 356 669.

Termín uzávěrky příštího čísla je 7. listopadu 2012.
(Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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s něčím nespokojeni, můžeme to
dát najevo ve svobodných volbách. Ty komunální se opravdu
blíží. To zase bude podzimních
kýblů špíny, kterými po sobě
budou nominanti jednotlivých
politických stran šplíchat. Je to
jejich práce, my máme naopak
dost té své. Za rozčilování placení nejsme. Jak tedy mezi volenými zvolit? Stačí si u jednotlivých
novin všimnout, komu patří
a také, kdo je v nich významným
inzerentem. Pak vám snáze
doklapne, komu že ku prospěchu ty noviny píší. Ať si kandidáti proklamují cokoliv – po skutcích jejich poznáme jejich oprav-
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dové úmysly. Stačí se tedy pouze
v zásadě rozhodnout, zda je vám
bližší barva oblohy – té letní
pochopitelně – nebo pomerančů. Říkám v zásadě. Existují
ještě jiné barevné varianty až po
červenou. I když žádný fatální
zlom v našich „zpravodajských“
vesnicích neočekávám, přesto ať
to dopadne, jak to dopadne, naše
povinnosti nám nikdy neodpáře
a radosti si odpárat nedáme, že
ne?
Vážení, hlavně ten podzimní
i volební mumraj ve zdraví
přečkejte a držte si nohy pevně
v suchu ať nedostanete rýmu. Ti,
kteří přestali kouřit ať vydrží, ti,

Komise pro životní prostředí
a ochranu zvířat
V březnovém vydání Kunického zpravodaje
jsme vás informovali o obnovení činnosti Komise
pro životní prostředí a ochranu zvířat. Cílem je
především zabývat se vašimi podněty, které nám
můžete zasílat také prostřednictvím stránek naší
obce. Zde je v sekci Komise pro životní prostředí
nově vložen kontaktní formulář, který slouží
k zaslání vašeho dotazu či žádosti. Přivítáme podněty z každé části naší obce a také vás, pakliže
budete mít zájem, zapojíme do řešení.
Některé vaše podněty se s přicházejícím podzimem mohou například týkat otázky pálení listí či
jiného odpadu na zahradě. Tato aktivita je upravena Zákonem o pálení odpadu na zahradě a také je
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kteří začali hubnout ať vydrží
také. Hlavně abychom to tady
u nás v Kunicích, Vidovicích,
Všešímech a Dolní a Horní
Lomnici všichni vydrželi vzájemně pospolu. Jasně, že někdo
je na holky a jiný by rád zase
vdolky, ale proto se na sebe ještě
nemusíme mračit. Rozhodně „je
na světe tolik krás a z těch krás
život mít, záleží jen na nás, j e n
n a n á s – věřte mi.“
Tedy se pěkně prozpívejte
následujícím kvartálem a - jezděte vesnicemi opatrně. Děti
jsou po prázdninách ještě rozlítané. Mějte se všichni moc
hezky.
Vaše Kubicová

možné kdykoliv se dotázat či požádat o radu na
obecním úřadě. Běžným způsobem likvidace je
využití pravidelně probíhajícího svozu bioodpadu.
Některé činnosti tedy jsou a jiné nejsou upraveny
zákonem a pro některé činnosti by mohl být zákon
nesmyslný. Zde hovořím o našem respektu
k životnímu prostředí a svému okolí, ať již se to
týká sekání trávy v neděli nebo do pozdních večerních hodin, vypouštění bazénů mimo vlastní pozemek, hlučných aktivit v nočních hodinách a jízdy
na motorkách či čtyřkolkách mimo pozemní
komunikace aj.
Podzim znamená také změnu chování pro volně
žijící zvěř, která se připravuje na přezimování formou načerpání co nejvíce energie z přijaté potravy.
Jakékoliv pronásledování volně žijící zvěře venčeným psem může mít negativní důsledky pro její
následné přežití. Obecně závazná vyhláška
č. 3/2008 obce Kunice upravuje pravidla pro volný
pohyb psů v obci a určitě pomůže pro lepší orientaci.
Léto již skončilo a je hezké vidět, jak se více
a více staráme nejen o naše zahrady, ale také dobrovolně a na základě samovolného rozhodnutí
i o okolí našich pozemků. Má tedy smysl pokračovat ve společném snažení.
Ing. Patricie Jakešová,
předsedkyně komise
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Za s t u p i te l s t vo o b ce Ku n i ce
23. zasedání, 25. června 2012

 K dotačním programům – neúspěšné projekty –
oprava rybníku Ve Žlábkách, výstavba chodníků
z centra k zámečku, rekonstrukce budovy obecního
úřadu, veřejné osvětlení proti zámečku. Připravené
projekty – veřejné osvětlení „U Pečovateláku, kanalizace a vodovod Na Čihadle, Opravy obecních komunikací. Připravované projekty – veřejné osvětlení Na
Terase, chodník z centra k dálnici, chodník od zámečku do Vidovic, kanalizace a vodovod Dolní a Horní
Lomnice.
 Spolupráce obce s Regionem Jih a Ladovým krajem – Region Jih pokračuje další etapa výstavby
vodovodu, Ladův kraj – nový manager, schválen rozpočet
 Hospodaření obce – schválen závěrečný účet obce
za rok 2011
 Obecní úřad
– informace o instalaci „fotopastí“
– změna OZV č. 2/2008 – změna cena odvozu TKO
240 l
– změna OZV č. 3/2011 – změna zákona – výherní
automaty
– odsouhlasení věcných břemen na místních komunikacích
 Veřejná diskuse
– péče o pozemky v obci
– posílení svozu plastů ve Všešímech
– ucpaný odtok u dálničního mostu ve Všešímech
– přístřešky na kontejnery pro separovaný sběr
– chybějící dopravní značení
– nákup nového velkoobjemového kontejneru na trávu

24. zasedání, 6. srpna 2012

 Kontrola plnění rozpočtu obce – za I. pololetí - příjmy plněny na 75 % (ovlivňuje zejména daň
z nemovitosti), výdaje čerpány na 53 %, splátky uhrazeny z 48 %
 Stav a připravenost MŠ na školní rok 2012-13,
Provoz bude zahájen 27. srpna 2012, naplněnost
100%, 70 dětí, z toho 28 předškoláků
 Obecní úřad
– Nové vybavení obecního úřadu – kartotéka
a skříně - odsouhlaseno
– Oprava požární zbrojnice ve Všešímech pro využití uskladnění sezóních strojů Služby Kunice
– Věcná břemena v místních komunikacích
– Převod pozemků (i úplatný) od VUSS – hřiště +
prameny U Kříže
– Souhlas s rekolaudací chaty na RD v chatové
oblasti Dolní Lomnice

 Veřejná diskuse
– informace o opravě „Umíráčku“ v kostele
– žádost o likvidaci černé skládky v Dolní Lomnici
– dotaz a doplnění spojů l. č. 463
– upozornění na neudržovaný pozemek u rybníku
v Dolní Lomnici
– žádost o nové vývěsní tabule v Dolní i Horní Lomnici

25. zasedání, 3. září 2012

 Návrhy na změnu Územního plánu obce, předloženy tři návrhy na změnu ÚP obce, všechny byly zamítnuty (nejsou využita stávající území, chybí infrastruktura)
 Vyhodnocení likvidace odpadů na území obce – ze
současného vývoje příjmů a výdajů lze předpokládat
(dáno i rozpočtem) částečné dotování systému
 Obecní úřad
– Informace o výstavbě chodníků a opravě zdi proti
„Fouskům“ a zastávek MHD
– Informace o zahájení školního roku a stavu přístavby ZŠ Velké Popovice
– Svoz nebezpečného odpadu 29. září 2012
– Oprava plotu hřbitova, zdi u kostela
– Zamítnutí žádostí o reklamní panely politických
stran (všech)
– Informace o demolici „Žežulárny“ v Dolní Lomnici
– Informace o nové prostorové prezentaci obce na
mapách www.google.cz
 Veřejná diskuse
– výluka provozu (l. 463) na komunikaci v Mirošovicích
– výzva k údržbě pozemku u rybníku v Dolní Lomnici – zašleme písemně
– žádost o umístění tabulek v parku na návsi (zákaz
vstupu se psy a uzavírání pískoviště)
– informace o opravě vrat u kostela – sponzorský dar
– urgence výsledků měření hluku z D1
– upozornit osobně na neodstraněné překážky silničního provozu (kameny)
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Uzavření příjezdové
komunikace do obce
Příjezd do Kunic ve směru od Strančic bude od
pátku 28. do soboty 29. září uzavřen pro veškerou
dopravu. Důvodem je pokládka nového povrchu silnice. Komunikace bude uzavřena od křižovatky
u hřiště ve Strančicích až k obci Kunice. Objízdná
trasa pro veškerý provoz povede přes Velké Popovice.
Děkuji za pochopení.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce
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O b e c n í ú řa d i n f o r mu j e
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20.–30. září 2012. V případě, že majitel nebude zastižen, pracovníci provozovatele zanechají ve schránce
odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru – možnosti:
1. Vyplnit odečtový lístek a ten zanést na OÚ Kunice
nebo zaslat na adresu: I.T.V. CZ, s.r.o., náměstí
Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Kunice 92, 251 63 Strančice, tel. 323 665 422
fax 323 665 463, e-mail ou@kunice.cz
internet www.kunice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí 8–12 hod., 15–18 hod.
středa
8–12 hod., 15–18 hod.

Vedení obce
Ing. Jiří Šíma, starosta
tel. 602 170 276, e-mail sima@kunice.cz
Ing. Jindřich Konopáč, místostarosta
tel. 323 664 191, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech smluv
(vodoměry, stočné, poplatky za připojení)
Ing. Michaela Faltová
tel. 323 664 162, e-mail faltova@kunice.cz
Finanční a účetní záležitosti obce,
vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů,
smlouvy o pronájmu hrobového místa,
povolování provozování výherních hracích přístrojů,
sociální služby důchodcům
Jana Šmejkalová
tel. 323 665 422, e-mail smejkalova@kunice.cz
Podatelna Obecního úřadu, přihlašování do obce,
evidence obyvatel, evidence poplatků ze psů,
povolování kácení stromů, hlášení závad veřejného
osvětlení, prodej známek na svoz TKO,
hlášení závad v odvozu domovního odpadu

ČÍSLA ÚČTŮ
Pro platby poplatků ze psů, odvoz TKO (popelnice)
a poplatků za zhodnocení pozemku používejte č. ú.
6720201/0100
Pro platby za stočné používejte č. ú.
43-2050660217/0100
Pro dary obci používejte č. ú. 35-4076970247/0100
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2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na telefonní
číslo 323 607 782 (možno i na záznamník) nebo
zaslat v SMS na tel. 722 201 235
3. Ohlásit stav na e-mail: sorj.provoz@seznam.cz,
nutno uvést: jméno a příjmení, obec (Kunice nebo
Vidovice), číslo popisné nebo evidenční, stav vodoměru
–jk–

Kanalizace – stočné
Stočné za 2. pololetí 2012 je splatné nejpozději do
konce listopadu 2012. Cena pro rok 2012 je stejná jako
loni, tj. 110 Kč/měsíc/osoba. Číslo účtu pro platbu stočného je 43-2050660217/0100 nebo můžete platit
v hotovosti na obecním úřadu v Kunicích v úředních
hodinách.
–jk–

Velkoobjemový kontejner
bude v sobotu 29. září
Kontejner bude přistaven v Kunicích (vedle OÚ) 8:30
– 9:45 hod., ve Všešímech (na návsi) 10:00 – 10:45 hod.
a v Dolní Lomnici („u Zemanů“) 11:00 – 11:45 hod., tj.
ve stejných časech jako nebezpečný odpad.
V Kunicích bude velkoobjemový kontejner přistaven
ještě v sobotu 6. října. V případě příznivého počasí také
3. listopadu 2012
–jš–

Svoz nebezpečného odpadu
– sobota 29. září
Mobilní sběrna nebezpečných odpadů bude přistavena v Kunicích (vedle OÚ) 8:30 – 9:45 hod., ve
Všešímech (na návsi) 10:00 – 10:45 hod. a v Dolní
Lomnici („u Zemanů“) 11:00 – 11:45 hod.
–jš–

Očkování psů proti vzteklině
Oznamujeme majitelům psů, že očkování psů proti
vzteklině proběhne ve středu 3. října 2012:
v Kunicích (před OÚ)
15.00 – 15.30 hod.
v Dolní Lomnici (u Zemanů)
15.45 – 16.00 hod.
ve Všešímech (u rybníčku)
16.15 – 16.30 hod.
Poplatek za očkování je 95 Kč za každého psa.
Za chování psa zodpovídá jeho majitel.
Problematický pes musí mít náhubek!
–jš–
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Výzva ke spolupráci firem
na území obce Kunice
Zastupitelstvo obce na svém jednání projednalo možnosti spolupráce na dalším rozvoji infrastruktury obce
s těmi firmami, které mají sídlo či provozovnu na území
obce.
V současné době považuje zastupitelstvo obce za
prioritu vybudování chodníků na hlavních trasách v obci.
Máme stavební povolení na chodník mezi centrem obce
a zámečkem Berchtold (včetně přechodu u mateřské
školy). Dále máme územní rozhodnutí a podanou
žádost o stavební povolení na chodníky v centru obce
(okruh centra obce). Je vypracován projekt pro územní
řízení a stavební povolení pro chodník od centra obce
k zastávkám MHD „U Dálnice“ a zpracovává se projektová dokumentace na chodník a zastávky MHD ve
Vidovicích mezi „seníkem“ a komunikací „panelka“.
Jako první bude obec Kunice realizovat chodník mezi
centrem a zámečkem, přestože obec s žádostí o dotaci
u Státního fondu dopravní infrastruktury neuspěla.
Předpokládané zahájení prací spadá do první poloviny
října 2012.
Obec Kunice přivítá od firem na území naší obce každou formu spolupráce (finanční, materiální či lidskou)
při výstavbě chodníků, které budou sloužit všem našim
občanům i pracovníkům firem pro bezpečný pohyb na
území naší obce.

Jak starý Pokorný
schůze v estrádu
měnil
Kdo byl Pokorný? Výměnkář
z čísla 13. Byl to starý poctivec, vážený občan, v mladších letech býval
pokladníkem v místní Kampeličce.
On, jako mnoho jiných v Kunicích,
neměl rád komunisty. My dříve narození si dobře pamatujeme, že za
socialismu bývaly slavnostní veřejné
schůze k různým výročím, například
Košickému vládnímu programu,
Vítěznému únoru, VŘSR a podobně.
Tyto schůze bývaly v Kunicích hojně
navštěvovány, ale jen tehdy, když se
jich zúčastnil Pokorný, což si předem
opatrně zjišťovali. Pokorný byl šibal,
veselá kopa, který nikdy nezkazil
žádnou legraci. Při jedné takové
schůzi k Vítěznému únoru řečnil
předseda MNV Vodrážka. Byl to

Dalším bodem spolupráce může být realizace nových
autobusových zastávek (včetně přístřešků) v katastru
obce nebo doplnění veřejného osvětlení v obci, či umístění zařízení na měření rychlosti u mateřské školy.
Pro projednání konkrétní spolupráce může být
dohodnut termín na obecním úřadě nebo vás rád osobně
navštívím ve vaší firmě. Je možné nás kontaktovat
i telefonicky na čísle 602 170 276 nebo e-mailem:
sima@kunice.cz.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce Kunice

Nový školní rok v MŠ Kunice
Školní rok 2012/2013 jsme zahájili v pondělí 3. září.
Kapacita mateřské školy je plně obsazena – 70 dětí.
Máme dvě třídy předškoláků – Liščata (23 dětí), Tygříky
(25 dětí) a nejmladší – Lvíčátka (22 dětí).
I v letošním školním roce
nás čeká mnoho aktivit
(plavání, tenis, angličtina,
flétna, tanečky, logopedie,
výukové pořady, divadla
i jiná kulturní vyžití).
Za celý kolektiv mateřské
školy vám chci popřát krásný nový školní rok.
Ivana Pěkná,
ředitelka MŠ Kunice

neuvolněný předseda, povoláním
zedník. Možná byl dobrý zedník, to
nevím, ale řečník byl špatný, to vím.
Koktavě četl proslov, který mu někdo
napsal a který byl plný dobových
frází. Snad měl trému. Dostal se až
ke slovům …naše věrné přátelství se
Sovětským svazem… Pominulo vykořisťování. On ale četl: „Naše věrné
přátelství se Sovětským svazem
pominulo…“ Pak se sám lekl toho co
řekl, ztratil souvislost a zatímco
horečně hledal v papírech kde skončil, lidé se začali pochechtávat.
Pokorný do ticha řekl ...„co to říkáš,
dyk tě zavřou“… To už se všichni
začali smát nahlas. Lidé se smáli,
uvolněně se bavili mezi sebou a další
bláboly už nikdo neposlouchal.
Soudruzi se poučili a napříště
k výročí VŘSR pověřili lepšího řečníka. Řečnil plynule, ale měl některá
svá oblíbená slova, která používal při
každé příležitosti. Jedno takové jeho

oblíbené slovo bylo – položiti. Říkal:
„Musíme si, soudruzi, položiti takto
otázku, musíme si položiti jinou
otázku…“ Pak udělal řečnickou
pauzu, asi aby si lidi mohli pokládat
ty otázky a aby se napil. Pokorný do
ticha řekl... „no, vy byste vůbec udělali nejlíp, kdybyste se položili a už
nevstali“… A zase velký smích.
Soudruhům došlo, proč tolik lidí
navštěvuje jejich schůze a již z toho
neměli takovou radost jako dřív.
Začali Pokorného nenávidět. Začali
prohlašovat, že kulak nemusí být jen
největší sedlák, ale že to může být
i malý zemědělec, který nenávidí lidově demokratické zřízení. Jenže dělat
kulaka, tj. vesnického boháče
z chudého dědy, který nemá nic než
důchod kolem 200 Kč měsíčně – to by
se sami velice zesměšnili. Tak ho
nechali, sice se skřípěním zubů, ale
přeci jen na pokoji.
Vzpomínala Růžena Drahošová
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H i s to r i e
Bylo nás šest aneb „Dědo vyprávěj!“ – část 4.
(Vyprávění o tom, jak prožívali klukovská léta dnešní kuničtí sedmdesátníci)
Sport a hry
V předchozí části jsem slíbil, že
sportu věnujeme samostatné stránky. Jsou zde. A protože se nám zdařilo získat poněkud více „sportovních
fotografií“, pokusím se věnovat
obrázkové části více prostoru a text
přiměřeně zhustit.

dou hostinského Bartáka a hospodáře – pantáty Bartáka ze statku
č. 24. První zřídil kuželník a hřiště,
druhý dal k dispozici pozemek. Jak
známo – vše zdarma. I pro místní
občany bez jakýchkoliv poplatků.
Tak to bylo naše oblíbené sportoviště
(již bez kuželníku), kde jsme kromě

sokolíci Na Sadě
Začnu prostým konstatováním, že
základ našeho klukovského sportovního života tvořil Sokol. Dvakrát
v týdnu jsme chodívali do Sokola.
V zimě v sále hospody U Bartáků
(nyní Na Staré faře), v létě pak většinou „Na Sadě“. Zde se patří
vyzdvihnout neúnavnou práci pro-

cvičení hráli fotbal, volejbal, přes
natažený provaz pak nohejbal a tenis
námi vyrobenou dřevěnou pálkou.
O to s větším zápalem.

Dalším takovým naším, řekněme
„sportovištěm“ byl rybník „Ve Žlábkách“. A to jak v létě, tak i v zimě.
V létě se stával centrem zábavy
a sportu nejen pro nás, pro kunické
kluky, ale i odpočinkovým místem
pro poměrně široké okolí všech, zejména z rekreačních chat. K obveselení a vodním radovánkám, kromě
koupání, nám postačila třeba zapomenutá kláda ve vodě a to byste se
podivili, co všechno se na ní dá dělat.
Ovšem v první řadě tomuto rybníku
asi všichni vděčíme, že jsme se tady
naučili plavat. Zeptáte-li se mne
dnes – jak – ani nevím. Přišlo to tak
nějak samo sebou. Plavat musel
umět každý kluk. Vždy v létě bývalo
na svazích okolo rybníka plno lidí,
jak dospělých, tak zejména dětí. A ti
všichni brali rybník (tehdy i s poměrně čistou vodou) za svoje koupaliště, nás nevyjímaje. Myslíte, že opět
bude někdy „Žlabečák“ vyhledávaným rekreačním místem a přírodním koupalištěm?
„Žlábečák“ však zůstával i v zimě
vyhledávaným centrem sportu –
bruslení. Zde se odehrávala dramatická utkání našich klukovských
manšaftů, ale i oficielní hokejová
klubová utkání dospělých – tedy

tenisová pálka ručně vyrobená
pagátora Sokola a cvičitele Vojty
Jíchy. Hřiště Na Sadě, v místech
dnešní skladovací haly nad hospodou, vzniklo kdysi (v r. 1937) doho-
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první brusle „šlajfky“
Sokola Kunice – hokejového oddílu.
A byla to utkání dobrá, velmi dobrá.
My kluci jsme tu měli velký hokejový
vzor – Tondu Zimů; bez nadsázky
vynikajícího, všestranného, obětavého a talentovaného sportovce. Ten
když nás, obrazně řečeno, „pasoval“
do rolí tehdejších hokejových ikon
např. Roziňáka, Zábrodsko, Konopáska, tak Vojta, Vláďa i Pavel mohli
na ledě nechat duši. A ostatní rovněž. To byl panečku trénink, to byla
motivace! Z té doby je i foto, jak
tehdy vypadalo Ve Žlábkách hokejové hřiště. Všimněte si tehdejší výšky
mantinelů – asi 30 cm!
Ale vraťme se ještě o několik roků
zpět, k našim úplným začátkům
hokejové „slávy“, k prvním krůčkům
na tzv. „šlajfkách“.
V místě, kde dnes stojí provozní
hala Albrecht, byl velký rybník,
zvaný „Návesák“. Na Návesáku
jsme se pokoušeli o první bruslařské
– spíše „šmajdavě-chodecké“ výko-
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ny. Tak říkajíc „po vintech“. Ale tady
skutečně začala naše hokejová kariera. S pukem z podpatku ze starých
bagančat, s hokejkou ze zahnuté
vrbové větve a s neutuchajícím zápalem pro hru. Tady zřejmě byl ten
základ pozdějších výsledků kunického hokeje. Jedna ze vzpomínek zůstala však obzvlášť hluboko v paměti.
Tou je první hokejové utkání mezi
naší a všechromskou školou.
Vyjednal a zorganizoval ho náš pan
řídící Dvořák. Psal se rok 1947 a za

jsme, že nám „rostou křídla“.
Tak a šup, zpět do Žlábek. Nad
„Žlábečákem“ se vypíná nevelký
kopec, zvaný Hůra. I o tom jsem se
slíbil zmínit. Hůra se pro nás stala
jedním z přírodních svahů pro sáňkování. Poměrně prudce stoupající
lesní pěšina, jejíž severovýchodní
okraj byl v zimě jako stvořený
k jízdám pro rychlé jednomístné
sáňky. Byla to naše „závodní sáňkařská dráha“. Až na jedno kritické
místo. Asi tak v horní třetině byla

tehdejší rybník „Návesák“ v létě
významné podpory spolužáků jsme
vyhráli 7:1. To bylo slávy a obdivu.
Nám bylo tehdy asi tak 8-9 let a cítili

hokej na přírodním ledě na Žlábečáku

poměrně ostrá levá zatáčka a ta nám
připravila nejeden ošidný problém.
Zkrátka, téměř při každé odvážnější
jízdě sáňkař v tomto místě záhadně
překonat „dostředivou“ sílu a hup
do mlází. Co s tím? Tak jednou v létě
jste mohli potkat šest kluků
s lopatami a krumpáči, jak si to
metelí k Hůře. Ano, vyspárovali jsme
zatáčku směrem ke svahu a bylo
vyhráno. Těch celých asi 200 metrů
jsme příští zimu sjížděli již bez problémů i v té „zatáčce smrti“. Zajděte
se tam podívat a posuďte sami.
Jiným oblíbeným místem, pro
ovšem „večerní“ sáňkování, byla
prudká cesta „u řeznice“, nyní slepá
cesta do Strančic. Proč večerní?
Totiž u ústí této cesty na silnici stojí
betonový sloup a na něm byla lampa
veřejného osvětlení. To nám bohatě
stačilo. A protože sněhu bývalo
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habaděj, silnice se nesolily ani nesypaly, auta téměř nejezdila, koňské
potahy večer již také ne, pak šikovný
jezdec mohl dojet téměř až ke škole.
No a tady byla dráha delší. Alespoň
dvakrát delší než na Hůře.
Podívejme se ještě na letní sport,
který byl asi zejména na vesnici, nejrozšířenější. Ano fotbal. Již jsem se
zmínil, že ty naše nejranější fotbalové vzpomínky se váží ke hříšti „Na
Sadě“. To jsme jej z tenisového či
volejbalového na fotbalové proměnili zcela jednoduše. Za branky
posloužily dvě hromádky odložených oděvů, lajny nebyly třeba.
A míč? Tím se stal populární
„hadrák“ – provázkem pevně omotaná hadrová koule. A již se čutalo
a jak dravě a s jakým zápalem. V té
době již naši starší kamarádi – fotbalisté – hráli na opravdovém pronajatém hřišti ve Žlábkách u Králů.
Později provizorně na louce pod vesnicí, jindy ve Vidovicích v místě
dnešního
plechového
seníku
a později na sice upravené, ale podmáčené louce, navíc s mírným spádem. To bylo v prostoru budoucí
H+H Arény. No, a nakonec fotbal
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Fotbalové mužstvo Kunic ze šedesátých let
zakotvil na tomto místě. A po značných úpravách dnes můžete sledovat
velmi dobrý sport, který se po mnohaletém putování po různých místech vrátil do dnešní H+H Arény.
A my, kdysi kluci čutající
s hadrákem, dnes z tribuny hodnotíme „kriticky“ výkony současných
sportovců a mnohdy i trochu nostalgicky zavzpomínáme.

Podívejte se ještě závěrem na foto
fotbalového
mužstva
Kunic
z pozdější doby s tím, že jako doklad
našeho mladistvého sportovního
nadšení můžete v této jedenáctce
najít čtyři tváře se jménem těch,
o kterých jsem se zmínil již z počátku
vyprávění. Poznáváte je?
Sportu zdar!
Vaši Pavel, Vojta a Vláďa

Z kroniky dr. Františka Oldřicha
Výstavba školy v Kunicích
(rok 1900) - pokračování
Aby se pomohlo trochu obecním
financím usnesl se obec.výbor dne
13.května na vybírání pivního krejcaru. Za každý litr piva v obci spotřebovaného měl se vybírati 1 kr., za 1
litr kořalky 2 kr., za 1 litr vína 4 kr.
Usnesení to způsobilo velkou nevůli
občanů, ba zdá se, že se to ani 1 rok
nevybíralo (ač to mělo být na 6 let)
účtů o tom není.
Že stavba školy pomalu pokračovala, to nakonec odpustil výbor staviteli, protože uznal, že budova na
jaře a v parném létě vyschla,což
škole jen k dobru sloužiti bude.
V létě tedy stavba dokončena.
Opravdu hezká škola, jako letohrá-
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dek sedící na výsluní, na vysoké
podezdívce, se 2 ma prostrannými
učebnami, světlým, širokým schodištěm, velkým bytem pro správce
školy proti jihu, (dva pokoje, kuchyně spižírna s přísluš.) pokojem pro
podučitele, s kabinetem pro školní
pomůcky, s velkými sklepy
a oddělenými záchodky – Čistá
a nádherná stavba hrdě se vypínající
uprostřed vesnických chalup. (Plány
s rozpočtem svázaným jsou ve
škole.) Škola dostala č. 60.
Škola byla tedy hotova, jen scházely lavice a některé maličkosti, když
přijela kolaudační komise. System
sub č.2334 okresní školní rady ze
dne 20.července 1900 stavba schválena úplně a nařízením, aby dodělávky byly co nejdříve hotovy, aby se ve

škole nové mohlo
vyučovati počátkem
školního
roku.
Komise
kolaudační stála
89 K. 04 hal.
Zatím upraveny i cesty u školy
a zahrada hluboko přeryta. Při tom
vyryta byla kost lidská a dalším hledáním odkryta byla ženská kostra
nehluboko ležící, mající u sebe zbytky bačkor. Usuzovalo se, že by to
mohla být kostra nějaké žebravé,
kořalce oddané Tlamichové, která
kdysi zmizela. Zapadla asi do bláta
bývalé tu louže a utonula. Kosti
pohřbeny na hřbitově.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce
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Volný čas
Kam jste se poděli, milí diváci?
Fotbal se v Kunicích hraje už od prvních let minulého
století. Nejpve neorganizovaně s nadšenci pro tento
nový, tehdy velmi moderní způsob sportu z okolních
obcí, ale v roce 1934 byl pod křídly Československé asociace fotbalové v Kunicích založen sportovní klub SK
KUNICE, jehož členové se pak teď už podle přísných
organizačních regulí utkávali se svými soupeři za sportovní čest a dobré jméno své obce. Za dva roky si připomeneme už osmdesáté výročí jeho založení. Na své dlouhé cestě přes okresní a krajské soutěže a přebory se klub,
od roku 1989 se jménem FK KUNICE, probojoval v roce
2010 až do naší třetí nejvyšší fotbalové soutěže - České
ligy. Po vysokém vítězství nad záložním mužstvem pražské Sparty poměrem branek 5:1 ve čtvrtém kole ČFL ročníku 2012/2013 opanoval první místo soutěžní tabulky.
Tento sportovní úspěch dokládá, že v Kunicích se hraje
opravdu dobrý, bojovný a pohledný fotbal, na který se
přijíždějí dívat a klubu fandit i příznivci fotbalu z Prahy
a jiných vzdálených míst, kteří pak mívají nad návštěvníky ze samotných Kunic a bližšího okolí často až dvoutřetinovou převahu. Klub je však ve sportovním světě představitelem své obce a našeho regionu a jeho hráči svými
sportovními výkony šíří povědomí o nás a našem dobrém
jménu po celém území Čech, kam za svými soupeři zajíždějí. Proč tedy bývá při utkáních na domácím hřišti mezi
diváky z Kunic a okolí a dojíždějícími z Prahy
a vzdálených míst ten pro nás nepříznivý, někdy až dvoutřetinový poměr?
Ve stínu úspěchů prvního mužstva klubu nezaslouženě zůstává kunické „Béčko“, třebaže jeho výsledky si
s třetiligovým „Áčkem“ nijak nezadají. Záložní mužstvo
FK KUNICE „B“ po letech soutěžení v okresním přeboru vyhrálo okresní přebor Praha-východ a pokořilo své
soupeře způsobem, který nemá obdoby. V ročníku
2011/2012 prošlo mužstvo vítězně bez ztráty bodu
a s impozantním skóre 129:18 a s náskokem dvaceti
bodů před druhým mužstvem své tabulky postoupilo do
krajského přeboru 1.B třídy. Jde o nejlepší výsledek ze
všech skupin okresních přeborů v celé republice. FK
KUNICE teď tedy mají dvě úspěšná družstva dospělých,
která svou obec a celý náš region reprezentují a vás zvou
na kvalitní kopanou na svém fotbalovém stadionu. Vy ho
snad ještě neznáte?
Fotbalový stadion FK KUNICE tvoří rozsáhlý areál
hřišť a jejich zázemí v úžlabí mezi dvěma přírodními
svahy území „Pod Hůrou“ a podle svých generálních
sponzorů získal název „Aréna H+H“. Areál disponuje
dvěma kvalitními travnatými hřišti a menším hřištěm
s umělou trávou, které vedle tréninku pro všechny oddíly
při nepříznivém počasí je využíváno především dvěma
fotbalovými přípravkami kunických nejmladších fotbalistů. Divácké zázemí hlavního hřiště tvoří přírodní tri-

buna na východním svahu podél hřiště s dostatkem míst,
které poskytují dokonalý přehled o dění na hřišti.
Divácký komfort zvyšuje volně přístupný krytý ochoz
klubovny na západní straně hřiště. Ten vedle výborného
výhledu poskytuje divákům i možnost občerstvení
v bufetu klubovny, když jim při povzbuzování hráčů
vyschne v hrdle. Před klubovnou - s hrdým ale zcela
oprávněným názvem „Orlí hnízdo“ - se nalézá rozsáhlé
parkoviště, kde pro svůj automobil vždy naleznete vhodné místo. Občerstvení si můžete dopřát také u stánku,
který se nalézá v jižní části areálu ve volném prostoru
mezi oběma hřišti. Můžete si zde svlažit hrdlo
i pochutnat si na grilovaných nebo čerstvě zauzených
specialitách.
Na všech třech hřištích areálu je stále živo. Ve fotbalovém klubu FK KUNICE je totiž registrováno celkem
devět oddílů, jejichž hráči zde nejen hrají svá soutěžní
utkání, ale také denně se pilně na ně připravují. Pro těch
téměř dvě stě aktivních fotbalistů všechna tři hřiště areálu nestačí, a tak trénujeme i na hřištích v Hrusicích,
Strančicích, Čerčanech, Světicích i v Kamenici. Kromě
zmíněných dvou páteřních mužstev, „Áčka“ a „Béčka“
má totiž klub i svou „Starou gardu“, oddíl staršího
a mladšího dorostu, starších a mladších žáků a dva oddíly fotbalové přípravky pro ty nejmenší. Pozornost, kterou
vedení klubu věnuje zejména těmto mladým fotbalovým
nadějím, je opravdu příkladná.
Co tedy ještě říci na závěr tohoto článku, který měl být
především jen postesknutím nad malým zájmem kunických občanů o jeho úspěšný fotbalový klub a o dění
v prostředí jeho krásného areálu, který by Kunicím jiní
mohli jenom závidět? Těch téměř dvě stě aktivních fotbalistů, které FK KUNICE ve svých devíti oddílech sdružuje, vás spolu se svými trenéry a vedením klubu zve
k návštěvě na fotbalová utkání ve svém areálu. Ve středu
12. září se zde od 17,00 hodin uskutečnilo utkání „Áčka“
s pražským klubem LOKO VLTAVÍN. V těžkých podmínkách a na rozmáčeném hřišti jsme zvítězili 2:1.
V tomto střetnutí šlo o zachování předního umístění
v této prestižní třetiligové soutěži. Stojí to za to, být při
tom a svou účastí kunické mužstvo podpořit.
Další zápas se uskuteční v sobotu 22. září od 16,30
hodin. Na našem hřišti přivítáme chrudimské mužstvo.
Tak tedy přijďte, budete vítáni!
Zdravíme vás našim tradičním pozdravem SPORTU
ZDAR A FOTBALU V KUNICÍCH ZVLÁŠŤ!
Přemysl Červenka
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Úspěchy v naší tenisové škole ve Sport centru na Zámečku
V roce 2007 jsme zahájili provoz
tenisové školičky pod Hotelem zámek
BERCHTOLD ve Sport centru
NA ZÁMEČKU Kunice-Vidovice
(www.zamekberchtold.cz). Po pěti
letech od založení, se zúročuje práce
našich trenérů pod vedením bývalé
profesionální hráčky Michaely
PAZDEROVÉ z Mnichovic, ale
i spolupráce rodičů s naším tenisovým
clubem NA ZÁMEČKU. Našemu
družstvu se během účasti na celorepublikovém Memoriálu Zdeňka Kocmana (v kategorii Babytenis určené
pro děti 8-9 let) podařil postup ze
základní skupiny Středočeského kraje
přes navazující čtvrtfinále v Českém
Brodě až do semifinále v Rakovníku.
To se uskutečnilo 1. 9. 2012 a až toto
utkání bylo pro naše děti konečnou.
Do celorepublikového finále, konaného 8. 9. na Štvanici, postoupilo velmi
silné družstvo TK Neridé Praha, které
má určitě ambice na celkové vítězství.
Již v základní skupině naše děti prokázaly velmi dobrou herní techniku

i přístup k zápasům. Prohrály pouze
jednou s Vestcem a lehce porazily
mužstva z Oázy Říčany, Pacova,
Radošovic a Poříčí nad Sázavou.
Opora družstva – Toník Barták
z Kunic – patří ve svém ročníku
k nejlepším v republice. Jeho přístup je
příslibem perspektivy do budoucna.
V příští sezóně bychom rádi navázali
na dosavadní úspěch. Mladší děti
dorůstají, chceme tedy utvořit družstvo

Časy se mění a naše zahrady s nimi
Dříve dominující pěstování ovoce a
zeleniny je stále více nahrazováno rozšiřováním a zvelebováním okrasné, obytné
a oddychové části zahrad.
Dne 9. června t.r. místní organizace
zahrádkářů uskutečnila další neformální
setkání zájemců, u kterých hledáme nové
podněty a inspiraci. Stokrát našimi hostiteli byli mladí manželé Bezstarosti ve
Vidovicích, kterým patří moderní novostavba rodinného domku určená k trvalému pobytu rodiny s malými dětmi. Dům
je obklopen čerstvě založeným trávníkem s okrasnými keři. Tomuto prostoru
dominuje jezírko, které slouží především
k radosti, pohodě, oddechu a sportovnímu vyžití všech členů rodiny. Má křišťálově čistou vodu s rybičkami, jeho okraje
jsou osázené vhodnými okrasnými
rostlinami, a jak bylo zmíněno, slouží i ke
koupání. Je vhodně situované a nezbytné
terénní úpravy vytvořily harmonizující
komplex, zahrnující jednotlivé okrasné
plochy plné slunečního svitu a postupně
kvetoucí po celý rok.
Na první pohled je zřejmé, že se jedná
o dílo zkušeného zahradního architekta
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respektujícího zájmy, představy a požadavky konkrétní rodiny. Bylo ušité jak se
říká „na míru“. Rozhodující část díla
byla provedena dodavatelsky „na klíč“.
Běžná údržba je na mladých majitelích,
kteří část zahradní plochy věnovali i pěstování jahodníku a užitkových bylinek k
obohacení jídelníčku. Poměrně značnou
část zahrady vyčlenili pro své roztomilé
děti, které si zde mohou hrát a vydovádět
se na houpačce, skluzavce i trampolíně.
Není se co divit, že v takových podmínkách celá rodina žije spokojeně a racionálně využívá vzácného osobního volna.
Jsou každodenně v bezprostředním
styku s přírodou, neboť i krytý obytný
prostor slouží ke stolování nebo jen tak k
posezení, umožňuje relaxovat a načerpat
novou sílu k plnění pracovních povinností našich hostitelů.
Při realizaci svých představ museli
řešit nejeden problém. Jedním z nich
byla i bývalá skládka, na kterou narazili
při hloubení základů rodinného domku.
Našli tam spoustu všech možných nepotřebných předmětů. Jsou to hříchy minulosti, kdy nebylo dbáno na čistotu život-

mladších žáků pro čtyři chlapce a dvě
dívky. Kdo by se k nám rád přidal?
Děti, které reprezentují Sport club Na
Zámečku v kategorii Babytenis: Antonín Barták, Jan Kusý, Viktor Chaloupka, Michaela Jager a Eliška Knettlová.
Na základě podkladů a zprávy
M. Pazderové doplnil JUDr. Václav
Růžička. Ten také děkuje jménem
clubu i obce trenérům a hráčům za
vynikající reprezentaci.

ního prostředí. I s tím si však dokázali
poradit. Za cenu vyšších finančních
nákladů si vybudovali na vesnici tolik
potřebný sklípek se všemožným využitím.
Účastníci tohoto setkání děkují manželům Bezstarosti za jejich ochotu věnovat nám svůj čas i získané poznatky.
Přejeme jim hodně dalších úspěchů při
údržbě jejich vzorové stavby i zahrady a
hlavně hodně radosti z poctivě odvedené
práce.
Z dalších akcí organizace zahrádkářů
připravuje začátkem září ještě setkání
pěstitelů révy vinné. Zejména si vyměníme zkušenosti s přijatými nápravnými
opatřeními následků mrazového poškození keřů, které nás opět postihlo.
Doufám, že některá z pěstovaných odrůd
dozraje, abychom ji mohli ochutnat.
Novým zájemcům o pěstování révy věnujeme sazenice. Dále plánujeme návštěvu
velkovýsadby jabloní u p. Nedbala ve
Všechromech, kde je možnost zakoupení
jablek k zimnímu uskladnění. O termínech zmíněných akcí budeme informovat zájemce na našich informačních
tabulích.
Břetislav Bednář,
zahrádkář Vidovice
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P l a ce n á r e k l a m a
ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Zahradnické práce:
Michal Novotný, DiS., Dolní Lomnice 23,
tel. 737 140 863
 Vysokorychlostní připojení k internetu:
www.sxg.cz, tel. 800 900 400
 Montáže, opravy, revize hromosvodů
a rizikové kácení stromů:
Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice 091,
tel. 775 636 799, stormservis@seznam.cz

 Kosmetika, masáže:
AP studio – Alena Pancová,
Kunice 179 (Na Kopánku), tel. 737 143 326,
www.ap-studio.cz
 Visage Studio ve Strančicích přijme na ŽL
pedikérku, částečná klientela zajištěna,
více info na tel. 777 579 371
 Projektová a inženýrská činnost pozemních
staveb, RD - návrhy, rekonstrukce, interiéry
Ing. Dana Podskalníková, Kunice 203
tel. 724 035 905, dana.podskalnikova@seznam.cz

VÝROBA POSUVNÝCH
DVEŘÍ – LEVNĚ

PŘEDĚLY
MÍSTNOSTÍ
BONUS – dorazové
kartáčky ZDARMA

dodáváme hotové dveře,
proﬁly jako stavebnici, odběr
proﬁlů v celých délkách

GATO s.r.o.
tel.: 777 202 183, 323 654 022
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AUTO
CENTRUM

AUTOSERVIS
AUTOMYČKA
PNEUSERVIS

AUTOCENTRUM VŠECHROMY
www.acvs.cz

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

WWW.ACHN.CZ

LOGISTICKÉ AUTOCENTRUM VŠECHROMY

OJETÉ VOZY - NOVÉ VOZY VŠECH ZNAČEK - REFERENTSKÉ VOZY - VOZY NA OBJEDNÁVKU Z EU
KOMPLEXNÍ SERVIS A ÚDRŽBA VOZIDEL - KLEMPÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE - PICK UP SERVIS
LOGISTIKA VOZIDEL - SPRÁVA VOZOVÝCH PARKŮ - SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VÝBĚREM
OD VÍCE POJIŠŤOVEN - LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ - ZAJIŠŤUJEME PŘÍPRAVU VOZIDEL
NA STK, REGISTRACI A ODHLAŠOVÁNÍ VOZIDEL.

OTEVŘELI JSME PRO VÁS NOVÝ AUTOSERVIS V PRAZE
PODZEMNÍ GARÁŽE CENTRÁLNÍHO PARKOVIŠTĚ NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ
NABÍZÍME NADSTANDARDNÍ SERVISNÍ SLUŽBY PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH VOZIDEL.
AUTOSERVIS - AUTOMYČKA - PNEUSERVIS - KLIMASERVIS - DIAGNOSTIKA - MONTÁŽE LPG
OPRAVY TURBODMYCHADEL, VSTŘIKOVAČŮ, VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL - KLEMPÍŘSKÉ A
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - MOŽNOST ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZU. OPRAVU VAŠEHO VOZU

MŮŽEZE TAKÉ SJEDNAT V AUTOCENTRU VŠECHROMY . VOZIDLO VÁM DOPRAVÍME SLUŽBOU PICK UP SERVIS
DO PRAHY A PO OPRAVĚ NÁSLEDNĚ ZPĚT. PŘI VAŠÍ OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ AUTOSERVISU V PRAZE MŮŽETE PRO
DALŠÍ CESTU Z A DO AUTOSERVISU VYUŽÍT METRO, TRAMVAJ, VLAK - VZDÁLENOST 50 METRŮ.
AUTOCENTRUM VŠECHROMY TEL.: 731 932 291, E-MAIL: INFO@AUTOCENTRUMVSECHROMY.CZ

WWW.ACVS.CZ

$872&(17580+/$91Ë1È'5$äË35$+$:,/62129$35$+$7(/WWW.ACHN.CZ
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Visage Nove
studio
udi
dio
di
o
ve vee SStranc
Strancicích!
cicích
i h
turbo
urbo 600 ˇ
t Solárium
již od 9 Kč za minutu!!
Solární
kosmetika
t
t Manikůra
akkryl
y
t Nehtová modeláž gel,l,, i akryl
Nová modeláž 450,ˇ
Doplnění 300,-

ˇ

Katerina Zadrazilová
Otevírací dobaa
Po, Út 9:00 – 21:000
St, Čt 13:00 – 221
21:00
00 ˇ
Pá 9:00 – 21:00
:00
So,Ne – dle telefonické
elefonické
dohody

k zad
k.
zadrazilova@seznam.cz
www
www.visagestudio.estranky.cz
Strančice,
Stra
a
Ke hrišti 459
tel
el : 777 579 371
GPS 49°56‘52.721“N, 14°40‘19.901“E
G
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PNEUSERVIS

Velké Popovice

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Autoservis
Vaše vozidlo k nám nemusíte vozit, dojedeme si pro něj k Vám domů nebo do firmy a půjčíme Vám náhradní vůz.
Provádíme servis osobních a dodávkových vozů všech značek
Výměny veškerých dílů a kapalin
Montáže autodoplňků
Opravy elektroinstalace
Zajišťujeme STK a emise včetně přípravy
Prodej náhradních dílů všech značek a autokosmetiky

Auto - Diagnostika
Diagnostika vozidel pro vozy všech značek od roku 2000 do současnosti
Diagnostiku a kontrolu řídících jednotek vozidel provádíme na nejmodernějším zařízení od společnosti WUERTH
Provedeme na vašem automobilu například tyto diagnostické úkony:
vyčtení a nalezení závady řídících jednotek motoru, ABS, airbagů, a ostatních řídících jednotek ve vozidle
komunikace s řídícími jednotkami
čtení paměti závady, mazání chyb
testy akčních členů
nulování servisních intervalů atd.
základní nastavení, kódování a jiné

Autoskloservis
Výměny autoskel, skla pro všechny značky.
Z připojištění čelního skla Vám sklo vyměníme dle podmínek vaší pojistné smlouvy (dle spoluúčasti sjednané mezi Vámi a vaší
pojišťovnou, pokud je pojistná událost plně likvidní fakturujeme rovnou pojišťovně).

Klimaservis
Provádíme plnění klimatizací, čištění, desinfekci, výměnu kabinových filtrů, opravy nefunkčních klimatizací, pravidelnou údržbu
plně funkčních klimatizací
Pro správnou údržbu používáme nejmodernější klima přístroj Valeo

Pneuservis
Přezouváme a vyvažujeme kola a pneumatiky do velikosti 14x24“ včetně RFT
Prodej Pneumatik, Disků AL i plechových, a duší
Opravy pneumatik, disků i duší
Uskladnění pneumatik nebo kompletních kol

Další služby
Odtahy vozidel do celkové váhy vozidla 2410 kg
Náhradní vozidlo
Při servisu půjčení zdarma
Autolakovna - zprostředkujeme Vám nalakování nebo opravu havarovaného vozidla
Geometrie - zprostředkujeme Vám geometrii náprav na laserovém přístroji

BRNO
PRAHA

Ringhofferova 419
Velké Popovice
251 69

EXIT 15
VELKÉ POPOVICE

AUTOSERVIS

www.pneu-cafe.cz

NEVYHOVUJE VÁM PRACOVNÍ DOBA?
Zavolejte nám: +420 774 607 321
Napište nám: info@pneu-cafe.cz
.... a domluvíme termín dle Vaší potřeby i mimo pracovní dobu

JSME PLÁTCI DPH
Firmám nabízíme možnost
platby na fakturu.
Akceptujeme platební karty!
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RUČNÍ VÝROBA
BIŽUTERIE
Darujte originální
ručně vyrobený šperk,
nebo si prostě udělejte radost
sami. Velký výběr korálků
skleněných,
z polodrahokamů či z fima
naleznete na:

www.atelierkoralky.cz

ACTIVE
A
CTIVE

FUTURE H
HOUSE
O
BYDLENÍ
B
YDLENÍ
D
VE
E STYLU
ST YLU FENG
G SHUI - PŘIROZENÝ
PŘIROZENÝ
O
ZPŮS
ZPŮSOB
OB
B ŽIV
ŽIVOTA
VOTA
POSTAVTE
POST
TAV TE SI NÁMI ZA PŘIJATELNOU
PŘIJA
ATELNOU CENU AKTIVNÍ
AKTTIVNÍ DŮM A ŠETŘTE
ŠETŘTEE ZA ENER
ENERGIE
GIE
DŮM
DŮ
ŮM BUDOUCNOSTI
BUDOUCNOS
STI JIŽ DNES
Dům
Dům
m obsahuje progresivní
progresivní technologie
technologie
e v souladu s
„FENG
„FEN
NG SHUI“..
Kon
strukce domu je tvořena
tvořena masivním dřevěným
dřevěným skeletem
skeletem z
Konstrukce
ených dřevěných
dřevěných prvků
prvků s tesařskými
tesařskými spoji vysoustruženými
vysoustruženými
lepe
lepených
na CNC
C stroji
stroji kombinovaný
kombinovaný se speciáln
ánou a
speciálníí cihelnou membr
membránou
stř
ešními vazníky
vazníky pr
ohnutými vve
e ttvaru
varu FFibonacciho
ibonacciho spir
ály.
střešními
prohnutými
spirály.
D
ům
m je vybaven
vybaven tepelným
tepelným čerpadlem
čerpadlem vzduch/voda
v duch/voda a může
vz
může být
být
Dům
upr
aven na nízko nák
ladový kklimatizační
limatizační sy
stém.
upraven
nákladový
systém.
Ene
rgetická rroční
oční bilance
bilance může
může být
být vyšší
vyšší
š než 0+
Energetická

Dům
Dům
m koncepčně
koncepčně tvoří
tvoří efekt
effe
ekt „biorezonance“
„biorezonance“ pro
pro Váš
Váš
zzdravější
dravější a delší život.
život.
*Principy
*P
rincipy použit
použitéé v ttechnologických
echnologickkých rrozvodech
oz vodech
o
kkorespondují
orespondují s kkategorií
ategorií „př
„přátelský
řát
á elskký vůči uživ
uživateli“
ateli“ zzahrnují
ahrnují mimo jiné moni
monitorování
itorování
á přícho
příchozích
zích a odchozích
odchozích energií
enerrgií
g s vyhodnocením
vyhodnoc
y
ením na denní bázi.

Activefuturehouse
Activefuturehouse,
e, SE
Br
ánická 213/53, 14
47 00, P
raha 4, Br
áník, CZECH
C
REPUBLIC, ttel.:
el.: +420602825541, inf
o@active-fh.com
Bránická
147
Praha
Bráník,
info@active-fh.com
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Hole a berle

Chodítka

Toaletní křesla

Sedačky do vany

Sedačky do sprchy

Nástavce na WC

Polohovací lůžka

Domácí péče

Dětské kočárky

Mechanické vozíky

Elektrické vozíky

Elektrické skútry

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz, www.dmapraha.cz

