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Vážení občané,
je možné, až pravděpodobné, že před pár dny, zhruba v půl sedmé večer,
někteří z nás pocítili jakési nedefinovatelné teplo na duši. Pokud ano, je to
správně. Přesně 21. června v 18 hodin 37 minut a 33 sekund začalo astronomické léto. To bude trvat do 23. září 10 hodin 20 minut 6 sekund. Pro teplomilce tedy nadchází příjemné období nabízející řadu potěšení, laskavostí,
tedy pokud také počasí bude respektovat, že je léto. Náruživí zahrádkáři začínají svůj boj pravidelný boj se škůdci, hmyzem a všelijakou havětí přičinlivě se živící na dorůstajících plodech našeho pěstitelského snažení. Nedá se
nic dělat, to je také léto, i když zrovna tento pohled rozhodně nepatří k těm
atraktivním, či oblíbeným.
Jistou analogii by bylo možné spatřovat v ožehavém problému dnešní Evropy. Je tomu opravdu tak? Rozhodně není, tohle je věc z naprosto jiného
ranku. Počet lidí hledajících svůj nový domov v Evropě překročil letos jen ve
směru z Afriky číslo 100.000. Z jejich pohledu chce většina z nich uniknout
životním hrozbám v jejich domovských zemích. Záchranu hledají na nejbližším kontinentu, tedy v Evropě, za přičinlivé snahy převozníků a jejich náborářů, kteří uprchlíkům slibují věci, které se naplnit jednoduše nemohou.
Byznys neuvěřitelných rozměrů. Evropa začíná být pod extrémním tlakem.
Není země, která přijetí tak velkých počtů uprchlíků bez potíží zvládla. Přitom je zřejmé, že současný exodus je problémem i pro samotné země, odkud
lidé utíkají. Dostat se do Evropy znamená pro každého jednotlivce výdaj ve
výši zhruba 100.000 Kč, které si rozdělí náboráři a převozníci. To znamená,
že „uprchnout“ mohou jen ti, kteří na to mají. Z těch zemí tak odcházejí především „mozky“ a střední vrstvy. Zůstávají nemajetné, ty nejchudší vrstvy
obyvatelstva. A to je do budoucna pro tyto země opravdu velký problém.
Existuje nějaké rozumné řešení? Princip by měl ležet ve stabilizaci domácích
poměrů, aby lidé neměli životní důvod ze své domoviny utíkat. Současné
úvahy Evropy o „rozdělení“ uprchlíků do jednotlivých zemí Evropy řešením nejsou. Výsledkem bude jen zpráva těm, co ještě s útěkem váhají: „Ano,
je to drahé, cesta je strastiplná, ale funguje to, jsme tady“. Důsledkem by
byla jen další lavina uprchlíků směřujících do Evropy.
Zapeklitý problém, zatím není na obzoru žádné rozumné řešení. Lidi ohrožené na životě lze litovat a jejich jednání pochopit. Na druhou stranu lze
pochopit i rostoucí odpor a obavy Evropy. Najde se někdo nebo něco, co
tento problém rozsekne? Nezbývá než doufat, že ano. V každém případě to
asi bude bolet. Ať jednu, či druhou stranu, pravděpodobně však obě.
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Co nového v obci

Rekonstrukce ulice Pražská:
dne 15. května 2015 proběhlo slavnostní předání zrekonstruované ulice
Pražská obci za přítomnosti zástupce ROP Střední Čechy, starosty a několika hostů. Pražská byla již dlouhou dobu ve stavu zcela neúnosném
a obec hyzdící.
Po krátkých projevech byl odhalen
Pamětní kámen u restaurace Veselka,
který rekonstrukci bude připomínat.
Součástí bylo i malé pohoštění pro
přítomné ve venkovních prostorách
restaurace Veselka.

Byla tak ukončena další fáze rekonstrukcí neutěšených stavů silnic a
vozovek, která významně zlepšuje
nejen vzhled obce při vjezdu do ní,
ale přestávají trpět dopravní prostředky ve velkém počtu sem jedoucí nebi tudy projíždějící.
Na rekonstruovaném úseku zbývá
provést horizontální značení parkovacích míst, přechodu pro chodce, míst zákazu stání apod. a zřejmě
by mohlo dojít i k osazení retardéru
pro vyšší bezpečnost chodců.
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Zahradní ulice se bude opravovat
Dostali jsme potěšující zprávu: zhruba v polovině června t.r. byla schválena
dotace na opravu ulice Zahradní. Realizace proběhne v létě. Bude se jednat
o komplexní opravu jedné z nejdelších ulic v Řitce, včetně odvodu dešťových vod, zároveň bude nově vybudováno také elektrické napájení osvětlení ulice, jež bude vedeno v zemi a tím se zlikvidují nadzemní kabely vedené
mezi stávajícími sloupy elektrického osvětlení. Tedy další pozitivní vylepšení části obce při významné finanční úspoře vlivem poskytnuté dotace.

Krajský audit v obci Řitka, výsledek lichotivý
Na našem obecním úřadě proběhl a byl dokončen tzv. Krajský audit, tedy
kontrola hospodaření a činnosti obce a obecního úřadu. Výsledek auditu
dopadl velmi dobře - nebyla zjištěna žádná pochybení až na jednu drobnou výtku, a to tu, že „nebyl řádně sepsán protokol o proškolení inventarizační komise“. Výsledek této prověrky ukazuje, že na našem obecním úřadě vládne pořádek v souladu se zákony a předpisy a to je něco, co je třeba
ocenit.

Letní kino v Řitce
začátkem prázdnin, konkrétně od 3. do 6. července (celkem 4 večery) proběhne 2. ročník „Řiteckého filmového léta“. Tentokrát ve spolupráci s organizací Kino na kolečkách (KNK). Jakmile bude znám přesný program,
vydá obec plakáty, vloží zprávu na svůj web a bude informovat i prostřednictvím sms zpráv. Promítat se bude opět na Ladech. Nezbývá, než se těšit
na solidní počasí a pěkné filmy.

Sms informační servis pro občany
máte-li zájem dostávat důležité informace o krizových situacích, či o dění
v naší obci, prostřednictvím sms zasílanými přímo do vašeho telefonu, využijte tuto službu. Stačí na telefon +420 777 425 217 zaslat vaše telefonní
číslo a zcela zdarma budete dostávat informace o výlukách, odstávkách sítí,
poruchách, čištění ulic a případných krizových situacích. Obec garantuje,
že systém nebude využíván k jakýmkoliv reklamním, či propagačním účelům.
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V květnu proběhla u kapličky Mše svatá:
Jak bylo avizováno v dubnovém vydání řiteckého Zpravodaje, proběhla v sobotu 16.
května 2015 u kapličky Sv.
Jana Nepomuckého v ulici
Na Návsi Mše svatá. Tu celebroval farář z Mníšku pod
Brdy, p. Jan Dlouhý. Počasí
se velmi vydařilo a tak se vydařila i celá mše. Obecní úřad
se o akci dobře postaral, laviček a židlí k sezení bylo
dost a tak byli všichni spokojeni. Příště by snad bylo
jen dobré uzavřít na dobu mše místní komunikaci, protože projíždějící auta
působila rušivě a místo je celkem snadné objet náhradní trasou.

5

Environmentální vyúčtování:

Název vyúčtování zní exoticky. Není nám moc jasné, proč se slovo environmentální tak rádo používá. Čeština je jazyk dostatečně bohatý na to, aby
se dala naprostá většina obratů dostatečně dobře a přesně vyjádřit naším
rodným jazykem. Zřejmě k tomu není moc velká ochota a ono to zní tak
odborně, profesionálně. Mnohdy sice těm odborným cizím názvům nerozumí ani oni sami, ale to jim nebrání v tom, aby je používali... Podívejme se
tedy spolu, co to vlastně znamená. Environment pochází původně z francouzštiny, základ slova převzala a používá i angličtina a jeho český význam
je životní prostředí, okolí, prostředí člověka, vnější životní podmínky pro
člověka. Environmentální je tedy „týkající se životního“. To jen na okraj...
Environmentální vyúčtování není vlastně nic jiného, než bilance našeho
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obecního příspěvku ke zlepšení životního prostředí. Z materiálu, který jsme
obdrželi vyplývá, že obyvatelé obce v roce 2014 pomohli životnímu prostředí tím, že odevzdali celkem 87 starých televizorů, 18 monitorů a 509 kg
drobných elektrospotřebičů různého druhu. Tím jsme ušetřili určité množství elektřiny, ropy, vody, primárních surovin, snížili emise uhlíkových
plynů a nebezpečné odpady – podrobnosti viz následující letáček firmy
ASEKOL. To je jistě záslužné a náš příspěvek k ochraně životního prostředí
významný.
Na druhou stranu v této souvislosti vznikají i jisté otázky. Asi každý z nás
ví, že při koupi elektropřístrojů a zařízení každý z nás platí tzv. recyklační
poplatek ve výši jednotek až stovek Kč podle typu spotřebiče. Jednoduše řečeno, za tento poplatek určená firma je povinna svážet a ekologicky repasovat, či likvidovat všechny elektrospotřebiče opatřené příslušnou grafickou
známkou (přeškrtnutá popelnice na obalu, či v záručním listě spotřebiče).
Za to od obchodníků dostává recyklační poplatky vybrané od konečných
spotřebitelů, které slouží k úhradě souvisejících nákladů na recyklaci, či ekologickou likvidaci. V případě recyklace může docházet k druhému prodeji
recyklovaného spotřebiče, či vytěžených materiálů. To je jejich dalším příjmem. Je tedy trochu zarážející, že odmítají přebírat a ekologicky likvidovat
spotřebiče tzv. nekompletní. V Zákoně o odpadech je definováno, co je to
nekompletní spotřebič (cit.): Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci. (konec
cit.). To, že třeba vyřazené lednici chybí nějaký díl nijak nebrání klasifikaci
tohoto vyřazeného spotřebiče, tedy odpadu. Na stránkách obce Řitka je zveřejněno prohlášení firmy ASEKOL: Vzhledem k dramatickému nárůstu nekompletnosti chladniček a dalších velkých spotřebičů, jsme nuceni VÝRAZNĚ OMEZIT jejich příjem ke zpětnému odběru! Dopravce je oprávněn nepřevzít nekompletní
spotřebiče (i v souladu s §37k odst. 7 a § 38, odst. 7 zákona o odpadech), které se
tak stávají odpadem se všemi souvisejícími povinnostmi původce odpadů (evidence
v souladu s §16, odst. 1 písm. g), předání oprávněné osobě v souladu s §16, odst. 1,
písm. c) zákona o odpadech a další). Konec citace.
Co nám tedy vlastně zmiňovaný § 38, odst. 7 Zákona o odpadech citovaný
ve zmíněném Prohlášení říká (cit.): Zpětný odběr použitých výrobků uvedených
v odstavci 1 musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od konečného uživatele, v případě uvedeném v odstavci 6 i od obce. Místa zpětného odběru
musí být pro konečné uživatele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které
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se povinnost zpětného odběru vztahuje. Povinná osoba je povinna zajistit zpětný
odběr způsobem odpovídajícím obvyklým možnostem konečného uživatele bez jeho
nadměrného zatížení. Zpětný odběr použitého výrobku lze odmítnout v případě, že
použitý výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr
provádějí (konec cit). Tedy ani zmínka o důvodech uvedených v prohlášení.
Naskýtá se tedy otázka, proč vlastně vůbec takové Prohlášení vzniklo. Jediný důvod je obava, že ve starém spotřebiči by mohla chybět některá součást,
která se dá dobře zpeněžit v rámci obchodování s druhotnými surovinami.
Zdá se tedy závěrem, že této společnosti neleží na srdci povinnosti stanovené Zákonem o odpadech a tím ekologická (a spotřebiteli předem zaplacená)
likvidace vysloužilých spotřebičů. Z Prohlášení, které nenalézá oporu v zákoně, vyplývá snaha o maximalizaci svých zisků. Nic více, nic méně. Lze
připustit, že kdyby nebyl příjem a odvoz spotřebičů omezen tímto Prohlášením, mohl být přínos Řitky ke světovému životnímu prostředí vyšší. Úzce
souvisejícím problémem pak je, kde se tyto „odmítnuté“ spotřebiče časem
objeví...
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Naše komentáře
Nohejbalový turnaj

Řitka viděla další ročník tradičního
nohejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo 6 mužstev. Počasí sice turnaji
moc nepřálo, ale nohejbalistům, zdá
se alespoň podle fotografií z akce,
déšť příliš neuškodil. Vítězný tým
převzal hlavní cenu, kterou letos byla
5ti litrový láhev plná „utopenců“.
Věříme, že jejich dělba byla spravedlivá... Navíc byla udělena i cena pro nejužitečnějšího hráče turnaje, který převzal originální hokejový dres podepsaný osobně známým M. Strakou. Ten
nejužitečnější hráč byl současně i hráčem nejmladším a získaná cena se pro
něho stala trofejí více, než vzácnou.
Vítězům gratulujeme, stejně jako
úspěšným a oceněným hráčům a věříme, že napřesrok bude účast ještě širší.
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Koňmo po Řitce

Kopyta koní cvakají po asfaltu, sluncem prozářenou ulicí vznešeně projíždí
osedlaný kůň s jezdcem v sedle. Matky upozorňují svá dítka, lidé zvedají
hlavy od svých záhonků, vykukují z oken a s potěšením hledí na projíždějící
většinou sehranou dvojici sympatického zvířete a člověka. V hlavě se míhají
vzpomínky na filmy z Divokého západu a mnozí se dívají, dokud jim nezmizí z očí.
Docela idylická podívaná, dokud... Asi ne všichni vědí, že projíždějící koníci
mají určenou povolenou trasu, kudy lze obcí projet. Jak s ohledem na bezpečnost dětí a chodců, tak i koníků a jezdců samotných. Potíž ale nastává,
když koník silnice nesilnice vykoná svoji nutnou potřebu. Bohužel velmi
často ti zdatní jezdci to zanechávají bez jakéhokoliv povšimnutí a bez přerušení jízdy pokračující ve své objížďce zanechávajíc za sebou pozdrav velice
nevítaný. Nejen po stránce estetické, ale i hygienické je to celkem problém.
Kolik dětí zde běhá a že jde občas o šídla těžce ovladatelná je nasnadě. Kterápak matka by se asi pak dívala se zalíbením, jak se její děcko vrtá v kobylincích ve snaze zjistit, co to vlastně je.
Obec s tímhle přístupem „kovbojů“ má celkem častý problém a je s podivem, že zatímco ve svých stájích pravidelně uklízejí, zatímco na veřejném
prostranství je to příliš netrápí, však ona to obec uklidí... Věc zašla již poměrně daleko, náprava veskrze žádná a tak obec je donucena spolupracovat
i s Policií městskou i státní, aby se i na tuto věc při svých pochůzkách zaměřili. To se netýká jen obecních komunikací, ale třeba i podchodu, kde se
občas koncem týdne koná „potlach“ s důsledkem znečištění kobylinci a různými odpadky. Obec tak čas od času musí opět řešit poničenou zastávku,
odcizené lavičky, převržené a zapálené popelnice a podobné nesympatické
záležitosti.
Milí jezdci, nic proti koňům asi nikdo nemá, jsou i občasnou atrakcí, na níž
nejedno oko rádo spočine, ale zkuste tohle změnit. Nebylo by dobré, aby
nikdo nic neměl ani proti vám, jezdcům?
Kobylince uklidit z obecní komunikace by mělo pro vás být přirozenou
samozřejmostí a jistě tak napravíte svoji pochroumanou reputaci i v očích
těch, kteří to vše pak po vás musejí uklízet, tedy obce. Bylo by jistě zbytečné
řešit to nějakými jinými metodami. Jděte příkladem nejen svým vztahem ke
svému zvířeti, ale i vztahem ke svým spoluobyvatelům obce. Stojí to za to
a spokojenější pak budou všichni.
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Řitka versus Černolice
Již jsme informovali v minulém Zpravodaji, že připravujeme přátelské
sportovní klání mezi „reprezentanty“ Řitky a Černolic v různých „malých“
sportech. Obě obce by měly nominovat dobrovolné reprezentanty pro toto
historicky první „malosportovní“ klání. Těm, co se již přihlásili, děkujeme,
ještě volná místa zbývají. Hledáme jak muže, tak i ženy ochotné a schopné
se zapojit do přátelského soupeření s černolickými. A o jaké sporty vlastně
jde? Pravděpodobně tenis, squash, badminton, bowling, volejbal, malou kopanou, stolní tenis a šipky. Výběr sportů ale není definitivní. Týmy by měly
mít až 10 členů, ale třeba i méně a v jednotlivých sportech nás budou reprezentovat ti, kteří k jednotlivým sportům mají blízko. Akce je pod patronací
starostů obou obcí. Zájemci se mohou hlásit emailem na adresu: zpravodaj@
ritka.cz. Přihlášky s uvedením jména, příjmení a kontaktních údajů zasílejte
do 10. srpna 2015. Pak proběhne první setkání našeho řiteckého týmu, kde
se dohodne vše potřebné. Samotné soutěže by se podle plánu měly rozběhnout od září. Jde zde více o zábavu a přátelství, než o vrcholné sportovní
výkony, takže s přihláškami neváhejte!

Napsali jste nám....
Dotaz: Dobrý den, nedávno jsem zjistila, že prodáváte obchod na Pražské. Byla
bych ráda, aby se tento obchod zachoval, protože především pro nás starší je to jediný potravinářský obchod na Řitce a když to prodáte, nedokáži si představit, kam
bych musela chodit nakupovat. Auto nemám a tak bych musela i pro drobnosti jezdit
autobusem asi do Mníšku.
Naše odpověď: Ano, máte částečně pravdu. Především musíme upozornit,
že obec obchod nevlastní, ani k němu nemá žádný právní, či majetnický
vztah, tudíž jej ani nemůže prodávat. Pravdu máte v tom, že skutečně dochází k nucenému prodeji, nejde ale o obchod, ale o celý objekt, v němž je
tento obchod nájemcem. Čili pokud dojde k prodeji objektu, pak je na jeho
novém vlastníkovi, jak se postaví k problematice nájemců a tím tedy i tohoto obchodu. Je čistě věcí vztahu mezi novým majitelem a nájemcem, zda
smluvní vztah bude pokračovat, jak dlouho a za jakých podmínek. Obec
nemá možnost nijak tyto vztahy ovlivnit, či korigovat. Je tedy čistě na novém majiteli objektu, kam budou směřovat jeho aktivity a jak bude v budoucnu nově nabytý objekt využívat. My můžeme jen doufat, že nový majitel obchod s potravinami v nějaké podobě zachová.
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Firmy v obci

V této rubrice chceme postupně představovat firmy a služby v obci a blízkém okolí. Možná nám, občanům Řitky, mohou nabídnout i nějakou výhodu navíc? Tuto službu mají řitecké firmy zdarma.
Stemat s.r.o. Naše společnost byla založena v roce 2000 a v současnosti se angažuje hlavně v oblasti pojišťovnictví. Jsme držiteli certifikátů ČNB pro pojišťovacího
makléře, pojišťovacího agenta a samostatného likvidátora pojistných události. Pro občany naší obce a rovněž tak i pro vlastníky nemovitostí v Řitce
máme u České Podnikatelské pojišťovny a.s., významné slevy naveškeré
pojištění.
Kontakt: Dana Matejčíková, Krátká 187, Řitka, 603 482 754,
e-mail: dmatejcik@gmail.com
Firma ECLISSE – výhradní dodavatel stavebních
pouzder pro Českou republiku, sídlící na Řitce,
poskytne všem místním obyvatelům, našim sousedům, zajímavou slevu. Navštivte náš showroom a uvidíte, jak lze díky
posuvným dveřím získat více místa. Nechte se inspirovat.

www.otherm.cz

MIMOŘÁDNÉ

JARNÍ
SLEVY
Y

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ
A HLINÍKOVÁ OKNA
Obchodní partner:
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U Národní galerie 468
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Telefon: +420 604 9956 940
e-mail: info@novaoknadvere.cz
zbraslav@otherm.cz

Dětský koutek

Příhody barevného skřítka (pokračování, 3. část)

„No, podívej, my tu žijeme už dlouho. Je nás tady dohromady šest a....“
„Šest?“, skáču mu do řeči překvapeně.
„No ano šest, dyť to povídám, ne?“, odsekl už trochu nervózně Nevím.
Mimoděk jsem očima zabloudil vlevo, vpravo, nahoru, dolů, ale nic, nikoho
dalšího tu nevidím. Jen Kelouse a Nevíma. Že by byli někde ti další poschovávaní?
„Žijeme si tu v klidu, měli jsme všichni vždycky co k snědku, špižírna byla
pořád plná a byli jsme spokojení, ale před pár dny se tu ukázala potvora
krysa. Velká, šedivá, vychytralá. A představ si, že ti někdo každý den začne
krást jídlo, že ti každý den někdo dupe kolem domku. A ona fakt strašně
dupe a vlastně je to dobře, protože víme, že tu zas je. A ty se pak bojíš vystrčit nos z domku. Natož pustit někoho samotného ven. My ven ale prostě
musíme, obstarat si jídlo, pití, kontrolovat to tu kolem a tak...“, pokračuje
smutným a pak trochu rozčíleným hlasem Nevím.
Trochu udiveně koukám na Nevíma: „Krysa? A to si s ní vás šest nedokáže
poradit? Vyhnat ji prostě jinam?“
„Víš jak je ta potvora velká? A jaké má zuby? A jak je drzá? A chytrá? A hladová pořád?“, vypálil Nevím řadu otázek s pohledem upřeným na mě.
Hmmm, no tak já ji sice neviděl, ale pravda asi je, že taková normálně velká
krysa je pro tyhle skřítky něco jako velké monstrum, jak zlý drak nebo něco
takového. Na výšku, to ona asi o moc větší nebude, ale mohutnější to tedy
rozhodně je. A jestli si zvykla, že ke skřítkovům si prostě dochází pro potravu, tak jí to asi musí náramně vyhovovat. Něco jako restaurace, do které
může přijít kdy se jí zachce a bere si, na co má zrovna chuť.
„Krysa, povídáš“, přemýšlím polohlasně, „no vidíš, to by mě ani nenapadlo,
jakou s ní můžete mít potíž. A ona si nedá říct? Jako že by k vám nechodila
a našla si něco jiného?“
„Říct? Myslíš po dobrém? Tak to teda určitě ne, zkusil jsem s ní po dobrém,
aby nás nechala na pokoji a hleděla si svého“, vstoupil do hovoru Kelous.
„Málem se do mě pustila taky, taktak jsem vběhl domů, měl jsem štěstí.“
A Nevím ho hned doplňuje: „No jo, já byl zrovna u stolu a Kelous sem
vtrhnul jak vichřice, celý udýchaný, bledý a vystrašený. Já se hned podíval
z okénka ven, ale už tam nebyla. Hrůza úplná!“
Tak to je mi pěkné nadělení. Skřítci mají velký problém s krysou. Obyčejnou
krysou na kterou stačí zadupat a je pryč. Ale oni? Ti mrňousové? Co s tím?
(pokračování v dalším vydání Zpravodaje)

PP

PROdej restaurace s bytem
4+KK,539m2,
Dobřichovice Praha-západ

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

& 722 490 490

PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost

PROdej RD 3+1, 106 m2,
pozemek 1202 m2, ul.
U Potoka, Karlík, Praha – západ

PROdej obchodního nebo
kancelářského prostoru, 103 m2,
ul. Věštínská, Praha 5 - Radotín

pr o d á n o

Prodej RD 3+KK, 145 m2,
pozemek 847 m2, ul. U Tenisu,
Všenory, Praha – západ

PROdej RD 7+1, 236 m2, pozemek
1005 m2, ul. Slunečná, Černošice,
Praha - západ

jaroslav.pycha@re-max.cz

Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí
Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

certifikovaný realitní makléř.
Jaroslav pýcha Váš
Tato lokalita je i mým domovem.

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

PROdej RD 8+2KK, 264 m2, pozemek
780 m2, ul. K Tenisu, Dobřichovice

Dětské rébusy a hádanky

Řešení z minulého čísla: 1. Kocour. 2. Cibule. 3. Na autobusu nejsou vidět
dveře pro nástup a výstup. Tudíž stojí na zastávce na opačné straně silnice
směr jeho jízdy musí být logicky do leva.
A dneska je tu pro tebe dětská křížovka...
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Mgr. Petr Kula

osobní konzultant v realitách
CHIRŠ realitní kanceláře
pobočka Břevnov
Vážení,
oslovuji vás jako spolupracovník realitní kanceláře CHIRŠ, která je
v Praze a blízkém okolí dlouhodobě zakotvena na předních příčkách realitního trhu. Naše pobočka zajišťuje komplexní servis
realitních služeb, tj. zprostředkování prodeje či pronájmu komerčních i nekomerčních nemovitostí, jejich oceňování, finanční služby
s tím spojené, právní servis, advokátní úschovy a stěhovací služby.
Pokud vy sami, nebo někdo z vašich blízkých či známých uvažuje
o prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti, jsem připraven vám
nabídnout a garantovat naprosto korektní a profesionální přístup,
bezplatné poradenství – dle potřeby také možnost komunikace
v němčině nebo angličtině. Moje aktivity mají přímou osobní vazbu právě na váš region.
V případě vašeho zájmu se můžeme setkat v kanceláři CHIRŠ na
adrese Bělohorská 85, Praha 6, nebo přímo u vás, či na jiném, vámi
preferovaném místě.
Těším se, že i vy se zařadíte do rodiny mých spokojených zákazníků!
Mgr. Petr Kula
Tel.: 724 147 864
e-mail: kula@chirs.cz

Trocha zábavy...
Sudoku
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Ve vězení:
„Přeji ti vše nejlepší do nového roku!“
„Jak do nového roku? Vždyť je teprve červen!“
„No já slyšel, že ti ještě rok přidali.“
Rus se setká s američanem a židem.
Rus: „Pánové, já jsem skutečně velice bohatý, mohl bych si klidně z fleku koupit
Ford, Generali, Nestlé i Lloyds... ale kdo se o to má starat, mám raději svůj klid.“
Američan: „Ani já nejsem zrovna chudý. Můžu si koupit Shell a jejich ropná pole,
Apple, Coca Colu a synovi jsem chtěl koupit včera Microsoft, ale raději trávíme volný čas na mém ranči v Oklahomě.“
Žid je poslouchá a nakonec povídá: „Milí pánové, tedy nezlobte se na mě, ale já teď
nic z toho, co jste tu říkali, neprodávám!“
Dívka říká chlapci: „Večer nebude nikdo doma, tak přijď.“
Natěšený chlapec se vykoupe, oblékne, navoní, načeše a večer vyrazí. A skutečně,
nikdo nebyl doma.
Programátor jede autem. Co čert nechtěl, porucha.
Manželka: „Kilometr dál je servis, auto tam dotlačíme.“
Syn: „Ale ne, já raději zavolám odtahovku.“
Muž: „Blbost. Nejdřív zkusíme vystoupit a zase nastoupit. Možná se to pak zas
rozjede.“
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LESNÍ ŠKOLKA

ZVE DĚTI (3-7 LET)
NA PRAVIDELNÉ PROGRAMY V PŘÍRODĚ
SE ZÁZEMÍM V MONGOLSKÉ JURTĚ.

NABÍZÍME:

celodenní provoz (úterý
pondělíažažčtvrtek
pátek 8-16 hodin)/půldenní (8-13 hodin)

dětem:

volnou hru, ranní kruh s písničkami a říkadly, procházky lesem, zdravou stravu,
odpočinek s pohádkami a spoustu slavností;

rodičům:

možnost účastnit se v adaptační době programu spolu s dětmi

cena:

235-375 Kč za den podle zvoleného počtu dní v týdnu
(maximálně 15 dětí ve skupině se dvěma dospělými průvodci)

Další informace, možnost návštěvy a zápisu:
Hana Gazdová, tel. 603957866, e-mail: os.hvozdik@gmail.com,
Facebook: Lesní a luční ekoškolka Hvozdík

www.hvozdik.cz

Řádková inzerce

Pro obyvatele Řitky je řádková nekomerční inzerce zdarma. Inzeráty zasílejte emailem na zpravodaj@ritka.cz nebo poštou na adresu obce. Uvádějte vždy kontakt na Vás. Redakce nepřijímá a nepředává odpovědi „pod
značkou“. Jeden inzerát je omezen na nejvýše 4 řádky textu. Obrázky lze
zveřejňovat pouze za příplatek 20 Kč, k jednomu inzerátu nejvýše 1 obrázek. Nekomerční inzerce občanů, kteří nemají trvalé bydliště v Řitce, je také
možná, ale je zpoplatněna částkou 10 Kč za řádek. Redakce neodpovídá za
text inzerátů, ani za jejich obsah. Redakce si vyhrazuje právo nezveřejňovat
nevhodné inzeráty. Zveřejnění inzerátů není vymahatelné.
Příklady vhodné inzerce:

Uklidím, vyžehlím za výměnu střešní tašky. Volejte (telefonem) +420 999 888 777
Věnuji svoji sbírku pohledů na svět. Osamělý osamělé. Email: zacit@spolu.cz

Příklad nevhodné inzerce:

Oholím Vás, ani nebudete vědět jak. Profesionál. Pouze osobní jednání. 358 975 628

Plošná inzerce

Zájemci o plošnou inzerci nechť se obrátí na redakci a vyžádají si aktuální
ceník a termíny. Rozměry plošného inzerátu jsou přijímány o velikosti formátu A4 (dvojstrana), A5 (jedna strana) nebo A6 (polovina strany na šířku).
Případné jiné požadované rozměry je třeba projednat individuálně.
Redakce plošné inzeráty graficky ani textově nijak neupravuje a neručí za
jejich obsah. Redakce si vyhrazuje právo nevhodné inzeráty nezveřejnit.
Podklady pro inzerci je nutné dodat v tiskovém pdf formátu ve finálním
provedení, případně v jpg formátu. Jiné formáty po dohodě.
Uzávěrka pro srpnové vydání Zpravodaje: 10. 08. 2015.
Kontakt: zpravodaj@ritka.cz
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Kontinentální postele a přírodní matrace
100 let tradice ruční výroby
Výroba jen z přírodních materiálů
• Vhodné i pro alergiky
• Mimořádný komfort
•
•

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO NOVĚ
OTEVŘENÉHO SHOWROOMU V PRAZE

Showroom Praha MoDo galerie
V Oblouku 800, 252 43 Průhonice
Telefon: +420 731 434 135
E-mail : info@johann-malle.cz
www.johann-malle.cz
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