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Zprávy z obcí (str. 6)
V sobotu 10. října od 14 hodin se uskuteční 
v prostorách nově zrekonstruovaných budov v areálu 
firmy Buda-Mont Vinobraní Herink 2015. Připravena 
je ochutnávka vín, pečené prasátko a živá hudba.

neckyáda ve vlkovci na sázavě

Ve Strančicích v areálu minigofu 
se 3. října od 11 do 17 hod. 
uskuteční 5. ročník akce 
Jablečné slavnosti a Festival 
řemesel. Těšit se můžete na 
řemeslný jarmark, ochutnávku 
jablek a moučníků, kulturní 
vystoupení a dílničky pro malé 
i velké.

Zprávy z obcí (str. 21)
Pizza Drive na Vojkově 
a v Kostelci vás zvou 
na křupavou pizzu 
a také na čerstvé pečivo 
a domácí limči.

Zprávy z obcí (str. 5)
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inzerce

Úvodník

tiráž

Vážení přátelé,
s přicházející podzimní sezónou je tu další číslo 
vašeho časopisu. Zářijové Zápraží je na světě 
a jeho kolektiv vám přeje úspěšný návrat do 
práce po dovolených a prázdninách. Doufáme, 
že jste si léto užili a přejeme hodně pohody do 
dalších dní. A co je nového u nás?! Především 
vítáme v našem kolektivu novou kolegyni – mar-
ketingovou specialistku paní Alenu Kvasničko-
vou. Ráda vám poradí v oblasti inzerce a PR článků, 
kontakt je marketing.zaprazi@seznam.cz,  
tel.: 739 198 491, 601 344 588. Samozřejmě 
jsou vám k dispozici všichni naši kolegové, 
kontakty jsou uvedeny v tiráži. Do budoucna 
plánujeme rozšíření naší emailové databáze, 
stavíme průběžně nové webové stránky, chceme 
se zaměřit i na rozšíření našich rubrik v oblasti 
lidských zdrojů, poptávky a nabídky zaměstnání. 
Doufáme, že se nám podaří zkvalitnit naše služ-
by a velice si vážíme toho, že se tímto způsobem 
můžeme spolupodílet na dění v našem kraji.

Za kolektiv Zápraží
vydavatel Hynek Kašpar

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 İ tel. 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz

288 300,- Kč

PEUGEOT 308 S ÚSPORNÝMI MOTORY PEUGEOT 308 S ÚSPORNÝMI MOTORY 
SE SPOTŘEBOU JIŽ OD 3,1 LSE SPOTŘEBOU JIŽ OD 3,1 L

KONCESIONÁŘ PEUGEOT

2

Spotřeba a emise COSpotřeba a emise CO22  pro model 308 a 308 SW v kombinovaném provozu 3,1–5,6 l/100 km, 82–129 g/km. Foto je pouze ilustrativní. *Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 100 000 km. pro model 308 a 308 SW v kombinovaném provozu 3,1–5,6 l/100 km, 82–129 g/km. Foto je pouze ilustrativní. *Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 100 000 km.

**

Praha - Černý Most, tel: 608 407 407
Praha - Kyje, tel: 777 206 206

Otevřeno
7 dní v týdnu

NAKOUPÍTE U NÁS 
- VINYLOVÉ PODLAHY
- DŘEVĚNÉ PODLAHY
- PŘÍRODNÍ LINOLEUM
- KOBERCE , PVC
- KORKOVÉ PODLAHY
- PLOVOUCÍ PODLAHY

PRO PODLAHÁŘSKÉ FIRMY A KUTILY:
- STĚRKOVÉ VYROVNÁVACÍ HMOTY
- SOKLOVÉ A PŘECHODOVÉ LIŠTY
- TEPELNÉ A PROTIHLUKOVÉ IZOLACE
- LEPIDLA, PENETRACE

studio pk-podlahovÉ krytiny
iNTeriÉrOVÉ STuDiO S NeJŠirŠÍ 
NaBÍDKOu OSVĚDČeNÝCH pODLaHOVÝCH 
KrYTi a DVeŘÍ, VÁM NaBÍZÍ VYZKOuŠeNÉ 
MaTeriÁLY S DLOuHOLeTOu ZÁruKOu, 

NÁKup KVaLiTNÍCH MaTeriÁLŮ Za VeLMi DOBrÉ CeNY, 
pOraDeNSKOu ČiNNOST, MOŽNOST VÝBĚru 
Z VeLKOpLOŠNĚ VYVZOrOVaNÝCH 
pODLaHOVÝCH KrYTiN.

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy najdete na 
Černokostelecká 1623/14, Říčany (ve výškové budově bývalého Interiéru 
vedle Billy), otevřeno Po-Pá 9.00 – 18.00 hod. 
(po dohodě dle vaší potřeby), tel.: 604 941 123, 731 685 693 
e-mail: pk-podlahy@seznam.cz, www.noveinteriery.cz.

průhonický park 
prochází obnovou

Průhonice - Botanický ústav AV ČR v. v. i., 
který spravuje památku Světového kultur-
ního a přírodního dědictví UNESCO Prů-
honický park, zahájil realizaci projektu 
Průhonický park - Obnova Podzámeckého 
alpina, v rámci které bude provedena pa-
mátková obnova celého podzámčí. 

Cílem této obnovy je zpřístupnit veřej-
nosti část parku od severozápadních svahů 
pod zámeckou baštou, přes jižní svahy pod 
zámeckou vyhlídkovou terasou, prostor za-
niklé historické „Růžové zahrádky“ přiléha-
jící k zadní části kostelíku Narození Panny 
Marie a jihovýchodní svahy až po východní 
vyhlídkovou terasu při tzv. „starém Alpinu“. 
Tyto partie mohli doposud návštěvníci vní-
mat pouze z cest vedoucích pod samotným 

Alpinem a plánované úpravy tak umožní ne-
jen přímý kontakt s rostlinami, ale i mimo-
řádné výhledy na zámek, Podzámecký rybník 
a jeho okolí.   

Obnovené plochy budou osázeny původ-
ními či historickými sortimenty skalniček 
a jiných trvalek, růží, okrasných dřevin, atd. 
Odborné informace týkající se rostlin, his-
torie a způsobu obnovy Podzámeckého al-
pina budou návštěvníkům zprostředkovány 
v rámci komplexního vzdělávacího progra-
mu.

Botanický ústav AV ČR v. v. i. získal na 
tento projekt (náklady cca 30 mil. Kč) fi-
nanční podporu z tzv. „EHP fondů“, které 
jsou financovány zeměmi Evropského hos-
podářského prostoru – Norsko, Island a Li-
chtenštejnsko.

Obnovné práce se bohužel neobejdou bez 
omezení návštěvnického provozu. V prvních 
fázích realizace budou prováděny nezbytné 
terénní úpravy a kácení přestárlých, provoz-
ně nebezpečných nebo druhově nevhodných 
a náletových dřevin. Z tohoto důvodu žádá 
Správa Průhonického parku o pochopení.

Legenda obrázků:
1. podzámecké Alpinum 
2. svahy pod vyhlídkovou terasou
3. jihovýchodní svahy
4. „Růžová zahrádka”
5. okolí studánky
6. vyhlídka na tzv. “starém Alpinu”



ZapraZi.eu  |  54  |  ZapraZi.eu

Info pro vás Zprávy z obcí

ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu 
z ceny montáže

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ
tel.: 728 863 201

www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA
4 ROKYŽALUZIE 

SUCHÝ

Festival řemesel a jablečné 
slavnosti vypuknou 3. října

Strančice – První říjnovou sobotu 3. října 
2015 od 11.00 do 17.00 hodin se v areálu mini-
golfu uskuteční 5. ročník velkolepé akce – Festi-
val řemesel a Jablečné slavnosti. 

Na řemeslném trhu se představí desítky míst-
ních i přespolních výrobců. Největší zastoupení 
budou mít držitelé regionálních značek. Těšit se 
můžete na výroby z Říčanska a Dolnobřežan-
ska (regionální značka Zápraží originální pro-
dukt®), Polabí, ale i dalších regionů. Pro děti bu-
dou připraveny tvořivé dílničky, kde si vyzkouší 
svoji zručnost a trpělivost. Naučit se mohou též 
některému z tradičních řemesel – keramika, 
řezbářství a mnoho dalších. 

Přijďte ochutnat rozmanité odrůdy jablek
Celá akce se ponese v duchu jablečných slavnos-
tí. Pro návštěvníky budou připraveny ochutnáv-

ky jablek různých odrůd místních sadařů. Pří-
tomen bude i pomolog, jenž rád určí přinesené 
odrůdy jablek či odpoví na další otázky v oboru 
ovocnářství. 

Připravena je i soutěž o nejlepší jablečný zá-
kusek, ve které se utkají přihlášené pekárny ze 
středních Čech a Prahy. 

Pestrý program se bude odehrávat též na pó-
diu, kde se bude střídat jedno představení za 
druhým. Těšit se můžete například na přehlíd-
ku retro šatů ve stylu 60. let či historické tance 
souboru Salome. Děti budou mít také možnost 
se svézt na historickém kolotoči či zkusit štěstí 
na střelnici. 

Organizátory akce jsou Místní akční skupi-
na Říčansko a Mateřské centrum Lodička ze 
Strančic. Více informací naleznete na www.
ricansko.eu. 

celková kapacita školky je 114 dětí
Strančice – Přístavba mateřské 

školky byla úspěšně zkolaudována 
a od září budou nově otevřeny další 
dvě třídy, do kterých se vejde 54 dětí. 
Strančická školka má nyní pět tříd 
s celkovou kapacitou 114 dětí a plně 
pokryje potřeby obce. Nová mo-
derní přístavba vyrostla na zahradě 
vedle původní školky díky dotaci 
z ROP Střední Čechy.„Máme ra-
dost, že se přístavba stihla dokončit 

včas včetně vybavení,“ říká ředitelka 
mateřské školy Martina Luková. 
„Děti se tak mohou těšit na krásné, 
světlé prostory, které oživuje vyvýše-
né patro. Kapacita stávající kuchyně 
je dostatečná a jídla se budou do 
nové přístavby dopravovat spojova-
cí chodbou. Dokončeny byly i terén-
ní úpravy včetně nového chodníku, 
parkoviště a oplocení. Nyní nás 
čeká výstavba nového hřiště.“

Marie terezie přijede 
do ondřejova 5. září

Ondřejov – Obec Ondřejov vás 
srdečně zve na oslavy 270. výročí 
jmenování Ondřejova městečkem 
císařovnou Marií Terezií léta Páně 
1745, které se uskuteční 5. září 
od 14:00 hodin na ondřejovském 
náměstí. Můžete sledovat velko-
lepý příjezd kočáru Marie Terezie 
a předání dvorního dekretu sta-
rostovi Ondřejova. Zajímavá bude 
i výstava unikátních historických 
archiválií z přelomu 19. a 20. stole-
tí. Dále se můžete těšit na jarmark, 
opékání buřtů zdarma, ukázky 
tradičních řemesel a vystoupení 
zájmových kroužků. Večer zakončí 
koncert skupiny Jiří Holoubek Trio 
se Zdenkou Tichotovou.

„Toto významné jubileum si prá-
vem zaslouží náležitou pozornost 

a vedení obce věří, že si všichni 
místní občané i návštěvníci tuto 
kulturní akci příjemně užijí,“ uved-
la tajemnice obecního úřadu Naďa 
Vlnasová. 

„Největší atrakcí bude průvod 
s kočárem Marie Terezie v čele 
s tamborem, doprovázený mimo 
jiné členy obce baráčnické, Čes-
kou besedou a myslivci. Průvod 
vyjede od odbočky na hvězdárnu. 
Buďte na místě včas, Marie Terezie 
nebude z kočáru jen opětovat vaše 
pozdravy, dojde i na rozdávání zla-
tých dukátů. Možná také dojde i na 
dělostřeleckou salvu. 

Ráda bych touto cestou poděko-
vala všem, kteří se na organizaci 
a přípravách podíleli,“ zakončila 
paní Vlnasová.

Mateřská škola Strančice – 
přístavba objekt  u

 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat  
na slavnostní otevření dvou nových tříd 

Mateřské školy Strančice.  
Slavnostní přestřižení pásky se bude konat v pondělí 

31. srpna 2015 v 15 hod., Ke Školce 235, 251 63 Strančice 
 

K parkování využijte nové parkoviště u silnice na Mnichovice.  
Prohlídka nového objektu MŠ od 14–17 hodin. tel.: 774 403 938 

celou stavbu nové školy obec financovala ze 
svého rozpočtu

Sulice – Nová modulární základní škola byla 
dokončena včas a je připravena na příchod prv-
ňáčků. Realizace projektu trvala šest měsíců 
od zadání kompletní projektové dokumentace. 
Staveniště dodavatel převzal 12. 6. a 20. 8. byly 
budova základní školy, přístupová komunikace 
a parkoviště dokončeny a bez výhrad zkolaudo-
vány. Škola bude po svém dokončení plně orga-
nizovaná základní škola od 1. do 9. ročníku. 

„V únoru letošního roku jsme byli postaveni před 
rozhodnutí jak zajistit výuku cca 25 předškoláků 
mířících do první třídy ve chvíli, kdy ani v jedné ze 
škol v sousedních obcích nebylo místo,“ vysvětluje 
starosta obce Ing. Petr Čuřík. „To nás přivedlo k nut-
nosti ještě do září roku 2015 vybudovat alespoň prv-
ní etapu základní školy v Sulicích konkrétně v obecní 
části Želivec. Vhodný pozemek jsme měli připrave-
ný a to se stalo důležitým faktorem, díky kterému je 
dnes stavba dokončená. Druhým a neméně důle-
žitým faktorem bylo zvolení správného a rychlého 
systému stavby. S ohledem na skutečnost, že jsme 
věděli, že škola poroste postupně s našimi dětmi, 
zvolili jsme modulární systém výstavby.“

Budou školu navštěvovat jen děti ze Sulic, 
nebo bude škola sloužit i pro děti ze soused-
ních obcí?
„Školu staví Sulice primárně pro žáky ze svých 
obecních částí. Jsme si ale vědomi faktu, že v po-
dobné situaci jako my jsou i děti ze sousedních 
Radějovic a Křížkového Újezdce. Budeme se 
snažit vyhovět i jejich požadavkům a děti při-
jmout. Dá se říci, že školu stavíme jako spádo-
vou i pro žáky z těchto obcí. Další spolupráce se 
rodí s Kostelcem u Křížků. Obec má základní 
školu do páté třídy. Problémy s přechodem dětí 

na druhý stupeň základní školy do dnes přetí-
žené školy v Kamenici se budeme snažit řešit 
společně a děti umístit v nové škole na Želivci“.

Kolik první etapa školy stála a jakým způso-
bem stavbu obec financuje? Pomohl vám ně-
kdo s financováním stavby?
„Příprava a projektová dokumentace stála cca 
půl milionu korun. Celková stavba školy, přileh-
lého parkoviště a přístupové komunikace stála 
cca 12 mil. Kč z toho samotná budova školy cca 
10 mil. Kč. Vybavení stravovacího úseku nás 
stálo necelý milion korun a vybavení školy další 
milion korun. Smutné je, že celou stavbu musí 
obec financovat ze svého rozpočtu a to za po-
moci dlouhodobého investičního úvěru. Žádali 
jsme o pomoc Středočeský kraj formou žádosti 
o dotaci z programu SFROM. Bohužel jsme 
neuspěli. Podpořeny byly jiné projekty, ten náš 
pravděpodobně nezískal podporu hodnotitelů, 
přesto že byl středočeským ROPem při povin-
né kontrole shledán jako finančně odpovídající 
a úsporný. Osobním dopisem jsem žádal o po-

moc též ministra financí, do dnešního dne bez 
odezvy. Pravděpodobně zůstaneme na celou 
akci sami. Ale nevzdáváme se. Naši nejmenší 
nám za to stojí.“

Rozhodnutí postavit školu a celou akci finan-
covat z obecního rozpočtu nebylo jednodu-
ché. Neozývaly se hlasy, které by byly proti?
„Jak jsem již v minulosti nejednou uvedl, toto 
rozhodnutí bylo zastupitelstvem přijato jedno-
hlasně a nezaznamenali jsme žádné negativní 
reakce. Rád bych ujistil všechny naše občany, 
že rozhodnutí zastupitelstva bylo přijato s na-
prosto jasným cílem, podpořeným kvalitně 
zpracovanou demografickou prognózou vývoje 
populace nejen v naší obci, ale i v obcích okol-
ních. Výstavba školy povede k setrvalému roz-
voji Sulic a zkvalitnění života v obci. Základní 
škola zcela jistě přispěje i ke kvalitnímu komu-
nitnímu životu v obci. Většina dětí, které se znají 
z mateřské školy a ze svého bydliště, bude moci 
společně navštěvovat i základní školu od první 
do deváté třídy.“

interiéry koryna v Říčanech
KUCHynĚ • SKŘÍnĚ • PoKoJE • KoUPELny

u nás si vyberete nábytek do celého bytu – přijďte si prohlédnout 
nabídku od předních českých výrobců za dobré ceny. Vybrat si můžete 
šatní skříně, postele, sedací soupravy, komody, knihovny, televizní 
stolky a další.

Kontakt: Černokostelecká 113/51, Říčany, tel.: 605 065 262
e-mail: interieryricany@seznam.cz.

■ Vybrat si můžete z široké nabíd-
ky desek z umělého kamene, které 
mají dlouhou životnost a kuchyni 

dodají luxusní vzhled. 
■ 3D návrhy, plány instalací 
přípojek a zaměření ZDARMA.

nyní sleva 15%

Memoriál Míly Dlabače
Tehovec – Sbor dobrovolných ha-

sičů Tehovec vás tímto co nejsrdeč-
něji zve na oslavy 95. výročí založení 
SDH spojené s oslavami 35 let práce 
s mládeží pořádané při příležitosti 
XVII. ročníku Memoriálu Míly Dla-
bače. Slavnostní akce se uskuteční 

dne 5. 9. od 13 hodin v Tehovci na 
návsi s následujícím programem: 
slavnostní zahájení, hasičská cviče-
ní, výstava fotografií v multifunkč-
ním domě, videoprojekce činnosti 
v uplynulých letech a od 18 hod. je 
naplánováno posezení s hudbou. 
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zapište si již nyní do kalendáře!

Připravili jsme pro vás sportov-
ní, taneční, zdravotní, výtvarné, 
jazykové i hudební kurzy, akce 
vzdělávací i sportovní se špičko-
vými lektory, divadla, koncerty, 
baletní představení atd. Volný čas 
u nás můžete trávit u kávy s ka-
marádkami a dětmi v rodinném 
klubu Pohoda a s těmi nejmenšími 

v mateřském centru. Drobné dárky 
s originálními produkty Zápraží 
najdete v Obchůdku pro radost. 
Kurzy vede 33 kvalifikovaných 
lektorů včetně bývalých i aktiv-
ních sportovců, mistrů republiky, 
Evropy i světa, z nichž jmenujme 
alespoň Olgu Šípkovou, Vladimí-
ra Machotu, Kristinu Bosákovou, 
Standu Stárka, Lucii Mášovou 
a další.

SPORTOVNÍ KURZY: Rope Ski-
pping (skákání přes švihadlo), ka-
rate, sebeobrana, badminton, Par-
kour&Freerun, box, taekwondo, 
rokenrol, aerobik a Body Form.
TANEČNÍ KURZY: Balet, Street 
Dance, Ladies latina, orientální ta-
nec, klasické taneční pro všechny 
(novinka).
ZDRAVOTNÍ KURZY: Pilates, 

powerjóga, zdravá záda, hathajó-
ga, tai-chi, zdravě do kondice, cvi-
čení pro lepší život (novinka)
VÝTVARNÉ KURZY: Keramika, 
tvoření (novinka), malé modelky 
(novinka).
JAZYKOVÉ KURZY: Angličtina 
podle Helen Doron. 
HUDEBNÍ KURZY: Kytara, Hu-
dební školička Yamaha.
PORADNY: Výživová poradna, 
poradna celostní medicíny s pro-
gramem detoxikace. 

Zahájení a zápis do kurzů 
Většina kurzů zahájí v týdnu od  
7. září. Přihlášky buď přímo u lek-
torů nebo v rodinném klubu Po-
hoda v 1. patře SKC. Pokud to ne-
stihnete v prvním týdnu od 7. do  
10. září mezi 16:00 a 19:00 hod, 
můžete se přihlásit on-line na 
www.obecondrejov.cz/skcentrum 
a my vám zašleme číslo účtu a výši 
pololetního kurzovného. 

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově nabízí přátelský prostor 
pro celé rodiny. Od září se můžete těšit na tradičně bohatý 
program. Neváhejte a rezervujte si místa již nyní!

Těší se na vás tým SKCENTRA, 
bližší info na tel.: 777 668 212

Do konce září SLEVY!
U některých kurzů můžete 

uplatnit do konce září SLEVY 
pro děti do 15ti let 

(2 kurzy 10 %, 3 kurzy 15 %, 
4 a více 20 %).

nenechte si ujít vinobraní v herinku
Herink – Obecní úřad pořá-

dá akci Vinobraní Herink 2015, 
která je určena nejen pro místní 
obyvatele, ale srdečně zváni jsou 
i „přespolní“ návštěvníci. Akce se 
uskuteční v sobotu 10. října od 14.00 
hodin v prostorách nově zrekon-
struovaných budov v areálu firmy 
Buda-Mont, která je generálním 
partnerem vinobraní.

Těšit se můžete na ochutnávku 
vybraných evropských vín ale na-
příklad i vín z Jižní Ameriky, včet-
ně zajímavé prezentace. Ochut-
návku vín zpříjemní živá hudba, 

chybět nebude skákací hrad pro 
děti a také pečené prasátko a pivo. 
Během vinobraní se také uskuteč-
ní výstava historických materiálů 
a fotografií obce. Při této příleži-
tosti bude též zahájen provoz pro-
dejny stylového a industriálního 
nábytku a originálních bytových 
doplňků z Indie a Indonésie.

 „Cílem akce je, aby se místní 
obyvatelé mohli setkat a popovídat 
si u dobrého pití, jídla a muziky. 
A také představit Herink lidem 
z okolních obcí,“ říká starosta Ka-
rel Zeman. „Jsme sice malá obec, 
ale najdou se u nás místa, kterými 
se můžeme pochlubit – například 
historická budova zájezdního hos-
tince, která byla citlivě zrekonstru-
ována a nyní zde bude nově otevře-
na Vinotéka firmy Buda-Mont pro 
širokou veřejnost. Před vinotékou 
se nachází řada historických lip, 
z nichž nejstarší je z roku 1934 
a nese označení památný strom. 
Ještě za působení minulého vedení 

obce se podařilo díky dotaci z MAS 
Říčansko vybudovat velké dětské 

hřiště a revitalizovat místní ryb-
ník,“ říká pan Zeman.

Společnost Buda-Mont spol. s.r.o. je rodinnou firmou, která vznikla 
v roce 1990. V současnosti se řadí mezi největší dovozce a distributory 
vín v ČR.
■ Zákazníkům nabízíme individuální a přátelský přístup. Tím jsme si 
u našich odběratelů vysloužili dobrou pověst. Díky naší obchodní stra-
tegii si můžeme dovolit velice příjemné ceny. Každoročně navštěvuje-
me mezinárodní vinařské veletrhy s cílem objevovat nová vína, kterými 
bychom vás překvapili. Vždy se budeme snažit prezentovat jako dovoz-
ce vysoce kvalitních vín, která sklízí pochvaly a ocení od sommelierů 
i „obyčejných“ milovníků vín.

Setkání hasičské 
mládeže v Doubku

Doubek – Hřiště TJ Čechie 
Doubek se proměnilo ve stanové 
městečko, které obývalo 75 mla-
dých hasičů z různých koutů České 
republiky. Všichni přijeli na 10tý 
ročník Setkání hasičské mládeže. 

„Byla to vydařená akce, která se 
nesla v pohodovém duchu,“ sdělila 
nám Renata Kuprová za tým po-
řadatelů. „Počasí nám přálo a pro 
naše hosty jsme připravili bohatý 
program. Všichni měli možnost 
soutěžit v připravených tradičních 
i netradičních hrách. Podnikli jsme 
výlety do Aquaparku v Čestlicích, 
na zámek Konopiště a navštívili sta-

nici profesionálních hasičů v Bene-
šově. Nechyběla ani noční bojovka, 
ze které má většina dětí strach, ale 
přesto se na ni těší. V lese na stano-
vištích je čekali průvodci v podobě 
čertů, čarodějnice, druidů a duchů, 
kteří jim po správně zodpovězené 
otázce předávali indicie k rozlu-
štění tajemství. Všechny děti to 
zvládly a vysloužily si tak odměny. 
Čekal je i denní pochod lesem, kde 
byly připraveny různé vědomostně
-sportovní hry a soutěže. Akce byla 
zakončena sladkou tečkou v podo-
bě zmrzliny v kavárně v Babicích. 
Příští rok se těšíme na setkání zase 
v nějaké jiné obci.

Poděkování patří všem obě-
tavým pořadatelům, Hostinci 
v Doubku, ve kterém se děti stra-
vovaly a především sponzorům, 
bez nichž bychom toto čtyřden-
ní setkání nemohli uspořádat 
– Marius Pedersen, Asekol, 
Mlékárna Pragolaktos, Billa, 
Furud, Penam, Emco.

šestihodinový 
maraton skvělé hudby

Říčany – Třistatřicettři folko-
vých minut v Říčanech. Tak zní ná-
zev premiérového festivalu, který 
pořádá město Říčany v pondělí 28. 
září v areálu Olivovy dětské léčebny. 

Na hudebním festivalu 333 fol-
kových minut zahraje šest kapel. 
Na pódiu se vystřídá Přelet M. S., 
Neřež, Jiří Holoubek Trio, AG Flek, 
Třebonští pištci či legendární Ne-
zmaři. „Přemýšleli jsme, jak pro-
vázat s festivalem naše oblíbené 
„Ř“. A vymysleli jsme to! Délka 
čistého proudu hudby – 333 minut 
– je ve skutečnosti 6 hodinový ma-
raton skvělé muziky s báječnými 
hudebníky,“ říká místostarostka 
Hana Špačková.

I letos se budou v průběhu festi-
valového odpoledne vyhlašovat vý-
sledky již tradiční ankety Sportovec 
roku. „Nezapomeňte hlasovat pro 
svého favorita. Na webu www.ri-
dimricany.cz nebo webu města na-
jdete návod, jak poslat hlas,“ vyzývá 
Hana Špačková. V rámci festivalu 

se uskuteční i tradiční jarmark a pro 
děti jsou připraveny zábavné atrak-
ce. Programem bude provázet oblí-
bený rozhlasový moderátor a muzi-
kant z kapely Spirituál Kvintet Jiří 
Holoubek. V případě nepříznivého 
počasí bude možné se schovat pod 
stany proti dešti.

Festival pořádá město Říčany 
ve spolupráci s Olivovou dětskou 
léčebnou. Mediálními partnery 
jsou Rádio Blaník, MAKS Říčany 
a partnery Grill Servis Kubánek, 
Velkopopovický kozel, Zoeller Sys-
tems, Toni car transport.

w w w. r i c a n y. c z

Folkový  
festival
PŘELET M.S.
NEŘEŽ
JIŘÍ HOLOUBEK TRIO
AG FLEK
TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI
NEZMAŘI

28. ZáŘÍ 2015

ATRAKCE  
PRO děTI
OBčERSTvENÍ
STANy PŘI dEŠTI
JARMARK

vSTUPNé:  
dospělí 200 Kč,  
děti do 15 let 
zdarma,  
senioři 100 Kč.
PŘEdPROdEJ 
v infocentru  
říčany od   
1. 8. 2015

AREáL OLIvOvNy, 12 – 20 HOdIN

MOdERUJE
Jiří 

Holoubek

P O Ř A d A T E L M E d I á L N Í
P A R T N E Ř I P A R T N E Ř I

Festival se koná v areálu olivovny 
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V komplexu Sokolovny Průhoni-
ce naleznete nejen posilovnu se špič-
kovými přístroji, luxusní relaxační 
zónu s wellness službami, tělocvičnu 
s badmintonovým kurtem a ven-
kovní tenisové kurty, ale i vyhlášený 
kosmetický salón, kde se vaší pleti 
dostane ošetření exkluzivní švýcar-
skou kosmetikou La Prairie, vašim 
nehtům kosmetikou OPI, a vlasům 
francouzskou vlasovou kosmetikou 
L´Oréal Professionnel a Kérastase 
Paris. Nechte se hýčkat zkušenými 
terapeutkami našeho salonu. 

DĚTSKÝ KLUB
Potřebujete si vyřídit v naší restauraci 
pracovní schůzku, zajít ke kadeřníko-
vi nebo si zacvičit a nechcete, aby se 
vaše děti nudily? Využijte služeb zku-
šených lektorek v dětském klubu, kte-
rý je určen pro děti od 3 do 15 let a to 
od pondělí do pátku v době od 9 do 19 
hod., o víkendech od 9 do 18 hod. 

OD ZÁŘÍ ZAČÍNAJÍ KURZY 
PRO DĚTI
Od 7. září se rozbíhá nová řada kur-
zů, v nabídce opět najdete ty, které 
rozvíjejí kreativitu, tedy výtvarné 
kurzy a keramiku, ale i takové, které 
se zaměřují na pohyb. Maximální 
počet dětí v jednom kurzu je dvanáct. 
Díky tomu je každému dítěti věnová-
na maximální péče. V nabídce na-

jdete například kurzy: Ba-
let, Cvičení maminek 
s dětmi od dvou let, 
Judo, Sportovní hry, 
Atletická příprava, 
Zumba, Gymnasti-
ka, Malý vědec, Kurz 
vaření, Angličtina 
hrou a další. Neváhejte 
a přihlaste své děti již nyní! 
Kompletní nabídku najdete na 
našich webových stránkách. V pří-
padě dotazů na daný kurz, volejte 
prosím recepci Sokolovny. 

Vaše děti mohou vyzkoušet 
například: 
■ BE FIT JUNIOR
Tato lekce je určena pro všechny 
teenagery od 14 let, kteří chtějí 
udělat něco pro své tělo. Ať už si 
zlepšit fyzičku, shodit pár kil, vyrý-
sovat svaly nebo se zkrátka jen hý-
bat pro radost. V tréninku využívat 
váhu vlastního těla, medicinebally, 
švihadla, malé činky, overbally, 
TRX®, GUN-eX®, BOSU®, fit-
boxy atp.

■ KICKBOX PRO DĚTI
Tento kurz je určen všem dětem, 
které se potřebují vybít a zároveň 
dokážou respektovat pravidla. 
V lekcích se naučí techniky úderů, 
kopů a jejich kombinace. K tomu 

jsou využívány kickboxerské to-
temy, pytle, lapy a další pomůcky. 

■ KREATIVNÍ JÓGA PRO DĚTI
Tato lekce se zaměřuje na správné 
držení těla, protahování, základy po-

silování, práce s rovnováhou a v nepo-
slední řadě na uvolnění a relaxaci. Cvi-
čení je vhodné jako doplněk pro děti, 
které dělají další sporty a potřebují po 
tréninku protáhnout tělo a zbavit se 
případných svalových disbalancí.

ideální místo pro celou rodinu?  
přece sokolovna průhonice!

Sokolovna průhonice slaví narozeniny – již 
pět let nabízí nejrůznější aktivity pro celou 
rodinu! Využít můžete širokou nabídku 
kroužků pro děti, bohatý kulturní program 

pro dospělé, profesionální služby v péči o tělo a také zde najdete 
dva restauranty – Kafe restaurant a sezónní Gourmet Club Grenier. 
„Děkujeme všem našim klientům a partnerům za přízeň a slibujeme, 
že i nadále u nás najdete služby na té nejvyšší profesionální úrovni,“ 
říká manažer Sokolovny Michal plesník. „a jak u nás bývá zvykem, 
i tento rok pro vás připravujeme několik speciálních akcí, o kterých 
vás budeme průběžně informovat.“

Kontakt: Sokolovna Průhonice, Říčanská 118, 252 43 Průhonice, 
recepce tel.: +420 267 310 506, e-mail: info@sokolovnapruhonice.cz,
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí – Pátek: 7.00 – 22.00, Sobota – Neděle: 8.00 – 22.00. 
Bližší informace na www.sokolovnapruhonice.cz.

■ Kafe restaurant spojuje dokonalé prostředí s dokonalým jídlem
Přijďte ochutnat vyhlášené speciality ze stálé i sezónní nabídky našeho 
restaurantu. Rodinné či business snídaně jsou ve všední dny podávány 
již od 7 hodin! Na vysokou úroveň připravovaných pokrmů dohlíží šéf-
kuchař Ladislav Douša, který se svým týmem opakovaně získal ocenění 
v mezinárodní soutěži kuchařů.

■ Nevařte doma, nechte to na nás
A naše Take Away? Objednejte si na našich webových stránkách mi-
strovské kousky z dílny našich cukrářů a kuchařů, odneste si jej domů 
a v klidu vychutnejte třeba s přáteli. 

■ Gourmet Club Grenier
Od 1. října opět otevíráme restauraci Gourmet Club Grenier, který v novém 
konceptu zažil svou premiéru v loňském roce. Styl, elegance a kuchařské 
umění – to jsou charakteristiky nevšedního zážitku, který vás čeká v našem 
večerním gurmetském klubu. Více informací na www.gcgrenier.cz. 

pět let
s váMi

odhalte záhadu havarovaného letadla z roku 1953

Lesní Lázně – Legner Hotel 
Zvánovice je úžasný resort ležící 
uprostřed Voděradských bučin, 
který si oblíbili nejen lidé toužící po 
relaxaci, ale také firmy. Ty oceňují 
především profesionální konfe-
renční prostory – hotel disponuje 
velkým sálem až pro 160 osob, 4 
dalšími salonky a 6ti konferenční-
mi sekcemi. Celková konferenční 
kapacita je až pro 360 osob.

Lesní Lázně nabízí možnost 
ubytování buď v hotelové budo-

vě nebo v kom-
fortních Lesních 
a p a r t m á n e c h . 
Každý má velkou 
terasu s lehátky 
a posezením, pro-

stornou obývací část a kuchyňskou 
část. Součástí hotelového komple-
xu je dále restaurace, ale zejména 
relaxační část, která nabízí široké 
wellness služby.

Resort je vyhledávaný pro své 
profesionální teambuildingové 
programy a nyní „nastavil laťku“ 
zase o něco výše – pracovní ko-
lektivy i skupiny přátel mohou vy-
zkoušet atraktivní a napínavou hru 
ARGO X, která je plná šifer, triků 
a reálných dekorací. Účastníky 

zavede do světa fantazie založené 
na skutečných událostech, které se 
odehrály v magické oblasti u „Mle-
cích“ kamenů v údolí Zvánovic-

kého potoka. Hra spojuje prvky 
týmových, legendových a investi-
gativních her a přidává prvky z po-
pulárních únikových místností. 

Kontaktujte nás pro více informací, volné termíny pro skupiny od 4 do 56 
osob rezervujte od září 2015! Telefon: 323 649 679, Dana Procházková, 
tel.: 323 649 679, Jan Martiník, tel.: 608 710 546, e-mail: ArgoX@legner.
cz, www.argox.cz nebo www.lesnilazne.cz. Autoři hry: www.feelnat.cz ve 
spolupráci s: Lesní Lázně – Legner hotel Zvánovice.

■ Pokuste se najít poklad a odhalit záhadu obřích kamenů či tajemství 
nevysvětlitelné nehody letadla, které na Štědrý den v roce 1953 havaro-
valo v lesích u Zvánovic.
■ Hry se může zúčastnit 1 až 8 týmů (minimální počet členů týmu je 3, 
maximální 7).
■ Hra se dělí na dvě části, indoorovou a outdoorovou. Lze absolvovat 
každou zvlášť nebo dohromady.
■ Základní indoorová verze hry trvá cca 2 hodiny. Outdoorová verze, 
která trvá 2 – 2,5 hod., je dlouhá cca 3 km a vede po lesních stezkách.
■ Indoorová verze se skládá ze 4 stanovišť – únikové místnosti, fotoko-
mory, kryptexu a tajné místnosti.

otevíráme 1. 10. 2015

Společnost PRESSKAN sys-
tem je zakladatelem systémového 
řešení odvádění splaškových vod 
tlakovou kanalizací v České re-
publice a veškeré své zkušenosti 
a poznatky vkládá do nového vý-
zkumu a zdokonalování techno-
logie. Tato technologie je vhodná 
pro samostatné objekty i pro celé 
satelitní oblasti. Dokáže vyřešit 
situace, kdy nelze vybudovat gravi-
tační kanalizaci ať již kvůli terénu, 

podloží, spodní 
vodě, velké 
finanční ná-
ročnosti aj. 
Společnost 
PRESSKAN 
nabízí po-
mocnou ruku 
při řešení odkana-
lizování celých obcí. Zavo-
lejte nebo přijďte k nám na poboč-
ku a my vám navrhneme řešení.

Nabízíme profesionalitu a exklu-
zivní servis 
„Naše společnost jako jediná na 
trhu nabízí exkluzivní servis pří-
mo u zákazníka, a to do 24 hodin 
od nahlášení poruchy. Tento servis 
nabízíme jak záruční, tak pozáruč-
ní a za tuto službu neplatíte nic na-
víc,“ říká předseda představenstva 
společnosti Ing. Robert Nevrlý. 
„Výhodou je, že zákazník nemu-
sí čerpadlo nebo jiné poškozené 
části sám vymontovávat a vozit na 
servis. Naši technici se o vše po-

starají a snaží se všechny závady 
vyřešit okamžitě. Chápeme, že če-
kat týden na opravu čerpadla není 
možné.“

Těšíme se na vás na meziná-
rodním stavebním veletrhu For 
Arch 15. – 19. září

Můžete se s námi osobně se-
tkat na 26. mezinárodním sta-
vebním veletrhu For Arch, který 
se již tradičně pořádá na výstavi-
šti v Letňanech. Právě zde se po-
tkáváme s jednotlivými staveb-
níky, kteří dokončují své domy, 
i se zástupci obcí a společně 

řešíme problémy s výstavbou 
kanalizace. Snažíme se přistu-
povat ke každému klientovi in-
dividuálně a navrhujeme řešení 
každému „na míru“. 

U příležitosti veletrhu For Arch 
jsme pro vás připravili i losovací 
soutěž o naše technologie – pra-
vidla najdete na našich stránkách 
www.presskansystem.cz i face-
booku. Soutěže se samozřejmě 
budou moci zúčastnit i přímo ná-
vštěvníci veletrhu na našem stánku 
v hale 1- stánek E15.

těšíme se na vás na pobočce v Mukařově
nebo na stavebním veletrhu For arch
Společnost preSSKaN system, a. s. prostějov s pobočkou 
v Mukařově se specializuje na systémové odvádění splaškových vod 
tlakovou kanalizací. právě letos společnost slaví 20 let od založení 
a při této příležitosti připravila pro své klienty speciální akce 
s výraznými slevami a prodlouženou zárukou. Tyto výhody mohou 
využít jak jednotliví stavebníci, tak celé obce.

Společnost PRESSKAN system, a. s. středisko Mukařov, Kutnohorská 349, 
tel., fax: +420 323 661 814, 774 130 161, bližší info www.presskansystem.cz 



ZapraZi.eu  |  1110  |  ZapraZi.eu

Info pro vásInfo pro vás

budova ze 17. století prošla rekonstrukcí 
a nabídne ubytování turistům

Kostelec n. Č. l. – Školní lesní podnik ČZU 
dokončil náročnou rekonstrukci historické bu-
dovy bývalého hospodářského stavení, které 
leží na Českobrodské ulici v sousedství penzio-
nu Dům Marie Terezie Savojské. 

Historie této budovy sahá až do 17. století. Při 
rekonstrukci byly podrobně prozkoumány kro-
vy a bylo potvrzeno, že pocházejí ze stejného ob-
dobí jako renesanční krovy zámku. Přední část 
objektu byla přestavována a pochází z pozdně 
barokního období. 

Dům byl z majetku panství prodán v 19. stole-
tí. Tehdy prošel rekonstrukcí a pamětníci ho znají 
jako hostinec Na nové. V této době dominovalo 
průčelí domu dvojramenné schodiště se studán-
kou, kde pramenila podzemní voda. Zároveň se 
tehdy definitivně změnilo i okolí zámku – na za-
sypané části zámeckého příkopu byly dostavěny 
měšťanské domy (tvořící nyní dolní část náměstí).

Možná ještě pamatujete hostinského Borovičku
Hostinec fungoval ještě po II. světové válce. Star-
ší občané možná ještě pamatují pana hostinské-
ho Borovičku. Další historie nebyla již tak slavná. 
Objekt fungoval jako skladiště brambor místního 
JZD. V 60. letech zde vznikly bytové jednotky. 
Na počátku 90. let vykoupila Česká zemědělská 
univerzita v Praze dům od restituentů. Ačkoliv se 
byty nacházely v havarijním stavu, stále je obývali 
nájemníci. Bylo však otázkou času zajistit dosta-
tečné financování rekonstrukce. To se podařilo 
a poslední tři roky zde probíhaly rozsáhlé staveb-
ní úpravy, které domu vrátily původní vzhled. 

■ Domu byl navrácen historický vzhled a má nový 
způsob využití. V patře se nacházejí podkrovní 
apartmány a noclehárna pro turisty a sportovce. 
V přízemí funguje malá společenská místnost 
a malé wellness zařízení určené pro hosty. 
■ Provozovatel, Školní lesní podnik, bude od října 
tohoto roku nabízet volnou ubytovací kapacitu pře-
devším návštěvníkům zámku – školním a turistic-
kým skupinám. Ubytování jistě využijí i svatby, kte-
ré jsou na zámku velmi oblíbené. Vzhledem k tomu, 
že okolí města nabízí krásnou přírodu a spoustu 
cyklostezek, jsou v novém objektu vítáni i cyklisté, 
pro které je zde připravena i úschovna kol.
■ Pro bližší informace a rezervaci volejte na  
323 610 325, podrobnější informace naleznete na 
www.slp.cz

Zákazníci si v obchodě mohou v klidu vybrat 
a prohlédnout kompletní nabídku LEGO pro čes-

ký trh – některé sety jsou těžko sehnatelné. Staveb-
nice jsou na skladě, takže si je můžete ihned odnést 
domů a nemusíte čekat, až je doobjednáme. Naše 
prodavačky LEGU fandí a „znají každou kostič-
ku“, takže vám rády s čímkoliv poradí.

DĚTEM DO ŠKOLY
Zpříjemněte dětem začátek školního roku a po-
řiďte jim originální přívěsky na klíče LEGO, 
nebo lahve na pití, boxy na svačinu, hrníčky, 
stojánky na tužky, hodiny a další doplňky. K do-
stání je i krásné povlečení, šperkovnice pro hol-
čičky a také boxy na kostky.

TĚŠTE SE V ZÁŘÍ NA NOVINKY – MÁME 
57 NOVÝCH POLOžEK!
Novinky jsme naskladnili již v srpnu a další do-
staneme v září. Těšit se můžete na 57 nových 
položek – přijďte se podívat na nové LEGO DU-
PLO (například Hasičská stanice 10593, Kem-
povací dobrodružství 10602) nebo na nové sety 
LEGO Friends, ve kterých do města Heartlake 
dorazila popová hvězda Livi. Samozřejmě ne-
smíme zapomenout na nový hit, kterým je pro 
kluky nové NINJAGO Airjitzu. V září očekává-

me nové sety k filmu STAR WARS: Epizoda 7 
a také dorazí oblíbené adventní kalendáře, které 
obsahují figurky a zajímavé kostičky. 

PRO ŠKOLKY, DRUžINY A KLUBY 
MÁME SLEVY!
■ Potřebujete vybavit hernu ve školce či v druži-
ně? Na objednávky potvrzené ředitelkou posky-
tujeme slevu až 15% podle velikosti objednávky. 
■ Pravidelným zákazníkům nabízíme klubové 
karty, díky nimž mohou získat slevy postupně 
od 5% do 10%. Při registraci a provedení první-
ho nákupu získáte na další nákupy již 5% slevu 
s postupným růstem. 
■ V naší prodejně se můžete těšit každý měsíc 
na slevy na vybrané výrobky a samozřejmě ne-
chybí ani výprodeje za akční ceny.
■ V září nabízíme SLEVU! na stavebnice LEGO 
Super Heroes a LEGO Chima. 

Těšte se na novinky leGo 
Friends, ninjago a Duplo!
Specializovaná prodejna LeGa funguje 
v obchodní zóně aTriuM u Tesca 
v Říčanech již třetí měsíc a za tu dobu 
získala spoustu fanoušků. „Děkujeme všem 
milovníkům LeGa za zájem a slibujeme, 
že i nadále u nás seženete kompletní 
sortiment, který je určen na český trh 
a také vždy něco navíc,“ říká provozovatel 
prodejny pan Stejskal.

Kontakt: Černokostelecká 2555, Říčany 
tel. +420 602 312 854 
e-mail: specialkalega@gmail.com
www.specialkalega.cz
Otevírací doba je: Pondělí-Pátek 10:00 − 12:30, 
13:00 − 19:00 a Sobota 09:00 − 12:30, 13:00 − 17:00. 

Nabízíme výběr ze dvou tříd 
■ Česko-anglická třída je určena 
pro děti od 2-4 let. Cena je 5 300 Kč 
měsíčně včetně jídla. Vašim dětem 
můžeme nabídnout výuku anglič-
tiny na profesionální úrovni. Ce-
lodenní program je veden střídavě 
v anglickém a českém jazyce. Díky 
této přirozené formě pomocí her 
a písniček si děti angličtinu snad-
no osvojí. Dále zapojujeme prvky 
Montessori pedagogiky.

■ Česko-anglická třída s prvky 
MONTESSORI je určena pro děti 
od 4-6 let. Cena je 5 300 Kč měsíčně 
včetně jídla. Tato nová třída se na-
chází v krásné budově se zahradou 

hned vedle objektu, 
kde sídlí stávající 

třída. Cena zahrnuje celostní dvojja-
zyčný rozvoj v oblasti jemné a hrubé 
motoriky, kurzy vaření, tanec, jógu, 
výtvarné a ruční práce, a také práce 
na zahrádce.

Podle vize Marie Montessori 
rozvíjíme u dětí smysl pro řád a po-
řádek, jemnou a hrubou motoriku. 
Naše pomůcky povzbuzují kreativ-
ní myšlení a komunikační doved-
nosti. Klademe důraz na laskavý 
a individuální přístup s výukou 
v českém a anglickém jazyce.

prázdniny jsme si užili 
a teď hurá do školky
Česko-anglická školka FIALKA Montessori v Choceradech 
připravila pro děti prima prázdninový program a nyní se již 
těší, až je přivítá v novém školním roce. Pokud ještě nejste 
rozhodnuti, kam své děti umístíte, můžete se po telefonické 
domluvě k nám přijít podívat. Jste srdečně zváni! Školka funguje 
denně od 6.45 do 17.30 hod., maximální počet dětí 15.

Na dotazy ráda odpovím: provozovatel Jana Lightburn, 
e-mail: j.lightburn@seznam.cz, tel.: 775 614 778, 

www.fialka-chocerady.cz. 

Noc ve školce
Vaše děti mohou zažít dobrodružství 
a přespat ve školce. Děti přivedete 
v pátek a vyzvednete si je v sobotu 
po obědě. Tuto službu nabízíme pra-
videlně každý první pátek v měsíci 
za poplatek podle ceníku na našich 
stránkách.

Dobová pohlednice za soukromé sbírky Z. Karáska

vykoupíme vaši nemovitost! Peníze můžete obdržet do týdne

Vykoupíme vaši nemovitost
Společnost M&M Reality holding 
a.s. disponuje dostatečným vlast-
ním kapitálem, a proto si může 
dovolit klientům nabídnout vykou-
pení jejich nemovitosti za nejvý-
hodnější možnou cenu – takto mo-
hou získat až 85% z tržní hodnoty 
nemovitosti téměř ihned a nemusí 
čekat, až se nemovitost prodá. Kli-
ent může obdržet do týdne až po-
lovinu z celkové kupní ceny. Tato 
služba nejvíce pomůže klientům, 
kteří mají obavy z exekuce a potře-
bují hotovost ihned a nemají čas 
čekat na prodej standardní cestou.

M&M hypotéka na klíč
V oblasti zajištění financování 
a pojištění nabízíme vlastní finanč-
ní centrum M&M finance. Naši 

hypoteční specialisté a pojišťovací 
poradci se zabývají zpracováním 
hypotečních úvěrů a pojištění sou-
visejících s pořízením nové nemo-
vitosti.

7 důvodů, proč využít M&M hy-
poteční centrum
■ Nezávislé srovnání - všechny 
banky a stavební spořitelny na jed-
nou místě.
■ Nejnižší úrokové sazby na trhu, 
nyní až 1,85% – silná pozice na 
finančním trhu nám umožňuje 
vyjednat pro vás nadstandardní 
podmínky.
■ Nejlepší výběr banky nebo sta-
vební spořitelny – vybereme banku 
či finanční instituci, která má aktu-
álně nejvýhodnější podmínky.
■ Vrácení rezervačního poplatku 

– v případě financovaní vámi vy-
brané nemovitosti přes M&M hy-
poteční centrum se nemusíte bát, 
že přijdete o rezervační poplatek. 
■ Odhad zdarma – u vybraných 
nemovitostí možnost získání od-
hadu pro vyřízení hypotečního 
úvěru zdarma.
■ Rychlé vyřízení – zjednodušený 
proces vyřízení hypotéky výrazně 
urychlí její průběh a výplatu fi-
nančních prostředků.
■ Vše zdarma – služby M&M hy-
potečního centra jsou pro naše kli-
enty zcela zdarma.

Potřebujete poradit? Zkuste 
M&M poradnu!
Máte nějaký dotaz? Využijte naši 
odbornou poradnu http://www.
mmreality.cz/poradna/. Nejpr-
ve se podívejte, zda se už někdo 
neptal na stejnou věc, můžete tak 
získat okamžitě odpověď. Pokud 
se váš dotaz v poradně nenachází, 
využijte připravený formulář a my 
vám v co nejkratší době odpovíme.

Chcete najít nebo prodat nemo-
vitost?
Všechny naše pobočky v celé ČR 
pracují jako společný tým. To 
znamená, že pokud klient potře-
buje prodat nebo najít nemovi-
tost, jeho nabídka či poptávka se 
objeví na všech pobočkách, kte-
rých je nyní 180 a vznikají další. 
Ročně prodáme až 25 000 nemo-
vitostí!

Společnost M&M reality, která má svou pobočku 
v Říčanech, nabízí profesionální služby prodávajícím 
i kupujícím. počínaje právním servisem, možností zajistit 
výhodnou hypotéku, pojištěním nemovitostí a konče 
přímým výkupem nemovitostí.

Kontakt: tel.: +420 603 577 795, 
e-mail: jbares@mmreality.cz.

Vedoucí pobočky Jan Bareš byl 
vyhlášen nejlepším realitním 

makléřem v ČR!
Chcete se stát členy našeho 

úspěšného týmu? Pokud máte 
zájem, ozvěte se nám.

SUPERPÍPA “PIVNÍ ŽÁBA”, VELKOSTANY
TUPLÁKY-KOLENA-ŽEBRA-KUŘATA

ŽIVÁ HUDBA OBA DNY, PIVNÍ TOMBOLA

MNIcHOVIcKéHO OKTOBERfESTU VE VELKéM SRUBU NA šIBENIčNÍM VRcHU

jubilejní

ve spolupráci s MěsteM Mnichovice

X. ročníkX. ročník

SOUTěŽ
v pití piva

„O zLATY SUD“

zdravice starostky  
Města „jE NARAŽENO“

dvoudenní
sobota:  26. 9. 2015
neděle:  27. 9. 2015

OD 13 HODIN

Šibeniční Frank  
(sF)

pivní Měna 

ORIgINÁLNÍ
pauLaner-Bier

A DALšÍ LEŽÁKY
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Info pro vásMAS Říčansko 

Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly, 
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

MAS Říčansko o.p.s., olivova 224, 252 01 Říčany    dotace • školení • regionální značení • festivaly 
www.ricansko.eu    www.facebook.com/masricansko    e-mail: mas@ricansko.eu    tel: 323 606 881
Certifikace výrobků a služeb: Zápraží – originální produkt® e-mail: projekty@ricansko.eu tel: 774 780 543

NÁBOR 
DO TENISOVÉ ŠKOLY
skupinové nebo individuální tréninky
v čase, který Vám bude vyhovovat
pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče

PŘIHLÁŠKY
PŘIJÍMÁME 

DO 1. ŘÍJNA 2015

e-mail: oazaricany@oazaricany.cz
tel: 736 679 097
recepce: 323 601 170
Šéftrenér Vítek Ptáček 
tel: 721 530 462 
ptacek@oazaricany.cz

Pro nové zájemce zdarma 
zkušební hodina s trenérem.

Dle individuální dohody 
s šéftrenérem možnost sparingu.

Pravidelná kondiční příprava 
v tělocvičně. 

Možnost využití sauny a whirpoolu v areálu Oázy, 
včetně sportovních masáží.

Vánoční tenisový turnaj všech našich 
hráčů a jiné společenské akce.
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oáza Říčany zve na amatérské 
mistrovství Říčanska 
v kategoriích čtyřhra mužů, 
čtyřhra žen a smíšená čtyřhra.

dne 20. září 
Veškeré informace naleznete na 
našich webových a facebookových 
stránkách a na recepci oÁZy.
těšíme se na vás!

Velké setkání všech 52 obcí, 
které patří k Říčansku, proběhne 
10. září v Olivovně. Jde o tzv. Sní-
dani starostů, kterou organizuje 

pravidelně Místní akční skupina 
Říčansko, nyní spolu s městem Ří-
čany. Nenechte se však mýlit, nejde 
o gurmánský zážitek, ale o několik 

hodin diskuzí a práce nad spo-
lečnými plány. Ke schválení bude 
předložena nově vzniklá Strategie 
spolupráce obcí na platformě MAS 
Říčansko. Ta je živým dokumentem 
zabývajícím se tématy jak zlepšit 
situaci na Říčansku v oblasti regio-
nálního školství, odpadového hos-
podářství, dopravy a administrativy 

obecních úřadů. Rokovat se bude 
také o místních akčních plánech 
pro naše školy, přípravu vstupního 
dokumentu pro čerpání evropských 
dotací. Město Říčany pak představí 
svou koncepci Centra služeb pro 
spolupráci všech obcí. Více infor-
mací o akci i dotacích najdete na 
stránkách www.ricansko.eu

Starostové Říčanska plánují společné projekty

„Česká republika má již z minulosti pozitivní 
zkušenosti s uplatněním principů Komunit-
ně vedeného místního rozvoje v rámci metody 
LEADER, která je založena na přístupu „zdola 

nahoru“ a partnerském principu. Díky tomu tak 
přispějeme k lepšímu zacílení finanční podpory 
a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni,“ 
řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlech-
tová. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v po-
lovině srpna t. r. výzvu na předkládání žádostí 
o podporu strategií Komunitně vedeného míst-
ního rozvoje. MAS Říčansko připravuje strate-
gii širšího zaměření financovatelnou z více pro-
gramů Evropských fondů i národních zdrojů. 

Na základě schválené strategie bude možné čer-
pat peníze pro realizaci projektů v rámci Inte-
grovaného regionálního operačního programu 
(IROP), Operačního programu Zaměstnanost 
(OP Z) a Programu rozvoje venkova (PRV). 
Podmínkou pro podání žádosti o podporu stra-
tegie je splnění standardů Místních akčních 
skupin definovaných Metodikou pro standardi-
zaci MAS a vydání patřičného osvědčení ze stra-
ny Ministerstva zemědělství. O toto osvědčení 
nyní MAS Říčansko intenzivně usiluje.

komunitně vedený místní rozvoj podpoří naše obce

Naše MAS Říčansko pomáhá lidem z Říčan a okolních 37 obcí, kteří 
si zde budují své domovy, společně usilují o kulturní, sociální či spor-
tovní rozvoj nebo podnikají. 

Setkat se s námi můžete na akcích po celém regionu. 
Náš tip: 3.10. od 11.00 do 17.00 hodin, Festival řemesel a jablečné 

slavnosti ve Strančicích!

Našich 38 obcí díky MaS Říčansko 
získá svou speciální finanční podporu 
z evropských fondů. Metoda financování 
projektů tzv. komunitně vedený místní 
rozvoj (tzv. CLLD) bude využita v období 
2014 – 2020 právě na venkovská území, kde 
působí místní akční skupina (MaS). 

protipovodňová opatření, hlavní tah cyklostezky, přístavby 
škol a školek, kompostárny a sběrné dvory – to jsou 
jen některá témata, která spolu řeší starostové obcí na 
Říčansku. Jsou to projekty, které se týkají celého regionu 
a kde je potřeba postupovat společně a koncepčně. 

Jste člověk, který zastává názor, že s dobrou náladou a zpěvem jde 
všechno líp? Chtěl byste správně používat a pracovat se svým hlasem? 

Využijte jedinečnou možnost, kterou nabízí MAS Říčansko, přihlas-
te se na pěvecký seminář „Můj hlas – ozvěna mé duše“ pod vedením 
koncertní pěvkyně, klavíristky a dlouholeté hudební pedagožky Olgy 
Štěpánové. 

Praktický víkendový workshop je určen nejen učitelům ZUŠ a hlaso-
vým profesionálům, ale i amatérům (starším 18ti let).

Seminář se uskuteční od 9. do 11. října 2015 v Olivově dětské lé-
čebně v Říčanech. Těšíme se na vás!

Podrobné informace naleznete na: 
http://www.mas.ricansko.eu/seminare-a-skoleni/

Pěvecký seminář pro hlasové profesionály a učitele ZUŠ 
pod vedením koncertní pěvkyně, klavíristky a dlouholeté hudební 
pedagožky Olgy Štěpánové.

Seminář je veden speciálně vyvinutou metodikou výuky sólového zpěvu a zacházení s hlasem u profesionálů, 
kteří užívají svůj hlasový orgán jako pěvci, učitelé zpěvu, moderátoři a herci. Pracuje s celým psychofyzickým 
systémem individuálních dispozic jednotlivce, navádí ho k přijetí vlastní originality a k pochopení provázanosti 
psychiky a fyzického těla.

Datum: 9.-11. října 2015. Zahájení semináře 9. října v 10.00 hodin.

Místo konání: Olivova dětská léčebna, o.p.s, Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy.

Cena semináře 3 990 Kč
(cena zahrnuje 3 denní lektorné, stravování formou plné penze, pitný režim a ubytování)

Přihlášky zašlete pí. Kučerové na e-mail: projekty2@ricansko.eu. 
V případě dotazů volejte 607 066 055.

Po absolvování semináře obdrží účastník Osvědčení.

Maximální kapacita semináře je 15 lidí.

Těší se na vás pořadatel semináře MAS Říčansko!

POŘADATEL SEMINÁŘE

MAS Říčansko o.p.s.
sídlo: Roklanská 805, 251 01 Říčany
kancelář: Olivova 224, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881, www.mas.ricansko.eu
dotace • konzultace • školení • regionální značení • festivaly

PARTNER SEMINÁŘE

Olivova dětská léčebna, o.p.s., 
Olivova 224, 251 01 Říčany

Místní akční skupina 
spojuje region

Foto: Tomáš Bajer (Svojetice)

archivujeme zprávy o čištění, a tak 
pomáháme řešit případné pojistné události

JAK DLOUHO TRVÁ VAŠIM ZAMĚST-
NANCůM KONTROLA?
Někdy k nám volají lidé a ptají se, zda je možné, 
aby kominík z jiné firmy byl hotov s prací za de-
set minut. Není to možné!

Našim zaměstnancům zabere důkladná 
kontrola nejméně tři čtvrtě hodiny. Nestačí 
jen vylézt na střechu a kouknout do komína. 
Musí se poctivě zkontrolovat celá spalinová 
cesta od zdroje až po komín. Díky mnohaletým 
zkušenostem dokážeme odhadnout, v kterých 
místech kouřovodu se usazuje nejvíce nečistot 
a kde by mohl vzniknout problém,“ vysvětluje 
Michal Pechlát. „A připomínám, že „Zpráva 
o kontrole a čištění spalinové cesty“, kterou 

by měl každý kominík vyplnit, musí obsahovat 
určité náležitosti, aby bylo možné v případě po-
žáru požadovat náhradu škody po pojišťovně. 
Pokud je tento doklad špatně vyplněn, poško-
zený nemusí dostat nic.

Kominictví PECHLÁT má všechny potřebné 
autorizace, zkoušky, vybavení a oprávnění pro 
provádění všech kominických prací. Zprávy, 
které vystavujeme, jsou zcela v souladu se všemi 
platnými zákony a předpisy. Platnost a oprávně-
nost našich zpráv dokládá i to, že již několikrát 
prošly kontrolou členů vedení Společenstva ko-
miníků ČR a odpovídají předloze, která uvedena 
v Nařízení vlády č.91/2010Sb. 

Navíc vám nabízíme automaticky jednu 
velikou výhodu (která už byla párkrát zapo-
třebí) - od všech vašich zpráv máme kopii, 
kterou archivujeme a pokud o originál z ně-
jakého důvodu přijdete, jsme schopni ho do-
hledat a to až 3 roky zpětně. Takto duálně ar-
chivovaná zpráva může napomoci hladšímu 
průběhu řešení případné pojistné události. 
Pokud si nebudete něčím jisti anebo se budete 
chtít v této věci na něco zeptat, klidně mi za-

volejte, rád vám vše osobně vysvětlím. 
Michal Pechlát, jednatel +420 777 21 23 21.

Kominictví Pechlát, s. r. o., Široká 214, Říča-
ny, tel.: 323 603 444, e-mail: info@pechlat.cz
www.pechlat.cz.

Topná sezóna bude zanedlouho zahájena 
a my jsme připraveni poskytnout našim 
zákazníkům dokonalý servis,“ říká jednatel 
firmy Michal pechlát. „Využít můžete naši 
speciální telefonní linku 323 603 444, na 
které se lze objednávat v pracovní dny 
od 7 do 15 hod. Vaše objednávka bude 
zaregistrována a vy dostanete přesnou 
informaci, v jaký den a v kolik hodin k vám 
náš kominík dorazí.“

Kominictví 
PECHLÁT, 
Antonín Šíma
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Info pro vás Info pro vás

Za chvíli budete anglicky rozumět 

od ANGRY až po ZOOM.

Jazyky od A do Zwww.LANGFOR.cz

dlouholeté zkušenosti s výukou jazyků
moderní a příjemné učebny
výběr z mnoha úrovní pokročilosti
malé skupinky žáků
škola členem Asociace jazykových škol

A2_AZ_Fde_A4.indd   4 21.03.15   12:11

LANGFOR působí v Říčanech od 
roku 2001. Výuku provádíme výhrad-
ně pomocí osvědčených metod s hlav-
ním důrazem na rozvoj komunikač-
ních dovedností. Používáme nejlepší 
dostupné učební materiály předních 
vydavatelství, lektoři jsou plně kvalifi-
kovaní s dlouholetou praxí a odpoví-
dajícím vzděláním. Naše učebny jsou 
vybaveny interaktivními tabulemi, kte-
ré umožní soustředit veškerou energii 
jen na učení, jež je díky této technologii 
účinnější, snadnější a zábavnější. 

4 hodiny zdarma na vyzkoušení

Pokud vám k rozhodnutí zapsat se 
do některého kurzu nebude stačit 
návštěva Dnů otevřených dveří 7. 
a 9. září, kde budou též probíhat 
ukázkové hodiny, máme pro vás 
unikátní nabídku. Vyzkoušejte si vý-
uku a zúčastněte se čtyř hodin vámi 
vybraného kursu pro dospělé se zá-

rukou vrácení 100 % kurzovného 
v případě odstoupení z kurzu. 

asociace jazykových škol

Jako jediná škola na Praze-východ 
splňujeme přísné podmínky pro 
vstup do AJŠ (ww.ajs.cz). Členské 
školy se zavazují dodržovat Kodex 
kvality zaručující vysoký standard 
dodávaných služeb. Přijetí do Aso-
ciace považujeme za významné 
potvrzení kvality. Ve Středočes-
kém kraji jsme 3. školou, která 
byla do AJŠA přijata.

zápis začíná

Na našem webu přehledně zjistíte, 
jaké kurzy otvíráme a kolik je volných 
míst. Uvidíte, že jsme našli způsob, jak 
vám cestu k osvojení cizího jazyka ma-
ximálně usnadnit. Za čtrnáct let půso-
bení v Říčanech to potvrzují již tisíce 
spokojených žáků. Těšíme se na Vás.

učte se jazyky 
s lanGForeM!
Vybíráte si jazykový kurz? Nevíte, jakou školu si vybrat? 
Vyzkoušejte prověřenou kvalitu – jazyková škola LaNGFOr Vás 
zve na dny otevřených dveří 7. a 9. září.

Mgr.VLAĎKA
KRÁSOVÁ

IFBB Pro Bikini

ZDE TRÉNUJE

Více na www.fitnessaquapalace.cz

podzimní fitness sezónu
 nová sezóna

  nové stroje
   nové VIP členství  

1508-FI-78_podzim kampan_Zaprazi_210x77.indd   1 21.8.2015   10:44:55

Pravidelné akce:
■ Irské tance – středa 15.30-17.00 hod.
Taneční škola Luas Dancing School nabízí lekce 
irských tanců pro děti od 7 do 15 let, pro začá-
tečníky i pro pokročilejší tanečníky. 
■ Čchi-Kung – středa 18.20-19.20 hod.
Tradiční čínské cvičení pro kultivaci čchi, neboli 
vitální energie s nenáročnými cviky, provádě-
ných ve stoje s důrazem na dýchání a hledání 
vlastního středu.
■ Jóga SURYA – středa 19.30-21.00 hod.
Jóga, která pomáhá dosažení tělesného zdraví 
pomocí fyzických cvičení ásan, technik dýchání 
a soustředění.
■ Jóga v denním životě - čtvrtek 19.00-21.00 hod. 
Ucelený systém fyzických, dechových, relaxač-
ních a meditačních technik.
■ Taneční kurzy - pondělí, pátek 
Říčanští taneční lektoři Ivan a Jana Vítovi 
s dlouholetou zkušeností, pořádají v Kolovra-
tech taneční kurzy pro dospělé.

Srdečně dále zveme na kulturní akce:
■ Cestopisné úterý - TOSKÁNSKO 8.9. od 19 hod. 
Povídání a vzájemná výměna zkušeností z po-
bytu v Toskánsku a v její přírodě a vyprávění 
doplňuje množství fotografií a fotografickou 
výstavou.
■ KoloZávod 20. 9. od 13 hod 
Akce se uskuteční na hřišti s u-rampou, organi-
zuje RC MACEK.
■ Čchi-kung - beseda s Janem Horáčkem  
22. 9. od 19 hod. Přijďte se dozvědět něco o je-
dinečném cvičení prověřeném tisíciletou histo-
rií, které je přínosné pro zdraví těla i duše. 
■ 21 dní Osho – 1.-21. 10. 2015 od 6-7 hod. 
dynamická meditace s Janem Horáčkem regist-
race na www.zazrakyvpraxi.cz
■ Cestopisné úterý - MONGOLSKO 6. 10. 
2015 od 19.30 hod. 
■ Renesanční soubor Cantio Antiqua středa 
7.10. od 19.30 hod.
Koncert bude probíhat v neformální atmosfé-

ře se stolovým uspořádáním. Pokud přijdete 
v dobovém kostýmu, bude na vás čekat malé 
překvapení. Po koncertě bude pokračovat „after 
party“. Vstupné je dobrovolné.
■ Koncert skupiny Hop-Trop – 15. 10. 2015 
19 hod. koncert vstupné 290 Kč (vhodné využít 
předprodej
■ Dětská burza - 16.-18. 10. 2015 
■ Divadelní představení Sofranza (Plzeň)  
24. 10. 2015 19 hod. 
■ Zvěřinačka – Steamboat Stompers 31. 10. 
2015 19 hod. 
 (vhodné využít předprodej)

klub u boudů zve na podzimní program v Kolovratech

Restaurace U Boudů, Mírová 21/66, Kolovraty, 
tel.: 776 150 060, 222 364 216, e-mail: info@ubou-
du.cz, www.uboudu.c, www.klububoudu.cz.

Obsahuje 30 pozic (např. kočka, pes, vel-
bloud, žába, ryba, bojovník, pozdrav Slunce), 
které vycházejí z jógových cviků upravených 
pro menší děti. Jednotlivé fáze a variace pozice 
jsou vysvětleny a vyobrazeny ve fotkách. Každá 
pozice má svou drobnou veselou animaci, aby 
děti pobavila, a krátkou básničku namluvenou 
dětmi. Jednotlivé cviky jsou použité v příběhu 
o zakletém hradu a v relaxaci pro příjemné usí-
nání. Uvedené pozice je možné použít i pro se-
stavu a vytvořit si tak vlastní cestu.

Vést děti (zejména svoje vlastní) ke cvičení 

není vždy úplně jednoduché, zvlášť když mají 

na dosah ruky televize, mobily a tablety. Ale 

moderní technologie nemusíme vždy zavrho-

vat a dětem zakazovat. Právě dětmi oblíbené 

tablety a mobily je skvělé využít pro různé vý-

ukové hry a nenápadné učení. Proto vznikla 

i aplikace Jóga pro děti. Jejím cílem je ukázat 

dětem, jaké cviky mohou cvičit, jak si je zpes-

třit a mít z nich radost. Pozice jsou určené 

zejména pro předškolní a mladší školní děti 

a jsou lehce zvládnutelné. Rodiče ale mohou 

cvičit také.

Přeji, ať se vám hraní a cvičení líbí.

Anna Dvořáková

děti si hrají na tabletu a zároveň cvičí
Chcete s dětmi cvičit a hrát si? pak se 
vám bude líbit aplikace Jóga pro děti, 
která je určená pro tablety (ke stažení 
v appStore a Google play).

líbí se vám ibišky? nebo macešky?
Na září pro vás zahradnictví 

Alfík v Louňovicích připravilo vel-
kou nabídku cibulovin – vybrat si 
můžete tulipány, narcisky, kroku-
sy, modřence a další kytičky, které 
vám na jaře krásně vykvetou. 

Také pro vás máme sadbu certifi-
kovaného českého česneku. Podzim 
je ideálním obdobím na sázení vře-

sů. U nás si můžete vybrat z nejrůz-
nějších druhů. Krásně se vyjímají 
i v truhlících na oknech a radost vám 
budou dělat i na počátku zimy. Sa-
mozřejmě u nás najdete i velký výběr 
chryzantém a aster z vlastní sadby.
Líbí se vám ibišky? 
V Zahradnictví Alfík je nabízíme 
v několika barvách a za akční cenu 

– od 90 Kč. Ačkoliv tento klenot po-
chází z Havajských ostrovů, nemu-
síte se jeho pěstování u nás vůbec 
bát, a to jak v nádobě, tak ve volné 
zemi! Rádi poradíme, jak na to. 
■ Dále u nás seženete jehličnany 
v balech – túje, smrk, borovice.

■ K podzimu patří 
i macešky – přijďte si 
vybrat z naší vlastní 
sadby za výhodnou cenu.
■ Samozřejmostí je pro-
dej čerstvých ryb a tradičně každý 
pátek vás zveme na uzené pstruhy.

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích u silnice Kutnohorská (na první hrázi). 
Otevírací doba: po-so: 9 až 17 hod., ne: 9 až 12 hod., tel.: 606 494 939, 723 516 513.
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Život v kraji 

Zahrádkářská sezóna je v plném 
proudu. Hnojí se trávníky, vysazují 
stromy, okrasné keře a samozřejmě 
přichází čas na výsadbu zeleniny 
a letniček. Přijďte si k nám vybrat, 
připravili jsme pro vás velký výběr 
sadby z vlastní výroby, která bude 
k dispozici v polovině dubna.
■ Dále u nás může koupit sadbu 
růží - máme na výběr velkokvěté 
i pnoucí.
■ Nabízíme okrasné rybičky do jezírek.
■ Začíná boj se škůdci a chorobami, přijďte a my vám rádi poradíme, jaké 
přípravky jsou vhodné. Stříkáme ovocné stromy i okrasné rostliny proti padlí 
a proti spále. Na vrtuli třešňovou a pilatku spolehlivě zabírá postřik Kalypso. 
Také nezapomeňte hnojit.
■ Hezké počasí láká ke grilovačce a takový pstruh na grilu nemá chybu. Ne-

zapomeňte ani na uzené ryby, které 
jsou pro vás připraveny k prodeji 
v pátek po poledni.

AKCE: Thuje Smaragd 
50+ cm za 65 Kč!!!

Krásné jaro přeje vaše 

zahradnictví Alfík

Thuje Smaragd za 65 Kč

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích u silnice Kutnohorská 
(na první hrázi). Tel. 606 494 939, 723 516 513.

u velkých úkolů je nezbytné „naporcovat slona“

Při individuálním koučinku majitel firmy do-
šel k závěru, že je potřeba se soustředit na zvý-
šení firemní kultury. Před dvaceti lety zaměst-
nanci byli součástí firmy, žili s ní a pracovali 
se zájmem a nadšením. Teď, jako by jim na vý-
sledku moc nezáleželo. Téma na zasedání TAB 
boardu znělo: „Co změnit, aby zaměstnanci pra-
covali s nadšením?“ Doporučení a rad zaznělo 
mnoho. Tady je pár z nich:

■ Formulovat, kde se firma za 20 let existence 
nachází – konkretizovat úspěchy, kvantifikovat 
její podíl na trhu a dát zaměstnancům povědo-
mí, že jsou součástí úspěšného týmu, pravidelně 
je s tím seznamovat.
■ Veřejně oceňovat a odměňovat kvalitní za-
městnance.
■ Formulovat jasně zodpovědnosti a pravomoce 
jednotlivých manažerů.
■ Zavést pravidelná setkávání majitele se za-
městnanci, na kterých se bude rekapitulovat 
vše, co se ve firmě povedlo i co se nepovedlo.
■ Zavést den otevřených dveří pro rodinné pří-
slušníky, aby i oni měli možnost se dozvědět, 
v jak dobré firmě jejich blízcí pracují.

Pan majitel se neohroženě vydal na cestu tr-
nitou a začal zavádět jednu změnu za druhou 
do reálného života. Vytýčený cíl je ještě hodně 
vzdálený, ale jednotlivé úspěchy již jsou na do-
hled. U tak velkých úkolů, jako je změna firemní 
kultury, je nezbytné „naporcovat slona“ - to zna-

mená nastavit si dílčí, 
malé cíle směřující 
k tomu velkému cíli 
a řádně každý malý 
úspěch oslavit. 

Na zasedání TaB boardu jeden z jeho 
členů přinesl zajímavé téma - firma, která 
se na trhu úspěšně pohybuje více než 
20 let, zaznamenala výrazné problémy 
s kvalitou dodávek a rychlostí řešení 
zakázek.

Jestli i vy máte firmu a někdy nevíte kudy kam, 
staňte se členem TAB boardu, společně váš pro-
blém vyřešíme! Informace na tel.: 606 670 790, 
email: stepanka.duffkova@tabcz.cz

■ Aplikaci pomohly nacvičit a namluvit děti 
z našeho regionu – ze Senohrab, Zaječic, 
Čtyřkol a Hrusic.
■ Bližší info na www.ucenibezmuceni.cz



ZapraZi.eu  |  17

Kalendář akcí Kalendář akcí 

16 | ZapraZi.eu

Kurzy i v Kostelci n. ČL a Ondřejově

27. 9. 2015 
– Kostelec nad Černými lesy

Salon kotlů, Kutnohorská 678. 
od 9.00 do 13.00 hod. zveme všechny 
zájemce o moderní vytápění biomasou 
na Den otevřených dveří v luxusní 
kotelně na pelety 
a dřevo a prohlídku Salonu kotlů 
Guntamatic. 

Další informace na www.SalonKotlu.cz

Výroba, doprava a čerpání betonových směsí.
Prodej písků, kačírků a drtí. 

Autodoprava 

Betonárka 
Mukařov

Kontejnery – odvoz odpadů 
www.4eco.cz

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

Saunové ceremoniály
Objevte kouzlo saunování

v Aquapalace Praha!!!
•  Navštivte největší Saunový svět se 14 saunami
•  Zážitkové ceremoniály v podání našich saunových 

mistrů vás uchvátí
•  Vychutnejte si speciální čajové či meditační saunování
•  Otevřeno je denně od 10.00 do 23.00 hodin

Více na www.aquapalace.cz

8-SA-184 AQP_sauny_Zaprazi_93 x137.indd   1 19.8.2015   17:28:47

Prodej ochutnávkových kupónů, na které bude možné ochutnat více druhů zvěřinových jídel!

PARTNEŘI AKCE: 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., 
Československý svaz kuchařů, 
Středočeský kraj, Klasa, ICZ, ADDO Tours,
Vojenská zdravotní pojišťovna,
Starorolský porcelán, Druckvo,
časopis Myslivost, Country radio, 
Vlamexa, Fuchs Oil, Vinařství Modrá hora

VAŘÍME S KLASOU - Vaření přímo u podia. 
Mistr Jaroslav Sapík a  kuchaři z  Českoslo-
venského svazu kuchařů budou přímo u po-
dia připravovat zvěřinové pochoutky s použi-
tím kvalitních surovin značky Klasa

ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ KUCHAŘŮ V PRAZE 
pořádá pod záštitou prezidenta Agrární a Potravinářské komory Miroslava Tomana

ve spolupráci s časopisem MYSLIVOST, restaurací U SAPÍKŮ, HALALI, všeobecnou pojišťovnou, a.s., 
Českomoravskou mysliveckou jednotou, OMS Praha-venkov, Klubem trubačů, Klubem vábičů, Klubem autorů,
Středočeským krajem,  Vojenskou zdravotní pojišťovnou, fi rmou ICZ, Vinařstvím Modrá hora, CK ADDO Tours, 

Druckvo, Vlamexa, Fuchs Oil, Country radiem 
a MS Světice, MS Mnichovice, HS Jirny, MS Tisovec a honitbami Mukařov, Vladař, Mníšek, NH Car a Dražejov

 v sobotu dne 19. 9. 2015 od 10.00 na návsi v Klokočné (o. Praha-východ)

VIII. SVATOHUBERTSKÉ KULINÁŘSKÉ SLAVNOSTI

PŘIVÍTÁME DROBNÉ PRODEJCE A VÝROBCE!

PRONÁJEM MÍSTA NA STÁNKY BEZPLATNĚ!

OBJEDNÁVKA STÁNKŮ: 

Dan Poncar, 731 150 981, d.poncar@seznam.cz 

Restaurant U Sapíků, 323 641186, hotel@klokocna.cz

PROGRAM
10.00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
     - myslivecký průvod s mažoretkami
10.20 hod. PROMLUVA u kapličky sv. Huberta
10.30 hod. BESEDA s Martinem Ručinským 
      a Jiřím Krytinářem
11.00 hod. Předvedení PLEMEN loveckých psů 
11.30 hod. Ukázka VÁBENÍ zvěře
12.00 hod. SOKOLNÍCI – statické i letové ukázky
12.30 hod. VYSTOUPENÍ Karla Vágnera a Gabriely Dobrodinské 
13.00 hod. VYHLÁŠENÍ nejlepších čtenářských receptů časopisu Myslivost
13.30 hod. VÝBĚR a BROUŠENÍ nejen loveckého nože
14.00 hod. LOSOVÁNÍ tomboly a soutěže KLASA
14.30 hod. Ukončení programu na pódiu

Prodej ochutnávkových kupónů,na které bude možné ochutnat více 

PO CELÝ DEN: 

Nabídka zvěřinových pokrmů ve stáncích, ochutnávka 

zvěřinových specialit a kvalitních vín, prodej koření, 

mysliveckých klobás, prezentace výrobků značky 

Klasa, nabídka mysliveckých potřeb a doplňků, 

prodej vábniček, nožů, mysliveckých odznaků, knih, 

kuchařek a kalendářů, SOUTĚŽE PRO DĚTI.  

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ A MYSLIVECKÝ DEN OMS ČMMJ PRAHA-VENKOV

NOVINKA: 

KLOBÁSOVÁ POZNÁVAČKA

soutěž v rozpoznávání druhů klobás

Prodej ochutnávkových kupónů,na které bude možné ochutnat více 

NOVINKA: 

tím kvalitních surovin značky Klasa

VIP HOSTÉ PROGRAMU 

Karel Vágner, Gabriela Dobrodinská, 

Martin Ručinský a Jiří Krytinář

VIP HOSTÉ PROGRAMU 

PO CELÝ DEN
CIMBÁLOVÁ MUZIKAJOŽKY ŠMUKAŘE

V PIVOVARU VELKÉ POPOVICE
Klobáskofest
SOBOTA • 19. ZÁŘÍ 2015 • OD 10 DO 17 HODIN

• pivo Velkopopovický Kozel  
• soutěž o „Nejlepší klobásu“  
• výroba klobás • skupina ROCKASS  
• soutěže o ceny • prohlídky pivovaru  
• řemesla

www.pivovar.kozel.cz

Klub U Boudů zve na 
zářijový program v Kolovratech

8. 9. 2015 19 hod. cestopisné úterý – toskánsko 
povídání a vzájemná výměna zkušeností z pobytu v Toskánsku a především v její 
přírodě a vyprávění doplňuje množství fotografií a fotografická výstava.

19. 9. 2015 8.30 hod výlet do atom Muzea javor 51 a do příbramských dolů 
(nutná rezervace – www.rcmacek.cz)

20. 9. 2015 13 hod kolozávod – hřiště s u-rampou organizuje rC MaCeK 

22. 9. 2015 Čchi-kung – beseda s janem horáčkem – vstupné 120 Kč

KONCERTY:
Středa 16. 9. – Neřež
Skupina Neřež je volným pokračováním 
skupiny Nerez, která zanikla v roce 1994. 

Středa 7. 10. – Hradišťan
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební 
seskupení s vysokou uměleckou 
i interpretační úrovní.

Středa 18. 11. – Nezmaři
Folková legenda se v tomto pořadu 
ohlédne za dvaceti lety.

Neděle 6. 12. – Javory
Hana a Petr Ulrichovi

Sobota 12. 12. – Richard Pachman
Hudební skladatel, malíř, zpěvák, spisovatel, 
textař, moderátor, inženýr ekonomie. 

Úterý 15. 12. – Vlasta Redl
Moravský zpěvák, textař, skladatel 
a multiinstrumentalista (hraje na kytaru, 
klávesy, piano, mandolínu, tamburínu 
a další nástroje).

NÁŠ TIP:
Sobota 19. 12. – Aneta Langerová  
– turné Na Radosti 2015
Koncert za doprovodu kapely  
a smyčcového tria

DIVADLO:
Pondělí 14. 9. – Deštivé dny
Autor: Keith Huff
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Americké drama je hrou o síle přátelství 
a zároveň kriminálním příběhem. 

Středa 30. 9. – Hvězda
One women show Evy Holubové   

Čtvrtek 8. 10. – Bosé nohy v parku
Autor: Neil Simon
Komedie o tom, jak důležité je procházet se 
bosýma nohama v parku, když chceme 
s druhým projít celým životem.

Pondělí 26. 10. – Caveman
Autor: Rob Becker
Režie: Patrik Hartl
Hraje: Jan Holík nebo Jakub Slach

Středa 25. 11. – Romantický víkend
Česká premiéra
autor: John Godber
režie: Vojtěch Štěpánek
hrají: Petra Špalková a Jan Novotný
Komedie z manželského života s nadějí 
na lepší časy :–)

Čtvrtek 3. 12. – Úča musí pryč! 
Divadlo Verze
autor: Lutz Hübner
režie: Thomas Zielinski
hrají: David Prachař, Igor Chmela, Linda 
Rybová, Petra Špalková, Jana Janěková ml., 
Kateřina Winterová

KINO:
Nedělní pohádková pásma

Nedělní rodinná odpoledne

Čtvrteční dokumenty

Úterní filmy k zamyšlení

Páteční horory a akční snímky

www.divadlou22.cz, www.kinoucko.cz

FOTO: Helena Kadlčíková

CO VÁS ČEKÁ V DIVADLE U22 
VÝBĚR Z PROGRAMU ZÁŘÍ AŽ PROSINEC 2015

KROUŽKY DOMU UM 
PRO ŠKOLNÍ ROK 
2015/2016

PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 VÁM 
DŮM UM V UHŘÍNĚVSI, 
PRACOVIŠTĚ V BYTOVKÁCH 803 
A DIVADLO U22, NABÍZÍ TÉMĚŘ  
60 DRUHŮ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ 
KATEGORIE.
Zápis do jednotlivých kroužků bude 
probíhat od 1. 9. 2015. Konkrétní 
informace a časy jednotlivých kroužků 
a celou nabídku naleznete na stránkách  
www.dumum.cz. 

OBLAST VÝTVARKY 
A KERAMIKY
• Keramika
• Keramika pro dospělé
• Kerovýtvarka
• Ateliér
• Fimo
• Výtvarné tvoření 

OBLAST HUDBY A TANCE
•  Taneční kroužek 

předškoláci
• Streetdance
• Rock and Roll
• Zumba
• Výrazový tanec/balet
• Flétna
• Kytara

OBLAST TECHNIKA 
A OSTATNÍ
• PC 
• Modelář
• Fotografie
• Stroj času/strategické hry
• Pokusy
• Šachy
• Moderní Yoyování
•  Larp a fantasy, Historický 

šerm

OBLAST SPORTU
• Sportovní hry
• Sportovní školička R+D
• Badminton 
• Stolní tenis 
• Florbal
• Wizards florbal 
• Parkur street
• Atletika

OBLAST DIVADLO U22
•  Centrum pro předškolní 

děti
• Pidiškolka
• Divadlo přípravka
• Divadlo
• Tvůrčí psaní a hraní
• Filmová dílna
• Smíšení pěvecký sbor
• Bicí

TALK SHoW předního 
spisovatele a historika 
Vlastimila Vondrušky 
Centrum na Fialce 

14. září od 19:00 hodin

Diváci se mohou těšit na pořad Oldřich 
z Chlumu – román a skutečnost, který 

není klasickou besedou, ani přednáškou, 
ale jak sám Vondruška říká, jde o talk-

show, v níž se pokouší zábavně vyprávět 
o životě, své literární tvorbě a také 
o životě našich předků. Stejně jako 

jeho knihy ani tento pořad nepostrádá 
nadhled, ale je současně postaven na 

reálných faktech. a protože se Vlastimil 
Vondruška jako spisovatel dívá na 

historické prameny jinýma očima než 
školní učebnice, dozvědí se posluchači 

řadu překvapujících odhalení.

■ Divadlo U22 Uhřínevěs zve na koncert skupiny NEŘEŽ 16. 9. v 19:30 hodin
Skupina Neřež je volným pokračováním legendární skupiny Nerez, která zanikla v ro-
ce 1994. přijďte si poslechnout nádherné písničky Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavské-
ho. Vstupné 210 Kč (balkon 180 Kč). Vstupenky v prodeji na pokladně Divadla u22 
a na portálu www.ticketportal.cz.

■ Klokočenský klobouk 2015 aneb Závody Bicykl Tour a country večer.
19. září na Klokočné, zápis od 8 hod., start závodu v 10 hod., pro V.i.p. závod start 
v 10.30 hod., od 19 hod. společenský večer - hraje Strouhanka Band.
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Info pro vás Info pro vás

Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

Nová letní kolekce španělské značky Mayoral, 
v nabídce český PLEAS a Loap. 

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

• při nákupu nad 500 Kč sleva 50 Kč 
• při nákupu nad 1000 Kč sleva 100 Kč 
Platnost kupónu do 30.  6.  2014

✃

Život v kraji
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DĚTSKÝ DEN
V LIHOVARU
pátek 13.6. od 15,00 hod. 

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

Zábavné odpoledne 
a soutěže
pro děti i dospělé
   soutěžní stanoviště Bambuláci 
  s odměnou
  vystoupení rapperky SharkaSs
  (semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má Talent)

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

PLAKAT_den_detik_70x100_4.indd   1 5/22/14   3:33 PM

www.csob.cz

Nyní navíc obdržíte slevu 15% na pojištění domácnosti 
a řadu dalších výhod jako asistenční služby nonstop zdarma 
a bonus za bezeškodní průběh.

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

Sjednejte si pojištění přímo v ČSOB!
Pohodlně na jednom místě.

Inzerce Říčany 93x40.pdf   1   23. 5. 2014   11:57:06

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

Letošní léto se uskuteční první ročník Diva-
delního léta, během kterého můžete navštívit 
celkem tři divadelní představení. Ta se uskuteční 
ve čtvrtek 31. července, v pátek 1. srpna a v pá-
tek 29. srpna.
31. července Svaté neřesti

Ve čtvrtek 31. července se od dvaceti hodin 
můžete těšit na představení „Svaté neřesti“ v re-

HOTEL zámek BERCHTOLD, Hlavní 6, 
Kunice - Vidovice, tel.: 313 039 741, 
hotel@zamekberchtold.cz, 
tereza.ruzickova@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz

Divadlo kdysi bývalo oblíbenou 
zábavou zámeckých pánů a jinak 
to nebylo ani u rodiny Berchtoldů. 
Ti dokonce sami rádi nastudovávali 
různá drobná představení 
a jejich hraním bavili sebe i své 
přátele. Proto divadlo k zámku 
BERCHTOLD neodmyslitelně patří. 
Je tedy čas na jejich počest v této 
tradici pokračovat.

tvůrci popisují náplň světově úspěšné hry. Ale 
pozor, hra není vhodná pro děti a mládež mladší 
patnácti let.

Vstupné na každé ze tří představení je 280 Kč 
a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v síti Ticket Art nebo na naší hotelové recepci. 
Přijďte a prožijte příjemný a humorný večer 
na divadelním představení na zámku BERCH-
TOLD. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

13. června ABBA
Nezapomeňte na koncert ABBA CZ v amfi-

teátru před zámkem, kde zazní nejslavnější hity 
této popové skupiny. Každý rok je to večer ve 
jménu skvělé hudby, dobré zábavy, tance a vý-
borného zámeckého vína. Takže si ho nenech-
te ujít! Lístky v předprodeji 14 dní před akcí. 
Cena: dospělí 250 Kč; dítě, student, důchodce 
125 Kč, děti do 3 let zdarma.

žii Vojty Nouzáka. Dvouhodinová hra pojímá 
o lásce v minulosti, současnosti i budoucnosti 
a o všem, co k ní patří.
1. srpna Hledám milence, značka spěchá   

Hned v pátek pro vás ve stejnou dobu divadel-
ní soubor Artur přehraje hru „Hledám milence, 
značka spěchá“ v režii Filipa Jana Zvolského. 
Být finančně zabezpečený či se oddat radostem 
mileneckého styku? A co mít peníze i milenku? 
Jak svést nechtěnou manželku k nevěře? Toto di-
lema je hlavní náplní hry o neúspěšném malíři, 
kterého chytila druhá míza. 
29. srpna Táta

V pátek 29. srpna též v osm večer začíná one 
man show „Táta“. Komedie humorně vypráví 
o tom, jak se muži stávají otci a jak se otci stá-
vají dobrými otci. „Vstup dětí do našeho života 
všechno změní. Všichni by se rádi vyspali, ale 
nepodaří se to nikomu. Intimní život jde do háje, 
oba partneři jsou podráždění a unavení…“, tak 

Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé 
mohou nabídnout velké zkušenosti. První tábo-
ry byly organizovány v létě 2004 a od té doby 
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí 
profesionální sportovní zázemí. V případě dešti-
vých dní se program koná v tenisové hale, tělo-
cvičně a v horní restauraci, kde mají děti zázemí. 
Zajištěno je kvalitní celodenní stravování (2x 
svačina, ovoce a oběd) a pitný režim. 

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45 

do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 
do 18:00. Během této doby je pro děti připraven 
bohatý program, který je zaměřen zejména na 
pohybové aktivity a sportování. Program probí-
há pod vedením kvalifikovaných trenérů a jejich 
asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 
dětí ve skupině) a postupně během dne „rotují“ 
po stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní 
bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.

Příměstské tábory v Oáze  
Říčany jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu 
během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 

Tábor je určen pro děti od 5 ti let až do 15 let. 
Pro letošní prázdniny je vypsáno 9 „týdenních“ 
termínů (vždy pondělí až pátek). 30.6. -  4.7., 
7.7.-  11.7., 14.7.-  18.7., 21.7.-  25.7., 28.7  -  1.8., 
4.8. -  8.8., 11.8. - 15.8., 18.8. - 22.8., 25.8. - 29.8.

Cena za týdenní turnus je 3.250 Kč (možná 
účast i jeden nebo více dnů – 650 Kč/den). Za-
jímavá je určitě sleva 500 Kč, která je určena 
všem dětem, které navštěvují tenisovou školu 
Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na více turnusech. 
Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve 
výši 500 Kč/celý turnus.

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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NÁKUPY A SLUŽBY BLÍZKO VÁS



slavíme pět let! děkujeme za přízeň

■ Zákazníci mohou vybírat z před-
ních světových značek. Jsme vý-
hradními dovozci značek TOR-
C1Racing, ZAP TECHNIX, 
MOTION PRO, MEFO MOU-
SSE a MOTO Air. Dále máme vý-
hradní zastoupení pro ČR italské 
firmy ACERBIS, která je vyhle-
dávána pro dokonalé zpracování 
plastových doplňků, což oceníte 
nejen u součástí na motorky, ale 
také u chráničů (na výběr komplet-
ní nabídka chráničů, i pro děti). 

■ Velká nabídka bot na motokros 
(i kloubové), enduro, cestovní i čtyř-
kolky. K dostání také kalhoty, bundy, 
dresy, funkční prádlo, ponožky, brýle, 
rukavice, picí vaky, nepromoky a další. 
■ Přijďte si vybrat přilby v atraktiv-
ních vzorech z nové kolekce – moto-
krosové, enduro, na skútr, cestovní 
i DĚTSKÉ. Přilby jsou odlehčené, 
bezpečné, s karbonovými vlákny.
■ Koupit u nás můžete (něco na ob-
jednávku) veškeré plasty a kryty, ply-
nová lanka, spojkové a brzdové páč-

ky, sedla, nádrže, světlomety, řadičky, 
stupačky, řidítka, řetězové sady, roze-
ty a kolečka, vzduchové i olejové filtry, 
brzdové destičky – zkrátka vše, co je 
potřeba k vyladění a opravě motorky. 

Vzorkový obchod MeFO SpOrT CeNTruM v Srbíně, který nabízí 
velký výběr oblečení a doplňků pro motokros, enduro, cestovní 
motocykly a čtyřkolky, slaví pět let. „Děkujeme všem zákazníkům 
za důvěru a doufáme, že naše zboží vás nezklamalo a dobře slouží,“ 
říká majitel společnosti MeFO SpOrT CeNTruM Jan Strach.

Kontakt: Prodejna MEFO Sport Centrum, Šípková 279, Srbín
tel.: 736 452 405, e-mail: srbin@mefo.cz, www.mefo.cz.

■ Doporučujeme kvalitní německé Mefo Mousse, které jsou vyvíjené a kom-
pletně vyráběné v Německu ve vysoké kvalitě. Tyto mousse vyplní celý prostor 
pneu místo duše, nehrozí jejich proražení jako u duše. Používají je přední světoví 
jezdci side, enduro, ISDE, dálkového endura Paříž-Dakar. U nás z juniorské 
reprezentace podporujeme 3 nejlepší – Radka Větrovského, Petra Poláka a Kryš-
tofa Koubleho. 
■ NOVINKA! Vyzkoušejte vodítko řetězu k rozetě s výměnným kluzákem znač-
ky Acerbis. Toto řešení vám ušetří peníze.
■ Využijte náš eshop.mefo.cz – zboží si můžete nechat dovést na prodejnu 
v Srbíně a vše si vyzkoušet a prohlédnout!
Ještě jednou děkujeme všem našim zákazníkům a doufáme, že jejich přízeň nám 
zůstane nakloněna. 

■ Nabízíme 24 až 30 druhů toče-
ných moravských vín – vybrat si 
můžete z nejběžnějších odrůd bí-
lého, červeného i růžového vína. 
Reagujeme na přání zákazníků 
a do nabídky zařazujeme nová vína. 
K dostání jsou u nás i nejrůznější 
lahvová vína, převážně z Moravy, 
ale také z Francie, Rakouska, Chile 
a dalších zemí.
■ Zákazníci si velmi chválí točený 
spritz – míchaný šumivý nápoj z Pro-
secca, Aperolu a sody, který dováží-
me originál z Itálie. Výtečné a osvěžu-
jící je i točené Emilio Prosecco.
■ Vybrat si u nás můžete z velké 
nabídky kvalitních francouzských 
a italských sýrů a paštik. 

vinotéka v Mnichovicích 
je tu pro vás již 12 let
„Snažíme se zákazníkům nabídnout nejen velký výběr vín, ale 
také příjemné, čisté prostředí a pohodový přístup. Chceme, 
aby se u nás lidé cítili dobře,“ říká paní majitelka Hanka.

Kontakt: Vinotéka Hana Kučerová, Masarykovo nám. 60, Mnicho-
vice, tel.: 777 895 914, otevřeno: Po-Pá 9 – 12.30 hod., 13.30 – 17.30 
hod.(v pátek do 18.30), So 8.30 – 12 hod. 

■ Na začátku září určitě přijďte 
ochutnat náš burčák z morav-
ských hroznů (žádný dovoz).
■ Velmi oblíbený je i výtečný neal-
ko sekt.
■ Zákazníci se k nám vracejí pro 
lahodný a zdravý olej z hroznových 
jadérek a také pro kilovou konzer-
vu kvalitního masa z tuňáka. 

V přátelské atmosféře učíme 
naše studenty angličtinu sku-
tečně používat. Zaměřujeme se 
především na porozumění a kon-
verzaci. Kurzy, které probíhají 
výlučně v angličtině, pořádáme 
pro děti již od 2 let, předškoláky, 
školáky, teenagery i dospělé. Le-
tos budeme navíc otevírat i dva 
delší bloky anglického hraní, 
tvoření, zpívání pro děti (úterý 
odpoledne a pátek dopoledne). 
Výuka probíhá bez stresu, testů 
či zkoušení, naopak přijďte si vy-
zkoušet Vy nás: 

Ukázkové hodiny budou pro-
bíhat v pátek 4.9. od 15 do 18 ho-
din pro všechny, v úterý 8.9. od 
15 do 17 hodin pro děti a v úterý 
8.9. od 17:30 do 18:30 pro dospě-
lé. Ukázkovou hodinu lze domlu-
vit i kdykoli v již běžícím kurzu. 

Najdete nás v Jiráskově 1519 
v Říčanech. 

Veškeré informace naleznete  
na našich webových stránkách 
www.anglictina-ricany.cz nebo 
se ptejte přímo nás na emailu  
ricany@mortimer-anglictina.cz 
nebo na telefonu 602 663 910.

nový školní rok 
u Mortimera

Již šestým rokem se budeme scházet v Mortimer English Clubu, 
abychom všem našim studentům – malým i velkým – ukázali, že učit 
se anglicky může být zábavné a přesto velice efektivní. 

Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

Nová letní kolekce španělské značky Mayoral, 
v nabídce český PLEAS a Loap. 

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

• při nákupu nad 500 Kč sleva 50 Kč 
• při nákupu nad 1000 Kč sleva 100 Kč 
Platnost kupónu do 30.  6.  2014

✃

Život v kraji
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DĚTSKÝ DEN
V LIHOVARU
pátek 13.6. od 15,00 hod. 

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

Zábavné odpoledne 
a soutěže
pro děti i dospělé
   soutěžní stanoviště Bambuláci 
  s odměnou
  vystoupení rapperky SharkaSs
  (semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má Talent)

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

PLAKAT_den_detik_70x100_4.indd   1 5/22/14   3:33 PM

www.csob.cz

Nyní navíc obdržíte slevu 15% na pojištění domácnosti 
a řadu dalších výhod jako asistenční služby nonstop zdarma 
a bonus za bezeškodní průběh.

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

Sjednejte si pojištění přímo v ČSOB!
Pohodlně na jednom místě.

Inzerce Říčany 93x40.pdf   1   23. 5. 2014   11:57:06

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

Letošní léto se uskuteční první ročník Diva-
delního léta, během kterého můžete navštívit 
celkem tři divadelní představení. Ta se uskuteční 
ve čtvrtek 31. července, v pátek 1. srpna a v pá-
tek 29. srpna.
31. července Svaté neřesti

Ve čtvrtek 31. července se od dvaceti hodin 
můžete těšit na představení „Svaté neřesti“ v re-

HOTEL zámek BERCHTOLD, Hlavní 6, 
Kunice - Vidovice, tel.: 313 039 741, 
hotel@zamekberchtold.cz, 
tereza.ruzickova@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz

Divadlo kdysi bývalo oblíbenou 
zábavou zámeckých pánů a jinak 
to nebylo ani u rodiny Berchtoldů. 
Ti dokonce sami rádi nastudovávali 
různá drobná představení 
a jejich hraním bavili sebe i své 
přátele. Proto divadlo k zámku 
BERCHTOLD neodmyslitelně patří. 
Je tedy čas na jejich počest v této 
tradici pokračovat.

tvůrci popisují náplň světově úspěšné hry. Ale 
pozor, hra není vhodná pro děti a mládež mladší 
patnácti let.

Vstupné na každé ze tří představení je 280 Kč 
a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v síti Ticket Art nebo na naší hotelové recepci. 
Přijďte a prožijte příjemný a humorný večer 
na divadelním představení na zámku BERCH-
TOLD. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

13. června ABBA
Nezapomeňte na koncert ABBA CZ v amfi-

teátru před zámkem, kde zazní nejslavnější hity 
této popové skupiny. Každý rok je to večer ve 
jménu skvělé hudby, dobré zábavy, tance a vý-
borného zámeckého vína. Takže si ho nenech-
te ujít! Lístky v předprodeji 14 dní před akcí. 
Cena: dospělí 250 Kč; dítě, student, důchodce 
125 Kč, děti do 3 let zdarma.

žii Vojty Nouzáka. Dvouhodinová hra pojímá 
o lásce v minulosti, současnosti i budoucnosti 
a o všem, co k ní patří.
1. srpna Hledám milence, značka spěchá   

Hned v pátek pro vás ve stejnou dobu divadel-
ní soubor Artur přehraje hru „Hledám milence, 
značka spěchá“ v režii Filipa Jana Zvolského. 
Být finančně zabezpečený či se oddat radostem 
mileneckého styku? A co mít peníze i milenku? 
Jak svést nechtěnou manželku k nevěře? Toto di-
lema je hlavní náplní hry o neúspěšném malíři, 
kterého chytila druhá míza. 
29. srpna Táta

V pátek 29. srpna též v osm večer začíná one 
man show „Táta“. Komedie humorně vypráví 
o tom, jak se muži stávají otci a jak se otci stá-
vají dobrými otci. „Vstup dětí do našeho života 
všechno změní. Všichni by se rádi vyspali, ale 
nepodaří se to nikomu. Intimní život jde do háje, 
oba partneři jsou podráždění a unavení…“, tak 

Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé 
mohou nabídnout velké zkušenosti. První tábo-
ry byly organizovány v létě 2004 a od té doby 
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí 
profesionální sportovní zázemí. V případě dešti-
vých dní se program koná v tenisové hale, tělo-
cvičně a v horní restauraci, kde mají děti zázemí. 
Zajištěno je kvalitní celodenní stravování (2x 
svačina, ovoce a oběd) a pitný režim. 

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45 

do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 
do 18:00. Během této doby je pro děti připraven 
bohatý program, který je zaměřen zejména na 
pohybové aktivity a sportování. Program probí-
há pod vedením kvalifikovaných trenérů a jejich 
asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 
dětí ve skupině) a postupně během dne „rotují“ 
po stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní 
bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.

Příměstské tábory v Oáze  
Říčany jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu 
během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 

Tábor je určen pro děti od 5 ti let až do 15 let. 
Pro letošní prázdniny je vypsáno 9 „týdenních“ 
termínů (vždy pondělí až pátek). 30.6. -  4.7., 
7.7.-  11.7., 14.7.-  18.7., 21.7.-  25.7., 28.7  -  1.8., 
4.8. -  8.8., 11.8. - 15.8., 18.8. - 22.8., 25.8. - 29.8.

Cena za týdenní turnus je 3.250 Kč (možná 
účast i jeden nebo více dnů – 650 Kč/den). Za-
jímavá je určitě sleva 500 Kč, která je určena 
všem dětem, které navštěvují tenisovou školu 
Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na více turnusech. 
Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve 
výši 500 Kč/celý turnus.

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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NÁKUPY A SLUŽBY BLÍZKO VÁS



značka Green Gate je tradice, 
která nikdy nevyjde z módy, 
proto buďte trendy a udělejte 
radost sobě i svým blízkým 
nákupem v apropos. nová 
kolekce značky Green Gate 
podzim/zima 2015 již v prodeji!

www.ricanek.com

Školka Jesle
Cena: 4 600,- Cena: 5 600,-

Celodenní docházka Celodenní docházka

Po-Pá     7 : 30 - 17 : 00 Po-Pá     7 : 30 - 17 : 00

ředitelka Jana Bačovská tel.: +420 722 966 460
2 let

zpátky do školy! od pastelek, přes 
aktovky, penály a tabule, zvýhodněné 
ceny Vám přináší BAMBULE.
 
Letní prázdniny již skončily a je tedy na 
čase zkontrolovat, co dětem chybí ve školní výbavě. BAMBULE 
představuje speciální nabídku školních potřeb i nejrůznějších učebních 
pomůcek za zvýhodněné ceny.

Centrum Lihovar, Barákova 237, 251 01 Říčany

Krásné a originální dorty na svatby, rodinné 
oslavy nebo na narozeniny dětí jsou naší speci-
alitou. Vymyslete si těsto, náplň, velikost, tvar 
i zdobení – všechno zvládneme vytvořit. I obří 
dort pro 50 lidí. Pokud si nevíte rady, přijďte 
a společně vymyslíme nejlepší řešení. 

Ochutnat můžete naše čokoládové, ořechové 
a višňové muffinky, které jsou vhodné i jako vy-

datná a zdravá svačinka pro děti do školy. Stejně 
tak jako bramborové koláčky s lesním ovocem 
– do těsta přidáváme kromě brambor i jogurt. 
Dětem určitě uděláte radost i našimi veselými 
dortovými lízátky, které můžete koupit i po jed-
nom kuse. 

Doporučujeme:
■ Bezlepkový dort z ořechů, mandlí, vajec a čo-
kolády. Mňam!
■ Francouzský dort ze 70% čokolády s lesními 
plody.
■ Belgický dort s čokoládovou pěnou, malinami 
a marcipánem.
■ Svatební koláčky a šátečky, které jsou vhodné 
na jakoukoliv oslavu.
■ Domácí limonády – zázvorová, malinová, 
bezová, mátová, grepová.

oslaďte si u nás začátek školního roku

Cukrářský salon s.r.o., Široká 113/3 (u Ma-
sarykova nám.), Říčany, tel.: 603 165 167 
(Lenka žáková), 606 870 729 
(Silvie Sulanská), výrobna: 603 111 300, 
www.cukrarskysalon.cz.
Otevírací doba: PO-ČT 7:30 – 18:30, 
PÁ, SO 7:30 – 19:00, NE 8:30 – 19:00

Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

Nová letní kolekce španělské značky Mayoral, 
v nabídce český PLEAS a Loap. 

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

• při nákupu nad 500 Kč sleva 50 Kč 
• při nákupu nad 1000 Kč sleva 100 Kč 
Platnost kupónu do 30.  6.  2014
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Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

Letošní léto se uskuteční první ročník Diva-
delního léta, během kterého můžete navštívit 
celkem tři divadelní představení. Ta se uskuteční 
ve čtvrtek 31. července, v pátek 1. srpna a v pá-
tek 29. srpna.
31. července Svaté neřesti

Ve čtvrtek 31. července se od dvaceti hodin 
můžete těšit na představení „Svaté neřesti“ v re-

HOTEL zámek BERCHTOLD, Hlavní 6, 
Kunice - Vidovice, tel.: 313 039 741, 
hotel@zamekberchtold.cz, 
tereza.ruzickova@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz

Divadlo kdysi bývalo oblíbenou 
zábavou zámeckých pánů a jinak 
to nebylo ani u rodiny Berchtoldů. 
Ti dokonce sami rádi nastudovávali 
různá drobná představení 
a jejich hraním bavili sebe i své 
přátele. Proto divadlo k zámku 
BERCHTOLD neodmyslitelně patří. 
Je tedy čas na jejich počest v této 
tradici pokračovat.

tvůrci popisují náplň světově úspěšné hry. Ale 
pozor, hra není vhodná pro děti a mládež mladší 
patnácti let.

Vstupné na každé ze tří představení je 280 Kč 
a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v síti Ticket Art nebo na naší hotelové recepci. 
Přijďte a prožijte příjemný a humorný večer 
na divadelním představení na zámku BERCH-
TOLD. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

13. června ABBA
Nezapomeňte na koncert ABBA CZ v amfi-

teátru před zámkem, kde zazní nejslavnější hity 
této popové skupiny. Každý rok je to večer ve 
jménu skvělé hudby, dobré zábavy, tance a vý-
borného zámeckého vína. Takže si ho nenech-
te ujít! Lístky v předprodeji 14 dní před akcí. 
Cena: dospělí 250 Kč; dítě, student, důchodce 
125 Kč, děti do 3 let zdarma.

žii Vojty Nouzáka. Dvouhodinová hra pojímá 
o lásce v minulosti, současnosti i budoucnosti 
a o všem, co k ní patří.
1. srpna Hledám milence, značka spěchá   

Hned v pátek pro vás ve stejnou dobu divadel-
ní soubor Artur přehraje hru „Hledám milence, 
značka spěchá“ v režii Filipa Jana Zvolského. 
Být finančně zabezpečený či se oddat radostem 
mileneckého styku? A co mít peníze i milenku? 
Jak svést nechtěnou manželku k nevěře? Toto di-
lema je hlavní náplní hry o neúspěšném malíři, 
kterého chytila druhá míza. 
29. srpna Táta

V pátek 29. srpna též v osm večer začíná one 
man show „Táta“. Komedie humorně vypráví 
o tom, jak se muži stávají otci a jak se otci stá-
vají dobrými otci. „Vstup dětí do našeho života 
všechno změní. Všichni by se rádi vyspali, ale 
nepodaří se to nikomu. Intimní život jde do háje, 
oba partneři jsou podráždění a unavení…“, tak 

Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé 
mohou nabídnout velké zkušenosti. První tábo-
ry byly organizovány v létě 2004 a od té doby 
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí 
profesionální sportovní zázemí. V případě dešti-
vých dní se program koná v tenisové hale, tělo-
cvičně a v horní restauraci, kde mají děti zázemí. 
Zajištěno je kvalitní celodenní stravování (2x 
svačina, ovoce a oběd) a pitný režim. 

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45 

do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 
do 18:00. Během této doby je pro děti připraven 
bohatý program, který je zaměřen zejména na 
pohybové aktivity a sportování. Program probí-
há pod vedením kvalifikovaných trenérů a jejich 
asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 
dětí ve skupině) a postupně během dne „rotují“ 
po stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní 
bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.

Příměstské tábory v Oáze  
Říčany jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu 
během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 

Tábor je určen pro děti od 5 ti let až do 15 let. 
Pro letošní prázdniny je vypsáno 9 „týdenních“ 
termínů (vždy pondělí až pátek). 30.6. -  4.7., 
7.7.-  11.7., 14.7.-  18.7., 21.7.-  25.7., 28.7  -  1.8., 
4.8. -  8.8., 11.8. - 15.8., 18.8. - 22.8., 25.8. - 29.8.

Cena za týdenní turnus je 3.250 Kč (možná 
účast i jeden nebo více dnů – 650 Kč/den). Za-
jímavá je určitě sleva 500 Kč, která je určena 
všem dětem, které navštěvují tenisovou školu 
Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na více turnusech. 
Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve 
výši 500 Kč/celý turnus.

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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www.oclihovar.cz 

NÁKUPY A SLUŽBY BLÍZKO VÁS



Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368, Louňovice.
Bližší informace na www.cero.cz 
tel.: 311 240 850, 739 627 840.

Přijďte se podívat na nově vyvzorovanou 
koupelnu z tohoto luxusního materiálu do 
naší prodejny v Louňovicích u Říčan.

dokonalá imitace onyxu 
- velikost dlaždice 
300 x 150cm 
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Nyní v září se zaměřujeme na dřevníky a pří-
střešky na palivové dřevo. V nabídce najdete cel-
kem čtyři typy. Jsou navrženy jako lehké stavby 
bez pevné podlahy a nevyžadují stavební přípra-
vu. Jejich stěny jsou vzdušné, aby umožňovaly 
vysychání dřeva a nabízejí různé sklony střech. 
Vybraný box na dřevo nebo jiné zboží vám do 
3 týdnů dovezeme na vaši zahradu a po dohodě 
i smontujeme. Zboží dopravíme na jakékoliv 
místo po celé ČR.

zaměřeno na přístřešky na dřevo
internetový obchod Dřevo pro 
dům, jehož kvalitu a spolehlivost 
ověřilo mnoho zákazníků ze Zápraží, 
zmodernizoval své webové stránky. 
přehledná nabídka a názorné obrázky 
a fotky vám umožní vybírat ještě 
pohodlněji.

Internetový obchod , www.drevoprodum.cz, 
kontaktní telefon: 606 076 736.

box na dŘevo saM 9 900 kč

dŘevník albert, cena 13 950 kč

Italská móda
Zákaznicím na-
bízím značky, za 
kterými si stojím. 

Preferuji italskou 
módu, která je luxus-

ní, smyslná a romantická. Italské 
značky Blik, Koralline a Leidiro se 
těší na českém trhu velké oblibě. 
Kromě úžasné módy plné žensko-
sti totiž vyrábí modely v limitova-
ných sériích a ve čtyřech kolekcích 
ročně! Takže stále mohou nabízet 

něco nového. Tyto značky jsou zá-
rukou kvalitních materiálů. Dále 
u nás najdete velký výběr kvalit-
ních svetrů a pletáže italských zna-
ček Stefi a Celebrities.

České značky
Spolupracuji s různými českými 
návrháři a designery, těšit se mů-
žete především na zboží z kvalit-
ního úpletu, doplňky, šperky, ka-
belky a kožené pásky s doživotní 
zárukou.

Od roku 2010 pracuji jako stylistka a módní poradce a protože upřednostňuji 
kvalitní a nadčasovou módu před masovou konfekcí z obchodních řetězců, 
otevřela jsem v Říčanech vlastní butik. Věřím, že stále více žen preferuje 
kvalitu zboží před kvantitou a raději si koupí jeden kvalitní nadčasový kousek 
než několik levných a špatně zpracovaných. Gabriela Horová

■ Každý týden doplňujeme nové kousky. Novinky můžete sledovat i na 
Facebooku GABRIELA fashion boutique.
■ Pro své zákazníky pořádáme módní přehlídky.
■ Přijďte si vybrat luxusní kabelky za dobré ceny.
■ Obchod má svoje soukromé a hlídané parkoviště a pro děti je k dispozici 
malý dětský koutek.

Boutique najdete na rohu ulice Dobrovského a Černokostelecké, 
hned vedle autobusové zastávky Rychta. Otevřeno: po-pa 10-19, 
so 9.30- 12:30, po domluvě je možný i jiný termín. Tel.: 776 668 387, 
www.gabrielafashion.cz, email: info@gabrielafashion.cz

Pizza Drive na Vojkově funguje již desátým ro-
kem a pro své zákazníky připravuje nejrůznější 
akce – věrnostní kartičky s pizzou zdarma nebo 
každý týden akční cenu na některou z pizz. Ne-
chybí ani čerstvě pečený pizza chléb a bylinkové 
máslo. Pizza Drive na Vojkově nabízí posezení 
venku i uvnitř a jak název napovídá i možnost 
nákupu přímo z auta (čtvrtka za 27 Kč). Koupit 
zde můžete i vybraná italská vína a další nápoje.

Pizza Drive v Kostelci n. Č. l. je „mladší sest-
ra“. Kromě nabídky 29 druhů pizz si zde můžete 
koupit několik druhů čerstvého pečiva (ne ze 
zamraženého polotovaru). Ochutnejte křupavý 
pšeničný italský chléb, grahamový nebo pravé 
bagetky. Dále zde dostanete skvělý salát cole-
slaw a nechybí ani italské sladké dezerty.

Domácí limča
Pizza Drive také nabízí domácí nepasterizova-
né, nepřeslazené limonády bez chemických pří-
sad. Vybrat si můžete okurkovou, zázvorovou 
a domácí ice tea.

Připravte si profi pizzu doma
Pokud si chcete pochutnat na kvalitní pizze kdy-
koliv doma, „zásobte“ se do mrazáku kvalitní 
mraženou pizzou od nás. Pizzy jsou dělané ruč-
ně klasickou formou z domácího těsta z kvalit-

ních surovin, předpečeny, zamraženy, zabaleny 
a oštítkovány. Doma stačí pouze dopéct na pár 
minut. Tato příprava a zkušenost naší firmy zaru-
čuje kvalitní, chutnou, křupavou pizzu k neroze-
znání od čerstvě upečené a to vše během 8 minut.

Možná už máte závislost
Mnozí z vás již možná mají závislost na pizzu 
z Vojkova (u benzínky) nebo z Kostelce nad 
Černými lesy (u obchodu Billa). Není divu – těsto 
je správně tenké, křupavé a slané, a náplně 
neošizené a vždy z čerstvých surovin. 

Vojkov: objednávky na telefonu: 728 28 28 95, 
adresa: Tehovec 105, otevírací doba: 
Po-Pa: 10-21.30 hod., Ne: 11-21.30 hod.
Kostelec n.Č.l: objednávky na telefonu: 
778 060 535, adresa: Pražská 517, otevírací 
doba: Po-Ne: 10-20.30 hod., www.pizza-drive.cz, 
e-mail: zamrazenapizza@seznam.cz

Pro občerstvení, restaurace a obchody
Pokud máte zájem o naše mražené pizzy do 
svých provozoven, ozvěte se. Rádi k vám 
přijedeme, uděláme nezávaznou prezentaci 
s ochutnávkou pizzy.

Chryzantémy ve všech barvách
Chryzantémy nabízíme v různých 
barevných odstínech a velikostech. 
V nabídce najdete i krásné pod-
zimní macešky, které jsou odolné 
vůči nízkým teplotám a vydrží vám 
kvést velmi dlouho. Pokud je přes 
zimu nezapomenete občas zalít, 
odmění se vám na jaře dalšími 
kvítky. Macešky můžete doplnit 
pestrobarevnými vřesy, které oživí 
vaši zahrádku i v zimních dnech. 
Přijďte a poradíme vám, jak se 
o vřesy i macešky nejlépe starat. 

Na požádání vám osadíme truhlík 
nebo mísu podle vašeho přání na 
počkání. Můžete si přinést i vlastní 
truhlík, či ozdobnou nádobu.

Hit podzimu – roubované vel-
kokvěté ibišky
■ Vyšlechtěné velkokvěté odrůdy 
mohou mít až patnácticentimetro-
vé květy v široké škále odstínů od 
bílé po sytě červenou. Jednotlivé 
květy ibišků nakvétají od června až 
do konce září. 
■ Do vašich zahrádek dále doporu-

čujeme nenáročnou červenolistou 
Tavolu. Listy mají svěže červeno-ví-
novou barvu. Květenství (chocholí-
ky) květů jsou bílá. Plody jsou velmi 
atraktivní a mají jasně červeno-ví-
novou barvu. Tavola je keř plně otu-
žilý a snáší výborně tvarovací řez. 
■ Dále nabízíme půdopokryvné 
jalovce, které jsou odolné, nená-
ročné a velmi efektní. Obvykle 
nepotřebují zvláštní substrát ani 
hnojivo a dají se dobře tvarovat.
■ Stále je čas na výsadbu bylinek 
– nabízíme 15 druhů. Majoránka, 
saturejka, levandule, rozmarýn, 
yzop, petržel, tymián, měsíček, šal-

věj, stévie. Také 
máme Kari koření 
Aladin, což je oblíbená by- linka ve 
Středomoří a Indii a aztécké sladidlo 
neboli Alojsii. Doporučujeme pěti-
listý ženšen, který se používá k po-
silování imunity, k regulaci choles-
terolu, cukru. Má také schopnost 
regulovat krevní tlak, kdy nízký 
zvyšuje a vysoký naopak snižuje.

ibišky, macešky, chryzantémy a ženšen
Zahradnictví Jandl, které najdete v Dobrém poli 
u Kostelce n. Č.l., pro vás připravilo podzimní nabídku.

Záruka kvality a nízké ceny!Vypěstováno v našich sklenících

Zahradnictví Jandl s.r.o. – Skle-
níkový areál Dobré Pole u Kouři-
mi, tel: 736 630 111, email: 
zahradnictvi.jandl@seznam.cz, 
www.zahradnictví-jandl.cz. 

Bowling na Vojkově funguje již 15 
let a za tu dobu si získal velmi dobrou 
pověst. „Vážíme si přízně návštěvní-
ků, a proto se snažíme stále zlepšo-
vat a investovat do vybavení,“ říká 
majitel. „Nyní jsme zmodernizovali 
stavěče kuželek, které jsou plynulejší 
a přesnější. Zakoupili jsme speciál-
ní přístroj na úpravu a čištění drah. 
Návštěvníci jistě ocení i nové osvět-
lení či plazmové monitory, díky nimž 
jsou výsledky lépe čitelnější. 

Už NIKDY žÁDNÝ „žLÁBEK“
Protože k nám rády chodí rodiny 

s dětmi, věnujeme velkou pozor-
nost čistotě a o víkendech je od 
11:00 do 18:00 celá herna nekuřác-
ká. Nejmenší hráči jistě ocení speci-
ální skluzavky pro koule a výsuvné 
vodící lišty, díky nimž koule nikdy 
nespadne „do žlábku“ a děti hra 
více baví. Samozřejmostí je velký 
výběr kvalitních nealko nápojů. 

NEJDŘÍVE STRIKE A PAK 
PIZZA
K jídlu Bowling Vojkov nabízí stu-
denou kuchyni a chuťovky k pivu. 
Nově si můžete objednat čerstvou 

pizzu z pece „od sousedů“ z Pizza 
Drive Vojkov – vyberte si z běžné 
nabídky za stejnou cenu a my vám 
pizzu doneseme.

FIREMNÍ AKCE A NAROZE-
NINOVÉ VEČÍRKY
Hernu si oblíbily i firmy a pracovní 

kolektivy, které zde pořádají přá-
telská setkání. Snažíme se vyhovět 
každému přání a samozřejmě za-
jišťujeme i catering na klíč. Řek-
něte si, co chcete a my to zařídíme. 
Pořádáme i narozeninové oslavy 
pro děti, které se u nás rozhodně 
nenudí.

Nudíte se? zajděte si do vojkova na bowling
Bowling Vojkov nabízí 8 profesionálních bezlankových drah, 
krásné plně klimatizované prostředí a vždy perfektní servis.

Kde nás najdete: BOWLING VOJKOV, U Mototechny 114, Tehovec – Vojkov.

■ Bowling Vojkov si oblíbili i profesionální hráči, kteří k nám jezdí tré-
novat i z Prahy a také se zde odehrávají turnaje Amatérské bowlingové 
ligy. Přihlásit se můžete i vy!
■ Zapůjčení bowlingové obuvi zdarma (po každém použití dezinfikováno).
■ K dispozici bowlingové koule od 6 lb (dětské) do 16 lb.
■ Parkování možné na prostorném parkovišti před hernou.
■ Koukněte se na virtuální prohlídku herny na www.bowlingvojkov.cz.
■ REZERVACE na čísle 323 660 231.

vítám vás v Gabriela fashion boutique!
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při nákupu ledvického uhlí od certifikovaného 
prodejce je 100% záruka na dodání 

ledvického uhlí ze SD Bílina.

objednávky: osobně na adrese strančice, hrdinů 381 po-pá 7:00-15:00 
telefonicky 323 640 122, 777 300 206 nebo emailem: jdvorakuhelnesklady@seznam.cz

Dieselgenerátor má relativně 
jednoduchou úlohu: většinu času je 
v klidu a „čeká“, až dojde k přeruše-
ní dodávky elektrické energie. A pro-
tože dodávka elektrické energie 
v České republice je (až na ojedinělé 
výjimky) velmi spolehlivá, dieselge-
nerátor může na svou chvíli čekat 
řadu měsíců, nebo dokonce let. 

I zařízení, které je převážnou 
dobu mimo provoz, potřebuje pra-
videlnou kontrolu a údržbu. Tu lze 
provádět v zásadě čtyřmi způsoby:
1. Nedělat nic („tak drahé zařízení 
přeci musí fungovat!!“).
2. Provádět údržbu svépomocí 
nebo použít kamaráda.
3. Včas si objednat údržbu u auto-
rizované firmy.
4. Sjednat si již při pořízení diesel-
generátoru Servisní program a pak 
už se nestarat o nic.

Společnost Zeppelin CZ za více 
než dvacetileté působení na trhu 
zabezpečeného napájení elek-
trickou energií instalovala téměř 
3000 záložních dieselgenerátorů 
nebo kompletních energocenter. 
Servisní péče o tuto rozsáhlou 
populaci přinesla řadu poznatků 
a zkušeností. Byla nastavena op-
timální logistika náhradních dílů 

(sortiment, distribuce, výše zásob, 
případně konsignační sklady). 

Na základě těchto zkušeností 
otevřela společnost Zeppelin CZ 
v roce 2015 nový program preven-
tivní údržby a servisu záložních 
dieselgenerátorů, tzv. Asistenční 
služby Zeppelin CZ. Za symbolic-
ký roční paušál získá uživatel ga-
ranci bezplatné odborné profylak-
tické prohlídky, jistotu havarijní 
opravy v nejkratším možném čase 
a zároveň kontakt na dispečink 
servisu Zeppelin CZ, který byl do-
sud k dispozici pouze u „velkých“ 
Servisních smluv. Administrativně 
je proces velmi jednoduchý a jeho 
realizace také. Záložní zdroj je 
v péči odborné firmy a tím se zvy-
šuje spolehlivost jeho provozu i ži-
votnost záložního zdroje. 

Důležitou součástí Asistenční 
služby Zeppelin CZ je vyhodnoco-
vání laboratorních vzorků motoro-
vých olejů (Služba S.O.S.), které 
optimalizuje výměnu náplní oleje 
a výměnu náhradních dílů v olejo-
vém a sacím systému. Tato služba 
se provádí vždy v rámci profylak-
tické prohlídky. Rozbor vzorků 
olejů se provádí v centrální labo-
ratoři Zeppelin CZ v Modleticích, 

a zahrnuje nejen kontrolu kvality 
oleje, ale i obsah dalších nežádou-
cích látek v motorovém oleji. Tuto 
službu poskytuje Zeppelin CZ jako 
jediná firma v České republice

Asistenční služba Zeppelin CZ za-
hrnuje bezplatnou práci a jízdu servis-
ního mechanika na místo provedení 
preventivní prohlídky stroje, bezplat-
nou práci a jízdu při řešení případné 
havarijní situace, službu S.O.S a také 
likvidaci odpadů ze servisní činnosti 
po dobu 1 roku. Cena neobsahuje 

dodaný použitý materiál (oleje, ma-
ziva, díly, vzduchové filtry), ale pro 
Asistenční službu Zeppelin CZ jsou 
použity speciální ceníky náhradních 
dílů s výraznou slevou.

V rámci prohlídky jsou prove-
deny všechny nezbytné korekce 
nastavení stroje na předepsané 
hodnoty a preventivní opravy. Asi-
stenční službu poskytuje Zeppelin 
CZ uživatelům dieselgenerátorů 
Caterpillar, Olympian, FG Wilson 
a dalším s motory Perkins).

asistenční služba zeppelin cz pro servis 
a údržbu záložních zdrojů elektrické energie
Záložní energetický zdroj, který má zajistit dodávku elektrické energie 
ve chvíli, kdy komerční dodavatel svůj smluvní závazek neplní, se 
instaluje především tam, kde by při výpadku elektrické energie mohly 
vzniknout hospodářské škody, případně by bylo ohroženo zdraví či 
životy osob. Ve většině případů se jedná o dieselgenerátor.

Zeppelin CZ 
Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je výhradním prodejcem energetických zařízení 
a motorů Cat® v České republice a dále stavebních, zemních, zemědělských a důl-
ních strojů značky Cat® Společnost zajišťuje jak prodej nových a použitých strojů, 
tak komplexní poprodejní služby. V rámci Půjčovny strojů pronajímá Zeppelin CZ 
svým zákazníkům stroje a zařízení pro stavebnictví, zemědělství, dopravu, průmysl 
i řemeslnou výrobu. Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je součástí nadnárodního kon-
cernu ZEPPELIN GmbH, který provozuje 190 poboček ve 30 zemích světa. Akti-
vity koncernu jsou velmi široké a jsou rozdělené do pěti strategických obchodních 
jednotek SBU (Strategic Business Units) Společnost Zeppelin CZ působí ve třech 
jednotkách: Stavební stroje EU (SBU Construction Equipment), Energetické sys-
témy (SBU Power Systems) a Půjčovna strojů (SBU Rental).

Přijíždí vůz, 
co má šťávu
Přijíždí vůz, 
co má šťávu Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný 

prestižní cenou Red Dot 2014 za design.  
Bohatě vybavený akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto 
jsme pro vás připravili lákavou nabídku, kdy jej můžete získat 
s 5letou zárukou, úsporným TSI motorem, klimatizací, rádiem 
s dotykovým displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše 
s financováním ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás  
a objednejte se na testovací jízdu.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů  
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Přijďte si pro bohatě vybavený akční 
model ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.

skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01  Říčany
Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz

Untitled-41   1 11.8.2015   13:45:09
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Info pro vás Info pro vás

Váš specializovaný servis značek VW, Audi, Škoda, Seat, BMW, Ford.

Opravíme
nejen Renault...

CERNOKOSTELECKÁ 268, 251 01 RÍCANY

www.auto-pilar.cz

Tel.: 323 601 186

auto-Pilař s.r.o.
Černokostelecká 268, říčany, tel. 323 601 186 
www.auto-pilar.cz
info@auto-pilar.cz, prodej@auto-pilar.cz

Společnost ViSion Praha S.r.o., která 
vyvíjí a implementuje vlastní úspěšný 

informační systém, hledá pro pražskou 
pobočku Se Sídlem Ve Všechromech:

oBchodního ZÁSTUPce 
• Náplní práce je komunikace se stávajícími zákazníky, 

vyhledávání nových obchodních příležitostí 
a komunikace s novými zákazníky.

• Nabízíme spoustu práce, nelítostnou konkurenci 
a vynikající kolektiv lidí.

• Požadujeme obchodní znalost IT problematiky 
(vítáme zkušenosti s prodejem ERP systémů), 

samostatnost, důslednost a aktivní přístup
 k řešení problémů.

 
ZKUšenÉho KonZUlTanTa

• Náplní práce je komunikace se stávajícími zákazníky, 
školení, přizpůsobování dodaného systému, 

práce s daty. 
• Nabízíme spoustu práce, nelítostnou konkurenci 

a vynikající kolektiv lidí.
• Požadujeme dobré znalosti IT, znalost SQL 

a zkušenosti s ERP systémy (vítáme i znalost základů 
programování), samostatnost, důslednost a aktivní 

přístup k řešení problémů. 
Svůj profesní životopis zašlete na adresu 

izemanova@vision.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen TUkas a.s.
Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10, tel.: 272 072 219, 272 072 252, fax: 272 703 631, www.tukas.cz, e-mail: volkswagen@tukas.cz

Nový Sharan nabízí stejné pohodlí jako Váš domov. Díky sedmi variabilním sedadlům, elektrickému  

otevírání dveří a řadě chytrých technologií bude mít Vaše rodina i na cestách komfort jako doma. 

Neváhejte a přesvědčte se sami u autorizovaného prodejce.

Nový Sharan s inovativním systémem interiéru. 
Jako doma.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Sharan: 5,0–5,7 l/100 km, 130–147 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

TUkas a.s.

WWW.AUTO-STAIGER.CZ
AUTO-STAIGER CZ a.s., autorizovaný dealer Opel 
Černokostelecká 621/122, Praha 10
Tel.: +420 724 062 652, prodej.opel@auto-staiger.cz

POSPĚŠTĚ SI, 
MIZÍ RYCHLE!
Od 14. do 19. září 2015.

OPEL 500

Navíc získáte:

Originální střešní nosič v hodnotě až 5 000 Kč zdarma

Zimní pneumatiky zdarma při financování Opel Finance

Opel Pojištění s 0% spoluúčastí

Vybrané originální příslušenství 
Opel se slevou až 50 %
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Inzerce Inzerce

restaurace 
v louŇovicích pŘijMe 

poMocnou sílu do 
kuchyně a kuchaŘe. 

tel.: 731 174 624

Technologický park 
(areál VÚ - BUDOVA "G")
190 11 PRAHA 9 Běchovice

Německý ovčák 
štěňata s PP

tm. vlkoš., celočerná
tel.: 733 676 172

ZŠ Mirošovice, 
okres Praha – východ, 

přijme učitele/ku 1. stupně 
na plný úvazek.

Více informací na: 
skola.mirosovice@seznam.cz 

tel.: 608 203 522

RychLE, 
kvALiTně A EkOnOMicky:

•	hrubé	stavby	a základové	desky	
	 za	nejlepší	smluvní	ceny
•	stavby	a rekonstrukce	domů	a bytů
•	zateplení	fasády,	omítky,	podlahy
•	veškeré	zednické	práce	
•	zhotovení	bytových	jader	a práce	uvnitř	
v zimních	měsících	za	speciální	cenu

Zhotovení rozpočtu a poradenství zdarma.
Za zeptání nic nedáte!

Pacov 171, 251 01 Říčany

tel.: 608 966 362, 604 337 325
email: petr.bedrnik@tiskali.cz

www.bedrnik.com

Stavební
rodinná firma

210x100x5
2730 Dřevěné pelety – bílé (bez kůry) z čistého suchého 

smrkového dřeva (piliny a hobliny) – certifikováno 
dle ENplus A1 (EN 14961-2) vyrobené v ČR. 

Aktuální ceny na www.espedi.cz nebo na tel.: 
608 611 208, 777 283 009, 777 283 003.

Sklad v Olešce u Kostelce nad Č. lesy v bývalém JZD. 
Baleno v 15kg pytlích. Na paletě 1050 kg.

Pelety ⌀ 6 mm

OpraVY CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS

Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
pod Jiřím 205, Mirošovice
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Inzerce Inzerce

210x100x5

2730

PELETY Ø 6mm
Dřevěné pelety-bílé (bez kůry) 

z čistého suchého smrkového dřeva
 (piliny a hobliny) – certif. dle rakouské 

Ö-NOrM M7135 – vyrobené v Čr. 
aktuální ceny na 

www.espedi.cz nebo telefonicky 
na tel. 777 283 009, 321 770 400.

Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy 
v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích. 

Na paletě 1050 kg.

 Čenda úklid 
– úklid oken, koberců, sedaček či pravidelné úklidy kanceláří, domů.  

Úklid provádíme profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.

Tel.: 603 874 107, www.cenda-uklid, wbs.cz, cendauklid@seznam.cz

OpraVy CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS

Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
pod Jiřím 205, Mirošovice

advokátní kancelář 
u metra Háje, praha 4 

– veškeré právní služby 
občanům a podnikatelům

– občanské, trestní právo, vymáhání 
pohledávek, smlouvy, rozvody, 

výživné, bytové záležitosti, 
dědictví, exekuce, převody bytů do 
OV vč. všech dalších úkonů, atd. 

tel.: 606125069
e-mail: causa@cmail.cz 

MŠ při o.p.s. 
Olivově dětské léčebně v Říčanech 

hledá učitelku spec. ped. 
e-mail: skola.olivovna@seznam.cz

ZŠ, MŠ, ŠD při o.p.s. 
Olivově dětské léčebně v Říčanech 
hledá učitelku/le/ na nepravidelnou 
výpomoc. Vhodné pro důchodce. 

Tel.: 323 631 120
e-mail: skola.olivovna@seznam.cz

objednávky: osobně na adrese Strančice Hrdinů 381
Po-Pá 7:00-15:00, Prodej 602 330 603, ServIS 604 223 325

jarní slevy

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

slevy

Bytové družstvo pronajme byt 
v Mnichovicích, Husova 810, 

1+1 o výměře 72,7 m2.
Volný k 1. 6. 2015, cena dle dohody.
e-mail:bdprahavychod@seznam.cz

tel.: 739 427 978

pergolu či altán 
můžete mít do 14 dní!
přejete si letošní jaro a léto užít v krásné dřevěné pergole? Těšíte 
se na grilování a setkávání s přáteli v moderním altánu? Všechna 
vaše přání vám pomůže splnit internetový obchod DŘeVO prO DŮM, 
který nabízí širokou nabídku výrobků ze dřeva.

Internetový obchod 
www.drevoprodum.cz , kontaktní telefon: 606 076 736.

elen

dominika

klára

Přijmu kadeřnici do salonu DE JA VU 
v obci Mukařov u Říčan. Platové 

podmínky dle dohody praxe vítána a dále 
hledám paní na pedikúru a manikúru.

Info na tel.: 602 235 005 

Dům 6+kk, 2.500 m2 zahrada
tel.: 737 219 639

PRODEJ
www.ondrejov.com

čalounictví
Josef Vávra

tel.: 603 301 565, 733 299 549
veškeré čalounické práce

www.calounik-vavra.cz

obec louňovice
zveřejňuje záměr pronájmu nebytových 

prostor v objektu č.p. 1 (samoobsluha)

Poslední termín pro doručení nabídek je 18. 9. 2015
do 15.00 hodin na Obecní úřad Louňovice, Horní náves 6, 

251 62 Louňovice. Bližší informace a podmínky na 
www.lounovice.cz – úřad obce – úřední deska záměry obce 

nebo na OÚ Louňovice, tel. 323 660 205, 725 021 850.

obec Louňovice, ulice Obecní, na pozemku p.č.st. 660 o výměře 1411 m2, vlast-
ní provozovna má výměru 257 m2, z toho prodejna 106 m2, sklady a zázemí 151 

m2, včetně rampy, terasy o výměře 89 m2 a přístupových komunikací

za účelem provozování 
obchodu se smíšeným zbožím.

hledáme muže na pomocné práce 
při výrobě nábytku v Říčanech.

Jedná se o práci ve výrobní hale, náplní 
práce je odebírání dílců z výrobní linky, 

balení a expedice nábytku.

V případě zájmu o naší pracovní nabídku 
nás neváhejte kontaktovat

prostřednictvím emailu 
jirousek@nabytekjirousek.eu. 

Nezapomeňte připojit životopis 
a tel. kontakt na Vás.

požadujeme:
- fyzickou zdatnost a manuální zručnost
- spolehlivost, samostatnost, pečlivost

- ochotu pracovat

nabízíme
- nástupní mzdu: 100 kč/hod, 

4 týdny dovolené
- dlouhodobá spolupráce na hlavní 

pracovní poměr
- nástup možný ihned

Hledám svědomitého 
a spolehlivého zahradníka pro 

pravidelnou údržbu 
zahrady v Mnichovicích. 

tel.: 606 470 756

Hledám práci v Praze 
v administrativě, 

středoškolské vzdělání, 
25 let, rodilá mluvčí – 

angličtina, 
kontakt Aleina Lightburn,

tel.: 775 614 780. 
ČISTíRNa PEŘí

ZhoTovENí DEK a PoLšTáŘů
Kutnohorská 475, Kostelec n. Č. l.

Vaše zakázky jsou zhotoveny přímo na místě – 
nedochází k výměně peří. Jsme vaše jistota!

Tel.: 728 696 726, 722 625 882 
otevřeno: dle dohody 
www.cistirna-peri.cz

Bytové družstvo pronajme 
byt v Mnichovicích, Husova 810, 

2+KK o výměře 72,7 m2.
Cena 8 000,- + služby
tel. č.: 739 427978.

tICHovSkÝ
ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

Nabízíme:
● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

Tel: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz 

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
výstavba základových desek

BeTON Strančice s. r. o.

b
e

to
n

á
rk

a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice 
Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966Přijmu řidiče 
dodávky do 3,5 t na 

HPP pro rozvoz u balíkové 
služby DPD region Praha. 

Začátek a konec depo Modletice. 
Nástup možNý ihNed. 

Požaduji: spolehlivost, 
samostatnost, zodpovědnost, 
příjemné vystupování, časová 

flexibilita, výpis z rejstříku trestů, 
praxe vítána. 

Plat 15 – 25 tis. Bližší informace 
na tel: 777 101 437

w

NOVINKA: Dodáváme, montujeme                 

KRBY a KRBOVÁ KAMNA

Dodáváme a montujeme keramické 
KOMÍNY pro pevná paliva i plastová 
odkouření k plynovým kotlům

Provádíme REVIZE a kontroly komínů

tel. 725 504 736, 323 672 701

Úklidová firma hledá 
brigádníka-ci

 na úklid rodinných domů
a mytí oken. Nabízíme dobré 

platové ohodnocení Kč 100,-/hod.
a pravidelnou spolupráci. 

požadujeme čistý Rt a vlastní
automobil. Lokalita praha Východ. 

Kontakt: 
Jana Ryndová 608 145 889.

Bytové družstvo pronajme 
byt v Mnichovicích, Husova 810, 

2+KK o výměře 72,7 m2.
Cena 8 000,- + služby
tel. č.: 739 427978.

prodám zadní sněhovou radlici 
za trakror s gumovým břitem 

š. 3m – nebyla použita.
Tel.: 607 530 323

Vedoucí 
fakturačního odd.
na pobočku Werco - Mukařov (Praha východ)

společnost 
Werco spol. s r.o.
přijme na plný úvazek

Požadujeme:
• praxe v oboru min. pět let
• minimálně středoškolské vzdělání
• časovou a pracovní flexibilitu
• pečlivost, samostatné jednání a rozhodování
• výborné organizační schopnosti
• znalost práce na PC
• znalost účetního programu Pohoda výhodou
• pozitivní přístup

Nabízíme:
• kvalitní zázemí rozvíjející se společnosti
• příjemné pracovní prostředí
• odpovídající pracovní ohodnocení
• pracoviště Mukařov, Praha – východ

Vaše životopisy zasílejte na e-mail: janouskova@werco.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.comcz

Rizikové kácení a úprava korun 
stromů pomocí horolezecké techniky

Údržba a vertikutace zahrad
731 160 030

www.zahradypittner.cz

VeLKoobchod přiJme 
pRodeJce. 

Os. auto a čistý tr. rejstřík 
podmínkou. 

Obchodní zkušenosti výhodou. 
Vhodné i pro aktivní důchodce. 

Výdělek 15.000 – 25.000 kč

tel.: 737 436 427

BUrčÁKoVÁ SeZóna V Pohodičce
Vinotéka pohodička pro vás připravila na září vybrané lahůdky 

– nové ročníky nejlepších moravských vín, sýry, domácí 
paštiky a především BurČÁK. „Těšit se můžete na pravý 

moravský burčák, a to bílý, červený i růžový,“ říká majitelka 
Zuzka Vávrová. „Zákazníkům nabízím jen pravý, technologicky 
správně vyrobený, odkalený burčák, který každý druhý den vozí 

čerstvý z vinařství.“

Kontakt: Kutnohorská 98, Louňovice, tel.: 776 669 961, 
více na www.vinoteka-pohodicka.cz

Během burčákové sezóny (září, říjen)
 otevřeno každý den od 10 do 20 hod. 
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         dodává topenářský a instalatérský materiál  
        na hrubou stavbu i na konečnou kompletaci 

 
 
 
 
 
 
 

 PRONTO Říčany, s.r.o. 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 

 Nová koupelna = lepší bydlení 
 

             Rychlé dodávky – výrazné slevy! 
 

               Zvláštní výhody pro stavební firmy a řemeslníky 

Černokostelecká 152/62,   tel.: 323602235   Po – Pá 7:30 – 17:00  So 8:30 – 12:00 
www.pronto-ricany.cz                                 Vše pro vás - pro zákazníky 
  

Vybavení koupelen + vzorkovna  Voda – topení -kanalizace 
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aquarius invest cz spol. s r.o. − provozovna Všechromy 82 
(150m od nájezdu na D1,exit 15)

výroba a prodej: plastové vodoměrné šachty, 
žumpy, jímky na dešťovou a odpadní vodu, tlaková 
kanalizace, zakázková výroba...

akce: jímky s filtrem a čerpadlem pro závlahu
Prodejní doba: Po – Pá: 8.00 – 16.00 hod., nebo po dohodě
telefon: 323 642 032, 602 285 554
www.aquariusinvest.cz, aquarius@aquariusinvest.cz

vÝMĚNa SKEL 

ZDaRMa 

a ZaPůJČENí voZU 

ZDaRMa

210x100x5
2730

kamenictvijordan@seznam.cz

Zemní PrÁce
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
prodej: písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

737 651 630
www.zemniprace-bartoska.ic.cz

Avensis_Auris_tsusho_210x297.indd   1 21.8.2015   11:16:18

Legner Hotel Zvánovice – 
Lesní Lázně (praha-východ) 

přijme pro dlouhodobou 
spolupráci kolegy na pozice

číšník / servírka
recepční

(brigádně nebo 
na poloviční úvazek )

Tel.: 724 104 148 nebo 
323 649 679

zvanovice@legner.cz
www.lesnilazne.cz
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Inzerce

210x100x5
2730

INSTALKLUB
Tel.: 603 525 617
Email: many74@seznam.cz
www.instalklub.praha-cz.com

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

INSTALKLUB
Tel.: 603 525 617
Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

SUché PaLIvové 
a KRBové DŘEvo

peLeTY a BriKeTY
Štěpkování větví do průměru 10 cm

Sklady-odběrná místa: 
prusice (tel.608 302 917)

Všestary (tel.777 280 341)
Otevírací doba: po-pá: 7-17 So:7-13

ceník: www.broukal.cz

ANGLIČTINA  
PRO DĚTI
dopolední anglická školička
od 3 do 6 let

odpolední kurzy ANJ 
pro školáky a studenty

Kurzy na klíč 
pro MC, RC, MŠ a ZŠ

   Jazyková škola CARPINUS

www.carpinusprodeti.cz

max. 8 dětí

Zkušení lektoři:
certifikovaní 
zahraniční učitelé

Mini - skupinky:

• od 26. září 2015 budou na trhu až na malou výjimku 
pouze kondenzační plynové kotle. kdo má starý kotel 

a chce jej ještě vyměnit za nekondenzaČní, 
které jsou levnější, má poslední možnost! 

• Máte zájem pořídit si nový kondenzační kotel? Obraťte na 
odborníky – společnost Gasterm servis – Říčany, která se 

specializuje na servis plynových kotlů těchto značek: Vaillant, 
protherm, Junkers, Buderus, Baxi, Dakon, Viadrus, John Wood, 
Quantum. Gasterm servis nabízí výměny starých kotlů za nové, 

jejich uvedení do provozu, opravy, seřizování a pravidelné 
odborné prohlídky plynových kotlů, elektrokotlů a také bojlerů 

a příslušenství (regulace).
GasterM servis, rooseveltova 1176, Říčany 

tel.: 323 63 23 94, 602 322 117, express linka: 602 322 116 
e-mail: info@gasterm.cz, www.gasterm.cz

Přijmeme pracovníka do provozu 
likvidace vozidel v Tehovci u Říčan. 

Pracovní náplní bude rozebírání vozidel, 
třídění náhr. dílů, příjem vozidel.

Zaměstnání na hlavní prac. 
poměr. Požadujeme zkušenosti 

s autoopravárenstvím, základní znalosti 
práce s PC a trestní bezúhonnost. 

Prac. doba po – pá 8-17 hod. 
Volejte na 

tel. čísla 602 454 040, 605 238 887

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km  
* Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Zapomeňte na padlé modly včerejška. Přichází vláda  
fantastického designu, panství kvality a pohodlí, království  
sebevědomých. Přichází věk Hyundai Tucson. 

Více na www.hyundai.cz/modely/tucson 

Auto BALVIN spol. s r.o. 
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

A teď tu vládnu já!

Hyundai. Tucson

 

telefony prodej: 602 150 560, 724 080 158, 602 703 868 / telefony servis: 602 105 034, 602 402 643, 602 535 246 
272 930 153, 272 930 404, email: hyundai@hyundaivalousek.cz / www.hyundaivalousek.cz

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km  
* Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Zapomeňte na padlé modly včerejška. Přichází vláda  
fantastického designu, panství kvality a pohodlí, království  
sebevědomých. Přichází věk Hyundai Tucson. 

Více na www.hyundai.cz/modely/tucson 

Auto BALVIN spol. s r.o. 
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

A teď tu vládnu já!

Hyundai. Tucson

 Čenda úklid 
– úklid oken, koberců, sedaček či pravidelné úklidy kanceláří, domů.  

Úklid provádíme profesionální vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.

Tel.: 603 874 107, www.cenda-uklid, wbs.cz, cendauklid@seznam.cz

pronajmu 
suterénní byt 1+1 

v tehově, 4 000 Kč+ služby, 
tel. 607 744 436

Koupím malotraktor
 Vari-Terra 

i v horším stavu.
Tel:777 428 234



Inzerce

ČESKÁ REPUBLIKA: 840 810 810
SLOVENSKO: 00 421 908 989 729

Samonosný přístřešek KC5127 ve velikosti šíře 2,7m x délka 5,1m

 80 760 Kč
2 884 euro

 9 828  Kč
351 euro

 15 449 Kč
552 euro

 35 446 Kč
1 266 euro

 26 195 Kč
936 euro

49 990,-

6 490,-8 450,-

18 431,- 14 931,-

-38%

Zahradní domek Sonata - malý 123x186 cm

Hliníková pergola 300x300 cm

Vešekré foto je ilustrativní. Ceny jsou bez DPH.

Plechová lakovaná garáž 300x500cm

Zahradní domek Deneb 175x234 cm

Více informací na www.hobbytec.cz

Navštivte naše UKÁZKOVÉ CENTRUM (největší v ČR) - 10 min od Prahy
ulice U Mototechny, 251 62 Tehovec / sjezd z hlavní silnice Golf Drive Tehovec

-34%

-43%-48%

-45%


