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Zprávy z obcí (str. 4)
Mnichovice - Nová ČOV 
bez problémů funguje 
– zbývá vyřešit 
odkanalizování Myšlína.

hc slavoj 
velké popovice 

zdraví 
čtenáře

Zveme vás do nového 
obchodu Diana Fish
v Říčanech, který 
nabízí vše od
zavináčů až po 
chobotnici.

Zprávy z obcí (str. 7)

Centrum Na Fialce
v Říčanech uspořádalo 
ve spolupráci 
s časopisem Zápraží
a školou POTAPENI.CZ 
ukázku přístrojového 
potápění.

Info pro vás (str. 21)

Zprávy z obcí (str. 5)
Na jednání zastupitelstva Středočeského 
kraje 15. února se bude schvalovat Plán 
odpadového hospodářství Středočeského 
kraje do roku 2025.
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Úvodník

tiráž

Milí čtenáři!
Únor je měsíc masopustu, tak si zjistěte, zda se 
i u vás v obci koná nějaká masopustní veselice či 
zabijačka. Určitě neseďte doma a zajděte se poba-
vit se sousedy a ochutnat jitrničku či masopustní 
koblihu. V únoru se také můžete vypravit s brusle-
mi na zimní stadion do Velkých Popovic, kde trénu-
jí malí nadějní hokejisté - rozhovor s šéftrenérem 
Martinem Holým najdete na straně 11. A pokud 
zase napadne, popadněte běžky a vypravte se do 
Senohrab na Vávrův palouk nebo do Voděradských 
bučin, nebo na Štiřín...

Krásný „šedivý“ únor přeje Helena Vlnařová, 
šéfredaktorka

Inzerce

Spolehlivost • bezpečnost • jistota • komfort
Maximální stáří vozů 7 měsíců a pojištění se spoluúčastí 1 %

Půjčovna užitkových vozů Volkswagen

Více na www.tukas.cz

Již od 992 Kč/den bez DPH

VW_DRA_print_197x137_v2.indd   1 25.01.16   10:36

Práce, rodina, koníčky – život je dokonalá rovnováha mezi rozumem a emocemi. Užijte si ji s novým vozem Fiat Doblò. Má nový originální a výrazný design, nově navržený  
pohodlný a všestranný interiér, více než 30 nastavitelných poloh sedadel, inovativní systém Uconnect a prostor až pro 7 sedadel, aby se vám dovnitř vešel celý váš svět.

www.fiat.cz

NOVÉ DOBLÒ.  
ŽIVOTEM OVĚŘENÉ.
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Aktivní rodina
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 İ tel. 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz

SLEVY AŽ 170.000 KČ 
PRÁVĚ TEĎ!
Přijďte nás navštívit do AUTO-STAIGER CZ a vyberte si z naší nabídky vozů OPEL, které jsou pro Vás připraveny 
za mimořádné ceny.                                                                                                                                                        

OPEL ASTRA TOP 10

ASTRA COSMO SLEVA

171 208 Kč
Cena po slevě 449 392 Kč

5 dv, 1.6 DTH 100 kW, hnědá metalíza

za mimořádné ceny.                                                                                                                 

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

Slevy u AUTO-STAIGER CZ platí jen do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

VOZY IHNED K ODBĚRU.

Masopust na zápraží držíme, 
nic se nevadíme
■ Kamenice - Lesní MŠ a ZŠ Devětsil ve 

spolupráci s obcí Kamenice zvou 
všechny na masopustní obchůz-
ku doprovázenou prodejem 
řemeslných výrobků a pochu-
tin. Přijďte v neděli 7. 2. na 
Ringhofferovo náměstí! Od 
13.30 h před kamenickou rad-
nicí začíná trh s masopustními 
pochutinami a regionálními ře-
meslnými výrobky značky Zápra-
ží. K tomu bude do tance a k poslechu 
vyhrávat živá kapela. Ve 14 h předáci průvo-
du požádají pana starostu o udělení masopustní-
ho práva a vydají se na obchůzku obcí. V závěru 
obchůzky bude na náměstí rituálně „poražena 
kobyla“. Její vzkříšení se oslaví tancem. 

■ Tehov - Tehovský kulturní spolek zve v sobotu 20. 
února na MASOPUSTNÍ PRŮVOD obcí, spolu 
s koňským spřežením a tentokrát i s novou kape-
lou. Ani letos nebudou chybět vepřové hody.

■ Velké Popovice - V sobotu 27. února se 
pivovarem Velké Popovice rozhostí typic-

ká vůně zabijačkových pochoutek 
a tradiční chuť velkopopovic-

kého piva. Od 10 do 15 ho-
din čeká na návštěvníky již 
sedmý ročník Ladovských 
vepřových hodů. Kromě 
jelit a jitrnic budou na 
programu speciální pro-

hlídky pivovaru spojené 
se školou čepování piva, 

hudební vystoupení a tvorba 
sněhových soch. Do pivovaru 

dorazí i masopustní průvod přímo 
z Velkých Popovic.

■ Strančice - Šešovický masopust ve Svojšovi-
cích se uskuteční 20. 2. Dopoledne se vydáme 
v 11.30 h od Sokola Strančice v průvodu do 
Svojšovic, kde vás čeká zabijačka, jitrnice, 
klobásky, koláče i koblihy. Bohatá tombola 
je připravena pro všechny. Všechny dětské 
masky dostanou odměnu v podobě koláčku, 
ti nejlepší cenné dárky. Pořádá SDH Svojšo-
vice, ČČK Svojšovice, obec Strančice, MC 
Lodička.
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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

    JARNÍ 
PRÁZDNINY

     DÍTĚ
     ZA KORUNU*

www.aquapalace.cz
Více na *
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nová Čov bez problémů funguje – 
zbývá vyřešit odkanalizování Myšlína

Mnichovice – Intenzifikace 
čistírny odpadních vod byla v lis-
topadu minulého roku úspěšně do-
končena, zkolaudována a po dvou 
měsících provozu se neprojevily 
žádné větší komplikace. Čištění 
odpadních vod bylo převedeno na 
novou ČOV již v květnu minulého 
roku. ČOV má celkovou kapaci-
tu 6000 ekvivalentních obyvatel. 
Nyní je využíváno kolem 3500 EO 
a čeká se na připojení nové kanali-
zace ze Všestar. Tento projekt pa-
třil k největším, které město v po-
sledních mnoha letech realizovalo. 
Celá situace byla o to náročnější, 
že zároveň probíhala rozsáhlá ná-
stavba základní školy a také napří-
klad stavba nové třídy školky.

Intenzifikace ČOV byla zaháje-
na v září roku 2014. V otevřeném 
výběrovém řízení zvítězila firma 
Metrostav s nabídkou 64,4 milio-
nů Kč. Projekt byl spolufinancován 
Evropskou unií, Fondem soudrž-
nosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. Kom-
pletně celý projekt, včetně přípravy 
stál 72,8 milionů Kč včetně DPH, 
dotace byla ve výši 52,2 mil. Kč, 
půjčka SFŽP činí 5,8 mil Kč.

S jakými největšími komplikace-
mi jste se museli vypořádat?
„Infarktových“ situací jsme zažili 
během této náročné akce nepočíta-
ně, a proto jsem velmi ráda, že jsme 
celý projekt zdárně ukončili,“ vysvět-
luje starostka Petra Pecková. „Velice 
nepříjemnou situaci jsem musela 
řešit hned na začátku svého sta-
rostování po předání radnice, kdy re-
álně hrozilo, že Mnichovice přijdou 
o nevyčerpaných 14 miliónů korun 
ze získané dotace. Naštěstí se nám 
podařilo u Státního fondu životního 
prostředí vyjednat výjimku a peníze 
se podařilo převést do dalšího roku. 
V současné době ČOV bez kompli-
kací pracuje a projekt je již dokončen 
i po administrativní stránce.

Došlo k nějakým změnám vůči 
původnímu plánu?

Jak stavba pokračovala, aktuální 
situace si žádala změny, na které 
jsme pružně reagovali – napří-
klad se muselo reagovat na špatné 
nestabilní podloží, doplňoval se 
parschallův žlab, zpětná klapka 
z důvodů hrozby povodní, dále 
jeřábek s patkami u čtyř čerpa-
del, aby manipulace s nimi byla 
jednodušší, měnily se povrchy ko-
munikací. Díky naší pečlivé admi-
nistraci Státní fond životního pro-
středí uznal všechny naše změny 
jako způsobilé v plném rozsahu.

Jaká je situace s odkanalizová-
ním Myšlína?
Tato část Mnichovic nemá vy-
budovanou kanalizaci, a proto 

musí být odkanalizování řešeno 
domácími ČOV a čerpáním jímek 
fekálními vozy. Někteří poctivě 
vyvážejí, ale stále se najde hodně 
těch, kteří vypouštějí splaškové 
vody do polí. A tak smrdí rybník 
Obecník, smrdí potok Křiváček 
a okolní studny jsou mnohdy 
kontaminované. Nedávno jsme 
vyzvali část obyvatel kolem ryb-
níku Obecník, aby doložili dokla-
dy o likvidaci odpadních vod za 
3 roky zpětně, což někdo nebyl 
vůbec schopen udělat. Výmluvy 
byly úsměvné. Je tedy jasné, že 
kanalizace je více než potřeba. 
Projekt existuje. Předchozí vede-
ní radnice na něm pracovalo od 
roku 2007. V roce 2009 bylo zís-

káno stavební povolení. O jeho 
prodloužení jsme požádali už 
v létě, doložili jsme všechny po-
třebné dokumenty a v nyní v led-
nu 2016 jsme chtěli podat žádost 
o dotaci do první dotační výzvy 
Operačního programu životní 
prostředí u Státního fondu život-
ního prostředí. Jenže... Nejprve 
se zjistilo, že fond proplácí jako 
uznatelné pouze náklady do výše 
90 tisíc korun na jednoho připo-
jeného obyvatele. Trvale žijících 
obyvatel je k dnešnímu dni na 
Myšlíně 227, což je velice málo. 
Kanalizace je podle projektu 
z roku 2009 oceněna na částku 
117 milionů Kč bez DPH. Což je 
nesmyslná cena. Doufejme, že 
částka byla stejně nesmyslně pře-
mrštěná jako u ČOV, kde se první 
projekt pohyboval kolem 120 mi-
lionů, aby následně klesl pod 100 
milionů a poté se v otevřeném vý-
běrovém řízení vysoutěžila ČOV 
za 53 milionů Kč bez DPH.

Takže je jasné, že se projekt 
musí zrevidovat, přepočítat, 
upravit. Dělali jsme maximum, 
abychom vše do ledna zvládli. 
Členové osadního výboru Myšlín 
okamžitě vyšli do ulic, obcházeli 
nemovitosti a aktualizovali počty 
připojitelných obyvatel. Přesto 
jsme podat žádost o dotaci v led-
novém termínu nemohli, protože 
nemáme tak zásadní věc, jako je 
zanesení tohoto několik let staré-
ho projektu v PRVKÚKu – Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací 
Středočeského kraje. Posled-
ní změna u Mnichovic je z roku 
2006, poté nikdo o změnu nepo-
žádal. Naše žádost by tedy byla 
vyřazena. O dotaci tak budeme 
moci žádat nejdříve za rok. 

Úspěšně byla dokončena i výstavba 
nové třídy Žabiček ve školce – jméno 
vymyslely samy děti. Tento projekt 
je spolufinancován Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Cel-
kové náklady projektu včetně vyba-
vení činí 6 503 957 Kč, celková výše 
dotace je 5 330 819 Kč. Díky této do-
taci bylo z rozpočtu města vydáno 
na tuto krásnou třídu se zázemím 
jen 1 200 000 Kč.

chodím kontrolovat elektroměr – a ono to funguje!
díky tepelnému čerpadlu ušetřím až 45 000 kč ročně

Díky tepelnému čerpadlu můžete ušetřit za 
topení a ohřev vody až 45 000 Kč ročně!

Společnost Verdeon vám navrhne nejúspor-
nější řešení a vše zrealizuje na klíč včetně sta-
vebních úprav. „Naše klienty vždy nejdříve na-
vštívíme a ZDARMA a nezávazně provedeme 
analýzu tepelných ztrát domu, vypracujeme ná-
vrh optimálního řešení a detailně propočítáme 
úsporu a dobu návratnosti investice,“ vysvětluje 

realizační technik Tomáš Němec. 
Kolik tepelná čerpadla stojí? Dokážete klien-
tům pomoci s financováním? A kdy se inves-
tice vrátí?
„Tepelné čerpadlo lze pořídit již od 120 tisíc, při-
čemž investici zvládnou klienti pohodlně splá-
cet díky úspoře na energiích. Pořízení tepelného 
čerpadla tak rodinný rozpočet ve svém důsledku 
vůbec nezasáhne. Pokud jste topili elektřinou, 
tak se návratnost pohybuje kolem 4 až 5 let, 
v případě plynového kotle je návratnost 7 let. 

Jak dlouho trvá výměna starého kotle za te-
pelné čerpadlo?
Nejvýše tři dny, přičemž teplá voda není k dispo-
zici pouze jeden večer. 

Musí se instalace tepelného čerpadla někam 
„hlásit“?
Veškeré administrativní úkony provedeme za 
vás. Nejdůležitější je přitom změna tarifu elek-
třiny na mnohem výhodnější. Díky tomu ušetří-
te nejen za topení, ale i za provoz jiných elektric-
kých zařízení v domácnosti. 

Pokud dojde k poruše, zajistíte servis?
Garantujeme servis do 24 hodin. Záruka na te-
pelné čerpadlo je pět let.

Máte starý kotel, protopíte spoustu peněz, 
a proto uvažujete o výměně za tepelné 
čerpalo? V tom případě se obraťte na 
společnost Verdeon z Doubravčic, která je 
dodavatelem tepelných čerpadel Toshiba, 
jež se vyznačují nejvyšší účinností a dlouhou 
životností. 

Společnost Verdeon má pobočku v Doubravčicích 
a nabízí možnost prohlídky vzorového domu vy-
baveného tepelným čerpadlem. Kontakt: Verdeon 
s. r. o., tel.: 776 111 011, info@verdeon.cz, 
www.verdeon.cz.

Projekt vznikl 
za podpory

Projekt vznikl za podpory

kraj rozhodne, jakou cenu budeme 
platit za odpady v příštím desetiletí 

Na příštím jednání zastupitelstva Středočeského kraje, které proběhne 
v pondělí 15. února, je na programu schválení Plánu odpadového hospodář-
ství Středočeského kraje do roku 2025. Veřejné projednání se konalo těsně po 
novém roce 5. ledna za malé účasti starostů, která byla zřejmě ovlivněna i nedo-
statečnou informovanosti o termínu konání. Ten se na webu kraje objevil těsně 
před koncem roku. Připomínky k předkládanému materiálu bylo možné dodat 
do 11. 1. 2016 na ministerstvo životního prostředí. Způsob finálního projedná-
ní tohoto strategického dokumentu považuji za nešťastný – jako by byl připra-
vován v utajení. Tento materiál, který může výrazně ovlivnit cenu za likvidaci 
odpadů v našich obcích, je nutné řádně prodiskutovat. Rád bych proto touto 
cestou vyzval starosty obcí, aby se v případě připomínek dostavili na jednání 
zastupitelstva, nebo se obrátili na mne či kteréhokoliv zastupitele. 

Ing. Miloslav Šmolík, místopředseda VRR ROP Střední Čechy



ZapraZi.eu  |  76  |  ZapraZi.eu

Zprávy z obcíZprávy z obcí

Restaurant Day Nupaky

neděle 21. 2. 2016, 11:00 – 14:00

Dobroty z jídelníčků Vašich sousedek 

rodinný minipivovar Gwern,  
Benická ulice, Nupaky

Pohostíme Vás:  
francouzskou cibulačkou,  
celerovou polévkou s ostrými bramborovými kostičkami, 
pečenou krkovičkou se zeleninou,  
domácí škvarkovou pomazánkou s domácím pečivem, 
zákusky a kávou,  
preclíky  a tyčkami od handicapovaných dětí z Motýlka,  
pivem Gwern a dalším…

Restaurant Day je festivalem dobrého jídla a pití.  
Každý si může v předem určený den otevřít svoji restauraci, 
kavárnu, bar… u sebe doma, v kanceláři, na zahradě,  
na ulici nebo v parku. Fantazii se meze nekladou.   

Těšíme se na Vás! 

www.facebook.com/restaurantdaynupaky     www.motylek.org

Výtěžkem podpoříme  
děti s handicapy.

MOTYLEK_restaurant_day.indd   1 22.01.16   14:41

potápění na Fialce 
mělo úspěch

Říčany – Sportovně-kulturní Centrum Na Fial-
ce uspořádalo ve spolupráci s časopisem Zápraží 

a školou potápění Františka Pudila (POTAPE-
NI.CZ) ukázku přístrojového potápění. Zájem 
o akci byl veliký a potápění s kyslíkovým pří-
strojem si vyzkoušeli nejen dospěláci, ale i děti. 

Nechyběl ani vicemistr světa v Taekwon-do Vlá-
ďa Machota, který po ztrátě zraku ve svých spor-

tovních aktivitách neustal, ale naopak začal zkoušet 
nové. Potápění si poprvé vyzkoušel v rámci akce „Druhý 

dech“ a od té doby se pod vodu rád vrací. 
Pokud jste akci nestihli nebo byste rádi v potápění pokračovali, ozvěte se 

na email: pudil@potapeni.cz. V případě dostatečného počtu zájemců bude 
otevřen kurz potápění v Centru Na Fialce. Po zvládnutí základních doved-
ností bude kurz pokračovat v potápěčské jámě v Aquapalace Čestlice.

Můžete se zapojit s novým začátkem pololetí 
(únor – červen) do všech kurzů, které pokračují 
nebo se zapsat do úplně nových jako je New Styl 
Dance a Aikido s Kamalem El Afifi z Maroka, 
Pilates s Martinou Bosákovou nebo Body Form 
s Nikol Taulovou. 

V současné době je velký trend připravovat 
programy i pro starší generaci od 50 let. 
Pro nás v SKC to není žádná novinka, protože 
tyto programy již tradičně zařazujeme. Nabí-
zíme vám výběr kurzů, které jsou vhodné i pro 
starší ročníky. Pokud si nebudete jisti, zavolejte 
– rádi vám poradíme.

V pondělí můžete od 17.30 hod. tvořit s Janou 
Galuščákovou nebo si od 19 hod. zacvičit Pilates 
s Bárou Valuchovou. V úterý od 9.30 hod. na-
vštivte lekce zaměřené na prevenci bolestí zad 
pod vedením Marty Princové. Cvičení na velkých 
míčích a s balančními pomůckami podpoří váš 
hluboký stabilizační systém, který ještě umoc-
ní speciální cvičební metoda SM-systém - ve 
středu od 18 hod. s Danou Řehákovou. Pilates 
s individuálním přístupem a fyzioterapeutickým 
zaměřením vede ve čtvrtek od 10 hod. Martina 
Bosáková. Zdravě do kondice se můžete dostat se 
Zdenou Ambrožovou také ve čtvrtek od 18 hod. 
Pátek dopoledne je ideální pro babičky, které si 
mohou se svými vnoučaty, předškoláky, přijít za-
cvičit i zazpívat pod odborným vedením Jarmily 
Horákové, pedagožky pro předškolní děti.

Nejen pro starší ročníky je vhodná čtvrteční 
výživová poradna od 18 hod s Veronikou Mar-
tincovou; a páteční dopolední poradna celostní 
medicíny Lenky Jahelkové se zaměřením na 
detoxikaci organismu podle MUDr. Tomáše 
Jonáše.

 V rodinném klubu Pohoda můžete příjemně 
strávit čas, když doprovázíte děti na kurzy, dát 
si čaj nebo kávu, popovídat si s přáteli a ještě při 
tom sledovat dění v tělocvičně. Ve všední dny od 
9 do 18 hod. je k dispozici mateřské centrum 
s hernou pro děti. 
■ Každý měsíc máme připraveny víkendové 
akce včetně divadel pro děti i dospělé. 
■ Těší se na vás tým SKCENTRA 
www.obecondrejov.cz/skcentrum. 

nikdy není pozdě aneb program  
skc v ondřejově i pro 50+
S novým rokem pro vás Sportovně 
kulturní centrum v Ondřejově opět 
připravilo nepřeberné množství kurzů 
sportovních, tanečních, zdravotních, 
hudebních, výtvarných i jazykových. 

K dispozici máme chatu a v úno-
ru se můžete těšit na otevření zbru-
su nové jurty – krásně vybavené, 
„voňavé“ a příjemně vytopené (jur-
ta je dobře izolovaná, takže je v ní 
krásné teplo). Pro děti je připraveno 
například ručně vyráběné keramic-
ké nádobí, kvalitní spacáky a po-
hankové matrace. Plánujeme také 
přespání v jurtě. „Jurta má skvělou 
atmosféru, jakou kruhová obyd-
lí mají a navíc je postavená z ryze 
přírodních materiálů - dřevo a ovčí 
vlna,“ vysvětluje koordinátorka 
Anna Voňavková. „Děti to navíc 
v jurtě neskutečně baví, protože vy-
padá jako stan, což jim připomíná 
volnost a dobrodružství. Ještě sta-
víme altán s keramickou pecí, tak-

že budeme moci být s dětmi venku 
opravdu za každého počasí.“

V čem jsou lesní školky jiné?
Základ by měl být pro všechna před-
školní zařízení stejný – vychovat 
sebevědomé, zvídavé, 
a především spokojené 
děti, které umí fun-
govat v týmu. V les-
ních školkách však 
máme ještě něco 
navíc – děti jsou více 
spjaty s přírodou a učí 
se pochopit své kořeny, učí 
se vážit si obyčejných věcí. Každý 
den máme program venku a děti mo-
hou naplno vnímat krásy všech čtyř 
ročních období. Lezou po stromech, 

staví si skrýše, pozorují zvířátka, 
v zimě si užívají sníh, v létě dovádí 
ve vodě. V žádném případě to však 
neznamená, že by děti byly „mimo 
civilizaci“. Naopak! Naše děti jsou 
moderní. Jen kromě hraní na počí-
tači umí i lézt po stromech,“ dodává 
s úsměvem paní Voňavková. „Skvělé 
je, že výborně spolupracujeme s míst-
ní státní školkou. Nekonkurujeme si, 
naopak se podporujeme.“

Lesní klub Senohraby není 
uzavřenou společností a připra-
vuje nejrůznější akce a programy 
pro širokou veřejnost. Například 
každou středu od 16 hod. si rodi-
če mohou přijít zacvičit jógu. Hlí-
dání dětí je zajištěno. Přijďte, jste 
srdečně vítáni.

naše Motto: příroda je Moudrá 
uČitelka a les jedno velké hřiště
Milí rodiče, srdečně vás a vaše děti zveme do naší lesní školky. 
Každou každou únorovou středu si mohou děti od dvou let přijít 
vyzkoušet, jak to chodí v lesní školce. Děti ve věku od tří do šesti 
let pak mohou navštěvovat Lesní klub Senohraby prozatím ve 
středu, čtvrtek a pátek. Vybrat si můžete celodenní docházku nebo 
dopolední. Od jara potom zahajujeme celotýdenní provoz. 

Lesní klub Senohraby
Na Pískovně 157, Senohraby 25166
Tel.: +420 777 576 171
E-mail: senohrabysobe@gmail.com

Anna Voňavková je absolvent-
kou mezinárodních a evrop-
ských studií, pracovala jako 
tisková mluvčí Junáka a PR ma-
nažerka filmového festivalu Me-
zipatra nebo Asociace lesních 
školek. S dětmi pracovala ve 
skautu jako vedoucí oddílu, na 
dětských táborech, v Montessori 
školce Cvrček v Pyšelích a jako 
dobrovolnice v uprchlickém tá-
boře v palestinském Nablusu. 
Má dvě děti, syna a dceru. 

Mnichovice – ZŠ T. G. Masaryka se zapojila do 
v pořadí čtvrtého evropského projektu partner-
ství škol Erasmus+ s názvem E.C.B.C. (Europe-
an Contest: a Bilingual Challenge – Evropská 
soutěž: dvojjazyčná výzva). Na projektu spolu-
pracuje mnichovická ZŠ se školami ze Španěl-
ska, Itálie, Polska, Německa, Francie a Turecka. 

Cílem projektu je navázat přátelství a profesní 
spolupráci se žáky, učiteli a rodiči škol ve zmíně-
ných zemích, lépe poznat jejich kulturu, každo-
denní život a v neposlední řadě si pořádně procvi-
čit angličtinu. Témata pro jednotlivá setkání jsou: 
Kulturní dědictví a hudba, Dětská literatura, 

Zdraví a sport, Životný styl a jeho různé varianty, 
Krajina a místa mé rodné země, Historické osob-
nosti a události a Umění: způsob komunikace. 

„Projektu se účastní pečlivě vybraní žáci 2. 
stupně. Absolvovali jsme již čtyři výjezdy – pro-
sinec 2014 Španělsko, březen 2015 Itálie, kvě-
ten 2015 Polsko a říjen 2015 Francie a v březnu 
nás čeká návštěva v Německu,“ vysvětluje ředi-
telka školy Mgr. Marcela Erbeková. „V lednu se 
hostitelské úlohy ujala naše škola. Uvítali jsme 
celkem 30 žáků a 15 učitelů. Hlavním tématem 
českého týdne byla dětská literatura – kromě 
společné práce nad projektovými úkoly, nás če-

kala i návštěva Muzea Josefa Lady v Hrusicích, 
ale zejména společné divadelní ztvárnění Malé-
ho prince v angličtině.“

Koordinátorkou projektu za Českou republiku 
je paní učitelka Mgr. Dominika Švehlová. „Malé-
ho Prince jsme vybrali proto, že na své cestě na-
vštívil celkem 7 planet včetně Země,“ vysvětluje 
paní Švehlová. „I nás je sedm partnerů a tak každý 
dostal za úkol zpracovat jednu část – jednu plane-
tu. Všichni se úkolu zhostili opravdu poctivě, což 
potvrdilo čtvrteční vystoupení před zaplněnou tě-
locvičnou plnou rodičů, mladších i starších souro-
zenců a dokonce se přišli podívat i někteří prarodi-
če. Následný aplaus po zásluze ocenil vystoupení 
všech účinkujících. Atmosféra byla opravdu vyni-
kající, následovala společná večeře, kterou přinesli 
právě jednotlivé ubytovávající rodiny. Poslední 
rodiče s dětmi odcházeli domů kolem 20. hodiny. 

Celý týden proběhl bez problémů, z dotazní-
ků učitelů i dětí vyplynulo, že se jim u nás moc lí-
bilo. A potvrdily to i slzy při sobotním odjezdu.“

Více aktuálních informací a ukázek naší 
práce včetně sestřihu z divadelního vystoupe-
ní najdete na www.europeancontest.eu

Žáci z Mnichovic zahráli  
Malého prince v angličtině
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13. únor
VALENTÝNSKÝ ZÁMECKÝ PLES
V sobotu 13. 2. od 20 hod. se uskuteč-
ní Valentýnský ples, který vznikl pod 
záštitou obce Kunice, TJ Kunice a areálu 
HOTEL zámek Berchtold. Můžete se těšit 
na welcome drink, valentýnské překvapení pro 
dámy, občerstvení, romantickou výzdobu, ame-
rickou ruletu, tombolu o zajímavé a hodnotné 
ceny, vystoupení semifinalisty SuperStar 2015 
Marka Pošty, k poslechu a tanci vám zahraje ka-
pela Bosáci (www.bosaci.cz).
Ceny vstupenek: 
■ Červený sál 500 Kč (kapacita: 40 míst), stoly pro 
8–10 osob. Rezervace pouze pro větší skupiny.
■ Zelený sál 500 Kč (kapacita: 40 míst), stoly 
pro 2, 4 a 8 osob.
Pro účastníky plesu nabízíme výhodné ubyto-
vání s 10% slevou. Rezervace míst na emailu: 
hotel@zamekberchtold.cz.
Vstupenky můžete zakoupit na hotelové 

recepci nebo po úhradě ban-
kovním převodem je rádi 

zašleme poštou. Dopo-
ručujeme vám před 
plesem využít restau-
raci Kouzelná zahrada 
k příjemné večeři. Stůl 

si můžete rezervovat 
na 313 039 747, 604 210 

931, kouzelnazahrada@
zamekberchtold.cz.

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
V zimních měsících jsme pro vás připravili dět-
ská nedělní odpoledne od 15 hod. v sálech zám-
ku. Rodiče mohou využít kavárnu ve vedlejším 
sále. Vstupné pro děti je 60 Kč.
7. února - MAŠKARNÍ DISKOTÉKA
Děti přijďte v maskách a naladěni na tanec. Iva-
na a Ivča, které znáte z Halloweenu, to s vámi 
s maskami roztancují. Nebude chybět soutěž, 
ani vyhlášení o nejlepší kostým.
14. února - VALENTÝNSKÉ DÍLNIČKY
Přijďte si vyrobit krásné dárky – šperky, perníč-
ky, kytičky…

21. února - loutkové divadlo JAK ŠEL KOZ-
LÍK DO SVĚTA
Tato oblíbená pohádka vypráví o Kozlíkovi, kte-
rý musí splnit tři úkoly, aby vysvobodil zakletou 
princeznu. Z Kozlíka se v závěru stane princ 
Rudolf a může být svatba. Pohádka mimo jiné 
naučí děti správně vyslovovat. 
28. února - MODELOVÁNÍ LETADEL
Zveme na výstavu modelů letadel a helikoptér, 
včetně možnosti vyzkoušet si modelování na mís-
tě pod dohledem zkušených modelářů. Každý si 
odnese svůj model domů. Na tuto akci je nutné se 
přihlásit předem na hotel@zamekberchtold.cz.

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

prestižní valentýnský zámecký ples
Únorová nedělní odpoledne pro děti
pokud vás trápí únorové chmury, přijďte je 
zahnat do sportovně kulturního areálu 
HOTeLu zámek Berchtold. Zábavu 
a relax zde najde celá rodina.

Montessori školka 
s profesionální výukou angličtiny

Ve školce vyučují čeští pedago-
gové, ale také rodilá mluvčí z An-
glie. Děti anglický jazyk vnímají 
intenzivně a zcela přirozeně po 
celou dobu pobytu ve školce. Díky 
tomu získají nejen velkou slovní 
zásobu, ale také správnou výslov-
nost. A aby snaha byla měřitelná, 
na konci školního roku mohou děti 
složit zkoušku ve spolupráci s Bri-
tish Council. Po vykonání zkoušky 
každé dítě obdrží certifikát, což má 
pro každé především motivující 
charakter. Děti používají učebni-
ce Cambridge University, která je 
partnerem školky.

TŘÍDY ve školním roce 2015/2016
LOLLIPOPS 
Třída sídlí v prostorách zdravotní-
ho střediska a je určena pro děti od 
2-4 let.

JELLYBEANS
Třída sídlí v novostavbě naproti 
zdravotnímu středisku a je určena 
pro děti od 4-6 let.

Celková kapacita školky je  
30 dětí, což umožňuje individuální 
přístup ke každému dítěti. Školka je 
vybavena moderními pomůckami 
Montessori a také disponuje velkou 
zahradu, kde si děti mohou hrát.

Česko-anglická Mateřská škola 
FIALKA Chocerady 
tel.: 773 054 522, 775 614 778
www.fialka-chocerady.cz

Česko-anglická školka FiaLKa Montessori v Choceradech pro děti 
od 2 do 6 let je oblíbená zejména díky profesionální výuce angličtiny.

■ Přijďte si s námi zacvičit JOGU
Hlídání dětí v ceně (od 2 let).
Kdy: každé úterý 16 – 17.30 h.
Cena: 100 Kč, kontakt: 733 547 696.
MŠ Fialka
■ Od dubna je pro děti od 4 let při-
praveno 1x týdně plavání v bazénu 
v Benešově.

Najdete zde pomoc psychologů, 
psychoterapeutů, sociálních pra-
covníků a psychiatrických sester. 
V naší pobočce v Říčanech aktuál-
ně probíhá několikaměsíční uza-
vřená psychoterapeutická skupina 
určená ženám a obtížím specificky 
ženským. 

Kdo se ještě s psychoterapií 
nesetkal, vězte, není to setkání 
neosobního charakteru s lékařem 
v bílém plášti, ale jde o úzký vztah 
klient – terapeut. Díky němu, po-
stupně budované vzájemné důvě-
ře a za využití odborných metod 
může člověk najít cestu k porozu-
mění toho, co se děje v něm či ko-
lem něj, dosáhnout změny, která 
mu umožní život žít lépe, šťastněji, 
svobodněji… Uzavřenost skupiny 

spočívá v tom, že není možné do 
ní průběhu vstoupit. To, že terapie 
probíhá ve skupině /max. 12 osob/ 
neznamená, že jde o ekonomické 
usnadnění procesu, ale dochází 
tak k větší dynamice. Jde o jakousi 
simulaci toho, co se děje v reali-
tě, začínají se objevovat podobné 
či stejné situace, které zažíváme 
„tam venku“. Pod odborným do-
hledem lze získávat náhled a začít 
se změnou našeho chování či pro-
žívání. Jen porozumění nestačí, 
i když často bývá prvním krokem, 
důležitá je také změna k pozitivněj-
šímu. Ženská skupina se zabývá 
specifickými tématy patřícími do 
ženského světa a je vedena psy-
choterapeutkami – PhDr. Andreou 
Hlubučkovou a Ing. Marií Macou-

novou, které v rámci své profese 
prošly pětiletým psychoterapeu-
tickým výcvikem, jehož součástí 
je i skupinová psychoterapie. Kdo 
jí prošel, resp. jakoukoliv psycho-
terapií, individuální či rodinnou, 
mohl by popsat cestu, kterou si 
absolvoval, aby lépe poznal sám 
sebe. A ta cesta rozhodně není jed-
noduchá. V Terapeutickém centru 
Modré dveře nabízíme terapie in-
dividuální, párové či rodinné. Při 
párové či rodinné pracujeme vždy 
v terapeutické dvojici, tj. terapeuty 
jsou muž a žena. V případě zdra-
votní indikace je možné některé 
terapie čerpat v rámci zdravotního 
pojištění. 

Jestliže se v životě potýkáte se 
situací, kterou nedokážete vyřešit, 
posunout či změnit pohled na ni, 
selhávají všechny ostatní mecha-
nismy, např. popovídat si o potí-
žích s někým blízkým, všeobecně 

se doporučuje nezůstávat s potíže-
mi sám a vyhledat odbornou po-
moc. Říct si o pomoc rozhodně 
není známkou slabosti, protože 
z vlastní praxe víme, že rozhod-
nout se k takovému kroku nemusí 
být snadné. 

V případě potřeby nás oslovte 
na tel.: 725 830 830 nebo pište: 
modredvere@modredvere.cz. 
Kontakty na naše terapeuty nalezne-
te na www.modredvere.cz - O nás.

Projekt byl realizován s finanč-
ním přispěním Středočeského 
kraje.

PhDr. Kateřina Siveková 

Křižáková, ředitelka

terapeutické centrum 
Modré dveře, kostelec n. Č. l.
Centrum nabízí komplexní bio-psycho-sociální pomoc. Naleznete 
zde krizovou pomoc, sociální rehabilitaci a aktivizaci, tři služby, pro 
uživatele bez úhrady. Kdo potřebuje psychoterapii nebo psychologické 
vyšetření, může se na nás také obrátit. Náš tým je multidisciplinární. 

AKCE SOKOLOVNY PRŮHONICE

info@sokolovnapruhonice.cz, T: +420 267 310 506
www.sokolovnapruhonice.cz

ZAČÍNÁME 8. ÚNORA 2016 ZAČÍNÁME 8. ÚNORA 2016 
SPORTOVNÍ KURZYSPORTOVNÍ KURZY

sportovní všestrannost, sportovní všestrannost, 
základní gymnastika, judo, kickbox, základní gymnastika, judo, kickbox, 

dětská zumba, junior be-fi t, dětská zumba, junior be-fi t, 
jóga pro náctileté, golf, sebeobrana jóga pro náctileté, golf, sebeobrana 
pro náctileté, tanečky pro nejmenšípro náctileté, tanečky pro nejmenší

KREATIVNÍ KURZYKREATIVNÍ KURZY
keramika, kreslení pro děti, keramika, kreslení pro děti, 

výtvarný mix

NOVINKY 
hokus pokus, svět v kastrolu, kytarahokus pokus, svět v kastrolu, kytara

KURZY PRO DĚTI OD 2 LET DO 17 LETKURZY PRO DĚTI OD 2 LET DO 17 LET

ČAS KONÁNÍ KURZŮ ČAS KONÁNÍ KURZŮ 
od 10.00 do 18.00 hodinod 10.00 do 18.00 hodin

Zápis do kurzů je možný od 18. 1. 2016Zápis do kurzů je možný od 18. 1. 2016

DĚTSKÉ KURZY
JARO 2016

SOK_det_kurzy_jaro_190x137.indd   1 12.01.16   10:51

Aukce obrazů vydělala 54 351 Kč

Kamenice – Místní základní 
škola po dvou letech uspořádala 
už čtvrtou aukci obrazů spoje-
nou s drobným prodejem výrob-
ků žáků. „Měli jsme připraveno 
asi 70 obrazů do dražby a další 
pro volný prodej,“ říká Pavlína 
Tolarová, ředitelka školy. „Paní 
učitelky připravily domácí ob-
čerstvení. Rodiče si mohli vybrat 
drobné výrobky dětí, mohli na-
koupit obrázky či se zapojit do 
aukce a získat tak obraz, který 

malovali žáci pod vedením paní 
učitelky Salačové. Celková část-
ka získaná z této akce je 54 351 
Kč a bude použita na výukové po-
řady pro žáky a pořady zaměřené 
na prevenci rizikového chování. 
Stálo nás to všechny mnoho času, 
příprav a nervů, ale určitě si mů-
žeme říci – stálo to za to. Věřím, 
že jsme my všichni společně, uči-
telé i kupující, měli krásný pocit 
z toho, že jsme udělali něco pro 
tu NAŠI ŠKOLU.“
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Hokejový klub TJ Slavoj VP má 
zastoupení téměř ve všech kate-
goriích – od minipřípravky až po 
mužstvo A. „Máme radost, že zá-
jem o hokej opět roste,“ říká ma-
nažer TJ Slavoj a šéftrenér mláde-
že Martin Holý. „Zásluhu na tom 
má i projekt „bruslení ve škol-
kách a školách“, kdy TJ Slavoj 
Velké Popovice poskytuje ledovou 
plochu zdarma. Tuto akci vymys-
leli zástupci Slavoje spolu s mým 
otcem před pěti lety a má velký 
úspěch - týdně se u nás vystřídá až 
třista dětí z různých škol a školek 
z okolí. Díky tomu se s bruslením 
a potažmo s hokejem seznámila 
spousta malých dětí. 

Jak probíhá výuka těch nejmen-
ších v HC Slavoj Velké Popovice 
a kolik máte registrovaných dětí 
v nejmladších kategoriích?
Nejmenší děti chodí do minipří-
pravky, kde dostanou od Slavo-
je výstroj, aby pro rodiče nebyla 
počáteční investice veliká. Zde 
ještě nehrají hokej jako takový, 
ale spíše se seznamují s bruslemi 
a pohybem na ledě. Trénují rovno-
váhu a motoriku, která je důležitá 
i v běžném životě. To vše formou 
zábavných her. Pak následuje 2. 
třída, kde už je výuka zaměřena na 
hokejové dovednosti. Tam také ab-
solvují první zápasy. Při trénincích 
klademe velký důraz na to, aby se 
děti rozvíjely po fyzické stránce 
komplexně a také aby tréninky 
byly pestré, vyvážené a zábavné. 
V současné době máme v mládež-
nických kategoriích zhruba 160 
registrovaných dětí, z čehož máme 
velkou radost. Největší část však 
tvoří ti nejmladší. To znamená 1. 
až 4. třída. U starších kategorií je 
to bohužel slabší.

Čím to je?
Hokej stejně jako jiné sporty pro-
chází určitými módními vlnami 
a když skončila „zlatá éra“ po 
úspěchu v Naganu, tak zájem o ho-
kej opadl. Problém je i v tom, že 
starší děti začínají mít jiné zájmy, 
tréninky je přestanou bavit, nechce 
se jim makat. V tomto případě pak 
musí hodně pomoci trenéři a hlav-
ně rodiče, aby své počínající „pu-
berťáky“ správně motivovali a spo-
lečně toto těžší období překonali.

Nehrají svou roli i peníze? „Dát“ 
dítě na hokej asi není úplně levné?
Troufám si říci, že některé sporty 
vyjdou rodiče dráž než hokej. Na-
víc od roku 2010 dostává každý 
klub s organizovaným systémem 
mládeže od Českého svazu ledního 
hokeje výstroj pro začínající hoke-
jisty zdarma. Jak už jsem zmínil 
i náš klub je takto podporován. 

Jaké jsou vaše cíle?
Vytvořit stabilní členskou základ-
nu a malé kluky motivovat tak, 
aby neodcházeli od tohoto sportu 
a měli chuť náš klub reprezentovat 
i ve starších kategoriích. Zároveň 
bylo mým úkolem zajistit kvalitu 
tréninku, což se podařilo. Máme 
profesionální, mladé, nadšené 
trenéry - studenty FTVS a jejich 
pozitivní přístup se přenáší i na 
děti. Jako manažer mám před 
sebou ještě jeden velice náročný 
úkol – sehnat finance na rekon-
strukci našeho stadionu. Což je 
v dnešní době velmi obtížné. A co 
si budeme povídat, náš zimák ne-
patří k nejmladším, takže peněz 
spolyká dost. Již před pěti lety 
hrozilo téměř uzavření stadionu 
kvůli nevyhovujícím technickým 
podmínkám, a tehdy nastoupilo 

současné vedení výboru v čele s Pe-
trem Kotrášem, mým tátou a Jir-
kou Hobzou, a za těch pět let se jim 
podařilo postavit Slavoj zpátky na 
nohy. Bez nich by velkopopovický 
hokej nebyl tam, kde je dnes. Za to 
jim patří obrovské díky. Poděková-
ní patří i našim sponzorům, hlavně 
společnosti Vilímková Dudák & 
partners, kteří nám hodně pomá-
hají. Stejně jako Vláďa Borovička 
a jeho Interiér Říčany. Bez těchto 
sportovních nadšenců, bychom se 
výchově malých sportovců mohli 
jen těžko věnovat. Když už jsme 
v tom děkování, zapomenout ne-
smím ani na obec, která každým 
rokem TJ Slavoj podporuje.

O Velkých Popovicích bylo 
v hokejovém světě hodně slyšet 
v minulém roce, kdy zde tréno-
vala česká reprezentace před 
mistrovstvím světa…
Tímto plníme naše další plány 
– hokej ve Velkých Popovicích 
zviditelnit i za hranice regionu. 
Těší nás, že k nám i nadále jezdí 
trénovat mládežnické reprezenta-
ce. Zájem je i o letní kempy. S tím 
samozřejmě souvisí dobré záze-
mí, které se snažíme maximálně 
vylepšovat. Hodně nám k tomu 
pomáhá i skvělá restaurace Pod 
Ledem a nově zrekonstruovaný 
hotel U Ledu, které jsou součástí 
našeho komplexu. Tímto mi do-
volte, abych vás sem pozval. Stojí 
to za to. Dokážeme pořádat i ruzné 

teambuildingové akce pro firmy, 
což je také super záležitost. Propo-
jit sport se zábavou je perfekní věc. 
Doporučuji všem!

Co byste popřál velkopopovické-
mu hokeji?
Já bych to přání s dovolením trochu 
rozšířil, protože pod TJ Slavoj patří 
i fotbalový a kuželkářský klub, na 
které bych nerad zapomněl. I oni se 
svou mírou podílejí na atraktivitě 
celé TJ. A přeju nám všem, aby i na-
dále stoupala členská základna. Aby 
jsme měli ve svém vedení nadšené 
a schopné lidi, jako je tomu nyní. 
Samozřejmě sponzory, bez nich 
by to nešlo a také podporu a zájem 
veřejnosti. Máme radost, že děti 
i dospělí nemusí jezdit za ostatními 
sporty až do Prahy a můžeme jim 
vše nabídnout tady u nás.

když na hokej, tak do popovic 

nabízíme kurzy na všechna řidičská oprávnění, 
rekvalifikační kurzy a jízdy po praze

Autoškola KUKY nabízí možnost získat všech-
na řidičská oprávnění skupin A, B, C, D, E. Na-
učíte se jezdit s osobním automobilem jak s ma-
nuální, tak nově i s automatickou převodovkou, 
nákladním automobilem, přívěsem, motorkami 
všech kubatur a v neposlední řadě i autobusem. 
Výuku a výcvik můžete absolvovat v běžných 
kurzech nebo formou individuálního studijního 
plánu či rychlokurzem. Pokud si budete chtít vy-
zkoušet pražský provoz, lze absolvovat jízdy po 
Praze. Veškeré školné je možné platit na splátky.

„Na všechny výše uvedené skupiny nabízíme 
i kondiční jízdy. Chodí k nám nejen maminky na 
mateřské dovolené, které se bojí jezdit nebo po-
třebují naučit parkovat, ale také řidiči autobusu, 
kteří si po letech přestávky přestali věřit,“ říká 
majitel autoškoly. „Mnoho zájemců ani netuší, 
že výcvik na nákladní automobil či na autobus 
lze absolvovat jako rekvalifikační kurz ve spo-
lupráci s Úřadem práce. Na bližší informace se 
přijďte informovat k nám do kanceláře. Rádi 
Vám poradíme.“

Pomůžeme Vám získat profesní průkaz tzv. 
profesák
Zajistíme Vám vstupní školení, rozšiřující i pra-
videlné školení řidičů profesionálů. Školení řidi-
čů probíhá v akreditovaném školícím středisku. 
Jste držitelem oprávnění pro skupinu C nebo D 
a nemáte stále profesní průkaz řidiče nebo vám 
propadl? Rádi vám poradíme, jak ho získat za co 
nejvýhodnějších podmínek, např. formou pravi-
delných ročních školení.

Školení řidičů - referentů
Toto školení musí mít podle zákoníku práce 

všichni, kteří při výkonu zaměstnání řídí služeb-
ní vozidlo.

Vrácení řidičského oprávnění
Pokud Vám byl udělen zákaz řízení nebo jste 
dosáhli 12 bodů, pak můžete po uplynutí lhůty 
stanovené zákonem či úřadem, zažádat o vrá-
cení řidičského oprávnění. Autoškola Kuky na-
bízí veškeré služby ohledně vrácení řidičského 
oprávnění. Budete muset absolvovat i dopravní 
psychotest. Naše autoškola spolupracuje se zku-
šenou dopravní psycholožkou. Dopravní psy-
chotesty jsou určeny také pro řidiče profesionály, 
řidiče taxislužby a řidiče záchranných složek.

Autoškola Kuky Říčany, Černokostelecká 526/55a 
(vedle prodejny CZC.cz), tel.: 606 907 544,776 
786 231,www.ridicak-ricany.cz, e-mail: 
autoskola@ridicak-ricany.cz, úřední hodiny: pon-
dělí 8 - 11 a 14:00 - 18:00 hod, středa 14:00 - 18:00 
hod. Ostatní časy kdykoli po telefonické dohodě.

autoškola KuKY v Říčanech nabízí více než 
15 let zkušeností v oboru, profesionální 
a individuální přístup ke každému 
klientovi. Naučte se dobře řídit bez stresu!

■ Nabízíme kurz i kondiční jízdy ve vozidle 
s automatickou převodovkou.
■ V případě zájmu s klienty absolvujeme jízdy 
po Praze, aby si mohli vyzkoušet provoz ve 
velkoměstě.

■ Martin Holý se stal v sezóně 1999-2000 juniorským mistrem světa do 20 let. 
■ Byl vítězem mužské extraligy se Spartou Praha. 
■ V roce 2006 ze zdravotních důvodů ukončil aktiviní hráčskou kariéru. 
Od roku 2008 působil jako trenér v Pražské Spartě, Karlových Varech 
a jako kondiční trenér sportovců. V roce 2012 propojil trenérskou praxi 
s prací manažerskou ve sportu. 
■ Jeho otec Karel Holý byl hokejový reprezentant.

interier říČany - vyrábíMe  
nejprodávanější kancelářský nábytek v Čr

„Máme za sebou několik let 
úspěšného rozvoje společnosti. 
Rosteme jak v objemech prodané-

ho nábytku, tak především v kvali-
tě našich produktů,“ říká Vladimír 
Borovička, ředitel dealerského 

prodeje. „Kancelářský nábytek od 
Interieru Říčany je dnes nejpro-
dávanějším nábytkem na českém 
trhu. Od února 2010 je Interiér Ří-
čany součástí nizozemské skupiny 
Royal Ahrend NV, která patří mezi 
pět největších výrobců kancelář-
ského nábytku v Evropě.“ 

Moderní výrob-
ní závod sídlí 
v Hostivaři, 
kde vzni-
ká profe-
s i o n á l n í 
vybavení 
kanceláří, 
call center, 
z a s e d a c í c h 
místností, nábytek 
do hotelů a ubytovacích zařízení. 
Důležitou součástí sortimentu 
je také vybavení pečovatelských 
domů a domů pro seniory. Žádaný 
je i atypický nábytek vyráběný na 
míru.

příběh jedné z nejúspěšnějších výrobních firem ve svém oboru 
začíná už v roce 1978, kdy interier Říčany vznikl. Tento přední 
výrobce nábytku do kanceláří, hotelů i pečovatelských zařízení se 
dokázal prosadit nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

Bližší informace na www.interier-ricany.cz

Vladimír Borovička vy-
studoval Vysokou školu 

ekonomickou v Praze. V In-
teriéru Říčany se během před-

chozích osmi let postupně stal 
z obchodníka předsedou předsta-
venstva a ředitelem dealerského 
prodeje. Vladimír Borovička je 
ženatý a má dvě děti. 

Alfa je nejprodávanější a nejpoužívanější 
nábytek v České republice

běžkaři ze senohrab 
reprezentovali středočeský kraj

Senohraby – V Ústecké kraji se uskutečnila VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže 
ČR (ZODM). Mladí lyžaři ze Sokola Senohraby byli opět po dvou letech jako repre-
zentanti Středočeského kraje v běhu na lyžích u toho! Středočeská sestava pro běh 
na lyžích byla následující: ktg. ml. žáků - Matěj Skořepa, Dominik Svoboda; ktg. st. 
žáků - Jakub Štolba, Matěj Lukeš; ktg. st. žákyň - Karolina Bedrníková, Bára Stinglo-
vá z Tourist Říčany. Trenéři - M. Svoboda, Jan Oberländer. Výsledky jsou uvedeny na 
webu akce http://odm.olympic.cz/2016
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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

Pavlína Filková
ředitelka MAS
Mobil: 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

Aleš Rudl
projektový manažer MAS
Mobil: 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu

•	 V	novém	roce	nezahálíme	a		jedeme	na	plný	plyn.	
•	 Finalizujeme	výroční	zprávu	roku	2015,	připravujeme	se	na	účetní	au-

dit, vyúčtováváme naše obdržené dotace, dáváme dohromady rozpočet 
a především čekáme na vyjádření kompetentních orgánů k naší zare-
gistrované strategii. Předpokládáme, že budeme muset určité věci do-
plnit, změnit a doladit, jelikož po naší registraci došlo ještě k několika 
změnám v metodikách a pravidlech. Doufáme, že se nebude jednat o nic 
zásadního, co by nějak výrazně prodloužilo vyhlašování výzev na příjem 
projektů. K výzvám připravujeme manuál, tzv. „kuchařku“, která by 
měla být orientačním vodítkem, na co a jak půjde žádat. 

•	 Realizujeme	dva	naše	projekty,	na	které	jsme	získali	dotaci	od	Středočes-
kého kraje. Jeden je zaměřen na environmentální vzdělávání a výstupem 
projektu bude ucelený katalog naučných stezek na Říčansku, což ocení 
především návštěvníci a také školy v rámci dalšího vzdělávání. Druhým 
projektem bude podpořena regionální značka Zápraží originální produkt®. 
Vydáme aktualizovaný katalog všech certifikovaných výrobců a služeb a za-
koupíme další mobilní prodejní stánek, který si mohou naši výrobci, ale 

i obce u nás zapůjčit na akce, kterých se účastní nebo je sami pořádají. 
•	 Pomalu	 začínáme	 sbírat	 síly	 na	 další	 ročník	 úspěšných	 festivalů	 a	 na	

akce, kde se s námi můžete vidět. Těšíme se na Vás!
•	 A	máme	 radost,	 že	 naše	 fotosoutěž	 „Krajina	Říčanska“	měla	 úspěch	

a sešlo se nám hodně Vašich fotografických úlovků. O výsledcích soutě-
že Vás budeme informovat v březnovém vydání měsíčníku Zápraží. 

na čem nyní pracujeme?
Festivaly * Katalog naučných stezek * Fotosoutěž * Výroční zpráva

Přísným sítem certifikační komise prošlo pět nových uchaze-
čů ze sedmi. Uspěli například včelař Jaroslav Kotek ze Zvánovic. 
Jeho 9 včelstev produkuje vysoce kvalitní Zvánovický med po-
cházející z blízkosti rozsáhlých Voděradských bučin. Taktéž včelař 
Michal Kabát představil svoji produkci medu, která komisi rovněž oslovila. 
„Při ošetřování včelstev kladu důraz na kvalitu včelích produktů. Toho doci-
luji léčením bez použití „tvrdé chemie“ a šetrným zpracováním medu s mini-
malizací jeho zahřívání,“ ozřejmil svoji péči o včelstva včelař Kabát. Do klání 
o certifikát se přihlásila i ondřejovská Pekárna ve mlýně. Ta vyrábí mimo jiné 
Ondřejovský žitný bochník a Koláč Ondřej. „Navázali jsme na tradici ručně 
zpracovávaných kváskových chlebů. Náš celožitný chléb je kynutý v kulaté 
ošatce, která mu dodává charakteristický rýhovaný vzhled,“ 
upřesnila Eva Fortinová. Mimo chleba schválila komi-
se i tvarohový koláč s ovocem, jehož korpus je z gra-
hamové mouky. Nese název Koláč Ondřej. Komisi 
též zaujalo Háčkované pohlazení od paní Světlany 
Fašinové. Je znát, že všechna zvířátka a jiné hračky 

jsou vyráběny 
s láskou. 

Třem certifiká-
tům končila dvouletá 
platnost. O prodloužení se úspěšně 
znovu ucházela Zámecká výrobna 
uzenin z Modletic, Kulíškovy dobro-
ty paní Spívalové, což jsou výtečné 
marmelády a sirupy a ručně pletené 
košíky pana Čížka. 

Všem držitelům značky Zápraží 

gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

regionální značku zápraží originální 
produkt® získali noví místní výrobci

Pohled na zasněžené Říčany přes Mlýnský rybník

Veškeré změny po dobu udržitelnosti 5 let od proplacení 
dotace jste povinni hlásit na RO SZIF a MAS musí změny po-
tvrdit. Jsou změny, které můžete realizovat až po schválení, ji-
nak hrozí sankce A, B, C, D (až do výše 100 % vrácení dotace)! 
Zásadní je např. změna místa realizace projektu, změna vlast-
nictví majetku pořízeného z dotace nebo pronájem předmětu 
projektu dalšímu subjektu. V případě, že víte, že dochází k ně-
jakým změnám, kontaktujte nás. Jedná se též o změny názvů 
právní subjektivity, statutárních zástupců a sídla žadatelů. RO 
SZIF provádí kontroly po celou dobu udržitelnosti projektu. 

Poslední realizovaný projekt z výzev MAS byl SZIF proplacen v prosinci 
a my jsme rádi, že se uzavřelo konečné číslo projektů a peněz, které byly 
prostřednictvím MAS do regionu získány. Jde o 98 projektů za 47 796 192 
Kč. S úspěšnými projekty je stále spojena nezbytná agenda a tak monito-
rujeme a vykazujeme vytvořená pracovní místa, řešíme hlášení o změnách 
a připravujeme pro SZIF na vyžádání podklady k projektům, které si prů-
běžně žádá audit Evropské komise. 

upozornění pro úspěšné 
žadatele ve výzvách Mas!

Připomínáme, že od ledna došlo 
ke změně obsazení naší kance-
láře MAS Říčansko a k převedení 
telefonních čísel. Prosím, pozna-
menejte si, Ludmila Třeštíková – 
koordinátorka MAS pracuje nyní 
pro město Říčany na projektu 
místních akčních plánů (MAP) 
pro oblast školství. Nový kontakt 
naleznete na stránkách města. 
Původní číslo je stále funkční 
a dovoláte se do kanceláře MAS.

co je nového v Masce?

!
profesionální kytice, originální věnce a dárky pro radost
přijďte si pro inspiraci na Valentýna

V obchodě najdete i celou řadu 
výrobků, které poslouží jako milé 
dárky. Paní majitelka vám ráda 
poradí a připraví krásný dár-
kový balíček. Přijďte si vybrat 
z velké nabídky svíček – nechybí 

ani archanděl-
ské, čakrové či 
tělové svíce. 
Možná vás za-
ujmou vyklá-
dací a andělské 
karty, drahé ka-
meny a šperky z nich, 
přírodní mýdla, porcelánové 
konvičky a čaje, ručně šité nahří-
vací polštářky, ale také med nebo 
skvělé marmelády od místních 

výrobců… Velmi žádané 
jsou i přípravky z přírodních 

éterických olejů NOBILIS a Ba-
chovy esence, které lze namíchat 
na míru.

„Snažím se ve svém obchůd-
ku nabízet to, co je mi blízké,“ 
říká Zdeňka Budínová. „Budu 

ráda, když u mě objevíte něja-
kou věcičku, která vám udělá 
radost.“

V Říčanech na Černokostelecké byl otevřen nový obchod Spirit - květiny, 
dekorace, dárky, který se specializuje na profesionální vazby z řezaných 
květin a výrobu originálních věnců a dekorací. 

Spirit-květiny, dekorace, dárky. 
Černokostelecká 536/84, Říčany 
tel.: 734 740 001 
email:zdenkabudin@seznam.cz 
www.zdenkabudinova.cz

Speciální SLEVU 5 % 
na veškerý sortiment 

můžete čerpat 
celý únor. 

Vážené a milé zákaznice, přijďte k nám do 
obchodu do OC Lihovar Říčany „omrknout“ 
zbrusu novou jarní kolekci Mayoral. Využijte 
také poslední možnost nakoupit zimní obleče-
ní se značnými slevami. Nabízíme velikosti až 
do 172 cm.

Přijďte „omrknout“ novou 
jarní kolekci Mayoral 
a využít zimní výprodej

Móda Klárka, OC Lihovar Říčany
Otevírací doba: PO-SO 9:00 -20:00
NE 9:00-19:00, tel.: 737 39 30 39
e-mail: info@modaklarka.cz, www.modaklarka.cz

Víte o tom, že mnoho obchodů s dětským textilem nabízí oblečení, které 
může způsobit ekzém či svým obsahem ftalátů i závažné onemocnění? 
Každá role látky, nežli z ní španělská firma MAYORAL začne šít, je pod-
robena přísným testům. Taktéž český PLEAS i německý BLUE SEVEN 
dbá na absolutní zdravotní nezávadnost svých výrobků. 

Firma S.O.S. OKNA s.r.o. vás 
zve do vzorkové prodejny v OC Li-
hovar v Říčanech, kam můžete po 
telefonické domluvě kdykoliv přijít 
a domluvit si realizaci. Zaměřu-
jeme se na plastová okna a dveře, 
hliníková okna a dveře, dřevěná 
eurookna, střešní okna a garážová 
vrata. Provádíme instalaci a mon-
táž parapetů, žaluzií, sítí proti 
hmyzu, ornamentální skel a rolet. 
Pomůžeme vám navrhnout a kom-
pletně zrealizovat zimní zahradu. 
„Umíme“ i montážní a demontáž-
ní práce, zednické práce a ekolo-
gickou likvidaci starých oken. 

Opravy a servis oken, dveří, ková-
ní a klik
Máte poškozené dveře či okna? Vše 
dokážeme opravit! A nezapomeň-
te, že i novější okna či dveře se musí 
dobře udržovat, aby plnily správ-
nou funkci a dlouho vám vydržely. 
■ Provádíme promazání, seřízení, 
revizi oken a dveří, výměnu ovláda-
cích klik a kování.
■ Výměnu prasklých a poškoze-
ných skel, dveří i rámů. 
■ Výměnu těsnění u oken a dveří.
■ Opravu špaletových oken.
■ Opravu žaluzií, parapetů a sítí 
proti hmyzu

■ Kontrolu funkčnosti a měření 
tepelné prostupností oken a dveří 
termokamerou.

NONSTOP SERVIS DO 24 HO-
DIN 
Pro případ nejvyšší nouze posky-
tujeme pohotovost 24 hodin den-
ně. Standardní podmínky dodání 
ostatních služeb jsou 2 až 4 týdny 
dle rozsahu a složitosti zakázky. 
Díky dobré péči o zákazníky jsme 
získali jsme ocenění „Spolehlivá 
firma“.

Opravíme každé okno i dveře

S.O.S. OKNA s.r.o., Obchodní Centrum Lihovar, Barákova 237, Říčany, 
gsm.: +420 776 608 738, e-mail: vanek@sosokna.cz, www.sosokna.cz

Dvířka pro kočku

I taková okna umíme opravit
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Máte zájem o prohlídku či nezávaznou 
poptávku? Kontaktujte naše obchodní oddělení. 

sales@parkhotelpopovicky.cz 
+420 702 144 893 

Park Hotel Popovičky 
Ke Kostelu 13, 251 01 POPOVIČKY 

www.parkhotelpopovicky.cz 

 

Hotelový komplex Park Hotel Popovičky  
je ideální volbou pro Vaše konference, jednání 

nebo firemní večírky. 
 

Zajistíme Vám konferenční prostory, catering, 
ubytování, wellness a doplňkové služby pro Váš 

teambuilding.

Logo - Kombinované logo s balónem

Kombinované logo nemusí být vždy používáno jako celek, lze oddělovat 

jeho jednotlivé části. Vzdálenost mezi logy není daná, balón je umístěn 

vždy vlevo od loga RE/MAX.

Pro aplikaci kombinovaného loga jsou určeny originály v digitální podobě

- k dispozici jsou obě varianty (barevná i černobílá) s přesným vymezením 

tvaru a barevnosti.

Velikost kombinovaného loga je odvozena od velikosti loga RE/MAX.

Nesmí být menší než 8 mm. Doporučená ochranná zóna vymezující

plochu okolo kombinovaného loga, do které nesmí zasahovat text

nebo jiný grafický prvek, činí cca 10 % šířky kombinovaného loga.

13

Název

Název

DESIGN MANUAL

Název

Magic Hill 
s novou budovou 

měníme image.

Jak se Vám líbí 
nové logo?

Mateřská škola a Základní škola
s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o.

www.magic-hill.cz

inzerat_logo_sirka.indd   2 15.1.2016   23:03:25

Bližší informace 
p. Jana Kadeřábková

Tel.: 323 618 272,  
733 340 061

Váš problém vyřeší služby 

denního  
stacionáře OLGA 

při DPS Senior v Říčanech.

Potřebujete pomoc s péčí  
o Vaše blízké v seniorském věku?

POMŮŽEME VÁM!

Realitní kancelář V ŘÍČANECH je tu pro Vás!

Zvažujete prodej Vaší nemovitosti? Zavolejte nám! 

REMAX prodává nejvíce realit na světě. 
Prodáme i tu Vaši, nebo Vám jen poradíme.

Skvělý servis a férové jednání.

Ing.Filip Kovařík
certifikovaný makléř
tel.: 606 815 838 
e-mail: filip.kovarik@re-max.cz 

Ing.Monika Pešková
certifikovaná makléřka
tel.: 773 981 729 
e-mail: monika.peskova@re-max.cz

„váš zahradník“ vám nabízí tyto zahradnické práce:
■  Realizace zahrad včetně jejich navržení.
■  Údržba zahrad – jarní, podzimní, celoroční.
■  Terénní úpravy zahrad, parkové úpravy.
■  Pokládka travních koberců, zakládání trávní-

ků výsevem.
■  Realizace závlahových systémů Rain Bird.
■  Údržba travnatých ploch: sezónní hnojení, 

vertikutace, sečení, chemické ošetření.
■  Tvarování živých plotů, solitérních dřevin 

a zelených stěn.
■  Řez ovocných dřevin.
■  Zahradní zídky – gabionové, suché, zděné, 

z betonových prefabrikátů.
■  Chodníky a cestičky (štěrkové, pevné, štěpkové…)
■  Alpina a skalky, trvalkové záhony, výsadba 

letniček.

■  Rizikové kácení, odstraňování náletových 
a nevhodných dřevin, frézování pařezů.

■  NOVĚ – KVĚTINOVÉ VAZBY, DEKORA-
CE, VĚNCE – rodinné oslavy, svatby, spole-
čenské akce, exteriérové a interiérové dekora-
ce, celoroční výzdoba.

Těšíme se na spolupráci s vámi – na nové rea-
lizace i na naše stálé zákazníky, kterým tímto 
děkujeme za důvěru v naší činnost, která je nám 
potěšením a zároveň stálou inspirací.

VÁŠ ZAHRADNÍK - MUKAŘOV-SRBÍN, 
tel.: 602 800 909, www.budkazahrady.cz

VIP
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28. 2. 2016 
– 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

Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

Kurzy i v Kostelci n. Č. l. a Jesenici

11. únor
■ Ondřejov – SKC zve na ukázkovou lekci NeW STYL DaNCe s Kamalem el 
afifi z Maroka, od 16.30 hod (malý sál v 1. patře). SKC zve také na lekce piLa-
TeS ve čtvrtek od 10 do 11 hod s profesionální lektorkou Martinou Bosákovou 
(malý sál v 1. patře).
■ uhříněves – Divadlo u22 od 19.30 do 21.00 h uvádí hru Tolik hlav, autor a re-
žie: Kamil Střihavka, hrají: Jan Dolanský, Jan Zadražil, Zdena Hadrbolcová, 
Kristýna Leichtová.
Silný příběh o přátelství na pozadí rockové muziky 70. let. přátelství a zrada 
v kontextu přelomu 70. a 80. let v Československu. „rád bych dal přivonět 
k této době nejen současné mladé generaci očima jejich vrstevníků, ale i všem, 
kteří mají tato léta ještě v paměti,“ říká Kamil Střihavka.
Vstupné 350 Kč (balkon 320Kč).
■ Mukařov – MC Mukařovsko zve na tvořivý večer pro dospělé od 20 hodin 
(budova bývalé školní družiny v příčné ul.). Domů si odnesete vlastnoručně 
vyrobený šitý korálkový náramek. Bližší info na tel.: 605 125 589

12. únor
■ Ondřejov – SKC zve na ukázkovou lekci aiKiDO s Kamalem el afifi z Maro-
ka, v úterý od 19 hod a v pátek od 18,30 hod (malý sál v 1. patře)

13. únor
■ Kunice - VaLeNTÝNSKÝ ZÁMeCKÝ pLeS od 20 hod. pod záštitou obce 
Kunice, TJ Kunice a areálu HOTeL zámek Berchtold.
Můžete se těšit na welcome drink, valentýnské překvapení pro dámy, občerst-
vení, romantickou výzdobu, americkou ruletu, tombolu o zajímavé a hodnotné 
ceny, vystoupení semifinalisty SuperStar 2015 Marka pošty, k poslechu a tanci 
vám zahraje kapela Bosáci (www.bosaci.cz).

14. únor 
■ Ondřejov – SKC zve na lekce BODY FOrM v neděli od 19 do 20 hod s Nikol 
Taulovou (malý sál v 1. patře), lekce se koná ještě 21. 2.

21. únor
■ Ondřejov – SKC zve v neděli na akci Balantes a Fyzio-fitness, přední lek-
torkou Českého svazu aerobiku Míšou poláškovou-Komrskovou. prezence 
v 8.30 hod, od 9 hod do 11.15 hod cvičební program. Doporučujeme přihlásit 
se předem kvůli zajištění potřebného náčiní www.obecondrejov.cz/skcentrum.

■ Zápis do ZŠ Vyžlovka se uskuteční v těchto termínech: pátek 12. Února 
od 17.00 – 18.00 hodin, neděle 14. února od 10.00 – 11.00 hodin. S sebou: 
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou při-
hlášku (nebo ji vyplníte na místě). Info na e-mail: zsvyzlovka@gmail.com.

StaVění ptačích budek a krmítek V muZeu Říčany
11. února od 16.00 - 18.30 h
Tradiční akce pro děti i dospělé. přijďte si s námi sestavit ptačí budku či krmítko 
na zimu. Na výběr bude klasická budka s kulatým vletovým otvorem, sýkorník, 
nebo rehkovník, polobudka pro rehky, konipase, lejsky a další druhy ptáků žijící 
v polodutinách.Dozvíte se, jak se správně budka zavěšuje, kdy je vhodné ji čis-
tit a které druhy ptáků ji mohou osídlit. Kromě samotné stavby budek z připra-
vených dílů se můžete zapojit i do doprovodného programu s ptačí tematikou. 
přijít můžete kdykoliv v průběhu akce.
Cena materiálu na jednu budku je 170 Kč, na krmítko 200 Kč.

Vstupné na doprovodný program zdarma. pořádá Muzeum Říčany a ekocen-
trum Říčany.

ÚnoroVé koncerty V dIVadle u22 V uhŘíněVSI
15. února od 19.30 h karel plíhal
Jemná a hravá poetika, komorní atmosféra. inteligentně humorné, často vyzrá-
le sebeironické texty nebo krátké veršovánky uvozující či doplňující jednotlivé 
písničky. a především: famózní kytarové umění. Valčíky, blues, latinskoame-
rické rytmy, swing i typické náladovky, hrané nezaměnitelnými zvětšenými 
a zmenšenými durovými akordy – to vše zvládá Karel plíhal s lehkostí a bra-
vurou. Vstupné 290 Kč.

18. Února od 19.30 h radŮza s kapelou
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, začínala s převážně 
bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvač-
ka Zuzana Navarová. Již tři dny na to byla radůza představena širšímu publiku 
v Lucerně na koncertě Konec české kultury - ne!. V květnu téhož roku stála 
opět na pódiu pražské Lucerny jako předskokanka hvězdy amerického popu 
Suzanne Vegy. Vstupné 350 Kč (balkon 320 Kč)
Vstupenky na oba koncerty v prodeji na pokladně Divadla u22 a na portálu 
www.ticketportal.cz
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Soukromá Základní škola 
Magic Hill, Říčany
partnerská škola projektu 
Microsoft Škola pro 21. století

www.magic-hill.cz
Pro sjednání návštěvy nebo přijímacího pohovoru kontaktujte:

602 176 833 nebo info@magic-hill.cz, reditel@magic-hill.cz

PŘIJÍMÁ ŽÁKY 
DO 6. TŘÍDY
pro školní rok 2016/2017
• Kvalitní vzdělávání v českém a anglickém jazyce, tradice od roku 2004, držitel mnoha ocenění.

• Nadprůměrné vzdělávací výsledky žáků ve srovnávacích testech a mezinárodních zkouškách.

• Smysluplné vzdělávaní v souvislostech, individuální přístup, důraz na aktivitu, spolupráci a vlastní úsudek žáka.

• Zahraniční studijní cesty žáků, charitativní projekty, školní časopis, celoškolní akce, mimoškolní program.

• Podnětné a přátelské prostředí.

Nechcete své dítě přihlásit na víceleté gymnázium již po 5. třídě? 

Hledáte kvalitní alternativu víceletým gymnáziím?

PŘIJÍMÁ ŽÁKY 

Hledáte kvalitní alternativu víceletým gymnáziím?

Charakteristickým prvkem je zvýrazněný 
pas a široká kolová sukně doplněná spodnič-
kou v délce pod kolena. Věřte mi, že tento styl 
šatů sluší každé ženě. 

ZAJÍMÁ VÁS, JAK ŠITÍ PROBÍHÁ? 
Na první zkoušce šatů v ateliery MiaBella ve Svo-
jeticích si vyzkoušíte jednotlivé střihy šatů. Maji-
telka a módní návrhářka Lenka Izsák vám osobně 
poradí s výběrem správného střihu a detailů. Peč-
livě si vás změří a šaty ušije přesně podle vašich 
rozměrů, abyste byla ve svůj velký den dokonalá 
nevěsta. Obvykle je potřebná jedna zkouška šatů 
v průběhu šití. Na zkoušce si vyzkoušíte svoje 
šaty, upřesníte zdobení, barvu pásku, spodničky 
a další detaily. Na poslední návštěvě vám Lenka 
odevzdá vaše vysněné svatební šaty. 

Z nabídky MiaBella si jistě vyberou i družič-
ky, nebo maminky snoubenců.

Přijmeme dámské krejčové! 
Bližší info na tel.: 724 162 383

Adresa: MiaBella, Na Skále 217
251 62 Svojetice, tel.: 724 162 383
www.miabella.cz

buďte originální nevěsta 
v krátkých svatebních šatech
Milé nevěsty, čeká vás letos svatba a vy se 
začínáte rozhlížet po nabídce svatebních 
šatů? pokud netoužíte po klasických 
korzetových šatech s bohatou sukní, 
které má téměř každá nevěsta, přijďte si 
vyzkoušet originální krátké svatební šaty. 
Styl šatů inspirovaných 50. lety 20. století 
je nesmírně ženský, šmrncovní a hravý. 

Najdete nás vedle obchodu Billa v Říčanech na Černokostelecké 1623/14
v budově Interiéru. Otevřeno po-pá 9-17 hod., tel.: 604 941 123
www.noveinteriery.cz. Bezproblémové parkování!

vinylové podlahy
dřevěné podlahy
plovoucí podlahy
koberce a pvc
interiérové dveře
KOMpLeTNÍ reaLiZaCe Na KLÍČ, prO VÁŠ BYT, 
DŮM, KaNCeLÁŘe. CeLÁ Čr + SK.
NÁKup u pŘÍMÉHO DOVOZCe Se VYpLaTÍ. 
pOuZe TĚM, KTeŘÍ TuTO NaBÍDKu VYuŽiJÍ...

poptávky k nacenění zasílejte na 
pk-podlahy@seznam.cz
Dotazy Vám zodpovíme na 604 941 123. 
Více o nás na www.noveinteriery.cz. „Nyní jsme schopni vyhovět zákaz-

níkům v maximálně krátké lhůtě – 
náhradní díly máme na skladě nebo 
jsou nám dodány během tří hodin,“ 
vysvětluje majitel pan Vosátka.

Prodej náhradních dílů za skvělé 
ceny
V našem Autoservisu vaše auto 
opravíme v co nejkratším možném 
čase. Také si u nás můžete nakou-
pit náhradní díly pro všechny typy 
automobilů, a to za přijatelné ceny. 
Spolupracujeme s dodavateli alter-
nativních výrobců, ale i s dodava-
teli originálních náhradních dílů. 
Zákazníci jistě ocení, že prostředí 
naší prodejny autodílů v Chocera-
dech je opravdu příjemné.

Profesionální služby
„Jsme jeden z mála autoservisů 
v okrese Praha východ, který nabízí 
profesionální služby v tak velkém 
rozsahu. V našem autoservisu vy-
užíváme dlouholetých zkušeností, 
dobrého technického zázemí a lid-
ského přístupu k našim klientům,“ 
říká majitel pan Vosátka. 

Volejte nám ihned z místa neho-
dy, nenechte se zlákat „lovci ne-
hod“
Měli jste nehodu a máte těž-
kou hlavu z toho, jak vyřídit její 
následky? Obáváte se, abyste 
nenaletěli „lovcům nehod“. Již 
nemusíte. Ihned z místa nehody 
můžete volat číslo 602 338 840 
a my za vás vše vyřídíme a po-
můžeme vám. Zajistíme odtah 
a náhradní vůz. Automobil pro 
pojišťovnu nafotíme a BEZ-
PLATNĚ opravíme, t.j. výkony 
našeho autoservisu zaplatí pří-
mo pojišťovna. Pojistné události 
vyřizujeme se všemi tuzemskými 
pojišťovnami. 

nabízíme profesionální mechanické, 
klempířské a lakýrnické práce, 
pneuservis, autoskla, autopůjčovnu, 
diagnostiku vozidel, stk a emise
autoservis Vosátka v Choceradech je partnerem společnosti 
auto Kelly. Díky tomu může svým klientům nabízet komplexnější 
služby – zejména v oblasti dostupnosti náhradních dílů. 

Autoservis Vosátka v Choceradech
Chocerady 321, po-pa: 8 až 17 hod., sobota od 8 do 12 hod, tel.: 602 338 840, 
e-mail: autovosa@email.cz,
www.autovosa.cz
Autoservis Vosátka v Ondřejově
Nám. 9. května 18, po-pá: 8 až 16 hod., so: dle dohody, tel.: 777 338 840.

Slevové kupóny AUTO KELLY
Díky partnerství s Auto Kelly vám můžeme nabídnout každý měsíc 
nějaké zajímavé slevy a akce, které můžete sledovat na www.auto-
kelly.cz. Nebo zavolejte k nám a my vám rádi poradíme. 
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Diana Fish spol. s r. o. je česká společnost se 
silnými rodinnými kořeny, která funguje již od 
počátku 90. let. V současné době společnost 
zpracovává každý týden 25 tun mořských i slad-
kovodních ryb a svým zákazníkům nabízí čers-
tvé, mražené i uzené ryby a neuvěřitelné množ-
ství nejrůznějších rybích delikates. 

ČERSTVÉ RYBY
Kromě běžných a oblíbených pstruhů, lososů, 
okounů, pangasiusů či makrel si můžete pochutnat 
například na chobotnici, olihni či okounu nilském. 
A už jste vyzkoušeli mořský jazyk nebo lahodného 
vlkouše? Ne? Navštivte naši prodejnu a nechte si 
spolu s rybou doporučit i nějaký chutný recept!

NEJVYŠŠÍ KVALITA Z MOŘE AŽ NA TALÍŘ
Mnoho druhů ryb se loví pouze sezónně a není mož-
né je i pro velkou vzdálenost dovážet do České repub-

liky živé. Díky kvalitnímu zpracování získává zákaz-
ník mraženou rybu, která si během cesty z moře až na 
talíř zachovala ty nejlepší vlastnosti. Díky ověřeným 
postupům zpracování a technologickému vybavení 
je ryba po správném rozmražení ve stejné kvalitě, 
jako v době zmražení. Zachování čerstvosti a vysoké 
kvality masa, to jsou jistoty, které Diana Fish nabízí.

ZPRACOVÁNÍ MRAŽENÝCH RYB
Diana Fish si zakládá na perfektním zpracování 
mražených ryb. Ryba je hned po výlovu zmraze-
na a tím se zachovají všechny její vlastnosti a lát-
ky. Šokové mražení brání vzniku nežádoucích  
krystalků vody a naopak jsou zachovány bílko-
viny, které se u běžného způsobu mražení trhají. 
Maso si tak zachovává nejvyšší kvalitu i chuť.

VĚTŠINA PRACÍ PROBÍHÁ RUČNĚ
Dále na řadu přichází ruční zpracování ryb, kdy jsou 
ryby čištěny, zpracovány a baleny. Celý proces výroby 
probíhá podle nejpřísnějších hygienických norem. 
Naprostá většina prací probíhá ručně, od čištění, 
přes přípravu láků a majonéz až po samotné balení.

LAHODNÉ RYBÍ POCHOUTKY
V nabídce je více než 60 druhů specialit. Marino-
vání probíhá podle tradičních a léty vyzkoušených 
receptů. Diana vyrábí rybí saláty, rybí výrobky ma-
rinované a solené, pomazánky, výrobky s aspikem, 
nově i výrobky s čerstvou zeleninou a ovocem.

V nabídce jsou i lahodné rybí pochoutky 
v kombinaci se sýry – například s Olomouckými 
tvarůžky. Přijďte ochutnat Olomouckou rolku, 
pivní salát nebo čerstvý sýr s tvarůžkem.

Prodejna Říčany: Černokostelecká 475
Říčany, tel.: 777 719 036, www.diana-fish.com
Otevírací doba: Po – Pá 8.00 až 12.30 
a 13.00 až 17.30, So 9 až 12.30 hod.

Čerstvé, mražené i uzené ryby 
a velký výběr rybích delikates
pokud si rádi pochutnáváte na rybách, určitě 
zavítejte do nového příjemného obchodu 
Diana Fish v Říčanech, který nabízí vše od 
zavináčů až po chobotnici. 

■ Věrnostní karta
Za každých 100 Kč nákupu získáte jedno razít-
ko. Až jich nasbíráte deset, získáte ZDARMA 
vybranou rybí specialitu.
■ Dobré ceny 
Nenechte si ujít akční ceny u vybraných vý-
robků. Nabídka se pravidelně obměňuje kaž-
dé tři neděle.

peníze z ropu střední 
Čechy už pomáhat nebudou

Zásadní změna nastala po po-
sledních krajských volbách, kdy 
kraj začal více vypisovat výzvy 
určené pro obce. Ty byly smě-
řovány především do navýšení 
kapacit školek a oprav místních 
komunikací. 

Významná pro množství reali-
zovaných projektů se stala opat-
ření zpracovaná v metodických 
pokynech ROPu, která částečně 
narovnala znevýhodnění někte-
rých obcí v bodovém hodnocení, 
umožnila vytvoření zásobníků 
projektů či průběžné uvolňová-
ní prostředků pro tyto projekty 
např. z úspor výběrových řízení. 
To vše bylo důsledkem vyjedná-
vání s vedením kraje, či jednání 
v rámci celého Výboru regio-
nální rady (VRR) ROP Střední 
Čechy. 

Díky tomu se za poslední tři 
roky podařilo na území Prahy
-východ zrealizovat 20 projek-
tů, které rozšířily kapacity ve 
školkách oproti osmi v letech 
2007-12. Na Zápraží to bylo za 

poslední tři roky devět školek, 
dohromady pak 14 projektů škol 
a školek. Dotace na místní ko-
munikace získalo v posledních 
třech letech 36 projektů, z toho 
na Zápraží to bylo 17 projektů. 
V tom samém období Středočes-
ký kraj realizoval celkem 7 oprav 
komunikací na Praze-východ, 
v našem regionu tři. Nejvíce 
projektů bylo realizováno v Ří-
čanech - celkem 11, z toho šest 
za poslední tři roky včetně dvou 
krajských silnic - úhrnem za ne-
celých 200 mil. Kč.

Za takovým množstvím projek-
tů stojí nejen lepší připravenost 
i postupně se zvyšující zkušenost 
žadatelů, ale i výše uvedená opat-
ření i celkový přístup vedení celého 
ROPu. Rád bych tedy touto cestou 
poděkoval všem, kteří se zasloužili 
o to, že peníze z tohoto operačního 
programu skončily v našem regi-
onu a nepochybně napomohly ke 
zlepšení situace. 

Ing. Miloslav Šmolík, místopřed-

seda VRR ROP Střední Čechy

V prosinci tohoto roku definitivně skončilo období, kdy 
regionální operační program (rOp) Střední Čechy 
pomáhal s posílením infrastruktury v našem kraji. Za 
celé období od roku 2007 „nateklo“ do bývalého okresu 
praha-východ bezmála 3,5 mld. Kč na 122 projektů 
realizovaných obcemi či Středočeským krajem, 66 jich 
bylo realizováno po roce 2013. 

poradna koMinictví 
pechlát s.r.o. 

Jak je to s kontrolami komínů? 
Jsou skutečně povinné? 
Ano! Každá provozovaná spalino-
vá cesta musí být ze zákona mini-
málně jednou za rok zkontrolová-
na kominíkem s tím, že by při této 
kontrole měl být komín i vyčištěn. 
Pak musí být vystavena zpráva 
„Zpráva a provedení čištění a kon-
troly spalinové cesty“. Výše uvede-
né platí pro komíny od spotřebičů 
paliv do 50kW (naprostá většina 
domů i firem) s tím, že vlastní čiš-
tění spalinové cesty by mělo být 
především u topení tuhými palivy 
častější. Často se setkávám s kon-
statováním, že někdo topí např. 
v krbu „jen občas“ a tak to není 
potřeba tolik řešit, ale zákon říká 
jasně, že se to týká všech.

Co mi tedy hrozí, když nebudu 
respektovat pravidelné kontroly 
komína?
Tak především hrozí škoda na 
zdraví anebo majetku, takže požár 
anebo otrava oxidem uhelnatým 
přezdívaným „tichý zabiják“. To 
je ta nejdůležitější motivace, kte-
rá by nás všechny měla vést k péči 
o naše komíny. V druhém sledu 
člověka v takové tíživé situaci ještě 
„dorazí“ správní pokuta od hasič-
ského záchranného sboru, anebo 

že pojišťovna neuhradí vzniklou 
škodu vůbec anebo zásadně zkrá-
tí plnění takové události. Velmi 
důležité je archivovat „Zprávu 
o provedení čištění a kontroly spa-
linové cesty“, která pak slouží jako 
doklad prokazující splnění zákon-
ných povinností.

Jak je tedy možné, že ke škodám 
došlo i tam, kde komín prošel 
kontrolou? 
Protože kominík odvedl práci 
špatně anebo ji neodvedl vůbec, 
na komín se jen tak letmo podíval 
a během dalších tří minut vypsal 
zprávu a inkasoval peníze. Tyto 
případy mám „na talíři“ denně, 
v polovině ledna mi volá pán, že 
mu právě vyhořely saze v komíně 
na chatě, který v listopadu prošel 
kontrolou za 300 Kč s již popsa-
ným scénářem. Anebo slýchám, 
že kominík ke komínu na střechu 
vylezl a „něco tam dělal“ a pak 
řekl, že mají vyčištěno a saze ať 
si vyberou ze dvířek sami a rouru 
od kamen nečistil vůbec. No tak 
to je vrchol! To je snad ještě hor-
ší než nic, protože takhle lidé žijí 
v omylu, že mají vše vyčištěno, což 
opravdu nemají. Vyčištěno je, když 
je čistá celá spalinová cesta už od 
spotřebiče!.

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

Vzhledem k faktu, že na 
„Zápraží“ v prosinci a lednu 
bohužel vyhořelo anebo 

zahořelo několik domů od komína, připravili jsme pro vás 
z preventivních a osvětových důvodů poradnu, ve které 
zodpovíme otázky, jež vás nejvíce zajímají. 

Třetí generace 
kominíků 

u Pechlátů

Miloslav Šmolík s ředitelem ROPu 
Václavem Chytilem na otevření školky

Foto: rudolf Flachs
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učni získají nejen potřebné 
vzdělání a praxi, ale také 
sebevědomí

Přihlášky ke studiu je nutné podat do 15. března. 
Veškeré informace najdete na www.ssrkunice.cz nebo 
na tel.: 323 66 54 83, email: ssrkunice@ssrkunice.cz

Střední škola řemesel Kunice je určena zejména pro mládež se 
speciálními vzdělávacími potřebami – zdravotním postižením (lehké 
mentální postižení, vývojové poruchy učení a chování) a také pro 
studenty, kteří jsou z různých důvodů sociálně znevýhodněni.

NAVIS nabízí všech pět ročníků prvního 
stupně a v současné době ji navštěvuje 55 dětí. 
V září 2016 otevřeme druhý stupeň, bude to za-
tím šestá třída a postupně budou přidány další 
ročníky. Malý počet žáků ve třídě umožňuje 
skutečně individuální přístup. Každé rodině 
je navíc přidělen zkušený tutor. Tento osobní 
„konzultant“ se pravidelně setkává s žákem 
(cca 1x za 2 týdny), dále pak s jeho třídním 
učitelem a rodiči, protože spolupráce s rodiči 
je jedním z pilířů, o které se opírá náš výchovně 
vzdělávací projekt. Úkolem tutora je pomáhat 
a podporovat individuální, akademický i osob-
nostní růst dítěte. 

■ Klademe důraz na kvalitní vzdělání a nabízí-
me například nadstandardní výuku angličtiny. 
■ V rámci programu REST vedeme děti k tomu, 
aby objevily smysl učení, naučily se samostat-
nosti v práci a schopnosti systematicky praco-
vat na zadaných úkolech. 

■ Součástí našeho výukového dne je také velký 
prostor věnovaný pohybu 
a sportu.
■ Jsme škola pro 
rodiče, kteří mají 
vážný zájem o bu-
doucnost svých 
dětí a jsou ochot-
ni pracovat i na 
sobě, proto pro 
ně pořádáme kurzy 
o rodičovství, společ-
né výlety apod. Zájemci 
se mohou zúčastnit i duchov-
ních obnov nebo mší ve školní kapli.

Jelikož první návyky si dítě osvojuje již od 
útlého dětství, je součástí našeho projektu 
také školka - MŠ RATOLEST v Petříkově, kde 
usilujeme o stejný přístup k dětem, přizpůso-
bený jejich věku. Vedeme děti k samostatnos-

ti, pořádku, budování správných 
hygienických návyků apod. Svým 

pobytem ve školce se učí být laskavé, 
vytvářet si pozitivní vztah k ostatním li-

dem a respektovat je.

Více informací o škole, možnostech zápisu 
do všech ročníků, školném atd., naleznete na 
www. zsnavis.cz. Informace o školce naleznete 
na www. msratolest.cz. Pokud vás náš projekt 
zaujal, máte nějaké dotazy nebo byste si školu 
rádi prohlédli, můžete také využít Dne otevře-
ných dveří, který pořádáme každý měsíc.

kaŽdéMu Žákovi je  
přidělen osobní tutor
Základní škola NaViS v Dobřejovicích úspěšně funguje od září 2011 a byla 
vybudována na podnět rodičů, kteří cítili potřebu zajistit (nejen) svým dětem co 
nejlepší vzdělání a zároveň podpořit všestranný rozvoj jejich osobnosti.

oáza říČany – přihlášky do tenisové školy 
můžete podávat již nyní!

Tradiční „letní“ tenisová škola
V polovině dubna začíná „let-
ní“ tenisová škola, která bude 
probíhat až do poloviny října 
(pauza během letních prázdnin). 
Tenisová škola je určena dětem 
ve věku 4 až 18 let a děti hrají 
ve skupinách (1-5 dětí) pod ve-
dením kvalifikovaných trenérů. 
Pořádáme v sezóně pravidelné 
školičkové turnaje pro všechny 
věkové kategorie! V případě deš-
tě se automaticky přesouváme 
do pevné tenisové haly! K dispo-
zici je 8 venkovních antukových 
kurtů a 3 kurty se špičkovým te-
nisovým povrchem ReboundAce 
v pevné tenisové hale. Navštěvují 

ji děti, které se chtějí naučit zá-
kladům tenisu, ale i ti, kteří se 
tenisu chtějí věnovat intenzivněji 
a zapojit se do našich závodních 
mládežnických družstev. Rodiče 
mohou počkat na své ratolesti 
v naší restauraci nebo na naší 
velké letní terase! Přihlášky 
odevzdávejte na recepci, pří-
padně e-mailem oazaricany@
oazaricany.cz do 31. března!

Novinka
Rodiče nemusí pouze čekat! Při-
pravujeme tenisové hodiny pro 
„starší a pokročilé“. V době hodi-
ny svého dítěte můžete sami také 
hrát s naším trenérem!

Více informací je na webových 
stránkách www.oazaricany.cz, v re-
cepci Oázy (tel.: 323 601 170 ) nebo 
přímo u šéftrenéra pana Vítka Ptáčka 
(tel.: 721 530 462 ).

Oáza Říčany je známá nejen velmi dobrým zázemím pro tenis 
a další sportovní aktivity. areál nabízí rovněž kvalitní školicí 
prostory v moderním kongresovém centru. Součástí areálu 
je i restaurace s velkou terasou a ubytování ve 2 pavilonech 
(celkem 30 dvoulůžkových pokojů).

Chcete si zahrát tenis v Oáze?!
■ Kurty může využívat široká ve-
řejnost. Zavolejte a rádi vám sdě-
líme informace, za jakých podmí-
nek je možné si kurt pronajmout.
■ Po tenise si můžete dopřát sau-
nu či whirlpool.

ručně vyráběné pralinky 
s domácími náplněmi

Těší se na vás Michaela Jandová, Cukrárna Srbín, Šípková 
279, Mukařov, tel.: 722 903 669, Facebook. Otevřeno celý 
týden od 9 do 18 hod. a v neděli od 9 do 17 hod.

Chcete si užít krásného Valentýna? V tom případě zavítejte do 
Cukrárny v Srbíně, která vás rozhodně nezklame. 

Česká profesionální lepidla, tmely a penetrace

P o d 
č e s k o u 
z n a č k o u 

Vatlach najdete lepidla na všechny 
druhy podlah, lepidla na papír, eti-
kety a kartony, samonivelizační ce-
mentové stěrky, penetrace a adhez-
ní můstky pro stavební materiály, 
vyrovnávací hmoty a vysprávkové 
tmely a další speciální výrobky.

Vyrovnání podlahy a pokládky v je-
den den? ANO!

VYROVNÁVACÍ HMOTA „S“ je pev-
ná vyrovnávací hmota určená k vyhla-
zování a vyrovnávání podkladů v in-
teriéru, vhodná ke zhotovení rovných 
podkladů pro kladení všech druhů 
podlahovin. Tvrdne v tloušťce do 5 cm 
vrstvy rychle, bez napětí a trhlin.

Společnost Vatlach s. r. o. byla založena v Říčanech již v roce 1984! Firma 
se specializuje na výrobu vysoce kvalitních lepidel a tmelů, na které se 
spoléhají profesionální stavbaři, řemeslníci i domácí kutilové. 

■ Práci vám usnadní koncentrovaná penetrace a impregnace Di-
vafix. Penetrace je vhodná pro zpevnění savých a prašných podkladů 
(beton, vápenné a cementové omítky, sádra, sádrokarton, atd.) jak pro 
vnitřní tak venkovní použití před jejich další povrchovou úpravou. Sni-
žuje spotřebu a zvyšuje přilnavost vyrovnávacích tmelů, lepidel, nátě-
rových hmot. Impregnace - z podkladu se odstraňuje vzduch tím, že se 
impregnační prostředek nechá vniknout do větších hloubek podkladu. 
Tím se zvyšuje hydrofóbnost a dochází ke snížení nasákavosti a vzlína-
vosti spodních vod. 
■ Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na 
bázi akrylátového polymeru s nano-částicemi, které umožňují vysoký 
stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu. Penetrace obsa-
huje povrchově aktivní látky, odpěňovací a konzervační prostředky. 
■ Divafix adhezní můstek funguje jako penetrace savých i nesavých 
podkladů - např. betonové, vápenné, cementové povrchy, sádrokarton, 
dřevotříska i umakart, emailových nátěrů, pod samonivelační hmoty 
a tekutou lepenku.

Rádi vám poradíme v naší prodejně 
v Praze v Hájích, kde od roku 2013 sídlí-
me v ulici Květnového vítězství 85/2. 
tel.: 267 317 986, mobil: 776 740 030, 
email: spodlahy@seznam.cz. Provozní 
doba: Po až Čt 8 – 18, Pá 8 – 16.

Do našeho kolektivu OÁZA Říčany ihned přijmeme příjemného 
a pracovitého  kolegu na pozici  v rchního číšníka/provozního naší  
restaurace! Praxe v oboru min. 5 let a znalost AJ podmínkou .  Kontakt  
paní    Erlebachová, telefon: 724 165 420.
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Účetnictví pro právnické i fyzické osoby
Vedení účetnictví 

Vedení daňové evidence

Vedení personální 
a mzdové agendy

Daňové přiznání 
- daň z přímu, DPH

- silniční daň

Kontrolní hlášení DPH

Přehledy pro správu 
sociálního zabezpečení 
a zdravotní pojišťovny

Veškeré zastupování 
a komunikace s úřady

Správa datové schránky

kontakt: helena lerchová 777 107 998
helenalerchova@seznam.cz

MD/Dal

e-mail: sal.doubravcice@seznam.cz, tel.: 776 111 011

PRONÁJEM SÁLU
KD DOUBRAVČICE

nově zrekonstruován, vhodný na plesy, zábavy, svatby, 
oslavy, dětské akce, spol. a firemní akce

možnost privátního občerstvení, kuchyně, nápoje

Přijmu řidiče 
na kontejnerovou Avii 
a strojníka na pásový 

minibagr 
v jedné osobě. 

Profesní průkaz 
a bezúhonost 

podmínkou. Nejraději 
z okolí Říčan možno 

i důchodce 
nástup dle dohody. 

tel.: 777 322 134

provozní pracovník ÚdrŽby
údržba areálů a budov 

geodetické observatoře pecný 
v ondřejově a objektu skalka 

v kostelních střímelicích

- manuální zručnost, 
odpovědnost, pečlivost, 

pracovitost, Řp skupiny B
- platové ohodnocení dle 

vnitřního mzdového předpisu, 
5 týdnů dovolené, příspěvek na 

stravování. Nástup možný ihned.
Nabídky a strukturovaný 
životopis do 20. 2. 2016.

kontakt: 
jana.vodickova@pecny.cz

popř.: vÚgtk, v.v.i. 
geodet. observatoř pecný 

251 65 ondřejov 244

Snad každý si dokáže představit program, 
který firmy využívají pro účetnictví a faktura-
ci. ERP systém funguje podobně, ale je mno-
honásobně robustnější. „Takový program do-
káže ohlídat nejen fakturaci a mzdy, ale také 
plánov at výrobu a využití lidských zdrojů, 
kontrolovat úkoly a jejich plnění, rentabilitu 
projektů, skladové hospodářství, personalis-
tiku i  obchod,“ říká obchodní ředitel Vision 
Praha Jiří Panec. „Ocení ho zejména mana-
žeři, kterým usnadňuje plánování, kontrolu 
i vyhodnocování,“ dodává Jiří Panec.

Vision Praha jde cestou individuálního nasta-
vení, aby měl každý uživatel skutečně to, co po-
třebuje. Program Vision32 je ergonomický, má 

intuitivní ovládání a umožňuje propojení s jiný-
mi pro gramy, např. upozornění na nesplněné 
úkoly vám můžou chodit e-mailem. Každý jed-
notliv ý uživatel si může sám nastavit ovládání 
tak, jak mu vyhovuje. Konzultanti jsou neustále 
k disp ozici pro řešení požadavků zákazníků. 
Firma pořádá různá školení, systém se na zá-
kladě požadavků klientů neustále zdokonaluje 
a indi vidualizuje. Oceňují to klienti firmy, ke 
kterým patří společnosti OREA HOTELS, CS-
BETON,  MOIRA CZ, D.I. SEVEN a mnoho 
dalších.

NABÍZÍME ATRAKTIVNÍ PRÁCI
Vision  Praha roste, a proto stále rozšiřuje 
svůj t eam. V tuto chvíli hledá odborníky na 
pozici konzultantů. Tím pravým člověkem je 
techni cky vzdělaný středoškolák nebo vyso-
koškolák se znalostí programovacího jazyka 
SQL a případnou zkušeností s ERP systémy. 
Potřeb né jsou také prezentační dovednosti 
a schopnost jednat s lidmi. Konzultanta čeká 
různor odá práce při implementaci a údržbě 

systém u u zákazníků. Odměnou je kromě 
finančního ohodnocení práce v menším přá-
telsk ém kolektivu, služební vůz, notebook, 
mobil a další benefity. 

Více na www.vision.cz.

program dokáže ohlídat fakturaci, mzdy, 
skladové hospodářství, rentabilitu projektů 
nebo i naplánovat výrobu
Ve Všechromech nedaleko prahy 
sídlí softwarová společnost s více než 
dvacetiletou tradicí. Vision praha vytváří 
nebývale komplexní a přitom uživatelsky 
příjemný informační systém pro firmy. 
Zkráceně se těmto systémům říká erp. 
Dnes má firma tři pobočky v České republice 
a jednu na Slovensku.

Letošní legislativní novinkou je tzv. kon-
troln í hlášení, ze kterého má mnoho 
firem  obavy. Kdo má implementovaný 
systém Vision, zvládne podat report na 
úřad bez problémů. „Od prosince jsme 
již proškolili několik desítek našich kli-
entů,“ říká Jiří Panec. „Naši odborníci 
na ú četnictví jsou k dispozici i na tele-
fonu. Na každé překvapení, které může 
nová  legislativa ještě přinést, jsme při-
praveni,“ dodává Jiří Panec.

–SINCE 1987–

06991 - 01268 FIAT DUCATO SK CZ Inzercia 8-2015__CZ__A4_PRESS_DEALER.indd   1 11.09.15   17:36

dealer
...

PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 203 155, mob.: +420 602 242 726, www.fiat-profiautocz.cz

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

klempířské 
a pokrývačské 

práce

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

Společnost FAST ČR, a.s. přijme:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/CE
Požadujeme: uživatelskou znalost práce PC, pečlivost, časovou flexibilitu

ASISTENT/KA VELKOBCHODU
Požadujeme: dobrou znalost práce PC (MS Excel), znalost anglického jazyka, 

časovou flexibilitu. Výhodou: znalost ruského jazyka

SERVISNÍ TECHNIK HODINEK
Požadujeme: praxi v opravě hodinek

VAŠE STRUKTUROVANÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA PRACE@FASTCR.CZ
DO PŘEDMĚTU UVEĎTE NÁZEV POZICE

VYSTuDOVaNÁ 
ZDraVOTNÍ SeSTra

S praXÍ HLeDÁ 
práci v ordinaci praktického 

nebo odborného lékaře. 
Nabízím profesionální přístup 
a příjemné jednání s pacienty. 

Tel.: 734 545 277
email: dana.gazdova@centrum.cz.

Jsme blíž, než si myslíte…

hledám svědomitého 
a spolehlivého pomocníka na 
zahradu a pečlivou hospodyni 

na výpomoc do domácnosti 
v Mnichovicích. Mobilita nutná. 

telefon: 606 470 756

ÚČETNICTVÍ & DANĚ
www.ucetnictvi-jaworkova.cz

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ • DAŇOVÁ EVIDENCE
• DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Mobil: 773 615186 

email: info@ucetnictvi-jaworkova.cz
Vyžlovka 314, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Přijmeme dámské krejčové 
do zavedeného salónu 

Miabella ve Svojeticích. 

Bližší info na tel.: 724 162 383
www.miabella.cz

DOVOZ VODY /  
ODVOZ ODPADNÍCH VOD

(jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916
Tomáš Rychta - Štíhlice

MŠ klasického životního stylu
děti 2-7 let bez ohledu 
na bydliště!
Přihlášky během celého roku
dopolední či odpolední docházky
několikadenní docházka v měsíci

celoprázdninový provoz

soukroMá
Mateřská školka 

ledŇáČek
Doubravčice 94

282 01 Český Brod

provoz školky:
po-pá 6:30-17:00 h
tel.: 605 878 825, 

730 332 030
e-mail: skolka.lednacek@seznam.cz

www.ms-lednacek.cz

opravy automatických praČek zn. Whirlpool, ignis, philco atd.
Spolehlivost, rychlé jednání. J. Marek, Doubravčice 128

tel.: 603 329 940

vetešnictví kopretinka v srbíně 
nová otvírací doba:

pátek: 9:00 - 12:00, 14.00 - 18:00
sobota: 9:00 - 12:00, 14.00 - 18:00

v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě 
na tel.: 736 674 252.

přijďte se „mrknout“
www.vetesnictviukopretinky.cz
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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@tiscali.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

Získejte spoustu výbavy za atraktivní cenu. Akční modely Fresh Vás 
nadchnou elegantními koly z lehké slitiny, výkonnou klimatizací, 
zadními parkovacími senzory nebo vyspělými multimediálními 
systémy. Při využití financování se ŠKODA Financial Services získáte 
prodlouženou záruku na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Seznamte 
se s vozy ŠKODA Citigo, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Yeti v akční 
nabídce Fresh přímo u nás.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

skodafresh.cz

Spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA v nabídce Fresh: 4,4 m3 (CNG); 3,7–5,8 l/100 km, 79 (CNG); 99–137 g/km

Akční modely Fresh s rozšířenou výbavou  
za atraktivní cenu.NABÍDKA, 

CO MÁ ŠŤÁVU

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

Untitled-51   1 7.1.2016   15:00:04

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

NOVÝ E-SHOP
VElKÝ VÝbĚr 

- PřÍzNIVé CENy 
- OSObNÍ ODbĚr MOžNÝ
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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

Mš doubravka - Doubravčice
hledá asistenta pedagoga

- zkrácený úvazek, Dpp, 
leden-červen 2016, spolehlivost, 

kladný vztah k dětem,
 i bez spec. vzdělání
ms.doubravcice.cz
tel.: 776 234 592

is - účetnictví 
zpracování daní

za rok 2015

vedení daňové evidence 
pro osvČ

www.is-ucetnictvi.cz
ing. ivana svobodová 

Mirošovice
tel.: 737 258 828

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

eLeKTrO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

střední škola řemesel kunice, 
okres praha-východ 
přijme od 15. 2. 2016 

hospodářku školy. 
požadavky: ekonomické vzdělání, praxe 
v oboru, organizační a řídící schopnosti, 

orientace v právních předpisech. 
Kontakt: ssrkunice@ssrkunice.cz

323 665 483.

legner hotel zvánovice
 – lesní lázně 
(u Ondřejova)

přijme
samostatného kuchaře
info na tel.: 724 104 148

zvanovice@legner.cz
www.lesnilazne.cz
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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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210x100x5
2730

Zemní PRáCe
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
prodej: písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

kamenictvijordan@seznam.cz

VÝměna Skel 

Zdarma 

a ZapůJčení VoZu 

Zdarma

RAV4_2016_Tsusho_210x297_CZ.indd   1 06.01.16   14:51

legner hotel zvánovice – lesní 
lázně (u Ondřejova)

přijme kolegy/kolegyně 
na pozice

číšník / servírka
recepční

(možnost Hpp nebo brigádně)
info na tel.: 724 104 148

zvanovice@legner.cz
www.lesnilazne.cz

opravy chladniČek,
MrazniČek – ab servis

Jaroslav Kubíček
tel.: 603 464 367

pod Jiřím 205, Mirošovice

dodávková autodoprava 
web:akmtrans.cz

tel: +420 702 025 594

Akce trvá do konce roku 2016
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AUTO - SOLAR
Autoservis - Pneuservis
Autobaterie - Autodíly

STK servis

tel. : +(420) 735 831 280
www.auto - solar.cz

Struhařov 251 64, Vilová 158, Praha východ
email: auto-solar@email.cz, tel.: +(420) 735 831 280

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

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

 Čenda úklid 
mytí oken, čištění koberců, sedaček, pravidelné úklidy kanceláří, domů

Úklid lze provést i profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.
Tel.: 603 874 107, cendauklid@seznam.cz, www.cenda-uklid.wbs.cz

Technický sTav vozidel 
skryté vady a opravy, možnost prohlídky v bazaru, 

měření vrstvy laku, nepatřičné svary karoserie, 
diagnostika závad, zjištění historie a roku výroby, 

stanovení výše škody a uplatnění u pojišťovny,
oceňování vozidel, technické posudky 

aleš kohouT – znalecká kancelář 
vltavská 973, 251 01 říčany 

tel.: 323 605 214 mobil: 602 631 385 
kohout.a@tiscali.cz www.znalci-auta.cz




