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Zprávy z obcí (str. 4)
V sobotu 21. května budou od 13 hodin 
zahájeny tradiční májové slavnosti. 
Letos se bude konat neuvěřitelný 
jubilejní 70. ročník.

dětský den a výstava veteránů
na berchtoldu 28. a 29. května

Zprávy z obcí (str. 4)

Po loňském třetím 
místě v podzimní části 
ženské ragbyové ligy 
se dařilo říčanským 
hráčkám i letos. V elitní 
sérii bojovaly o přední 
umístění. Vrcholem bude 
závěrečný turnaj, který 
se uskuteční 5. června 
v Říčanech.

Info pro vás (str. 6)

Profesionální zahradnictví 
Liska, které ve svém 
oboru úspěšně působí již 
25 let, najdete u OD KIKA 
v Čestlicích. Zahradnictví 
má otevřeno každý den do 
20 hodin. Nyní navíc můžete 
až do konce poloviny června 
využít 20% SLEVU na 
veškeré rostliny.
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Váš nový dealer 
Praha 4 – Jižní město

CENTRUM VALOUŠEK

Tel.: recepce:   272 930 153, 272 930 404 
prodej:     602 703 868, 727 832 115
servis:     602 105 034, 602 535 246

Ke Stáčírně 2292/19 149 00 Praha 4 e-mail: hyundai@hyundaivalousek.cz

WWW.HYUNDAIVALOUSEK.CZ

Důvody proč koupit  Hyundai v Praze na Chodově ?

- Kvalitní vůz, zkonstruovaný v Německu, vyrobený v Čechách 
- 5 let záruka bez omezení najetých kilometrů
- 5 let asistenční služby zdarma
- 5 let kondičních prohlídek zdarma
- 5 let permanentní mobility Vám zaručí zapůjčení náhradního 

vozu v případě garanční opravy zdarma
- 5 let výhodného pojištění Vašeho vozu s 0% spoluúčastí
- Knížka plná slevových kuponů zdarma ke každému novému vozu
- Jistota poctivého jednání a individuálního přístupu

PŘIJĎTE V DUBNU DO HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK NA 
CHODOV A ZÍSKEJTE VŮZ ZA NEOPAKOVATELNOU NABÍDKU 

GO CZECH !
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Milí čtenáři!
V květnovém vydání se můžete těšit na „sportov-
ní“ rozhovory. Vyzpovídali jsme pro vás trenéra 
úspěšných říčanských ragbistek Josefa Bláhu. 
Dále si můžete přečíst rozhovor s trenérem 
Vladimírem Vůjtkem, který připravuje a povede 
naše hokejové reprezentanty na MS v Rusku. 
Tak budeme držet palce a uvidíme, zda příprava 
na kvalitní ledové ploše ve Velkých Popovicích 
přispěje k úspěchu našich hokejistů. 
Určitě „mrkněte“ do kalendáře akcí, kde najdete 
spoustu tipů, kam vyrazit. Já doporučuji Májové 
slavnosti v Lensedlích.
Pokud máte zahrádku, prolistujte si zajímavé 
nabídky „našich“ zahradníků.

Hezký květen přeje za kolektiv Zápraží
Helena Vlnařová, šéfredaktorka 

www.� at.cz

S T A Č Í  M Á L O ,  A B Y S T E  Z Í S K A L I  H O D N Ě
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299 000 Kč

N O V Ý  F I A T  T I P O

• Zadní parkovací senzory 

• Klimatizace 

Nabídka platí pouze při odkupu starého vozu. Kombinovaná spotřeba 4,1–6,3 l/100 km, emise CO2 108–146 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky rozšířené záruky s limitem do 100 000 km. 
Zobrazený model je pouze ilustrační. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.

O P E N I N G  E D I T I O N

LBFI_160171_Fiat Tipo_BB_CZ_5980x2960_1ku10.indd   1 17.02.16   13:13

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

na nedonošená miminka 
bylo vybráno 32 000 kč

Štiřín - V sobotou 23. dubna se uskutečnil 
v krásné přírodě mezi Štiřínem a Všedobrovi-
cemi přespolní závod Kros Štiřín 2016 určený 
zejména pro děti a mládež. Kompletní výtěžek 
ze startovného byl věnován Centru pro nedono-
šené děti v porodnici „U Apolináře“. Za pomo-
ci organizace Nedoklubko se závodu zúčastnily 
i děti, které se předčasně narodily. I tyto děti zá-

vodily a nebyly úmyslně separovány. Šek s část-
kou 32 000 Kč byl předán Mgr. Michaele Kolá-
řové, vrchní sestře neonatologického oddělení 
1. LF UK a VFN v Praze. „Děkujeme všem kteří 
se zúčastnili, skvěle si zasportovali a zároveň 
přispěli na dobrou věc. Slibujeme, že i příští 
ročník budeme nejen běhat, ale i pomáhat,“ 
říká organizátorka celé akce Petra Pařízková.

Vrchní sestra neonatologie m. Kolářová 
nejen přebírala šek, ale statečně se  
zúčastnila závodu.

Holčička Viktorie se stala symbolem závodu. 
Její start do života nebyl vůbec snadný, vešla 
se po porodu téměř do dlaně, vážila necelých 
0,75 kg a přitom po 6 letech života je ve skvělé 
kondici. Na fotografii je s Viktorií prof. mUDr.  
R. Plavka, CSc. (vedoucí lékaře neonatologické JIP 
porodnice ve VFN v Praze) a světový rekordman 
v desetiboji Tomáš Dvořák (patron závodu).

Úvodník
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Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 88 700 Kč. Volkswagen Golf Variant 
Maraton Edition, cena 495 900 Kč, akontace: 198 360 Kč (40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 198 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu 4 588 Kč, 
úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,11 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 319 970 Kč, celkové platby za úvěr 
vč. pojištění 363 530 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (10% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním 
bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), věk pojistníka 46 let. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,5–7,0 l/100 km, 92–162 g/km. 
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. 
a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Cenové zvýhodnění až 88 700 Kč.

Volkswagen Golf Variant 
Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí. 
Dlouhodobě podporujeme vytrvalostní běhání v Česku. 
Zároveň věříme, že Vám přinese radost i jízda v perfektně 
vybavených vozech up!, Polo, Golf, Golf Variant 
nebo Golf Sportsvan z řady Maraton Edition, navíc 
s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 100 000 km. 
Díky financování od Volkswagen Financial Services získáte 
garanční prohlídku zdarma a komplexní pojištění včetně 
dalších výhod. Při výkupu starého vozu na protiúčet 
v programu Das WeltAuto navíc ušetříte až 30 000 Kč.

Měsíční splátka  

již za 4 588 Kč

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

Ragby v Říčanech se pyšní dlouhou historií 
a patří mezi nejoblíbenější místní sporty. Svěd-
čí o tom velký počet nadšených dětí a mládeže, 
který reprezentuje Rugby Club Mountfield 
Říčany ve všech kategoriích – od přípravek, 
přes žáky až po juniory. Muži se tradičně drží 
na předních místech ligy – v roce 2012 se jim 
podařilo vyhrát již sedmý titul v historii klu-
bu a letos jsou zatím na druhém místě. Skvělé 
výsledky ovšem podávají i ženy, které hrají na 
celostátní úrovni. „Je to až neuvěřitelné, v jak 
krátké době se říčanské holky dokázaly pro-
bojovat mezi elitu českého ženského ragby,“ 
říká trenér Josef Bláha. „Když si uvědomím, že 
některé týmy v ČR mají až desetiletou historii 
a já začínal před pár lety s pěti nadšenými „hol-
kami“ úplně od začátku… Loni jsme skončili 
na třetím místě elitní série, což je podle mého 
názoru mimořádný výsledek.“

Kolik ženských týmů v Čechách hraje?
V českém ženském ragby nyní působí 16 týmů – 
6 jich hraje 1. ligu, 6 týmů 2. ligu a 4 týmy 3. ligu.

Jsou ragbistky ochotné snášet rány, přijímat 
je i rozdávat? Přece jen ragby je hodně kon-
taktní sport. 
Ano, kontaktní sport to je v každém případě. Je 
to však i zakořeněný předsudek, že to je brutální 
hra. Nyní to myslím obecně o mužském i žen-
ském ragby. Ono to je ale naopak. Vypadá sice 
hodně tvrdě, ale je to naprosto férový sport. Na 
rány jsou hráči trénovaní, připravení, očekávají 
je, takže je nemohou tolik překvapit. Když fot-
balista dostane ze zadu „stoličku“, někdo mu 
podrazí nohu, tak na to není většinou připraven 
a může se zranit. U ragby to je jinak. 

Co by měly mít ženy ragbistky za vlastnosti?
Uplatní se atleticky vybavené hráčky, které umějí 
využít volného prostoru pro úniky. Je to hodně 
náročné. A tak by taková hráčka měla mít za se-
bou atletický trénink, být rychlá a navíc vydržet 
i dlouho běhat. Jisté prvky vytrvalosti a rychlosti 
se tady snoubí dohromady. Když tomu připoč-
teme i jistou mrštnost, rychlé uvažování, máme 
před sebou vlastnosti, které by ragbistky měly 
mít. Není rozhodující, zda měří dva metry a váží 
sto dvacet kilo, ale zda je rychlá. Uplatňují se tedy 
i menší postavy, což třeba u volejbalu či basket-
balu dost dobře nejde. Tam má vysoká postava 
vždycky větší šance. Ale mohu všechny sportov-
ní fandy ubezpečit, že ženský půvab, který dívky 
a ženy přinášejí na hřiště, rozhodně nezmizel.“ 

V čem se nejvíce liší ragby v podání žen 
a mužů? 
Ze své zkušenosti mohu odpovědně říct, že ženy 
vnímají ragby úplně stejně jako muži. Naopak 
mají mnohem lepší přístup k tréninku. Přede-
vším v jejich poctivosti je nic neošidit, což se 
o chlapech nedá vždycky tvrdit. Často trénuje-
me s muži. Dámy nikdy nic nechtějí zanedbávat, 
žádné úlevy pro ně nepřicházejí v úvahu. Třeba 
když běháme v lese u Olivovny, tam žádné šizení 
běhu, pomalé tempo, či zkrácení tratě neexis-
tuje. Jediný rozdíl je znát při kopech do balónu. 
Chlapům je nějak vlastnější, přirozenější, pro-
tože snad každý kluk někdy hrál fotbal. Jinak se 
ženy v nasazení, tvrdosti, v bojovnosti a v takti-
ce mohou směle srovnávat s muži.

Jan Kotrba

V minulém měsíci bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované zázemí Rugby Clubu 
Mountfield Říčany na Stadionu Josefa Kohouta. Rozsáhlou rekonstrukci muselo město 

Říčany provést po devastujícím požáru v květnu 2014. Na špatném stavu šaten se podepsaly 
i povodně, které stadion v minulosti několikrát postihly. Rekonstrukce probíhala od 

července 2015 do března 2016. Novotou nyní září šatny, sprchy a toalety. Celý jednopodlažní 
objekt s rovnou střechou je usazen na betonovou desku a je až do jednoho metru nad 

terénem vodotěsný. Toto opatření ochrání ragbyové zázemí i před stoletou vodou.

Po loňském třetím místě v podzimní části 
ženské ragbyové ligy se dařilo říčanským 
hráčkám i letos. V elitní sérii bojovaly 
o přední umístění. Vrcholem bude závě-
rečný turnaj, který se uskuteční 5. června 
v Říčanech.

Lensedly – V sobotu 21. května 
budou od 13 hodin zahájeny tradiční 
Májové slavnosti. Letos se bude ko-
nat neuvěřitelný jubilejní 70. ročník. 
Zásluhu na tom, že tato akce stále 
„žije“, mají především členové Sboru 
dobrovolných hasičů Lensedly. Má-
jové slavnosti se v Lensedlích slaví 
nepřetržitě od roku 1946. Dospělí 
i děti, místní i lidé z daleka si jednou 
za rok užijí odpoledne plné tance, 
dechovky a krojů v malé vesničce 
s pohádkovou, památkově chráně-
nou návsí. Návštěvníky čeká průvod 
krojované mládeže obcí, tančení 
české besedy, stánky s občerstvením 

u místního kulturního domu a slav-
nostní kácení máje. Májový den za-
končí večerní taneční zábava. „Za 
připomenutí stojí rok 2010, kdy se 
v Lensedlích, kde žije trvale okolo 90 
obyvatel, konal 64. ročník slavností 
a náš sbor dobrovolných hasičů sla-
vil 110. výročí,“ říká Zdeněk Vaněk, 
velitel SDH a JSDHO Lensedly. „Při 
této příležitosti se uskutečnily hned 
dva české rekordy, a to v počtu krojo-
vaných svobodných tanečníků české 
besedy a druhý v počtu všech taneční-
ků. Při prvním rekordu tancovalo 22 
kolon (176 tanečníků) svobodných 
krojovaných a při druhém rekordu 

tancovalo 43 kolon všech tanečníků, 
tedy celkem 344 tanečníků. Podpořit 
úsilí o české rekordy přijeli i taneční-
ci z Mistrovic a Krásna u Karlových 
Varů. Každoročně tancuje v Lensed-
lích okolo 10 kolon. Ovšem i letoš-
ní, jubilejní ročník bude zase něčím 
výjimečný. Ptáte se čím? Nechte se 

překvapit – rozhodně to bude stát za 
to. Tak si k nám naplánujte na sobotu 
21. května cestu a užijte si nezapo-
menutelnou atmosféru. Odnést si 
můžete například i suvenýr v podobě 
výroční turistické známky nebo vý-
roční turistické nálepky,“ srdečně zve 
všechny čtenáře pan Vaněk.

přijeďte se podívat na 70. ročník májových slavností v lensedlích

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

www.pilatesdoma.cz
trápí vás nadváha a bolavé klouby a záda? Stále si opakujete, že musíte začít 
cvičit, ale nenajdete čas ani odhodlání zajít do fitka?

tak začněte cvičit doma! správně a pravidelně pod vedením kvalifiko-
vané instruktorky martiny bosákové, která přijde až k vám domů. 

můžete si objednat individuální lekci nebo se domluvit s kama-
rádkami. nebo využijte profesionální, srozumitelná a účinná 

videa s cviky pilates, která jsou vhodná téměř pro každého. 
Žádné poskoky!:) 
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hokejová reprezentace zahájila 
přípravu na mistrovství světa ve 
velkých popovicích

Velké Popovice – Česká hokejová reprezentace 
v rámci příprav na MS v Rusku absolvovala minulý 
měsíc několikadenní soustředění na zimním stadi-
onu ve Velkých Popovicích. Trenér Vladimír Vůjtek 
měl k dispozici první výběr hráčů, kteří budou bo-
jovat o místo v reprezentaci. Do příprav se zapojili 
nejen hráči, kteří již mají s reprezentací zkušenosti, 
ale i úplní nováčci. „Začátek je vždy složitější, proto-
že máme k dispozici pouze hráče, kteří již svoje sou-
těže dohráli a kádr se bude hodně měnit,“ vysvětluje 
trenér Vůjtek. „Ale to je standardní situace a vypo-
řádat se s ní musíme nejen my, ale i naši soupeři, 
kteří také čekají na posily z NHL. Takže nezbývá než 
čekat, jak se našim hráčům bude v Americe dařit. 
Základní část NHL skončila 10. dubna a někteří 
čeští hokejisté budou dál bojovat v play-off. Pokud 
jejich kluby vypadnou a hráči mají o reprezentaci 
zájem, stejně nemáme vyhráno, protože musí projít 
lékařskou prohlídkou. Rozhodnutí lékaře znemož-
nilo start na MS například brankáři Ondřeji Pavel-
covi z Winnipegu. A to je obrovská ztráta! Volali 
jsme si a prý seděl čtyři hodiny na kontrole a jejich 
lékař mu kvůli pohmožděnému kolenu start na MS 
nedoporučil.

Kteří brankáři Pavelce nahradí?
S týmem se připravují Dominika Furcha, Jakub 
Kovář a Pavel Francouz. A samozřejmě bude-
me sledovat, jak se bude vyvíjet situace v NHL, 
protože máme zájem o Petra Mrázka z Detroitu 
a Michala Neuvirtha z Philadelphie. Není ale 
vyloučeno, že by šanci dostal i Jakub Štěpánek, 
jenž dovedl Bern do finále švýcarské ligy.

Můžete jmenovat hráče z NHL, kteří již účast 
na MS potvrdili?
Svolení od klubu i lékařů obdrželi Tomáš Ple-
kanec, David Pastrňák a Jiří Sekáč. Ve hře jsou 
samozřejmě další jména, ale situace se skutečně 
hodně mění a co si řekneme dnes, nemusí zítra 
platit. 

I když s komplikacemi při sestavování repre-
zentačního týmu počítáte, dokáže vás přesto 
něco naštvat?
Štvou mě výmluvy hráčů, kteří nedokážou říci 
na rovinu, že se jim z nějakého důvodu na mis-
trovství světa nechce. Pak mě také mrzí, že ně-
kteří kluci, jež od začátku poctivě absolvovali 
přípravy, se nakonec do reprezentačního kádru 
nedostanou.

V čem byl pro vás důležitý kemp ve Velkých 
Popovicích?
Je to zahájení celé přípravy, kdy se všichni po-
prvé sejdeme dohromady. Nejde o to, že bychom 
začali trénovat nějaké speciální metody, ale aby 
kluci nevyšli z tempa, než se rozjedou přípravné 
zápasy. Přece jenom někteří hráči z KHL čtyři 
nebo pět týdnů na ledě nebyli, a pozná se to. Ne-
můžeme riskovat zranění.

Naše hokejisty čekají ve skupině těžcí soupe-
ři. Lze říci, který tým je nejslabší?
Do těchto soudů bych se nerad pouštěl. Diváci 
mohou mít zažité představy, že některé týmy 
jsou snadní soupeři a musíme jasně vyhrát. Ale 

to už dávno neplatí. Výsledky 8:1 a podobně 
jsou pryč. Dnes má každá země k dispozici kva-
litní hokejisty a hrají se vyrovnané zápasy, boju-
je se o každý gól. A to je dobře. 

Naši reprezentanti budou díky dobré přípra-
vě na MS ve skvělé kondici. A jak jste na tom 
s fyzičkou vy?
Ale ještě to jde. Během tréninků si nějaký pohyb 
s kluky také užiji. A především mám skvělé asi-
stenty.

Česká reprezentace absolvovala příprav-
ný kemp ve Velkých Popovicích již loni. 
Proč se národní tým na zimní stadion ve 
Velkých Popovicích vrátil, ačkoliv nepatří 
k nejmodernějším, jsme se zeptali mana-
žera TJ Slavoj VP a šéftrenéra mládeže 
Martina Holého. „Samozřejmě nás velmi 
těší, že se u nás reprezentačnímu týmu 
líbí, a že oceňuje dobré podmínky, které 
pro něj dokážeme připravit. Hráči si po-
chvalují především perfektně připravený 
led a výborné podmínky v našem hotelu 
U Ledu, který si letos vyzkoušeli poprvé.“

Pro šéftrenéra Vladimíra Vůjtka je mS v Rusku 
posledním angažmá v reprezentačním týmu.

Zahradnictví Liska nabízí veške-
rý sortiment od bylinek, skalniček, 
balkónovek, travin, vodních rost-
lin, okrasných keřů až po nádher-
né vzrostlé stromy. Většinu rostlin 
si firma pěstuje ve vlastní okras-
né školce o rozloze téměř 10 ha. 
Díky tomu, že jsou stromy a keře 
pěstovány v „našich“ podmín-
kách, dobře se ujímají a prospí-
vají. „S pěstováním rostlin máme 
skutečně velké zkušenosti a rádi 
zákazníkům poradíme, jaký strom 
či keř je vhodný na jejich zahradu,“ 
říká majitel pan Liska. „Jsme vyba-
veni kvalitní technikou, takže pro 
nás není problém odborně přesadit 
i velmi vzrostlé stromy.“

PoCHUTNeJTe SI NA fíCíCH 
z VLASTNí zAHRAdy
„Do menších zahrad doporučuje-
me např. atraktivní červenolistou 
slivoň, která nedorůstá do velkých 
výšek. Oblíbený je i černý jeřáb, 
japonský javor, muchovník a také 
fíkovník, který i v našich podmín-
kách rodí výborné sladké plody. 
Velmi žádané jsou i naše krás-
né jehličnany – především jedle 
a smrk Omorika. Nabízíme velký 
výběr ovocných stromů – meruň-
ky, švestky, žluté i klasické třešně, 
jabloně a hrušně (zakrslé a sloupo-
vité odrůdy), kaki, jedlý velkoplodý 

dřín, moruše převislé, velkoplodý 
asijský hloh, ostružiníky, vinnou 
révu, maliny, rybíz, angrešty, zi-
molez kamčatský (kamčatská bo-
růvka) a mnoho dalších.“

zahradnictví liska má otevŘeno 
každý den až do 20 hodin

Najdete nás u od KIKA
tel: 608 377 658
e-mail: info@zahradnictvi-liska.cz
liska.cz@volny.cz
www.zahradnictvi-liska.cz.

až pojedete nakupovat do obchodní zóny Čestlice, určitě se zastavte 
u oD KiKa, kde najdete profesionální zahradnictví Liska, které ve 
svém oboru úspěšně působí již 25 let. Zahradnictví má otevřeno každý 
den od 10 do 20 hodin, o víkendu již od 9 hodin. nyní navíc můžete až 
do konce poloviny června využít 20% SLeVu na veškeré rostliny.

■ Nabízíme kompletní realizaci, 
úpravu a údržbu zahrad na klíč 
včetně závlahových systémů. 
Dále zajišťujeme realizaci a údrž-
bu veřejných ploch (sady, parky, 
náměstí, odpočinkové zóny). 
■ Vytvoříme pro vás koupací či 
okrasné jezírko, které nepo-
třebuje stálý přítok nové vody, 
ani zvláštní stavební technické 
základy. Takto profesionálně 
založené jezírko od naší firmy 
se obejde bez jakékoliv chemie.

SLeVA 20 % 
na veškeré 

rostliny
Sleva platí 

v zahradnictví Liska před 
od Kika v Čestlicích. 

Platnost kupónu 
do 31. 5. 2016. 

Slevy nelze kombinovat!

✁

Naše zahrady jsou nejen velmi krásné, ale i kvalitní. Za to ručíme!

DOLNIS, s.r.o., Choceradská 236, 251 62 Mukařov, Česká republika
Tel.: +420 323 660 328, Mobil:+420 774 202 091

www.dolnis.cz
ondřejov – Na zasedání zastupi-

telstva 8. února jsem navrhl odvolá-
ní starosty M. Macháčka a pro jeho 
odvolání hlasovalo 10 ze 14 přítom-
ných zastupitelů. Důvody, které jsem 
uvedl, nebyly směšné, jak tvrdí M. 
Macháček. Postupně jsme museli 
přistoupit k tomu, že se ze zasedání 
zastupitelstva pořizoval zvukový zá-
znam, protože některé zápisy obsa-
hovaly velice zkreslená fakta. Tím se 
změnil jak smysl, tak i závěry jednání. 
Stejně tak podklady k jednání byly 
často doručovány natolik opožděně, 
že jsem neměl možnost si před zase-
dáním ověřit, zda jsou navrhovaná 

usnesení a řešení pro obec výhodná. 
Na výtky a připomínky M. Macháček 
opakovaně reagoval výzvou: „Tak mě 
odvolejte.“ Když jsem k tomu vzal 
v úvahu naše rozdílná hlediska na 
to, co je hospodárné nakládání s pro-
středky, nemohl jsem jinak, než jeho 
odvolání navrhnout.

Důvodem pro odvolání mohla být 
u některých zastupitelů i vyhrocená 
situace kolem školy a školky, kterou 
M. Macháček svými původními sliby 
mimo svoji kompetenci zapříčinil 
a postupně svými zásahy zhoršoval.

Zastupitel Ondřejova 

G. Chadzitaskos

poznámka k odvolání 
starosty ondřejova

Kamenice – Zastupitelé obce 
odsouhlasili projekt přístavby ško-
ly. Vznikne třetí podlaží s obestavě-
nou hmotou 12 400 m3. Ve druhém 
podlaží se změní přes 600 m2. Jeden 
obestavěný metr krychlový bude 
stát přibližně 4800 Kč. Skoro 600 m2 
bude zabírat sportovní hala (dvě 
běžné tělocvičny). Nyní probíhá 
veřejná soutěž o zhotovitele stavby, 
kterého vybere odborná hodnotí-
cí komise. Pokud vše půjde podle 
harmonogramu, tak stavba začne 
letos o letních prázdninách. „Škola 
letos zůstává v popředí i z důvodů 
dalších změn, které nás čekají. Při-
pravují se takzvané MAPy,“ sdělil 

starosta Kamenice Pavel Čermák. 
„MAP je místní akční plán vzdě-
lávání, který je prioritně zaměřen 
na rozvoj kvalitního a inkluziv-
ního vzdělávání dětí a žáků do  
15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, 
předškolního a základního vzdělá-
vání a zájmového a neformálního 
vzdělávání. Kamenice se do této 
aktivity, kterou koordinuje město 
Říčany, s velkým nasazením zapo-
jila. Slibujeme si od toho zabezpe-
čení lepších podmínek nezbytných 
ke zvyšování kvality výuky. Budova 
bude sice větší, ale pozornost si jistě 
zasluhují i pedagogové a nepedago-
gičtí pracovníci.“

Kamenickou školu letos čeká 
obrovská investiční akce
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Zápis žáků pro školní rok 2016/2017 se uskuteční 
od 30. – 31. května 2016 v ředitelně ZuŠ Říčany, Masarykovo nám. 57, 

každý den od 14.00 – do 16.00 hodin.

přihláška na www.zusricany.cz. 
Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky.

 

hudební obor 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci podají přihlášku 

v daném termínu.
přípravná hudební výchova pro děti předškolní 5 let a 6 let.

Do 1. ročníku přijímáme děti od 7 let. 
Děti přezkoušené v mateřských školách podají pouze přihlášku.

ostatní uchazeči prokáží předpoklady ke studiu při podání přihlášky – 
orientace v rytmu a intonaci, zpěv.

taneČní obor 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci podají přihlášku 

v daném termínu (30. – 31. května 2016).
přijímáme děti od 5 let.

na základě podané přihlášky se zájemci dostaví k talentové zkoušce. 
talentová zkouška do tanečního oboru proběhne ve čtvrtek 2. června 
2016 v 18.30. hodin v budově to, pod školou 1110, Masarykovo nám. 

(objekt mezi farou a ZŠ).

výtvarný obor 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci podají přihlášku 
v daném termínu (30. – 31. května 2016). přijímáme děti od 6 let.

Společně s přihláškou přinesou děti z domova vlastní výtvarné práce. 
na základě podané přihlášky se zájemci dostaví k talentové zkoušce.
talentová zkouška do výtvarného oboru proběhne v pátek 3. června 
2016 od 15.00 – 17.00 hodin (podle počtu přihlášených dětí) v budově 
výtvarného oboru – Masarykovo nám. 1110 (objekt mezi farou a ZŠ).

Děti doporučené k přijetí do přípravných ročníků event. náhradníci 

budou oznámeni na www.zusricany.cz od 20. června 2016. 
 prosíme rodiče o přesné vyplnění přihlášky!!
příjem žáků pouze do naplnění kapacity školy.

V případě, že se během září uvolní další místo v některém z oborů, 
budeme děti doplňovat na základě podaných přihlášek v zápisovém 

termínu (tj. v květnu 2016)
 

Schůzka rodičů všech nově přijatých žáků se uskuteční 5.9.2016 v 17.00 
hodin ve třídě č.1 v ZuŠ Říčany , Masarykovo nám.57

 
rádi zodpovíme vaše dotazy: 323 602 278, 604 737 629 , 721 117 535 

prosíme, sledujte naše webové stránky www.zusricany.cz.
Přijďte, těšíme se na vás!

Mgr.Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Mgr. Hana Javorská, zástupkyně ředitelkyZUŠ Říčany

zápis ŽákŮ pro 
Školní rok 2016/2017

V době permanentních změn na 
poli účetních a daňových zákonů 
nabývá správné a průkazné vedení 
účetnictví ještě důrazněji na význa-
mu. A to nejen pro potřebu preciz-
ních výstupů směrem k finanční 
správě, ale i pro vnitřní potřeby 
samotných účetních jednotek. Ex-
terní vedení účetnictví klade v této 
době vysoké nároky na vzájemnou 
komunikaci mezi účetní jednotkou, 
zejména vás drobných živnostníků, 
majitelů a jednatelů mikro právnic-
kých osob a vaším zpracovatelem 
účetnictví. Znalost oblasti v jaké se 
vaše podnikání odehrává, je důle-
žitá pro správné posouzení obsahu 
vašich účetních a daňových dokla-
dů a to nejen z hlediska účetního, 
ale také daňového. Další věcí je na-
prostá preciznost zpracování vašich 
účetních a daňových dokladů. Chy-
ba, byť jen v čísle daňového dokladu 

typu lomítko, pomlčka, znamená 
výzvu finančního úřadu, nutnost 
oprav a následných podání. Však 
také jedna z novinek roku 2016, ja-
kou je „Kontrolní hlášení“, již jistě 
mnohým z vás prověřila funkčnost 
a případně i mezery v této oblasti. 

V neposlední řadě má dobře ve-
dené účetnictví pomoci hlavně vám 
majitelům v rozhodování o budouc-
nosti vašeho podnikání, o směru 
kudy se vydat a o aktuální rentabili-
tě vašich živností a společností. 

Našim klientům nabízíme nad-
standardní přístup, precizní práci 
a vyzdvihujeme důležitost vzájem-
né komunikace. Cestou naší účetní 
kanceláře je právě podpora drob-
ného podnikání, pomoc při rozjez-
du a fungování vašich firem. 

Jana Karlovská, 

majitelka účetní kanceláře

www.ucetnictvi-dane-mzdy.com

význam správného 
vedení úČetnictví
Daňové evidence 
pro drobné podnikatele

Zabýváme se stavbou rodinných domů na klíč a nabízíme veškeré od-
borné stavební práce – základové desky, rekonstrukce domů, chat, bytů či 
zateplováním objektů.
■ Dále provádíme zemní a výkopové práce, úpravu terénu a ostatní drob-
né stavební práce jako například oplocení, pokládku zámkové dlažby, pří-
stavby. K dispozici máme vlastní techniku na zemní práce.
■ Realizujeme také inženýrské sítě – kanalizační, vodovodní, plynové 
a elektro přípojky či řady. Díky bezvýkopové technologii můžeme prová-
dět přípojky i bez narušení povrchu, ať už je to asfaltová silnice či upravená 
zahrada.
■ Také nabízíme výrobu vodoměrných, kanalizačních šachet, šachet na vrt, 
nádrží na dešťovou vodu 
a septiků. Jímky díky 
naší zemní technice vám 
i usadíme a připojíme. 

amar instalace s. r. o. 
nabízí instalatérské, topenářské 
a stavební práce

Výrobnu najdete na adrese: Všechromy 82.
V případě zájmu o naše služby nás neváhejte 
kontaktovat email: info@amarinstalace.cz nebo 
tel.: +420 603 189 677. Více o nás na www.amarintalace.cz 

SeTKáNí PŘed-
ŠKoLáČKů
Stojíme o to, aby se 
naše děti do školy 
těšily, a to i budoucí 
prvňáčci. Proto jsme 

pro ně připravili předškolní setká-
ní 3. 5. 2016 u nás v zámečku. Na 
programu budou hry, seznámení 
se školou, s paní učitelkou a s no-
vými kamarády. Věříme, že naši 

předškoláci se budou i přes prázd-
niny těšit do své nové školy.

INTeRNATIoNAL dAy
Věříme, že znalost jazyků otevírá 
nejen brány ke vzdělání, ale zejmé-
na k druhým lidem, proto jsme na 
středu 27. 5. 2016 nachystali tzv. 
International Day. Co se za tímto 
názvem skrývá? Především do-
poledne plné her a angličtiny pro 
děti z mateřských škol a také jejich 
rodiče – kdo má doma malé děti, 
může nás navštívit a zapojit se do 
našich her a zábavy s angličtinou.

PoHáR Vědy – RoJKo 2016 
Několik žáků 4. a 5. třídy se zapo-
jilo do mezinárodní soutěže s ná-
zvem Pohár vědy, která si za cíl 
klade popularizaci vědy, zejména 
fyziky. Za úlohy lednového a úno-
rového kola náš tým obdržel 90, 
resp. 100 bodů – tedy maximum! 
Hodnotitelé navíc vybrali naše vě-

decká řešení jako ta, která se jim 
líbila z celé České republiky nejví-
ce. V dubnu nás pak čeká poslední 
kolo. Na základě výsledků orga-
nizátoři určí postupující družstva 
do mezinárodního finále, které se 
letos uskuteční v Praze ve druhé 
polovině června. Soutěž získala 

záštitu od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České re-
publiky, od předsedy Akademie 
věd České republiky a od primá-
torky hlavního města Prahy. Více 
informací na www.poharvedy.cz 

základní Škola navis
– co se u nás děje

zŠ NAVIS, doBŘeJoVICe
Tel.: 775 029 593
e-mail: dobrejovice@skoly-navis.cz
www.zsnavis.cz

MŠ RAToLeST, PeTŘíKoV
Tel.: 773 226 531
e-mail: skolka.ratoslest@gmail.com
www.msratolest.cz

základní škola Navis nabízí 
ještě několik posledních vol-
ných míst do první třídy 
pro školní rok 2016/2017! 
Kontaktujte nás, rádi se s 
Vámi i  dětmi setkáme.
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Je nejvyšší čas vybrat si v našem zahradnictví 
z široké nabídky sadby zeleniny, bylinek, 
letniček a balkónovek. a to vše za příznivé 
ceny a z vlastní produkce z našich skleníků.

pusŤte se do výsadby  
zeleniny, bylinek i květin!

od VýSeVU Až K záKAzNí-
KoVI…
Na 5 000 m2 máme nejen venkov-
ní prodejní plochu, ale také krytá 
pěstební místa (dva fóliovníky 
s rozlohou 500 m2). A právě tam 
začíná cesta naší zeleninové sad-
by, bylinek, letniček a balkónovek. 
Preferujeme vlastní produkci, ne-
boť to je nejlepší záruka silných, 
zdravých rostlin, jejich dobrého 
ujmutí a také příznivé ceny pro vás, 
pro naše zákazníky. A na tom všem 
nám záleží! Proto vyséváme seme-
na, přesazujeme (pikýrujeme), za-
léváme, jiné rostliny řízkujeme, dě-
líme… a jsme stále v jednom kole.

ByLINKy VoNí, CHUTNAJí 
I LéČí
Vybrat si u nás můžete z nenároč-
ných bylinek na pěstování, nejčas-
těji používaných v naší kuchyni, 
ale zvolit lze i z těch nepříliš zná-
mých či u nás rozšířených. Přijďte 
se podívat, čekají tu různě vonící 
máty (Mentha), vytrvalá majorán-
ka, meduňka, rozmarýn, úžasně 
citronově vonící verbena (Aloysia 

triphylla), saturejka, barevné šal-
věje, estragon, yzop, rukola nebo 
šanta. S našimi bylinkami ochutí-
te pokrmy, namícháte osvěžující 
koktejly a v případě potřeby do 
nich můžete sáhnout jako do do-
mácí lékárny. Bylinkami zaplňte 
truhlíky a květináče, ale většina se 
jich dá bez problémů pěstovat i na 
záhonech. A nemusíte mít jen spe-

ciální bylinkové 
plochy, bylin-
kám neuškodí 
ani kombinace 
s letničkami.

exTRA PáLIVé 
PAPRIČKy I LAHodNá 
RAJČATA
Zeleninová sadba je v jarním ob-
dobí naší doménou. U nás můžete 
vybírat z bohaté nabídky: máme 
kedlubny, okurky, saláty, celer, 
pórek, brokolici, cukety, tykve, 
melouny nebo dýně. Oblíbili jste si 
převislá rajčata, stejně jako lahod-
né koktejlové rajče Bejbino nebo 
polopozdní tyčkové Albertovo žlu-
té. Z paprik rádi volíte ranou odrů-
du sladké, šťavnaté papriky Amy, 
nebo typ pálivějších beraních/
kozích rohů. Vše pro vás opět letos 
máme. Navíc přidáváme pro ná-
ročnější zákazníky do sortimentu 
i extra pálivé papričky!

zAHRAdA Ve zNAMeNí 
AzALeK A oKRASNýCH 
KeŘů
Okrasné keře představují nejdůle-
žitější prvky zahradní architektury, 
můžeme je využít pro solitérní vý-
sadbu, ale i do skupin a také živých 
plotů. Výhodou je, že většinou ne-
potřebují nijak zvýšenou péči. My 
v zahradnictví Alfík to dobře víme, 
proto máme pro vás přichystanou 
nabídku okrasných keřů kvetou-
cích, opadavých i stálezelených 

(vajgélie, svídy, tavolníky, zlatice, 
čilimníky, dřišťály, bobkovišně, 
kdoulovce, kaliny a další). Někte-
ré z nich dokáží zahradu zkrášlit 
a projasnit i během zimních měsí-
ců. Speciální skupinu tvoří rodo-
dendrony, pierisy a azalky, které 
jsou náročnější na půdu – vyžadují 
rašelinu a kyselou zem. Kdo by 
ale odolal nádherným oranžovým 
nebo červeným květům opadavých 

azalek!

TRVALKy, NeJ-
VděČNěJŠí 

zAHRAdNí 
RoSTLINy
Sortiment trvalek 
nabízíme v prů-

běhu celé sezóny, 
nyní máme jejich 

pozdně jarní a letní 
zástupce. Mezi nejob-

líbenější patří tradiční srdíčka, 
dekorativní paznehtníky, elegant-

ní a nenáročné dlužichy, bohyšky 
(také nazývané hosty či funkie), 
kapradiny, zářivé kokardy, pla-
menk y (čili floxy, oblíbené trvalky 
z předzahrádek našich babiček), 
řebříčky, levandule nebo rudbekie. 
Díky trvalkám nám může zahrada 
kvést a hýřit barvami od jara do 
podzimu. 

zAHRAdNICTVí ALfíK, tel.: 606 494 939, 723 516 513
Louňovice u Mukařova, u Kutnohorské silnice (první hráz)
Po-So 9 – 17 h., Ne 9 – 12 h., www.zahradnictvialfik.cz

24  |  ZAPRAZI.EU

Život v kraji 

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

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

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

Krásné jaro přeje vaše 

zahradnictví Alfík

Thuje Smaragd za 65 Kč

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

ALfíKůV TIP
Jak si zajistit bohatou sklizeň a zdravé, kvetoucí rostliny?
Doporučujeme osvědčená a vyzkoušená hnojiva. Univerzální Vitality 
komplex aneb živá voda pro rostliny obsahuje přírodní enzymy, 
obnovuje vitalitu a celkový stav rostlin, podporuje růst kvetení. Použít 
ho můžeme pro všechny druhy pokojových, balkónových a okrasných 
rostlin, je vhodný i pro plodovou zeleninu a drobné ovoce. Jednotli-
vé varianty Vitality komplexu jsou pak speciálně určené např. pro 
surfinie a muškáty, nebo pro rajčata a papriky pěstované venku i ve 
skleníku. Kristalon zdravé rajče a paprika je účinnou prevencí proti 
černání plodů rajčat a hnilobě konců paprik, navíc obsahuje mikroprv-
ky s vápníkem. A trvalkám pro zdravý růst a odolnost květů dopřejte 
speciální hnojivo s přídavkem hořčíku Agro Trvalky. 
Všechna potřebná hnojiva vždy nakoupíte u Alfíka!

Dnes bohužel téměř nevidím děti běhat venku. Neslyším veselý křik. A tak 
jsem se rozhodl, že to zkusím změnit. Založil jsem s manželkou Klub dětí a mlá-
deže Čtyřlístek se sídlem ve Všestarech u Strančic. Naším záměrem je přirozený 
rozvoj dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj motoriky, obratnosti a na prak-
tické činnosti. Náš program obsahuje tři oblasti – Zdravé dítě, Praktická dívka 
a Šikovný kluk. Oblast Zdravé dítě je orientována na zvýšení fyzické i psychické 
odolnosti, výdrže, obratnosti a pozornosti. S dětmi hrajeme hry v přírodě a pod-
něcujeme jejich fantazii. Plížení, schovávání, běhání, lezení trénuje pohyblivost 
a obratnost. Procházky a výpravy zvyšují celkovou kondici. 

I starší děti se potřebují vyřádit – touží po samostatnosti, projevení se, 
respektu. Pro ně jsou určeny hry zaměřené více na spolupráci, kde se mo-
hou projevit jejich individuální vlohy. Budeme podnikat výpravy a užívat si 
společné zážitky v partě, večer u ohně, noc pod hvězdami, příprava snída-
ně za slunečného jitra – to jsou vzpomínky na celý život.

PRALES = Prázdninová Lesní Školka = příměstský tábor formou lesní 
školky pro děti ve věku 4-7 let. Více viz www.klubctyrlistek.cz.

jako kluk jsem trávil spoustu 
času venku. lezli jsme na stromy, 
stavěli bunkry, podnikali výpravy. 
užívali jsme si dobrodružství, 
kamarádství, objevování… 

Hledáme chlapy, kteří se chtějí podílet na těchto 
aktivitách a přijde jim správné věnovat svůj čas dětem. 
V případě zájmu se ozvěte: Petr Suchý
tel.: 724 148 850, email: petr.suchy@klubctyrlistek.cz
www.klubctyrlistek.cz

Společnost F. S. Praha se kromě provozování 
jídelen zaměřuje na rozvoz jídel do nejrůzněj-
ších firem, školek či do domovů pro seniory. 
Obědy je samozřejmě možné zavážet i jednotliv-

cům – vše závisí na domluvě. Jídla jsou rozváže-
na vždy čerstvá, teplá a zabalená do speciálních 
krabiček (tyto obaly patří mezi nejkvalitnější na 
našem trhu).

Vaříte i pro školky – jaké jsou děti strávníci?
Především vám nic neodpustí a nesní něco, 
co jim nechutná. Ale když jídlo pochválí, o to 
více to potěší. 

Mám radost, že děti od nás jedí i taková 
jídla jako je čočka, burgur, kuskus, cizrna 
a další. Maminky kroutí hlavou, nevěří a pak 
mě prosí o recepty. Hezké vztahy máme 
i s „našimi“ seniory, kterým se snažíme vyjít 
ve všem vstříc.“

dodáváte jídla i o víkendech či o svátcích?
Nechceme nechat naše klienty bez jídla, takže 
vaříme prakticky každý den po celý rok – i na 
Vánoce.

Jak oslovujete nové zákazníky? dáváte ochut-
nat svá jídla?
Samozřejmě. My se srovnání nebojíme. Nyní 
nás v Říčanech oslovila jedna školka, že by chtě-
li vyzkoušet jiného dodavatele. Týden jsme jim 
dováželi vzorky a děti byly moc spokojené, takže 
k nám „do rodiny“ přibyli další strávníci.

Co lidem nejvíce chutná?
Právě proto máme každý den na výběr více jí-
del, protože chutě lidí jsou nevyzpytatelné. Ně- 
kdo rád svíčkovou, někdo jiný gnocchi se špená-
tem a někdo další si dá salát. Saláty mimocho-
dem děláme moc dobré. Takový César salát umí-
me připravit lépe než mnohé „nóbl“ restaurace.

víte, kde se dobŘe vaŘí? 
v jídelně v oc lihovar v ŘíČanech! 

Kontaktujte nás na tel.: 775 458 684 
nebo 775 458 687
e-mail: foodservicepraha@seznam.cz
www.foodservicepraha.cz

Příjemná, klidná, nekuřácká jídelna v oC 
Lihovar denně nabízí výběr z pěti až šesti jídel 
– ceny se pohybují od 70 do 85 Kč. 
otevřeno je od 11 do 14 hod. Jídla se připra-
vují každý den čerstvá bez použití polotovarů 
a umělých dochucovadel. 

V oC Lihovar v Říčanech byla otevřena nová jídelna společnosti F. S. praha, s. r. o. Jde 
o rodinnou firmu, kde zákazník není vnímán jako anonymní strávník, který sní všechno. 
„naopak – své zákazníky známe a máme radost, že jim chutná a zůstávají nám věrni. 
někteří se u nás stravují již deset let – to už jsou téměř členové rodiny,“ říká s úsměvem 
šéfkuchař Václav Čapek, který osobně dohlíží na kvalitu všech jídel a pestrost jídelníčku.

Uhříněves - Městský soud v Praze 1 zamítl žalobu některých městských 
částí Prahy a okolních obcí, která se týkala vymezení trasy Pražského okruhu. 
Trasa byla součástí aktualizace zásad územního rozvoje, kterou Praha schvá-
lila v roce 2014. Vést má od Ruzyně kolem Suchdola k dálnici D8 a dále kolem 
Vinoře a Satalic k dálnici D10 a D11. Podle dotčených obcí trasa přivede tran-
zitní dopravu do obydlených oblastí a zhorší životní prostředí. Rozhodnutí 
soudu je pravomocné, žalobci proti němu ale nejspíš podají kasační stížnost 
k nejvyššímu správnímu soudu. „Podobná situace nastala před šesti lety, kdy 
se naráz zhroutila na základě rozsudku nejvyššího správního soudu příprava 
strategické dopravní stavby, která jediná může vyřešit stále se prohlubující 
problém dopravy nejen v okrajových městských částech, jako je ta naše,“ 
říká starosta MČ Praha 22 Martin Turnovský. „Osobně jsem byl přítomen 
na jednání soudu a velmi se mi ulevilo, že navrhovatelé neuspěli. Jaký bude 
náš další osud při jejich očekávané kasační stížnosti k nejvyššímu správnímu 
soudu, nelze předjímat. Není to rozhodně jediná překážka. Tak, jak běží čas 
a daří se územní řízení Pražského okruhu stále napadat a zdržovat, tak se bo-
hužel dostává stavba do kolize i s legislativními změnami, jako je to v případě 
změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), kdy vydání 
stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR musí být složitě projednáno 
s Evropskou komisí. Toto jednání dosud není uspokojivě uzavřeno a násled-
kem je přerušení územního řízení, což je další podstatná překážka, ale mno-
hem příznivější, než kdyby bylo řízení zastaveno. V případě, že jednání budou 
uzavřena uspokojivě, bude možné pokračovat v zahájeném územním řízení. 
Otázkou je, nebude-li výsledek jednání příznivý, a celý proces posuzování 
vlivu stavby na životní prostředí bude probíhat znovu podle nové legislativy. 
Doufejme, že k této situaci nedojde.“ 

jak pokračuje dostavba 
pražského okruhu?!
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Info pro vás

Každý měsíc ve škole je tedy zastřešen ně-
jakým větším společným tématem. V Magic 
Hill věříme, že spojovat a propojovat jednotlivé 
vyučovací předměty pomáhá žákům poznávat 
a chápat svět v souvislostech a využívat k tomu 
různé zdroje informací a oblasti poznání. Takto 
integrovaná výuka se tedy soustředí nejen na 
znalosti a dovednosti, ale především na posto-
je žáků. Své hodnoty člověk mění na základě 
intenzivního prožitku a vystavovat žáky takové 
zkušenosti znamená více než jen učit češtinu, 
matematiku… Den Země je typickým příkla-
dem takového vzdělávacího projektu, který sta-
ví na změněných postojích. Pochopit, že „pla-
netu Zemi jsme nezdědili po svých předcích, 

ale máme ji zapůjčenou od svých potomků“ 
a k čemu nás to zavazuje, je jistě složitý koncept, 
kterému však už žák na prvním stupni může po-
rozumět, pokud se mu zprostředkovává podnět-
nou formou. 

Ekologická, neboli environmentální výchova 
na naší škole tedy není suchopárným učivem, ale 
skutečnou akcí, zážitkem. Jak to vše probíhá? 
Jsme bilingvní školou, odtud zkratka jako název 
našeho dubnového projektu – eARTH / země 
= E jako education/vzdělání, A= art/výtvarné 
činnosti, R = recycling/důsledné třídění odpa-
du, T jako together/společně (neboť kolektivní 
prožitek posiluje účinek), H jako healthy planet/
zdravá planeta. Tyto pilíře jsou rozvedeny do růz-
norodých aktivit, z nichž představíme za všechny 
jednu jako příklad dětské samosprávy:

Všechny třídy školy se pravidelně střída-
jí v roli eko-hlídky (Earth Patrol). Vybaveny 
speciálními odznaky procházejí službukonající 
děti každou přestávku školu a dohlížejí, že se 
důsledně třídí odpad a neplýtvá energiemi. 
Na společném školním shromáždění (school 
assembly) jsme si názorně ukázali, že prakticky 
všechen odpad ve třídě můžeme třídit – včetně 
slupek od svačiny. Vymývat plastové kelímky 
od jogurtů nebo uchovávat víčka od PET lahví 

je u nás už dlouho samozřejmost, stejně jako 
recyklovat papírové odstřižky z rukodělných 
činností. Naše patrola hlídá také vyučující, aby 
kopírovali v každém případě oboustranně a co 
nejméně. Díky tomuto cílenému přístupu se 
nám oproti předchozímu měsíci podařilo snížit 
kopírování o 30 %!

Být eko-hlídkou je zábava, přináší to kon-
krétní výsledky, ale je to také odpovědnost 
založená na porozumění dětí, proč to všechno 
vlastně děláme. V Magic Hill jsme přesvědčeni, 
že právě tento způsob vzdělávání je nejefektiv-
nější, že zanechá v dětech trvalou stopu. 

PhDr. Jan Voda, Ph.D., ředitel školy

www.magic-hill.cz

Info pro vásmAS Říčansko 

V základní škole Magic 
Hill se stále něco 
děje. Zatímco březen 
je tradičně měsícem 
knihy, kdy organizujeme 

besedy se spisovateli, burzu knih, 
děti píší vlastní knihy a pak si je 
navzájem předčítají, rodiče přicházejí 
číst dětem, navštěvujeme knihovnu, 
duben je pak ve znamení ekologie 
a trvale udržitelného rozvoje.

duben v magic hill – projekt earth

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?

Co obnáší práce krajského zastu-
pitele? 
Práce zastupitele nejsou jen jed-
nání zastupitelstva, která bývají 
6x do roka, ale také činnost ve 
výborech. Scházíme se většinou 
měsíčně a jednání trvají několik 
hodin. Jsem navíc členem pracov-
ní skupiny pro dostavbu obchvatu 
Prahy a D3 a Povodňové komise. 
Mimo to komunikuji s obcemi, na 
úřadech a s různými organizace-
mi, firmami. Je tedy na každém 
z nás, kolik času můžeme nebo 
jsme ochotni obětovat. 

Jaká je vaše specializace, co mů-
žete ovlivnit?
Věnuji se především posilování in-
frastruktury. Jsem členem výboru 
Regionálního rozvoje a místopřed-
sedou Výboru regionální rady ROP 
Střední Čechy, který rozhodoval 
o směrování a přidělování dotací. 

Podařilo se mi dojednat s vede-
ním kraje takové výzvy a úpravy 
metodických pokynů, díky kterým 
naše obce na Zápraží získaly v po-
sledních třech letech příspěvky na 
desítky projektů za stovky milióny. 

Díky mému vodohospodářské-
mu vzdělání jsem se po povodních 
v roce 2013 stal členem nově zříze-
né Povodňové komise složené pře-
vážně z odborníků. Mám radost, že 
se nám podařilo vytvořit Povodňo-
vý fond, který přispívá především 
k projektové přípravě. Díky mému 
návrhu je možné žádat i o podporu 
na opatření pro zadržování vody 
v krajině. Obce mohou získat až 
90% dotaci a hojně toho využívají.

S čím jste během svého působení 
na kraji nesouhlasil?
Především se strukturou rozpočtu, 
kdy peníze jsou často projídány 
bez systémových opatření a na in-

vestice příliš nezbývá, nebo s před-
kládáním dlouhodobých koncepcí 
kraje, které nejsou řádně připra-
veny ani projednány ve výborech. 
Ať už jde o školství, zdravotnictví, 
majetek, nebo v poslední době 
Plán odpadového hospodářství, 
díky kterému mohou popelnice ná-
sobně podražit.

Proč je dobré mít na kraji „své-
ho“ poslance?
Protože dobře chápe potřeby dané-
ho regionu a může pro něj hodně 
udělat třeba tím, že má informace 
z první ruky, které obcím předá. 
Nebo prosadí, aby se řešily věci, 
které pálí náš region. Například 
když hrozilo, že D3 povede od Ří-
čan, nebo při jednání o obchvatu 
Prahy. Může také pomoci rychle 
vyřídit potřebná vyjádření např. 
pro podání žádosti o dotaci na od-
bahnění rybníku, výstavbu kanali-
zace. Možností, jak být užitečný, je 
mnoho, ale musíte se starat a „bě-
hat“. Samo se nic neudělá. 

Jsou obce v našem regionu rády, 
že mají svého zastupitele na kraji?
Jak kde, jak kdo... Ale ten pocit, že 
vím, že se něco stalo s mým výraz-
ným přispěním, mi nikdo nevez-
me. I když si to často „prodá“ ně-
kdo jiný, důležité je, že lidi z toho 
mají radost a užitek.

Co děláte ve volném čase? 
Hlavně se snažím věnovat rodině 
– zaslouží si to. Nemají to se mnou 
při mých aktivitách jednoduché. 
Dříve jsem závodně provozoval ně-
kolik sportů, dnes jsem rád, když 
mi vyjde čas na tenis.

dobrý pocit mi nikdo nevezme
Miloslav Šmolík pracuje v zastupitelstvu Říčan již 6 let a v roce 2012 byl 
navíc zvolen do zastupitelstva Středočeského kraje.



Info pro vás

ZapraZi.eu | 15

Tento e-shop je zaměřen na náhradní díly pro kutily za skvělé ceny. Na-
leznete zde náhradní díly na sítě proti hmyzu, plastové shrnovací dveře, 
žaluzie interiérové a meziskelní, vertikální látkové žaluzie i žaluzie v pro-
vedení ISSO, tedy na plastová a dřevěná Euro okna. Nabízíme i ovládací 
prvky a trubkové motory německé firmy BECKER-Antriebe GmbH, pro 
ovládání a pohon předokenních rolet, exteriérových žaluzií a markýz.

Společnost KUPUJDÍLY.cz získala certifikát kvality „Ověřeno zákazní-
ky“ na portále Heuréka, což je nezávislý nákupní rádce a srovnávač cen. 
Kladné hodnocení zákazníků si můžete ověřit na webu Heuréka nebo na 
našich stránkách. Všem klientům velice děkujeme.

Recenze zákazníků:
■ „Je to rychlá pomoc pro ty, kterým se něco na žaluziích pokazí. Firmy či ka-

menné obchody se prodejem těchto potřebných náhradních dílů nezabývají.“

■ „Objednávka vyřízena rychle a bez závad. V e-shopu vše názorně a pře-

hledně zobrazeno.“

■ „Oceňuji nízké poštovné.“

■ „Velmi vstřícné jednání a komunikace se zákazníkem, pečlivě zabalené 

zboží, zkrátka není co vytknout.“

kupujdíly.cz – největší e-shop 
náhradních dílů na žaluzie, rolety, 
markýzy, sítě proti hmyzu 

zboží lze objednat na www.kupujdily.cz, rádi vaši 
objednávku vyřídíme. Případné dotazy a připomínky 
posílejte na kupujdily@email.cz nebo volejte na 
tel.: +420 702 523 034.

Po oba dny bude od deseti hodin dopoledne 
připraven pro návštěvníky bohatý program plný 
hudebních, tanečních a divadelních předsta-
vení, soutěží, dílniček a atrakcí. Děti se mohou 
těšit na soutěže, koloběžky a motokáry na do-
pravním hřišti, klauna Jakuba, divadélka. 

PRoGRAM SoBoTA: 
■ Výstava veteránů po celém parku 
■ Divadlo Včelí medvídci 
■ Soutěže v parku pro děti 
■ Vystoupení ZUŠ Velké Popovice 
■ Klaun Jakub na chůdách

PRoGRAM NeděLe:
■ Loutkové divadélko O třech neposlušných 
kůzlátkách
■ MICHAL z Kouzelné školky
■ Kouzelnická show „S kouzly kolem světa!“ 
s Pavlem Kožíškem
■ Soutěže v parku pro děti

Chřestové dny od 17. května
■ Vedle stálého menu s oblíbe-
nými dětskými jídly a široké 
nabídky vín jsme pro vás 
na květen připravili tuto 
speciální gastronomic-
kou akci, na které můžete 
ochutnat čerstvý chřest 
na mnoho způsobů.
■ 10. června se můžete těšit 
na koncert ABBA CZ  
(revival) od 20 hod. Vstupné: 
250 Kč.

Tenisové léto na Berchtoldu
■ Neváhejte a přijďte si k nám pro výhodnou let-
ní permanentku na pronájem tenisového kurtu 
– 10 hodin za 700 Kč! 

Sportovní prázdninové kempy pro děti
■ I letošní prázdniny se můžete těšit na oblí-
bené sportovní příměstské kempy. V průběhu 
týdne se budeme věnovat nejen základům te-
nisu a golfu, ale děti si vyzkoušejí také stolní 
tenis, badminton, fotbal, florbal, NOVINKU 
fotbalgolf.

Letos opět chystáme lekce skateboar-
dingu pro začátečníky. Dále na ně če-

kají výlety pěšky i na kole, soutěže 
na koloběžkách na dopravním 

hřišti, angličtina zábavnou for-
mou, návštěva sportovní střel-
nice, zámeckého parku (Dět-
ského ráje), zámku a naučné 

stezky. Kemp probíhá vždy ve 
vybraném termínu od pondělka 

do pátku, od 8.30 do 16.30 hod. 
Je vhodný pro děti od 6 do 12 let a po 

celý týden je zajištěn pitný režim, 2x sva-
činka, oběd. CENY: 3 300 Kč/dítě/5 dní, 2 800 
Kč/dítě/5 dní pro členy tenisové školy Sport 
centra Na zámečku a nebo sourozence. Termí-
ny: 18. – 22. 7. ■ 25. – 29. 7. ■ 1. – 5. 8. (KEMP 
netradičních sportů) a 8. – 12. 8.

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

dětský den s michalem nesvadbou a výstava veteránů
…a možná přijde kouzelník pavel kožíšek
o víkendu 28. a 29. května se areál zámku 
Berchtold v Kunicích – Vidovicích opět 
promění v jednu velkou pohádku. ani 
tentokrát nebudou chybět automobiloví 
a motocykloví veteráni.

obchod Spirit – květiny, de-
korace, dárky – pro vás na květen 
připravil krásné truhlíky a košíky 
osazené letničkami, které vám na-
vodí skvělou „letní“ náladu. 
■ Přijďte si k nám vybrat něco 

hezkého pro maminky, které budou 
mít svátek 8. května. Připravíme 
vám originální dárkové balení podle 
vašeho výběru – máme velký výběr 

svíček (archandělské, čakrové či 
tělové svíce), vykládací a anděl-
ské karty, drahé kameny a šperky 
z nich, přírodní mýdla, porcelánové 
konvičky a čaje, ručně šité nahřívací 
polštářky, ale také med nebo skvělé 
marmelády od místních výrobců…
■ Specializujeme se na profesio-

nální vazby z řezaných květin a vý-
robu originálních věnců a dekorací.

nezapomeňte 
na svátek maminek

Spirit – květiny, dekorace, dárky. Černokostelecká 536/84, 
Říčany, tel.: 734 740 001, e-mail: zdenkabudin@seznam.cz 
www.zdenkabudinova.cz. Jsme na facebooku! 
otevřeno: po až so od 8.00 do 18.00 hod.
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29. 5. 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
Nově otevřená provozovna!

• opravy a servis

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

dne 21. 5. 2016 od 13.00 hodin 
na Masarykově náměstí v Mnichovicích

Tradiční Mnichovické kramaření letos netradičně k výročí 700. let od narození Karla IV. Náměstí 
ožije obdobím gotiky. Všichni prodejci budou oblečeni v dobových kostýmech.

Na náměstí bude dobové vojenské ležení se stanem, zbraněmi, prapory, k vidění bude rozličná zbroj, 
štíty, ale i vaření na otevřeném ohni.

Děti, které přijdou oblečeny jako rytíři, loupeživí lapkové, princezny či děvečky 
v historických šatech a kostýmech, čeká malá odměna k vyzvednutí ve stánku 

ZŠ Mnichovice na náměstí.

❦ Historický jarmark – staročeské tradiční a řemeslné stánky
❦ Kovářské řemeslo – ukázka + dílnička pro děti

❦ Řemeslný stánek s vlnou – Muzeum Říčany 
❦ Včely a naučný úl, výroba svíček

❦ Stánky se starými věcmi, které jste darovali k prodeji – knihy, hračky, porcelán, sklo, pohledy 
❦ Prodejní stánek s pečenými buchtami a koláči od mnichovických maminek

Výtěžek z Mnichovického kramaření bude věnován na 
„Hřiště Podhorky – pro kluky a pro holky“

Celým dnem Vás bude provázet skupina historického šermu Sígři Pelhřimov a jejich 
hosté – SHŠ Jindřich, Inflamenus, kouzelník Martin se svými čáry máry.
Večer se bude konat ohňová show. Po celé odpoledne budou na náměstí 

zábavné soutěže pro děti mezi jednotlivými vystoupeními.

Program:

13:00 Historický průvod městem 
- kostýmovaný průvod s bubeníky 
a Karlem IV. na koni, odchod z náměstí. 
Poté slavnostní zahájení prodeje na 
dobovém tržišti.

14:00 Inflamenus – program na chůdách 

14:45 SHŠ Jindřich – Tajná římská jízda císaře 
Karla IV. - šerm

15:30 Sígři - Tortura

16:15  Inflamenus - biče

16:45 Sígři – dětská bitva

17:30 Inflamenus - Fakír

18:00 Kouzelník Martin

18:45 Sígři – A´la partníci

19:30 Kouzelník Martin

20:30  SHŠ Jindřich – Jak se stát rytířem - šerm

21:30 Sígři – Valhalla - noční komponované 
divadlo ohně 

Město Mnichovice pořádá akci ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mnichovice, Hasiči Mnichovice, Rosa, Mnichovický Rynek, firma ANAVI s.r.o.

dne 21. 5. 2016 od 13.00 hodin dne 21. 5. 2016 od 13.00 hodin 

Mnichovické kramarení 
Karla IV.

ˇ

MIMOŘÁDNÁ VÝHODA

-25%
ppřii ppllaatbě elleekkttroonnickkoouu ppeněženkouunniick

DO VODNÍHO 
A SAUNOVÉHO 

SVĚTA

www.aquapalace.czVíce na 

Elektronickou peněženku zakoupíte na pokladnách Aquapalace 
Praha nebo v E-SHOPu na www.aquapalace.cz

MIMOŘÁDNÁ AKCE PLATÍ POUZE VE DNECH: 
                                  16.4. -31.5.2016. 

0407_ELEKTRONICKA_PENEZENKA_JARO_2016_INZ_93x137_VYHODA25%.indd   1 14.04.2016   9:24

Restaurant day Nupaky
Dobroty z jídelníčků Vašich sousedek 

Holky z Nupak Vás zvou na další festivalový 
den dobrého jídla a na pivo Gwern.

www.facebook.com/restaurantdaynupaky

sobota 21. 5. 2016, 11:00 – 14:00
rodinný minipivovar Gwern
Benická ul., Nupaky
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8. května
■ Tehovec - Vycházka na louku u Vojkova. Sraz v 10:00 na autobusové za-
stávce Tehovec. Louka poskytuje stanoviště mnoha různým druhům hmyzu 
– motýlů, brouků, kobylek aj. pozorování hmyzu povede rNDr. ivan Brdička. 
Součástí vycházky je i prohlídka kvetoucích rostlin, kterou pořádá ekocentrum 
Říčany. 
■ Říčany - Nedělní pochod s Líbou. Trasa: roudnice n. L. - Říp - roudnice n. 
L., 14 km. Odjezd vlakem: Říčany 6.55 hod.
přihlášky na tel: 723 513 431.

14. května
■ Kolovraty – rybářské závody pro malé i velké na Kolovratském rybníku. 
Časový program: 8:00-8:25 prezentace dětí na závody, 8:00-10:30 prezenta-
ce dospělých na závody, 8:30-10:30 dětské závody, 10:45 vyhlášení dětských 
závodů, 11:15-14:30 závody dospělých, 15:00 vyhlášení výsledků dospělých. 
propozice závodů: loví se na jeden prut se splávkem a jedním háčkem, dětské 
závody - děti do 15 let, děti do 12 let musí mít po dobu závodu dospělý dopro-
vod, který za něj plně zodpovídá. Každý účastník musí mít vlastní rybářský 
prut, podběrák, metr, pean (kleštičky), nádobu na úlovky, návnadu. Lovící si 
může ponechat dva vlastnoručně ulovené pstruhy. Startovné: děti do 15 let  
- 50 Kč,dospělí - 200 Kč. V ceně startovného 1 párek, 1 piVO (LiMO). rezer-
vace na: rybykolovraty@seznam.cz

15. května
■ Hájek - Spolek občanů Hájku vás zve od 13.00 hod do 17.00 hod
na 1. výměnný a prodejní BLeŠÍ TrH v HÁJKu aneb pro jednoho odpad, pro 
jiného poklad. přijďte si SaMi prodat, co vám přebývá, nebo koupit, co vám 
chybí. Vítaní jsou i dětští prodejci! Stačí si přinést stoleček či deku a vaše „po-
klady“ na prodej. info na tel.: 603 262 642.

18. května
■ Uhříněves – Divadlo u22 v 19:30 představení CHLap Na ZaBiTÍ. Hrají: Filip 
Blažek, Miroslav Vladyka, Michal Slaný, Jaroslav Šmíd, Betka Stanková, Milan 
Šimáček. Francouzská komedie nabitá slovním a situačním humorem o tom, 
jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha. 

21. května
■ Ondřejov – SKC zve na víkend 21. - 22. 5. s Bárou Valuchovou a Ditou 
Fuchsovou, lektorkami Sportovně kulturního centra v Ondřejově. Na programu 
bude: pilates, balanční techniky, port de Bras, powerjóga a dechové techniky, 
arteterapie i možnost masáží. Zúčastnit se můžete i jednotlivých částí pro-
gramu. Více informací a údaje k přihláškám najdete na www.obecondrejov.cz/
skcentrum.

Festival amatérské tvorby
Galerie Kotelna Říčany zve na zahájení již 9. ročníku Festivalu amatérské 
tvorby. Vernisáž se uskuteční v sobotu 7. května od 13:00 hod. Tradiční festi-
val představí tvorbu amatérských výtvarníků z celé České republiky. K vidění 
budou díla různých technik od malby, kresby, grafiky, až po digital art a např. 
dřevěné sochy. Výstava potrvá do 27. 5. 2016. Vernisáž a výstava budou volně 
přístupné veřejnosti. 
Všichni jste srdečně zváni! V rámci festivalu proběhne sobotní výtvarný work-
shop malování rodičů s dětmi pod vedením akademického malíře. Více infor-
mací na www.galeriekotelna.cz.
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zarezervujte si „svŮj“ termín 
na sportovní pŘíměstský tábor

Rodiče mohou své děti přivést ráno 
od 7.30 do 8.30 a vyzvednout si je od 
16.00 do 17.30 hod. Děti jsou rozdě-
leny do skupin (5 až 8 dětí)a postupně 
se během dne střídají na stanovištích 
jako je výuka tenisu, plavání, jízda 
na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní 
činnosti. Tábor je určen pro děti od  
5 do 14 let. Pro letošní prázdniny 
je vypsáno 5 termínů (vždy pondělí 
až pátek) 11. – 15. 7., 18. – 22. 7.,  
25. – 29. 7., 1. – 5. 8., 8. – 12. 8.

Cena za týdenní turnus je 3 000 
Kč (možná účast i jeden nebo více 
dnů – 600 Kč/den). 

Přihlášky jsou k vyzvednutí na 
recepci Oázy nebo ke stažení na 
webových stránkách. Přihlášky 
odevzdávejte na recepci Oázy nebo 

zasílejte mailem na adresu oazari-
cany@oazaricany.cz. Další infor-
mace na na tel.: 323 601 170.

Letní terasa prošla rekonstrukcí
■ Restaurace Oáza Říčany vás 
zve na atraktivní stálé menu, kde 
nechybí tradiční česká kuchyně 
včetně svíčkové, dále steaky, saláty, 
domácí hamburgery a také italská 
kuchyně s čerstvými gnocchi a pra-
vým risottem. Hosté si také velmi 
oblíbili skvělé pizzy připravované 
v originální italské peci na dříví. 
Svá oblíbená jídla si nyní mohou 
vychutnat na krásně zrekonstruo-
vané velké letní terase s novým du-
bovým nábytkem. Hosté jistě ocení 
i nově vybudované stylové posezení 
na horní terase.

Každé desáté jídlo zdARMA
■ Vážení hosté, přijďte k nám na pizzu 
nebo na polední menu. Každé desáté 
jídlo dostanete zdarma dle vlastního 
výběru. Kartičku na sbírání razítek 
dostanete na recepci na vyžádání.

další informace na
www.oazaricany.cz
nebo na tel.: 323 601 170.

oáza Říčany pořádá pravidelně během letních prázdnin ve svém 
areálu, který se pyšní profesionálním sportovním zázemím, 
oblíbené příměstské sportovní tábory. program se koná na 
venkovních sportovištích, v bazénu, v tenisové hale a horní 
restauraci, která slouží jako „klubovna“.

Za dobu své existence prošla společnost vý-
znamným vývojem a neustále hledá další mož-
nosti jak se zlepšit a zdokonalit. „ Víme, že do-
sáhnout nejvýše v daném oboru vždy znamená 
pracovat víc než ostatní,“ říká pan Michal Frýdl, 
jednatel společnosti. 

Úspěchy však dokládají nejen slova, ale také 
čísla a spokojení zákazníci. Kancelář reality  
MAGIC sídlí v Říčanech, působí především v oblas-
ti Prahy-východ a v současné době má společnost 

na svém kontě již na 800 realizovaných obchodních 
případů. Od prvotního, dvouročního působení 
v Praze a následného fungování na základě fran-
chisingové licence od společnosti RE/MAX až po 
samostatnou a nezávislou realitní kancelář reality 
MAGIC, navíc se získaným exkluzivním certifiká-
tem ISO 9001, dosáhl tým makléřů na nové zku-
šenosti, zavedl inovační metody, vytvořil novou dů-
slednou a promyšlenou prezentaci prodeje… 

VzděLáVáNí A e-LeARNING
Ve vývoji se však společnost nezastavila ani 
na moment. Stěžejní realitní činnost ve svém 
oboru se rozhodla doplnit o směr vzdělávání 
a předávat v rámci školících kurzů své bohaté 
zkušenosti dalším realitním makléřům(s využi-
tím dotačního programu na podporu vzdělává-
ní z rozpočtu Evropské unie) a také veřejnosti. 
Tento záměr se plně podařilo realizovat, neboť 
v lednu letošního roku byla reality MAGIC udě-

lena Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy akreditace na vzdělávací program pro 
veřejnost – realitní makléř.

Vzdělávání makléřů (Vyšší úroveň dalšího 
vzdělávání realitní makléřů ve Středočeském 
kraji), ať již začínajících nebo pokročilých, pro-
bíhá formou školících kurzů se zaměřením na 
praktickou a teoretickou část výuky. Výhodou 
je zavedení systému výuky pomocí e-learningu, 
tedy dálkové elektronické formy vzdělávání, kdy 
pak není nutná pravidelná osobní docházka do 
realitní kanceláře.

Říčanská společnost reality 
magic slaví 10 výročí!

Svěřte se do rukou jedné z nejúspěšnějších realitních kanceláří 
v naší oblasti, která poskytuje realitní a právní servis, zadejte prodej 
či koupi nemovitosti profesionálním realitním poradcům, nebo 
využijte dalších služeb, které reality MaGiC nabízí. 

Černokostelecká 55/31, 251 01 – Říčany
tel.: 323 604 287
e-mail: info@realitymagic.cz
www.realitymagic.cz
Po – Čt: 8:30 – 16:30
Pá: 8:30 – 16:00
pozn. po předchozí tel. domluvě možno kdykoliv
zelená linka: 800 888 780

Chcete spolupracovat s profesionálním kolek-
tivem odborníků, být podporován zkušeným 
obchodním týmem a mít za sebou dobrou 
pověst a silné povědomí značky reality  
MAGIC? Není nic jednoduššího! Reality 
MAGIC tuto příležitost nabízí. Spolupracujte 
s námi na pozici realitního makléře a získejte 
100 % odměny z realizovaného případu, služ-
bu asistentky. Pro více informací kontaktujte 
pana frýdla na tel.: 739 486 564.

Letní tenisová sezóna zahájena! Rezervujte si kurty
■ Areál oázy Říčany disponuje velmi kvalitním zázemím pro tenis, v areálu 
se nachází 8 venkovních antukových kurtů (2 s osvětlením) a 3 kurty v pevné 
tenisové hale (s australským povrchem Rebound Ace). Tenisové kurty si lze 
zarezervovat jednotlivě po potvrzení recepcí, nebo je možnost celosezónní 
rezervace na určité hodiny některý den v týdnu. Rezervaci kurtů můžete 
provést mailem oazaricany@oazaricany.cz – recepce zpětně potvrdí.
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 REKONVALESCENCE
 REHABILITACE  
 REVITALIZACE

 tel. 271 104 191
  www.aquapalace.czpa
t
  

Lázně Praha centrum zdravého životního stylu.

Máme smlouvy 
s vybranými 
zdravotními 
pojišťovnami
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KVěTNoVá VýSAdBA zeLeNINy
Tento měsíc je již ideálním časem pro venkovní 
výsev a výsadbu sadby, jen pozor na přízemní 
mrazíky! Teplomilnější a choulostivější rostliny 
proto vysazujte až ke konci měsíce. Je však nej-
vyšší čas vše nakoupit!

V zahradnictví Jandl nabízíme každoročně 
rozmanitý výběr zeleninové sadby: několik druhů 
rajčat (tyčková, keříčková i balkónová), paprik 
(včetně okrasných), dále pak sazenice lilku, me-
lounů, kapusty, pórku, okurek, salátu atd. Přijeď-
te, určitě si vyberete a my vám rádi poradíme.

ByLINKy doMA PěSToVANé…
Nemáte-li zahrádku, využijte truhlíky na oken-
ním parapetu a osázejte je našimi bylinkami. 
Zaručujeme dobrou ujímatelnost a příznivé 
ceny. Bylinky můžete doplnit také vhodnými let-
ničkami a vytvořit si tak atraktivní seskupení co 
do vzhledu i využití. Nabízíme klasické, osvěd-
čené druhy bylinek, ale i ty méně známé: mátu, 
bazalku, šalvěj, majoránku, levanduli, rozma-
rýn, měsíček, saturejku, yzop či tymián.

zAKoNČeNí JARNí SezóNy 10. – 12. 6. 2016
Červnem pro nás končí jarní sezóna a v našem za-
hradnictví nastává čas na výprodej balkónových 
květin (ale s nákupem příliš neváhejte, největší 
výběr máme v květnu) a také na prodejní výstavu 
květinových sadeb v truhlících a závěsných nádo-
bách. Otevřeno je tento víkend až do 17 hodin.

záKAzNICKé VěRNoSTNí KARTy
Nakupte za více než 500 Kč a po celou sezónu na 
každý další nákup máte již zajištěnu 5% slevu!

květen – ideální Čas výsadby na zahrádkách

zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál dobré Pole u Kouřimi
Tel.: 736 630 111
e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz
wwww.zahradnictvi-jandl.cz
otevírací doba: Po-Pá 9-17 h. , So 9-12 h.

pro kvalitní zeleninou sadbu z vlastních 
skleníků můžete zajet do areálu zahradnictví 
Jandl v Dobrém poli u Kouřimi. najdete 
zde také bylinky, balkónovky různých barev 
a druhů, letničky, skalničky i trvalky a pro 
děti odpočinkové místo v podobě Zoo koutku.

Az plotové centrum – kde a kdy?
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÉ PRODEJ-
NÍ CENTRUM, a to zhruba o 300 m od součas-
né prodejny, vjezd bude přímo z hlavní silnice 
(Pražská). Celková rozloha našeho nového pro-
dejního areálu činí 3 500 m2, kde chceme našim 
zákazníkům nabídnout co nejširší sortiment na-
šich výrobků – plotových prvků a doplňků.
Prodejní centrum bude připraveno na první zá-
kazníky od 1. června 2016!

základem je kompletní sortiment a také po-
radenství
Spokojený zákazník je naším hlavním cílem. A je 
jedno, zda chce oplotit zahradu, administrativní 
budovu, průmyslový areál, nebo potřebuje plot 
u nového domku. U nás naleznete nejen vše, co je 
nutné k oplocení (pletivo, svařované sítě, sloup-
ky, chovatelská pletiva, branky, vázací a napínací 
dráty, mobilní oplocení atd.), ale také s námi nej-
prve můžete konzultovat své požadavky a speci-
fika oplocení, dokážeme vám na přání vyhotovit 
cenovou nabídku, zajistíme i dodávku oplocení 
s montáží tzv. na klíč… V našem novém prodejním 
areálu pamatujeme i na přehlednou vzorkovnu 
nabízených výrobků a díky užitné ploše docílíme 
i 3násobného navýšení skladových zásob oproti 
současnosti. 

Je to již pět let, kdy byla v Mukařově 
otevřena prodejna plotových systémů, a to 
směrem na prahu, v areálu stavebnin. pět 
roků úspěšné působnosti v této oblasti 
a množství spokojených zákazníků nás nyní 
vede k dalšímu kroku – k realizaci nového, 
velkého a samostatného prodejního centra.

Az PLoToVé CeNTRUM MUKAŘoV
NoVé PRodeJNí CeNTRUM
oTeVŘeNo od 1. 6. 2016
Pražská ulice (hlavní tah Praha 
– Kutná hora), Tehovec u Mukařova
otevírací doba: Po-Pá 8-16 hod.
GPS: 49.9896000N, 14.7285500e
e-mail: praha@oploceni.cz
Tel.: 725 356 015, www.oploceni.cz

KUPoN NA SLeVU 
10 % z nákupu 

pro prvních 100 zákazníků
+ dárek k nákupu (svinovací metr)

Platí i pro nákup v e-shopu po zadání 
kódu 3I453fx0e6, 

sleva se nevztahuje na dopravu.
Platnost je do 31. 8. 2016

✁

az plotové centrum otevírá 
v mukařově novou prodejnu!

ochutnejte naše suché salámy 
■ Vepřové a hovězí maso na výrobu 
podrobujeme přísnému třídění.
■ Salámy vyrábíme za pomoci nej-
modernějších technologií.
■ Celý proces zrání je řízen au-
tomaticky (za stálého zahřívání 
a teplotních režimů) a je tedy neu-
stále pod kontrolou.
■ Salámy zrají ve speciální sušárně.
■ Díky luxusní chuti jsou vhodné 
pro každou příležitost a navíc za 
příznivou cenu.

AKCe NA KVěTeN: 
TURISTICKý SALáM 119 Kč/kg

sekanou nám 
vždycky snědí 
kolegyně
V Mnichovicích byl otevřen nový moderní bufet Maso 
třebovle, kde si můžete v hezkém prostředí pochutnat 
například na „domácí” pečené sekané, kterou v květnu 
dostanete za výhodnou akční cenu „naši sekanou si nejčastěji 
kupují chlapi jako svačinu do práce a často si stěžují, že jim 
voňavou a teplou sekanou snědí kolegyně, které si do práce 
přinesly salát,“ říká s úsměvem paní Štěpničková.

obchod Mnichovice: 
Pražská 14, tel.: 323 606 976, 
otevřeno: Po-Pá: 7.30-17.00, 
So: 7.30-12.00, Ne: zavřeno.

obchod v Říčanech najdete 
v OC Lihovar, Barákova 1249, 
tel.: 323 604 256, otevřeno: 
Po-Pá: 7.30-18.00, 
So: 7.30-12.00, Ne: zavřeno.

  AKCE
kveten

tř.jakosti VÝBĚROVÁ

Bohemia 
šunka

Pečená  
sekaná

79,-kg

99,-kg

Uzená kýta
bez kosti

Vepřová kýta
bez kosti

119,-kg149,-kg

Kvalitně nastavená a ošetřená klimatizace 
přispívá k větší bezpečnosti na silnici, protože 
řidič není za jízdy v letních parnech tolik una-
ven. Věnujte proto funkci klimatizace po zim-
ním provozu pozornost, nechte si ji odborně 
vyčistit a dezinfikovat a případně doplnit chla-
divo, které může drobnými netěsnostmi postup-
ně ze systému unikat. 

Nutná je především pravidelná dezinfekce 
klimatizačního systému. Vlivem změn teplot při 
zapnuté a vypnuté klimatizaci se ve výparníku 
usazují bakterie a plísně, které způsobují ne-
příjemný zápach. Jeho vdechování navíc ohro-

žuje zdraví celé posádky automobilu, což pocítí 
především osoby trpící alergiemi. Vzniku těchto 
bakterií se bohužel nedá trvale předejít, proto 
doporučujeme provádět dezinfekci klimatizace 
minimálně dvakrát ročně. Před letní sezónou 
a krátce po ní.

Pravidelnou kontrolou systému klimatizace 
ušetříte náklady do budoucna. Chladivo je nut-
né minimálně jednou za 2 roky vyměnit a pa-
tentovaný systém recyklace původního chladiva 
vám ušetří až 90 % nákladů. Kontrolovat klima-
tizaci pravidelně se opravdu vyplatí – při zane-
dbání péče může dojít k poškození důležitých 
součástí klimatizace a cena opravy pak šplhá do 
závratných částek.

Objednejte se na kontrolu klimatizace z po-
hodlí domova.

Student Auto vám nabízí možnost objedná-
ní servisu pomocí jednoduchého formuláře na 
www.studentauto.cz. Díky této službě vám po-
skytneme servis bez čekání.

uF! FunkČní klimatizace je k nezaplacení

Kontakt: Student Auto, obecní 383
Louňovice (vedle zahradnictví Alfík)
tel.: 737 885 666 , tel./fax: 323 603 353, 
email: servis@studentauto.cz 
autosklo@studentauto.cz
autobazar@studentauto.cz 

autoservis Student auto v Louňovicích, 
který je partnerem společnosti auto Kelly, 
nabízí akční ceny na servis klimatizace. 
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Proč nakupovat 
dovolenou v CA Invia Říčany
Garance
nejnižší ceny
Prodáváme zájezdy za stejné ceny jako 
pořádající CK.

Nejširší nabídka na trhu
Pouze u Invia.cz si můžete vybrat během 
chvilky z nabídky zájezdů více než 300 
pojištěných CK.

Faktor 100
Jen klienti Invia.cz získají ke všem zájezdům 
ZDARMA unikátní připojištění, které Vám 

 nanční náhradu za 
zrušený zájezd v případě úpadku CK.

Slevy všech CK i u nás
U nás můžete uplatnit věrnostní slevy na 
zájezdy od Vaší oblíbené cestovní kanceláře, 
stejně tak všechny jejich bonusové 
programy.

Recenze hotelů
Desetitisíce unikátních recenzí hotelů od 
našich zákazníků.

Největší cestovní agentura ve 
střední Evropě a autorizovaný 
prodejce zájezdů více než 300 
cestovních kanceláří, letenek 
do celého světa a ubytování 
v ČR i ve světě. Naše práce 
byla oceněna již desítkami cen 
v České republice i zahraničí.

 → First minute
 → Last minute
 → Exotika
 → Eurovíkendy
 → Okružní zaoceánské plavby
 → Expedice
 → Lázeňské pobyty
 → Lyžařské a golfové zájezdy

Neváhejte se na nás obrátit. 
Invia.cz je tu pro Vás.

Cestujete individuálně?
Na Vaše cesty Vám rádi zajistíme:

 → Ubytování
 → Letenky
 → Pojištění
 → Parkování u letiště
 → Zapůjčení automobilu

Důvěryhodnost
Od roku 2002 s námi odcestovalo více než 
1 000 000 spokojených zákazníků. Právě 
díky nim jsme získali desítky ocenění od 
partnerských CK doma i v zahraničí.

Kompletní 
cestovatelský servis
Kromě zájezdů Vám nabízíme sestavení 
dovolené na míru, letenky do celého světa, 
ubytování v ČR i zahraničí, cestovní pojištění 
a možnost parkování u letiště.  

Dlouholeté zkušenosti
Zájezdy prodáváme již od roku 2002 a od 
té doby jsme se vypracovali z malé cestovní 
agentury na jedničku trhu s bohatými 
zkušenostmi v oboru.

Osobní přístup
Přijďte se do našich poboček i jen poradit 
o plánované dovolené. Pro nás jste konkrétní 
lidé, ne pouze položky v databázi. Vždy je tu 
pro Vás náš proškolený personál odborných 
poradců.

Během léta se dává do pohybu celá Evropa 
a také letošní rok nebude žádnou výjimkou. 
Davy turistů zamíří především na tradiční 
a oblíbené pláže prosluněného Španělska, 
Itálie, Řecka a Chorvatska. Doposud hojně 
navštěvovaný Egypt, Tunisko či Turecko bu-
dou, s ohledem na konfliktní situaci v těchto 
lokalitách a jejich sousedství, stranou hlav-
ního zájmu. Počítejte tedy s tím, že léto bude 
směrem na jih Evropy ve znamení silničních 
kolon, zaplněných pláží a také zvýšeného 
zájmu o ubytování a služby restaurací. To 
v sezóně povede v nejvyhledávanějších le-
toviscích také k růstu cen více, než je tomu 
obvykle. Již od počátku prodeje letních zá-
jezdů – tj. od konce loňského roku – se zvedá 
poptávka po letenkách a ubytování v klidných 
a bezpečných letních destinacích, především 

v hlavních prázdninových termínech. Mnohé 
zájezdy jsou již nyní beznadějně vyprodané. 
Zatím je ještě stále z čeho vybírat, ale nečekej-
te dlouho. Přijďte k nám do CA Invia, kde vám 
s výběrem dovolené rádi pomůžeme!

Hledáte jako každým rokem ideální zákou-
tí, tiché místo a prázdnou pláž? Letos asi zcela 
nepochodíte, ale šanci máte v klidnější, jižní 
části Jadranu – v některých lokalitách Chorvat-
ska a pak na pobřeží Černé Hory. Pojedete-li po 
vlastní ose, máte výhodu neomezeného pohybu, 
zvolíte-li letadlo, získáte čas a vyšší komfort 
cestování. To platí také v případě, že sáhnete 
po znovunalezeném Bulharsku, jehož služ-
by, a také ubytování v hotelových komplexech 
i menších penziónech, se oproti minulosti vý-
razně zlepšily a zájezdy přitom stále patří k těm 
levnějším.

„Na to, že by se na poslední chvíli v zají-
mavých destinacích ceny snížily, nelze letos 
spoléhat. Je a bude velká poptávka, takže 
ceny budou spíše vzrůstat a last minute nabí-
dek bude výrazně méně než vloni,“ upozor-
ňuje vedoucí říčanské pobočky CA Invia, pan 
Ing. Roman Vocl. 

„My ale máme pro své klienty stále připra-
venou pravidelně aktualizovanou nabídku 
zájezdů, od více než 300 cestovních kan-
celáří, a to nejen po Evropě, ale i do celého 
světa. Poradíme při výběru zájezdu a vyřídí-
me vše potřebné pro klidnou a pohodovou 
dovolenou.“

vybíráte dovolenou? 
neváhejte dlouho a navštivte nás v Ca invia Říčany

Letos s volbou dovolené není výhodné příliš otálet, 
čekání by se totiž nemuselo vyplatit. Výběr destinací 
bude vzhledem k aktuálnímu bezpečnostnímu stavu 
na severu afriky a v turecku omezený a do kurzu 
se proto opět dostávají tradiční místa evropského 
kontinentu, na která se vydá zvýšený počet turistů. 

CA Invia, pobočka Říčany, 17. listopadu 51/1,
tel.: 323 602 240, e-mail: ricany@ invia.cz 
Po – Pá 9 – 18 h, So 9 – 12 h    www.invia.cz

faktor 100
exkluzivně jen klienti CA Invia získají 
k zájezdu zdarma připojištění, zaručující 
okamžitou finanční náhradu v plné výši 
za zrušený zájezd v případě úpadku CK. 
faktor 100 pokrývá zcela riziko spojené 
s koupí zájezdu!

Největší cestovní agentura 
ve střední Evropě a autorizovaný 
prodejce zájezdů více než 300 
cestovních kanceláří, letenek 
do celého světa a ubytování 
v ČR i ve světě. Naše práce 
byla oceněna již desítkami cen 
v České republice i zahraničí.

→ First minute
→ Last minute
→ Exotika
→ Eurovíkendy
→ Okružní zaoceánské plavby
→ Expedice
→ Lázeňské pobyty
→ Lyžařské a golfové zájezdy

Cestujete individuálně?
Na Vaše cesty Vám rádi zajistíme:
→ Ubytování
→ Letenky
→ Pojištění
→ Parkování u letiště
→ Zapůjčení automobilu
Neváhejte se na nás obrátit.
Invia.cz je tu pro Vás.

Garance nejnižší 
ceny
Prodáváme zájezdy za stejné 
ceny jako pořádající CK.

Nejširší nabídka
na trhu
Pouze u Invia.cz si můžete 
vybrat během chvilky 
z nabídky zájezdů více než 
300  pojištěných CK.

Faktor 100
Jen klienti Invia.cz získají 
ke všem zájezdům ZDARMA 
unikátní připojištění, které 
Vám zaručí OKAMŽITOU 
finanční náhradu za zrušený 
zájezd v případě úpadku CK.

Slevy všech CK 
i u nás
U nás můžete uplatnit 
věrnostní slevy na zájezdy 
od Vaší oblíbené cestovní 
kanceláře, stejně tak všechny 
jejich bonusové programy.

Důvěryhodnost
Od roku 2002 s námi 
odcestovalo více než 1 000 000 
spokojených zákazníků. Právě 
díky nim jsme získali desítky 
ocenění od partnerských CK 
doma i v zahraničí.

Kompletní
cestovatelský servis
Kromě zájezdů Vám nabízíme 
sestavení dovolené na míru, 
letenky do celého světa, 
ubytování v ČR i zahraničí, 
cestovní pojištění a možnost 
parkování u letiště.

Recenze hotelů
Desetitisíce unikátních 
recenzí hotelů od našich 
zákazníků.

Dlouholeté 
zkušenosti
Zájezdy prodáváme již 
od roku 2002 a od té 
doby jsme se vypracovali 
z malé cestovní agentury 
na jedničku trhu s bohatými 
zkušenostmi v oboru.

Osobní přístup
Přijďte se do našich poboček 
i jen poradit o plánované 
dovolené. Pro nás jste 
konkrétní lidé, ne pouze 
položky v databázi. Vždy je tu
pro Vás náš proškolený 
personál odborných 
poradců.

Proč nakupovat
dovolenou v CA Invia Říčany

ZÁJEZDY OD VÍCE NEŽ 300 CK
NA JEDNOM MÍSTĚ

pobočka Říčany

Po – Pá: 9.00 – 18.00

So: 9.00 – 12.00

Říčany, 17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)

e-mail: ricany@invia.cz
Tel.: 323 602 240

Ke každému zájezdu dárek od našeho 
partnera puzzleshop.cz®

Co je nejčastějším problémem, se 
kterým rodiče s dětmi přicházejí? 
Nejvíce řešíme poruchy učení 
a chování, kdy děti neudrží po-
zornost ve škole, mají obtíže se 
zvládáním učení, mívají problémy 
v kolektivu vrstevníků a s respek-
továním autorit.

Jakým způsobem tyto problémy 
v poradně řešíte? 
Předně si uděláme vlastní dia-
gnostiku pomocí testů a přístro-
je Brainfeedback. Tak zjistíme, 
zda je dítě vyzrálé a odpovídá 
svému fyziologickému věku, 
nebo v jeho mozku nastaly obtí-
že, které toto chování způsobují 
a dítě tak nese nálepku nezvla-
datelné, hyperaktivní, ADHD, 
ADD a přitom se jedná pouze 

o nevyzrálou mozkovou činnost. 
Pomocí EEG Biofeedback nebo 
metody INPP je tento stav řeši-
telný. 

Pro jaký věk dětí jsou tyto metody 
určeny? 
Mohou pomoci již předškolním dě-
tem a samozřejmě i dětem starším. 
Většina rodičů přichází v období  
1. až 3. ročníku ZŠ. 

V čem spočívá tato terapie? 
Terapie Brainfeedback využívá 
možností kapacity a zejména 
plasticity mozku a to systémem 
podmiňované zpětné vazby. Tato 
vazba je vázána na vytvoření op-
timální a požadované mozkové 
činnosti, což je u každého odliš-
né. Nastavení limitů pro trénink 

zpracovává vždy individuálně 
terapeut. Tato audiovizuální 
zpětná vazba se tak při terapiích 
do mozku zapisuje jako optimál-
ní a správná a nahrazuje tak tu 
mozkovou činnost, která dítěti 
přináší problémy a obtíže. Mo-
zek se tak učí sám jen na zákla-
dě vytvoření optimální mozkové 
činnosti a potlačení té nevhod-
né. Terapeut je tam jen nápo-
mocný, sám bez vlastní aktivity 
a chtění dítěte nemůže ovlivnit 
nic, co se dítě samo nenaučí 
a nepochopí, jak má udělat.

 Tato metoda však má mnoho 
nástrojů a možností, jak dítě-
ti pomoci navodit tuto činnost 
a tak lze s nadsázkou říci, že 
vhodnou mozkovou činnost je 
schopno vytvořit téměř každé 
dítě i dospělý. Velmi účinným 
pomocníkem je EEG Biofe-
edback při léčbě autismu a epi-
lepsie.

Proč je tato metoda nepříliš zná-
má a v ČR málo využívaná? 
Zejména proto, že v ČR je omezená 
možnost studia této metody. Sama 
jsem si po ukončení vzdělání v ČR 
musela doplnit vzdělání ještě v za-
hraničí. Navíc tato metoda v sobě 
nese prvky z oblasti pedagogiky, 
neurologie, psychologie i fyziolo-
gie a tak není mnoho zájemců, kte-
ří by se tomuto mohli nebo chtěli 
věnovat. 

Kdy a kde se mohou zájemci in-
formovat nebo objednat? 
Naše poradna je v Říčanech, Má-
nesova 390 a na konzultace je mož-
né se předem objednat telefonicky 
nebo emailem. 
Více na www.smartbrain.cz 
tel.: 724 812 523, 
email:smartbrainricany@seznam.cz

zlobivé, nezvladatelné,
nebo jen nevyzrálé dítě?
poradna Smart Brain se věnuje předškolním a školním 
dětem a pomáhá jim řešit mnohé poruchy chování, učení, 
pozornosti, emocí a spánku. 
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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.

InzerceInzerce

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

www.oploceni-ploty-pletivo.cz

kamenictvijordan@seznam.cz

JARNÍ AKCE

EUROPALIVO s. r. o.
Všechromy 77, 251 63 Stránčice
mobil: 774 505 111
tel.: 312 310 773
e-mail: prodejna.ricany@biomac.cz

 válcové brikety od 47,-/10 kg

 
hranaté brikety od 41,-/10 kg

 

pelety od 88,-/15 kg

Globální dodavatel laboratorního vybavení nabízející 
celosvětově řešení pro více než 120 000 zákazníků s obratem 
4,4 miliardy uSD, hledá posily do týmu s místem výkonu práce 
ve StŘÍBrné SKaLiCi: 

e-business coordinator 
(možnost práce na zkrácený úvazek)

klíČové úkoly:
• Údržba a analýza zákaznické databáze (data management)
• Analýza marží, příprava podkladů pro cenotvorbu, cenotvorba
• Správa interního CRM systému
• E-business (administrace webu, B2B, školení)
• Participace na projektech v rámci EMEA regionu

schopnosti, znalosti a praxe:
• SŠ/VŠ vzdělání ekonomické směru
• Nadstandardní znalost práce s PC podmínkou (MS Office, Excel)
• Velmi dobrá znalost AJ podmínkou
• Samostatnost, flexibilita a spolehlivost

specialistu technické podpory
klíČové úkoly:

• Spolupráce a podpora obchodního týmu
• Tvorba nabídek, technická podpora služeb pro zákazníka 
• Příprava podkladů pro účast ve výběrových řízeních 
• Propagace produktů klíčových dodavatelů a umisťování na trhu 
• Monitorování konkurence a aktuální situace na trhu

schopnosti, znalosti a praxe:
• SŠ/VŠ vzdělání, obor chemický, biologický příp. technický 
• Praxe a znalost laboratorního provozu podmínkou
• Praktické obchodní zkušenosti s prodejem laboratorního 
 zařízení a materiálu výhodou 
• Dobrá znalost AJ a práce s počítačem (podmínkou MS Office, 
 výhodou Sap a Lotus notes) 

co vám nabízíme:
• Odpovídající platové podmínky a příspěvek na stravování
• Roční výkonová odměna při splnění stanovených cílů (bonusový plán) 
• Možnost dalšího kariérního růstu, firemní vzdělávání

Bližší info: www.vwr.com / Životopis a motivační dopis v českém 
a anglickém jazyce zašlete na e-mail: simona.barova@vwr.com

vWr international s.r.o.

Restaurace 
a penzion u Sapíků

Klokočná 
přijme 

KUCHAŘE 
se zájmem o tuto 
profesi. Práce 

v mladém kolektivu, 
profesní růst.

e-mail hotel@klokocna.cz

739 495 793
opravy automatických praČek zn. Whirlpool, ignis, philco atd.

Spolehlivost, rychlé jednání. J. Marek, Doubravčice 128
tel.: 603 329 940

DOVOZ VODY/  
ODVOZ ODPADNÍCH VOD

(jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916
Tomáš Rychta – Štíhlice

Šikovného, vyučeného 
LAKÝRNÍKA 

a zručného, spolehlivého 
ZEDNÍKA

hledám pro práci 
v Mnichovicích

Tel.: 606 470 756

Společnost Verdeon vám navrh-
ne nejúspornější řešení a vše zre-
alizuje na klíč včetně stavebních 
úprav. „Naše klienty vždy nejdříve 
navštívíme a ZDARMA a nezávaz-
ně provedeme analýzu tepelných 
ztrát domu, vypracujeme návrh 
optimálního řešení a detailně pro-
počítáme úsporu a dobu návrat-
nosti investice,“ vysvětluje reali-
zační technik Tomáš Němec. 

Kolik tepelná čerpadla stojí? 
dokážete klientům pomoci s fi-
nancováním? A kdy se investice 
vrátí?
Tepelné čerpadlo lze pořídit již od 
120 tisíc, přičemž investici zvlád-
nou klienti pohodlně splácet díky 
úspoře na energiích. Pořízení 
tepelného čerpadla tak rodinný 
rozpočet ve svém důsledku vůbec 
nezasáhne. Pokud jste topili elek-

třinou, tak se návratnost pohybuje 
kolem 4 až 5 let, v případě plynové-
ho kotle je návratnost 7 let. 

Musí se instalace tepelného čer-
padla někam „hlásit“?
Veškeré administrativní úkony 
provedeme za vás. Nejdůležitější 
je přitom změna tarifu elektřiny na 
mnohem výhodnější. Díky tomu 
ušetříte nejen za topení, ale i za 
provoz jiných elektrických zařízení 
v domácnosti. 

pořízení tepelného čerpadla 
váš rozpočet nemusí zatížit

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

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, které se vyznačují nejvyšší 
účinností a dlouhou životností. 

Děkuji firmě Verdeon za profe-
sionální práci. Vlastníme starší 
třípatrový rodinný dům a topili 
jsme elektrokotlem. Náklady na 
topení byly velmi vysoké, a proto 
jsme se odhodlali k výměně za 
tepelné čerpadlo a rozhodně 
nelitujeme. Měli jsme to udělat 
dávno. Pravidelně chodím kont-
rolovat elektroměr a spotřeba je 
skutečně výrazně nižší – přesně 
podle propočtů. Díky výhodné-
mu tarifu ušetřím cca 45 tisíc 
korun ročně.

Karel P.
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MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.comcz

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

klempířské 
a pokrývačské 

práce

 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

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

210x100x5
2730

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

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

pŘiJMeMe CUKRÁŘKU 
A PRODAVAČKU 

do CuKrÁrNY na prahu 5 
a prahu 10-Skalka metro

požadujeme praxi v oboru
tel.: 702 811 903

cukrarna.hanny@seznam.cz

Malířské 
a lakýrnické práce

tomáš Drahotínský
Říčany – pacov, tel.: +420 607 176 827
email: dratom@volny.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

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.

Dále přijmu strojníka na 
kolový bagr CAT m 318. 

tel.: 777 322 134

ZŠ Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ, přijme 
od školního roku 2016/2017
kvalifikovaného učitele/ku 

českého jazyka na 2. stupeň.
Nabídky s životopisem zasílejte na: 

boubinova@ zsskalice.cz

eLeKtro
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

legner hotel zvánovice 
– Lesní Lázně (u ondřejova) přijme 
ČíŠníka / servírku, recepČní

(HPP nebo brigádně, praxe na 
uvedených pozicích není podmínkou 

– možnost zaučení)
tel.: 724 104 148 nebo 323 649 679

zvanovice@legner.cz 
www.lesnilazne.cz

dodávková autodoprava 
web:akmtrans.cz

tel.: +420 702 025 594

autoservis
vosátka 

v Choceradech 
– partner auto Kelly 

– přijme automechanika na hpp, 
nabízíme dobré finanční ohodnocení, 

nástup možný ihned. 
info na tel.: 602 338 840, e-mail: 

autovosa@email.cz, www.autovosa.cz

přijmeme pracovnici do čistírny 
oděvů v Říčanech na částečný úvazek 
nebo na brigádu (možná dlouhodobá 

spolupráce). Zaškolíme. tel.: 604 236 953.

opravy chladniČek,
mrazniČek – ab servis

Jaroslav Kubíček
tel.: 603 464 367

pod Jiřím 205
Mirošovice

ZAPRAZI.EU  |  1

Pro prodejnu 
Bauhaus Čestlice 

přijmeme prodejce 
do oddělení 

SANITA a DŘEVO

Životopis zasílejte na 
email: kariera@bauhaus.cz 

nebo tel.: 255 715 255.

Bytové družstvo pronajme 
byt v mnichovicích, 

Husova 810, 2+KK 
o výměře 72,7 m2.

Cena 8 000 Kč + služby
tel. č.: 739 427978

mŠ zvánovice nabízí práci uČitelce s praxí 
a ochotou studovat nebo učitelce s praxí a potřebným 
vzděláním pro předškolní věk pro věkově smíšenou 
třídu 20 dětí. současně hledáme pečlivou a fyzicky 

zručnou paní, maminku s kladným vztahem k dětem 
jako kumulaci funkce školnice a pomocné kuchařky na 

necelý úvazek s pracovní dobou 6:45-13:30h. 
obě funkce s nástupem od září 2016. Své nabídky 

posílejte písemně na 
e-mail: mszvanovice@seznam.cz.
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čalounictví
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

truhlářství 
v mukařově

přijme
montážníky kuchyňských 
linek a vestavných skříní
truhláře znalého práce 

na formátovací pile
nástup možný ihned

tel.: 777 832 084
www.vasnabytek.cz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

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
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Inzerce Inzerce

210x100x5

2730

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

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

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

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

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

Na paletě 1050 kg.

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

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

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

OpraVy CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS

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

advokátní kancelář 
u metra Háje, praha 4 

– veškeré právní služby 
občanům a podnikatelům

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

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

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

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

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

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

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

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

jarní slevy

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

slevy

Bytové družstvo pronajme byt 
v Mnichovicích, Husova 810, 

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

tel.: 739 427 978

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

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

elen

dominika

klára

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

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

Info na tel.: 602 235 005 

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

PRODEJ
www.ondrejov.com

210x100x5
2730

Zemní
práce

AuTODOpRAVA,
KOnTEJnERy

Zakládání zahrad
prodej: písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní 
substráty

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

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

BeTON Strančice s. r. o.

b
e

to
n

á
rk

a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice 
Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

Nabízím provedení drobných 
zahr. prací. Sekání trávy, 

úpravy záhonů apod.
Tel č. 721721270

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

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

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

Přijímáme nové zaměstnance
pro montáže i dílenskou výrobu.

Toužíte bydlet v Posázaví? 
Rodinný dům 5+1, garáž, bazén.
Přízemní RD typu bungalov 
v krásné a klidné krajině Posázaví 
v obci Stříbrná Skalice. Dům 
s už. plochou 150 m2 je umístěn 
na mírně svažitém slunném pozemku 
o rozloze 1134 m2.
Pro více informací mne kontaktujte.

+420 606 792 574
jana.karlachova@re-max.cz
www.janakarlachova.cz

Ing. Jana Karlachová
realitní makléř

VIP

777 035 666

vÝMĚN
a SkeL

 

ZDARMA 

a ZaPŮ
JČeNÍ v

OZU 
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Skladník/řidič VZV 
v pivovaru Velké Popovice

Požadujeme: platný Evropský 
průkaz na VZV, ochotu pracovat 
v 3-směnném provozu. Nabízíme 

nadstandardní platové ohodnocení.
Váš životopis zasílejte 

na e-mail: prace@gigroup.com 
nebo tel.: 773 740 645.

Personální agentura Gi Group CR

zŠ a mŠ 
senohraby 
praha-východ, přijme 

od srpna/září 2016 

Ředitele/ku
požadujeme vzdělání 

a ped. praxi dle zákona č. 
563/2004 Sb.

přihlášky zasílejte do 
31. 5. 2016.

Bližší informace viz 
www.senohraby.cz 

úřední deska.
tel.: 323 655 336

KArmA
ČeSkÝ brOd a.s.

přijme
STrOJNÍHO ZÁMeČNÍka

- SeřIZOvaČe LISŮ

SeřIZOvaČe a ObSLUHU 
LaSerU a vYSekÁvaCÍHO 

STROJE

ObSLUHU NŮŽek 
a rOvNaCÍHO ZařÍZeNÍ 

nA pLECH

PrOvOZNÍHO ZÁMeČNÍka
- ÚdrŽbÁře

výuční list a praxe podmínkou.
Tel.: 602 318 179, 321 610 540

e-mail: petru@karma-as.cz

SPrÁvŇÁCkÝ LeTNÍ 
KLuB V JEVAnECH
Pro děti 3-9 let, barevná 

tělocvična OÚ Jevany, zážitkový 
program, výlety do okolí
25.-29. 7. a 15.-19. 8. 2016

tel.: 775 723 292
www.tudyznudy.eu

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
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garážová vrata

předokenní rolety

vjezdové brány

venkovní žaluzie

ěnlp ýv évotolp

Říčany 774 224 878
ricany@rollo.cz

... pro Váš dům přímo od vý robce

www.rollo.czwww.rollo.cz

–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

Jsme blíž, než si myslíte…

rodinné 
malíŘství & lakýrnictví

...z otce na syna
kontakt: 774 818 460, 608 584 098
e-mail: maliri.valenta@seznam.cz

www.malirirodina.cz
realizujeme velké i malé zakázky,
čistota a profesionalita při práci je

 u nás samozřejmostí.

Klimatizace

ZDArmA

Dámská krejčová
firma MiaBella Svojetice 

hledá vyučenou krejčovou s praxí. 
Šití šatů pro běžné nošení, 
svatebních šatů a doplňků.

www.miabella.cz
Tel.: 724 162 383



www.hobbytec.cz / www.hobbytec.sk / www.hobbytec.pl / www.hobbytec.at
Více informací na 840 810 810

Navštivte naše ukázkoVé ceNtrum (největší v Čr) - 10 min od Prahy
ulice u mototechny, 251 62 tehovec / sjezd z hlavní silnice Golf Drive tehovec
--------------------------------------------------------------------- 

oteVÍráme NOVÉ ukázkoVé ceNtrum - HrADec kráLoVé

AŽ
-57%

-28%

-32%
-45%

dům

zahrada

chovatelské
potřeby

zahradní
technika

mobilní
domy

přístřešky pergoly

relax
wellness

desig & styl

hračky

garáže


