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Přijďte v červnu do Hyundai 
Centrum Valoušek na Chodov 
a získejte vůz za super 
výhodné červnové ceny.

užijte si 
senohrabské 
pohádkování 

25. června
Info pro vás (str. 16)

Galavečer amatérského boxu

Dne 18. června od 18 hodin se 
koná již 2. ročník Ondřejovské 
rukavice. Přijďte fandit do SKC 
Ondřejov místním borcům, 
kteří změří síly s pražskými 
boxery. Oddíl boxu trénuje v SKC 
trojnásobný mistr republiky 
Standa Stárek každé úterý od 
19.30 hod. a v sobotu od 9.30 hod.

CENTRUM VALOUŠEK
JEN V RODINNÉ FIRMĚ SE BUDETE CÍTIT JAKO DOMA

v Praze na Chodově
PŘIJĎTE V ČERVNU DO HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK NA 
CHODOV A ZÍSKEJTE VŮZ ZA SUPER VÝHODNÉ ČERVNOVÉ CENY

KUPONOVOU KNÍŽKU PLNOU SLEV NA CELÝCH PĚT LETKUPONOVOU KNÍŽKU PLNOU SLEV NA CELÝCH PĚT LET 
V HODNOTĚ 10 000 Kč DOSTANETE K NOVÉMU VOZU 

ZCELA ZDARMA

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

PŘIJĎTE K NÁM NA KÁVU A MY VÁS PŘESVĚDČÍME ŽE NENÍ DŮVOD 
NEKOUPIT SI HYUNDAI

servis:     602 105 034, 602 535 246
Ke Stáčírně 2292/19 149 00 Praha 4 e-mail: hyundai@hyundaivalousek.cz

WWW.HYuNDAivALOuSEK.CZ

Info pro vás (str. 23)

Víte, že pokud chcete 
zhubnout, musíte 
zdravě jíst, hýbat se 
a nestresovat se. Někdy 
je ale těžké to dodržet. 
Proto vám nabízí pomoc 
poradna Svět zdraví 
Fialka v Říčanech.
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Tiráž

Milí čtenáři,
vítejte při čtení letního červnového 
Zápraží. Děti čeká poslední měsíc 
školy, ale než si půjdou pro „vízo“, 
mohou si užít spousty zábavy na 
dětských dnech, které pořádají snad 
všechny obce. Pozvánky na některé 
z nich najdete i v tomto vydání.

Krásný červen i všem 
dospělým přeje

Helena Vlnařová, 
šéfredaktorka

Úvodník

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

CENTRUM VALOUŠEK
JEN V RODINNÉ FIRMĚ SE BUDETE CÍTIT JAKO DOMA

v Praze na Chodově
PŘIJĎTE V ČERVNU DO HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK NA 
CHODOV A ZÍSKEJTE VŮZ ZA SUPER VÝHODNÉ ČERVNOVÉ CENY

KUPONOVOU KNÍŽKU PLNOU SLEV NA CELÝCH PĚT LETKUPONOVOU KNÍŽKU PLNOU SLEV NA CELÝCH PĚT LET 
V HODNOTĚ 10 000 Kč DOSTANETE K NOVÉMU VOZU 

ZCELA ZDARMA

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

PŘIJĎTE K NÁM NA KÁVU A MY VÁS PŘESVĚDČÍME ŽE NENÍ DŮVOD 
NEKOUPIT SI HYUNDAI

servis:     602 105 034, 602 535 246
Ke Stáčírně 2292/19 149 00 Praha 4 e-mail: hyundai@hyundaivalousek.cz

WWW.HYuNDAivALOuSEK.CZ

Červnové akce v senohrabech 
pro všechny děti „na zápraží“
Sobota 18. 6. Turnaj fotbalových přípravek
Fotbalový oddíl pořádá na fotbalovém hřišti 
v Senohrabech od 9-16 hodin již 14. ročník tur-
naje starších přípravek, při kterém se loučíme 
s právě skončenou sezonou a mladí fotbalisté si 
k nám přijedou zahrát a vyzkoušet fotbal 7+1, 
který je čeká další sezonu v žácích. Letos by se 
měla na turnaji potkat většina z nejlepších muž-
stev okresů Benešov a Prahy-východ . 

Sobota 25. 6. „Senohrabské pohádkování“ 
Letos proběhne již 12. ročník této akce. Jak 
název napovídá, každoročním tématem jsou 
pohádky. Děti procházejí lesem s pohádkovými 
bytostmi a pomáhají plněním úkolů zachránit 
„Senohrabské království“. Za tuto pomoc jsou 
odměněny dárky, které si mohou vybrat v jar-
marku. 

Letos budou děti hledat „v čase“ klíč ke krá-
lovskému pokladu. Pokud i vaše děti chtějí zís-
kat část tohoto pokladu, přijďte se podívat od 
9.30 – 14.30 na Vávrův palouk do Senohrab.

Více informací a on-line rezervace na  
www.senohraby-deni.cz. 

Neděle 26. 6. Senohrabský triatlon
Po roce opět pořádá TJ Sokol Senohraby ve 
spolupráci a za podpory EA Hotelového resortu 
SEN. v krásném prostředí 3. ročník triatlonu 
určený dětem (8-15 let), které už triatlon pro-
vozují „ profesionálně“ , a také ostatním dětem, 
které si chtějí tento sport, podporující všestran-
nost, jen vyzkoušet. 

Pro děti jsou připraveny tratě, které jsou 
uzpůsobeny tak, že distance jednotlivých dis-
ciplín jsou dostatečně náročné pro zkušené tri-
atlonisty, ale zvládnou je i začátečníci. Plavání 
probíhá v bazénu EA Hotelového resortu SEN, 
cyklistická část je připravena na přilehlých 
cestách a louce pod Ježovem a běžecká trasa je 
vedena překrásnou zahradou zámeckého re-
sortu. Pro nejmenší (4-7 let) je připraven mini-
duatlon. Přihlášky a info: www.sose.cz.

Za všechny kamarády – pořadatele vás tímto 

zvou: Karel Kumsta, Alena Skořepová, 

Petr Štolba
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Zprávy z obcí Zprávy z obcí

pravidelné cvičení s olgou 
si užijete pouze v SKC ondřejov

První česká mistryně světa ve sportovním ae-
robiku Olga Šípková (titul získala v roce 1997) se 
stále aktivně věnuje cvičení a její lekce jsou velice 
oblíbené. Proč? Protože Olga umí ženám nabíd-
nout nejen profesionální cvičení, ale také skvě-
lou, přátelskou atmosféru. Olga v uplynulých 
letech množství kurzů postupně omezila a před-
cvičuje pouze občas na speciálních akcích. Pra-
videlné cvičení s Olgou si tak můžete užít pouze 
v SKC Ondřejov. Každé úterý si můžete „dát do 
těla“ na posilovacím aerobiku a každý čtvrtek je 
připraven taneční styl aerobiku.

Olgo, letos slavíte již 10 let působení v SKC 
Ondřejov. Prozradíte, jak jste se v Ondřejově 
objevila?
Ten čas opravdu rychle utíká. V začátcích jsem 
v Ondřejově cvičila pouze na speciálních víken-
dových akcích. Pravidelné lekce jsme otevřeli až 
v roce 2010. Souviselo to s mým přestěhováním 
mimo Prahu. Nechtěla jsem neustále dojíždět 
do fitness center v Praze a také jsem potřebovala 

trochu zvolnit životní tempo. No a kam jinam 
bych měla jít cvičit, než k mé dlouholeté kama-
rádce a spolupracovnici Bohunce Řešátkové - 
manažerce SKC. 

Jste v SKC spokojená?
Upřímně, jsem tady naprosto nadšená! Vytvoři-
la se zde skvělá parta lidí, která se stále rozrůstá 
o nové nadšenkyně společného cvičení a sdílení 
volného času. Není to jen o cvičení, ale o vzá-
jemných sympatiích, o stejně naladěných li-
dech, kteří se moc rádi pravidelně setkávají. Do-
konce se mnou děvčata jezdí na aktivní víkendy 
a sportovní dovolené u moře. Všechny akce jsou 
určeny pro širokou veřejnost - může se zúčastnit 
každý, koho baví cvičení. Jsem šťastná, že jsem 
se dostala do prostředí aktivních žen, které na 
sobě chtějí pracovat. 

Jak dlouho pracujete v Českém rozhlase? 
Nabídku pracovat v Českém rozhlase, konkrét-
ně na Dvojce, jsem dostala před rokem a půl. 

Je to krásná práce, která mně velice baví a po-
sunula mě zase o kousek dál. V rozhlase jde 
především o práci s hlasem, a tu jsem se naučila 
na TV Barrandov jako moderátorka hlavních 
zpráv. Na Dvojce mám na starosti mini seriál 
Minuta zdraví, který si připravuji celý sama. Vy-
sílá se téměř každý všední den 10 minut před půl 
devátou. Za rok a půl jsem zpracovala okolo 300 
témat a přesto, že se zdravému životnímu stylu 
věnuji již dlouho, stále se najdou informace, kte-
ré jsou pro mě nové.

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

pro milovníky krásných 
českých motocyklů

Kostelec n. Č. l. – 18. ročník Černokosteleckého Paďoura se koná v so-
botu 25. června, start je ve 14 hod. u Černokosteleckého pivováru.

Černokostelecký Paďour je tradiční letní vyjížďka malých historických 
motocyklů vyrobených v Československu do roku 1989. Trasa vás provede 
krajinou v okolí Kostelce - Penčickým údolím až k řece Sázavě u Stříbrné 
Skalice a zpět. Loňského ročníku se zúčastnilo rekordních 73 výletníků na 
„fichtlech“, a to ve všech věkových kategoriích (nejmladšímu účastníko-
vi bylo 15 let a nejstaršímu 73). Letos opět diváci určí nejkrásnější stroj 
a nejoriginálnější kostým a vítězové obdrží putovní poháry. Součástí akce 
je také tombola a doprovodný program. 

Více o akci najdete na www.cernokostelecky-padour.webnode.cz

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

plavecký maratón na Fialce
Říčany - Plavecká škola v bazénu Na Fialce uspořádala historicky první 

plavecký maratón v Říčanech. 
„Hned na začátek jsme si dali nemalý cíl. Rozhodli jsme se doplavat 

z bazénu až na vrchol Sněžky,“ sdělila Vlaďka Lipovská - vedoucí plavecké 
školy Na Fialce. „Našli jsme si trasu pro pěší opravdu od bazénu Na Fialce 
až na Sněžku – cesta by dle plánovače tras trvala 29 hodin a její délka je 
137 km. My jsme se rozhodli tuto vzdálenost společně uplavat za 12 ho-
din. Čekalo nás celkem 5 480 délek bazénů. Celkem se registrovalo 115 
plavců (amatéři i závodní plavci) a plavalo se na vzdálenost od 25 metrů 
až na 10 km. Každý registrovaný si napsal, jakou vzdálenost chce upla-
vat, ale atmosféra každého natolik strhla, že výkony se postupně násobily. 
Každý chtěl přispět svým výkonem, abychom do cíle doplavali dříve. Cel-
kem za 12 hodin všichni společně uplavali neuvěřitelných 155 km. 

Každý plavec si odnesli pamětní list se svým jménem a uplavanou 
vzdáleností, pamětní placku a také si všichni mohli odstřihnout číslo s po-
čtem odplavaných bazénů. Myslím, že první plavecký maratón se povedl 
a všichni podali opravdu super výkon! Děkujeme městu Říčany, že nás 

podpořilo, Centru Na Fialce za organizaci 
a za úžasný plavecký bazén a všem zúčast-
něným děkujeme za plavecké výkony. Díky 
a brzy zase v bazénu na viděnou,“ uzavřela 
paní Lipovská.

• Nejmladší byla 2letá plavkyně (uplavala 50 m).
• Nejstarší plavec měl 70 let (uplaval 1 km).
• Nejdelší uplavaná vzdálenost byla 10 km. 
• Z největší dálky přijel plavec z Brna (uplaval 3 km).dárek pro radost (nejen) 

pro paní učitelky
„Otevřeli jsme pro vás krámek pro 

radost La Belle. Jak název napovídá, 
najdete zde samé „krásné“ věci, které 
vykouzlí dobrou náladu či zútulní do-
mov. V případě zájmu vám vytvoříme 
dárkový balíček. Radost si můžete 
udělat již za pár korun, přijďte se pře-
svědčit,“ srdečně zvou majitelky.

Nabízíme: značkové bytové 
doplňky * italská stáčená vína * 
rakouská lahvová vína * exklu-
zivní čaje * kvalitní francouzskou 
kosmetiku * domácí marmelády 
paní Šindlerové * proutěné koše 
* bižuterii * zahradní nábytek * 
oblečení.

Budeme se na vás těšit. 
Kontakt: Pražská 1220, Kostelec n. Č. l., (naproti BILLA), tel.: 724 162 903. 

Otevřeno: po - pá 10 – 18 hod., So 9 - 13, Ne zavřeno.

SVATOPROKOPSKÁ POUŤ
V ČESTLICÍCH

9–16 hod. 
26. 6. 2016 

  v neděli  

na čestlické návsi a farní zahradě.

Srdečně Vás zvou obec Čestlice a římskokatolická farnost Čestlice.

 HOUPAČKY & KOLOTOČE            pro děti celý den ZDARMA!
   dopoledne ŠKOLA 
ŽONGLOVÁNÍ 

 odpoledne KOČOVNÉ       DIVADLO RÓZY BLECHOVÉ 
celý den SALONNÍ FOTOGRAF 

STÁNKY & POUŤOVÉ DOBROTY

   STAROČESKÁ
  

STŘELNICE
 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ  
POUŤOVÝ KOLÁČEK

      POUŤOVÉ RADOVÁNKY VŠEHO DRUHU
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LETNÍ
FITNESS
PERMANENTKA**

www.aquapalace.czVíce na *
1690,-

Letos v létě 
cvičte 

a čerpejte 
výhody 

vodního a 
saunového 

světa.
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ZUŠ Říčany se pravidelně zúčastňuje soutě-
ží, které pro umělecké školy vyhlašuje MŠMT. 
V letošním roce byla, mimo jiné, vyhlášena 
soutěž v komorní hře dechových a smyčcových 
nástrojů. Komorní hra je jedním ze stěžejních 
předmětů výuky v ZUŠ a výsledky v celostát-
ním kole napovídají, že děti komorní hra baví. 

Do ústředního kola postoupilo celkem šest ko-
morních souborů. Děkuji všem dětem, rodičům 
a pedagogům za čas, který této náročné soutěži 
věnovali a potěšte se, společně s námi, z našich 
šikovných dětí.

Iveta Sinkulová

ředitelka ZUŠ Říčany

mladí muzikanti ze zuŠ Říčany 
uspěli v celostátní úrovni

trio – housle, klavÍr
Jáchym Šimon, Cyril Šimon, Barbora Nováková

Pedagog: Hana Kutmanová, Hana Javorská
3.cena 

dechovÉ trio
 Andrea Moučková, Jakub Tománek, 

Šimon David
Pedagog: Petr Sinkule a Lukáš Kořínek

3.cena

saXoFonovÉ kvarteto 
 Jana Janovská, Tomáš Rychta, Petra Porschová, 

Kristýna Stocková, Pedagog: Tomáš Remek
3.cena

ŽesŤovÉ kvarteto 
 Anežka Fořtová, Lucie Ferklová, 

Amálie Plešingrová, Tobiáš Dědek
Pedagog: Jiří Odcházel

3.cena

KLAVÍRNÍ TRIO
Kateřina Stocková, Terezie Mužíková,

Martin Klásek
Pedagog: Hana Kutmanová, Hana Javorská

3.cena

 Feldpartie kvartet 
 Jáchym Svoboda, Jan Javorský, Ondřej Kutman, 

Andrea Křešťáková
Pedagog: Josef Brázda a Petr Sinkule

2.cena

vezměte kola a vypravte 
se na výlet do uhříněvsi

Uhříněves – Obyvatelé městské části Praha 
22 se budou moci radovat z nové cyklostezky 
dlouhé 3,5 km, která bude spojovat Netluky, 
Uhříněves a Kolovraty. V loňském roce se poda-
řilo převést tento projekt na Technickou správu 
komunikací hlavního města Praha. „Jsme sa-
mozřejmě velice rádi, že hl. m. Praha se tomu-
to projektu věnuje a že jsme tak ušetřili peníze 
z našeho rozpočtu,“ říká starosta Uhříněvsi 
Martin Turnovský. „Úspěšní jsme byli přede-
vším díky dobře připravenému projektu.“

Jak pokračují práce na cyklostezce?
První etapa byla dokončena před Vánoci a vede 
z Netluk podél obory až ke škole Bratří Jandu-
sů. Máme radost, že stezka je hojně využívána. 
Tento úsek má hladký, asfaltový povrch, který 
pravidelně čistíme, aby zde mohly děti bezpečně 
jezdit nejen na kole, ale i na bruslích. Mám na 
mysli hlavně malé začínající bruslaře, pro po-
kročilé je tento úsek přeci jen krátký. Práce na 
druhé etapě úspěšně pokračují - již byly dokon-
čeny úseky za rybníkem Vodice od viaduktu po-
dél Prknovky směrem na Kolovraty, v „Pivovar-
ském“ parku za sokolovnou. Nyní se pracuje na 
levém břehu Vodice pod železničním náspem. 
Jako poslední bude dokončen úsek v ulicích Za 
Pivovarem a Za Nadýmačem. Konec byl pláno-
ván na říjen, ale dokončeno bude zřejmě dříve. 

Díky cyklostezce dojde k užšímu propojení 
Netluk, Uhříněvsi a Kolovrat. Chystáte i další 
projekty „propojování“ jednotlivých obcí vaší 
městské části?
Plánujeme obnovu zaniklé cesty z Benic do Pit-

kovic. Projekt je již hotov a počítá s vybudováním 
kvalitního mlatového povrchu, aby po něm moh-
ly pohodlně jezdit maminky s kočárky i cyklisté. 
Součástí projektu je i výsadba stromů okolo cesty. 
Tato cesta bude pro obyvatele Pitkovic určitě pří-
nos, protože tímto směrem žádná pěší stezka ne-
vede. S pracemi bychom chtěli začít co nejdříve, 
bohužel nám v tom brání souhlas jednoho vlast-
níka pozemku. Pokud nedojde k dohodě, bude-
me muset celý projekt změnit. Určitou náplastí je 
dohoda mezi mnou a paní starostkou Benic, kdy 
jsme si řekli, že budeme společně alespoň udržo-
vat nezpevněnou stezku pro pěší a horská kola 
podél Pitkovického potoka pod Benickými skal-
kami. Již byly vymýceny náletové křoviny a trav-
natý povrch budeme pravidelně sekat. V sou-
vislosti s novými cestami nezapomínáme ani na 
Hájek, kde připravujme na letošní rok propojení 
ulice Pod Markétou se stávajícími cyklostezkami 
v Netlukách. Tento úsek, který vede naštěstí jen 
na pozemcích ve správě naší MČ, hodláme reali-
zovat ještě do konce letošního roku.“

Info pro vás

mezinárodní 
šampionát best 
oF the best 2016

Říčany - Rekordní počet účastníků přijel na 
13. ročník Mezinárodního šampionátu „BEST 
OF THE BEST 2016“, který pořádala říčanská 
škola Taekwon-Do. Na 208 bojovníků z Bělo-
ruska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Slo-
vinska a z celé České republiky se utkalo v ka-
tegoriích volného boje (Matsogi), sestav (Tul), 
speciálních technik (Tuk gi), silového přerážení 
(Wi Ryok) a modelového sparingu (Mobum 
Matsogi) v kategoriích žáků, juniorů a seniorů. 
Soutěž se uskutečnila v moderním kulturně-
-sportovním centru Na Fialce. Soutěž oficiál-
ně zahájil starosta Říčan pan Vladimír Kořen, 
olympijská legenda paní Bohumila Řešátková 
a Taekwon-Do Master Vladimír Machota. Před 
zcela zaplněným hledištěm předvedli své nejlep-
ší výkony nejen bojovníci, kteří svou soutěžní 
kariéru teprve začínají, ale i zkušení členové ná-
rodních týmů, medailisté z oficiálního mistrov-
ství Evropy i světa.
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dobrobazar opět podpoří 
domácí hospicovou péči

Čestlice - Obyvatelé Čest-
lic a okolí si už zvykli, že třetí 
neděli v červnu si mají vy-
hradit pro Dobrobazar. Kro-
mě možnosti nákupu čeká 
návštěvníky na farní zahra-
dě také bohatý doprovodný 

program. Na letošní 11. ročník jsme se zeptali 
hlavní organizátorky Kateřiny Piskové.

Když Dobrobazar vznikal, napadlo vás - za-
kladatele, že vás bude zaměstnávat na mno-
ho let dopředu?
To nás tedy nenapadlo… Ale mám z toho radost, 
že se to takto vyvinulo. V posledních letech cítí-
me, my organizátoři, narůstající zodpovědnost. 
Dobrobazar podporuje organizace poskytující 
domácí hospicovou péči a moc mě těší, že máme 
důvěru lidí, že se nám podařilo získat organizá-
tory i příznivce pro tak těžké téma, jakým umí-
rání je. Jsem ráda, že se mezi námi zvyšuje pově-
domí o tom, že umírat je možné i jinak, než sám, 
opuštěný, v nemocnici nebo léčebně.

V neděli 19. června mohou zájemci přijít podpořit 
pražskou Cestu domů a Hospic Dobrého Pastýře 
v Čerčanech. Jak vnímáte návštěvníky Dobroba-
zaru – proměnili se během uplynulých let?
Je milé, když lidi sami chodí a ptají se, jestli 
Dobrobazar zase bude, když sami přijdou a da-
rují nám peníze, když se nabídnou noví pomoc-
níci. Usuzuji, že lidé berou tento bazar jako pod-
nik důvěryhodný. To je skvělé zjištění.

V čem se podle vás Dobrobazar liší od jiných 
charitativních projektů?

Je to akce, kterou já označuji jako „komunitní“. 
Nevím, jestli je to úplně správné slovo, ale chci 
tím vyjádřit, že se jí účastní určitý okruh lidí, 
který je nějakým způsobem propojen, vytváří ur-
čitou komunitu. V našem případě nás propojuje 
farnost a regionální příslušnost. Všichni se pak 
známe – buď přímo, nebo přes někoho. Není to 
tak, že by anonymní lidé vybírali od jiných ano-
nymních lidí na anonymní projekt. Naši příjemci 
jsou dopředu známí a dopředu víme i to, na co se 
dary použijí. Námi darované prostředky jsou úče-
lově vázané a příjemci nám použití daru v soula-
du s uzavřenou smlouvou dokládají. Myslím, že 
takové pojetí zvyšuje ochotu peníze darovat.

Akce se koná ve farní zahradě v Čestlicích  
19. 6. od 9.30 do 15.30 hod. Doprovodný pro-
gram: Vonička, Míša, Sax & Rhythm, soutěže 
pro děti, kadeřnictví, dražba, stánky s občer-
stvením. Předměty do prodeje můžete nosit do 
17. 6. denně po 18. hodině na faru.

dostavba školy v sulicích bude stát 28 miliónů korun

Až donedávna Sulice školu ne-
měly, zdejší děti chodily do škol 
v okolí, zejména v obci Kamenice. 
Vzhledem k demografické situaci 
začali v roce 2012 v Sulicích při-
pravovat projekt školy pro žáky 1. 
až 5. ročníku. V lednu 2015 však 
základní škola v Kamenici odmít-
la přijmout většinu sulických dětí 
na následující školní rok a zastu-
pitelé museli nalézt odpověď na 
otázku, jak zajistí výuku pro míst-
ní školáky.

„Rozhodli jsme se využít již 
existující studii, rychle dokončit 
projektovou přípravu a zahájit 
výstavbu školy alespoň pro prv-
ní stupeň. Na celkovou realiza-
ci první etapy od projektu přes 
územní a stavební řízení, zajiš-
tění dodavatele stavby, výstavbu, 
kolaudaci a umístění prvňáčků 
nám zbývalo necelých sedm mě-

síců,“ popisuje tehdejší situaci 
starosta Ing. Petr Čuřík.

Vzhledem k nutnosti stavbu 
rychle realizovat, jste zvolili mo-
dulární systém. Jste s ním spoko-
jeni?
Mnoho jiných možností jsme ani 
neměli, ale zároveň musím říci, že 
tento typ výstavby nevnímáme jako 
něco méně kvalitního či podřadné-
ho. Dnes jsou modulární stavby již 
na vysoké technické úrovni a nám 
to umožní s objektem dále praco-
vat, upravovat ho a rozvíjet podle 
aktuálních potřeb.

Kolik stála výstavba první etapy?
Celkové náklady stavby se vy-
šplhaly na více než 13,5 mil. Kč 
vč. DPH. Většinu z této částky 
uhradila obec z investičního úvě-
ru, menší část pak financovala 

z vlastního rozpočtu. Snaha ve-
dení obce o zajištění spolufinan-
cování projektu formou dotace 
nebo grantu byla úspěšná. Doda-
tečně byl projekt podpořen z fon-
du SFROM Středočeského kraje, 
z něhož obec Sulice obdržela na 
stavbu částku 6 mil. Kč.

Jak pokračuje dostavba školy?
Ihned po dokončení první etapy 
výstavby základní školy, jejíž ka-
pacita je 60 žáků, byla zahájena 
příprava projektu II. etapy, jejímž 
cílem je vybudování plně organi-
zovaná základní škola pro 1. až 
9. ročník s kapacitou 270 žáků. 
V současné době je již hotový pro-
jekt a vydané stavební povolení 
a je znám dodavatel stavby, který 
vzešel s otevřeného výběrového 
řízení. Vlastní stavba by měla být 
zahájena v červnu 2016 a dokon-
čena v srpnu téhož roku. Škola je 
plánována jako spádová též pro 
dvě menší sousední obce - Radě-

jovice a Křížkový Újezdec. Pro 
druhý stupeň též pro žáky z part-
nerské základní školy v Kostelci 
u Křížků. Projekt druhé etapy vý-
stavby v celkové výši více jak 28 
mil. Kč byl předběžně podpořen 
Ministerstvem financí ČR ve výši 
bezmála 20 mil. Kč. Zbývající 
část investice uhradí obec ze své-
ho rozpočtu. Na vybavení nových 
prostor základní školy přislíbily 
finanční spoluúčast i obce, které 
mají ve škole své žáky. 

V tomto měsíci by měla začít dostavba základní školy v Sulicích. 
tato investiční akce se vyšplhá na více než 28 miliónu korun. 

mistrovství evropy ve fotbale starostů
„Po více než půl roce přípravných prací jsme 

mohli na Slovácku, v tomto krásném koutě jiho-
východní Moravy, ve dnech 16. - 21. 5. přivítat 
početné výpravy starostů a primátorů z 10 ev-
ropských zemí (celkem přes 250 účastníků),“ 

říká starosta Mirošovic MUDr. Tomáš Zvěřina 
- jeden ze tří zástupců Středočeského kraje ve 
výběru Česka. 

„Jde o velmi prestižní turnaj, jehož první 
ročník se konal v roce 2008 v Rakousku a kde 

se prvním mistrem Evropy z řad starostů stalo 
družstvo Německa. Česká republika představi-
la svůj výběr až na druhém ročníku v roce 2012 
v polském městě Tychy a jako nováček jsme zde 
slavně a překvapivě celý turnaj bez porážky vy-
hráli. A protože se Francie (je zde úzká souvis-
lost s oficiálním EURem) pořadatelství zřekla, 
rozhodli jsme se jako úřadující šampióni tradici 
neporušit a mistrovství uspořádat. A šťastná 
volba padla na Uherské Hradiště.

Přestože má toto setkání starostů a následný 
turnaj hlavně sportovní ráz, jde o velmi význam-
nou společenskou událost, která zviditelní obce 
a města i jinde v Evropě a může vést k navázání 
vzájemné spolupráce evropských subjektů. 

Základní škola Sulice otevírá 
7 třídu základní školy s rozšířenou 
výukou jazyků. Žáky čeká vyšší po-
čet vyučovacích hodin anglického 
jazyka, hodina konverzace 
a 4 hodiny týdně druhého světové-
ho jazyka. Podmínkou pro přijetí 
žáků je výborný nebo chvalitebný 
prospěch z českého, anglického 
a případně druhého cizího jazyka 
a velmi dobré chování. Přihlášku 
a další informace naleznete na 
stránkách obce Sulice 
(www.obecsulice.cz) v „aktualitách“.

O trofej bojovalo 12 týmů (Česko a Slovensko nasa-
dilo 2 týmy, dále Itálie, Chorvatsko, Jižní Tyrolsko, 
Německo, Polsko Rakousko, Slovinsko a Ukrajina). 
České „Béčko“ bohužel spadlo pouze do skupiny 
o 9. – 12 místo, ale Češi „A“ vyhráli jasně svou 
skupinu. V semifinále nečekaně narazilo na šikovné 
a chytře hrající Italy – prohra 2:4. V boji o třetí místo 
sice předvedli opět výborný výkon – výhra nad 
silnou Ukrajinou 7:1, ale obhajoba titulu a zlato už 
to nebylo. To získalo velmi dobře hrající Slovensko 
„A“. „Byla to s Itálií opravdu škoda a trochu i pech, 
protože si myslím, že bychom přemotivované Slová-
ky porazili“, říká Tomáš Zvěřina. „Tak snad alespoň 
případně uspořádají další, 4. ročník, jak rozjaření 
slibovali na závěrečném slavnostním ceremoniálu.“

Starosta Mirošovic Tomáš Zvěřina reprezentoval "Zápraží" na Mistrovství Evropy ve fotbale starostů. 

oslava 680 let 
od první zmínky 
o modleticích

Modletice – V sobotu 25. června se bude ko-
nat od 13.36 do 20.16 hod. na nádvoří modletic-
kého zámku oslava první písemné zmínky o obci 
Modletice, která pochází z roku 1336.

Čeká nás odpoledne s pestrým kulturním pro-
gramem pro děti i dospělé. Vystoupí Pavel Kožíšek 
se svojí kouzelnickou show. Součástí programu 
bude divadelní představení pro dospělé v podání 
známého profesionálního divadelního souboru. 
Detaily zatím nemůžeme prozradit... Během oslav 
bude připravena také řada atrakcí pro děti, např. 
skákací hrad, nebo jízda na ponících. Na konec se 
můžete těšit na oblíbenou kapelu Keks.

Čtyřčlenná rocková skupina Keks vznikla na 
přelomu let 1981 a 1982. Za své více než třice-
tileté působení na hudební scéně vytvořila řadu 
hitů. O tom, že je kapela i ve svých „nejlepších 
letech” stále aktivní a úspěšná, svědčí mj. vy-
prodané koncerty v pražské Lucerně u příle-
žitosti 30. výročí kapely, nebo letošní koncert 
s Jihočeskou filharmonií. Po skončení progra-
mu na nádvoří se bude v zámeckém sále konat 
diskotéka.

V průběhu oslavy proběhne slavnostní vyhlá-
šení dvou památných stromů kaštanu jedlého.
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■ Stavíme a rekonstruujeme ro-
dinné domy na klíč (od základové 
desky až po zateplení fasády). 
■ Provádíme zemní a výkopové 
práce, drobné stavební práce jako 
například oplocení, pokládku zám-
kové dlažby, přístavby. K dispozici 
máme vlastní techniku.

■ Realizujeme kanalizační, vodovodní, 
plynové a elektro přípojky. Díky bezvý-
kopové technologii můžeme provádět 
přípojky i bez narušení povrchu.
■ Nabízíme výrobu a prodej vodo-
měrných, kanalizačních šachet, 
šachet na vrt, nádrží na dešťovou 
vodu a septiků. 

Firma amar instalace s. r. o. 
nabÍzÍ instalatÉrskÉ, 
topenáŘskÉ 
a stavebnÍ práce

MáTe-LI záJeM O NAše SLUžBy, ráDI VáM 
zDArMA VyPrACUJeMe CeNOVOU NABíDKU. 
Kontakt: Všechromy 82, email: info@amarinstalace.cz
tel.: 603 189 677, www.amarinstalace.cz

1. 7. 2015 byl uveden do provozu nový denní stacionář Olga v Říčanech, 
který spadá pod Dům s pečovatelskou službou SENIOR. V současné době 
nabízíme a provozujeme služby pro seniory a osoby se sníženou soběstač-
ností pouze v denním režimu od 7 do 15.30 hodin, případně 16.30 hodin. 
V důsledku zvýšeného zájmu o tzv. odlehčovací služby, což je v podstatě 
nonstop provoz, zavádíme od července až do konce roku 14denní turnuso-
vý provoz, abychom ulehčili osobám, rodinám a příbuzným v péči o jejich 
babičku či dědečka.

 Naši klienti, kteří budou zařazeni do těchto služeb se mohou těšit na 
příjemně strávené dny v krásném prostředí nového stacionáře s vlídnými 
pečovatelkami, se kterými si budou spoluvytvářet svůj denní program tak, 
aby byli maximálně spokojeni.

Veškeré informace, jak o denním stacionáři tak i odlehčovacích službách, 
se dozvíte u vedoucí stacionáře paní Pavly Romanové, tel.: 733 340 028.

Ing. Iveta Závodská, ředitelka DPS Senior

co je novÉho ve stacionáŘi 
olga v ŘÍČanech?

Vyhlášené termíny 
odlehčovacích služeb

4. 7. – 17. 7. 2016
15. 8. – 28. 8. 2016
19. 9. – 2. 10. 2016

24. 10. – 6. 11. 2016
28. 11. – 11. 12. 2016

Přijmeme rozpočtáře/rozpočtářku, topenáře/instalatéra, 
elektrikáře, řidiče, strojníka. Nabízíme práci ve stabilní firmě 

a dobré platové podmínky.

naloŽÍme pro vás 
lahodné selátko, kýtu 
či krůtu na grilování
Firma maso třebovle pro vás jako každou sezónu 
připravila výrobky z kvalitního českého masa na 
grilování podle tradičních receptur. pochutnat si můžete 
i na specialitách, které je nutné objednat předem – 
naložené nebo uzené sele, kýta, krůta nebo krocan.

Obchod Mnichovice: 
Pražská 14, tel.: 323 606 976
otevřeno: Po-Pá: 7.30-17.00, So: 7.30-12.00, Ne: zavřeno.
BUFeT MNICHOVICe otevírací doba: Po-Pá: 7.30–15.00

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
červen

•  vyrábíme z pečlivě vybraného vepřového masa
•  narážíme do skopových střívek, která podtrhují jejich 

určení ke konzumaci v přírodě, či venkovní kuchyni
•   tepelně opracováváme, abychom Vám usnadnili 

manipulaci před jejich grilováním
•  stačí při grilování pouze prohřát, je to rychlé a chutné
•  jsou po prohřátí křupavé
•  nabízí širokou paletu výrazných chutí podle 

jednotlivých druhů

grilovací 
klobásy

Uzené sele 135,-
Naložené sele (na gril) 85,- 
váha dle přání

Uzená kýta (šunka) 129,-
Naložená kýta (na gril) 85,- 
váha cca 12 - 15 kg

Uzená krůta             115,-
Naložená krůta        85,- 
váha cca 8 - 10 kg

Naložená krocan      85,- 
váha cca 14 - 22 kg

OBJEDNÁVEJTE 

NA NAŠICH 

PRODE
JNÁCH 7 

DNÍ  

PŘEDEM

P R O D U K T Y  NA  G R I L

víkend

loupežník

Capri

italská

109,-kg

největší dětský den v regionu 
připravuje na 200 dobrovolníků

Říčany - Dětský den pořádá Rugby Club Mountfield Říčany pravidelně 
každý rok již od jara 2003. Pouze když byly povodně a v následujícím roce 
vyhořelo zázemí klubu, se dětský den nekonal. Jde o jednu z největších 
akcí svého druhu v našem regionu s účastí asi 1200 dětí v doprovodu ro-
dičů - celkem tedy přijde na Stadion Josefa Kohouta až 3000 lidí. Každým 
rokem počet návštěvníků roste. Občerstvení i ceny pro děti jsou zdarma, 
vstup je pro všechny volný. Každé dítě dostane diplom a odměnu. Na hlav-
ním hřišti probíhají soutěže pro děti, na druhém hřišti a v okolí doprovod-
ný program. Dále jsou připraveny skákací hrady, klouzačky, jízda na koni, 
různá vystoupení, tance dětí, malování a tvořivost pro děti i další aktivity. 
V rámci Dětského dne je pořádán také jedinečný ragbyový miniturnaj 
předškolních dětí, ragby kluků a holek ve věku 4-5 let, který je k vidění 
pouze v Říčanech. 

„Akce podobného rozsahu by nemohla fungovat bez pomoci dob-
rovolníků, kteří se podílejí na organizaci a pomáhají, kde je potřeba 
– vyrábějí diplomy, razítkují kartičky, vedou sportovní stanoviště či 
doprovodné programy, připravují občerstvení či zajišťují technické zá-
zemí. Každý rok nám takto nezištně pomáhá na dvě stě lidí a za to jim 
děkujeme,“ říká prezident klubu David Frydrych. „Samozřejmě vel-
ký dík patří i městu Říčany, které nás podporuje nejen při organizaci 
Dětského dne, ale přispívá na celoroční provoz klubu a díky tomu se 
můžeme profesionálně věnovat tolika malým dětem i mládeži. V nepo-
slední řadě bych chtěl poděkovat všem, kdo říčanskému ragby pomá-
hají a podporují ho.“
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MAS Říčansko 

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

výročí ve znamení oslav se zatím nekoná
„Když jsem do dubnového čís-

la psala, že MASka slaví 10 let 
od svého založení, netušila jsem, 
jak moc se pletu a že k oslavě 
máme opravdu daleko. Na konci 
roku vypadala cílová rovinka na 
dohled. Těšila jsem se, že koneč-
ně budeme dělat práci, kterou 
umíme a na co všichni čekají. 
Vyhlásíme první výzvu, začneme 
přijímat projekty, s konzultace-

mi se dveře netrhnou …a zase 
je všechno jinak. Cílová meta se 
posunula a já se sama sebe ptám, 
kde brát pořád motivaci, že bude 
líp a opravdu začneme,“ říká ře-
ditelka MAS Pavlína Filková. 

„Naši strategii jsme odevzdali 
mezi prvními. To se nakonec pro 
nás stalo handicapem. Externí 
hodnotitelé na ministerstvu, kteří 
nás „vyfasovali“, se na nás doslova 

učili a jejich připomínky, co máme 
předělat, byly pro nás nepocho-
pitelné. Když nám přišlo vyrozu-
mění, že náš výsledek neodpovídá 
představám, myslela jsem, že je to 
nějaký omyl. Dobrá, hlavou zeď 
neprorazíš, asi jsme vše uchopili 
špatně, předěláme tedy celý doku-
ment, zatneme zuby a půjdeme do 
nově vyhlášené výzvy na příjem 
strategií. Co jsme si ale nenecha-

li líbit je nedodržování termínů. 
My se nesmíme opozdit ani o den 
a pracovníci Ministerstva pro 
místní rozvoj nám nedali šanci na 
zapracování našich oprav, jelikož 
nás vyrozuměli poslední den vý-
zvy - tedy o 12 dní později než měli. 
Odvolali jsme se a naši novou verzi 
strategie budou hodnotitelé před-
nostně kontrolovat v kratším čase, 
než je stanoveno.“

• V úterý 10. 5. 2016 se uskutečnilo již osmé zasedání certifikační komise 
regionální značky oblasti za Prahou - Říčanska a Dolnobřežanska. Nově 
se certifikátem může pyšnit Pampeliškový sen ze Svojetic, Textilní tvorba 
Gugu design a Malovaná keramika z dílny Bludička. Komise taktéž pro-
dloužila certifikáty stávajícím držitelům, kterým končila jejich platnost. 
MAS děkuje všem členům certifikační komise, že si našli čas a podpořili 
svou účastí regionální značku ZÁPRAŽÍ originální produkt®. 

• Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme podali podruhé naši strategii 
a nyní čekáme na výsledky hodnocení. V prvním kole jsme byli ukonče-
ni a po odvolání jsme získali časovou kompenzaci ve druhé vyhlášené 
výzvě. MAS Říčansko se zaměřila na programy, kde má alokované 
celkové dotační peníze za cca 102 mil. Kč. Jde o Integrovaný regio-
nální operační program, Program rozvoje venkova a operační program 
Zaměstnanost. 

• Nyní realizujeme z dotace Středočeského kraje brožuru „Průvodce na-
učnými stezkami Říčanska“. Na našem území máme poměrně hodně 
naučných stezek a touto cestou je chceme zviditelnit, celkově zpřehled-
nit a propagovat Říčansko jako příjemný cíl turistů, ale také jako mož-
nost využití pro školy v rámci environmentálního vzdělávání. 

• Z grantu ČSOB na podporu vzdělávání neziskového sektoru ukončuje-
me sérii seminářů a školení, převážně zaměřené na dotační tituly nové-
ho období. Získané poznatky promítáme již nyní do nastavení budou-
cích výzev na příjem projektů. 

střípky z mas

„Ať už se konečně ledy pohnou a slíbené peníze do regionů místních 
akčních skupin jsou smluvně s MASkami podepsány a postupně uvol-
ňovány. Vše je v režii ministerstva a vyjednávání zastřešující organiza-
ce Národní sítě místních akčních skupin na této úrovni by mělo být dle 
mého razantnější. V této doslova pro nás zoufalé situaci jsme se obrá-
tili na naše obce, které jsme pozvali na 11. května na tzv. Snídani sta-
rostů. Jsme jedna z mála MAS, které obce každoročně „nesponzorují“.  
90 % MASek vybírá od svých obcí dobrovolný příspěvek na trvale žijí-
cího obyvatele. Z naší strany obce mohou očekávat peníze do regionu 
na prospěšné a potřebné projekty a pomoc s administrativou s tím spo-
jenou. Dále menší konkurenci než v přímých výzvách a rozhodně nižší 
spoluúčast. Stejně jako v předchozím období si MAS i nadále bude stát 
za transparentním výběrem projektů.“ A jak jednání starostů dopadlo? 
„Přítomní starostové se na setkání usnesli, že podpora z jejich strany 
je nezbytná, a to i do budoucna, kdy MAS musí na své financování zís-
kat z vlastních zdrojů peníze na nezpůsobilé výdaje a spoluúčast ve výši 
5 %. Nesmírně si vážíme tohoto postoje a věřte, že pro rozvoj regionu 
budeme nadále dělat maximum! Na dalším společném setkání, které je 
naplánováno na září, uvidíme, zda finanční návrhy podpory jednotlivých 
obcí zastupitelstvy prošly.“

je nějaké řešení? 
Tyto neustálé prodlevy mají na MASky fatální dopad. 99 % MAS řeší, jak 

přežijí. Peníze na fungování kanceláře dochází i říčanské MASce a nedokáže 
se tak udržet za plného stavu. Musí se najet na nouzový - přechodný režim. 
Co to znamená? Kolegovi Alešovi Rudlovi nemůže MAS prodloužit smlouvu. 
Ředitelka Pavlína Filková odchází koncem května na mateřskou dovolenou, 
což je za dané situace štěstí, jelikož MAS by jí nemohla zaplatit. Obsazení 
kanceláře bude zastoupeno pouze dohodami o provedení práce. Tým, který 
jste znali, se rozpadl. Až ministerstvo proplatí náklady roku 2015 a nabíhající 
náklady roku letošního, které MAS dosud hradila z vlastních zdrojů, bude se 
muset tým MAS „lepit“ znovu dohromady, pravděpodobně z jiných lidí. Že 
situace dojde tak daleko si nikdo nemyslel. Situace je bohužel stejná ve všech 
MASkách. Přitom se Česká republika zavázala realizovat část programového 
dokumentu prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje, což je 
právě přes MASky. Nikdo neřeší, jak si MASky poradí, zda přežijí a ustojí ten 
tlak. Všechny MASky bohužel doplácí na špatně nastavený systém.

tvrdý dopad na zem 

Pavlína Filková – ředitelka MAS Říčansko
e-mail: kancelar@ricansko.eu
mas@ricansko.eu, tel. +420 774 780 141

Petra Přílučíková – projektová manažerka 
MAS Říčansko, e-mail: projekty2@ricansko.eu
tel. +420 774 780 543

Psát můžete i na e-mail: projekty@ricansko.eu 
nebo mas@ricansko.eu

Kancelář je pro veřejnost otevřena každé úterý 
od 8 do 16 hodin. Ostatní dny po telefonické domluvě.

www.ricansko.eu; www.facebook.com/masricansko
 
Certifikace výrobků a služeb značkou Zápraží originální produkt ® - 
projekty@ricansko.eu

Tímto se omlouváme za omezený provoz, který je vzhledem k současné 
personální kapacitě MAS nezbytný.

poznamenejte si nové kontakty 
a otevírací dobu kanceláře mas:

odmítáme dělení obce 
na novou a starou část

Křenice patří mezi dynamicky se rozvíjející 
obce, které se snaží citlivě pečovat jak o nové 
části, tak o historické jádro. „Odmítáme dělení 
obce na „starou a novou“ část. Je důležité, aby 
naše vesnice vždy působila jako jeden celek, 
i když jsou některé lokality od centra vzdáleny 
více,“ vysvětlují starosta Křenic Miloš Princl 
a místostarosta Ladislav Roškota. „Něco jiné-
ho trápí obyvatele žijící v historické části, a jiné 
požadavky mají sousedé v nových lokalitách. 
Naším úkolem je, abychom spravovali obec vy-
váženě ke spokojenosti všech. I když je to někdy 
hodně těžké.

Někdo rozrůstání obce kritizuje, ale je 
třeba připomenout, že díky dohodě zastupi-
telstva s developerem se podařilo vybudovat 
potřebnou infrastrukturu (plyn, voda, ka-
nalizace, čistička odpadních vod a posílení 
elektrické sítě). V době, kdy měla obec 270 
obyvatel a rozpočet 600 až 800 tisíc, to nebylo 
možné. 

V minulých letech se zastupitelstvo jedno-
myslně shodlo na potřebě začít s obnovou staré 
části Křenic s důrazem na bezpečnost obyvatel. 
A to zejména maminek s dětmi, které při pro-

cházkách musely některé úseky v obci zdolávat 
po silnici, protože chyběly chodníky. Tento úkol 
se nám podařilo splnit – vznikly chodníky na 
Hlavní a Říčanské ulici. Nebyla to jednoduchá 
akce, v některých částech jsme museli řešit vy-
pořádání s vlastníky pozemků. Někdo nám vy-
šel vstříc, za což děkujeme a někdo bohužel ne.

V současné době plánujeme zaměřit své síly 
na zkvalitnění života občanů „staré Křenice“. 
Chceme pokračovat ve výstavbě kanalizace 
v ulicích Ke Hřišti, Za Hřištěm, Polní, Na Obci, 
K Jezírku, Na Vinohradě. Poté, co se v těchto 
místech zrealizuje napojení domů na inženýrské 
sítě (předpokládaný termín v etapách 2016 – 
2018), budeme pokračovat s obnovou povrchu 
cest a opravou veřejného osvětlení. Dále bylo 
rozhodnuto, že v některých částech ulice Hlavní 
musíme opravit dešťovou kanalizaci a zrealizo-
vat opatření, aby se zlepšil odtok dešťových vod. 
Při větším dešti zůstává na komunikaci voda, 
kterou projíždějící auta „stříkají“ na přilehlé 
domy a na chodce. Definitivně bude tato situace 
vyřešena až v příštím roce, kdy Správa a údržba 
silnic Středočeského kraje zrealizuje opravu as-
faltového povrchu.

Rodiče s dětmi, kteří navštěvují sportovní 
areál hřiště, jistě oceňují dětský koutek, který 
je sice kapacitně malý, ale máme z něho radost. 
Projekt na větší dětské hřiště je hotov, ale musí-
me nejprve dořešit vlastnictví pozemku. 

Plánů jak zkvalitnit život v naší obci máme 
mnoho a těší nás, že se nám je daří i realizovat,“ 
dodávají panové Princl a Roškota.

Zprávy z obcí

Náves se podařilo opravit již v roce 1997 

vyzkoušejte pestrou
paletu vozů škoda

dNy testovaCÍCH jÍzd škoda 2016

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4 m3/100 km–6,4 l/100 km, 79–149 g/km

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016 
a hrajte o zájezd do Monte Carla.

Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až 
do Monte Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali 
spoustu skvělých zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA 
až po zábavné doprovodné aktivity. Navíc si můžete odnést 
některou z atraktivních cen a za testovací jízdu Kofola zdarma.

Těšíme se na Vás!

testovacijizdyskoda.cz

Oficiální partneři projektu:

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

18. 6. 2016 na oslavě 110 let hasičů v Třemblatech

Untitled-184   1 10.5.2016   10:24:08
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Info pro vás

Umíme toho hodně…
Naší prioritou je spokojený zákazník. Vyškolený 
tým profesionálů zpracuje každý váš požadavek 
či potřebu a ve většině případů to zvládneme 
i na počkání. Výsledek naší práce je vždy 100%, 
nemusíte se bát, nepotřebujete žádné odborné 
znalosti, vše za vás zařídíme a rádi poradíme. 
V případě jakéhokoliv problému či požadavku 
stačí zavolat na naše číslo 773 114 421 a některý 
z našich kolegů vám bude plně k dispozici.

Dokážeme též opravit zámky a spínací skřínky, 
postavit zámky na klíč či podle zámku udělat klíče. 
Opravujeme poškozené dálkové ovladače, měníme 
obaly, opravujeme zámky od vozidel. Vše děláme na 
nejmodernějším CNC stroji, kde jsou klíče originální 
nikoliv kopie. Klíče se systémem IMMO se kopírují 
(klonují) programovacím zařízením, nebo se progra-
mují přímo ve vozidle, za pomoci diagnostiky. 

Co dělat při ztrátě klíče
• stačí zavolat na naši tel. linku 773 114 421 

a mít po ruce technický průkaz 
• náš technik potřebuje znát vozidlo, model, 

typ a rok výroby 
• předložíme kalkulaci pro stanovení cílové 

ceny služby, kterou požadujete 
• automobil bez poškození otevřeme
• zajistíme odtahovou službu do místa našeho 

servisního střediska (pokud je to možné, vše 
provedeme na místě, aby zákazník ušetřil na 
odtahu vozidla)

• realizujeme demontáž a zpětnou montáž 
zámků (nutné pro výrobu či přestavbu me-
chanického klíče)

• uděláme opravu, vyčištění, výměnu vad-
ných dílů zámků (např. při poškození při 
pokusu o odcizení, nebo běžném opotřebe-
ní)

• uskutečníme demontáž a zpětnou montáž 
elektronických jednotek (potřebné pro na-
programování transpondéru klíče) 

• provedeme demontáž starých alarmů, nebo 

přídavných imobilizérů pro zprovoznění au-
tomobilu 

• prověříme kompletní diagnostiku automobi-
lu, pro vyloučení možných dalších závad

Každý problém, který se vyskytne na všem 
voze je řešitelný, pouze je třeba obrátit se na 
správné odborníky... a to jsme MY. 

Přejeme vám spoustu šťastných kilometrů. 
Váš tým AutoklíčeCZ :)

neriskujte s jednÍm klÍČem,
umÍme vyrobit klÍČe 
i opravit dálkovÉ ovládánÍ
autokliceCZ jsou častou záchranou řidičů, 
kteří ztratili klíče, přestalo jim fungovat 
dálkové ovládání otevírání vozu, nebo se 
třeba jejich vozidlo stalo cílem zlodějů 
a systém byl poškozen.

AutokliceCz.cz
Provozovna: budova STK (1. patro)
Kolovratská 2020, Říčany
autoklicecz@seznam.cz
Osobní odběr po dohodě: po-čt 9-17 h, pá 9-16 h
www.autoklicecz.cz
Tel.: 773 114 421

AKCe NA MěSíCe 
červen/červenec/srpen 2016 
SLeVA 15 % s tímto článkem

tataráČek z lososa, 
peČenÉ telecÍ a speciality z jahod

Pochutnat si můžete například na 
tataráčku z lososa GRAVLAX s ma-
rinovanou rukolou (losos se připra-
vuje tak, že tenké plátky ryby naložíte 
s cukrem, solí a koprem), na grilova-
ném řeckém sýru Halloumi s mar-
meládou z červené cibule nebo na 
plněném telecím hrudí pečeném pod 

pekou. Samozřejmě nebudou chybět 
ani oblíbené, poctivé hamburgery 
z hovězího masa. Pokud dostanete 
chuť na sladké, určitě vyzkoušejte 
francouzský palačinkový dort s mas-
carpone a borůvkami. Osvěžení vám 
přinesou domácí limonády – napří-
klad okurková, zázvorová, pomeran-
čová s hřebíčkem…

Speciální jahodové menu
„Je pro nás samozřejmostí, že do 
menu pravidelně navíc zařazujeme 
sezónní jídla z čerstvých surovin,“ 
říká šéfkuchař Oázy Říčany pan 
Stádník. „Koncem června budou 
dozrávat poctivé české jahody, a tak 
jsme pro vás vymysleli neodolatel-
né jahodové menu. Přijďte ochut-
nat, těšíme se na vás.”

■ Krutí steak s jahodovým chut-
ney a citrónovou trávou.

■ Tataráček z čerstvých jahod 
s javorovým sirupem a sladkým 
piškotem.

■ Marinované jahody s balzami-
kovým octem a s mascarpone.

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

restaurace oáza Říčany pro vás na léto připravila nejen 
krásně zrekonstruovanou terasu s novým dubovým 
nábytkem a „horní“ stylové posezení s nádherným 
výhledem, ale navíc se můžete těšit na nové menu.

Oáza Říčany pořádá oblíbené 
příměstské sportovní tábory. 
Program se koná na venkovních 
sportovištích, v bazénu, v teniso-
vé hale a horní restauraci, která 
slouží jako „klubovna“.
Děti jsou rozděleny 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 spor-
tovní 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., 1. - 5. 8., 8. - 12. 8. 
Možná je účast i na jeden nebo 
více dnů. Přihlášky jsou k vy-
zvednutí na recepci Oázy nebo 
ke stažení na webových strán-
kách. Další informace na na tel.: 
323 601 170.

 Horní terasa nabízí nádherný výhled.

Peka je kovová kulatá nádoba, do 
které se vloží maso společně se 
zeleninou. Vše se překlopí zvonovitou 
poklicí a vloží na žhavé uhlíky, které se 
nasypou i na poklici. Takto připravené 
jídlo je famózní. Peka je typická pro 
balkánskou kuchyni.

Lze určit vhodný čas na prodej nemovitosti? 
Tady samozřejmě rozhoduje aktuální ekonomic-
ká potřeba prodávajícího, ale právě v současné 
době jsou ideální podmínky na prodej jakékoliv 
nemovitosti nebo pozemků. Ceny nemovitostí 
vzrostly a úrokové sazby se pohybují stále pod 
2 %. Tato skutečnost hraje právě ve prospěch 
prodávajícího. Ten, kdo uvažuje o prodeji nebo 
výměně by určitě neměl váhat. 

Je oprávněná obava lidí, že provize realitní 
kanceláře je vysoká?
Ceny provizí se většinou pohybují v rozsahu 3 % 
až 5 % z prodejní ceny. Naše realitní kancelář si 
zpravidla bere provizi od kupujících, prodávají-
cí tedy neplatí nic.

Lidé se často dostanou do tíživé situace a hrozí 
jim například exekuce, dá se řešit i tato situace? 
Ano určitě, třeba naše kancelář nabízí roli pro-
středníka pro zajištění hladkého průběhu ko-
munikace s věřiteli, exekutorem a úřady. Vyplá-

címe zástavu z vlastních zdrojů, popřípadě ve 
spolupráci s investory a umíme sjednat výhodný 
splátkový kalendář u věřitele.

Jaké služby poskytujete konkrétně Vy?
S realitním obchodem mám již zkušenost 20 let 
a poskytujeme komplexní služby zahrnující pro-
fesionální prohlídky, prověření platební mož-
nosti kupujícího, aby nedošlo ke zdržení pro-
deje. Složení rezervačního poplatku kupujícím 
a podpis rezervační smlouvy. Dále zajišťujeme 
bankovní odhady, hypotéky a vyřídíme podkla-
dy pro banku. Zajistíme podpis smluv budou-
cích, kupní smlouvy nebo smlouvy o převodu 
členských práv a povinností v bytovém druž-
stvu. Kupní cena je uhrazena do notářské nebo 
advokátní úschovy. Podáváme smlouvy na ka-
tastr nemovitostí nebo na bytové družstvo a za-
jistíme výplatu peněz prodávajícímu z úschovy.

Máme ve své databázi i mnoho solventních 
klientů, kteří hledají investici v Praze a okolí. 
Snažíme se, aby prodávající dosáhl co nejvyšší 

prodejní ceny. Za dobu působení na trhu jsme 
získali důvěru mnoha klientů a v současné době 
uzavíráme obchody především na doporučení 
spokojených zákazníků. Toto nás samozřejmě 
moc těší a je tou nejlepší reklamou. Zakládáme 
si především na profesionálním a právním ser-
visu, díky kterému se naši klienti nemusejí obá-
vat žádných nepředpokládaných komplikací.

jak výhodně prodat nemovitost

Kontakt: Svárovská 872, Praha 9
e-mail: info@profinemo.cz 
Mobil: 603 843 047
www.profinemo.cz

Zvažujete prodej nemovitosti? rozhodujete se, zda využít služeb realitní kanceláře? na 
trhu je mnoho zprostředkovatelů a realitních makléřů, jejichž nabízené služby mohou 
být často i neodborné. Majitel společnosti profinemo invest s.r.o. pan Marek Čuma 
odpovídá na často kladené otázky klientů.

• nový prodejní areál společnosti 
AZ plotové centrum v Mukařově 
je otevřen od 1. června 2016

• součástí je vzorkovna výrobků
• na ploše 3500 m2 nabízíme širo-

ký sortiment našich výrobků – 
plotových prvků a doplňkových 
služeb (např. dodávky oplocení 
s montáží „na klíč“)

• sortiment: pletivo, svařované 
plotové sítě, sloupky, plotové 
branky, posuvné brány, vázací 
a napínací dráty, mobilní a prů-
myslová oplocení, hospodářská 
a lesnická pletiva, pletiva na vý-
robu voliér atd. 

Az PLOTOVÉ CeNTrUM
Pražská ulice, Tehovec u Mukařova 
(silnice Praha/K. hora)
GPS: 49.9896000N, 14.7285500e
Otevřeno: Po-Pá 8-16 h
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
má novou prodejnu

Zveme Vás na další ročník
výtvarných kurzů pro děti
v roce 2016 v těchto termínech:

11. — 15. července
18. — 22. července
 8. — 12. srpna
15. — 19. srpna

Těšíme se na Vás!
bližší informace na

www.letniakademie.cz
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na ŘÍČansku máme jednu 
z nejlepŠÍch jazykových Škol!

Říčanská jazyková škola LanGFor v dubnu 2016 jako jedna z prvních 
škol v Čr úspěšně prošla nezávislým certifikačním auditem společnosti 

Bureau Veritas dle nového standardu asociace jazykových škol (aJŠ) 
definujícího kvalitu služeb v oblasti jazykového vzdělávání. 

Jedná se o nejvyšší možné ocenění kvality jazykové výuky, které dosud 
získaly pouze 4 školy. aJŠ je jediná profesní asociace sdružující české 
jazykové školy. Z celkového počtu cca 1000 jazykových škol a agentur 

na trhu jich podmínky vstupu do aJŠ splňuje pouze 47, na praze-východ 
jako jediná právě JŠ LanGFor.

Gratulujeme!
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!26. 6. 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

Týdenní kurzy AJ 
a víkendové kurzy NJ

Týdenní intenzivní kurzy AJ v termínu 1. 8. - 5. 8. 2016
Letní intenzivní víkend NJ v termínu 23. 7. - 24. 7. 2016  
Přehled vypsaných kurzů, podrobné informace o obsahu kurzů 
a zápisy online naleznete na našich stránkách.

www.LANGFOR.cz Jazyky od A do Z

3. června
■ Říčany - Od 3. června představí v Galerii Kotelna své nové obrazy současný kraji-
nář petr Gruber (1989). Ve své tvorbě vychází z hlubokého osobního prožívání a zrca-
dlení pocitů skrze krajinu. Jeho nová plátna spojuje téma vodního elementu v krajině. 
5. června
■ Říčany - Dětský den Na Fialce. Bazén pro děti po celý den ZDarMa, 10-12 
hodin - hry a zábava v bazénu, 14-15.30 vědecké experimenty pro děti, 15.30 
vystoupení parkourového týmu apDT.
9. června
■ Uhříněves – Divadlo u22 od 15 hod. V příjemné atmosféře divadelní kavár-
ny si namalujete originální hrneček. Vyzkoušíte si kresbu konturou, tupírování 
a malbu barvou na porcelán. Cena dílny je 100,- Kč/osobu. Dílna je určena pro 
dospělé, kapacita je omezena – max. 20 osob. pro prvních 12 zájemců je zaji-
štěno hlídání dítěte v Centru pro předškolní děti – Skřítkov. rezervace a bližší 
informace Blanka petrásková, petraskova@dumum.cz
12. června
■ Říčany - Nedělní pochod s Líbou. Trasa: Kamenný přívoz – pikovice – Davle, 
15 km. Odjezd vlakem: Říčany 7.35 hod. přihlášky na tel: 723 513 431 nebo 
email: libuse.rohoskova@centrum.cz. Další informace: www.kct-ricany.cz.
15. června
■ Strančice – MC Lodička pořádá oblíbený výlet k Sázavě. Těšte se na cestu 
lesem, prohlídku Hlásky, cákání v potoce a na přívoz přes Sázavu. Bližší info na 
www.mclodicka.cz nebo na Facebooku. Dále se v červnu uskuteční paličkování, 
motání s vlnou nebo tkanicemi a plstění z ovčí vlny a Fimování. 
18. června
■ Ondřejov – SKC - Galavečer amatérského boxu. Od 18 hodin se koná druhý 
ročník Ondřejovské rukavice. přijďte fandit do ondřejovským boxerům pod vede-
ním trojnásobného mistra republiky Standy Stárka v soubojích s pražskými bo-
xery. Oddíl boxu a kondičního boxu trénuje v SKCeNTru Standa Stárek v úterý 
od 19.30 hod a v sobotu od 9.30 hod.
■ Třemblat - Oslava 110. výročí SDH Třemblat se uskuteční od 11 hod. Okrs-
ková soutěž a soutěž v požárním útoku sousedních sborů, ukázka dětského 
požárního útoku, ukázka hasičské techniky, výstava dobových dokumentů, pro-
hlídka policejních Superbů. po celý den předváděcí jízdy Škoda, hry pro děti, 
živá hudba, bohaté občerstvení.
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Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

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

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

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

✃

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

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

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

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

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

www.csob.cz

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

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

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

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

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

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

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

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

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

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

✃

Život v kraji

14  |  ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU  |  15

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

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

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

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

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

www.csob.cz

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

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

Sjednejte si pojištění přímo v ČSOB!
Pohodlně na jednom místě.
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Nová španělská móda MAYORAL léto 2016 v prodeji.
Sportovní oblečení od německých a českých 
výrobců. Věrnostní systém. Velikosti 50-176.
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NALAďte Se NA LétO S ApROpOS!
Osvěžte svůj dům či byt novými doplňky, 
které k vám přilákají prázdninovou 
atmosféru. Začal čas pikniků, víkendů u vody 
a obědů na zahradě. Apropos vám přináší 
výběr produktů, které vám doladí tyto chvilky 
k dokonalosti. Mnoho z nich využijete také 
v interiéru vašeho domu. Vnesou do vašich 
obydlí svěží letní závan – zkrátka skvělý 
recept na dobrou náladu.

10
 %

sle
va

Salewa - nová značka 
v nabídce Outdoor Outlets. 
Super ceny, navíc při 
předložení tohoto inzerátu 
sleva 10% z outletových cen 
(neplatí na bazarové zboží). při 
nákupu na eshopu stačí zadat 
slevový kód ZApRAZI2016.
www.outdooroutlets.cz

✁

V naší provozovně v Ondřejově 
koupíte veškerou škálu výrobků 
pro vložkování komínů, montáž 
kouřovodů, stavbu třívrstvých ko-
vových a tvárnicových komínových 
těles, nebo opravy nadstřešních 
částí komínů určených pro odvod 
spalin v atmosférickém i přetlako-
vém provozu (plyn, tuhá paliva, 
olej atd.). Letos oslavujeme již  
20 let na trhu a stále rozšiřujeme 
sortiment zboží s možností výroby 
atypických prvků v krátkých doda-
cích lhůtách.

•	 Fasádní - třísložkové 
komíny 

•	 Svislé kouřovody s funkcí 
komína

•	 Komínové vložky
•	 Tvárnicové komíny
•	 Kouřovody
•	 Stříšky
•	 Shozy prádla
•	 Vaření hliníku
•	 Digestoře ke 

krbům

komínové systémy přímo 
od výrobce - již 20 let na trhu

Výrobní sklad: Družstevní, Ondřejov
tel.: 606 146 318, 323 649 265, e-mail: vyroba@bemaci.cz
www.bemaci.cz, pondělí - pátek 7:00 - 16:00 hodin.

Věnují se vaše děti motocyklo-
vému sportu a zkoušejí nejrůznější 
adrenalinové sporty? Jezdí rády na 
kole, na skateboardu či na kolečko-
vých bruslích? V tom případě pro 
vás máme tip na skvělé dárky nejen 
za vysvědčení.

Firma MEFO SPORT CENT-
RUM s.r.o. ve vzorkové prodejně 
v Srbíně a také na svém e-shopu 
nabízí kompletní řadu homolo-

govaných chráničů těla - chrániče 
hrudi, ramen, páteře, loktů, kolen, 
ledvinové pásy. V nabídce dále 
najdete kompletní vybavení pro 
motoristické sporty včetně kvalit-
ních sportovních bot, helem, brýlí, 
rukavic, funkčního prádla, dresů, 
ponožek, bund či kalhot. 

užijte si akční prázdniny 
bez zranění

Využijte náš eshop.mefo.cz – zboží si můžete nechat dovézt na 
prodejnu v Srbíně a vše si vyzkoušet a prohlédnout!
Kontakt: Prodejna MeFO Sport, šípková 279, Srbín
tel.: 736 452 405, e-mail: srbin@mefo.cz, www.mefo.cz

nyní nabízíme

 zboží z kolekce 2016 

za výrazně snížené ceny, 

od června budeme 

doplňovat naši nabídku

 již o kolekci 2017

KOMíNOVá 
KALKULAČKA
Sestavte si komín nebo 
komínovou vložku podle 
vlastních potřeb a ihned 
budete znát orientační cenu. 
Všechno ostatní už zařídí 
firma Bémáci s.r.o.

Většinu rost-
lin si firma 
pěstuje ve 

vlastní okrasné 
školce o rozloze 

téměř 10 ha. „Naše zahradnictví je 
vyhledáváno především díky velké 
nabídce vzrostlých stromů, za je-
jichž kvalitu ručíme,“ říká majitel 
pan Liska. „Vybrat si u nás můžete 
všechny běžné druhy stromů, ale 

i ty méně známé. Oblíbené jsou 
odolné smrky, modříny a jedle, 
sakury, javory, jeřáby, slivoně, mu-
chovníky, fíkovníky, ale také nád-
herné sekvojovce. Do české krajiny 
neodmyslitelně patří i lípy. Nabízí-
me i vzácné stromy jako například 
ořešák černý či keř Eleuterokok 
ostnitý. Samozřejmě nemůže chy-
bět ani bezkonkurenční nabídka 
ovocných stromů.

nádherné sekvojovce, 
sakury, javory i fíkovníky

Najdete nás u OD KIKA, tel: 608 377 658
www.zahradnictvi-liska.cz. zajišťujeme realizaci a údržbu 
veřejných ploch (sady, parky, náměstí, odpočinkové zóny). 
zahradnictví má otevřeno každý den od 10 do 20 hodin, 
o víkendu již od 9 hodin. Nyní navíc můžete až do poloviny 
června využít 20% SLeVU na veškeré rostliny.

profesionální zahradnictví Liska, které najdete v obchodní 
zóně Čestlice u oD KiKa, nabízí veškerý sortiment od bylinek, 
skalniček, balkónovek, travin, vodních rostlin, okrasných keřů, 
ovocných stromů až po nádherné vzrostlé stromy. 

Vytvoříme pro vás koupací či okrasné jezírko, které nepotřebuje stálý přítok 
nové vody, ani zvláštní stavební technické základy. Postačí prostor cca od 
40 m2, do kterého umístíme po zemní úpravě speciální fólii. Ve vodě pak 
nemusíte hlídat ani obsah chlóru ani její PH. Tvar a konstrukce koupacího 
jezírka je obvykle zajištěna tak, aby byla oddělena tzv. zóna rekreační a zóna 
čistící. Rekreační zóna má dostatečnou hloubku a prostor pro plavání. 
Regenerační část je hustě osázena vodními rostlinami, které mají za úkol 
odčerpávat z vody organické nečistoty. Po vyčištění se voda samovolně vrací 
zpět do koupací části přes propustnou filtrační hráz. Takto profesionálně 
založené jezírko od naší firmy se obejde bez jakékoliv chemie.

Specializujeme se na pěstování a výsadbu vzrostlých stromů.
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Pražma má bílé, lahodné a chut-
né maso, které obsahuje minimum 
kostí a je bohaté na bílkoviny, pro-
spěšné nenasycené mastné kyseli-
ny, vitamíny, selen i draslík. 

Kdy můžete pražmu sehnat?
Aby bylo vše čerstvé a co nejvyšší 
kvality, je pekáček s pražmou a ze-
leninou v nabídce kamenných pro-
dejen každé úterý a cena jednoho 
balení je 230 Kč. O tuto zdravou 
a rychlou večeři je velký zájem 
a proto si můžete rybu objednat, 
a to jak osobně, tak telefonicky. 

Máte chuť na něco opravdu extra!?
V tom případě si dopřejte čerstvého 
tuňáka v prvotřídní kvalitě. Zboží je 

na objednávku a mů-
žete si vybrat z něko-
lika variant.

■ Tuňák steak 
SASHIMI – vhodné 
k tepelné úpravě - gril/
pánev. Vždy opečeme 
zprudka a velmi krátkou dobu. 
Správný steak z tuňáka je uprostřed 
opravdu syrový! Cena 89 Kč/ 100g.

■ Tuňák SAKU – je čtvercového 
tvaru, vyříznutý ze „svíčkové“ – 
hřbetu tuňáka. Je přímo určený pro 
Sashimi sushi. Cena 99 Kč/ 100g.

■ Tuňák TORO – je to tukem 
prorostlý břišní filet, vhodný jak 
na sushi (ocení především znalci, 
jelikož tuk je nositelem chutě), ale 
také na grilovaní, protože i při vět-

ším propečení není vysušený. Cena 
59 Kč/ 100g.

■ Tuňák Carpaccio 80g - urče-
no pro přímou konzuma-

ci. Možno dochutit 
- sůl, pepř, citron, 

limetka, sezamo-

vý nebo olivový olej, wassabi ma-
jonéza, šalotka, pažitka, koriandr. 
Cena 109 Kč/ks.

 
Objednávky přijímáme na pro-

dejně každé úterý do 10 hod. Vy-
zvednutí každý čtvrtek a pátek.

Info pro vás Info pro vás

Během své mno-
haleté praxe jsem se 
seznámila s metodou 
krátké terapie zamě-

řené na řešení problémů. Hlavní roli přitom 
hraje klient. V takto vedené práci je terapeut ex-
pertem na proces - tedy člověkem, který klienta 
doprovází na jeho cestě k cíli, jenž si klient sám 
zvolil, a dostává se k němu pomocí prostředků, 
které jemu samému nejlépe vyhovují. Připadá 
mi jako jediný správný postoj, že klient sám je 
expertem na vlastní život a nejlépe zná svou 
situaci. Jak výstižně prohlásila jedna klientka: 
„My známe způsoby, jak na to. Jen potřebujeme 
někoho, kdo nám pomůže si je uvědomit.“ 

Společně hledáme řešení
Tradiční směry v psychoterapii mnohdy ro-
zebírají do hloubky potíže klienta, hrabou se 
v minulosti a v podvědomí. To bývá často nepří-
jemné a ne vždy efektivní. Nemusíme do detailu 

znát problém a jeho příčiny, abychom dokázali 
nalézt řešení. Je to asi, jako když potřebujete 
jet z Plzně do Brna a ujede vám vlak. Pátrat po 
tom PROČ ujel, váš aktuální problém nevyřeší. 
Vy potřebujete přijít na to, JAK se do toho Brna 
včas dostat. Potřebujete tedy najít řešení krizové 
situace a nikoliv analyzovat její příčiny.

Proto svým klientům říkám: „Problém je jed-
na věc a řešení je věc druhá. Čemu byste se rádi 
teď tady se mnou věnovali?“ Lidé si logicky vybí-
rají řešení, protože je pro ně nejdůležitější vyře-
šit svou současnou tíživou situaci. 

Věnuji se také práci s dětmi. Ta je navzdory 
k tíživosti obtíží, se kterými přicházejí, veselá 
a pozitivní. Je to proto, že pracuji s metodou, 
která využívá hravost a dětskou tvořivost. Na-
víc zde nikdo - rodič ani dítě, není obviňován za 
vznik a trvání problému. Místo toho společně 
přeměňujeme problém na potřebnou doved-
nost. U dětí řešíme nejrůznější úzkosti, záchva-

ty vzteku, problémy ve škole, nevhodné chování, 
noční můry, potíže s chozením na záchod apod. 

terapie zaměřená na řešení problémů

Více se dozvíte na stránkách 
www.kratkaterapie.cz. 
Kontaktovat mě můžete na telefonu 
728 718 666 nebo 
e-mailem: kristyna.klapova@gmail.com

Cítím hluboké uspokojení ze své práce, když 
od klienta slyším - ulevilo se mi, už na to nej-
sem sám, dala jste mi naději. Nebo - díky naší 
spolupráci zvládám svůj život lépe. 

phDr. Kristýna Klápová se věnuje efektivnímu psychologickému 
poradenství a pracuje metodou „na řešení zaměřená krátká 
terapie.“ Díky této metodě pomáhá s nejrůznějšími problémy 
svým klientům tak, aby „řešení“ vycházela z jejich potřeb, 
možností a vnímání vlastní situace. protože jedině tak jsou klienti 
schopni a ochotni uskutečnit změny, které jejich život zlepší.

Ve své praxi se věnuji tématům z osobního 
i profesního života – společně efektivně řešíme 
pocity smutku, strach, depresi, potíže ve vzta-
zích a v komunikaci s druhými, zdravotní obtí-
že, manželské a výchovné problémy a další.

Letos opět chystáme lekce skateboardingu 
pro začátečníky. Dále na děti čekají výlety pěšky 
i na kole, soutěže na koloběžkách na dopravním 
hřišti, angličtina zábavnou formou, návštěva 
sportovní střelnice, zámeckého parku (Dětské-
ho ráje), zámku a naučné stezky. Kemp pro-
bíhá vždy ve vybraném termínu od pondělí do 
pátku, od 8.30 do 16.30. Je vhodný pro děti od  
6 do 12 let a po celý týden je zajištěn pitný režim,  

2x svačinka, 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. 
Termíny: 18. – 22. 7. * 25. – 29. 7. * 1. – 5. 8. 
(KEMP netradičních sportů) a 8. – 12. 8. 

10. června koncert ABBA Cz
Přijďte si užít největší hity slavné skupiny v po-
dání skvělé revivalové skupiny. Začátek od  
20 hod., vstupné 250 Kč.

26. června divadelní představení LAKOMeC 
Hrají: Gustav Bubník, Lucie Rusiňáková, Kate-
řina Kryčová, Tereza Kaucká, Petr Míka a Patrik 
Šimůnek. Začátek od 20.30 hod. Vstupné: 250 Kč.

7. srpna koncert ANeTA LANGerOVá 
a smyčcové trio v rámci turné Na radosti 2016
Začátek koncertu ve 20.30 hod., místa k sezení 
(neoznačená), vstupné: 500 Kč.

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

nenuďte se a užijte si kulturní a sportovní léto na berchtoldu
i letošní prázdniny se můžete těšit na 
oblíbené sportovní příměstské kempy. 
V průběhu týdne se budeme věnovat 
nejen základům tenisu a golfu, ale děti si 
vyzkoušejí také stolní tenis, badminton, 
fotbal, florbal a novinku fotbalgolf.

Prodejna Říčany: Černokostelecká 475, Říčany, tel.: 777 719 036
www.diana-fish.com. Otevírací doba: po - 9.00 až 12.30 a 13.00 
až 17.30, út – čt 8.00 až 12.30 a 13.00 až 17.30, pá - 8.00 až 12.30 
a 13.00 až 18.00, so - 9.00 až 12.30 hod.

praŽma na zelenině 
aneb za 40 minut jÍme!
nemáte žádný nápad, co dobrého připravit rodině k jídlu? V prodejně 
Diana Fish Říčany mají pro vás skvělé řešení - pekáček, ve kterém 
již čeká ochucená čerstvá pražma s čerstvou zeleninou (olivový olej, 
mořská sůl z Diany, rozmarýn, cuketa, paprika, cibule, citron 
a olivy). Doma stačí odstranit ochrannou fólii, podlít trochou 
bílého vína a péct při 180°C 40 minut. 

Blýskat na lepší časy se začalo po 
dokončení prvního úseku chodníku 
ve Všedobrovicích. Šlo o nejnebez-
pečnější úsek tzv. „všedobrovic-
ké esíčko“. Akce byla realizována 
z rozpočtu obce Kamenice ve výši  
800 000 Kč. Druhá etapa, která se 
právě dokončuje, splňuje všechna 
kritéria pro přidělení finančních pro-

středků ze SFDI. Jedná se o nejdelší 
úsek a jeho finanční náročnost je 
nejvyšší z celkem plánovaných čtyř 
etap (vysoké opěrné zdi, výměna 
podezdívek a plotů, vykácení dře-
vin podél chodníku apod.). Celková 
cena by měla pohybovat ve výši cca 
4 500 000 Kč. Realizace zbývajících 
dvou etap je plánována na rok 2017. 

„Zdálo se nám až neuvěřitelné, 
že po dlouhých pěti letech snaže-
ní byly stavební práce na projektu 
zahájeny,“ sdělila nám Petra Pa-
řízková, předsedkyně osadního 
výboru Štiřín -Všedobrovice, kte-
rý je hnacím motorem celé akce. 
„Předcházela tomu mnohá jedná-
ní s představiteli obce Kamenice, 
které jsme přesvědčili o nutnosti 
chodníku v našich osadách,“ vy-
světluje paní Pařízková. „Teprve 
pak začala další kola vyjednávání 
s projekčními kancelářemi a se 
společností, která připravuje žá-
dosti pro Státní fond dopravní 
infrastruktury. Dále byla nutná 
účast na jednáních se samotným 
SFDI, poté s Policií České repub-
liky a v neposlední řadě i s majiteli 
dotčených pozemků.“

V jakém duchu složitá jednání 
probíhala?
„Dobré vztahy mezi sousedy včet-
ně zámku Štiřín vedly k tomu, že 
souhlas s umístěním stavby jsme 
získali od většiny majitelů po-

zemků. V některých případech 
dokonce lidé věnovali část svých 
pozemků bez nároku na finanční 
odměnu, a za to jim bezesporu pa-
tří velké poděkování. Avšak setkali 
jsme se i s případy, kdy vlastníci 
požadovali za souhlas s umístěním 
stavby buď změnu územního plánu 
pro stavební účely o rozloze 50 000 
m², nebo nehorázně vysoké částky 
za výkup části svých pozemků.“ 

Co dodat na závěr?
„Lidé se od května budou moci 
bezpečně pohybovat v místě svého 
bydliště a řidiči budou mít pod-
mínky pro klidnější jízdu. Poděko-
vání patří všem, kdo pomohl. Jak 
bylo zmíněno: obyvatelům našich 
osad, ale i všem zastupitelům obce 
Kamenice, zejména pak starostovi 
Ing. Čermákovi. Osady Všedob-
rovice a Štiřín byly dlouhá léta na 
pokraji zájmu obecního úřadu, 
v minulosti k nám nedoputova-
ly téměř žádné investice. Toto se 
v posledních letech velmi pozitivně 
změnilo,“ uzavřela paní Pařízková. 

nový chodník u nebezpečného „všedobrovického“ esíčka
Všedobrovice - Dopravní komunikace mezi Velkými popovicemi 
a Štiřínem je velmi frekventovaná a nebezpečná pro chodce 
i řidiče – denně zde projede až 10 000 aut. Stala se zde celá řada 
vážných dopravních nehod, při kterých přišlo o život několik lidí. 
Celá situace byla o to vážnější, že ve Všedobrovicích i Štiříně 
chyběly chodníky a lidé museli chodit po nebezpečné silnici.

Sám sebe přemoci jest největší a nejlepší vítězství.
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16.6. – 19.6. 
 
21.6. 
 
30.6. 
 
 

Kalendář akcí v Park Hotelu Popovičky
 

Výročí hotelu a den dětí 
celý den dětský koutek zdarma, pro všechny děti zmrzlina  
a pro dospělé na oslavu sklenka Prosecca 
 
 

 

Speciality izraelské kuchyně 
oslavte s námi celosvětový svátek židovské kultury 
  
 
 
 

 

Večer s živou hudbou 
přijďte posedět na terasu u jezírka 
 
 
 
 

 

Vysvědčení 
všechny děti s vyznamenáním čeká sladká odměna 
  
 
 
 

Novinky: Pikniky v hotelovém parku, nové hřiště na pétanque,  
barbecue altánky, speciality z grilu. 
 
 
 

 
Park Hotel Popovičky 

Ke Kostelu 13, Popovičky 
+420 240 201 120 

www.parkhotelpopovicky.cz 
info@parkhotelpopovicky.cz 

  
 
 
 

PrOČ A KDy rUČNí MyTí?
Člověk se myje často, ale jeho kůže má schopnost 
regenerace. Lak auta však ne. Ruční mytí je celko-
vě mnohem důkladnější a především pro vozidlo 
jemnější, než mytí v lince, kde může dojít k poško-
zení mechanickými kartáči. Pokud ne pravidelně, 
pak byste ruční mytí a navoskování měli dopřát 
svému vozidlu zcela určitě před zimou, jako pre-
venci. Po zimě je pak potřeba dát autu pořádnou 

jarní očistu i s ručním umytím podvozku, kdy se 
odstraní špína spojená s vlhkostí a zbytky soli 
a předejde se tak korozi. Chcete komfortně cesto-
vat? Pak opět využijte služeb Pneu-Centra Tomic 
a vůz si nechte před cestou či dovolenou umýt a vy-
čistit. Auto si péči zaslouží a vy si jízdu v něm uži-

jete. Nastal okamžik na změnu auta? Prodáváte? 
Pak bude výhodou nejen pro vás, ale i pro kupují-
cího, pokud auto bude čisté, voňavé, plastové části 
oživené, sedačky a čalounění vytepované. 

dobrou vizitkou řidiče je jeho čistý automobil
pečujeme o vůz: ruční mytí a čištění interiérů 

PNeU-CeNTer TOMIC
Kutnohorská 24 
Kostelec nad Černými lesy
tel.: 321 697 575, 739 096 475
www.tomicpneu.cz

nechcete zajíždět do standardní mycí linky, víte, 
že originální lak má vaše auto jen jednou a chcete 
sobě i vozidlu dopřát komfortu precizního 
vyčištění interiéru a šetrného umytí? pak tedy 
zajeďte do Kostelce nad Černými lesy. 
pneu-Center toMiC se o vaše vozidlo postará!

Časový bonus navíc
Chcete využít ručního mytí nebo čištění interi-
éru? Ale nestíháte? Je tu řešení! Zatímco vy bu-
dete nakupovat a zařizovat nezbytné, pracovníci 
Pneu-Centra Tomic vše zařídí!

na drastickÉ diety u nás zapomeňte

Víme, že je třeba zdravě jíst, hýbat 
se, nestresovat se, dodržovat zdra-
vý životní styl. Jak je to ale v praxi? 
Drastické diety, hladovění, jo-jo 
efekt, nezdolatelné chutě na sladké 
a tak to jde pořád dokola. Možná i vy 
máte podobnou zkušenost, vyzkou-
šeli jste kde co a výsledek? V tom 

lepším pří-
padě nejistý, 
v tom horším 
totální pro-
hra. 
Co kdybyste 
v y z k o u š e l i 
nás? Jsme 

v Říčanech, hned naproti nové-
ho kulturně-sportovního centra, 
a jmenujeme se Svět zdraví Fial-
ka. Naše poradna funguje čtvr-
tým rokem a za tu dobu klienti 
u nás zhubli přes 2100 kg.

Nenabízíme pilulky a koktejly, po 
kterých zázračně zhubnete, a nesli-
bujeme ani cestu bez nástrah a pře-
kážek. Přesto stojí za to se po ní vy-
dat. Bude nám ctí, pokud si právě nás 

vyberete jako své průvodce a kouče.
V čem vám můžeme být nápo-
mocni?

Na základě propracovaného sys-
tému diagnostiky vám sestavíme 
stravovací plán, který bude striktně 
vycházet z požadavků vašeho nu-
tričního typu. 

Metoda, kterou používáme, 
se jmenuje Komplexní nutrič-
ní typologie a jejím autorem je 
RNDr. Petr Fořt, CSc. Při tomto 
způsobu stravování nejenže ne-
budete hladovět, ale nebudete 
muset ani potraviny vážit, ani 
počítat kalorie. 

Z praxe v poradně mohu potvr-
dit, že se změnou stravovacích ná-
vyků klienti už po 10 až 14 dnech 
hovoří o přílivu energie, pocitu 
lehkosti, potlačení chuti na sladké, 
která je až dosud ovládala, atd.

Chcete-li skutečně změnit svůj 
život, získat novou energii a chuť 
do života, jsme vám k dispozici. 
Rádi vás přivítáme v naší poradně.

Jarmila Mastejová, výživová 
specialistka/majitelka pobočky
Svět zdraví FIALKA 
Mánesova 391/3, Říčany
Tel. 775 001 178
ricany@svet-zdravi.cz

asi mně dáte za pravdu, že témata jako oBeZita, Dieta, 
HuBnutÍ, ZDraVÝ ŽiVotnÍ StyL atd. se dnes už staly 
evergreenem. a není se co divit. Vždyť podle Světové zdravotnické 
organizace nadváhou dnes trpí 1,6 miliardy dospělé populace 
a prognóza říká, že za 6 let by to mohly být až 2,3 miliardy.

Často se také ptáte, jak je to 
u nás s doplňky. zajímá vás, 
jestli je naše péče založena na 
konzumaci speciální stravy (do-
plňků). Odpověď zní: Ne. To ale 
neznamená, že u nás nemáme 
produkty, které jsou vhodné 
např. pro zvýšení výživové hod-
noty potravin, doplnění chybějí-
cích živin, či podporu spalování 
tuku. Je ale jen a jen na vás, zda 
tuto nabídku využijete.

ŘÍČANY

Sklade
m

„Uvědomujeme si, jak důležitá je 
psychická pohoda klientů, které 
v žádném případě neodsuzujeme, 
když doporučený jídelníček nedodrží," 
říká výživová specialistka Jarmila 
Mastejová.

Sídlíme vedle Billy v budově Interiéru.
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mŠ doubravka
http://ms.doubravcice.cz 

hledá 
kvalifikovanou 

uČitelku mŠ
- plný úvazek, třída mladších 

dětí (3-5 let) 
- kreativita, spolehlivost, 
 práce v programu Začít spolu
- nástup 24. 8. 2016 
- příjemné prostředí, skvělý 

kolektiv, seberealizace

ms@doubravcice.cz 

776 234 592

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

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

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

eLeKtro
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.comcz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

 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

dodávková autodoprava 
web:akmtrans.cz

tel.: +420 702 025 594

opravy chladniČek,
mrazniČek – ab servis

Jaroslav Kubíček
tel.: 603 464 367

pod Jiřím 205
Mirošovice

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

Uklidíme Váš byt, dům, firmu, 
jednorázově i pravidelně, 

provedeme drobné 
zahradní práce. 
tel.: 605 215 094

pŘenechám zavedený obchod
s módními doplňky (včetně zařízení), přímo na náměstí 

v Kostelci n. Č. lesy.
tel.: 604 38 64 33

DOVOZ VODY/ ODVOZ ODPADNÍCH VOD (jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 Tomáš Rychta – Štíhlice

Tuto kvalitní zmrzlinu vyrábějí přímo v cuk-
rárně z těch nejlepších italských ingrediencí 
a českého mléka. Ochutnat můžete každý den 
několik druhů - citrónovou, jahodovou, mali-
novou, rybízovou, čokoládovou, vanilkovou, 
pistáciovou, kokosovou, jogurtovou, tvaro-
hovou či „špičkovou“. Zmrzliny se připravují 
čerstvé a nabídka se průběžně mění. Ovocné 
zmrzky se vyrábějí ze 70 % z ovoce. Do čokolá-
dové se dává nejkvalitnější belgická čokoláda, 
ze které v cukrárně vyrábějí pralinky. Vanilko-
vou nostalgii pro vás v cukrárně vykouzlí ze 
žloutků a mléka, které se svařuje s vanilkovým 
luskem. Fantastická pistáciová se vyrábí pouze 
z pistácií, žádné barvivo ve zmrzlině nenajdete. 
„špičková“ chutná úplně stejně jako váš oblí-
bený zákusek špička s vaječným koňakem.

Ze zmrzlin pro vás rádi připraví zmrzlinový 
pohár, který si můžete vychutnat na terase. 

Udělejte paní učitelce radost čokoládou
Blíží se konec školního roku a my pro vás máme 
tip na originální dárek pro paní učitelky. Přijď-
te si k nám vybrat domácí belgickou čokoládu 
mléčnou, hořkou či bílou nebo vám rádi připra-
víme balíček z různých druhů pralinek. Věříme, 
že paní učitelky si po celém školním roce zaslou-
ží trochu sladké regenerace na unavené nervy.

paní učitelky si zaslouží čokoládu a děti
tu nejlepší zmrzlinu ve středních Čechách
už jste ochutnali neodolatelnou italskou 
kopečkovou zmrzlinu v Cukrárně Srbín? 
pokud ne, tak to musíte rychle napravit, 
ale pozor! Je návyková.

Děkujeme vám za přízeň a přejeme krásné léto.

Cukrárna Srbín, šípková 279, Mukařov, 
tel.: 722 903 669, Facebook. 
Otevřeno každý den od 9 do 18 hod!

Dále jsme pro vás připravili novinku – 
přineste si fotografii a my vám na jedlý 
papír nebo folii obrázek vytiskneme 
a ozdobíme dort podle vašeho přání.
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Krásný stavební pozemek v Sulicích
Chcete bydlet v krásné krajině Posázaví 
a přitom kousek od Prahy?
Nabízíme k prodeji rovinatý pozemek 
1179 m2 pro stavbu rodinného domu, 
se všemi inženýrskými sítěmi (elektřina, 
vody, plyn, kanalizace). Pozemek se 
nachází v lokalitě Na Křížkách mezi 
obcemi Sulice, Želivec a Křížkový Újezdec 
a Hlubočinka. Cena: 3 250 000 Kč.
Pro více informací mne kontaktujte.

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

Ing. Jana Karlachová
realitní makléř

VIP

InzerceInzerce

210x100x5
2730

Zemní práce
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

210x100x5
2730

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

777 035 666

VÝMĚNa SKeL 

ZDARMA 

a ZaPŮJČeNÍ VOZU 

ZDARMA

BAZAR 
– ZASTAVÁRNA 

ŘÍČANY
Výkup širokého sortimentu 
zboží včetně zlata ihned za 

HOTOVOST 
- PENÍZE NA RUKU!!!

Půjčujeme peníze oproti 
zástavě (věci všeho druhu, 

bližší info po telefonu)

tel.: 604 177 068
Pod Lihovarem 1, Říčany

Hledá vhodného kandidáta na pozici
servisnÍ technik manipulační techniky HySter

region praha, Středočeský kraj
požadavky:
Sou/SŠ technického směru (obor automechanik apod.), znalost práce 
na pC, Řp skupiny B, základní znalosti mechaniky, hydrauliky a elektro. 
praxe v oboru výhodou.
nabízíme:
práci ve stabilní společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení, odborná 
školení, kvalifikační a mzdový růst. nástup ihned nebo dle dohody.

Životopisy zasílejte na e-mail: branisova@hyster.cz

tICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

www.oploceni-ploty-pletivo.cz

PNEUSERVIS 
přijme 

šikovného 

AUTOMECHANIKA 

Praxe a vyučení 
výhodou, ale není 

podmínkou. 
NÁSTUP DLE DOHODY.

Region 
Černokostelecko. 

739 096 475

přijmeme 
truhláře s ŽL 

pro zakázkovou výrobu nábytku 
do dílny ve Zvánovicích.

tel.: 603 203 559
e-mail:

truhlarstvi.prochazka@gmail.com

HANNY bazar Říčany 
Oblečení * Obuv * Doplňky
Krásné kousky pro děti i dospělé

Černokostelecká 91 (vedle čistírny)
Otevírací doba: Út–pá 10–18 hod., So 10–14 hod.

10% SLEVA
nA náKUp
– HESLO ZÁPRAŽÍ

tel. č.: 776 608 738

Hledám zkušenou paní příp. zahradnici 
pro občasnou údržbu květinové zahrady. 

Mnichovice. tel.: 606 470 756

Bytové družstvo pronajme byt v mnichovicích, 
Husova 810, 2+KK o výměře 72,7 m2.

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

HLEDÁM STROJNÍKA 
NA AUTOJEŘÁB / BAGR (DŮCHODCE)

legner hotel zvánovice 
– Lesní Lázně (u ondřejova) 
přijme brigádníky na pozice 

ČÍŠnÍk / servÍrka, pokojská
Více informací na tel. čísle: 724 104 148

zvanovice@legner.cz, www.lesnilazne.cz
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autoservis studentauto louňovice
přijme automechanika, autoklempíře 
na hlavní i vedlejší pracovní poměr.

poŽadujeme: praxi v oboru, samostatnost, 
trestní bezúhonnost.

nabÍzÍme: dobré platové podmínky - podle výkonu 25 až 
35 000 Kč, profesionální zázemí, placenou dovolenou, slevu 

na firemní výrobky, pracovní smlouvu na dobu určitou.
volejte na: 777 334 883.
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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
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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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 
kamenictvijordan@seznam.cz

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

BeTON Strančice s. r. o.

b
e
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n
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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

FARMACEUTICKÁ 
SPOLEČNOST

Modletice u Prahy
nabízí 

uplatnění osobám OZP

Požadujeme: 
manuální zručnost, 

spolehlivost, 
samostatnost.

Nabízíme: 
kvartální bonusy, zajímavé 

benefity, jednosměnný 
provoz.

Nástup možný ihned, 
smlouva na HPP.

Kontakty:
tel. 234 032 100

e-mail: recepce@gs.cz

ČALOUNiCTvÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

Hledám byt 2 + kk 
v okolí říčan do 8 000,- 

včetně poplatků. 
tel. 731 245 403.
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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…

Klimatizace

ZDArmA




