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V Říčanech se v září uskuteční 
sportovní kemp pro nadějné 
mladé plavce. Třeba se najde 
nový Michael Phelps...

Festival řemesel 
a jablečné 

slavnosti ve 
strančicích 

1. října 

Město Mnichovice a Rádio BLANÍK vás srdečně zvou na akci

MARIÁNSKÁ POUŤ
s mediálním partnerem 

Rádiem BLANÍK
10. a 11. září 2016

na Masarykově náměstí
v MNICHOVICÍCH

PANKIX – PROJEKT76 –
PAVEL PETRAN A KAPELA – INFINITY

Hlavní program v sobotu 10. září od 14.00 hod.
Dětská taneční a hudební vystoupení
stánky – pouťové atrakce – soutěže –

občerstvení – zábava. V neděli 11. září 2016 
Mariánská pouť pokračuje – malování na obličej 
a loutkové divadlo zdarma, na závěr hasící pěna. 

Vstup zdarma

Marianska pout Mnichovice.qxp  09.08.16  9:31  Stránka 1

Info pro vás (str. 19)
Základní škola Navis 
v Dobřejovicích 
slaví pětileté výročí 
a v novém školním 
roce otevřela 
šestou třídu.
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Tiráž

Milí čtenáři!
Prázdniny sice skončily, ale máme před sebou krásné babí 
léto. Užít si ho můžete například na Jablečných slavnos-
tech ve Strančicích 1. října nebo na Svatováclavských 
slavnostech na Berchtoldu 24. září. Živo bude i v Říčanech 
- v neděli 4. září se na Masarykově náměstí uskuteční další 
ročník městských slavností, které se letos ponesou v duchu 
osobnosti Karla IV. Kromě průvodu královské družiny, hud-
by a tance se mohou návštěvníci těšit i na několik hudebních 
koncertů. Vrcholem odpoledne bude koncert pro všechny 
školáky – vystoupení populární kapely Lake Malawi se 
známým zpěvákem Albertem Černým. Pokud i u vás něco 
zajímavého chystáte, napište nám o tom, rádi zveřejníme. 
A sledujte i na naše webové stránky, na kterých najdete vždy 
nové informace, včetně nabídky zaměstnání.

Krásné babí léto přeje 
šéfredaktorka Helena Vlnařová

Úvodník

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

CENTRUM VALOUŠEK

NOVÉ MODERNÍ CENTRUM V PRAZE NA CHODOVĚ

Kde nás najdete?  V Praze na Chodově,               
adresa: Ke Stáčírně 2292/19 Praha 4 – Chodov

WWW.HYUNDAIVALOUSEK.CZ

adresa: Ke Stáčírně 2292/19  Praha 4 Chodov
prodej: 602 703 868, 727 832 115, 602 150 560      
servis: 602 105 034, 602 535 246, 272 930 153
email:  hyundai@hyundaivalousek.cz

V restauraci Kouzelná Zahrada chutná dětem 
i dospělým 
Do restaurace můžete zavítat s dětmi na oběd. Polední 
menu včetně polévky nebo dezertu stojí 120 Kč a po-
chutnat si můžete například na kuřecím řízku a čers-
tvém bramborovém salátu, smaženém květáku nebo 
poctivém gulášku s křenem. Výjimečnou atmosféru si 
můžete užít i večer, kdy je pro vás připraveno luxusní 
menu. Navíc se každý měsíc můžete těšit na novinky – 
nyní v září například na dýňové speciality.

Užijte si slavnostní večer ve dvou
Restaurace Kouzelná zahrada připravila pro páry 
slavnostní menu v hodnotě 1390 Kč, které můžete 
koupit v našem novém eshopu. Vychutnat si může-

te sklenku Prosecca. Tygří krevety v omáčce Beurre 
blanc a máslový toust. Vepřovou panenku grilovanou 
do růžova na čerstvých bylinkách s mačkaným petr-
želovým bramborem, vinným demi glace a celerovým 
chipsem. Závěr dovrší čokoládový dortík s višňovou 
omáčkou a strouhanou bílou belgickou čokoládou.

Srdečně zveme na Svatováclavské slavnosti 
s burčákem 24. září
■ Stánek s burčákem z jižní Moravy.
■ Soutěž pro veřejnost: Zámecké štrúdlování 
(upečte svůj štrúdl dle vlastního receptu a zúčast-
něte se soutěže o ten nejlepší).
■ Vystoupí legendární country kapela Žíznivý Dubáci.
■ Výstava veteránů v zámeckém parku.
■ Stánky s dílničkami a divadélko.
Dále si v areálu zámku můžete užít podzemní pek-
lo s čerty, miniatury hradů a zámku, perníkovou 
chaloupku, Pohádkovou zemi skřítků, dopravní 
hřiště, fotbalgolf.

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

svatováclavské slavnosti s burčákem
obáváte se podzimních chmur a smutné nálady? 
tak přijměte pozvání do Hotelu zámek Berchtold, 
kde je pro vás i vaše děti připraven bohatý 
program a samozřejmě nechybí ani lákavé menu 
v zámecké restauraci Kouzelná Zahrada, které 
určitě všechny podzimní deprese zažene.
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ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu 
z ceny montáže

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

www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA
4 ROKYŽALUZIE 

SUCHÝ

Slavíme 10 let,  
naše makléřka Lenka 

již 268 obchodů 
realizovala. 

www.realitymagic.cz
739 486 560
Štěpánková Lenka

2,5x3m_kampan_jaro_2016.indd   3 30.05.16   12:30

ondřejov vzdá hold 
ondřeji z dubé

Ondřejov – Obec vás srdečně zve na 
oslavy Ondřeje z Dubé - poprávce a nej-
vyššího zemského sudího, které se uskuteční v sobo-
tu 10. září od 14 hodin na ondřejovském náměstí. Již 
tradičně budou slavnosti zahájeny třemi dělostřelec-
kými salvami. Můžete se těšit mimo jiné na jarmark, 
ruční kolotoč a střelnici pro děti zdarma, ukázky tra-
dičních řemesel, loutkové divadlo a tanečnici s živým 
hadem. K poslechu zahraje skupina Generace. Večer 
zakončí ohňová show.

„Ondřej starší z Dubé byl význačnou osobností u dvora Karla IV. a také 
jeho následovníka Václava IV. Slavnostmi Ondřeje z Dubé bych ráda na-
vázala na loňské slavnosti povýšení Ondřejova na městečko dekretem 
císařovny Marie Terezie. Věřím, že je dobré si připomínat významné his-
torické osobnosti spojené s naší obcí,“ uvedla tajemnice OÚ Naděžda 
Vlnasová. 

„Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na organizaci a pří-
pravách podíleli,“ zakončila paní Vlnasová.

Malý muzikant přichází do Říčan

Malý muzikant představuje no-
vou koncepci hudební výchovy 
pro nejmenší děti. Na rozdíl od 
jiných hudebních škol se zahra-
niční licencí pracuje s původními 
melodiemi a hravými texty autorky 

a zakladatelky školy Veroniky Dia-
mantové.

Pro výuku Malého muzikanta bylo 
vytvořeno 22 originálních písniček, 
které dětem každou hodinu představí 
nové téma. Dynamická forma výuky 

kombinuje pohybové a hudební hry, 
které doplňují cvičení na sluchovou 
analýzu výšek tónů a tempa či výtvar-
né aktivity. Ve výuce se lektorky věnují 
navíc i českým lidovým zvykům a tra-
dicím odpovídajícím danému roční-
mu období. Do jednotlivých lekcí jsou 
zapojovány i prvky muzikoterapie, 
kdy lektorka vede děti k prožití příbě-
hu, nálady a prostoru. Lekce Malého 
muzikanta v Říčanech povede lektor-
ka Renata Šopová s pedagogickým 
vzděláním a zkušenostmi z angažmá 
v Hudebním divadle Karlín.

V září se rovněž rozběhnou kurzy 
Malého muzikanta v rodinném centru 
Maitrea (fara) ve Slušticích a Kláno-
vicích. Povede je lektorka Jana Horká, 
absolventka pedagogické fakulty se 
specializací na hudební výchovu.

Na první nezávaznou hodinu je 
nutná registrace.

Česká hudební škola pro nejmenší otevírá nové 
lekce v Říčanech. Děti ve věku od 18 měsíců do  
4 let si mohou v doprovodu rodičů zazpívat, zahrát 
na různé hudební nástroje nebo si zatancovat na 
originální české písničky. těšíme se na vás od  
16. září v říčanském studiu Fit&relax Lady. Lekce 
trvají 45 minut a začínají v 9 a v 10 hod.

Zakladatelka školy a autor-
ka textů i hudby Veronika 
Diamantová:
Maminka dvou dětí, která 
odmítá propadat stereotypu 
mateřské dovolené. Vystudo-
vala konzervatoř a absolvovala 
kurz muzikoterapie u Matěje 
Lipského. Spolupracuje s Čes-
kou televizí a ve chvílích s chutí 
zpívá v jazzové kapele.

Lektorka Renata Šopová:
Maminka synka Mikuláška 
vystudovala střední a vysokou 
školu pedagogickou. Hudbě 
se věnovala od školních let, 
zpívala několik let ve sboru. 
Po studiích se Renata živila 
zpíváním, nejdříve v kapelách, 
následně získala angažmá 
v divadle Karlín. Má vášeň pro 
muzikály, protože propojují 
zpěv, tanec a herectví. 

Fotografie z kurzů, ukázky písniček i více o metodice hudeb-
ní školy najdete na: www.malymuzikant.cz
Kontakt: e-mail: info @malymuzikant.cz, tel.: 724 295 363.

od 5. zÁŘÍ jedeMe naplno

Od září se můžete těšit na několik novinek (kurzy 
flétny, Port de Bras a zejména florbalu s Dominikou 
Šteglovou, reprezentantkou ČR a bronzovou me-
dailistkou MS ve florbale). Mnozí trenéři pořádají 
i pobytová soustředění mimo SKC jako přípravu 
na soutěže. Dospělí moc nesoutěží, ale zato mají 
svoje party a scházejí se i mimo tréninky či cvičení. 
Pro každého je otevřen rodinný klub Pohoda, který 
slouží jako příjemné místo pro setkávání rodin.

PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI: cvi-
čení rodičů a dětí, balet, angličtina podle H. Doron, 
flétna, Yamaha robátka a první krůčky k hudbě. 

PROGRAM PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL: Rope Skipping, karate, sebeobrana, balet, 

keramika, Parkour&Freerun, basketbal, florbal, 
kytara, flétna, rokenrol, Taekwon-do, Street Dance. 

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ: sebeobra-
na, badminton, Pilates, Power aerobik a Body 
Form, box a kondiční box, zdravá záda, Hatha 
jóga, Taekwon-do, Ladies latina, balanční po-
můcky a SM-systém, Dance aerobic, zdravě do 
kondice, Port de Bras. 

Kromě pravidelných kurzů mohou rodiny 
využívat již zavedenou výživovou poradnu, po-
radnu celostní medicíny i tvůrčí dílny. Oblíbené 
jsou zejména víkendové akce s profesionálními 
lektory. Na podzim jsme připravili: 

25. 9. se rozhýbete tancem s Mášou Ma-
rouškovou a Dianou Minaříkovou (Port de 
Bras, Salsa, Merengue, Regeton doplní prota-
žení i posílení). 

9. 10. se s vámi podělí Hynek Kašpar o zážitky 
z podmořského světa i Afriky. 

23. 10. Balantes a fyzio fitness s Míšou Po-
láškovou pro velký zájem znovu zařazujeme.

5. 11. od 18 hod představení tanečního studia 
IMPULS. Taneční studio Impuls patří k úspěš-
ným a nejdéle existujícím tanečním souborům 
v České republice.

Během prázdnin jsme v tělocvičně postavili 
boulderingovou stěnu, kterou jistě uvítají nejen 
všichni horolezci. Připravujeme jednak úvodní 
seminář, pravidelný kurz pro zájemce, pod-
mínky volného lezení i využití stěny stávajícími 
trenéry kurzů i školou. Podrobné informace 
o programu a novinkách najdete na www.obe-
condrejov.cz/skcentrum. 

Těší se na vás tým SKC a lektoři včetně úspěšných 

reprezentantů, mistrů republiky, Evropy a světa.

Srdečně vás zveme do přátelského prostředí Sportovně kulturního centra v ondřejově, 
které připravuje již jedenáctý rok program pro všechny věkové kategorie.

prázdniny jsme si užili 
a teď hurá do školky

Česko-anglická školka FIALKA 
Montessori v Choceradech se těší, 
až děti přivítá v novém školním 
roce. Pokud ještě nejste rozhodnu-
ti, kam své děti umístíte, domluvte 
si schůzku a přijďte se k nám podí-
vat. Rádi vás přivítáme! 

Školka funguje denně od 6.45 do 
17.30 hod., maximální počet dětí 15.

Sídlíme v krásné nové budově 
s velkou zahradou.

■ Česko-anglická třída je určena 
pro děti od 2-6 let. Cena je 5 300 Kč 
měsíčně včetně jídla. Vašim dětem 
můžeme nabídnout výuku angličtiny 
na profesionální úrovni. Celodenní 
program je veden střídavě v anglic-
kém a českém jazyce. Díky této při-
rozené formě pomocí her a písniček 
si děti angličtinu snadno osvojí. Dále 

zapojujeme prvky Montessori peda-
gogiky. Cena dále zahrnuje celostní 
dvojjazyčný rozvoj v oblasti jemné 
a hrubé motoriky, kurzy vaření, vý-
tvarné a ruční práce, a také práce na 
zahrádce. Součástí každodenního 
programu budou od října 2016 hodi-
ny Logopedické prevence s asistent-
kou logopeda, kde se zaměřujeme na 
řečovou a jazykovou výchovu.

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

Pro děti připravujeme každé úterý 
dopoledne kroužek jógy, který je ve-
den v angličtině. Přijít mohou i děti, 
které naši školku nenavštěvují. Více 
info na www.fialka-chocerady.cz

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

zveme vás na diskusi
Kandidát do krajského zastu-
pitelstva Ing. Miloslav Šmolík 
vás zve na diskusi s Václavem 
Klausem ml. o budoucnosti 
našich dětí, kvalitě školství, 
současných hrozbách a inkluzi.

26. 9. od 19 hod. Hotel Pavi-
lon, Bezručova 222/68, Ří-
čany.
Vstup volný.

Memoriál Míly dlabače
Tehovec - Sbor dobrovolných hasičů Tehovec vás zve na 18. ročník Me-

moriálu Míly Dlabače. Akce se uskuteční dne 3. září v Tehovci na návsi, 
kde se zúčastněná družstva utkají v požárním útoku a v jízdě na raftech.

Tato soutěž vznikla na počest dlouholetého velitele SDH Tehovec pana 
Miloslava Dlabače, který hasičině zasvětil velkou část svého života.



ZapraZi.eu  |  76  |  ZapraZi.eu

Zprávy z obcí

realitní kancelář pemida s. r. o. 
z Kostelce nad Černými lesy se 
zaměřuje na výkup nemovitostí 
včetně zemědělské půdy a na 
řešení exekucí.

problémy 
s exekucí řešíme 
co nejšetrněji

Info pro vás

nová 6. třída v Říčanech začala magicky

I když školní rok začíná 
oficiálně až 1. září, noví 
šesťáci se sešli už s před-
stihem, a to 21. června. 
Datum ani místo nebylo 
vybráno náhodně, na tento 
den vychází letní slunovrat, 

tedy astronomický začátek plného léta, a sraz 
měly děti přímo na 50. rovnoběžce v Říčanech 

na Jurečku. Jak známo, slunovraty se pojí s ma-
gickými obřady, majícími kořeny v dávné keltské 
a germánské minulosti, a tak načasování, lokalita 
a tradice vytvořily vhodné kulisy pro historickou 
jedinečnost tohoto setkání. Děti v nově sestavené 
třídě měly možnost se poprvé potkat mezi sebou 
i se svými budoucími vyučujícími. A současně si 
vyzkoušet, jak se jim bude v nové škole učit. 

Koncepce výuky v Magic Hill vychází z tzv. 
projektového vyučování, kdy se jedno téma pro-
líná všemi předměty a žáci ho zkoumají z celé 
řady různých úhlů. Nejinak tomu bylo v tomto 
případě. Děti se o slunovratu dozvěděly nejen 
z fyzikálního nebo zeměpisného hlediska, ale 
i dějepisného, literárního a přírodovědného. Bě-
hem putování třída vařila lektvar z léčivých bylin, 
měřila výšku slunce (při němž uplatnila učivo 
geometrie při stanovování výšky budov a stro-
mů podle stínu), rozdělávala oheň pomocí lupy, 
zdramatizovala starodávnou legendu o původu 
slunovratu, dozvěděla se, jak se slaví slunovrat 
v různých kulturách. Takový přístup učí žáky 
vnímat svět v souvislostech a vede je k hlubšímu 

porozumění přírodních a společenských jevů. 
Stejnou metodou bude tato třída pracovat celý 
příští rok a zbylé roky povinné školní docházky 
a my jim přejeme hodně zkušeností a znalostí 
nabytých způsobem, který je bude bavit. 

Zájem o naši základní školu roste a přihlášek 
do budoucí 6. třídy jsme obdrželi více, než je naše 
stávající kapacita. Je vidět, že poptávka po dob-
rém druhém stupni základní školy existuje a my 
v Magic Hill to vnímáme jako velkou výzvu.

PhDr. Jan Voda, Ph.D., ředitel ZŠ s RvJ Magic Hill, 

www.magic-hill.cz, www.stavimenovouskolu.cz

nový druhý stupeň základní školy se otevírá v ZŠ Magic Hill od školního roku 
2016/17. náběh bude postupný, příští čtyři roky bude škola nabírat děti do 
šesté třídy a tak druhý stupeň poroste až do finální kapacity 100 dětí. Spolu se 
stávajícím prvním stupněm bude škola sloužit až 240 dětem. 

Vybíráme kvalitní dřevo, které zpracovávají ti 
nejlepší dodavatelé. Dřevo předsoušíme a skla-
dujeme tak, abychom neustále zvyšovali jeho 
kvalitu a tím i přidanou hodnotu pro vás. Dřevo 
nenecháváme volně ležet na zemi, ale pečlivě ho 
ručně rovnáme na palety o objemu 1 nebo 2 m3, 
které jsou kryty před deštěm. Koupit si u nás mů-
žete i volně ložené dřevo ve stejné vysoké kvalitě 
– nejmenší možný odběr je 1,6 m3 (1 m3 vyskláda-
ného dřeva odpovídá 1,6 m3 dřeva volně ložené-
ho). Volně ložené dřevo ocení klienti, kteří si ho 
chtějí sami vyrovnat, kam potřebují. Při větších 

odběrech nad 10 m3 nabízíme výhodnější ceny. 
V naší nabídce najdete i české dřevěné pelety 
(smrkové nebo borové) a také dřevěné brikety. 
Na výběr jsou balení v pytlích nebo na paletách. 
V nabídce samozřejmě nechybí ani suché pod-
palové třísky.

Zajistíme vám dopravu:
■ Dopravu zajišťujeme novými vozy a pale-

ty složíme hydraulickou rukou.
■ Doprava dřeva je účtována od skladu ve 

Vranově u Chocerad, cena 25 Kč/km, složení 
palety hydraulickou rukou 100 Kč. Dřevo je 
možné odvést vlastní dopravou.

dřevo předsoušíme a skladujeme tak,  
abychom neustále zvyšovali jeho kvalitu
Možná se vám to už také stalo – objednali jste si dřevo na topení a v nabídce dodavatelů 
jste se řídili především podle ceny. Když pak přijela dodávka s objednaným dřevem, 
zjistili jste, že dřevo je plesnivé, nekvalitní, špatně hoří, nemá dostatečnou výhřevnost 
a nadměrně kouří… pokud chcete mít jistotu, že objednané dřevo bude skutečně 
kvalitní, vyzkoušejte osvědčeného dodavatele – palivové dřevo Benešov.

Kontaktovat nás můžete každý den mezi 
8.00 a 18.00 hod. na tel.: 721 048 664, 
721 048 674, 728 342 965.
Adresa: Palivové dřevo Benešov, Vranov 57 
email: info@drevobenesov.cz
www.drevobenesov.cz

Specializujeme se na tvrdé palivové dřevo 
- především bukové. Bukové dřevo je tvrdé, 
stejnorodé a husté a je nejvíce vhodné k topení 
pro svoji vysokou výhřevnost a tudíž i ekonomic-
ky nejvýhodnější. Bukové dřevo se výborně hodí 
i na uzení a nejvíce ho oceníte v krbu, protože 
krásně hoří zářivými plameny.

Máme radost, že naši klienti jsou spo-
kojeni jak s naším palivovým dřevem, 
tak s i peletkami a dřevěnými briketa-
mi, a zůstávají našimi věrnými zákaz-
níky. Za kvalitu našeho dřeva ručíme 
a s klidným svědomím ho dodáváme 
sousedům i našim kamarádům.

občané Mnichovic budou 
rozhodovat o části rozpočtu

Mnichovice – Od září začne 
v Mnichovicích fungovat model 
participativního rozpočtu. Mni-
chovice se tak stanou nejmenším 
městem v ČR, které svěřuje rozho-
dování o části rozpočtu do rukou 
svých občanů. 

Participativní rozpočet umož-
ňuje, aby se občané zapojili 
do rozhodování o rozvoji své 
obce. Mnichovice již v březnu 
vyčlenily více než 1 % ze svého 
ročního rozpočtu, přesně 600 
tisíc korun. Obyvatelé města 
na podzim mohou podávat své 
návrhy, co by se za tyto peníze 
mělo ve městě v následujícím 
roce vylepšit. Při tvorbě těchto 
návrhů se obyvatelé za asisten-
ce města setkávají na veřejných 
diskusích a sousedských se-
tkáních. Starostka Mnichovic 
Petra Pecková loni absolvovala 
studijní cestu o participativním 

rozpočtování do Polska. „Varša-
va nebo Lodž jsou o pět let před 
námi. Mají zkušenosti, vychytali 
chyby a mají s námi podobnou 
mentalitu. My se budeme snažit 
použít v Mnichovicích ověřené 
postupy. Doufám, že lidé budou 
stejně aktivní, jako ti v Polsku,“ 
říká. Předložené návrhy občanů 
radnice posoudí z hlediska re-
alizovatelnosti. Následně o ná-
vrzích občané hlasují. „Radnice 
není nositelem nápadu. Tím jsou 
lidé. Radnice má udělat vše pro 
to, aby do hlasování pustila co 
nejvíce projektů a vyřadila jen ty 
opravdu nerealizovatelné,“ říká 
Petra Pecková. 

Částku 600 tisíc korun lze roz-
dělit mezi několik projektů, jeden 
projekt nesmí přesáhnout 50 % 
z rozpočtu, tzn. 300 tisíc a musí 
být realizovatelný během jedno-
ho roku. Musí se jednat o projekt 

investiční, nikoliv o podporu čin-
nosti organizace nebo spolku. Na 
to slouží finance z individuálních 
grantů, na které se v Mnichovi-
cích rozděluje dalších 500 tisíc. 
„Lidé mají výborné nápady, větši-
nou podávají projekty na úpravu 

veřejného prostoru. V srpnu jsme 
v Mnichovicích otevřeli workou-
tové hřiště. Stálo 150 tisíc. To je 
přesně co do rozsahu a financí ty-
pický projekt, se kterým lidé v par-
ticipativním rozpočtování mohou 
přijít,“ dodává Petra Pecková. 

Nabízíme:
■ Osobní a férový přístup ke každému 
klientovi.
■ Máme dlouholeté zkušenosti s prode-
jem a pronájmem nemovitostí.
■ Náš právní poradce vám pomůže s ja-
kýmkoliv problémem při řešení exekucí. 
Našim cílem je vyřešit celou záležitost 
co nejšetrněji ještě před dražbou.
■ Specializujeme se na výkup zeměděl-
ské půdy po celé ČR.

Kontakt: tel.: +420 775 993 249
e-mail: info@pemida.cz

Kromě nabídky 29 druhů pizz 
si u nás můžete koupit něko-
lik druhů čerstvého pečiva (ne 
ze zamraženého polotovaru). 
Ochutnejte křupavý pšeničný 
italský chléb, ciabattu s olivami 
nebo pravé bagetky. Náš kvasový 
chléb (pšeničný i žitný) pečeme 
od úterý do pátku, takže ho v tyto 
dny budete mít vždycky čerstvý. 
Má křupavou kůrku, vláčnou 

střídu a voní obilím. Děláme ho 
jen z mouky, kvasu, vody a soli. 
Tak jak se má.

Domácí limča
Pizza Drive také nabízí domácí 
nepasterizované, nepřeslazené li-
monády bez chemických přísad. 
Vybrat si můžete okurkovou, zázvo-
rovou, citrónovou a domácí ice tea.

Připravte si profi pizzu doma
Pokud si chcete pochutnat na 
skvělé pizze kdykoliv doma, „zá-
sobte“ se do mrazáku kvalitní 
mraženou pizzou od nás. 

Pro občerstvení, restaurace 
a obchody

Pokud máte zájem o naše mra-
žené pizzy do svých provozoven, 
ozvěte se. Rádi k vám přijedeme, 

uděláme nezávaznou prezentaci 
s ochutnávkou pizzy.

pizza, domácí limči a kvasový chléb
pizza Drive na Vojkově (u benzínky) a pizza Drive v Kostelci 
n. Č. l. (u obchodu BiLLa) pro své zákazníky připravují 
nejrůznější akce – věrnostní kartičky s pizzou zdarma nebo 
každý týden akční cenu na některou z pizz. „Malý hlad“ 
můžete zahnat ¼ pizzy za pouhých 27 Kč.

Vojkov: objednávky na tele-
fonu: 728 282 895, adresa: 
Tehovec 105, otevírací doba: 
Po-Pá: 10-21.30 hod.
Ne: 11-21.30 hod.

Kostelec n. Č. l: objednávky 
na tel.: 778 060 535, adresa: 
Pražská 517, otevírací doba: 
Po-Ne: 10-20.30 hod.

www.pizza-drive.cz, e-mail: 
zamrazenapizza@seznam.cz

Přijmeme PIZZAŘE 
do provozovny u benzínky 

ve Vojkově u Říčan.
Nabízíme: dobré platové ohod-

nocení, atraktivní práci v dobrém 
kolektivu v zavedené provozov-

ně. Praxe výhodou - zájemce 
zaučíme. Pracovní doba 

krátký/dlouhý týden.
V případě zájmu volejte 

+420 608 259 256

V srpnu bylo v Mnichovicích otevřeno workoutové hřiště.
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Info pro vásZprávy z obcí

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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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
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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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Nově nabízíme boty Salewa. Jedná se 
o vzorky ve velikostech UK 8 (pánské) 
a UK 5 (dámské). Vše se slevou minimálně 
40 % z doporučené MOC. Právě přišla 
zimní kolekce oblečení Icebreaker. Přijďte 
si vybrat z široké nabídky za skvělé ceny!

Nový AKČNÍ LETÁK Království 
hraček BAMBULE se slevami až  
83 %! Likvidujeme skladové zásoby. 
Stavebnice LEGO BIONICLE 
s minimální slevou 30 %.

Vážené zákaznice, škola se kvapem 
blíží, přijďte si vybrat oblečení na novou 
sezónu. Připravte děti na nový školní 
rok, u nás najdete trička, polotrika, 

košile, sukně, kalhoty, šaty, 
svetry, vesty, tepláky, teplákové 
soupravy, bundy…

Nabízíme novou španělskou 
a německou módu. Tradiční 
české spodní prádlo PLEAS.

Školka Říčánek funguje již čtvrtým rokem. Od 
ledna 2016 jsme otevřeli i jesle a přijímáme děti 
již od 6 měsíců. Díky grantu z prostředků ESF, se 
školné pohybuje od 1.800 do 3.200 Kč.
Zásadou školičky jsou tzv. 4R - Respekt, Radost, 
Rovnováha a Rozvoj.
Od září se nám uvolnilo několik míst pro vaše 

ratolesti. V případě zájmu si můžete po dohodě s „tetami“ školičku 
prohlédnout, popovídat si a zeptat se na vše, co vás zajímá.
Více na: www.ricanek.com / Spolu s Maminkou
Kontakt: Jana Bačovská/ředitelka, 722 966 460, dsricanek@seznam.cz

Akce platí v supermarketech a hypermarketech Albert od 17. 8. do 27. 9. 2016 nebo do vyčerpání 
zásob v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.

Knížky od Albatrosu jsou zpět s novými příběhy.  
Sbírejte body za nákupy.

 „Spolupracujeme jak s velkými, 
tak i menšími společnostmi, ale 
velmi zajímavé jsou pro nás právě 
malé firmy, obce nebo jednotlivci, 
protože menší akce jsou vždy ko-
mornější a lidé jsou si blíž. I s ma-
lým rozpočtem dokážeme vytvořit 
skvělé věci – chce to jen dobré ná-
pady a osobní přístup.“ 

Pokud chcete zorganizovat spole-
čenskou akci pro vaše klienty, obchod-
ní partnery nebo zaměstnance, sdělte 
nám vaše přání a výši rozpočtu a o nic 

více se nemusíte starat. Zařídíme pro 
vás vše – počínaje vytipováním loka-
lity, výrobou pozvánek, cateringem, 
programem, dopravou, ubytováním 
až po závěrečnou fotodokumenta-
ci. V létě organizujeme nejrůznější 
sportovní turnaje, vyzkoušet můžete 
jachting, rallye, tankodrom, jízdu na 
raftech… Zahálet ale nemusíte ani 
v zimě. Připravíme pro vás pohodové 
běžkování, lyžování v ČR i zahraničí. 
Jedinečný zážitek vás čeká při jízdě 
se psím spřežením, závodech na sáň-
kách nebo při jízdě na skútrech. Velice 
oblíbený je curling. Samozřejmostí 
u každé akce je zajištění perfektního 
občerstvení. Pokud nechcete sporto-
vat, pojďte jen příjemně odpočívat. 
Třeba při kurzech vaření s Romanem 
Paulusem, který je nejen skvělý šéfku-
chař, ale také bavič. Příjemně se také 
odpočívá u degustace rumů například 

při plavbě po Vltavě anebo degustace 
vína, při návštěvě moravských sklípků 
s cimbálovou muzikou.

Uspořádáme pro vás vánoční 
večírek, setkání s obchodními 
partnery, firemní prezentaci, 
seminář - zrealizujeme malé 
workshopy s prezentací vašich 
výrobků nebo sérii školení po celé 
ČR. Ale rádi pro vás zorganizuje-
me i malý obecní ples či naroze-
ninovou oslavu anebo blížící se 
mikulášskou pro naše nejmenší. 

Monneli Group s.r.o. dále na-
bízí tyto služby:

■ Kreativní grafické studio: ná-
vrh loga, firemní tiskoviny, letáky, 
katalogy, pozvánky, kalendáře…

■ Webové stránky: webdesign, 
microsites, animované bannery, 
statické bannery, online katalogy, 
portály, revitalizace webu… 

■ Programatické reklamy na in-
ternetu a v televizi: 

In-Stream - reklamní spot, kte-
rý se zobrazí před nebo v průběhu 

přehrávání videí na internetu. Out-
-Stream - reklamní spot, který se 
zobrazí uprostřed zpravodajského 
článku, tedy mimo klasické okno 
přehrávaného videa (iDnes, iPri-
ma, YouTube…).

uspořádáme pro vaši firmu vánoční 
večírek, ples i jízdu psím spřežením
 „Ve svém oboru působím již 20 let a mám veliké štěstí, že mě 
práce stále velice baví a mohu díky ní poznávat skvělé lidi,“ 
říká Lenka Kotyková – majitelka agentury Monneli Group s.r.o., 
která se zaměřuje na grafické služby, online reklamu a na 
organizování společenských i sportovních eventů. 

Kontakt: Monneli Group s.r.o., 
Vídeňská 1586/84,
Kunratice, 
e-mail: info@monneli.cz, 
tel.: 605 225 502.
www.monneli.cz 

Logomanuál

Group s.r.o.

proFesionÁlnÍ tenisovÁ škola oÁza 
ŘÍČany – přihlášky již nyní

Tenisová škola je určena pro děti ve věku od  
4 do 15 let. Vybrat si můžete individuální výu-
ku, či skupiny nejvýše do pěti dětí (nebo můžete 
tréninky kombinovat – jednou individuálně, jed-
nou ve skupině). Tréninky se konají na vnitřních 
profesionálních kurtech v hale pod vedením 
kvalifikovaných trenérů a jsou vhodné jak pro 
děti, které s tenisem teprve začínají, tak i pro ty, 
které hrají závodně a chtějí se zdokonalit. Pro 

nové zájemce jsou připraveny zkušební hodiny 
s trenérem zdarma.

Další výhody:
■ Pravidelná kondiční příprava v tělocvičně.
■ Možnost využití sauny a whirpoolu v areálu 
OÁZY včetně sportovních masáží.
■ Pro všechny naše hráče připravujeme Vánoční 
tenisový turnaj.
■ Veškeré informace ochotně zodpoví šéftrenér 
Vítek Ptáček, tel.: 721 948 396

Tenisový turnaj s dotací 10 000 USD
Poprvé v historii OÁZY Říčany se u nás uskuteční 
v termínu 11. - 18. 9. 2016 mezinárodní tenisový 
turnaj žen s dotací 10 000 USD s názvem PENTA 
TRADING ŘÍČANY OPEN 2016. Dále jsme pro 
vás připravili Amatérské mistrovství Říčanska ve 
čtyřhře mužů, žen a smíšené čtyřhře, které se usku-
teční 28. září 2016. Přihlásit se může každý. Bližší 
informace na webu a facebooku. Rádi bychom vás 
všechny pozvali do OÁZY na pěkný tenis a zároveň 
příjemně prožité chvíle v našem areálu. 

Kontakt: telefon recepce - 323 601 170 
e-mail: oazaricany@oazaricany.cz
www.oazaricany.cz

Děkujeme za váš zájem o naše letní 
sportovní příměstské tábory a dovolte, 
abychom vám připomněli, že již nyní můžete 
své děti přihlašovat do profesionální „zimní“ 
tenisové školy, která začne v říjnu 2016. 
neváhejte, místa se rychle plní. přihlášky je 
možné podávat do 25. září 2016.

Přijmeme číšníka/servírku pro restauraci na 
směnný provoz. Na hlavní pracovní poměr, ale 
možnost i jen brigádně. 
Požadujeme: znalost alespoň jednoho cizího 
jazyka a vyučení v oboru nebo praxe 2 roky. 
Případné další informace na 
tel.: paní Erlebachové 739 006 049.

Přijďte si vychutnat „babí“ léto na naši terasu 
s krásným výhledem. Pochutnat si můžete např. na 
pizze, kterou pečeme na bukovém dřevě.

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

Při nákupu nad 30 000 Kč tablet zdarma.
Při nákupu nad 75 000 Kč LED televizor Panasonic zdarma.
Slevy a akce nelze kombinovat!
 
Nabízíme, dodáváme a instalujeme PODLAHOVÉ KRYTINY 
a INTERIÉROVÉ DVEŘE. 

Co chystá největší  
interiérové studio 

v regionu?
akce zÁŘÍ 2016

Dřevěná podlaha DuB aSKania 
– dříve 1 280, nyní 685 Kč/m2 vč. DpH.

Dřevěná podlaha DuB nuGÁt 
– dříve 1 430, nyní 890 Kč/m2 vč. DpH.

VinyLoVÉ poDLaHy oD 379 Kč/m2 vč. DpH.

Dřevěná podlaha DUB ASKANIA 

Dřevěná podlaha DUB NUGÁT 

VINYLOVÉ PODLAHY
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vyřešíme veškeré problémy s výstavbou kanalizace

Společnost PRESSKAN sys-
tem je zakladatelem systémového 
řešení odvádění splaškových vod 
tlakovou kanalizací v České repub-
lice a veškeré své zkušenosti a po-
znatky vkládá do nového výzkumu 
a zdokonalování technologie. Tato 
technologie je vhodná pro samo-
statné objekty i pro celé satelitní 

oblasti. Dokáže vyřešit situace, 
kdy nelze vybudovat gravitační ka-
nalizaci ať již kvůli terénu, podloží, 
spodní vodě, velké finanční nároč-
nosti aj. Společnost PRESSKAN 
nabízí pomocnou ruku při řešení 
odkanalizování celých obcí. Zavo-
lejte nebo přijďte k nám na poboč-
ku a my vám navrhneme řešení.

Nabízíme profesionalitu a exklu-
zivní servis 
„Naše společnost jako jediná na 
trhu nabízí exkluzivní servis pří-
mo u zákazníka, a to do 24 hodin 
od nahlášení poruchy. Tento servis 
nabízíme jak záruční, tak pozáruční 
a za tuto službu neplatíte nic navíc,“ 
říká předseda představenstva spo-
lečnosti Ing. Robert Nevrlý. „Výho-
dou je, že zákazník nemusí čerpadlo 
nebo jiné poškozené části sám vy-
montovávat a vozit na servis. Naši 
technici se o vše postarají a snaží se 
všechny závady vyřešit okamžitě. 
Chápeme, že čekat týden na opravu 
čerpadla není možné.“

Těšíme se na vás na mezinárod-
ním stavebním veletrhu For Arch 
20. – 24. září
Můžete se s námi osobně setkat 
na 27. mezinárodním stavebním 
veletrhu For Arch, který se již tra-
dičně pořádá na výstavišti v Let-
ňanech. Právě zde se potkáváme 

s jednotlivými stavebníky, kteří 
dokončují své domy, i se zástupci 
obcí a společně řešíme problémy 
s výstavbou kanalizace. Snažíme 
se přistupovat ke každému klien-
tovi individuálně a navrhujeme 
řešení každému „na míru“. Těší-
me se na vás v hale 1, stánek E16.

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

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

Dodáme vám plastové jímky na dešťovou vodu v různých 
velikostech. Zachycená dešťová voda pak může být 

v domácnosti použita např. na zalévání zahrady, 
splachování WC, úklid apod.

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

Kolik tepelná čerpadla stojí? Do-
kážete klientům pomoci s finan-
cováním? A kdy se investice vrátí?
„Tepelné čerpadlo lze pořídit již 
od 120 tisíc, přičemž investici 
zvládnou klienti pohodlně splácet 
díky úspoře na energiích. Poříze-
ní tepelného čerpadla tak rodinný 
rozpočet ve svém důsledku vůbec 
nezasáhne. Pokud jste topili elek-

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

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

Jak dlouho trvá výměna starého 
kotle za tepelné čerpadlo?
Nejvýše tři dny, přičemž teplá voda 
není k dispozici pouze jeden večer. 

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

tepelné čerpadlo zvládnete 
pohodlně splácet díky 
úsporám na energiích

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

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

Díky tepelnému čerpadlu a vý-
hodnému tarifu elektřiny můžete 
ušetřit až desetitisíce korun ročně.

Pivotéku provozuje Martin Ko-
houtek, který si splnil dávný sen, 
ačkoliv o pivotéce asi sní spousta 
mužů... „Mám pivo rád a těší mě, 
že my Češi dokážeme uvařit sku-
tečně výtečná piva. V současné 
době u nás funguje na 350 pivova-
rů a stále vznikají nové. Jen pro za-
jímavost ve středověku na našem 
území fungovalo 3 500 pivovarů, 
takže je stále co dohánět. Nabídka 
regionálních českých piv je sku-
tečně lákavá, jenže bohužel nemů-
žeme cestovat za zajímavými, ori-
ginálními pivy napříč republikou, 
kdykoliv dostaneme chuť. A právě 
proto je tu pivotéka První pivní, ve 
které najdete přes 170 druhů vý-
tečných piv z českých malých pivo-
varů a také zahraniční „lahůdky“. 
Všechna piva jsem osobně ochut-
nal a za jejich kvalitu ručím“. 

■ Na září doporučujeme ochut-
nat osvěžující pšeničná piva a také 
chystáme nabídku cideru.

■ V naší nabídce naleznete i nej-
různější pochutiny k pivu – origi-
nální slané brambůrky či tyčinky, 
sýry, uzeniny. Vše od malovýrobců.

■ Nabízíme také pivní kosmeti-
ku a další produkty.

■ Naší specialitou jsou dárkové 
„Pivní boxy“, které obsahují pivo 
podle vašeho výběru a originální 
sklenici. 

■ Pivo si u nás můžete koupit 
i chlazené, abyste si ho mohli hned 
vychutnat.

■ V říčanské pivotéce najdete 
i piva ALE, IPA, APA a EPA. 

na šestém teplé, na osmém 
přechlazené… nejlepší piva 
najdete v pivotéce v ŘÍČanech

Kontakt: První pivní, Černokostelecká 57, Říčany
tel.: 734 275 237, e-mail: info@prvnipivni.cz
www.prvnipivni.cz a facebook: Prvnípivni.Říčany.

navštivte novou pivotéku první pivní specializovanou na 
menší české pivovary a mikropivovary. nechybí ani nabídka 
oblíbených piv z celého světa. K dostání je zde například 
i pivo s legendárním názvem Sedmý schod…

Manuál vizuálního stylu 

Autor: Jakub Novák, mevia.cz

Naše nabíd-
ka a služby
P ř i p r a -
vili jsme 
b o h a t o u 

n a b í d k u 
p o d z i m n í c h 

c h r y z a n t é m 
a vřesů, trvalek, skalniček, ovoc-
ných i okrasných keřů a stromů a ci-
bulovin pro podzimní sadbu. Mimo 
rostlin u nás naleznete různé druhy 
substrátů, květináče a sortiment 

postřiků a hnojiv. Součástí služeb 
je poradenství, návrhy, realizace 
a údržby zahrad a samozřejmostí 
ochota poradit a pomoct. 
NÁŠ TIP NA DÁREK: POUKAZ 
NA NÁKUP V NAŠEM CENTRU 
A TO V LIBOVOLNÉ HODNOTĚ.

Dovoz rostlin a materiálu 
Vyberte si u nás produkt v min. 
hodnotě 800 Kč a my ho přive-
zeme do 10 km zdarma až k vám 
domů. 

A jaké práce nás čekají na podzim?
Je možné začít s výsadbou rostlin 
- především dřevin, které potřebu-
jí dobře zakořenit před příchodem 
mrazů. Je čas i pro založení nových 
trávníků a údržbu stávajících, výsad-
by živých plotů, trvalek, růží a mno-

hých cibulovin. Ruší se letničkové zá-
hony, které se nahrazují dvouletkami. 
Záhony s jahodníky, které již dovršily 
tří let, obměňujeme za nové. Ze zele-
niny lze otužilé druhy jako je pór, špe-
nát, zelí, kapusta, brokolice ponechat 
na záhoně a sklízet až během zimy.

podziM v zahradě
Dny se krátí, ubývá slunce a podzim tu bude co nevidět. Jako každým 
rokem, je třeba se postarat o zahrady a rostliny na balkónech 
a terasách. zveme vás proto do našeho zahradního centra schuch.
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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.

Info pro vás

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

domluvě. omlouváme se za omezený provoz, 
který je vzhledem k současné personální 
kapacitě Mas nezbytný.

pavlína šantorová Filková
Ředitelka Mas
Projektová manažerka MAS
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

Mgr. petra přílučíková 
projektová manažerka Mas
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu 

 Mateřská škola a Základní škola NEMO 
zve všechny rodiče a děti, které zajímá výuka anglického jazyka,

na divadelní představení v angličtině: 

Jackie and The Giant
Kdy? V sobotu 22.10. od 10:30 hod. 

Kde? V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

Po divadle bude následovat prohlídka mateřské a základní školy 
NEMO, seznámení s výukovými materiály Cambridge University 

a zkouškovým centrem pro Young Learners, seznámení s učiteli z MŠ 
a ZŠ NEMO, malé občerstvení pro všechny.

Plujte s námi za poznáním!

ANGLICKÉ DIVADLO V NEMU

a ZŠ NEMO, malé občerstvení pro všechny.

giant
delicious

fingers

fish
good boat present

sing
horrible

arms

like

já bych implementoval, až bych brečel
Prázdniny jsou za námi a všich-

ni se opět ocitáme v klasickém 
pracovním kolotoči, prokládaném 
starostmi o děti, školu, zájmové 
kroužky atd. I my v MASce jsme 
na tom stejně a do naší práce jsme 
„hupli“ rovnýma nohama.

Jak jsme informovali v předcho-
zím čísle, na květnovém setkání 
starostů MAS Říčansko jsme poda-
li zprávu o kritické finanční situaci 
místních akčních skupin v České 
republice, která se nevyhnula ani 
naší MASce. Většina MAS žije 
na dluh a dvouletý boj s úředním 
šimlem odrovná i nejodolnější 
lidi. Kdybyste se zeptali kohokoli 
z MAS, co si přeje, odpověděli by 
vám všude stejně: „Já bych im-
plementoval, až bych brečel“. To 
znamená, že každá MAS chce mít 
již odsouhlasený strategický plán 
a připravené finance na vaše pro-
jekty. Chceme, aby za naší prací 
byly opět vidět výsledky v podobě 
dokončených projektů ve vašich 
obcích a ne jen nekonečná byro-
kracie. A tak, prosíme, vydržte. 
Sledujte naše internetové stránky 
a připravujte projekty do výzev 
a třeba se zastavte u nás v kance-
láři. Rádi vám podáme informace 
o aktuální situaci.

Aktuální stav naší strate-
gie je takový, že u operačního 
programu IROP jsme prošli 
věcným hodnocením, ale s vý-
hradou. Budou ještě nutné ne-
zbytné opravy, které můžeme 
začít v systému napravovat až 
po jednání velké komise. Řádo-
vě jde o opravy v nastavených 
závazných indikátorech. Na 
hodnocení Programu rozvoje 
venkova a operačního programu 
Zaměstnanost čekáme.

Kancelář MAS Říčansko před-
ložila na konci června na zastupi-
telstva obcí ve své územní působ-
nosti usnesení, ve kterém je třeba 
odsouhlasit jednorázovou finanční 
podporu na zachování a zajištění 
fungování MAS. Jde o nezbytně 
nutnou dobu, dokud nebudou 
uvolněny peníze ze strany Minis-
terstva pro místní rozvoj. Zde je 
na místě poděkování našim ob-
cím, kde si uvědomují závažnost  
situace a schválily podporu pro 
MAS. Jsou to obce Březí, Čest-
lice, Kamenice, Klokočná, Lou-
ňovice, Mnichovice, Modletice, 
Průhonice, Radějovice, Řehe-
nice, Říčany, Struhařov, Světice 
a Velké Popovice. Děkujeme za 
projevenou důvěru.

zvou všechny malé i velké 
     na 6. ročník

Festivalu řemesel a 
 jablečných slavností
Strančice - areál minigolfu (u vlak. nádraží)

 1. října 2016 od 11 h do 17 h
Přijďte poznat své 
výrobce - držitele 

regionálních značek!    
 

* Celodenní řemeslný trh

* Dětské tvořivé dílny (workshopy)

* Ochutnávky jablečných odrůd místních 

    sadařů (J. Janovského, J. Nedbala a ZO ČSOP V. Popovice)  

* Soutěž o nejlepší jablečný zákusek

* Dětská pěvecká a taneční vystoupení

*
* 

* Ukázky z muzikálu Alenka v kraji zázraků

 Divadélko pro děti Toy Machine
Prezentace úspěšně realizovaných projektů 

   z Programu rozvoje venkova

obec Strančice

MAS Říčansko,  
Lodička a Na Vlnách

občerstvení zajištěno  -   vstupné dobrovolné

www.ricansko.eu    
 www.mclodicka.cz 
 www.navlnachzs.cz

ŘÍČANY

Sídlíme vedle Billy v budově Interiéru.

379,00

nenechte si ujÍt
Srdečně vás zveme na oslavu 25 let fungová-

ní firmy Prádelna Kyselý. Využijte jedinečnou 
šanci prohlédnout si nejmodernější prádelenský 
provoz ve střední Evropě. Čekají vás komento-
vané prohlídky, program pro děti, živá hudba 
a občerstvení. Každý návštěvník obdrží malý 
dárek. 

11. září od 10 do 16 hod.
Prádelna Kyselý, a. s.
Vlasákova 333, Vlašim, www.pradelna.cz 

Vysoce vyspělé kultury (především v Číně) již v dávné minulosti využívali 
magnetické kameny v souvislosti s akupunkturními body, aby odstranili ne-
rovnováhu v lidském těle a opět rozproudili životní energii nazývanou čchi. 
V současnosti se účinky magnetů intenzivně zabývá i klasická medicína. 
Nošením magnetických doplňků dochází k prokrvení a aktivaci zásob živin 
v těle, nastolení pocitu uvolnění, zmírnění nebo dokonce odstranění nejrůz-
nějších obtíží. Moderní design, nadčasovost, kvalitní materiály, variabilnost 
- to jsou hlavní vlastnosti, které kromě léčivé síly tyto šperky mají. Šperky 
a doplňky jsou určeny nejen pro ženy, ale i muže, děti, verze elegantní i spor-
tovní. Designéři nezapomněli ani na naše čtyřnohé mazlíčky.

Šperky jsou k dostání v prodejně NEVINNÁ JISTOTA v Říčanech, 
kterou znáte především jako vinotéku, ale i jako prodejnu bio čajů, 
kávy a dalšího doplňkového zboží. Jednoduše se držíme motta - VŽDY 
NĚCO NAVÍC, myslíme na vaši pohodu komplexně. Celý sortiment, 
více informací o magnetických špercích a současně objednávat můžete  
na: top.magnetix-wellness.com 

léčivá síla a energie 
v magnetickém šperku
Magnetické šperky pomáhají proti migréně, poruchám spánku, 
revma, bolestem zad, únavě, zažívacím problémům i proti neklidu. 

Kontakt: neVINNÁ JISTOTA, Černokostelecká, Říčany, tel.: +420 604 210 157, 
www. top.magnetix-wellness.com| www.nevinnajistota.cz

Zářijové akce v SKC Ondřejov
* 6. 9. zveme na ukázkové lekce hry na zobco-
vou flétnu pod vedením Honzy Beránka, od 
13.45 nebo 14.30 hod.
* 8. 9. zveme na ukázkovou lekci Port de Bras 
s Barborou Valuchovou od 19 hod.
* 25. 9. zveme v neděli na akci s programem: 
9.00 – 10.00 hod. PORT DE BRAS s Mášou 
Marouškovou, bývalou sólistkou taneční skupi-
ny Impuls a lektorkou tance. 10.15 – 11.15 hod. 
SALZA, MERENGUE, REGETON zakončené 
zpevněním a protažením těla s Dianou Mina-
říkovou, která absolvovala lekce přímo v Jižní 
Americe. 
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Park Hotel Popovičky, Ke Kostelu 13, Popovičky 
+420 240 201 120, info@parkhotelpopovicky.cz 

www.parkhotelpopovicky.cz 

 
 
 
 

 

Vážení hosté, 
od 12. 9. 2016 budete moci  

v naší restauraci nejen ochutnat,  
ale i zakoupit rakouský Sturm  

z vinařství Poysdorf.  
 
 
 

 

Odstartujte podzim  
v Park Hotelu Popovičky.  

 
 
 
 

Máte zájem pracovat v krásném 
prostředí a v přátelském kolektivu? 

Nyní hledáme maséry  
a kuchaře. 

 
 
 
 

co mě trápí?! nejen obchvat prahy, 
ale také nedostatečná vodohospodářská 
infrastruktura našeho kraje

Naposledy jsme v Zápraží řešili 
situaci kolem ne-dostavby ob-
chvatu Prahy, co je nového?
Bohužel nic zásadního a to se musí 
změnit! Dostavba obchvatu musí být 
absolutní prioritou všech, zejména jeho 
části u nás mezi dálnicemi D1 a D11 
je klíčovou. Nechápu, jak vedení kraje 
mohlo nečinně přihlížet aktivitám Prahy 
o zákazu vjezdu kamiónů?! Jsem proto 
rád, že kromě naší výzvy na minulém 
zastupitelstvu kraje se i starostové měst 
a obcí nedávno hlasitě ozvali. Také se 
uskutečnila jednání hejtmana kraje 
s premiérem i ministry, ale bez výraz-
nějších výsledků. Je vybírán zpracovatel 
EIA a v příštím roce by měl být spuštěn 
celý proces projednávání znovu. Pokud 
vše půjde podle tohoto scénáře, nebude 
zahájena výstavba dřív než po roce 2020.

Co se s tím dá dělat?
Především se nevzdávat a udělat ma-
ximum pro to, aby představitelé vlá-
dy pochopili, že tato stavba je pokud 
ne nejdůležitější, tak jednou z nich 
určitě a měla by obdržet výjimku jako 
některé jiné projekty v republice. Ji-
nak nám tu tranzitní doprava bude 
ucpávat obce už od Kolína a ničit 
krajské silnice, místo aby jezdila po 
kapacitních obchvatech.

To je jediný lék na špatnou do-
pravní situaci v kraji?

Zajisté ne! Ale bez 
dostavby této čás-
ti okruhu se u nás 
situace výrazně 
nezlepší. Je nutné 
rychle budovat ob-
chvaty měst a obcí a podpořit 
i urychlenou a koncepční výstavbu 
P+R mimo centra měst a obcí ko-
lem příměstských vlaků. To spolu 
s posílením spojů může částečně 
odlehčit náporu aut na silnicích 
především v okolí Prahy. Tím tak 
nabídnout lidem rozumnou alter-
nativu jak cestovat do práce. 

Jak hodnotíte uplynulé čtyři roky 
svého působení?
Musím říct, že z nich mám dobrý 
pocit. Postupně jsem dokázal ob-
cím i městům především v našem 
regionu pomáhat při posilování 
jejich infrastruktury či vyjednává-
ní řešení různých projektů, oprav 
komunikací, atp. Komunikoval 
jsem i s různými sportovci či spol-
ky. S každým rokem lépe a účelněji. 
Z toho co jsem voličům před čtyřmi 
lety sliboval, se mi podařilo naplnit 
mnohé, i když jsem byl v opozici. 

Jak se vám to podařilo?
Je nutné mít dostatek informací 
a argumentů a aktivním vyjednává-
ním a komunikací se všemi zainte-

resovanými se pokusit přesvědčit 
ostatní. Samozřejmě ideálně v sou-
činnosti s obcí.

Čemu byste se chtěl věnovat 
v dalším období? 
Je stále hodně restů v infrastruktuře 
kraje i obcí. Stovky miliónů, které 
poslední dobou přišly do obcí na Zá-
praží, jsou výbornou zprávou, ale je 
nutné nadále hledat cesty účinné po-
moci. Rád bych, aby kraj koncepčně 
řešil problémy v obnově i budování 
silnic a obchvatů, vodovodů, kanali-
zací i školských zařízení.

Na jednom z vašich volebních ma-
teriálů je heslo „ne drastickému 

zdražování vody“ - proč?
Jsem profesně vo-

dohospodář a ODS 
několik měsíců pou-
kazovala na neúměr-

ný nárůst poplatků za 
čerpání podzemních vod 

v připravované novele Vodního 
zákona. To by dramaticky zdraži-
lo vodné a stočné ale ne na úkor 
růstu infrastruktury. Jednalo by 
se o nepřímé daně do rozpočtu 
státu, které by navíc v důsledku 
kalkulačních pravidel automa-
ticky navyšovaly i zisky provozo-
vatelů. Takto pojatá novela nám 
přišla špatná. Je tedy skvělé, že 
jsme ještě před volbami dosáhli 
dílčího úspěchu tím, že ministr 
stáhl materiál k přepracování. 

Jak je na tom náš region, co se 
týče vodohospodářské infra-
struktury?

V současné době je v kraji stále  
15 % obcí bez vodovodu a 30 % bez 
kanalizace! To je nejvíc v republice! 
Navíc v době, kdy začíná být i u nás 
nedostatek vody, by se více pozor-
nosti mělo věnovat propojování 
vodárenských soustav.

Jaká témata vás kromě silnic, 
vody a kanalizace ještě zajímají?
Snažím se držet témat, která jsou mi 
blízká, kterým rozumím, nebo jsem 
se jimi zabýval. Kromě posilování 
infrastruktury mám blízko ke sportu 
i školství. Mám trenérskou třídu v te-
nise i pedagogické minimum včetně 
dvou let studia na Pedagogické fakul-
tě. Sportu se také aktivně věnuji.

Proč jste stále věrný ODS?
Možná by bylo jednodušší jet na 
vlně popularity hnutí či tzv. nepo-
litických sdružení, ale já cítím zod-
povědnost vůči ODS. Je to strana, 
která je oblíbeným hromosvodem 
všeho špatného, ale zapomíná se, 
co dobrého udělala pro společ-
nost, jaké hodnoty zastává i to, že 
je možná jedinou relevantní kon-
zistentní stranou, která si navíc 
prošla špatným obdobím a věřím, 
že z něj vyšla posílena. Vidím ko-
lem sebe spoustu schopných lidí, 
kvůli kterým si nemůžu, ani ne-
chci dovolit to jen tak „zabalit“, 
i když je toho někdy na jednoho 
zaměstnaného člověka hodně. Cí-
tím zodpovědnost vůči nim i sobě. 
Nemám se za co stydět a lidi snad 
ocení, že někdo jiný bere zodpo-
vědnost na sebe a dělá něco pro 
své okolí a tedy i pro ně. 

Jedním z kandidátů na pozici krajského zastupitele je i Miloslav 
Šmolík, který již v uplynulém období náš region zastupoval 
a bude tak začátkem října v krajských volbách obhajovat svůj 
mandát. položili jsme mu pár otázek, jak hodnotí své působení 
a čemu by se chtěl v případě zvolení věnovat. 

Miloslav Šmolík a Martin Kupka “svůj” region dobře znají a neřeší problémy pouze od stolu.

Obchvat 
Prahy 

co nejdříve.

Zjednodušme to!

Martin Kupka
kandidát na hejtmana

Miloslav Šmolík
kandidát 

do krajského zastupitelstva 

„splnil jsem 
většinu svých 

slibů“

„dostavba 
obchvatu 

prahy 
prioritou“

„chci 
dál pomáhat 
v posilování 

infrastruktury“ Letos se závodu zúčastnilo 115 závodníků 
v 11 kategoriích, čímž byl o 1 závodníka pře-
konán loňský účastnický rekord. Nejmladším 
účastníkem v cíli byl 9letý Šimon Bína z Hrusic 
a naopak nejstaršími dvojice 73letých vytrvalců 
- Standa Rataj ze Sedlce-Prčice (pro zajímavost 
jeden ze spoluzakladatelů slavného pochodu 
Praha - Prčice) a Honza Mareš z Benešova. 

Absolutním vítězem se stal přední český vytr-
valec (letošní mistr ČR v maratonu, čtyřnásob-

ný vítěz Senohrabského podzimního přespo-
láku, reprezentant ČR v běhu do vrchu apod.) 
Petr Pechek z Kerteamu v čase 22.36 min. Mezi 
ženami zvítězila Lenka Šibravová, taktéž z Ker-
teamu v čase 29.05 min. 

Ve výsledkové listině se rozhodně neztratili 
ani zástupci pořádajícího oddílu „senohrab-
ští lyžníci“. Například Alena Skořepová ob-
sadila ve své věkové kategorii 3. místo v čase 
34.36 min. (celkově mezi ženami 11. místo). 
V kategorii juniorů do 19 let obsadila mladá 
opora Matěj Plášil 2. místo v čase 28.26 min. 
(celkově 18. místo). Dosaženým časem se tak 
Matěj stal nejrychlejším senohrabským zá-
vodníkem.

Za senohrabské lyžníky Honza Oberlander

zÁvod v běhu do kopce hvězdonice - ondŘejov
Lyžařský oddíl tJ Sokol Senohraby uspořádal 
již 18. ročník běhu do kopce Hvězdonice 
- ondřejov. Start 5,7 km dlouhého běhu 
s převýšením 255 m je vždy u Hvězdonického 
jezu na osadě Merida a cíl u kopule největšího 
dalekohledu v Čr na ondřejovské hvězdárně.

Závod založila v roce 1998 dvojice praž-
ských běžců-trampů Jana Požgayová 

s Jardou Macákem a s kamarády běh pořá-
dali až do roku 2009, kdy se pořadatelství 

vzdali a nabídli našemu oddílu.
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!18. 9. 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

Za chvíli budete anglicky rozumět 

od ANGRY až po ZOOM.

Jazyky od A do Z

   dlouholeté zkušenosti s výukou jazyků 
(AJ, NJ, FR, ŠP)

   moderní a příjemné učebny
   desítky kurzů pro dospělé i pro děti
   malé skupinky žáků
   škola členem Asociace jazykových škol
   4 hodiny na vyzkoušení zdarma
   zápisy online

ZAHÁJENY ZÁPISY DO PODZIMNÍCH KURZŮ
tel.: 323 606 096 adresa: 17. listopadu 133/17, 251 01 Říčany

www.LANGFOR.cz

inz_Ricansky-Kuryr_144x215.indd   1 11.08.15   3:04vybíráte si jazykový kurz? vyzkoušejte prověřenou kvalitu – jazyková škola 
lanGFor vás zve do Říčan na dny otevřených dveří 5. a 7. září 2016.

Výuku provádíme pomocí osvědčených metod s důrazem na rozvoj komunikačních 
dovedností. používáme nejlepší dostupné učební materiály, lektoři jsou plně kvalifi-
kovaní s dlouholetou praxí a odpovídajícím vzděláním. učebny jsou vybaveny inter-
aktivními tabulemi; učení je díky této technologii účinnější, snadnější a zábavnější. 

4 hodiny zdarma na vyzkoušení
nestačí-li Dny otevřených dveří, vyzkoušejte si výuku a zúčastněte se 4 hodin 

Vámi vybraného kurzu pro dospělé se zárukou vrácení 100 % kurzovného  
(při odstoupení z kurzu). 

certifikát kvality bureau veritas
V roce 2016 jsme úspěšně prošli certifikačním auditem od nezávislé certifikač-
ní autority Bureau Veritas. tento audit prověřuje shodu procesů školy s novým 

Standardem asociace jazykových škol pro kvalitní výuku. Jsme tzv. certifikovaným 
členem asociace, což je nejvyšší možné potvrzení kvality jazykové výuky v Čr.

zápis začíná – informace máme na webu
Jaké kurzy otvíráme a kolik je volných míst zjistíte na www.langfor.cz. 

těšíme se na Vás.

POHODLNĚ

VÝHODNĚ
a na jednom místě

www.aquapalace.czVíce na *

ELEKTRONICKÁ 
PENĚŽENKA*

60407_ELEKTRONICKA_PENEZENKA_JARO_2016_INZERCE_93x137.indd   1 16.08.2016   11:38:

aquapalace praha
Aquapalace Praha v Čestlicích je svět sám pro sebe. Je to unikátní mís-

to nabízející tolik druhů vodní zábavy, na kolik si jen vzpomenete. Na své 
si přijdou všichni – od malých dětí přes teenagery a rodiče až po seniory. 
Na vodní ploše o rozloze o 2550 m2 najdete bazény, vířivky, jeden a čtvrt 
kilometru skluzavek a toboganů, osm metrů hlubokou potápěčskou jámu 
či 350 m pomalé řeky. Tím ale zábava ani zdaleka nekončí. Zaskotačit si 
můžete v umělých vlnách, vyzkoušet vlastní zdatnost v divoké horské řece, 
zhlédnout unikátní laserovou show a odpočinout si v rozlehlé venkovní za-
hradě nebo v relaxačních zónách. Vodní svět Aquapalace Praha se skládá ze 
tří paláců. První z nich je Palác dobrodružství, který je místem pro aktivní 
vodní zábavu. Každý si může vybrat tobogán, který je mu blízký ať už rych-
lostí, délkou nebo náročností. Tobogany jsou maximálně bezpečné, nicmé-
ně v zájmu dětí jsou věkově odstupňované. Druhý Palác pokladů je skutečné 
centrum rodinné zábavy. Najdete tu dětské bazénky různé hloubky, aby si 
ve vodě mohly hrát děti všech věkových kategorií od těch nejmenších až po 
odrostlejší. „Návštěvníci si tu užijí také pravidelné vlnobití. Další zážitek, 
který si mohou návštěvníci tohoto paláce odnést, je speciální laserová show. 
V Paláci relaxu si vodními sporty či zábavou znavení návštěvníci dopřávají 
odpočinek. Součástí tohoto paláce je ale 19 metrů dlouhý bazén, kolem ně-
hož teče pomalá řeka, což je ideální ke kondičnímu plavání. „V těchto pro-
storách je k dispozici také osm metrů hluboká potápěčská jáma.

Přijďte a užijte si podzim ve velkém stylu! 
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Prádelna Kyselý se tak stala nejmodernější prádelnou v České republice 
a zároveň patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele regionu. Své dobré jmé-
no navíc firma prodává i v zahraničí. 

Ve firmě v současnosti pracuje kolem 160 zaměstnanců, kteří mají zá-
sluhu na tom, že zařízení vypere zhruba 30 tun prádla denně. Vedle práde-
lenských služeb firma dále nabízí půjčování textilií, a to nejen ložního, fro-
té či stolního prádla, ale i prádla personálního. Samozřejmostí jsou i další 
služby spojené s údržbou a obměnou prádla. 

Prádelnou zapůjčené prádlo je vybaveno elektronickými čipy, jejichž pro-
střednictvím jsou jednotlivé kusy sledovány jak během pracího cyklu, tak 
i u zákazníka. Díky tomuto systému zákazník získává podrobné informace 
o množství prádla, které má k dispozici, i o jeho opotřebení. Samozřejmostí 
jsou pro nás operativní dodávky prádla každý den včetně nedělí a svátků.

základní škola navis slaví 5leté výročí!

Naše škola Navis je zde pro vás 
již pět let. Máme radost, co vše se 
za tyto roky zvládlo vybudovat. Je 
to práce učitelů, rodin a všech lidí, 
kteří mají zájem o kvalitní vzdě-
lávání. Za těchto pět let jsme se 
stali bilingvní školou, získali jsme 
ocenění Etická škola stříbrného 
stupně, otevřeli jsme kompletní 
první stupeň a ve školním roce 
2016/2017 nově pokračujeme se 

šestou třídou. Společnými silami 
jsme obnovili školní kapli a zasa-
dili se o růst školy v rámci rodičov-
ského spolku Crescat! (ať roste!).

Filozofii školy vystihují tři zá-
kladní pilíře: Rodina, Vzdělání, 
Osobní vedení. Rodiče uznáváme 
jako primární vzdělavatele a vy-
chovatele svých dětí. Proto se sna-
žíme do školního běhu co nejvíce 
zapojovat i rodiny našich školáků. 
Společnými silami totiž dokážeme 
nepoměrně více, než každý zvlášť.

Máme vizi a věříme jí. Věříme, 
že lidé mohou být šťastní, vzdělaní 
a solidární. Naši učitelé také vědí, 
že bez neustálé práce na sobě sa-
mém nemůžeme dětem dávat to 
nejlepší z nás. Učitel je na naší 
škole nejen člověk, který předává 
informace, je to také přítel, osoba, 

která může v dnešní rozbouřené 
době být vzorem. To ale nezna-
mená, že bychom výuku zanedbá-
vali! Naopak, děti v nenásilném, 
ale podnětném prostředí kvetou 
a mají ze svých úspěchů radost. 
V roce 2016 jsme provedli tes-
tování Kalibro ve 3. a 5. třídě. Ve 
všech testovaných oblastech jsme 
byli vysoko nad průměrem. Ve 3 
třídě v českém jazyce a angličtině 
patříme mezi 20 až 30 % nejú-
spěšnějších škol, v matematice, 
přírodovědě a ekonomických do-

vednostech dokonce mezi prvních 
10 % nejúspěšnějších škol v České 
republice!

I vaši rodinu zveme na plavbu na 
lodi Navis.

Mgr. Jan Vepřek, 

ředitel

Základní škola 

Navis – S rodinou na 

jedné lodi

Škola není pouze místem, kde si děti osvojují nové 
dovednosti a znalosti. Je to také prostředí, ve kterém tráví 
velkou část svého dětství, místo setkávání a rozvoje. Je 
to prostor, kde každý jednotlivec má pracovat na vrcholu 
svého potenciálu v moderním a etickém prostředí.

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

Rodiny využily vzniklý prostor k nejrůznějším účelům např.: k dovolené na 
zotavenou, pobytu v lázních, rekonstrukci bytu, regenerace sil; aby s novou, 
nabyvší energií mohly pokračovat v další péči o své rodiče a osoby blízké. Naši 
službu absolvovaly čtyři klientky, sešly se samé ženy a svůj čas trávily s pří-
jemným kolektivem milých a ochotných pečovatelek a brigádníků, kteří se 
v péči střídali a každý z nich zanechal výrazný dojem v srdcích i hlavách našich 
obyvatelek. Společně pak fungovali jako spolupracující a výkonný tým.

Aktivizační činnosti probíhaly za spolupráce externích pracovníků  
p. Pivoňkové a p. Kubínové, jednalo se o zdravotní a tělesná cvičení pro 
seniory a o vzdělávací, výchovné a sociálně terapeutické činnosti.

A tak se s Miluškou Pivoňkovou protahovaly tělesné schránky za po-
moci tónů relaxační hudby, cvičilo se na židlích s cvičebními pomůckami 
(overbaly, masážními ježky, gumou), stimulovaly se reflexní body (drbát-
ka) a posilovaly svalové skupiny. A když už nastala příjemná únava, přišla 
na řadu „Kratochvilná dopoledne“ a zábavně naučná odpoledne s Evou 
Kubínovou, která pomocí mozkového joggingu procvičila paměť účastnic 
a za použití reminiscenční terapie vyvolala jejich příjemné vzpomínky.

stacionÁŘ olGa ŘÍČany
a odlehČovacÍ pobyty

Zveme Vás, přijďte se podívat a objed-
nejte si pobyt v dalších termínech:

19. 9. – 2. 10., 24. 10. – 6. 11., 
28. 11. – 11. 12. 2016 

Informace ráda a ochotně poskytne 
Pavla Romanová, 

vedoucí denního stacionáře.
Kontakt.: 733 340 028, 323 604 244-6

první červencový termín odlehčovací služby ve Stacionáři 
olga v Říčanech byl úspěšný, svůj účel pomoci rodinám 
s péčí o jejich blízké splnil nad očekávání. 

nejmodernější česká prádelna 
slaví 25 let působení na trhu. 
vyzkoušejte její služby…

Kontakt: Tel.: 317 841 841, email: 
pradelna@pradelna.cz. Neváhejte 
nás kontaktovat během našich 
provozních hodin: Po – Pá: 
7:00 – 17:00¸So: 14:00 – 18:00. Více
informací na www.pradelna.cz, 
případně při návštěvě přímo 
v provozně ve Vlašimi. 

Vlašimská firma prádelna Kyselý, a.s. slaví v letošním roce 
25 let od svého založení. Zásadně zmodernizovala svůj 
provoz výstavbou nové haly, která byla vybavena nejlepší 
dostupnou technologií.

Prádelna Kyselý poskytuje služby 
subjektům z oborů hotelnictví, zdra-
votnictví nebo průmyslu. Namátkou 
lze uvést hotely Marriott, Sheraton 
nebo Corinthia, z oboru zdravotnictví 
pak Psychiatrickou léčebnu Bohnice, 
Rehabilitační ústav Kladruby, Protono-
vé centrum nebo Nemocnici Rudolfa 
a Stefanie Benešov. 

Kvalitní a prověřené stromky, keře, bylinky, 
květiny i cibuloviny nabízí již tradičně zahrad-
nictví Jandl v Dobrém Poli u Kouřimi, které již 
mnozí naši čtenáři dobře znají.

Pestrobarevný podzim
Zatímco užitková zahrada se postupně uklá-
dá k odpočinku a dosazujeme zde jen chybějící 
či nové kousky (jahodníky, rybízy, ostružiníky, 
ovocné stromky), okrasnou zahradu můžete pro-
zářit i pro podzimní a zimní dny. U nás v zahrad-
nictví si určitě vyberete z nádherných a kvalitních 

chryzantém v mnoha barevných odstínech a ve-
likostech, z krásných a odolných macešek, které 
vás při troše správné péče potěší květy i na jaře, 
nebo různobarevných vřesů. Nezapomeňte nyní 
také na výsadbu cibulovin pro zatraktivnění jarní 
zahrádky. Naše podzimní nabídka je však mno-
hem širší, najděte si čas a přijeďte se přesvědčit!

Připomínáme: Podzimní prodejní dny
21. – 23. 10. 2016
Nezapomeňte si do kalendáře včas pozname-
nat tento termín. Otevřeno budeme mít až do  
17 hodin a nabídka bude přizpůsobena pod-
zimnímu a dušičkovému času. Vybrat si bude 
možné z různých typů podzimních dekorací či 
věnečků, chybět nebudou opět macešky, chry-
zantémy i již připravené osázené nádoby.

Zákaznické věrnostní karty
Nakupte za více než 500 Kč, a protože sezóna 
ještě nekončí, máte pro každou další letošní ná-
vštěvu 5% slevu předem zajištěnu!

zahrada: podziMnÍ Čas výsadby nastavÁ

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

Babí léto pomalu doznívá a na řadu přichází 
opět podzimní období. teď je tedy ten nejvyšší 
čas porozhlédnout se po sortimentu, který 
se nabízí pro podzimní výsadby a vylepšit či 
pozměnit vzhled svých zahrádek. 

✽✽ špičkové sudové víno ✽ speciální 
lahvové víno ✽ zákusky z pravé šlehačky 
✽ delikatesy k vínu – sýry, klobásky

✽
Kutnohorská 98, Louňovice, 776 669 961
PO–ČT  13.00-20.00     PÁ  10.00-20.00

SO  10.00-18.00     NE  10.00-17.00

ČerVeNý, bílý 
I růžOVý burČáK

Vinotéka Pohodička pro vás připravila na 
září vybrané lahůdky – nové ročníky nejlep-
ších moravských vín, sýry, domácí paštiky 
a především BURČÁK. „Těšit se můžete 
na výběrový moravský burčák, a to z bílých 
i červených hroznů, specialitou je náš růžo-
vý burčák,“ říká majitelka Zuzka Vávrová. 
„Mám pro své zákazníky jen špičkový, tech-
nologicky správně vyrobený, odkalený bur-
čák, který nám každý druhý den vozí přímo 
pan vinař.“

Zdraví prospěšný burčák nám zaručí očis-
tu krve i trávícího ústrojí. Staří vinaři říkají, 
že burčáku bychom měli vypít tolik, kolik 
nám v těle koluje krve! 

BĚHEM BURČÁKOVÉ SEZóNY 
(ZÁŘÍ) OTEVŘENO KAŽDý DEN 

OD 10 DO 20 HOD.

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

210x100x5
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kontaktujte nás!
inzerce@zaprazi.eu

marketing.zaprazi@seznam.cz
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Zacvič si u nás...
...první vstup platíme my!*

www.aquapalace.czVíce na *

20160815_prvni_vstup_platime_my_inzerce_zaprazi_210x99.indd   1 15.08.2016   12:15:56

Obchod Spirit ZB – květiny, dekorace, dárky – pro vás na září připra-
vil krásné podzimní truhlíky, košíky a vazby, ve kterých nechybí spousta 
barev a nápadů, jenž ke konci léta a nadcházejícímu podzimu patří. Také 
si můžete vybrat ze široké nabídky originálních dekoračních věnců, kte-
ré u vás doma vykouzlí útulnou podzimní atmosféru. „Nebojím se barev 
a ráda k tvorbě využívám originálních přírodnin,“ říká Zdeňka Budínová.

„Mám radost, že se lidem líbí i mé kytice z řezaných květin. Snažím se 
být originální a velice mě baví tvořit společně se zákazníky, kteří mohou 
vidět a také ocenit přípravu. Díky tomu jsou mé kytice skutečně tvořené 
„na míru“ a udělají opravdovou radost.“

V obchodě Spirit vám připravíme i originální dárkové balíčky – máme 
velký výběr svíček (archandělské, čakrové či tělové svíce),éterické oleje, 
vykládací a andělské karty,drahé kameny a šperky z nich, přírodní mýdla, 
konvičky a čaje, ručně šité nahřívací polštářky, španělský olivový olej, oli-
vy, kapary, velkoplodé mandle, koření, ale také certifikovaný med nebo 
skvělé marmelády od českých výrobců…

tvoŘÍMe 
pro radost

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

PŘIJďTE SI K NÁM VYBRAT „SVůJ“ ORIGINÁLNÍ, 
RUČNĚ VYRÁBĚNý, LAPAČ SNů.

319_Tukas_DasRent_210x147_04.indd   1 25.08.16   14:24

Během celého uplynulého škol-
ního roku lektoři i trenéři vybírali 
z kurzů plavání i z hodin školního 
plavání děti, které mají předpoklady 
pro závodní plavání. Na „kemp“ je 
pozváno cca 15 vybraných dětí ve 
věku od 6 do 8 let a všichni účastníci 
finále Říčanského plaveckého pohá-
ru škol z prvních až čtvrtých tříd. De-
set míst je poskytnuto prostřednic-
tvím webových stránek a FB profilu 
dětem, které do bazénu Na Fialku 
nechodí, ale chuť plavat mají. 

A co budoucí závodníky čeká?!
Pro pět pětičlenných skupinek je 
připraven vždy tříhodinový pro-
gram. Hodinu budou malí plavci 

předvádět své plavecké dovednosti 
v bazénu, hodinu budou v tělocvič-
ně prokazovat svou fyzickou zdat-
nost a na závěr je čeká povídání 
o všem okolo závodního plavání. 
Všichni účastníci si domů odne-
sou krom sportovního zážitku také 
certifikát absolventa „kempu“, pa-
mětní „placku“ a drobné dárky. Ze 
všech dětí budou ty nejlepší vybrá-
ny do závodního plaveckého oddílu 
PLAF. Uspořádání „kempu“ pod-
pořilo v rámci grantového progra-
mu město Říčany. Bez této pomoci 
by akci nebylo možné zrealizovat 
a proto městu a také T.J. Sokol Ří-
čany a Radošovice děkujeme.
plaf.webnode.cz a facebook/plafricany/

hledÁ se Český 
Michael phelps
od pátku 9. 9. do neděle 11. 9. 2016 se bude v bazénu na Fialce hledat 
mezi dětmi český Michael phelps. plavecký oddíl pLaF Říčany ve 
spolupráci s plaveckou školou na Fialce na tyto dny připravil náborový 
„kemp“ pro děti, které rády plavou a chtěly by se stát závodníky. 

WWW.AUTO-STAIGER.CZ

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

OPEL 500
» Jen 500 vozů
» Slevy až 
     250 000 Kč
» Pouze od 
     19. do 24. září

POSPĚŠTE SI, MIZÍ RYCHLE!
Slevy až 250 000 Kč na 500 vozů Opel. Pouze od 19. do 24. září 2016.

Navíc získáte:  Originální střešní nosič v hodnotě až 5 000 Kč zdarma 

 Zimní pneumatiky zdarma při  nancování Opel Finance

 Značkové pojištění Opel se spoluúčastí již od 0 %

 Vybrané originální příslušenství Opel se slevou až 50 %

OPEL 500

let
záruka5

1. servisní 

prohlíd
ka ZDARMA

»» Jen 55000  vozů
»»»» SSlel vy až 
     25050 00000  Kč
»» PPououzeze od 
     19. do 24. září

OPEL 500

1. servisní 

prprohohlíl dka ZDARMA
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Podle zákona 201/2012 Sb. §17 
odst. 1, písm. h) je každý majitel 
spalovacího zdroje na pevná pa-
liva, který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu, povinen 
provádět jednou za dva roky kon-
trolu technického stavu a provozu 
tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 
musí první kontrola proběhnout 
nejpozději do 31. 12. 2016.

„Podle zákona povinnou kon-
trolu kotle smí provádět osoba 
odborně způsobilá a řádně pro-
školená výrobcem. Proto jsme 
absolvovali školení a můžeme 
vám tuto službu nabídnout,“ říká 
jednatel firmy Michal Pechlát. 
„Osvědčení máme na kontrolu 
kotlů ATMOS, OPOP, DAKON, 
VIADRUS a další. Pokud provo-
zovatel neprovede jednou za dva 
kalendářní roky kontrolu technic-
kého stavu a provozu spalovacího 
stacionárního zdroje, tak se vysta-
vuje riziku uložení pokuty až do 
výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou 
osobu nepodnikající anebo až do 
výše 50 000 Kč, jde-li o podni-
kající fyzickou osobu nebo oso-
bu právnickou. Kontrola se týká 
nejen kotlů, ale i například i krbů, 

které jsou napojeny na ústřední 
vytápění. Kontrola technického 
stavu a provozu spalovacího sta-
cionárního zdroje na pevná paliva 
podle zákona o ochraně ovzduší, 
nemá nic společného s čištěním, 
kontrolou a revizí spalinových 
cest, což se provádí podle vyhláš-
ky č. 34/2016 Sb.“ 

Musím protokol o provedené 
kontrole předložit do konce roku 
2016 na obecní úřad? 

„K předložení protokolu o pro-
vedené kontrole budete vyzváni 
obecním úřadem s rozšířenou pů-
sobností. Vyčkejte tedy na výzvu.“

Objednejte si kontrolu již 
nyní! Stále si můžete vybrat 
termín kontroly. Pokud nechá-
te kontrolu na později, volných 
termínů bude ubývat. Objednat 
našeho pracovníka si můžete 
kdykoliv díky speciální telefon-
ní lince 323 603 444, na které 
se lze objednávat v pracovní 
dny od 7 do 15 hod. Vaše objed-
návka bude zaregistrována a vy 
dostanete přesnou informaci, 
v jaký den a v kolik hodin k vám 
kominík přijde.

InzerceInfo pro vás

DĚTSKÉ 
KURZY

Rezervace na telefonním čísle +420 267 310 506 
nebo emailem na info@sokolovnapruhonice.cz

Začínáme 5. 9. 2016

Kurzy pro děti od 2 do 17 let
Čas konání kurzů: od 10 do 18 hodin 

SPORTOVNÍ KURZY:
maminky s dětmi, tanečky pro nejmenší, sportovní 
všestrannost, základní gymnastika, judo, atletická 
přípravka, dětská zumba, sCOOL golf, junior Be-Fit, 
kickbox, jóga pro náctileté

KREATIVNÍ KURZY:
deskové hry, kreativní mix mini, dramaťák, čtenářský 
kroužek, kytara, kreslení, keramika

od září  2016 do ledna 2017

SOK_det_kurzy_podzim_92x231.indd   1 17.08.16   15:32

renault.cz

TALISMAN_L+K_outdoor_CZ_210x297_dealer.indd   3 19.05.16   11:05

renault auto-pilaŘ spol. s r.o.
Černokostelecká 268, 251 01 Říčany,Česká republika
tel: +420 323 610 334
www.auto-pilar.cz

prvnÍ kontrola MusÍ 
proběhnout nejpozději 
do konce roku

Podle §41 
odst. 15 musí první 

kontrola spalovacího 
zdroje na pevná paliva, 

který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu, 

proběhnout nejpozději 
do 31. 12. 2016.
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DOVOZ VODY/ ODVOZ ODPADNÍCH VOD (jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 Tomáš Rychta – Štíhlice

SuCHé pALiVOVé 
a krbové dřevo

peLeTY a BriKeTY
Štěpkování větví do průměru 10 cm

Sklady-odběrná místa: 
prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)

Otevírací doba: po-pá: 7-17 So:7-13
Ceník: www.broukal.cz

210x100x5
2730

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

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

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

opravy chladniČek,
MrazniČek – ab servis

Jaroslav Kubíček
tel.: 603 464 367

pod Jiřím 205
Mirošovice

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

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

dodávková autodoprava 
web:akmtrans.cz

tel.: +420 702 025 594

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

klemPíŘské 
a Pokrývačské 

Práce

Kurz základní poslušnosti
pro všechna plemena psů 
i křížence od 3. 9. na cvičišti 

na Strašíně. 
Info: pí. Kosanová
tel. 733 676 172

Jazyková škola Langfor hledá 
lektory aj a dalšÍch jazykŮ 

s praxí a VŠ, pro kurzy v Říčanech, 
praze a okolí. Spolupráce na ŽL 
nebo Dpp. info: www.langfor.cz

Přijmeme prodavaČe/Čku na 
prodejnu maso-uzeniny 

v Říčanech. Mzda od 13.000 Kč. 
Volejte 725 263 672.

Legner Hotel Zvánovice – lesní lázně 
(u ondřejova) přijme kolegy/kolegyně na 

pozice číšník / servírka, recepční 
pokojská (hlavní pracovní poměr i brigádně). 

Více informací na tel.: 724 104 148, 
zvanovice@legner.cz www.lesnilazne.cz

V září nabízíme výborná vína 
ročníku 2015 z vinařství Šoman 
(Dolní Dunajovice - Pálavská ob-
last) včetně Frizzante (Zweigeltre-
be rosé) a zajímavá biodynamická 
vína z Kutné Hory, například Ca-

bernet Blanc, Hibernal, Jakubské 
a Pinot Noir.

K vínům si u nás můžete zakou-
pit vakuově balené kozí sýry a zele-
né olivy s mandlí nebo pomerančo-
vou kůrou.

V doprodeji jsou nyní za zvýhod-
něné ceny některá bílá a růžová 
vína starších ročníků.

doporuČujeMe:  
vÍna z Čech a Moravy

Vinotéka na náměstí - Náměstí Emila Kolbena 476, Strančice, 
tel.: 731 747 740, otevírací doba: úterý-pátek 12-20 hod.
sobota 12-18 hod. Bližší info na www.vinotekastrancice.cz
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Zemní práce
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

777 035 666

vÝMĚN
a SkeL

 

ZDARMA 

a ZaPŮ
JČeNÍ v

oZU 

ZDARMA

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

Muay thai
thajský boX 

v Říčanech  
www.thaiboxricany.cz
tel.: 602 619 505

Přijmeme 

truhláře na HPP
nebo živnost.

Provozovna ve Zvánovicích.
Možno nastoupit ihned.

mobil 603 203 559
www.TruhlarnaProchazka.cz

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

Modely 2017

jsme blíž než si myslíte...

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

kamenictvijordan@seznam.cz

DOMOV 
PRO SENIORY

SVĚTICE  
Praha-východ

PŘIJÍMÁ KLIENTY

příjemné prostředí 
odborná péče

 registrovaný poskytovatel

Info: J. Havlíčková
tel.: 704 164 654

tel. č.: 776 608 738

Restaurace 
a penzion U Sapíků

Klokočná 8
přijme

kuchaře, kuchařky, 
číšníky, servírky 

(rozšíření provozovny)

hotel@klokocna.cz
tel. 739 495 793

Farmářské trhy nad Černými lesy
Začátkem roku 2015 se kamarádky Iva Kamínková 
a Radka Jásková rozhodly, že začnou v Kostelci nad 
Černými lesy pořádat farmářské trhy. Vedla je chuť 
přispět k oživení nám. Smiřických a touha nabídnout 
kvalitní a čerstvé regionální produkty, v souladu se 
sezónou. Uskutečnilo se již 10 trhů, na kterých se 
vystřídali prodejci s ovocem, zeleninou, mléčnými 

výrobky, uzeninami, čerstvými rybami, bylinkami, kořením, pečivem, 
medem, přírodními šťávami, květinami, řemeslnými výrobky atd. 
Organizátorky mají také vlastní stánek, s nabídkou kávy, dortů, buchet 
a koláčů. Na trhu se nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky. Pomyslným 
vyvrcholením každé sezóny je adventní trh, konaný ve spolupráci s městem 
Kostelec n. Č. lesy a terapeutickým centrem Modré dveře.

Farmářské trhy V kOstelCi: 17. 9. a 15. 10. 2016 od 8 - 12 h

Největší výrobce velkoplošných 
dekorací v ČR – S.O.S. – 

DEKORACE, s.r.o.

přijme brigádníky na výrobu 
a montáž vánočních dekorací. 

Nabízíme práci na směny,
 plat 90 – 120 Kč čistého/hod., 

nástup IHNED, pracoviště v Praze 4 
v Kunraticích. Možnost pracovních 

cest po dobu brigády - cca 5 měsíců. 
Pište na personalni@sosdekorace.cz 

nebo volejte na tel: 605 226 269. 
Těšíme se na Vás!
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Inzerce

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

ZapraZi.eu  |  2726  |  ZapraZi.eu

Inzerce Inzerce

210x100x5

2730

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

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

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

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

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

Na paletě 1050 kg.

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

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

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

OpraVy CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS

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

advokátní kancelář 
u metra Háje, praha 4 

– veškeré právní služby 
občanům a podnikatelům

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

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

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

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

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

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

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

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

jarní slevy

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

slevy

Bytové družstvo pronajme byt 
v Mnichovicích, Husova 810, 

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

tel.: 739 427 978

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

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

elen

dominika

klára

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

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

Info na tel.: 602 235 005 

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

PRODEJ
www.ondrejov.com

PrOdeJ třÍdĚné 
kOmPOstOVané 

Zeminy

akCe
420 kč + dPh 

za m³ 
+ dOPraVa

Pro velkoodběratele sleva 

kOntakt:

777 322 135 

nově otevřená 

kOmPOstárna 
srBÍn 

nabízí uložení 
bioodpadu po tel. 

dohodě pro soukromé 
osoby i firmy.

Odvoz lze zajistit. 
dále nabízíme 
prodej tříděné 

zahradní zeminy. 

tel.: 777 322 134

ČAlouNictvÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

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

BeTON Strančice s. r. o.

b
e

to
n

á
rk

a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice 
Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

NOVINKA,
KTEROU
NEPŘEHLÉDNETE

skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Poznejte nový rozměr služeb značky ŠKODA

Vytvořili jsme pro vás moderní autosalon v duchu nového 
designového jazyka značky ŠKODA. Najdete v něm špičkové 
zázemí pro všechny vaše motoristické potřeby – od široké 
nabídky nových i ojetých vozů, ŠKODA Originálního příslušenství, 
přes profesionální autoservis až po služby pneuservisu, včetně 
uskladnění vašich kol. Přijeďte se přesvědčit osobně a odhalte, 
co všechno pro vás dokážeme udělat. Těšíme se na vás.

Untitled-61   1 9.8.2016   15:02:10

Inzerce

MŠ klasického životního stylu 
pro dě�  2-7 let 

bez ohledu na bydliště. 
Přihlášení kdykoliv, možnost 
zkrácené docházky. Přijímáme 

i dě�  ze státních školek. 
Pondělí - pátek 6:30-17:00 h
DOUBRAVČICE  (Český Brod)

605 878 825, 730 332 030
www.ms-lednacek.cz

VIP
Říčany, Černokostelecká 245/67

Vaše realitní kancelář
pro ŘÍČANY a okolí

    Jana
Karlachová     Monika

    Pešková
         Filip

      Kovařík

Tel.: 606 815 838, e-mail: vip@re-max.cz

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO TÝMU
Pracujte ve své lokalitě, bez kolon
a dojíždění - buďte svými pány!

neFinanČnÍ sbÍrka na podporu depozitu psÍho 
Útulku v hornÍch chvatlinÁch u zÁsMuk

termín: 1. 10. 2016 od 9 - 12 h
místo: před garáží OÚ louňovice u hřiště TJ Slavia

uvítáme: matrace, misky, granule, těstoviny, 
odčervovací tablety, přebytečný st. materiál atd.
pořádá: Spolek staromilců, tel.: 721 721 270

Pomůžeme 
Vám zbavit 
se dluhů

• nejste schopni splácet své dluhy a žijete ve stresu? zavolejte
• jste zadlužení a berete si další půjčky na úhradu půjček 

předcházejících? – zavolejte
• jste osvČ a nevíte si se splácením dluhů rady? – zavolejte
• hrozí vám exekuce a vymahači vám olepují dveře? – zavolejte
• Máte již předepsanou dražbu na vaší nemovitost? – zavolejte

je čas začít žít - nadechnout se a začít znovu!

tel.: 602 339 233, pomoc@oddluzenka.cz

kontaktujte nás na e-mailech:
inzerce@zaprazi.eu

marketing.zaprazi@seznam.cz 
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garážová vrata

předokenní rolety

vjezdové brány

venkovní žaluzie

ěnlp ýv évotolp

Říčany 774 224 878
ricany@rollo.cz

... pro Váš dům přímo od vý robce

www.rollo.czwww.rollo.cz
Corolla_cerven_2016_Tsusho_Praha_210x297.indd   1 12.08.16   14:14

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

www.oploceni-ploty-pletivo.cz

•	PNEUSERVISNÍ	SLUŽBY	NA	POČKÁNÍ
•	MOŽNOST	USKLADNĚNÍ	ZÁKAZNICKÝCH	
 PNEUMATIK
•	ČIŠTĚNÍ	INTERIÉRŮ	VOZIDEL
•	DOPLŇKOVÝ	PRODEJ	(autobaterie,	propan-butan	atd.)

AKCE:
DOPRODEJ LETNÍCH PNEU ZA SKLADOVÉ 
CENY DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
VÝHODNÉ CENY ZIMNÍCH PNEUMATIK

PNEU-CENTER TOMIC
Tel.: 321 697 575, 739 096 475

www.tomicpneu.cz

Kostelec n. Č. lesy - Kutnohorská 24

VÝHODY OPROTI INTERNETU:
•	osobní kontakt, poradenství, přímá prohlídka a po-

rovnání pneu, okamžité převzetí zboží při placení...
•	6měsíční garance na nové pneumatiky Pirelli 

(zdarma nová pneu v příp. poškození)

ZDARMA VYVÁŽENÍ PNEU
při nákupu nových pneu a s tímto kuponem.

Akce končí 2. 10. 2016.

✁




