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 Zprávy z obcí (str. 23)

SETKÁNÍ VOZÍČKÁŘŮ se uskuteční 18. března v tělocvičně SKC 
Ondřejov. Sdružení SRDÍČKO zve vozíčkáře, jejich rodiny, 
přátele a další občany, kteří se chtějí společně pobavit.

 Info pro vás (str. 20)

Kotlíkové dotace 
jsou zpět! Chcete 
si pořídit nový 
kotel? Poradíme 
vám jak na to.

Jak se dnes žije 
ve Struhařově? 
Přečtěte si rozho-
vor se starostkou 
Dagmar Zajíčkovou 
a Jindřichem 
Hroudou.

 Zprávy z obcí (str. 4)

Štiřínský Kros 
s Tomášem 
Dvořákem již 
22. dubna
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Dopřejte si 5 let bezstarostné jízdy
Výrazná kvalita vozů Hyundai nám dovoluje nabídnout 
dlouhodobou záruku, díky níž mají naši klienti jistotu, 
že o jejich vůz bude špičkově postaráno. V roce 2009 
jsme byli první automobilkou, která majitelům svých 
vozů poskytla 5letou záruku. Dnes jsme jedinou 
automobilkou, která poskytuje u všech osobních 
modelů 5letou komplexní záruku bez omezení ujetých 
km jako standard.

Vztahuje se moje záruka i na cesty v zahraničí?
K vozu značky Hyundai získáváte i celoevropskou záruku bez 

omezení ujetých kilometrů. Záruka se také vztahuje na výrobní 
vady vozidla.
Jak často si musím nechat prohlédnout své auto?

Minimálně jednou ročně nebo dle najetých kilometrů musí-
te absolvovat pravidelnou údržbu vozu. Rozsah prací závisí na 
konkrétním modelu vozu, jeho stáří a najetých kilometrech. Tato 
prohlídka je standardně zpoplatněna. Zdarma nad rámec pra-
videlné údržby nabízíme jednou ročně po dobu pěti let možnost 
absolvovat základní kondiční kontrolu vozu.
Jak mám řešit případné problémy s vozem na dovolené v 
zahraničí?

Stačí zavolat na kontaktní telefon uvedený na asistenční kar-
tičce, kterou jste obdrželi při koupi vozu. Asistenční pomoc v 
případě nepojízdnosti vozidla z důvodů výrobní vady platí pro 
celé území Evropy. Navíc máte možnost využít asistenční služ-
by v rámci České republiky nad běžný rámec i v případě vybití 
akumulátoru, defektu pneumatiky, ztrátě nebo poškození klíčů, 
nedostatku či záměně paliva.
Jedinečné pojištění

Hyundai pojištění nabízí majitelům vozů Hyundai jedinečné 
služby za výjimečně atraktivní cenu.

 0% spoluúčast
 Povinné ručení zdarma

CENTRUM VALOUŠEK
PRAHA – CHODOV
Vždy Vám dáme dobrý důvod 
proč si vybrat Hyundai u nás!

 Možnost využití náhradního vozidla z programu permanentní 
mobility

 Hyundai GAP

NAVÍC JEN U HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK
DÍKY VIP SERVISNÍMU PROGRAMU UŠETŘÍTE AŽ 10 000 KČ 

Kuponová knížka VIP Servisního programu vám umožňuje 
ušetřit až 10 000 Kč v průběhu 5 let. Získat ji může každý klient, 
který zakoupí nový nebo zánovní vůz Hyundai v našem autosa-
lonu, nebo přijede na garanční prohlídku do našeho servisu.
Pro vaši bezpečnost nezapomeňte na jarní prohlídku vašeho 
vozu. Klienti Hyundai Centra Valoušek mohou díky VIP Servis-
nímu programu pořídit všechny služby s výraznou slevou.

 Kde nás najdete
Hyundai Centrum Valoušek s.r.o.
Ke Stáčírně 2292/19
Chodov Praha 4
Telefon recepce: 272 930 404
E-mail: hyundai@hyundaivalousek.cz
www.hyundaivalousek.cz

 V níže uvedených dnech a hodinách pro Vás máme otevřený  
autosalon i servis Hyundai
PONDĚLÍ - PÁTEK :   7:30 - 18:00
SOBOTA:                     9:00 - 13:00
NEDĚLE:                      ZAVŘENO

DÍKY VIP SERVISNÍMU PROGRAMU UŠETŘÍTE AŽ 10 000 KČ 

Zveme vás na jedinečný koncert  22. dubna od 19 hod.
Letos slaví Jiří Tichota, zakladatel a umělecký vedoucí 
Spirituál Kvintetu, 80 let. V Ondřejově mu s radostí 
popřejeme.
PŘEDPRODEJ vstupenek byl zahájen  v Cukrárně 
sv. Ondřeje na náměstí. Cena 240 Kč, na místě 280 Kč. 
Mimořádné hromadné objednávky můžete zadávat on-line 
na www.obecondrejov.cz/skcentrum nebo volejte 
na tel.: 777 668 212.

MIMOŘÁDNÝ KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově

DIVADLO U22 – UHŘÍNĚVES

Předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz
nebo v Divadle U22, ulice K Sokolovně 201,
www.divadlou22.cz, telefon 725 936 914.

STŘEDA 26. DUBNA V 19:30

HOP TROP

DIVADLO U22 – UHŘÍNĚVES

Předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz
nebo v Divadle U22, ulice K Sokolovně 201,
www.divadlou22.cz, telefon 725 936 914.

ÚTERÝ 14. BŘEZNA 2017 V 19:30

NEZMAŘI
Milí čtenáři!
Máme radost, že se rodina „Zápra-

žáků“ rozšiřuje. Od března bude časopis 
vydáván i v Dolních Břežanech. Náklad 
byl navýšen na 23 500 kusů a lidé Zápraží  
najdou v poštovních schránkách nebo na 
distribučních místech. 

Na loukách mezi Štiřínem a Všedobro-
vicemi se bude v sobotu 22. dubna konat 
další ročník dnes již velmi populárního 
přespolního běžeckého závodu Štiřín Kros 
2017. Akce bude opět pod patronátem 
hvězd světového sportu, kterými jsou 
Bára Špotáková,  Tomáš Dvořák, Roman 
Šebrle a Pavel Maslák. Veškeré finanční 
prostředky, které se získávají při registraci 
účastníků závodu a od dobrovolných dárců 
budou věnovány oddělení pro předčasně 
narozené děti Gynekologicko-porodnické 
kliniky 1. lékařské fakulty a VFN v Praze, 
kterou většina lidí zná pod názvem „Po-
rodnice u Apolináře“.  Bližší informace 
naleznete  na: www.kros-stirin.cz.
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Zprávy z obcí Zprávy z obcí

V	PRŮHONICÍCH	ZAČÍNÁ	SEZONA
Milovníky	přírody	zveme	do	Průhonického	parku,	
kde	si	v	Galerii	Natura	mohou	prohlédnout	
výstavu	obrazů	malovaných	voskem	
výtvarnice	Markéty	Kočkové	
(1.	-	31.	3.	2017).

Garden	Pass,	společná	vstupenka	
do	Průhonického	parku,	Dendrologické	
zahrady	a	Botanické	zahrady	hl.	m.	Prahy	
je	v	prodeji	od	1.	dubna	2017!

www.gardenpass.cz
www.pruhonickypark.cz

Struhařov má věkový průměr 
obyvatel zhruba 40 let. Poloha 
obce poblíž Prahy láká stále nové 
zájemce, je to tak?
   DZ: To je pravda, o obyvatele ani 
tzv. stárnutí obce strach nemáme. 
Každým rokem je počet obyvatel 
vyšší, stěhují se k nám mladé páry 
i celé rodiny. V současné době zde 
žije na 800 trvale hlášených obyva-
tel. Ale máme i poměrně rozsáhlé 
chatové osady; především přes léto 
se tak počet osob v obci zdvojnáso-
buje.
    JH: Důvodů, proč je o obce zá-
jem, je myslím ale mnohem více 
-  dobrý stav místní infrastruktury, 
služby, společenské dění, přírodní 
zázemí, soudržnost obyvatel i akti-
vita vedení obce…

S jakými pocity jste opouštěl po 
letech svého starostování místní 
úřad? Povedlo se Vám plnit Vaše 
původní představy? 
   JH: V prvních svobodných vol-
bách získali důvěru lidé, kteří na 
základě svého vzdělání, praktic-
kých zkušeností ze svých profesí 
i osobních vlastností chtěli a měli 
možnosti udělat to nejlepší pro 
svou obec. To byl základ všeho. 
Jsem rád, že jsem k nim patřil. Po-
dařilo se nám mnohé. Namátkou: 
posílení a kompletní rekonstrukce 
elektrorozvodné sítě a zemní ka-
belizace telefonní sítě, přístavba 
budovy mateřské školy, stanovení 
rozvojových území obce a zpra-
cování územního plánu nebo pří-
prava základní dokumentace pro 
stavbu vodovodu a kanalizace. Z 
toho ze všeho dodnes obec čerpá. A 
nejen díky tomu je Struhařov vždy 
o krok napřed před svým okolím.

Jak se dnes žije ve Struhařově?
Obklopena lesy přecházejícími ve Voděradské bučiny 
a s historií, sahající až do 14. století, se nachází jihový-
chodním směrem od Říčan obec Struhařov. Současná 
starostka paní Dagmar Zajíčková prozradila, jaký život 
obec svým obyvatelům nabízí a jaké jsou plány do budouc-
na. Bývalý dlouholetý starosta a místní rodák pan Jindřich 
Hrouda pak připomenul novodobou historii obce, tedy to, 
co stojí za dnešní podobou obce.

Dost často se stává, že obyvatelé 
obcí si stěžují na nedostatek 
kulturního vyžití a možností spo-
lečenského života. Jak je tomu ve 
Struhařově?
   JH: Struhařov má štěstí v tom, 
že se zde zachovaly aktivní spolky 
před rokem 1989 a následně až 
do současnosti. Sbor dobrovol-
ných hasičů, Baráčníci a TJ Sokol 
mají tradici, členové znají místní 
poměry, vychovávají si průběžně 
nástupce a stojí za řadou aktivit, 
podporujících celkový rozvoj a ži-
vot obce. Koncerty, akce pro děti, 
sportovní dny nebo adventní pro-
gram… Máme také závody v běhu, 
Neckyádu, Houbobraní, Zpívání 
pro seniory či Rozlučku s létem.

DZ: Důležité je také to, že spolky 
spolupracují nejen navzájem mezi 
sebou, ale také s obcí. Činorodý 
je také náš Rybářský spolek nebo 
Struhadlo, sdružení zaměřené na 
děti. Při sestavování ročního kul-
turního kalendáře je již těžko najít 
v sezoně termín, kdy by se něco 
nedělo.
Co považujete za svou prioritu 
pro další období, co byste chtěla 
v obci ještě změnit, který projekt 
realizovat?
  DZ: Víc lidí v obci znamená víc 
potřeb a požadavků, víc nápadů. 
Ale postupujeme cíleně, mnohé 
se již podařilo, včetně úspěšně 
schválených dotací na naše různé 
projekty. Rádi bychom proto po-
kračovali v přípavě projektu svaz-
kové základní školy spolu s Ond-
řejovem, Zvánovicemi a Kalištěm, 

uskutečnili výstavbu chodníků po-
dél hlavní silnice směrem na On-
dřejov, připravili realizaci stezky 
Krásné vyhlídky II.,optimalizovali 
kompostárnu, vodovod a spolu se 
Sokolem zrekonstruovali fotbalo-
vé hřiště. Letos pořizujeme nové 
CAS pro naše hasiče. Otázkou je 
stále také využití budovy bývalé 
školy na návsi a její rekonstrukce. 

Obec Struhařov vás srdečně zve na oslavy
620 let STRUHAŘOVA   9. - 10. června 2017

Připravujeme velký průvod obcí, jarmark, bohatý kulturní program na pódiu u 
rybníka, u hasičny i fotbalového hřiště.

 Čeká Vás spousta dobrého jídla, pití a hlavně zábavy.  

www.struharov.cz

Je to tak, že je stále co zlepšovat a 
udržovat.

Letos Struhařov oslaví výročí 620 
let od první písemné zmínky. K 
čemu se zápis vztahuje?
  JH: První písemná zmínka o 
obci pochází z roku 1397, kdy ze-
man Mikuláš Bejček nechal do 
zemských desek zapsat koupi vsi 
Struhařov. V místech kde se dosud 
říká „Na hradě“, byla jeho zeman-
ská tvrz. Tuto informaci získala v 
roce 1996, po usilovném hledání v 
archivech, paní Marie Kadlecová, 
v té době zástupkyně místostarost-
ky a také dlouholetá knihovnice. 
Díky ní a jejímu synovi naše obec 
zaplnila některá bílá místa ve své 
historii.

Dolnobřežansko je atraktivní 
oblastí pro příměstskou turisti-
ku. Nechybí tu krásná příroda  
ani historické památky. Mezi 
nejvýznamnější patří  keltské 
oppidum Závist, které bylo v roce 
1989 prohlášeno Národní kul-
turní památkou. Této význam-
né památce je také věnována 
muzejní expozice v Regionální 
informační centru, kam vás 
srdečně zveme. 

Muzejní expozice seznamuje 
návštěvníky s místní mimořádně 
bohatou historií od pravěku až po 
dnešek. Ústředním bodem expozi-
ce je zcela unikátní ZÁVIST CAVE. 
Jedná se o audiovizuální jeskyni, 

V informačním centru Dolní Břežany 
najdete audiovizuální keltskou jeskyni

ve které probíhá 3D projekce. Pro-
střednictvím animovaného filmu, 
který trvá cca 10 minut, se ná-
vštěvníci přenesou do historie a při  
virtuální procházce po keltském 
hradišti a jeho okolí se seznámí se 
životem našich předků. 

Expozice je dále tvořena čtyřmi 
výstavními sloupy, které předsta-
vují pilíře lidských činností, které 
v různých formách přetrvávají do-
dnes. Tyto sloupy reprezentují ze-
mědělství, jako určující faktor lid-
ské kultury, lov a činnosti spojené s 
lesem, rybolov a včelařství. 
Na expozici v informačním cent-
ru navazují dva venkovní pozná-
vací okruhy, které návštěvníkům 

umožňují vnímat krajinu v jejím 
historickém kontextu.  

Jednotlivá zastavení jsou rozšíře-
na o virtuální prohlídky doprovod-
ných materiálů prostřednictvím 
QR kódů. Na displejích mobilních 
zařízení si návštěvníci mohou zob-
razit texty, fotografie a komentáře 
odborných průvodců.  Obě trasy 
nabízejí dětským návštěvníkům 
možnost získat odměnu za splnění 
úkolu. 

Regionální informační centrum 
nabízí také vzdělávací programy 
pro děti z mateřských, základ-
ních škol i středních škol. 
Děti zde mají jedinečnou příleži-

tost seznámit se, zábavnou a neo-
třelou formou, s pravěkou historií, 
archeologií a keltskou kulturou. 
Vzdělávací programy zahrnují 
také zábavné workshopy, v rámci 
kterých si děti mohou vyzkoušet 
například, jak se na tkalcovském 
stavu vyráběly látky nebo princip 
odemykání keltského zámku. S 
pravěkým způsobem lovu se se-
známí při lukostřelbě a hodu oště-
pem. Na raznici si mohou vyrobit 
repliku keltské mince a z modelo-
vací hlíny vymodelovat nádobky 
nebo lidské či zvířecí figurky. Malé 
badatele jistě potěší také archeolo-
gické pískoviště, které ukrývá řadu 
zajímavých předmětů. 

Zacvič si u nás...
...první vstup platíme my!*

www.aquapalace.czVíce na *
Vstup zdarma vám bude umožněn 
po předložení tohoto inzerátu 
na recepci Fitness Aquapalace Praha.

20170213_prvni_vstup_platime_my_inzerce_zaprazi_210x99.indd   1 13.02.2017   10:42:14
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Firma Kominictví Pechlát 
provádí kontrolu a čištění 
spalinových cest i během 
topné sezóny. „Pokud máte 
pocit, že není vše v pořádku, 
objednejte si kominíka 
ihned a nečekejte na konec 
topné sezóny,“ doporučuje 
jednatel firmy Michal 
Pechlát. 

„Objednat našeho pracovníka 
si můžete kdykoliv díky speciální 
telefonní lince 323 603 444, na 
které se lze objednávat v pracovní 
dny od 7 do 15 hod. Vaše objed-
návka bude zaregistrována a vy do-
stanete přesnou informaci, v jaký 
den a v kolik hodin k vám kominík 

přijde. Díky kontrole a vyčištění 
komína se zvýší bezpečnost provo-
zu kotlů, krbů i kamen. Neriskujte 
své zdraví a škody na majetku.“ 

Provádíme kontroly kotlů a ka-
men těchto značek: DAKON, VI-
ADRUS, ATMOS, OPOP, ROJE, 
BUDERUS, PRITY, JUNKERS, 
SLOKOV a HAAS-SOHN.

Nyní vám nabízíme slevový 
kupón, díky němuž můžete ušetřit 
100 Kč z celkové částky za kontrolu 
a čištění komína. Pokud při tele-
fonické objednávce upozorníte na 
to, že máte kupón ze Zápraží, bude 
vám odečteno 100 Kč ze standardní 

ceny čištění, a to u každého komí-
na (to znamená, že při 2 komínech 
bude cena nižší o 200 Kč). Sleva 
platí pro všechny objednávky do 
31. 3.  2017. 

Info pro vásZprávy z obcí

PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 203 155, mob.: +420 602 242 726, www.fiat-profiautocz.cz07832 - 03389 Fiat Range Billboard 510x240__CZ_PRESS.indd   1 25.07.16   11:37

                                                      Vozy ihned k dodání!

  Říčany nežijí pouze ragby, které 
je ve městě velmi populární. 
Stále větší oblibu si získává i 
florbal. V současné době má 
FBC Říčany přes 150 členů, což 
je slibné číslo. Jaké byly začátky, 
jsme se zeptali zakladatele klubu 
Jiřího Prosa. 

 „Všechno to začalo na podzim 
v roce 2010. Tehdy desetiletý syn 
chtěl hrát florbal, ale  do Prahy 
jsme ho vozit nechtěli. Měl spolu-
žáka, který chtěl také hrát a když 
jeho tatínek byl ochoten se do 
trénování zapojit, bylo v podstatě 
rozhodnuto a založili jsme vlast-
ní klub. Osobně mám zkušenosti 
jako hráč i trenér mládeže na Cho-
dově. V Říčanech jsme začali s tím, 
co nám bylo nejbližší, s kategorií 
kluků ročníků 1999 – 2000. Pak se 
k nám přidali další tátové, včetně 
mého bývalého spoluhráče a ten si 
vzal na starosti mladší děti. 
Co všechno se již podařilo?

Osobně jsem pyšný na to, co 

Když se tátové dohodnou, aneb říčanské 
florbalové nadšení

jsme za těch několik let dokázali. 
Pořídili jsme vlastní sadu manti-
nelů, vybudovali jsme kompletní 
strukturu družstev od přípravky 
až po muže, všechny kategorie se 
účastní oficiálních ligových soutě-
ží, v nichž si naše první týmy vedou 
velice dobře a dokáží hrát vyrov-
nané zápasy i s vrstevníky z mno-
hem větších klubů s delší tradicí. 
Zvládáme nárůst členské základny 
a celková úroveň klubu má stoupa-
jící tendenci. 
Jaké máte cíle?

 V podmínkách které máme,  
i když nejsou úplně špatné, to na vr-
cholový florbal prostě není. Máme 
takové ambice, abychom hráčům, 
kteří se chtějí florbalu opravdu 
věnovat, umožnili hrát v našich 
prvních mládežnických týmech na 
špičce regionu Praha a střední Če-
chy.  Chceme jim zabezpečit zdra-
vý sportovní rozvoj včetně kondič-
ní přípravy, rozvoje koordinace  
a kompenzačních cvičení. Budeme 

rádi, když budou kluci i holky věr-
ni našemu klubu, abychom se po-
stupně v mužské kategorii posou-
vali do vyšších soutěží. Pokud ale 
bude mít někdo opravdu dostatek 
talentu a hlavně vůle dotáhnout to 
ve florbale do nejvyšších pater, ne-
budeme nikomu bránit v realizaci 
svého snu a přestupu do některého 
špičkového oddílu. Naopak bude-
me držet palce, aby se to povedlo 
a my mohli být pyšní.  V současné 
době se však potýkáme s velkými 
problémy při zajištění potřebného 
množství tréninkových jednotek. 
V Říčanech je obrovský přetlak na 

krytá sportoviště. Abychom všem 
našim kategoriím zajistili alespoň 
dva tréninky týdně, museli jsme le-
tos většinu tréninkových jednotek 
zkrátit na 60 minut. To však má po-
chopitelně neblahý dopad na kva-
litu tréninku. Pro příští sezónu by 
 v Říčanech měly vyrůst dvě nafu-
kovací haly, které tento náš velký 
problém snad alespoň částečně 
vyřeší. Je také škoda, že v Říčanech 
není hala, která by splňovala poža-
davky na oficiální rozměr hřiště, 
takže naše družstva dorostu, junio-
rů a mužů musí hrát své domácí zá-
pasy mimo Říčany.“     Jan Kotrba  

WWW.DBFIT.CZ
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OTEVÍRÁME OD 1. BŘEZNA! 
V našem říčanském Zahradním centru SCHUCH naleznete vše vhod-
né pro vaše zahrady i terasy. Vybrat si můžete jarní květiny, trvalky, 
okrasné keře a stromy, ovocné dřeviny, substráty, zahradnické potře-
by, sortiment hnojiv, jarních postřiků a mnoho dalšího. Poradíme vám 
s výběrem rostlin, nebo navrhneme a zrealizujeme založení nové za-
hrady. Do 10 km vám dovezeme vybrané zboží v minimální hodnotě 
800 Kč zdarma!

OTEVŘENO I PŘES DOPRAVNÍ KOMPLIKACE!

Neriskujte své zdraví a škody na majetku

SLEVA 100 Kč na kontrolu a čištění komína!
Platí do konce března.

Kominictví Pechlát, s. r. o.,  
Široká 214, Říčany,  
tel.: 323 603 444,  
e-mail: info@pechlat.cz, 
 www.pechlat.cz
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Přijeďte si pro modely ŠKODA Fabia 
a Fabia Combi s neodolatelnou kombinací 
elegance a prostoru s pětiletou zárukou 
a bonusem 20 000 Kč na cokoliv. Je jen 
na Vás, jestli jej použijete na originální 
příslušenství, nebo třeba sadu zimních 
kol. Odhalte bonusovou nabídku ŠKODA 
přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
Fabia a Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ 
NABÍDKA

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojeskodafabia.cz

ŠKODA Fabia a Fabia Combi 
s bonusem na cokoliv

BONUS 
20 000 Kč*

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

Untitled-10   1 6.1.2017   15:45:03

Poblíž Prahy, v krásné oblasti Ladova 
kraje, naleznete Lesní Lázně, součást 
známého resortu Legner Hotel Zvánovice.  
Dobrým duchem lázní je jejich vedoucí 
a terapeutka Jana Zámyslická, kterou 
klienti mohou potkávat při svých 
relaxačně ozdravných, rekondičních nebo 
preventivních pobytech.

Co pro vás znamená práce terapeutky?
To, že pracuji právě zde, je shoda náhod, za 

které jsem ale velmi ráda. Stejně tak za to, že 
jsem se stala terapeutkou. Na začátku cesty 
stálo setkání s báječnou kolegyní, která mne 
zasvětila do tajů této práce, která se stala mým 
životním posláním.  Práce terapeuta je krásná a 
náročná zároveň, věnuji se jí už 10 let a stále vy-
žaduje sebevzdělávání, zvýšenou empatii a také 
sledování nových trendů a poznatků. Výsledek 
mne však velmi těší – pomáhám lidem.

Nabízejí Lesní Lázně také něco specifického, 
co byste vyzdvihla?

Díky tomu, že Lesní Lázně leží uprostřed 
nádherné přírody Voděradských Bučin, což 

Lázně jako ozdravná terapie 
pro celý organismus

umím ocenit i jako místní obyvatelka, můžeme 
poskytovat nejen tradiční relaxační procedury, 
jako jsou aroma koupele, masáže a zábaly, ale 
zaměřujeme se také na venkovní klimatoterapii 
tzv. Nordic Walking. Jedná se o chůzi s hůlkami, 
při které ochlazujeme končetiny v lesních rá-
chadlech a provádíme dechová cvičení. Zároveň 
také učíme správnému držení těla a uvolňování 
svalového aparátu.
 
Jaké novinky pro nejbližší období v Lesních 
Lázních připravujete?

Nápadů je vždy dost, ale nyní pracuji na reali-
zaci speciálního programu. Každodenní kontakt 
s klienty mi totiž umožňuje vnímat podstatný 
problém dneška – lidé často neumějí odpočívat, 
vrství se jim pracovní i osobní problémy, sta-
rosti, přidává se stres. Proto kromě relaxačních 
procedur připravujeme cvičení zaměřené na 
tělo i psychiku; zaměříme se na zdravá záda, 
na odbourání stresu i na vnímání sama sebe a 
svých potřeb.  Ale každému bych doporučila na 
chvilku si oddychnout a přijet se podívat k nám 
do Legner Hotelu Zvánovice a Lesních Lázní. 
Není nic lepšího, než si na vlastní kůži vyzkoušet 

různé procedury, relaxační rituály nebo cvičení 
pod širým nebem.  Přijeďte, těšíme se na vás…

LESNÍ LÁZNĚ 
LEGNER HOTEL ZVÁNOVICE
Tel.:  323 649 679
www.lesnilazne.cz

Pokud hledáte kvalitní, čerstvé a české maso, 
zavítejte do prodejen Maso – Třebovle 
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Moderní prodejny Maso 
Třebovle najdete například 
v Říčanech u OC Lihovar 
nebo v Mnichovicích, kde 
funguje i vyhlášené bistro, 
ve kterém se můžete 
skvěle najíst. Nebo si 
donést jídlo do práce či 
domů.

Maso – Třebovle s.r.o. je rodinná 
česká firma s dlouhou tradicí, která 
se dokázala prosadit mezi velkými 
koncerny na trhu s vepřovým, ho-
vězím i drůbežím masem a uzenář-
skými výrobky. Maso firma odebírá 
výhradně od českých chovatelů. 

„V našich prodejnách najdete 
vždy čerstvé maso, které si sami 
každé ráno zpracováváme,“ říká 
majitel pan Štěpnička. „I při vyso-
ké kvalitě jsme schopni nabídnout 
skvělé ceny jako velké řetězce.“

Dopřejte si naši prvotřídní 
šunku Mandolínu

Potřebujete načerpat po dlouhé 
zimě energii? Dopřejte si naši šun-
ku Mandolínu, která se vyznačuje 
vysokou kvalitou a je vyráběna jen 
z vrchních šálů kýty.

Naše prodejna v Mnichovicích se stala vítěznou prodejnou  jak 
v krajském tak i celostátním kole prestižní soutěže 
Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2016

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

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

Pokud vás čeká role nevěsty, 
určitě vás zajímá, jaké jsou sou-
časné trendy v oblasti svatebních 
šatů. Svatební šaty už dávno 
neznamenají jen kombinaci 
korzetu a šlehačkové sukně, 
žádoucí není ani přemíra štrasu, 
honosné účesy a vyumělkované 
líčení.

 Trendem pro letošní rok je jedno-
duchost a lehkost za použití kva-
litních materiálů jako hedvábí, tyl, 
šifon a jemná krajka. 

 Šaty pro letošní rok jsou ženské, 
něžné, inspirované bohémským 
stylem. Díky své lehkosti jsou šaty 
zároveň velice pohodlné. 

 Nezapomeňte také na vhodné 
doplňky ve vlasech. K bohémské-
mu stylu se nejlépe hodí živé květi-
ny, nebo věneček.

 Přijďte si své vysněné svatební 
šaty vyzkoušet do salonu MiaBella 
ve Svojetitích. 

 Šaty vám na míru upravíme, 
abyste ve svůj velký den byla doko-
nalá.

SVATEBNÍ TRENDY 

MiaBella, Na Skále 217, 

Svojetice, tel.: 724 162 383, 

www.miabella.cz
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VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA KRAJ 
MÉHO SRDCE PRO VŠECHNY 
MLADÉ VÝTVARNÍKY 
Z REGIONU 

PATRIOT 2017 – UMĚLECKÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY
Město Říčany, Základní umělecká škola Říčany a Husova knihovna Ří-

čany vyhlašují pod patronací místostarostky města Říčany Hany Špačkové 
regionální výtvarnou soutěžní přehlídku na téma KRAJ MÉHO SRDCE; 
uzávěrka soutěže je 7. dubna 2017.

Vernisáž a výstava
Zahájení výstavy a předání diplomů autorům oceněných prací se usku-

teční 24. dubna 2017 v 18 hodin v prostorách Staré radnice v Říčanech,  
Masarykovo nám. 83. Výstava potrvá v budově Staré radnice a Husovy 
knihovny od 25. dubna do 19. května 2017.

Podmínky soutěže
Věkové kategorie do 6 let, 7–10 let, 11–13 let, 14–18 let. Do soutěže je 

možné přihlásit plošné i prostorové práce, provedené jakoukoli technikou. 
Obrázky vytvořené pastelem, uhlem či jinou podobnou technikou musí 
být fixovány. Do soutěže je možné přihlásit jen vlastní práce.  Zadní strana 
obrázku musí obsahovat jméno autora, věk, adresu školy a jméno pedago-
ga. Práce lze poslat i poštou.

Celá akce je finančně podpořena městem Říčany
Za organizační tým 
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Hana Šebestíková,  vedoucí projektu

V době, kdy vychází toto číslo, 
už budeme provádět řez ovocných 
stromů zejména jabloní. Můžeme 
také zmlazovat okrasné listnáče  
a ovocné keře. Brzy z jara ostříhá-
me nadzemní části okrasných trav 
a poslední zbytky natí trvalek. Od-
straňujeme chvojí a zem od růží. Je 
čas i na jejich řez. Přihnojujeme. 
Doplňujeme mulč v okrasných vý-
sadbách. V průběhu března začí-
náme se zakládáním živých plotů 
a řežeme mladé ploty z listnáčů. 
Vysazujeme ovocné dřeviny. Nedíl-
nou součástí jarních prací je jarní 
úklid celé zahrady. Od dubna je 
také vhodný čas k zakládání květi-
nových záhonů. 

V jarních měsících je ideální 
čas na založení trávníků buď vý-
sevem nebo pokládkou travního 
koberce, začíná období instalací 
závlahových systémů, které travní 

porost udržují ve výborné kondici, 
zejména v čase vláhového defici-
tu. Chcete-li mít krásný trávník, je 
třeba mu dopřát náležitou péči – 
aerifikací, pískováním, vertikuta-
cí, odmechováním a pravidelným 
hnojením kvalitními profesionál-
ními hnojivy.  A nakonec motto, 
které vystihuje celkový přístup k 
péči o trávník: Okrasný trávník je 

nejnáročnější společenstvo rostlin v 

zahradě a proto vyžaduje speciální 

a intenzivní péči (Rozmarin, 2008) 
Dále budujeme nové zahrady, 

rekonstruujeme staré výsadby. V 
plném proudu jsou výsadby okras-
ných dřevin. 

Významným dekoračním prv-
kem v zahradě, který může zcela 
změnit její ráz, je vybudování je-
zírka. Dle přání zákazníka jsme 
připraveni jej realizovat. Nakonec 
bychom vás rádi seznámili s dal-

ší možností jak zvelebit zahradu 
aneb „není zahrady bez osvětlení“. 
Máme pro vás připraveno neko-
nečné množství řešení jak rozsvítit 
zahradu „od soumraku do úsvitu“, 
za použití kvalitní 12W led techno-
logie, která vás překvapí svojí níz-
kou energetickou náročností.

ZAHRADNÍKŮV ROK aneb až se jaro zeptá…
Zahradu je třeba si hýčkat, abychom mohli náležitě využít nejen 
její okrasnou část, ale i tu užitkovou. Pojďte si s námi projít 
zahradnické práce, které jsme připraveni po celý rok vykonávat 
na vašich zahradách a zahrádkách. 

Další informace o naší práci si 
můžete najít na  stránkách
www.budkazahrady.cz , 
které jsme zcela obnovili.
Váš zahradník
Tel. 602 800 909

Představujeme Vám novinku v PK-PODLAHY Říčany 
-  ekologické designové podlahy firmy CLASSEN  -  
CERAMIN, které  jsou nástupci  módních vinylových 
podlah, ekonomicky výhodných laminátových podlah 
a praktické dlažby.
V naší nabídce najdete ekologické designové podlahy CERAMIN - 
NEO 2.0  a vysoce zátěžové SONO. 

Základem ekologických designových podlah CLASSEN je nosná deska 
CERAMIN. CERAMIN je 100% ekologický produkt vyrobený bez jakých-
koliv škodlivých látek jako jsou ftaláty, změkčovadla, těžké kovy a těkavé 
látky.  Složení CERAMINU  je z minerálních látek , které se používají např. 
v potravinářství a zdravotnictví a je velmi podobný složením keramice. 
Oproti keramice má nižší hustotu a je výrazně lehčí. CERAMIN je velmi 
robustní  a odolný materiál a je vhodný jako nosič pro podlahové krytiny 
a stěnové panely.
Ekologická podlaha od firmy Classen na nosné desce CERAMIN má 
tyto vynikající  vlastnosti, je:

• extrémně odolná
• voděodolná
• vysoce zátěžová 
• neobsahuje PVC a ftaláty
• ekologická
• 100% recyklovatelná
• lehká
• vyrobena v Německu
• certifikovaná ekologickou značkou Modrý Anděl

Naše firma nově nabízí luxusní rakouské dřevěné podlahy značky 
TILO a neméně atraktivní podlahy od norského výrobce BOEN.

Ekologické designové 
podlahy v PK-PODLAHY

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

A5_reklama_tisk_17.indd   1 25.02.17   14:55
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  Základní škola Sulice, příspěvková organizace
                                              přijme:

 učitele/učitelku s aprobací pro 1. stupeň ZŠ
 učitele/učitelku pro 2. stupeň ZŠ s aprobací český 

jazyk, anglický jazyk a další cizí jazyk, fyzika, chemie, 
zeměpis, přírodopis

 vychovatelku ŠD
Po zkušební době nabízíme velice zajímavé platové podmínky.
Můžeme nabídnout též možnost ubytování ve služebním bytě přímo v 
obci Sulice, nebo blízkém okolí. 
Jsme menší škola, která vznikla 1. 9. 2016.  Ve školním roce 2016/2017 
máme otevřené pouze 3 třídy (první, druhá a šestá). Pro školní rok 
2017/2018 a pro roky následující otevíráme postupně další ročníky až 
do naplnění kompletního prvního až devátého ročníku základní školy. 
Kapacita ZŠ nepřekročí 270 žáků.
Pro menší kolektiv hledáme správné kolegy - týmové hráče (učitele 
se zaujetím pro tvořivou výuku a zájem o žáka)
Obec Sulice se nachází v okrese Praha – východ v těsné blízkosti hlavního 

města Prahy (18 km od metra C Budějovická).

Od budovy školy je velmi dobré spojení do Prahy. Autobusové spojení na 

metro C Budějovická 30 minut, autem 20 minut na metro C Chodov.

 Pro bližší informace, popřípadě zájem o pracovní 
místa, prosím, volejte na tel. číslo +420 702 129 127 
nebo pište na e-mail cermakova@zssulice.cz

V souladu s ustanovením § 166, odst. zákona
 č. 561/2004 Sb. 
školského zákona v platném znění a vyhlášky 
č.54/2005 Sb. o náležitostech konkursního 
řízení  a konkursních komisích v platném znění, 

VYHLAŠUJE OBEC ONDŘEJOV
Choceradská 62, 251 65 

zastoupená starostou Mgr. V.  Zámyslickým v rámci plnění svých 
úkolů zřizovatele 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI 

ŘEDITELE/KY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Předpokládaný nástup je od 30. 8. 2017.
 Písemnou přihlášku se všemi požadovanými doklady lze podat k 

rukám starosty obce Ondřejov na adrese Obec Ondřejov, Chocerad-
ská 62, Ondřejov 251 65 a to buď osobně do podatelny, nebo zaslat 
poštou nejpozději do 30. května 2017 do 11.00 hodin. 

 Za rozhodující pro doručení přihlášky je okamžik převzetí podatel-
nou. Přihláška musí být podána v neprůhledném obalu (obálce) 
zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci a označená textem: 
Výběrové řízení ředitel/ka MŠ – NEOTVÍRAT.

 Podrobné informace jsou uveřejněny na internetové úřední 
desce Obecního úřadu Ondřejov na internetové adrese 
www.obecondrejov.cz

 „V našem obchodě bez nadsázky 
najdete veškeré vybavení potřebné 
pro začínající i profesionální hoke-
jisty,“ říká Jan Liehman. „Velkou 
výhodou je, že si u nás můžete vše 
v klidu prohlédnout a vyzkoušet. 
Vybrat si správné brusle, hole či 
chrániče není tak jednoduché, jak 
by se mohlo zdát. 

Proto se vám v našem obchodě 
budou věnovat odborníci, kteří 
vám rádi s výběrem poradí. Díky 
tomu můžete i ušetřit, protože 
vám můžeme doporučit kvalitní a 
přitom cenově dostupné vybavení. 

Malí i velcí hokejisté už mají v Říčanech 
svůj PROFI obchod!

U nás vám také profesionálně na-
brousíme brusle.“ 
Přijďte „omrknout“ brusle 
JetSpeed FT1 
Mezi nadcházející novinky na 
příští sezonu od značky CCM 
patří hole Super Tacks 2.0, brusle 
JetSpeed FT1, nebo brankářská 
výstroj Extreme Flex III.

 Společnost Střída Sport s.r.o. 
úspěšně působí na trhu již od roku 
1996 a provozuje několik obchodů 
po celé ČR.  Zakladatelem je bývalý 
profesionální hráč Martin Střída. 

  Kromě prodeje hokejové výstro-

Kontakt: Mercur Ice Arena, 
Škroupova 1270/4, Říčany, 
telefon: 775 207 272, 
petr.gruber@stridasport.cz
Otevírací doba: 
PO-PÁ 11:00-19:00 
SO-NE 8:30-11:00, 14:30-19:00

Všichni milovníci bruslení a hokeje se letošní zimu radovali. V  
Říčanech začal fungovat zrekonstruovaný zimní stadion Mercur 
Ice Arena, který nabízí hned dvě ledové plochy a navíc byl v 
prostorách stadionu otevřen nový obchod Střída Sport, jenž se 
specializuje na vybavení pro hokejisty. Vyberou si zde nejen 
rekreační bruslaři, ale i profesionální hokejisté. Společnost 
Střída Sport je výhradním distributorem značky CCM, kterou si 
oblíbili hráči jako  Connor McDavid, Sidney Crosby, nebo Carey 
Price.  Samozřejmostí je velký výběr vybavení pro děti. 

je a výzbroje se specializujeme na 
prodej dresů, fandovských produk-
tů a hokejového textilu.

Využijte
10% slevu  do konce dubna

Heslo Zápraží

Kancelář MAS se začíná připravovat 
na vyhlášení prvních výzev. Sledujte 
naše www stránky.

•  Podaný projekt MAS o dotaci do výzvy č. 63 
OP Zaměstnanost na vypracování komunitního 
plánu sociálních služeb prošel formálním hod-
nocením. 

• Proběhla nová výzva Zápraží originální pro-
dukt - jarní kolo pro regionální výrobce. Místní 
akční skupina Říčansko přijala žádosti o regio-

Zprávy z MASky - připravujeme první výzvy

 

 

Horní lišta stejná jako v předchozích číslech 
 
Zprávy z MASky 
 

 Kancelář MAS se začíná připravovat na vyhlášení prvních výzev. Sledujte naše www 
stránky. 

 Podaný projekt MAS o dotaci do výzvy č. 63 OP Zaměstnanost na vypracování komunitního 
plánu sociálních služeb prošel formálním hodnocením.  

 Proběhla nová výzva Zápraží originální produkt - jarní kolo pro regionální výrobce. Místní 
akční skupina Říčansko přijala žádosti o regionální značku ZÁPRAŽÍ originální produkt ®. 
O certifikaci žádají výrobci místních produktů. V současné době je pod křídly Asociace 
regionálních značek celkem 26 regionů, což pokrývá více než dvě třetiny území ČR. 
Smyslem oceňování a značení výrobků a služeb je podpora místních producentů 
a poskytovatelů služeb, tradic a šetrnosti k přírodě.  

 Na jaře 22. 4. 2017 se můžete těšit na místní výrobce na Festivalu řemesel a 
slavnostech bylinek na náměstí v Říčanech. Náměstí opět provoní jarní kytičky a 
sazeničky bylinek a zeleniny. Kromě prodeje tradičních výrobků regionálních řemeslníků se 
značkou "Zápraží" opět budou dětské workshopy a souběžný farmářský sobotní trh. Dětská 
taneční a pěvecká vystoupení na pódiu opět pobaví říčanské diváky. Na akci proběhne 
předání odměn vítězům výtvarné soutěže „Maluj si s BESIPem“ na téma „Silnice není 
hřiště, aneb já a doprava“, kterou pořádá Cesta Integrace.  

 
Oblasti podpory výzev MAS 
Programový rámec - Integrovaný regionální operační program 
1. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
3. zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi 
4. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 
5. zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
6. obnova kulturního dědictví 
7. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 
8. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  
Program rozvoje venkova 
1. Investice do zemědělských podniků 
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
3. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 
4. Lesnická infrastruktura 
5. Zemědělská infrastruktura 
6. Spolupráce (pouze pro MAS) 
Zaměstnanost 
1. Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti 
2. Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování 

 
 
Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena každé pondělí a 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    Mgr. Petra Přílučíková  
Ředitelka MAS          Projektová manažerka MAS OPZ 
Projektová manažerka MAS IROP a PRV  
Mobil: +420 774 780 141          Mobil: +420 774 780 543  
E-mail: kancelar@ricansko.eu         E-mail: projekty2@ricansko.eu  
           
 
 

 
 

nální značku ZÁPRAŽÍ originální produkt ®. 
O certifikaci žádají výrobci místních produktů. 
V současné době je pod křídly Asociace regio-
nálních značek celkem 26 regionů, což pokrývá 
více než dvě třetiny území ČR. 

Smyslem oceňování a značení výrobků a slu-
žeb je podpora místních producentů a poskyto-
vatelů služeb, tradic a šetrnosti k přírodě. 

• Na jaře 22. 4. 2017 se můžete těšit na míst-
ní výrobce na Festivalu řemesel a slavnostech 

bylinek na náměstí v Říčanech. Náměstí opět 
provoní jarní kytičky a sazeničky bylinek a ze-
leniny. Kromě prodeje tradičních výrobků regi-
onálních řemeslníků se značkou "Zápraží" opět 
budou dětské workshopy a souběžný farmářský 
sobotní trh. Dětská taneční a pěvecká vystoupe-
ní na pódiu opět pobaví říčanské diváky. 

Na akci proběhne předání odměn vítězům 
výtvarné soutěže „Maluj si s BESIPem“ na téma 
„Silnice není hřiště, aneb já a doprava“, kterou 
pořádá Cesta Integrace. 

Michaela Hupcejová 
Značka Zápraží 
originální produkt® 
Mobiliář a kostýmy
Mobil: +420 607 023 328
E-mail: mobiliar@ricansko.eu  

Ing. Monika Žilková 
Animace škol 
- poradenství a pomoc se 
šablonami pro MŠ a ZŠ
Mobil: +420 607 066 055; 
E-mail: projekty@ricansko.eu

Pavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka pro IROP 
a PRV
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

Mgr. Petra Přílučíková 
Projektová manažerka
 pro OPZ
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu 

Petra Fialová 
Animace škol 
- poradenství a pomoc se 
šablonami pro MŠ a ZŠ
 - Mobil: +420 774 780 039; 
E-mail: sablony@ricansko.eu

Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena 
každé pondělí a 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.

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.



ZAPRAZI.EU  |  1514  |  ZAPRAZI.EU

Info pro vás InzerceKalendář akcí Kalendář akcí 

Máte natrénováno?
4. ples LANGFOR

Jazyky od A do Z

11. března 2017 od 20 hodin
v sále KC Labuť, Říčany.
K tanci hrají Adéla Donátová a Zdeněk Sýkora s kapelou.
Cena: 250 Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři Jazykové školy
LANGFOR na ulici 17. listopadu 133/17 Říčany
nebo KC Labuť.
www.LANGFOR.cz

12. 3. 2017 – 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
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Do našeho týmu hledáme na stálý pracovní 
poměr pracovité a spolehlivé zájemce na pozici 
kuchař a číšník. Pro více informací kontaktujte 
telefonní číslo 724 165 420.
Dále hledáme brigádníka pro úpravu tenisových 

kurtů v období březen až září. Případní uchazeči kontaktujte 
telefonní číslo 731 192 109.䄀䬀䌀䔀
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   DÍTĚ ZA

1,- Kč*

od 1.2. do 31.3. 2017

www.aquapalace.cz
*Více na

20161206_DITE_ZA_KORUNU_INZERCE_93x137.indd   1 13.02.2017   10:14:17

S  KE AM ÈE KV OA UL
P

v termínech

10. - 14.7.2017
24. - 28.7.2017
  7. - 11.8.2017

4x v týdnu 2x dennì výuka plavání
(krytý i venkovní bazén)

1x celodenní výlet 

2x dennì svaèina, obìd, pitný režim po celý den
sportovní aktivity
výtvarné aktivity

spousta her

cena: 2700,- Kè

pøihlášky a bližší informace:

katerinaklikova@centrum.cz                                 
      606 083 240

v hotelu S.E.N.
Senohraby
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Je čas na jarní údržbu vašeho vozuZveme vás na testovací jízdu
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Nová i30

přijďte si ji užít na testovací jízdě

H350
měsíčně již od 8.999,- Kč

www.lennermotors.cz                            Tel.: +420 601 313 661

Při předložení tohoto ústřižku od nás získáte slevu na jakýkoliv mycí program

10% SLEVA

i30

Geometrie Plnění a desinfekce 
klimatizace

Výměna kol a 
přezutí pneu

30%
SLEVA

30%
SLEVA

20%
SLEVA

Tel.: +420 601 313 663                                     Černokostelecká 2096/16, Říčany

Geometrie        1000,- Kč
Plnění klimatizace    1000,- Kč
Přezutí pneu 13“-17“        800,- Kč
Přezutí pneu 18“-20“   1000,- Kč
Výměna kol vč. vyvážení       500,- Kč
Desinfekce klimatizace      772,- Kč

Připravte se 
    na jaro s

*ceny jsou bez DPH
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Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti při-

vést ráno od 7.30 do 8.30 hod. 
a odpoledne si je vyzvednout od 
16.00 do 17.30 hod. Během této 
doby jen pro děti připraven bo-
hatý program, který je zaměřen 
zejména na pohybové aktivity a 
sportování. Děti jsou rozděleny do 
skupin (5 až 8 dětí ve skupině) a 
postupně se během dne střídají na 
stanovištích - výuka tenisu, ven-
kovní bazén, jízda na kole (není 
povinná), stolní tenis, míčové hry 
a další herní a sportovní činnosti. 
    Tábor je určen pro děti od 5 let 
až do 14 let. Pro letošní prázdniny 
je vypsáno 6 termínů.

 
   Vždy pondělí až pátek:  
10. - 14. 7.,  
17. - 21. 7.,  
24. - 28. 7.,  
31. 7. - 4. 8., 
7. - 11. 8., 
21. - 25. 8.

 Cena za tydenní turnus je  
3 000 Kč (možná účast i jeden nebo 
více dnů podle vaší potřeby - 600 
Kč/den). 

 Využijte slevu 500 Kč, která je 
poskytnuta při závazné přihlášce a 
uhrazení plné ceny do konce dubna 
a také všem dětem, které navštěvu-
jí tenisovou školu Oáza.
Další informace obdržíte 
na tel.: 736 679 097.

Příměstské tábory v Oáze Říčany 
Získejte slevu 500 Kč
Neváhejte a zarezervujte si již nyní vhodný termín 
oblíbeného sportovního příměstského tábora v Oáza 
Říčany. Areál dětem nabízí profesionální sportovní zázemí. 
Program se koná na venkovních sportovištích, v bazénu 
a v případě deště v tenisové hale. Děti mají k dispozici i 
“horní” restauraci, která slouží jako klubovna. 

Přihlášky jsou k vyzvednutí v recepci Oázy nebo ke stažení na 
webových stránkách www.oazaricany.cz. 
Přihlášky odevzdávejte v recepci Oázy nebo zasílejte na email: 
oazaricany@oazaricany.cz

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY 
RYBÁŘSKÝCH POTŘEB V ČERČANECH
Již několik let provozujeme 
v areálu bývalého statku 
prodejnu specializující se 
na prodej komínů, 
a jelikož se zde nacházely 
nevyužité prostory a já 
jsem vášnivý rybář, bylo 
jednoduché vymyslet, jak
 s nimi naložit. A tak vznikla 
prodejna rybářských potřeb 
v Čerčanech, ve které bez 
nadsázky seženete VŠE! 

Přijďte k nám „omrknout“ no-
vinky nebo si jen tak popovídat.

Jaro je pomalu za dveřmi a tu-
díž je nejvyšší čas připravit se na 
novou rybářskou sezónu. V naší 
prodejně naleznete skladem ši-
roký sortiment nástrah i návnad 
jako boilies, pelety, pop-up, dipy 
a boostery, obalovací těsta, fou-
kané nástrahy, krmítkové směsi  
a methodmixy, umělé i živé nástra-
hy od známých značek jako 

LK BAITS, MIKBAITS, NIKL, 
CHYTIL, SCRAP BAITS, STAR-
BAITS, COPPENS, LORPIO, RA-
PALA a další.

Poradíme vám s výběrem rybář-
ského vybavení a začátečníkům i s 
jeho využitím u vody. U nás poří-
díte výbavu pro rybáře, jako jsou 
pruty, navijáky, podběráky, pod-

ložky, signalizátory, tašky, pouzdra 
a boxy, vlasce, háčky a rybářskou 
bižuterii. 

Na výběr je z mnoha svě-
tových značek např. SHIMA-
NO, FLAJZAR, DELPHIN, 
FIN, NGT, EXTRA CARP, 
AWASHIMA, MIKADO, CAR-
P´R´US, SONIK a TRAKKER. 

Nabízíme outdoor vybavení pro 
výlety do přírody

I „nerybáři“ si u nás vyberou - 
maskovací oblečení „real tree“, 
termoprádlo i obuv. Dále bivaky, 
deštníky, spacáky, křesílka, lehát-
ka, camping program a další různé 
vybavení pro pobyt v přírodě.

Pokud jsou pro vás Čerčany tak nějak „z ruky“, 
máme pro vás dobrou zprávu, zboží prodáváme 
i on-line na www.sportfishing.cz.  
Těšíme se na vás.    Petrův zdar! Marek Sochovič

Kompletní konferenční služby jsou dodávány na klíč podle 
požadavků klientů. Využít můžete čtyři konferenční prostory  
s maximální kapacitou 150 účastníků. Při objednávce do března 
platí PRONÁJEM ZDARMA + UBYTOVÁNÍ 10 % SLEVA. 
    Stravování je zajištěno v luxusní restauraci Kouzelná zahrada a ubytovat 
se můžete v hotelu s celkovou kapacitou 75 lůžek. Dokonalou relaxaci 
nabízí wellness centrum, kde si můžete dopřát nejrůznější masáže, 
relaxační procedury a kosmetické služby.

 ROZŠÍŘILI JSME PRO VÁS NABÍDKU SLUŽEB: 
• Rozšířená nabídka vín s možností degustace
• Účast Antonína Panenky na sportovních akcích či besedách
• Sportovní střelnice v podzemí
• Rozšířená půjčovna koloběžek, motokol, golfových vozíků s dopravním 
hřištěm
• Zrekonstruovaný rekreační rybník s možností koupání a rybolovu
• Fotbalgolf – populární hra pro všechny generace bez rozdílu věku

SVATBY NA KLÍČ
OBŘAD  *  CATERING *  DEKORACE *  UBYTOVÁNÍ *  DOPRAVA    

Obřad v krásném prostředí zá-
meckého parku nebo ve zdobe-
ném sloupovém červeném sále s 
výhledem do parku? Hostina ve 
velkém stylu u dlouhého stolu, ma-
ličký raut na terase u parku nebo 
třeba formou grilovačky?   Zámek 
BERCHTOLD vám splní všechna 
přání. Připraveny jsou dva pro-
storné společenské sály i hotelové 
pokoje, z nichž dva jsou zařízené v 
zámeckém stylu a jsou tedy vhod-
ným místem pro svatební noc. 
Zajistíme vám nejen nezapome-
nutelnou hostinu, ale například i 
projížďku veteránem či vypouštění 
bílých holubic. Samozřejmostí je i 
obstarání služeb fotografa, vizážis-
tky či kadeřnice. 
Areál oprávněně získal ocenění Svatební místo roku 2013 
v kategorii Hrad. REZERVUJTE SI TERMÍN JIŽ NYNÍ!

Co nového na zámku Berchtold?
 • Nová sezóna v Dětském ráji bude zahájena od 1. dubna. Těšte se na  
opravené miniatury hradů a zámků.
 • Přijďte si zahrát tenis do vytápěné tenisové haly. Cena již od 280 Kč/h.  
• Tip na školní výlet
Zámek BERCHTOLD nabízí pro mateřské a základní školy několik 
okruhů se zaměřením na přírodu, sport, historii a samozřejmě také české 
pohádky. Rádi vám poskytneme podrobnější info.  
Při objednávce do 15. dubna platí zvýhodněné vstupy pro MŠ a ZŠ.

HOTEL zámek BERCHTOLD 
nabízí atraktivní prostory 
pro konání firemních akcí 
a svateb

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

Všichni klienti, kteří mají u nás pojištění vozidla a pojistí si u 
GENERALI majetek – dům (byt), nebo domácnost, nebo rekreační 
objekt (chata, chalupa), tak mají na každou z těchto pojistek 
20% slevu. NAVÍC k těmto pojistkám získají asistenční služby v 
hodnotě 3 000 Kč z rok ZDARMA. Nově se dá na naší pobočce v 
Říčanech uzavírat i doplňkové penzijní připojištění se státním 
příspěvkem. A to jak pro dospělé, tak NOVĚ i PRO DĚTI.

Výhodné pojištění nemovitosti s GENERALI
  Udržovaná nemovitost je pojištěna na cenu, za kterou lze srovnatel-
nou věc pořídit jako novou! Sjednejte si pojištění na začátku stavby a 
získejte slevu na celou dobu pojištění! Výhodou je, že pojištění vedle 
domu nebo bytu pokrývá také další příslušenství.
• rodinný dům nebo byt
• rozestavěný rodinný dům včetně stavebního materiálu
• rozestavěný byt včetně podílu na společných prostorách domu
• základní vybavení domácnosti (např. kuchyňská linka, pračka, 
vestavěné skříně)
• drobné stavby a technická zařízení (např. garáž, oplocení, studna)
• prvky zahradní architektury (např. terénní úpravy, skleník, zahrad-
ní nábytek a technika)
• bazén
•  solární panely
Modelový příklad pojištění rodinného domu včetně garáže (pojistná 
částka 2 500 000 Kč) a oplocení (50 000 Kč), při standardním pojiš-
tění.
Pojištění zahrnuje následující případy:
• požár, blesk, vichřice, pád stromu, krupobití, povodeň
• únik vody z vodovodního nebo kanalizačního potrubí
• rozbití skla, např. oken, prosklených dveří, zastřešení bazénu
•  krádež vloupáním příslušenství bazénu
• poškození zateplené fasády (např. hlodavci)
• krádež stavebního materiálu a techniky (20 000 Kč)
• zkrat elektromotoru, např. elektromotoru čerpadla
• zásah hasičů při hašení požáru sousedního objektu
• odpovědnost za škodu z vlastnictví nemovitosti (1 000 000 Kč)

Získejte u GENERALI výraznou 
slevu 20 % na pojištění domu, 
domácnosti či chaty

Kde nás najdete: Masarykovo nám. 64/29, Říčany, 
mobil: 734 256 779, e-mail: izabella_halla@generali.cz, 
www.generali.cz
Pobočka otevřena Po, ÚT, ČT: 8.30 až 16.30 hod., 
ST: 14.00 až 18.00 hod., PA: 8.30 až 10.30 hod.
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V roce 2017 je na podporu modernizace 
vytápění, známé jako tzv. kotlíková dotace, 
vyčleněno podstatně méně peněz. Úspěšné 
mohou být jen ty žádosti, které budou splňo-
vat veškerá požadovaná specifika a budou 
podány včas. 

Zájem o kotlíkové dotace v prvním kole v roce 
2016 předčil očekávání a žadatelů bylo nako-
nec ve většině krajů více než přiznaných dotací.  
V rámci nařízené revize kotlů na tuhá paliva do-
jde zřejmě za dva roky i k měření hodnot spalin. 
Zákon uvádí, že v roce 2022 nastane zákaz pro-
vozování kotlů první a druhé emisní třídy; větši-
na kotlů vyrobených před rokem 2005 právě do 
emisní třídy 1 a 2 spadá. Proto jejich provozo-

KOTLÍKOVÉ DOTACE JSOU ZPĚT!
vatelé již nyní přistupují k modernizaci vytápění  
a využívají přitom aktuálně nabízené dotace.
Chyby v žádosti jsou nepřípustné

Vzhledem k tomu, že v první polovině roku 
2017 je připraveno na podporu modernizace 
vytápění výrazně méně peněz, je potřeba začít  
s přípravou žádostí již nyní. Každý z krajů má při 
přijímání žádostí o dotaci svá specifika, která by 
žadatel o dotaci neměl opomenout. V opačném 
případě by to mohlo vést k zamítnutí žádosti. 
Jak se chybám vyhnout? 

Variantou je nechat si žádost zkontrolovat 
před jejím podáním na kraji, což může být i opa-
kovaný proces, nebo svěřit vyřízení dotace spe-
cializované firmě, která Vám kromě kompletní 
administrace kotlíkové dotace ušetří čas a vy ne-

budete  muset trávit dlouhé čekání ve frontách 
pro příjem žádostí.
Přednášky k problematice kotlíkových dotací 
a jejich bezplatné vyřízení

Náš tým profesionálních poradců Vám zdar-
ma pomůže získat dotaci na pořízení nového 
kotle nebo tepelného čerpadla, a to v rámci 
všech krajů. Středočeský kraj bude opět přijí-
mat žádosti o kotlíkové dotace v dubnu 2017.  
V návaznosti na tuto skutečnost pořádáme 
přednášky, aby obyvatelé, kteří mají o dotace zá-
jem, získali co největší množství informací.

Jsme topenářská firma s působností ve všech krajích 
České republiky. V našem týmu máme odborníky 
na kotle, profesionální poradce pro Kotlíkové dotace a 
schopné koordinátory všech našich aktivit. Díky tomu 
nabízíme komplexní služby. Mimo jiné i revize kotlů 
a následné měření emisí. Kontaktujte nás, postaráme se, 
abyste měli klid a nohy v teple…

Nejnovější španělská móda v Říčanech. Kolekce Mayoral 
jaro/léto 2017 již na prodejně za nejlevnější ceny v ČR!

ICEBREAKER - kolekce jaro/léto 2017 již v prode-
ji.  Nejširší nabídka značky Icebreaker za outletové 
ceny v České republice. Výprodej zimní kolekce 
Salewa a Icebreaker, slevy až 60 %
www.outdooroutlets.cz, info@outdoorovybazar.cz 
tel. číslo 778 480 522.

Školka Řičánek nabízí rodičům indi-

viduální péči o děti již od 1 roku. 

S dětmi hodně tvoříme, cvičíme, 

učíme se nové písničky a říkanky 

a dbáme na zdravou stravu a pitný 

režim. Se sluníčkem se těšíme, 

že budeme chodit často ven. Pravidelně k nám jezdí  

divadélko s rámcově vzdělávacím programem. 

5. dubna 2017 pořádáme Den otevřených dveří. Jste 

srdečně zváni. Kontakt: Jana Bačovská/ředitelka, 722 966 460, 

dsricanek@seznam.cz,  www.ricanek.com

SPLNĚNÝ SEN VŠECH DĚTÍ 
• Obchod plný hraček      
• Největší výběr
• Skvělé ceny
• Výhodné nabídky

Bambule Říčany OC Lihovar, Barákova 237, 251 01  Říčany 
www.bambule.cz

Projekt MAP na Říčansku 
má za sebou již více 
než rok fungování
Projekt Místní akční plán v ORP Říčany, který je 
realizován na území Říčanska, a o kterém Vás pravidelně 
informujeme, byl zahájen 1. 1. 2016 a je financován z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
řízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Projekt Místní akční plán vzdělávání je prioritně zaměřen na rozvoj kva-
litního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti 
včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a nefor-
málního vzdělávání.

Hlavním cílem vlastního projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a 
ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů 
vzdělávání v ORP Říčany.
I v letošním roce pokračujeme v setkávání s řediteli MŠ a ZŠ v rámci 
tzv. Učící se sítě. 

  5. 1. 2017 jsme se sešli v krásném  a velmi inspirativním 
prostředí  MŠ Kamenice, ze které čiší nadšení a zapálení 
pro práci s dětmi.

  9. 2. 2017  jsme byli pozváni do  ZŠ  Navis v 
Dobřejovicích, jejíž filozofie stojí na třech základních 
principech: „Rodina, vzdělání, osobní vedení.“

 
AKTUALITY MAP 
   Dne 2. 3. se těšíme na další setkání s řediteli a jejich zástupci v prosto-
rách MŠ Průhonice.
   9.  3. Společná konference MAP a KAP.

  15. 3. Beseda pro rodiče „VÍTE, CO DĚLAJÍ VAŠE DĚTI, KDYŽ JSOU 
ON-LINE?“ - v prostorách ZŠ Navis. 

  Dne 23. 3. proběhne zasedání řídicího výboru, na kterém se bude mimo 
jiné projednávat aktualizace dokumentu Strategický rámec MAP pro roz-
voj školství na Říčansku, na jehož základě mohou školy a obce žádat o do-
tace ve výzvách IROP.

  Od února se schází členové pracovních skupin, aby se společně dohodli 
na prioritách ročního akčního plánu. Celkem jsou naplánované čtyři pra-
covní workshopy. Výstupem bude sestavení ročního akčního plánu. 

Víte, jaká je role pracovních skupin v projektu MAP? I vy se můžete 
stát členem!

Pracovní skupiny se aktivně podílejí na rozvoji komunikační platformy 
MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci a partnerství v SO ORP Říčany. V 
pracovních skupinách jsou zastoupeni všichni klíčoví partneři formální-
ho i neformálního vzdělávání v území. Pracovní skupiny ovlivňují výstupy 
projektu, předávají zkušenosti, spolupracují na definování prioritních ob-
lastí, navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci MAP. 

Chcete se zapojit do zajímavé diskuze, navázat kontakty a spolupráci  s  
odborníky na vzdělávání, chcete ovlivnit výstupy Místního akčního plá-
nu vzdělávání? Kontaktujte kancelář MAP a staňte se členem pracovní 
skupiny v ORP Říčany. Přivítáme vaši spolupráci! 
Ing. Linda Kůstková
manažer projektu MAP - pro úspěch našich škol! 
e-mail: map@ricany.cz
Tel.:  323 618 122,  727 920 480
www.map.ricany.cz

Děkujeme všem našim zákazníkům za 
dosavadní přízeň a oznamujeme, že 
letošní prodejní sezonu zahajujeme 
již od 1. března! Přijďte se k nám 
inspirovat a vyberte si z nabídky 
jarních květin a rostlin.  

Petrklíče, macešky, sedmikrásky či rychlené 
cibuloviny jsou již bestsellery, náležející neod-
myslitelně k předjarnímu období. 

U nás je naleznete v různých barevných va-
riantách, prvotřídní kvalitě a za bezkonkurenční 
ceny. 

Nebojte se je kontrastně či tón v tónu kom-
binovat – právě proto jsme z vlastní sadby pro 

VPUSŤTE JARO DO SVÝCH DOMOVŮ!
vás vypěstovali různobarevné rostliny.  Smíšené 
výsadby jarních květin jsou efektní i na malém 
prostoru v nádobách či truhlících.

Nezapomeňte že:
• máme pro vás zahradní chemii a hnojiva, 

a také přípravky na jarní postřiky vč. postřiku 
proti kadeřavosti broskvoní,

• začíná čas na jarní výsadbu ovocných strom-
ků, jejichž nabídku stále doplňujeme,

• zahájen je také prodej semen pro vlastní vý-
sadbu a sadby cibule sečky a česneku,

• do sádek již navážíme pstruhy, kapry, amury 
a další ryby a každý pátek pak nabídneme uzené 
speciality.

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

Zveme Vás  na přednášku  
7. března od 17 hod. v  OÚ Strančice 
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Tenčí se vám zásoby dřeva na topení? ŠLP Kostelec vám 
nabízí kvalitní štípané palivové dřevo – jehličnaté (smrk a 
borovice), vzduchosuché. Dostatek skladovacího prostoru 
nám umožňuje nabídnout proschlé palivo. 

Ceny uvádíme za balení 1,6 sprm (rozměry průměr 1,20 x výška 1,45 m). 
„Sprm“ je sypaný prostorový metr = volně loženo, obaleno transportní 
síťovinou na paletě – paleta v ceně.  

   Štípy v délce 33 cm 1. 200,-  Kč vč. DPH 
   Štípy v délce 25 cm 1. 250 ,-  Kč vč. DPH

 
Možnost dopravy malým nákladním vozidlem.   Ceny platí do vyprodání 
zásob. Příjezd od Kostelce nad Černými lesy je udržován sjízdný.  
 
Stálý sortiment stavebního řeziva a palubek je k dostání na prodejně 
 i v zimním období.  Vždy aktuální informace jsou na webových 
 stránkách www.slp.cz

Užijte si pravou ladovskou zimu 
v teple s naším dřevem!

Palivové dřevo i stavební 
řezivo můžete koupit 
na pile ve Smrčinách 
(mezi Kostelcem n. Č. l. 
a Jevany), 
telefon: 
321 610 366; 602 119 
267, e-mail:  
pila-prodejna@slp.cz

PROČ SI VYBRAT NÁS 
 Nabízíme individuální přístup s ohledem na 

postižení klienta.
 U nás najdete rodinné prostředí, pochopení a 

dostatek času na rozhodnutí.
 Pracují u nás technici s dlouholetou praxí.
 Naše výrobky mají nejvyšší kvalitu, jedineč-

nou konstrukci a dokonalé estetické provedení. 
 Neustále investujeme do vývoje vlastních vý-

robků. Na vývoji se ve velké míře podílejí svými 
připomínkami a novými požadavky zákazníci i 
učitelé speciální autoškoly pro handicapované 
řidiče.

 Úpravy jsou homologované a můžeme je zapi-
sovat do technického průkazu.

 Máme vlastní odtahovou službu a pro handi-
capované zprostředkujeme autoškolu.

 Zajistíme ubytování pro zákazníky, kteří jsou 
zdaleka a montáž zařízení zabere více dnů.

 Naše společnost získala certifikát systému 
managementu kvality ISO 9001:2016. Audit byl 
proveden u TÜV SÜD Czech s. r. o.

 Firma se také prosazuje v zahraničí a byla při-
jata do uznávaného společenství největších ev-
ropských úpravců EMG (European Mobility 
Group - www.mobilitygroup.eu)

 Majitel firmy je sám přes 50 let vozíčkářem, 
což je zárukou odborného a kvalifikovaného pří-
stupu se znalostí potřeb handicapovaných zá-
kazníků.

 Poradíme vám i s legislativou a možností pří-
spěvků.

Zveme vás na konzultační dny v Rehabilitač-
ním ústavu Kladruby

Pro zájemce o veškeré informace ohledně 
problematiky úprav vozů chystáme konzul-
tační dny v Rehabilitačním ústavu Kladruby.  

Můžete využít kondiční jízdy se speciální auto-
školou, nebo doplnění harmonizačních kódů 
do řidičských průkazů. Bude také možnost 
svézt se s autíčkem Elbee. Konzultační dny:  
14. března, 25. dubna, 6. června. Další termí-
ny a info najdete na www.rucniovladani.cz

Pomáháme handicapovaným 
být samostatní!
„Naše firma Josef HURT byla založena v roce 1996 a přes dvacet let se zabýváme výrobou, 
vývojem a montáží ručního ovládání a speciálních úprav vozidel pro handicapované osoby. 
Úpravy provádíme do vozidel všech značek a kategorií. Přestavby automobilů řešíme indivi-
duálně, aby byl handicapovaný uživatel co nejvíce samostatný. Základem je ruční ovládání, 
pomůcky k usnadnění nastupování a pomůcky pro naložení vozíku. Samozřejmostí je, že vše 
odpovídá legislativním normám,“ říká jednatel firmy Ing. František Malina.

Kontakt: HURT s.r.o., Bambousek 664, 
Týnec nad Labem. Pracovní doba: po-pá: 
7-15.30 hod., tel.: 321 781 363, 608 977 274, 
e-mail: info@rucniovladani.cz. 

Pneumatiky přezouváme v sobotu i v neděli
Náhradní díly na skladě nebo dodáme do dvou hodin
Nestíháte navštívit pneuservis v pracovních 
dnech? Autoservis Vosátka pro vás 
rozšířil otevírací dobu - v provozovně 
v Choceradech bude otevřeno celý týden, 
včetně sobot a nedělí! Na zákazníky se těší 
i provozovna v Ondřejově (otevřeno pouze 
v pracovní dny).

Slevové kupóny AUTO KELLY
Díky partnerství s Auto Kelly vám může-
me nabídnout každý měsíc nějaké zají-
mavé slevy a akce, které můžete sledovat  
na www.autokelly.cz. Rádi  vám  poradíme. 

Autoservis Vosátka v Choceradech
Chocerady 321, po-pa: 8 až 17 hod., víkendy dle do-
hody. Pneumatiky přezouváme i o víkendu, nabídka 
platí od 1. 4. do 30. 4. Objednávejte se na 
tel.: 602 338 840 od 8 do 16 hod., tel.: 602 338 840
e-mail: autovosa@email.cz, www.autovosa.cz

Autoservis Vosátka v Ondřejově
Nám. 9. května 18, po-pá: 8 až 17 hod.
tel.: 777 338 840.

Zveme vás do SKC Ondřejov na 
nové kurzy - KRUHOVÝ TRÉ-
NINK s Martinou Kročákovou. 
Od středy 1. 3. (16 – 17 hod) a 
pátku 3. 3. (18 – 19 hod) zahájí 
2 nové kurzy, pro ženy a muže, 
pro začátečníky i pokročilé 
(intenzitu a zatížení cviků lze 
vždy přizpůsobit). 

Trenérka Martina Kročáková 
je absolventkou Trenérské školy 
Cardiofitness prof. Karla Tuháčka, 
má certifikát: Trenér kulturistiky a 
fitness sportů s akreditací MŠMT 
ČR, 2. trenérská třída. Přihlásit se 
můžete on-line na našich strán-
kách www.obecondrejov.cz/sk-
centrum nebo mailem na skcvon-
drejove@seznam.cz nebo přijít 
přímo na lekci.

 V kruhovém tréninku se jedná 
o komplexní cvičební program, 
který zahrnuje prvky aerobního i 
silového cvičení zároveň. Posiluje 
svaly, zpevňuje tělo, zrychluje me-
tabolismus, spaluje tuky a pomáhá 

Dejte si do těla na kruhovém tréninku
snižovat váhu. Během lekce se v 
kruhu přesouváte z jednoho stano-
viště na druhé a to v pravidelném 
intervalu 45 vteřin. 

SETKÁNÍ VOZÍČKÁŘŮ sobota 
18. března v tělocvičně SKC. 

Sdružení SRDÍČKO zve již po-
druhé vozíčkáře, jejich rodiny, přá-
tele a další občany Ondřejova i oko-
lí, kteří se chtějí společně pobavit. 

Srdíčko je sdružení vozíčkářů a 
těžce tělesně postižených. Cílem 
činnosti sdružení je pomoci po-
stiženým tak, aby se mohli zapojit 
do všech oblastí života. Sdružení 
pořádá pobyty s rehabilitací, při 
kterých spolupracuje s příslušný-
mi odborníky, provádí osvětovou 
činnost a předává si mezi sebou 
zkušenosti. 

Zakladatelkou Srdíčka je Vlasta 
Moravcová - žena, která má oprav-
dové srdce na dlani. V Ondřejově jí 
pomáhá Máša Kašpárková a další. 
Začátek akce bude zveřejněn na 
stránkách SKC a plakátech.

Bouldering – o kurzy s novým trenérem Jurajem Kováčikem je vel-
ký zájem, a tak hledáme dalšího trenéra (jediné volno v tělocvičně je 
v pondělí od 15 do 16 hod a v úterý od 16 do 17 hod). Zájemci mohou 
volat Hynkovi Kašparovi, manažerovi SKC (777 668 212).   

SETKÁNÍ VOZÍČKÁŘŮ se uskuteční 18. března v tělocvičně SKC. 

Od března budou zahájeny nové kurzy KRUHOVÝ TRÉNINK

Přemýšlite co s dětmi o prázd-
ninách?  Slyšeli jste už o lesních 
školkách, ale zatím jste ji nevy-
zkoušeli? S naším PRALESem 
máte jedinečnou příležitost vy-
zkoušet lesní školku nanečisto. 
Pomůžeme vám vyřešit program 
i pro předškoláky. Na náš tábor 
bereme děti již od 4 let.
     Také starší děti jsou v PRALESe 
vítány. Kromě her je čeká tvoření 
z přírodních materiálů a stavění 
dřevěných staveb, střelba z luku 
a vzduchovky, mapová orienta-
ce, jízda na kánoi nebo voru, atd. 
V případě dlouhého deště nebo 
potřeby odpoledního odpočinku 
máme v každé lokalitě zajištěno 
zázemí. V každé skupině je maxi-
málně 20 dětí, které vedou dva lek-
toři. Abychom dětem mohli dopřát 
řádění pod “chlapským” vedením 
i ryze ženský, “mateřský” přístup, 
máme v každé skupině vždy muže i 
ženu. PRALES je určen pro děti od 
4 do 14 let.

Příměstský tábor PRALES 
aneb PRÁzdniny v LESe

Tábory se konají v pětidenních 
turnusech v termínech od 10. 7. 
do 25. 8. Místa konání jsou ve 
Struhařově nebo v Jevanech, a té-
mata jsou Lesní univerzita, Cesta 
do pravěku, Loupežnický les nebo 
Z pohádky do pohádky. Vyberte si 
termín a zaměření, které vám bude 
vyhovovat, již nyní.
Více informací najdete na webu 
www.klubctyrlistek.cz
Petr Suchý, tel. : 724 148 850,
petr.suchy@klubctyrlistek.cz
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Info pro vás Info pro vás

Přivítejte jaro v naší dobré společnosti

Rok 2016 je za námi a je čas 
připomenout důležité momenty služby 
stacionáře a informovat o důležitých 
změnách.

Auto pro vozíčkáře a změna provozní doby
V loňském roce byla jednou ze zásadních 

změn možnost dopravit klienta do stacionáře na-
ším autem s úpravou pro vozíčkáře. Tato služba 
byla přivítána a využívána. Dále jsme přistoupili 
k úpravě provozní doby, která nevyhovovala po-
žadavkům většiny klientů DS. V současné době 
je délka provozní doby od 7.00 do 17.30 hod.

Péče a společenské akce
Péče o obyvatele denního stacionáře i klienty 

odlehčovací služby je zajištěna stabilním týmem 

pracovníků v sociálních službách a také brigád-
níků z oboru. V rámci aktivizačních činností 
spolupracujeme s externisty, zkušenými lektory; 
jedná se o zdravotní a tělesná cvičení, temati- 
cky zaměřené programy, vzdělávací, výchovné  
a sociálně terapeutické činnosti. Stravu zajišťu-
je již dlouhodobě firma Scolarest, jídlo je pestré  
a kvalitní.

Čarodějnice, Den otevřených dveří a Oslava 
Dne seniorů byly úspěšné a určené i pro veřej-
nost; doufáme, že nám zajistí vaši stálou přízeň 
i pro rok letošní.

Národní týden tréninku paměti
Akci konanou 13. března 2017 od 14 h za-

jišťuje paní Eva Kubínová. Jedná se dvou-

hodinový program, s informacemi o procvi-
čování paměti.  Odpoledne završí hudební 
vystoupení harmonikáře. Všichni jste zváni. 

Denní stacionář Olga Říčany
tel.: 733 340 028
e-mail: stacionar@dps.ricany.cz
www.dps.ricany.cz

STACIONÁŘ OLGA ŘÍČANY V ROCE 2017

Odlehčovací služba v březnu
Termín: 20. – 31. 3. 2017. Veškeré informace 
o DS a odlehčovací službě poskytne Pavla  
Romanová, vedoucí denního stacionáře. 

manuální zručnost
samostatnost
spolehlivost
dobrý zdravotní stav
čistý trestní rejstřík
řidičský průkaz skupiny B

perspektivní zaměstnání ve stabilní, úspěšné 
a dynamické rodinné  firmě
mzda vždy a včas na Vašem účtu
dobrý pracovní tým a příjemné pracovní prostředí
mimořádné zaměstnanecké benefity (pracovní 
oblečení, stravenky, bezplatné konzultační 
služby v oblasti financí a pojištění, příspěvek na 
ŽP, zvýhodněné podmínky při pojištění vozidla, 
příspěvek na kulturu a výlet, výuka jazyků  
a jiná překvapení)

POJĎTE 
PRACOVAT 

K NÁM!

Hledáte-li zaměstnání, kde budete moci uplatnit manuální zručnost, samostatnost  
a odpovědnost, staňte se součástí spolehlivého a přátelského týmu. 

Aktuálně hledáme zaměstnance na pracovní pozice:

V případě zájmu prosím kontaktujte:
pro pozici výrobní dělník: 
Michaela Olmrová 603 166 966
Tomáš Matějka 603 166 960  
pro pozici skladník: 
Jan Ondráček 603 166 961

Místo výkonu práce: firma SOPO s.r.o Modletice, 
Modletice Praha-východ. 
Nástup možný ihned nebo po dohodě.

POTŘEBUJETE NABÍZÍME

VÝROBNÍ DĚLNÍK             SKLADNÍK

www.sopo.cz

VIDEO, PROČ PRACOVAT 
PRÁVĚ U NÁS!

Letošní dlouhá zima je u konce 
a proto se sluší uvítat jaro a část 
jeho atmosféry si přinést i do svých 
domovů a zahrad. Zastavte se u nás 
v zahradnictví Jandl v Dobrém poli u 
Kouřimi a nechte se okouzlit 
jarní květinovou nabídkou.

Nejen květiny, ale také aromatic-
ké bylinky či zeleninová sadba 
z vlastního základního materiálu čeká na vás 
v našich prodejních prostorách. To vše v prvo-
třídní kvalitě, kterou nám umožňují vhodné 
místní klimatické podmínky a také naše zázemí 
–  skleníkový areál. Pěstujeme zde bohatý sor-
timent balkonových a záhonových okrasných 
květin, léčivek a již zmíněnou sadbu zeleniny: 

plodovou, košťálovou a listovou. Chcete si pro-
jasnit první jarní dny? Vyberte si z našich mace-
šek, primulek, sedmikrásek nebo pryskyřníků. 
Pro jarní sezónu pro vás připravujeme postupně 
do prodeje cibuloviny, muškáty, chryzantémy, 
surfinie, ale i okrasné dřeviny…

Otevírání jara (17. –19. 3. 2017)
Každoročně pro své zákazníky připravu-

jeme Dny otevřených dveří a tématické akce. 
Jako první je již tradičně na řadě Otevírání 
jara – prodejní akce jarních květin a zahrad-
nického materiálu.

Oblíbili jste si naše zákaznické karty? Přijďte 
si pro ně co nejdříve, slevu 5 % máte díky nim 
po celý rok!

POZOR OBJÍŽĎKA! V Dobrém poli prochá-

zí opravou most; pro příjezd od Říčan zvolte  
v Olešce odbočku na Bulánku, od Vitic se držte 
objízdné trasy přes Brník a Bulánku, směr 
od Kouřimi je beze změn.

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.

V naší provozovně v Ondřejově 
koupíte veškerou škálu 
výrobků pro vložkování 
komínů, montáž kouřovodů, 
stavbu třívrstvých kovových 
a tvárnicových komínových 
těles, nebo opravy 
nadstřešních částí komínů 
určených pro odvod spalin v 
atmosférickém i přetlakovém 
provozu (plyn, tuhá paliva, 
pelety, olej atd.). 

Stále rozšiřujeme sortiment 
zboží s možností výroby atypic-
kých prvků v krátkých dodacích 
lhůtách. V rámci zkvalitnění  

Komínové systémy přímo od výrobce 
a zrychlení výroby jsme zakou-
pili LASEROVÝ CNC  ŘEZACÍ  
AUTOMAT, na kterém jsme 
schopni zakázkového pálení dle 
vašich požadavků. 
Nabízíme dělení oceli do 15 mm, 
nerezu do 5mm, hliníku a dal-
ších materiálů na LASEROVÉM 
CNC ŘEZACÍM AUTOMATU do 
velikosti plechu 1,5 x 3 m nebo 
trubek do délky 2 m.

U nás koupíte
 Fasádní - třísložkové komíny 
 Svislé kouřovody s funkcí 

komína
 Komínové vložky

 Tvárnicové komíny
 Kouřovody
 Stříšky
 Shozy prádla
 Vaření nerezu i hliníku
 Digestoře ke krbům
 Nádoby pro včelaře

BÉMÁCI s.r.o
Výrobní a prodejní sklad: 
Družstevní 423, Ondřejov, 
tel.: 606 146 318, 323 649 265, 
e-mail: vyroba@bemaci.cz, 
www.bemaci.cz, 
pondělí - pátek 7:00 - 16:00 h

Společnost Verdeon 
vám navrhne 
nejúspornější řešení a 
vše zrealizuje na klíč 
včetně vyřízení dotace 
a administrativních 
úkonů při změně tarifu 
elektřiny. 

* Naše klienty vždy nejdříve na-
vštívíme a ZDARMA a nezávazně 
provedeme analýzu tepelných ztrát 
domu, vypracujeme návrh opti-

Pomůžeme vám získat dotaci na tepelné 
čerpadlo ve výši až 128 000 Kč

málního řešení a detailně propo-
čítáme úsporu a dobu návratnosti 
investice.

* 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. 

* Veškeré administrativní úkony 
provedeme za vás. Nejdůležitější je 
přitom změna tarifu elektřiny na 
mnohem výhodnější. Díky tomu 
ušetříte nejen za topení, ale i za 
provoz jiných elektrických zařízení 
v domácnosti. 

* Výměna starého kotle za te-
pelné čerpadlo trvá nejvýše tři dny, 

přičemž teplá voda není k dispozici 
pouze jeden večer. 

* Garantujeme servis do 24 ho-
din. Záruka na tepelné čerpadlo je 
pět let. 

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.

Ač máme Velikonoce za dveřmi, dovolte mi 

ještě jednu vzpomínku na Vánoce. Je to totiž 

už neuvěřitelných čtyřicet let, co se v našem 

regionu máme možnost setkávat s tradič-

ní Českou mší vánoční „Hej mistře…“ J. J. 

Ryby. Zajisté nejeden z čtenářů zavítal na 

koncert v Ondřejově, Kostelci nad Černými 

lesy, Říčanech či Betlémské kapli v Praze, na 

mši v Mnichovicích či v Hrusicích.

Aby bylo možné jeden jediný koncert ode-

hrát, je potřeba nemalé množství hudebníků 

a sborových i sólových zpěváků. Ale i dosta-

tek nakopírovaných not, stupínky pro sboris-

ty a další spousta pro návštěvníka koncertu 

neviditelných aktivit. A ještě jedna důležitá 

osoba – dirigent.

My máme to obrovské štěstí, že naším di-

rigentem je Josef Zicha, pro některé možná 

známější jednoduše jako Pepík. Právě díky 

němu již těch zmíněných čtyřicet let zaznívá 

v našem kraji hudba, kterou mám snad nejen 

já již neodmyslitelně spjatou s dobou vánoč-

ní. Rádi bychom mu i touto cestou poděkovali 

za čas, který této Bohu libé aktivitě věnuje a 

za jeho nakažlivý optimismus a dobrou nála-

du, které kolem sebe nekontrolovaně šíří. Zá-

praží může být hrdé na tohoto svého rodáka.

Nejsme žádné pevné hudební těleso, jsme 

jen lidé, které baví muzika. Amatér nebo 

profesionál, u nás má dveře otevřené každý. 

Pokud tedy máte chuť si s námi zahrát či 

zazpívat, napište na vydrar@razdva.cz pro 

bližší informace.

Jménem všech muzikantů

Štěpán Vydrař

Pepíku děkujeme 
za čtyřicet let 
obětavé práce
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Inzerce Inzerce

Středisko sociální péče
poskytuje služby  

v okolí Říčan, Velkých Popovic, Kamenice
Mgr. Věra Bobovská, 774 994 357

bobovská@socialnipece.cz, www.socialnipece.cz

                  SLUŽBY
 Terénní osobní asistence - péče o seniory  

v  jejich domácím prostředí. 
 Provádíme všechny domácí práce: úklid,     

nákup a vaření. 
 Pomáháme s vyřízením žádosti příspěvku na 

péči.
 Služby mediátora – mimosoudní řešení sporů mezi občany.

Přijmeme řidiče sk C

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

Dodávková autodoprava 
  web: akmtrans.cz  

 tel.: +420 702 025 594

✁Rodinná pekárna v Dobřejovicích s 20 letou tradicí 
přijme do svého kolektivu 

NOVÉ PEKAŘE, LAHŮDKÁŘKY A ŘIDIČE.
Pracovní doba (vždy krátký/dlouhý týden):

řidič: 4-16 h; rozvoz pečiva po Praze.
lahůdky: 7.30-19.30 h; výroba chlebíčků a baget.

pekař: noční provoz 17-5 h; výroba chleba a běžného pečiva.
Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity, 

rodinné zázemí, pracovní oděvy, kulturní akce, firemní setkání.
Požadujeme pozitivní přístup k životu i k práci a spolehlivost. 

Staročeská pekárna s.r.o., Dobřejovice
Tel. : 777 718 109

e-mail: lenka.sindelarova@staroceska.cz

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

AKCE
DOPRODEJ ZIMNÍCH PNEU ZA SKLADOVÉ CENY 

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
VÝHODNÉ CENY LETNÍCH PNEUMATIK

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

www.tomicpneu.cz

Kostelec n. Č. lesy - Kutnohorská 24

VÝHODY OPROTI INTERNETOVÉMU NÁKUPU:
• OSOBNÍ PŘÍSTUP PŘI PORADENSTVÍ, PŘÍMÁ PROHLÍD-

KA S MOŽNOSTÍ POROVNÁNÍ RŮZNÝCH ZNAČEK PNEU
• 6 MĚSÍCŮ GARANCE NA NOVÉ PNEUMATIKY PIRELLI 

(ZDARMA NOVÁ PNEU V PŘÍP. POŠKOZENÍ) 

ZDARMA VYVÁŽENÍ PNEU
PŘI KOUPI NOVÝCH PNEUMATIK

TENTO KUPON JE PLATNÝ DO 30. 4. 2017

ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

Přijmu pomocnici/pomocníka na údržbu zahrady. 
Celoročně, dlouhodobě. Mnichovice. 

Tel.: 606 470 756

AZ PLOTOVÉ CENTRUM
Pražská ulice, Tehovec u Mukařova
tel.: 725 356 015, www.oploceni.cz
otevírací doba: PO - PÁ  8 - 16 h

pletiva, plotové sítě, sloupky, branky,
posuvné brány, průmyslová a mobilní 

oplocení, lesnická pletiva atd.,
vzorkovna výrobků

AZ PLOTOVÉ 
CENTRUM Mukařov

prodej a montáž oplocení 
od A do Z

A   kompletní řešení vašeho oplocení
 cenové nabídky / prodej 
 doprava / realizace

Z    záruka kvality 
   firma působící 20 let 
 na českém trhu

MARTIN KRATOCHVÍL – KLÁVESY, TONY ACKERMAN – KYTARA, IMRAN MUSA ZANGI – PERKUSE

JAZZ V DIVADLE U22

TRIO KRATOCHVÍL,
ACKERMAN, ZANGI

DIVADLO U22 UHŘÍNĚVES

STŘEDA 5. DUBNA V 19:30

Předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz nebo v Divadle U22, 
ulice K Sokolovně 201, www.divadlou22.cz, telefon 725 936 914.
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Tel.: 603 525 617, 603 525 592

kamenictvijordan@seznam.cz 777 035 666
VÝMĚNA SKEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČENÍ 

ZEMNÍ PRÁCE
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

Přijmu aktivní paní/studentku 
na noční úklid.Požaduji 

spolehlivost, nejlépe své auto. 
Lokalita Říčany, Průhonice. 

Práce na DPP, DPČ. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MUKAŘOV 
přijme 

• kvalifikovaného vyučujícího 
ČJ, AJ s možností výuky Z , VV 
a PČ pro 2. stupeň ZŠ. Nástup 

možný ihned.
• kvalifikovanou učitele/ku pro 

1. třídu. Nástup 1. 9. 2017.
Tel.: 731 449 243

Stavební firma HOSS a.s.  
Benešov 

přijme stavbyvedoucího 

* Na HPP nebo i na ŽL. 
* Požadujeme SŠ nebo 
VŠ vzdělání stavebního 
zaměření,  praxi min. 5let, 
samostatnost, flexibilitu, 
řidičský průkaz sk. B. 
* Autorizace výhodou.
* Životopis  na e-mail: 
hubackovam@hoss-as.cz  

3K značky s.r.o. 
přijme  

DĚLNÍKA-ZNAČKAŘE, 
pracoviště Říčany

Požadavky:  časová flexibilita, 
zodpovědnost, ŘP B. Praxe 
v pozemních komunikacích 
a zednické zkušenosti vítány.
Výhody: stravenky, zvláštní 
odměny za práci.
Kontakt: Bc. Tadeáš Müller, 
tel.: 739 087 248

DOMOV 
PRO SENIORY 

PŇOV-PŘEDHRADÍ
nabízí 

volná místa k ubytování

Poskytujeme komplexní 
péči seniorům, kteří jsou 

odkázáni na pomoc druhé 
osoby 24 hodin denně.

Info na tel. 603 828 040
Mgr. Zdenka Farkašová

www.domovpredhradi.cz

Kurz základní 
poslušnosti psů

pro všecha plemena i bez PP
na cvičišti na Strašíně od 2. 4. 

Info: Kosanová,  tel.:  733 676 172

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID 
Hledám milou a pečlivou paní 
nebo slečnu na úklid a žehlení 

v rodinném domě.
2 x týdně na cca 4 hodiny 

v rodinném domě v Černých 
Voděradech.

Kontakt: 739 542 801, 
ternet@seznam.cz

JARNÍ BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

PONDĚLÍ   3. 4. 2017   9:00 - 19:00 hod.
RESTAURACE & KLUB U BOUDŮ 

Mírová 21/66, Praha 10 – Kolovraty
burzakolovraty@seznam.cz

Společnost 
Maso – Třebovle

přijme prodavačky 
do prodejen 

v Říčanech a Jesenici. 
Info na tel.: 603 789 179,

email:info@maso-trebovle.cz
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PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není 
nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,8–6,3 l/100 km, 86–144 g/km. Údaje o spotřebě 
pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK.

Toyota TSUSHO
Obchodní 105, Čestlice, tel.: 724 270 329, e-mail: m.novak@tsusho.cz

Československého exilu 544/3, Praha 4 – Modřany, tel.: 737 253 673, e-mail: j.kroupa@tsusho.cz

www.toyotatsusho.cz

 
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

Výrobce dětského 
nábytku  hledá:

* výrobní a montážní 
dělníky
* obsluha CNC pily
 Požadavky:
* manuální zručnost * dobrý 
zdravotní stav  * spolehlivost
* zodpovědnost
Nabízíme: práci na HPP - 
dvousměnný provoz, vhodné i 
pro důchodce na DPP, možnost 
přesčasu, místo výkonu Říčany, 
nástup ihned. Po zaučení 
dochází k navýšení mzdy.
* info@nabytekjirousek.eu
* tel:. 602 219 730

Šípková 279, 251 62 Mukařov

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

MODELY 2017

RODINNÉ 
MALÍŘSTVÍ & LAKÝRNICTVÍ

...Z OTCE NA SYNA
Kontakt: 774 818 460, 608 584 098
e-mail: maliri.valenta@seznam.cz

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

 u nás samozřejmostí.

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz



Květiny pro každou příležitost
Zahradnictví Ekoflor to však 

není jen prodej řezaných a hrn-
kových rostlin, zeleninové sadby, 
ovocných stromků a sezónních 
venkovních rostlin či floristického 
zboží, zahradního materiálu, che-
mie atd. Společnost Ekoflor také 
nabízí údržbu a výsadby veřejné 
zeleně, realizace zahrad nebo čiš-
tění příkopů podél silnic a seřezá-
vání krajnic; vše za pomoci vlast-
ního technického parku.  Co však 
zahradnictví dostalo do povědomí 
veřejnosti nejvíce, je jeho speciali-
zace, na kterou se zaměřuje již od 
svého vzniku – jedinečné vazby 
květin.

 Šikovné ruce zkušených floris-
tek celoročně tvoří nádherné sva-
tební vazby určené pro nevěsty, 
ženichy, družičky, na výzdobu vo-
zidel či slavnostních tabulí a inte-
riérů, nebo vazby smuteční, vazby 
pro každou příležitost a náladu, 
nebo vazby a dekorace tematicky 
přizpůsobené ročnímu období. 

Zahradnictví, zakládající si také 
na individuálním přístupu k zákaz-
níkům, pro letošní sezonu přichází 
s atraktivní novinkou – od května 
otevírá nový skleník s plochou té-
měř 200 m2, který bude přímo pro-
pojen s prodejními prostory.

Květiny z celého světa
Dlouhodobým dodavatelem 

řezaných a hrnkových květin, exo-
tických květin a aranžérského ma-
teriálu pro zahradnictví je velkoob-
chodní společnost Florplant s.r.o., 
s místní pobočkou ve Vestci u Pra-
hy. Florplant patří ve svém oboru 
ke špičce, nabízí prvotřídní servis, 
dováží zboží z Holandska, Kolum-
bie, Dánska či Srí Lanky a také 
ručí za jeho vysokou kvalitu. Mezi 
nejžádanějšími květinami jsou již 
tradičně velkokvěté růže, orchideje 
a poptávka je také po exotických 
květinách do náročnějších vazeb. 

Spolupráce mezi Ekoflorem a 
Florplantem však u řezaných kvě-
tin nekončí. Další oblastí jsou so-
litérní zelené a kvetoucí rostliny do 
vnitřních prostor, které mají nejen 
okrasný význam, ale především 
fungují jako přirozené zvlhčovače 
vzduchu; profesionálové z obou 
společností si umějí při zařizování 
interiérů poradit.
Květiny v rukou studentů 

Když byla před mnoha lety zří-
zena, měla škola jednoznačné za-
měření, které si udržela i přesto, že 
se rozšířila její vzdělávací nabídka, 
změnil se její název i sídlo. Střední 
škola řemesel Kunice je určena ze-
jména pro mládež se speciálními 
vzdělávacími potřebami  a vzdě-
lávacími problémy. Sídlo školy je  
v nádherné přírodě na okraji ma-
lebné vesnice Kunice.  Svým stu-
dentům nabízí komplexní vzdělá-
vání včetně praktické výuky a také 
možnosti  internátního ubytování; 
po úspěšném ukončení studia  
obdrží výuční list. Aktuálně jsou 
žáci přijímáni do tříletých oborů 
vzdělání cukrář, kuchař, květinář- 
florista, pečovatel a prodavač.

Oficiální termín pro podávání 
přihlášek je do 1. března 2017, 
ale budou vyhlášena i další kola 
přijímacího řízení, stačí sledovat 
webové stránky školy.

A jaké je spojení mezi SŠŘ 
Kunice a zahradnictvím Ekoflor 
Hubert Neumann? Zahradnictví 
poskytlo škole již před lety záze-
mí v podobě umožnění praktic-
ké výuky. Začínající květináři a 
floristé si postupně procházejí 
všemi činnostmi, seznamují se se 
zbožím, učí se reagovat na zákaz-
níky. Praxe jim dává zkušenosti 
nejen do života, ale je dobrým 
odrazovým můstkem i pro účast 
v květinářských a floristických 
soutěžích jako je Soběslavská 
růže, Chodské kvítí nebo Plzeň-
ský karafiát.

KDYŽ KVĚTINY POMÁHAJÍ
Ve Voděradské ulici v Říčanech, v místech, jak si jistě ještě 
někteří pamětníci vzpomenou, kde kdysi stávalo veliké 
rodinné zahradnictví Celých, se v tradici pokračuje. Již 
více než čtvrtstoletí se zde nacházejí moderní prostory 
úspěšně fungujícího zahradnictví Ekoflor Hubert 
Neumann. 

Ekoflor - Hubert Neumann
Voděradská 614, 251 01 Říčany,
telefon:  323 605 776
www.ekoflor.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí – pátek 7:30 – 18:00
sobota, neděle a svátky 8:00 – 14:00

Střední škola řemesel Kunice,
příspěvková organizace se 
sídlem K Učilišti 18, 
Všešímy-Kunice
tel.: 323 66 54 83
email: 
ssrkunice@ssrkunice.cz
www.ssrkunice.cz

Studenti ze SŠŘ Kunice se účastní květinářských 
a floristických soutěží.


