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Srdečně vás zveme 
do areálu Buda-
mont Herink. 
Najdete zde vino-
téku, showroom 
nábytku a také 
nové dětské hřiště. 
Více info na str. 25

Struhařov slavil 
narozeniny - 620 let

Pizza Restaurant 
Periferie Dolní 
Břežany vás zve 
na pizzu z pece na 
dřevo a na grilo-
vané speciality. 
Více info na str. 23

Přírodní 
koupaliště 
Vyžlovka zahájilo 
sezónu. Více info 
na str. 4
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Tiráž

STRUHAŘOV letos slaví „narozeniny“
Obec Struhařov si v letošním roce připomíná 620 let od první písemné zmínky o obci; 
v erekčních knihách pražské arcidiecéze z 28. března 1397 se totiž objevuje jméno Mikuláše 
Býčka ze Struhařova. Jsou to však narozeniny tak trochu fiktivní… 
Struhařov jistě existoval již léta předtím, jen do písemných záznamů se to buď nezapsalo, nebo 
tyto údaje doposud nikdo nenalezl. 
Sraz rodáků, kniha o historii obce, slavnostní průvod, jarmark, sportovní hry pro děti, ukázky úlov-

ků z rybníka, divadla, kapely, dobré jídlo a pití - tím vším struhařovští obyvatelé důstojně a vesele 
oslavili   9. – 10.  června 2017 své výročí. Podíleli se snad všichni a veselo bylo až do rána. Tolik spolu-
práce mezi spolky, obcí a lidmi se jen tak nevidí. Děkujeme všem Struhařovákům, že umí takhle držet 
pospolu. Struhařov žije!

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

již od 539.000,-

i 30 KOMBI

již od 339.000,-

NABÍDKA  REFERENČNÍCH 
VOZŮ

www.lennermotors.cz     Tel. : 222 541 414     Černokostelecká 2096/16, Říčany
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Milí čtenáři Zápraží,
těší nás vaše reakce,  dotazy, tipy 
i připomínky, ať již telefonické nebo 
emailem. Dokazuje to, že nás čtete 
a věnujete nám pozornost. Vážíme si toho 
a moc děkujeme. A protože  právě držíte 
v rukou letní dvojčíslo, znamená to, že 
nastaly očekáváné prázdniny a my vám 
přejeme příjemné počasí, pohodu, krásnou 
dovolenou a užijte si léto!
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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

Prázdniny v SKC Ondřejov
Každoročně pro vás  ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově 
připravujeme aktivní program na léto. Na své si přijdou děti i „dospě-
láci“. Velice oblíbené jsou i pronájmy prostorů SKC . Využít můžete 
tělocvičnu, malý sál, učebnu, rodinný klub - včetně  zázemí. K dispozi-
ci je i venkovní dětské hřiště u SKC.

 Hatha jóga - Jolana Soukupová vede již tradičně lekce Hatha jógy  
od 18. 7. do 29. 8. venku v areálu Ondřejovské hvězdárny, každé úterý  
od 17.30 do 19 hod. zdarma. Při nepříznivém počasí se cvičí v malém sále 
SKC (info na 777 122 756). 

 Box - se Standou Stárkem, trojnásobným mistrem ČR si zaboxujete  
i během celých prázdnin v úterý od 19.30 do 21 hod. v tělocvičně.

 Aerobic s Body Form i Dance Aerobic s Olgou Šípkovou, mistryní 
světa ve sportovním aerobiku, startuje 8. srpna od 18 do 19.30 hod. úter-
ním Aerobic s Body Form. Ve čtvrtek od 18 do 19.30 je Dance Aerobic.

 Pilates - Bára Valuchová nabízí dva červencové pondělní termíny,  
10. a 17. 7. od 19 hod. v malém sále.

 Body Styling - Nikol Taulová doporučuje pro nové zájemce o lekce ne-
dělního Body Stylingu od 19 do 20 hod. v malém sále, aby volali na te.l: 
777 070 041. Jednotlivé lekce budou operativně během celých prázdnin na 
základě zájmu. 

 Výživová poradna vedená Veronikou Martincovou (tel.: 737 681 403)  
i Poradna celostní medicíny s Lenkou Jahelkovou, certifikovanou terape-
utkou (tel.: 607 834 984) bude na základě objednávky.

 NOVINKA Letní kurz pro kluky a holky pro děti 8 – 12 let od  
7. do 11. 8. Děti, které chtějí využít aktivně dopoledne od 9 do 12 hod., 
mají rády míčové a sportovní hry, dokonce i lezení na boulderingové 
stěně, se mohou hlásit Blance Kocanové, fyzioterapeutce a učitelce TV 
(tel.: 724 887 373 a email: b.kocanova@email.cz).

 Příměstský tábor pro děti od 3 do 12 let 10. – 14. 7. pořádá MOMMY 
TIME, které vede v SKC pravidelné kurzy pro rodiče a děti. Program je za-
měřen na TROLLY  a tak stejně jako skřítky nadchne i děti spousta zábav-
ných her a soutěží, tancování, zpívání, výtvarná i rukodělná činnost. Více 
na www.mommytime.cz a tel.: 608 708 963. 
Možnost pronájmů tělocvičny je vhodné domluvit v předstihu s Hyn-
kem Kašparem, manažerem SKC na tel.: 777 668 212.
Samozřejmě můžete od září počítat s bohatým programem pro všechny 

věkové kategorie. 
Informace vždy najdete na stránkách www.skcvondrejove.cz.   

Přírodní koupaliště u Vyžlov-
ského rybníka není třeba dlouze 
představovat. Koupání v rybníku 
s písečným a pomalu se svažu-
jícím břehem, rozlehlý travnatý 
prostor pro slunění, různorodé 
sportovní vyžití či okolí Voděrad-
ských bučin z něho dělají po celé 
léto cíl pro odpočinek a zábavu 
dětí i dospělých.

Na základě statického posudku 
byla pro letošní rok uzavřena hlavní 
budova vč. restaurace. Občerstvení 
je však zajištěno novým provozo-
vatelem, který nabízí v dřevěných 
kioscích bohatou nabídku včetně 
piva, nealko nápojů, teplých ná-

pojů, masových dobrot z grilu či 
žádaných langošů. Nechybí ani 
nanuky a podle počasí také točená 
zmrzlina. Na období prázdnin se 
počítá také s koktejlovým barem  
a nabídkou domácích limonád. 
Přijeďte a přesvědčte se osobně! 
Pobyt na koupališti můžete spojit  

s procházkou do okolních lesů nebo 
se zúčastnit některé z  kulturních či 
sportovních akcí pořádaných na 
koupališti. Aktuální termíny a info 
sledujte na Facebooku.
 

 Areál koupaliště otevřen denně 
10-18 h podle počasí.

 Parkování před areálem je zdar-
ma, zákaz vstupu se psy. Využít 

KOUPALIŠTĚ VYŽLOVKA ZAHÁJILO LETNÍ SEZÓNU

můžete dobré autobusové spojení 
také z Prahy (Háje).

 Vstupné na den: 30 Kč dospělí, 15 
Kč děti (možnost permanentky).

Kontakt  na provozovatele 
občerstvení a sportoviště: 
p. Musil, tel.: 604 971 480

Skupina Divokej Bill vydala po čtyřech 
letech nové album s názvem Tsunami. 
Vyšlo jak na cédéčku, tak digitálně 
i na vinylové desce. A když už nové 
album, tak také turné, na které 
skupina vyrazila v květnu. Šňůra 
koncertů bude zakončena 
v září v rodných Úvalech. Na 
podrobnosti jsme se zeptali 
frontmana skupiny Vaška Bláhy.

Mohou se fanoušci na koncertech těšit na 
nějaké vychytávky?
 To tedy mohou! Na tomto turné jsme si dali zá-
ležet, pečlivě vybrali playlist. Koncert trvá něco 
přes dvě hodiny a během něho zahrajeme 30 
největších pecek, takže nálož... Máme krásné 
pódium s vychytanou videoprojekcí a zvuko-
vou i světelnou show. Určitě nezklame ani naše 
bezvadná předkapela Poletíme?. Hraje nám to 
 a zpívá, myslím, velice dobře, tak snad budou 
lidi spokojení.
 
Úvaly jsou vaše  srdeční záležitost. Kolikrát 
jste tam už hráli?
 Aj aj, tak to těžko říci takhle z hlavy. Dříve jsme 
doma hráli poměrně často, teď tak jednou za dva 
roky.  Ale snažíme se, aby to byla vždy co největší 
akce sezóny. Tipuji, že tak 20 až 30 koncíků jsme 
tam odehráli.
 
Hraje se ti doma v Úvalech dobře nebo máš 
trému?
 Abych řekl pravdu, v Úvalech mám vždycky 
největší trému, aby vše dopadlo, jak má. Přece 
jenom jsou tam všichni kamarádi, kteří mě znají 

… a když to nepůjde, tak se to také nezblázní

strašně dlouho a prožívám s nimi i jiné věci než 
jen muziku a najednou mám před nimi dělat 
show. Připadám si takovej nahatější...

Poslední Úvaly natáčela televize a vzniklo z toho 
dobré DVD. Rok předtím zase přijelo na padesát 
hostů, kteří zpívali naše songy. A také si vzpomí-
nám, že jednou jsme udělali téma vesmír. Měli 
jsme spoustu rekvizit, bylo to skvělé, ale potom 
jsme uklízeli tři dny…

Jsi chlap v nejlepších letech. :) Tvoří se ti teď 
lépe nebo hůře? A co fyzička, jak zvládáš 
turné? 
 Nemůžu si stěžovat, jde to dobře. Máme novou 
desku, myslím, že se povedla a dalších pár ná-
padů na písně už se zase  rýsuje. Ono se nesmí 
tlačit na pilu, dřív jsme dělali desku jednou za 
dva roky, pak za tři, teď za čtyři a jde to. A když to 

nepůjde, tak se to také nezblázní. Jinak fyzička 
zatím dobrý, turné mě tedy zastihlo nezhubnu-
tého, takže je trošku těžší to rozpohybovat, ale 
jinak v poho. 

Co pro tebe znamená rodina? Není písnička 
Kořala poděkování vašim ženám za trpěli-
vost?
 Rodina je pro mně vše. Miluju svou ženu, děti, 
mámu, tátu, to je jasný. A víš, že máš pravdu, pí-
seň Kořala je opravdu takové poděkování našim 
ženám, že jsou s námi, přestože to s muzikanty 
asi občas není jednoduché.

Vydali jste poprvé i vinylovou desku. Proč?
 No vinyl už jsme chtěli udělat dlouho a teď se to 
tak nějak sešlo a podařilo. Fakt to hraje o trochu 
líp a deska krásně voní… a to je asi tak všechno, 
co moudrého ti k tomu řeknu. :)
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Zákon č. 298/2016 Sb. novelizuje zákon o pomoci hmotné nouzi č. 
111/2006 Sb. Klade důraz, aby se lidé více angažovali v oblasti vlastních 
příjmů, eventuálně aby se zapojili do veřejné služby. Nově definuje, kdo 
není v hmotné nouzi. Nová je možnost zapojit se do veřejné služby, kterou 
budou organizovat obce, což může zvýšit dávku. V případě, že se žádající 
osoba nebude starat o zvýšení svých příjmů, může se od 1. srpna 2017 její 
dávka snížit na existenční minimum, tj. na 2200 Kč měsíčně. Podrobnosti 
na www.mpsv.cz/integrovaný portál.
Posledním červnem přestává platit přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. 

Nahrazují ho zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Nově jsou defino-
vané přestupky, jinak také správnětrestní delikty, proti pořádku ve státní 
správě a územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému 
soužití, proti majetku aj. U některých jsou výrazně zvýšené pokuty až na 
70 tisíc korun. 
Více informací vám zdarma poskytne Občanská poradna Cesty integrace 

v Říčanech či Mnichovicích i o letních prázdninách. 
Více na tel. : 312 315 284, www.cestaintegrace.cz
email:  obcanskaporadna@cestaintegrace.cz  

I o prázdninách si můžete zabruslit nebo zahrát hokej 
na zimním stadionu Mercur Ice Arena v Říčanech. Otevřeno bude 
mít i 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. 

I o prázdninách myslíme na HOKEJ

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

Nová TOP řada 
bruslí CCM - FT1 

pro sezonu 
2017/2018

První červenec je dnem 
účinnosti tří důležitých zákonů

Cukrárna Srbín
Šípková 279, Mukařov 

přijme prodavačku
Nabízíme příjemnou práci a dobré 

ohodnocení. Vhodné na HPP 
i jako letní brigáda.

Bližší info na tel.: 722 903 669

Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně 
opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony
s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

Servis AUTO OPAT
Komerční 467
251 01  Nupaky
Tel.: 240 200 730
www.autoopat.cz

NAJEĎTE NA VÝHODNÝ
   SERVISNÍ PROGRAM
Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 %
za servis, díly i příslušenství.

Untitled-962   1 11.5.2017   9:54:17

Divadlo U22 v Uhříněvsi zve 
26. září v 19:30 hodin na koncert 

skupiny ASONANCE 
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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!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 3,9–4,9 l/100 km, 101–112 g/km

Nová ŠKODA BEZ STAROSTÍ nyní 
pro všechny modely a konfi gurace.

Chcete si právě teď užívat pocit výjimečnosti okořeněný 
adrenalinem? Pronajměte si stylové provedení Monte 
Carlo nebo sportovní vůz OCTAVIA RS 245. A když se 
Vám za dva roky změní život? Změníte i vůz! Třeba na 
rodinný RAPID SPACEBACK či SUPERB COMBI. Díky 
jednoduché měsíční platbě, která zahrnuje pojištění 
i servis, si prostě zvolíte model, barvu, výbavu a délku 
pronájmu – a pak už jen jezdíte svým novým vozem 
ŠKODA. Jednoduše, bez starostí… Takto!

skodabezstarosti.cz

NOVÉ AUTO 
BEZ AKONTACE.

JAK TO?

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-276   1 5.6.2017   15:45:11

Domov seniorů Říčany 
Rodiny nemají stáří svých nejbližších přečkat, ale naplno prožít.

V každé fázi života potřebujeme něco jiného. Na základě vlastních zkušeností, 
jsme se rozhodli vybudovat místo dokonale stvořené pro život seniorů. 

Otevíráme v polovině září. Registrujte se nyní.
www.dsricany.cz I Facebook: @dsricany I tel.: +420 602 402 524 I email: info@dsricany.cz

Všichni příznivci letního grilování vědí, že 
jen málokteré grilování se obejde bez voňavé 
pečínky. Zkuste ale dát šanci také rybám: a) 
není nad čerstvou rybu, b) na grilu získá rybí 
maso nezaměnitelnou chuť, c) mnozí to již 
vědí a tak jsou ryby na grilu stále oblíbenější.

Zahradnictví Alfík v Louňovicích nabízí ze 
svých sádek po celé léto kvalitní a čerstvé tře-
boňské pstruhy, příležitostně i kapry a jesetery. 
Jednotlivé ryby si zde můžete i vybrat a na požá-

dání vám je také vykuchají.
A právě pstruh je ceněná a doporučovaná ryba, 

ideální pro grilování -  má pevné maso, při tepel-
né úpravě si uchovává svůj tvar a maso se neroz-
padá.  Při grilování ho hlavně neobracejte dříve, 
než se vytvoří pěkná zkaramelizovaná kůrka, 
nebo použijte mřížku na ryby. 
A nezapomeňte – rybám všeobecně postačuje 

kratší tepelná úprava, maso se nesmí vysušit a 
před grilováním zkuste pro změnu ryby také ma-
rinovat. Budou chutnat skvěle!

RYBY pro skvělé letní grilování

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK 
Louňovice u Mukařova
Kutnohorská, na první hrázi
PO-SO 9 až 17 h, NE 9 až 12 h
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

Hotel zámek Berchtold vás zve na prázdniny

22. července od 10 hod. Den rytířů 
Den rytířů je jednou z pravidelných a návštěvníky velmi oblíbených akcí, která se na zámku koná 

každoročně. Kromě rytířských soubojů, divadelních představení, středověké hudby a ukázky středo-
věkých tanců vás čeká i mnoho soutěží pro malé i velké. Celá akce je zakončena balónkovou bitvou.

27. srpna od 19:30  hod.
Stand up comedy show 

Ondřeje Sokola - Celebrity

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

Poslední volná místa ve sportovních 
příměstských táborech
Děti čeká tenis, stolní tenis, badminton, fotbal, 
florbal, fotbalgolf. Dále si užijí výlety pěšky i na 
kole, soutěže na koloběžkách na dopravním hři-
šti, návštěvu sportovní střelnice a další zážitky. 
Bližší info o volných termínech na webu. 
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Nudí se vaše děti o prázdninách?!  
Darujte jim LEGO 

Kontakt: Černokostelecká 2555, Říčany, 
tel.: +420 722 922 650, 
e-mail: ricany@specialkalega.cz
Otevírací doba: 
PO– ČT 9.00 - 12.30 a 13.00 - 18.00
PÁ 9.00 - 12.30 a 13.00 - 19.00
SO 9.00 - 12.30 a 13.00 - 17.00

Světový ženský tenis opět v OÁZE Říčany

Více než dva roky vám nabízí 
Speciálka Lega v Říčanech v OC 
Atrium stavebnice LEGO. 
V prodejně najdete vždy ucelený 
sortiment z nabídky aktuálního 
katalogu a lze zde nakoupit  
i stavebnice starší nebo exklusivní 
položky. 
Najdete u nás i doplňkový sortiment LEGO, 

jako jsou například svačinové boxy, lahve na 
pití, svítící přívěšky a další. Vyberou si kluci  
i holčičky.

 V průběhu července a srpna bude možné na-
koupit pro školáky i školní tašky, penály a další 
zajímavé doplňky do školy s tématikou LEGO. 

 Příjemné prodavačky vám poradí s výběrem a 
určitě vždy odejdete spokojeni. 

 V průběhu celého roku jsou pořádány různé 
slevové akce. Nabídka veškerého zboží je uvede-
na na stránkách prodejny na www.specialkale-
ga.cz. Zde je možné si zboží zarezervovat a poté 
si ho pohodlně na prodejně vyzvednout. Ceny 
jsou stejné jako v obchodě. 

 Pokud si pořídíte naši zákaznickou kartu, 

ihned od dalšího nákupu můžete využívat slevu 
5 % s možností růstu slevy až na 10 %. Školská 
zařízení mají možnost nakupovat se slevou 15 % .

Pokud se vaše děti o prázdninách budou 
nudit, přijďte jím vybrat některou z mnoha 
stavebnic, která jím určitě zkrátí dlouhou 
chvíli. 
Novinky, které jsou v prodeji od června, jsou 

velice zajímavé a dětem se budou líbit. Zejména 
nová série z LEGO CITY – džungle, nebo novin-
ky z LEGO FRIENDS  –  LEGO 41315 Katama-
rán Sunshine. Při hraní s kostkami LEGO se v 
nejvyšší míře projeví kreativita a vynalézavost 
vašich dětí. Stavebnice navíc umožňují rozvíjet 
jemnou motoriku dětí. 
LEGO patří mezi nejvíce přínosné hračky, které 

slouží nejen k zábavě, ale i k zdravému vývoji.

Je mi velkým potěšením a zároveň ctí, že vás mohu opět 
po roce pozvat na druhý ročník mezinárodního tenisového 
turnaje ITF žen PENTA TRADING Říčany open 2017 
s dotací 15 000 USD. Turnaj se uskuteční v termínu 
27. 8. – 3. 9. 2017 v areálu OÁZA Říčany.

Už od konce minulého ročníku jsme se těšili, až se opět potkáme v na-
šem krásném areálu. Celý rok jsme přemýšleli, jak vylepšit podmínky, a to 
nejen pro hráčky, ale i pro naše partnery a samozřejmě pro  návštěvníky  
a fanoušky tenisu. 
Cílem tohoto turnaje je dát příležitost mladým hráčkám ke startu kariéry 

v profesionálním tenise a k získání prvních bodů do světového žebříčku 
WTA. S rostoucí dotací turnaje se však ze strany mezinárodní tenisové 
federace ITF zvedají nároky na nás - na organizátory. Budeme se snažit, 
abychom splnili jak povinnosti  dané tenisovou federací, tak přání všech, 
kteří do našeho areálu přijdou fandit a strávit příjemný den.
Jako v loňském roce, tak i letos převzal nad turnajem záštitu starosta měs-

ta Říčany Mgr. Vladimír Kořen.
  Doufám, že se vám turnajový týden v Oáza Říčany bude líbit, 
a že si užijete nejen skvělé sportovní výkony, ale  i  setkání s přáteli.

  Jakub Kahoun, ředitel turnaje a manažer Oáza Říčany

Zleva Lucie Adamovská – hlavní rozhodčí turnaje, Jakub Kahoun – ředitel 
turnaje, Vladimír Kořen – starosta města Říčany, Katharina Gerlach – 
vítězka turnaje v roce 2016, Miriam Kolodziejová,  Pavel Matoška - majitel 
společnosti PENTA TRADING.

Více informací 
na www.oazaricany.cz

přímo na recepci 
nebo na tel.: 323 601 170

Chtěl bych tímto velmi poděkovat generálnímu partnerovi firmě  
PENTA TRADING a všem dalším partnerům, bez jejichž podpory 
by tato akce nemohla vzniknout.  Jsem rád, že partneři z loňského 
ročníku tvoří opět základ našich pomocníků a těší mě, že můžeme 
v našem společném týmů přivítat i nové kamarády.

Konec školního roku je období 
nasycené zvláštní atmosférou, 
která je směsí únavy po uplynulých 
měsících každodenního pracovního 
setkávání a současně energií 
horkých letních dnů a budoucích 
prázdninových zážitků. Také letos se 
21. června v Mateřské škole MAITREA 
ve Slušticích konala velká slavnost, ve 
školním roce poslední...  
Protože je poslední,  znamená mimo jiné i roz-

loučení s dětmi, které odcházejí do prvních tříd.  
Kromě společného posezení u pohádky hrané 
učitelkami se děti mohou pochlubit vším, co 
trpělivě vyráběly jako svou závěrečnou práci. 
Letos si nejstarší předškoláci vyrobili například 
vlastní hračku – kluci rybky ze dřeva, holčičky 
si rybky samy ušily z barevného filcu a ozdobily 
šupinkami z flitrů. 
 Tato slavnost se nazývá Svatojánská a není jen 

rozloučením s uplynulým obdobím.  Dlouho 
před ní celou školku provoní vůně sušených by-
lin, které jsme nasbírali na cestě za studánkovou 
vílou, když jsme šli čistit studánku.  Byliny jsme 
usušili, nebo z nich upletli věnečky a také vyliso-
vali a vyrobili herbáře. Také jsme chovali motýly 

od housenek, přes jejich zakuklení, až po promě-
nu v motýly, které jsme vypustili do zahrady. 

Doba letního Slunovratu je určitým vyvrcho-
lením všech těchto činností a my ji v tento den 
slavíme s rodiči na naší velké zahradě tancem, 
společným zpíváním a také velkým svatoján-
ským ohněm, u kterého „čarujeme“ a vaříme  
v kotlíku čaj z usušených léčivých bylin. 
Po slavnostním rozloučení s budoucími školáky 

a po osvěžení silným čajem mohli rodiče ještě 

Svatojánská slavnost ve školce MAITREA

ochutnat ovocný svatojánský koláč, který pro ně 
upekly učitelky s dětmi. 
Rodiče také přispěli k bohatému občerstvení  

a celá slavnost se nesla v úžasné atmosféře.
Celý kolektiv školky děkuje za podporu  
 a příjemnou spolupráci, díky níž můžeme 
dětem dát to nejlepší.

www.skolka-maitrea.cz

Zakázková výroba krovů, altánů, pergol... 
Krolan s.r.o. - klempířství a tesařství

Kontakt: Poděbradská 1163, Šestajovice u Prahy
tel.: 732 222 266, 732 222 333

e-mail: krolan@krolan.cz, www.krolan.cz
Provozní doba: 7:00 - 17:00 hodin (Po - Pá)

Provádíme zakázkovou výrobu krovů, altánů, 
pergol, garážových stání, nebo jiných vámi 
navržených dřevěných konstrukcí.  

Vše vyrábíme na  CNC stroji Hundegger. Na základě 
vašich požadavků zhotovíme návrh v 3D programu. 
Vlastní výrobek můžeme dodat jako celek i s montáží, 
nebo jako stavebnicově vyřezaný polotovar s popisem 
a plánkem pro vaši vlastní montáž. Díky CNC stroji 
jsou všechny spoje dokonale přesné. Složení dřevěné 
konstrukce je tak montážně nenáročné. 
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Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly, 
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

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 pondělí až čtvrtek 
od 8 do 16 hodin 
 Pátek po telefonické domluvě

Na prázdniny jsme pro vás připravili SLEVU 30 % 
na řasy VISION LASHES, kosmetiku, manikúru, 

pedikúru a thajské masáže.Příjem žádostí o podporu v rámci 
OP Zaměstnanost byl zahájen 1. července

 
 

www.vision-salon.cz

VISION LASHES - NOVINKA V ČR
Pouze v salonu...

Kadeřnictví
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Kosmetika
Thajské masáže TAWAN

Řasy VISION LASHES
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K létu patří dokonalé, krásné a zdravé nehty
Salon VISION by TAWAN nabízí dvě špičkové německé  značky. Klientky 
si mohou vybrat kosmetiku ALESSANDRO nebo zvolit značku  CATHE-
RINE. Produkty  CATHERINE byly vyvinuty tak, aby byl přírodní nehet 
maximálně  chráněn a vyživován. Technologie přilnavosti a „spolupráce 
gelů“ s přírodním nehtem jsou unikátní. 
Kladete důraz na zdraví nehtů?
„Samozřejmě a bohužel k nám někdy přicházejí ženy a dívky, které mají 
nehty hodně zničené,“ vysvětluje paní Saša. „Díky špičkové kosmetice 
máme mnoho možností, jak nehty uzdravit. Doporučuji například přípra-
vek Nail Keratin Komplex CATHERINE, což je vysokoprocentní koncen-
trát, který kytuje, zpevňuje a staví přírodní nehet. Dostává se do buněčné 
struktury nehtového lůžka, kde působí na stavbu a skladbu nehtové des-
tičky.“
Klienti si u vás oblíbili i pedikúru. Provádíte suchou nebo mokrou metodu?
„Provádím suchou pedikúru pomocí speciální frézy. Tímto způsobem do-
kážu efektně a bezpečně odstranit přebytečnou kůži i „kuří oka“. Na ošet-
ření k nám mohou přijít i klienti, které trápí nejrůznější problémy, jako jsou 
defekty nehtů, plísně nebo suchá, rozpraskaná kůže. Vím, že špatný stav 
nohou klienty trápí, často jde o bolestivé stavy a jsem ráda, že jim mohu 
pomoci.“

Dopřejte si unikátní metodu 
prodlužování řas VISION LASHES
Řasy jsou jedna po druhé aplikovány na původní řasy pomocí šetrné-
ho elastického lepidla, které díky obsaženému silikonu je i po zaschnutí 
pružné. Řasy jsou odolnější vůči mechanickému narušení a díky speciální 
ochranné péči skvěle drží v náročnějších podmínkách, při sportu i rekreaci.
Nabízíme:

 Devět různých délek řas
 Dvě rozdílné tloušťky
 Dva typy zakroucení v různých barvách
 Každé zákaznici tak upravíme řasy podle jejích potřeb a na míru její

     tváři i osobnosti
Vybrat si lze ze dvou typů provedení – Vision Lashes Single a Vision 
Lashes Deluxe. Vision Lashes Single provádíme metodou lepení jed-
né řasy na řasu původní. Metoda Vision Lashes Deluxe vytvoří výraz-
ný pohled aplikací osmi nových řas na řasu původní. Výsledkem je 
přirozený vzhled řas a okouzlující pohled. Prodlužování trvá přibližně 
1-2 hodiny v závislosti na množství aplikovaných řas a je zcela bez-
bolestné. Vision Lashes díky elastickému lepidlu vydrží stejně dlouho 
jako řasy pravé, které v normálním cyklu po dvou měsících opadnou  
a průběžně se obnovují.

Rádi bychom vás informovali o vyhlášené výzvě  a příjmu projektů MAS 
Říčansko do OP Zaměstnanost. Jde o opatření Sladění rodinného a pra-
covního života a podpora zaměstnanosti. 
Harmonogram výzvy:

 Datum zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+          01. 07. 2017, 4:00 h
 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu          01. 07. 2017, 4:00 h
 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu       31. 07. 2017, 12:00 h
 Max. délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat  -   24 měsíců
 SEMINÁŘ pro žadatele v MAS Říčansko          11. 7. 2017 od 14 do 16:30 h

Podporovanými aktivitami jsou aktivity zaměřené na prorodinná opatření 
obcí a dalších aktérů na místní úrovni. Jedná se o tyto aktivity: 

 zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 
(ranní či odpolední pobyt), 

 doprovody na kroužky a zájmové aktivity, 
 příměstské tábory, 
 společná doprava dětí do/ze školy a nebo příměstského tábora, 
 vzdělávání pečujících osob, 
 dětské skupiny. 

Více informací k vyhlášení výzvy, aktivitám, způsobu podání žádosti a 
hodnocení projektů na http://mas.ricansko.eu/zamestnanost/vyzva-mas/
Neváhejte využít konzultací, pro další informace kontaktuje Mgr. Petru 

Přílučíkovou, tel:  774 780 543, mail: projekty2@ricansko.eu. Účast na 
semináři potvrďte do 4. 7. 2017.
Ostatní výzvy MAS
V průběhu léta předpokládá MAS Říčansko vyhlásit také výzvy z Integrova-

ného regionálního operačního programu (IROP a Programu rozvoje venko-
va (PRV). Pro informace o těchto výzvách kontaktujte Pavlínu Šantorovou 
Filkovou, mob. 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu. Na stránkách 
MAS naleznete podklady a povinné přílohy nutné k podání žádosti. 

 U výzvy do IROP jde o záměry vhodné pro školy a školky a jejich zři-

zovatele na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení. Projektem lze podpořit vybavení odborných učeben a 
také rozšíření stávajících prostor za podmínek daných IROPem. MAS dále 
podpoří projekty žadatelů, které slouží k vybudování zázemí pro sociální 
začleňování. Obce a SDH II a III.kat. určitě uvítají možnosti podávat své 
projektové záměry na technické vybavení pro zajištění mimořádných udá-
lostí. Upozorňujeme, že podmínky dotace ve výzvě MAS se řídí Pravidly 
IROP.

 Z PRV v letošním roce podpoříme investice na založení nebo rozvoj ne-
zemědělských činností a dále investice do lesnických technologií a zpraco-
vání lesnických produktů, včetně jejich mobilizace a uvádění na trh. 

Tým MAS Říčansko přeje všem čtenářům 
Zápraží krásné a pohodové letní dny

Foto: Martin Zvolský - Krajina Říčanska
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Domácí fotovoltaické elektrárny SOLAR KIT
Návratnost již od pěti let
Chcete ušetřit za spotřebu elektrické energie? Uvažujete, že si pořídíte 
domácí fotovoltaickou elektrárnu, ale nevíte jako na to? Veškeré informace 
a kompletní servis vám poskytne společnost EKOTECHNIK Czech, která se 
v oblasti fotovoltaické energie pohybuje více než 10 let. Nabízí zkušenosti 
s vývojem a výstavbou rezidenčních i komerčních fotovoltaických instalací 
po celé České republice i v zahraničí - Velké Británii, Rumunsku, Turecku, 
Maďarsku, Rusku, Kazachstánu a na Ukrajině.

Tým EKOTECHNIK Czech vám navrhne 
řešení přesně na míru – počínaje projektem, 
finanční rozvahou s předpokládanou ná-
vratností investice až po realizaci a vyřízení 
potřebných administrativních úkonů. EKO-
TECHNIK Czech nabízí i vyřízení dotace  
a možnosti financování.

Pro koho je fotovoltaická elektrárna vhodná?
 Fotovoltaická elektrárna je vhodná pro rodin-

né domy všech kategorií a velikostí.
 Pro všechny, kteří si chtějí trvale snížit náklady 

na elektrickou energii v domácnosti. Slunce jako 
zdroj energie je nevyčerpatelné a je zdarma.

 Pro všechny, kteří mají větší odběr elektrické 
energie během dne. V domácnostech je fotovol-
taická elektrárna ideální zejména v kombinaci 
s bazénem, elektrickým vytápěním, klimatizací 
nebo ohřevem vody na vytápění objektu.

Mám nárok na dotaci Nová zelená úsporám? 
Papírování a běhání po úřadech mě děsí  
a nemám na to čas. Na koho se mohu obrátit? 
Nic řešit nemusíte, vše vyřídíme za vás v rámci 

našich služeb. Pouze poskytnete nezbytné doku-
menty, náš energetický auditor vyřídí poskytnutí 
dotace, která vám po dokončení instalace přijde 
na účet.
Jak rychlá je návratnost investice do fotovol-
taické elektrárny?
Fotovoltaická elektrárna Solar Kit představuje 

kvalitní produkt s moderními technologiemi za 
dostupnou pořizovací cenu. V kombinaci s do-
tačním programem Nová zelená úsporám je tak 
návratnost investice velmi rychlá (cca 5 - 8 let).

Funguje fotovoltaická elektrárna jen v létě 
nebo po celý rok? Jaký je rozdíl ve výkonu 
solární elektrárny v létě a v zimě?
Velkou výhodou je, že fotovoltaická elektrárna 
funguje po celý rok, protože pracuje se slu-
nečním zářením, nikoliv s tepelným. V zimě je 
výkon fotovoltaické elektrárny obvykle nižší než 
v letních měsících. Zároveň ale platí, že 
i v chladnějším, ale jasném počasí může mít 
skvělé parametry. 

Rádi bychom k nákupu využili možnost 
financování. Je to možné? Neztrácím tím 
nárok na vyplacení dotace?
Na pořízení fotovoltaické elektrárny Solar Kit 

nabízíme výhodný úvěr od Modré Pyramidy, 
kterým lze profinancovat až 100 % pořizovací 
hodnoty. Na získání ani následné vyplacení do-
tace nemá úvěr žádný vliv.

Lze připojit elektrárnu bez souhlasu provo-
zovatele distribuční soustavy?
Ano lze, se dvěma podmínkami. První pod-

mínkou pro tzv. “zjednodušené připojení” je 
vystavení zprávy od autorizované osoby, doklá-
dající, že síť v dané lokalitě splňuje technické po-

Společnost EKOTECHNIK Czech, s.r.o., 
Branická 69/66

Praha 4, tel.: 774 414 722, 775 585 997, 
email: info@solar-kit.cz 

www.solar-kit.cz

 Michal Novotný
SOLAR KIT 5000 Aku mám instalovaný 6 měsíců a jsem 
velmi spokojen. Zálohy na elektřinu se podstatně snížily. 
Jelikož mám časově náročné zaměstnání, velmi jsem 
ocenil zejména vyřízení dotace v rámci služeb. Týmu 
SOLAR KIT děkuji za ochotný a profesionální přístup.

 Markéta Myslíková
S manželem jsme se rozhodli pro smysluplnou investici 
do našeho domu. Konečně máme rozumné účty za 
elektřinu. Solar Kit můžeme doporučit.

 Milan Karbusický
O domácí FV elektrárně jsem delší dobu uvažoval, ale 
vůbec jsem se neorientoval v podmínkách dotací.  
S pořízením Solar Kit mi všechny starosti odpadly. Ještě 
před dodáním mi bylo vše vysvětleno a doporučena 
nejvhodnější varianta. Jsem velmi spokojen.  

žadavky PDS (limitní hodnoty impedance v síti 
odpovídají hodnotám dané vyhláškou). Druhou 
podmínkou je, že elektrárna připojena v tomto 
režimu, nebude dodávat elektřinu do distribuční 
soustavy. Případné přetoky budou pokutovány. 
Jednou z možností jak zabránit přetokům je in-
stalace zařízení omezující přetoky (např. Watt 
router, případně instalace měniče, který je vyba-
ven funkcí zamezující přetokům).

Jaká je základní pořizovací cena domácí 
fotovoltaické elektrárny?
Pořizovací cena základního systému Solar Kit 

2000 s přebytky do vody je 121 900 Kč s DPH 
(před dotací). Cena po dotaci 61 900 Kč s DPH. 
Cena standartního bateriového systému Solar 
Kit 3000 Aku je 244 900 Kč s DPH (před dotací). 
Cena po dotaci 139 900 Kč s DPH. 

Proč si 
pořídit domácí solární 

elektrárnu?
 Umíme vyřídit dotační program Nová 

zelená úsporám za vás.
 Cena klasicky vyráběné energie bude 

neustále stoupat.
 Pro provoz není potřeba téměř žádná 

údržba.
 Fotovoltaické systémy jsou bez-

pečné a vysoce spolehlivé.

Rádi bychom poděkovali všem 
hostům za přízeň – štamgastům 
i turistům, kteří přijdou jen 
jednou za rok, když v našem 
krásném kraji tráví dovolenou, ale 
rádi se k nám vracejí. U nás mezi 
hosty neděláme rozdíly. 

Dobrá kuchyně je základ
Zakládáme si na tom, že se u nás 
hosté dobře najedí. Porce roz-
hodně nešidíme a vaříme jídla 
„jako od maminky“. Na jídelním 
lístku najdete klasiku jako svíčko-
vou, guláš, koprovku, španělské 
ptáčky, kuřecí roládu, dršťkovou 
polévku, ale například i zvěřinu. 
„Umíme“ i skvělé steaky a ham-
burgery. 
Za všechna jídla dáme ruku do 
ohně, ale našimi největšími speci-
alitami jsou křehký vepřový řízek 
s domácím bramborovým salá-
tem a pečená kachna s červeným 
zelím a knedlíkem. Tato dvě jídla 

máme na stálém jídelním lístku 
a lidé k nám na ně jezdí ze široka 
a daleka. 

■ Po dobrém jídle přijde k chuti 
dobré pivo – a to naše je fakt dob-
ré. Absolvovali jsme školení v Plzni 
a dokážeme se o pivo správně po-
starat.
■ Vítáni jsou u nás cyklisté, kteří 
si mohou vychutnat občerstvení 
na prostorné kryté terase stíněné 
vzrostlými lípami, i rodiny s malý-
mi dětmi. Součástí oplocené terasy 
je dětské hřiště. 
■ Nabízíme možnost uspořádání 
svateb, firemních akcí, rodinných 
oslav v sále s kapacitou 90 míst.

Ubytování v krásné přírodě
Pokud chcete strávit dovolenou  
v Čechách, nemusíte jezdit daleko. 
Využijte příjemné ubytování v klid-
né části Jevan, které leží v NPR 
Voděradské bučiny. Celá oblast je 

Užijte si prázdniny v restauraci Na Statku v Jevanech
Nabízíme skvělé jídlo, ubytování a krásnou přírodu

protkána  cykloturistickými trasami  
a okolní rybníky lákají k  romantic-
kému koupání. Ubytování nabízíme 
v šesti  pokojích - vybrat si mohou 
velké rodiny i páry. Každý pokoj má 
vlastní sociální zařízení.  Rádi vám 
poradíme, kam se vypravit na výlet.

Restaurace Na Statku, Náměstí 327, Jevany, tel.: 321 678 175
e-mail: jaroslav.hucek@nastatkujevany.cz
www.nastatkujevany.cz, otevírací doba: Po –Čt 10.00 – 22.00
Pá – So 10.00 – 24.00, Ne 10.00 – 22.00.

Na srpen a září pak chystáme velkou zákaznickou akci a s � m 
spojené příjemné překvapení pro každého našeho zákazníka. 

Přijeďte, osobně se přesvědčte a prohlédněte si náš 
sor� ment... Těšíme se na vás!

www.trendybaby.cz
otevírací doba: Po–Pá  10–18 hTRENDY BABY, komerční park Nupaky, Praha-východ, tel.: +420 245 008 562 

Trendy Baby se vyvíjí a ve svých prodejnách stále myslí na 
své zákazníky. 

Co vše nabízíme?

  • široký sor� ment pro d��  i prak� cké potřeby pro rodiče,
  • kompletní výbavičky,
  • kvalitu, zdravotní bezpečnost výrobků,
  • osobní přístup, poradenství,
  • klidné a příjemné prostředí prodejny
  • 600 m2 prodejní plochy, dobrou dostupnost a parkování
  • prémiové značky CYBEX, ELODIE DETAILS, JOOLZ, EGG, 
     MAMAS PAPAS, SILVER CROSS atd.

V Nupakách probíhá doprodej skladových zásob, 
posledních kousků a vzorků se slevou až 50 %! 
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16. 7. a 13. 8. 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

aquapalace.cz

f i t n e s sf i t n e s s

+ DÁREK 
PRO VÁS

360 minut 
do aquaparku

                  LETNÍ
                            PERMANENTKA

Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Středisko okrasných a lesních školek Jevany

Rozárium v Průhonickém parku - 
zahrada plná krásných růží

Při návštěvě Průhonického parku nezapomeňte navští-
vit botanickou zahradu a její rozárium. Zatímco kosatce 
a pivoňky již pomalu odkvetly, záhonové růže kvetou celé 
léto. A že je co obdivovat. Zahrada  pěstuje více než tisíc 

odrůd záhonových růží, jak velkokvětých čajohybridů, tak i drobněj-
ších grandiflor a multiflor. Prohlédnout si můžete i miniaturní růže  
s drobnými květy.  Růže svítí všemi barvami od bílé, růžové, červené až po 
žlutou; jistě mezi nimi najdete svého favorita. Sbírka růží v rozáriu Prů-
honické botanické zahrady je nejbohatší v celé České republice. Kromě 
růží vás zde okouzlí také záhon s denivkami, liliím podobnými trvalkami, 

Za prohlídku určitě stojí i výstava fotografií  Pavla Koppa 
Mariánské Lázně – člověk ve městě a město v člověku, která 
bude až do 3. září v Galerii Natura v průhonickém zámku.
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ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ NEMUSÍ BÝT PŘEKÁŽKOU 
V ZAMĚSTNÁNÍ 

Otevíráme nový program pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním (OZZ) nebo osoby se zdravotním postižením 
(OZP), které:
- hledají zaměstnání
- neví přesně, v jakém typu práce je postižení omezuje
- opakovaně přichází o práci z důvodů, které nespočívají v jejich
  zdravotním postižení  
- potřebují poradit s napsáním životopisu nebo motivačního dopisu 

Program je otevřený pro nové zájemce a je možné do něj 
vstupovat a to o až do října 2018.  Je určen pro osoby s trvalým 
bydlištěm ve Středočeském kraji. Obsahem programu je 
psychoterapeutické poradenství, pracovní stáž, pomoc při 
zprostředkování pracovního místa. Služby programu jsou 
poskytovány ZDARMA.
Přihlášky a více informací na telefonu  720 028 312  
nebo na e-mailu: centrum.kostelec@modredvere.cz

Setkání se budou konat na uvedených adresách:
Říčany, Olivova 312 a Kostelec nad Černými lesy, nám.Smiřických 39
Program pořádá Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.,  
www.modredvere.cz
Program je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Nejlepší z nejlepších 
Čtrnáctý ročník mezinárodního šampionátu Taekwon-Do s názvem Best 
of the Best se uskutečnil v Centru Na Fialce Říčany. Šampionát zahájil sta-
rosta města Říčany pan Vladimír Kořen a držitel Guinnessova rekordu a 
vítěz evropského poháru v cyklotrialu Vlastimil Čiháček. 
Této prestižní akce se zúčastnilo celkem 273 závodníků z Čech a okolních 
států. Závodníci se utkali ve věkových kategoriích dětí do 10 let, od 10 do 
13 let, od 13 do 15 let a dále v kategoriích juniorů, seniorů a týmů. Sou-
těžilo se v disciplínách volný boj, cvičení sestav, speciální techniky, silové 
přerážení, modelový sparing a v soutěži pětičlenných týmů. 

Organizátorem této akce je Škola Taekwon-Do Kwang Gae, která sdru-
žuje oddíly našeho regionu v Říčanech, Brandýse nad Labem, Ondřejově 
a Babicích. 49 závodníků ze 4 oddílů této organizace vybojovalo celkem 
79 medailí - z toho 38 bronzových, 20 stříbrných a 14 zlatých. Po letošních 
úspěších na Velké ceně v Českých Budějovicích, otevřeného Mistrovství 
Slovenska a Prešov Open se zařadila škola Taekwon-Do Kwang Gae na 
špičku tohoto sportu. 
Velké poděkování patří všem partnerům a sponzorům
Mst.Vladimír Machota 7. Dan

V tuto dobu vám můžeme kromě běžného sortimentu okrasných rostlin 
a stromů nabídnout nádherné kvetoucí čerstvé růže, zakořeněné ve tří li-
trových kontejnerech. Každá rostlina má několik výhonů s poupaty nebo 
květem. Můžete si vybrat z polyantek, čajovek, sadových a anglických nebo 
popínavých růží v různých barvách, cena 120 Kč  (150 Kč za růži s licencí)

Proč nakupovat rostliny v létě? 
 Největší nabídka rostlin v nejširším sortimentu.
 Kupujete olistěné, popř. kvetoucí rostliny, dobře prokořeněné v pěsteb-

ních kontejnerech.
 Nakupovat můžete v klidu a bez stresu v krásném prostředí (dostatek 

parkovacích míst, žádné fronty).
 Personál se vám může plně věnovat a poradit.  

Prodejní doba:
Letní období : Po – Pá  8.00 – 17.00; So 9.00 – 12.00  (duben až říjen)
Zimní období: Po – Pá  8.00 – 15.00; So – zavřeno (listopad až březen)
Těšíme se na vaši návštěvu 

Dodávková 
autodoprava 

  www.akmtrans.cz  
 tel.: 702 025 594

DOVOZ VODY/ ODVOZ 
ODPADNÍCH VOD 

(jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 
Tomáš Rychta – Štíhlice

www.mnichovice.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLKA HRUSICE
přijme UČITELE/KU

nabízíme práci v jednotřídní MŠ v malém kolektivu
nástup 28. 8. 2017 (příp. později ), praxe vítána
profesní CV zašlete na: skolkahrusice@seznam.cz 
       pí Rajdlová, tel.: 723 361 610
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Hledáme nové členy týmu
Domova seniorů Říčany 

Zašlete svůj životopis a přidejte se k nám. 

Na podzim otevřeme v Říčanech nový domov seniorů s cílem 
poskytovat služby na nejvyšší úrovni. 

Budujeme pestrý tým profesionálů, kteří nám s vytvořením 
DS ŘíčaDS Říčany pomohou. 

Volné pozice naleznete na našich webových 
stránkách www.dsricany.cz. 

Facebook: @dsricany I tel.: +420 602 402 524 I email: info@dsricany.cz

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

PLNĚNÍ 
KLIMATIZACE 
+ DEZINFEKCE 

1 000 KČ vč DPH

DOLNIS s.r.o 
- autorizovaný 
servis KIA vám 

přeje HEZKÉ 
PRÁZDNINY
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 Rostoucí spotřeba energie, vysoké nákla-
dy za přenos a stále větší hrozba masivního 
výpadku neboli blackoutu zvyšují poptávku 
po lokální výrobě elektrické i tepelné  
energie. Od šedesátých let minulého sto-
letí vlády vyspělých zemí preferovaly kom-
binovanou výrobu tepla a elektrické ener-
gie ze zemního plynu. Tato tendence ještě 
více zesílila začátkem sedmdesátých let po 
první ropné krizi. V současnosti se výrobci 
technologií zaměřují na hledání synergie 
mezi výrobcem a spotřebitelem. 

 Kombinovaná výroba tepla a elektrické ener-
gie nachází uplatnění v mnoha směrech lidské 
činnosti, kde je potřeba tepelná a elektrická 
energie, od průmyslu přes velké teplárny a kotel-
ny, až po bazény nebo rekreační objekty a hotely.
Hlavním předpokladem pro efektivní výrobu 

tepla a elektřiny (a tím i nízkou cenu pro kon-
cového zákazníka) je kvalitní srdce kogenerační 
jednotky, tedy výkonný motor s vysokou účin-
ností, nízkými provozními náklady a splňující 
současné i budoucí emisní limity. 

 Splnění těchto většinou protichůdných po-
žadavků (například při snížení emisí většinou 
dojde ke zvýšení spotřeby paliva, požadavek na 
práci ve velké nadmořské výšce vede ke snížení 
výkonu atd.) si vyžádalo obrovské investice do 
vývoje, které si mohli dovolit pouze ti největší 
výrobci motorů a kogeneračních jednotek.

 Právě to je důvodem, proč si městská tepelná 
hospodářství ve Šternberku, Uničově a Morav-
ské Třebové vybrala pro své kogenerační zaří-

zení motory od amerického výrobce Caterpillar. 
Obyvatelé se tak mohou těšit na spolehlivé do-
dávky, nižší cenu tepla a celkově ekologičtější 
provoz kotelen.

 Skupina ADI Heat & Power, která převzala  
v roce 2015 správu městských tepelných hospo-
dářství v Uničově, Šternberku i Moravské Tře-
bové, zdárně dokončila rozsáhlé modernizace, 
jejichž součástí byla i instalace účinných a šetr-
ných kogeneračních jednotek. Jedná se o první 
takto komplexní projekt v regionu. 

 „Díky modernizaci našich kotelen zajistíme 
našim zákazníkům bezpečné a spolehlivé do-
dávky tepla a zároveň docílíme šetrnější výroby. 
Toto řešení bychom také rádi představili zástup-
cům okolních měst a jejich provozovatelům  
v regionu,“ říká Ing. Roman Jusko, výkonný ře-
ditel společnosti ADI Heat & Power. ADI Heat 
& Power rekonstrukci provedla ve spolupráci  
s firmou Zeppelin CZ s.r.o., výhradním dodava-
telem renomovaných kogeneračních jednotek 
BOOMEL® NATGAS™ vybavených úspornými 
plynovými motory Cat®.

 Modernizaci tepelných hospodářství lze re-
alizovat také formou služby zvané Energy Con-
tracting, která umožňuje bez vstupní investice 
vyřešit komplexní dodávky tepla a případně  
i elektřiny za pomoci kogeneračních jednotek.  
„Na své náklady pro klienta navrhneme, poří-
díme, zapojíme a budeme v jeho objektu provo-
zovat a servisovat technologii pro výrobu tepla 
a elektřiny, jejímž jádrem bude kogenerační 
jednotka. Zákazník bude získávat teplo, respek-

tive elektřinu, za cenu nižší, než je jeho sou-
časná cena,“ doplňuje ředitel společnosti ADI  
Heat & Power a.s., která tuto službu zajišťuje ve 
spolupráci s firmou Zeppelin CZ s.r.o.

 Další možností je nákup celého zařízení a jeho 
provoz, přičemž návratnost investice se v tomto 
případě se pohybuje okolo osmi let.

Zajistěte vaší obci energetickou soběstačnost, 
pro financování můžete využít i celou řadu 
dotačních programů a tím výrazně snížit 
vstupní investici. S kogeneračními jednotka-
mi od společnosti Zeppelin CZ se už nedo-
statku energií nemusíte bát. Bezstarostný 
život vašich občanů a nezanedbatelná úspora 
provozních nákladů obce – to jsou hlavní 
přednosti zmiňovaných řešení. 

Kogenerační jednotky – ekologická záruka
 energetické soběstačnosti měst a obcí

Zeppelin CZ s.r.o.
Divize Energetické systémy
Lipová 72
251 70  Modletice
Tel. 266 015 331

Kogenerační jednotka BOOMEL® NATGAS 999 
ve Šternberku

Průvodce/ průvodkyně
pivovarem Velké Popovice
Charakteristika pozice
• Průvodce provází v pivovaru Velké Popovice
• Zapojuje se do organizace prohlídek 

a zážitkových programů
• Vypomáhá při dalších činnostech spojených 

s provozem recepce návštěvnického centra 
a dárkové prodejny

Požadavky
• Výborná znalost německého a/nebo anglického 

jazyka, případně dalšího světového jazyka
• Komunikační a prezentační schopnosti
• Časová fl exibilita / vysoké pracovní nasazení
• Reprezentativní vystupování
• Bezúhonnost

Nabízíme
• Zajímavou různorodou práci pro jednu 

z nejznámějších českých společností
• Možnost zdokonalovat se v cizích jazycích 

a komunikačních dovednostech
• Dynamický a přátelský kolektiv
• Odborná školení

Druh pracovní smlouvy
• Hlavní pracovní poměr prostřednictvím 

personální agentury
• Dohoda o provedení práce/pracovní činnosti
• Máme zájem o dlouhodobou spolupráci

Kontakt
Robert Požárek, tel.: 724 617 830, e-mail: robert.pozarek@pilsner.sabmiller.com

Zveme všechny příznivce rocku 
a jazzu na společný projekt ZUŠ 
Říčany (CZ) a Musikschule Borken 
(SRN) s názvem JAZZ JAM v Olivovně.
Spolupráce obou hudebních škol z partner-

ských měst pokračuje i v letošním školním roce.  
Na konci srpna navštíví  naši ZUŠ dva skvělé 
soubory z Musikschule Borken – rocková kapela 
Rock Band „Punch `n` Judy“ a jazzový soubor 
Jazz Combo (vedoucí souboru Oliver Jüngt).

K borkenským kapelám se připojí i naše skvělé 
hudební skupiny Sambaband (vedoucí Radek 
Břicháč), SAX & RHYTHM Junior (vedoucí 
Tomáš Remek) a Taneční orchestr ZUŠ Říča-
ny (vedoucí Jiří Odcházel) a společně uspořá-
dáme v Olivovně ve středu 30. srpna 2017 od 
18 h velký  OPEN AIR KONCERT. Chybět 
nebude ani občerstvení, zajištěné říčanskou 
firmou RANCHERAS.

V pátek 1. 9. 2017 v 18 h v restauraci Jureček 
si borkenské kapely zahrají ještě v rámci ří-
čanského jazzového minifestivalu POHODA 
DŽEZ. V případě špatného počasí se koncert 
uskuteční v kapli dětské léčebny.

Nenechte si ujít OPEN AIR KONCERT 30. srpna
Návštěva z Borkenu a my
Pro naše hosty a děti z našich souborů jsme při-

pravili bohatý společný program – navštívíme 
společně pivovar ve Velkých Popovicích, Český 
Krumlov nebo zámek Červená Lhota a nebude 
chybět ani prohlídka Prahy. Doufáme, že si mla-
dí muzikanti z Borkenu odvezou z Říčan jen ty 
nejlepší zážitky.

Poděkováni za pomoc při organizaci projektu:
 městu Říčany za finanční podporu a paní 

místostarostce Haně Špačkové za záštitu nad 
celým projektem,

 Olivově dětské léčebně v Říčanech, panu 
řediteli Ing. Miroslavu Vackovi a panu Josefu 
Boubínovi za mimořádnou pomoc při přípravě 
akce,

 firmě RANCHERAS pana Martina Skrčeného,
 pekařství pana Davida Frydrycha za pomoc 

při přípravě občerstvení.

A samozřejmě všem rodičům, kteří nám po-
mohli při přípravě akce – doslova na poslední 
chvíli – s ubytováním, s přípravou občerstve-
ní, s doprovodem dětí na jednotlivé akce, 
s překlady…

Přijďte si všichni poslechnout dobrou hudbu, 
jste srdečně zváni!
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
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Srdečně vás zveme do italské restaurace PERIFERIE 
v prostorách Pivovarského dvora 
v městečku Dolní Břežany. 

 Letní zahrádka s kapacitou 70 míst 
 Pravidelné speciální nabídky – v letních 

měsících oblíbené MOŘSKÉ SPECIALITY 
a SPECIALITY Z GRILU 

 Venkovní a vnitřní dětský koutek 
 Zvýhodněná polední nabídka (po-pá) 
 Rozvoz jídel se speciálním programem pro firmy
 Kompletní zajištění oslav, rautů a firemních akcí
 Pizza z pravé pece na dřevo

Periferie Pizza Restaurant, Pražská 636, Dolní Břežany, 
tel: 775 565 777, email: info@periferierestaurant.cz
www.periferierestaurant.cz      periferie pizza restaurant 

Navštivte Pizza Restaurant Periferie 
Dolní Břežany – nebudete litovat!

Otevírací doba: pondělí -neděle 10.00 – 23.00 hod.

 TMAX – nejprodávanější sportovní skútr 
– vybrat si můžete ze tří variant (základní, 
SX,DX). Skvěle drží stopu díky novému 
hliníkovému rámu. Jeho obrácená vidlice 
ve spojení se zadním odpružením a s klou-
bovým závěsem jsou zárukou dokonalé 
jízdy. Dále oceníte systém kontroly trakce, 
systém bezklíčového přístupu a zapalo-
vání, velký úložný prostor nebo vyspělý 
přístrojový panel TFT.

BUĎTE SVOBODNÍ se skútry YAMAHA

Marníte čas stáním v kolonách? Míváte oba-
vy, že ve městě nezaparkujete?  Štve vás, že 
na silnici při každodenním cestování trávíte  
čím dál tím více času? Máme pro vás chytré 

řešení – pořiďte si skútr.  
Co jiného, než značku Yamaha, která je  

zárukou spolehlivosti, výkonu a elegance.  
Budete konečně svobodní.

Vybrat si můžete z mnoha modelů. Na své  
si přijdou začátečníci i zkušení jezdci, kteří 

vyžadují rychlejší stroje na překonávání 
větších vzdáleností. 

Pokud si nevíte rady, jaký model by byl pro 
vás vhodný, rádi vám poradíme. Těšíme se 

na vaši návštěvu v naší prodejně v Bráníku – 
Martin Novotný, majitel. 

X-MAX 300 – novinka 2017! 
Tento skútr je vybaven komfort-

ním podvozkem, motocyklovou vid-
licí, velkými koly, ABS systémem. Nový 

výkonný a úsporný motor Blue Core vás 
nadchne i při dlouhých cestách. Nechybí 

ani velkoryse řešený úložný prostor 
pod sedlem pro dvě integrální 

helmy.

 X-MAX 125 – získal  novou dynamickou 
kapotáž s ochranou proti větru.  
Na tomto špičkovém sportovním skútru 
se stane jízda přeplněnými ulicemi snad-
nou záležitostí. Velká hliníková kola a vy-
lepšené odpružení jsou zárukou plynulého 
ovládání a dobré stability. 

NMAX – vlajková loď 
městských skútrů. Tento stylo-

vý stroj se špičkovými technickými 
parametry – včetně systému ABS – si 

vás získá prvotřídním designem.  Výkonný 
čtyřtaktní motor o objemu 125 ccm  nabízí 
velké zrychlení a nízkou spotřebu paliva.  
Díky kompaktní kapotáži je tento skútr 

dobře ovládatelný i v přeplněných 
ulicích. 

 D'elight – tento skútr je stylový, rychlý, 
lehký, dobře ovladatelný a za příjemnou 
cenu.  Díky nízkému sedlu se budete cítit 
pohodlně a určitě oceníte veliký úložný 
prostor.  

 Tricity 125 - uspořádání se třemi koly 
vám dodá pocit jistoty a stability. Hospo-
dárný motor Blue Core o objemu 125 ccm 
nabízí dostatečné zrychlení a velmi nízkou 
spotřebu paliva. V základní výbavě ocení-
te systém ABS a sdružený brzdný systém 
v základní výbavě.

www.ymoto.cz

TEL: 225 110 230
yamaha@ymoto.cz
Vrbova 19, Praha 4-Braník
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Vyřešíme veškeré problémy s výstavbou kanalizace
Vhodné pro jednotlivé objekty i  pro celé obce

Společnost PRESSKAN system, 
a. s. 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. 
Systém PRESSKAN® je vhodný 
všude tam, kde nelze vybudovat 
gravitační kanalizaci - ať již kvůli 
terénu, podloží, spodní vodě 
nebo velké finanční náročnosti. 

Společnost PRESSKAN system, 
a. s. nabízí pomocnou ruku při ře-
šení odkanalizování celých obcí. 
Zavolejte nebo přijďte k nám na 
pobočku a my vám navrhneme ře-
šení.

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 pozáruč-
ní a za tuto službu neplatíte nic na-

víc,“ říká předseda představenstva 
společnosti Ing. Robert Nevrlý. 
„Výhodou je, že zákazník nemusí 
čerpadlo nebo jiné poškozené části 
sám vymontovávat 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.“

Jak funguje odkanalizování 
nemovitostí?
Z domu se odpadní vody přivedou 

klasickou gravitační přípojkou 
do čerpací šachty k čerpadlu. To 
splašky rozmělní a odvede do hlav-
ního kanalizačního řadu a pak na 
centrální čistírnu odpadních vod.  
Každá technologie je vybavena  

optickou signalizací stavu čerpadla   
a hlídání hladiny, aby nedošlo  
k přetečení jímky.

Společnost PRESSKAN system, a. s. Prostějov s pobočkou 
v Mukařově se specializuje na systémové odvádění 
splaškových vod tlakovou kanalizací. Své profesionální 
služby nabízí jednotlivým stavebníkům, firmám i obcím 
přes 20 let! 

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

Společnost ÚVT s.r.o. byla založena 
v roce 1998 a má zhruba 6 000 klientů.  
Svým zákazníkům - domácnostem 
i velkým firmám - nabízíme 
INTERNET, TELEVIZI (IPTV) 
a HLASOVÉ SLUŽBY (VoIP).

 Pro kvalitní bezdrátové připojení bez omezení 
stažených dat využíváme hustou síť našich vy-
sílačů, kterou neustále rozšiřujeme. Internetové 
připojení u vás zřídíme do pěti pracovních dnů 
a bez závazků. Pracujeme s nejnovějšími tech-
nologiemi a díky tomu vám můžeme nabídnout: 

 Vysokou stabilitu a rychlost připojení až 1 000 
Mbps. 

 Žádné skryté poplatky ani omezení pro objem 
stažených dat (FUP).  

 Technickou podporu zajišťujeme v pracovní 
dny od 8 do 20 hodin.

 Monitoring sítě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 Možnost vyzkoušení připojení na 14 dní zdarma.
 Tarify dle lokality a technologie již od 299 Kč/

měsíc.

Budujeme vlastní optickou síť
Nabízíme vám připojení pomocí optického 

kabelu, což je nejmodernější a nejperspektiv-
nější způsob připojení vaší domácnosti či firmy.  
 
Jsme spolehlivými partnery pro developery
Díky našim zkušenostem, spolehlivosti a kva-

litně odvedené práci s námi spolupracují develo-
perské společnosti. Zapojujeme se do projektů, 
kde v průběhu výstavby budujeme vlastní optic-
kou síť. Zvládneme vybudovat optickou síť i v již 
hotových zástavbách, i když je to komplikova-
nější. Aktuálně probíhá výstavba v projektech v 
Praze: Staromodřanská rezidence, Byty u Dubu, 
Rezidence Modřanka, Viladům Bohdalec, Vila-
park Jesenice a nově Sluneční stráň II. v Herinku.

Hledáme kolegy!
Jsme stabilní společnost, která nabízí velmi dy-

namické a mladé pracovní prostředí. Hledáme 
spolupracovníky, kteří s námi budou chtít navá-
zat dlouhodobou spolupráci.
http://www.uvtnet.cz/kariera

Přejděte k nám ihned! Poplatky vám nebude-
me účtovat
Pokud nejste spokojeni s dosavadním interne-

tovým připojením, přejděte k nám ihned! Neče-
kejte, až vám vyprší smlouva s vaším poskyto-
vatelem. V případě potřeby vám na přechodné 
období (max. 3 měsíce) nebudeme účtovat po-
platky za naše služby, abyste nemuseli za inter-
net platit „dvakrát“.

Přebíráme do správy sítě menších poskytova-
telů, čímž rozšiřujeme naše pokrytí. 
V roce 2016 to byly sítě Struhnet (Struhařov)
a LascoNet (Mukařov a okolí).

Hledáte rychlý a spolehlivý internet?!

Budeme rádi za jakoukoliv 
zpětnou vazbu na naši práci.
Telefon: 227 023 023 
email: internet@uvt.cz
www.uvtnet.cz

Přiveď souseda 
a získej měsíc zdarma
Za každého přivedeného souseda 
získáte 1 měsíční paušál zdarma. 
http://www.uvtnet.cz/akce

léto plné pohody 

www.budamontherink.cz
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ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

ZEMNÍ PRÁCE
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

 
BETON, PÍSKY, DRTĚ, KAČÍRKY
K vyzvednutí, nebo po tel. objednávce zavezeme.

po-pá 7-16.30 h,  so 7-12 h

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

kamenictvijordan@seznam.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

210x100x5
2730

            LITE TRACK 50-30

         Tel.: 777 322 134

DRCENÍ SUTÍ 
BETONU NA VAŠÍ 
STAVBĚ 
VČETNĚ OBSLUHY. 

PRONÁJEM DRTIČE 
BEZ OBSLUHY.

PRODEJ SUŤOVÉHO A BETONOVÉHO 
RECYKLÁTU.

Společnost 3K značky s.r.o. přijme 
zaměstnance na pozici

DĚLNÍK - ZNAČKAŘ 
- Časová flexibilita - Zodpovědnost - Pracoviště Říčany
- Zvláštní odměny za vykonanou práci, stravenky
- Praxe v pozemních komunikacích a zednické zkušenosti výhodou
- Manuální zručnost; Podmínkou řidičský průkaz B
- Kontakt: tel.: 737 010 000, e-mail: burianek@3kznacky.cz 
                                              www.3kznacky.cz

OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK zn. Whirlpool, Ignis, Philco atd.
Spolehlivost, rychlé jednání. J. Marek, Doubravčice 128

Tel.: 603 329 940

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

LESNÍ LÁZNĚ - LEGNER HOTEL ZVÁNOVICE 
PŘIJME BRIGÁDNÍKY NA POZICE:

číšník/servírka
kuchař a pomocný kuchař

pokojská/úklid
Dobré platové ohodnocení, časová flexibilita. 

Zvánovice 154, 251 65 ( Praha-východ )
www.lesnilazne.cz Tel.: 724 104 148

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE 
přijme  kuchařku, hospodářku 

školní jídelny a učitele/ku 
odborného výcviku pro obor 

vzdělání Cukrář, Kuchař, Květinář-
florista. Tel.: 323 665 483 

E-mail: ssrkunice@ssrkunice.cz 

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, okres 
Praha-východ vyhlašuje výběrové řízení na 

pozici zástupce ředitelky. 
Požadavky: plná kvalifikace dle zákona č. 
563/2004 o pedag. pracovnících v platném 

znění, praxe učitele na škole zřízené podle §16 
odst. 9 ŠZ, znalost školské legislativy, řídící 

schopnosti, komunikativnost. Nástup ihned. 

Dále přijmeme učitele/ku všeobecně 
vzdělávacích, odborných předmětů.
Kontakt: 323 665 483, 602 176 384, 

ssrkunice@ssrkunice.cz

Do školní jídelny v Babicích 
přijmeme KUCHAŘE/KU a 

UKLÍZEČE/KU na HPP. Nabízíme 
dobré finanční ohodnocení. 

Email: info@mysteryservices.cz 
nebo pí Bursová tel.: 725 518 145.

Nový 
Renault CLIO 
za 3 899 Kč 

měsíčně

OPERATIVNÍ LEASING - NOVÉ AUTO 
 BEZ AKONTACE
 BEZ STAROSTÍ 

www.auto-pilar.cz
+420 323 610 334

Nový 
Renault 

Megane Grandtour 
za 6 499 Kč 

měsíčně

NABÍZÍME KVALITNÍ 
A LEVNÉ HRAČKY 

PRO DOSPĚLÉ, 
NEVÁHEJ A NAVŠTIV 

NÁŠ E-SHOP
www.sexyshop-online.cz 

AKCE pro léto
SLEVA 100 KČ 

kód SUMMER, 
při objednávce nad 1000 Kč 

a platbě předem. 



CONTACT:
Simona Bárová
HR Manager
E-mail: simona.barova@vwr.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VWR International are currently seeking to fill the role of Systems Accountant for our office located in 
Stříbrná Skalice.  
 

SYSTEMS ACCOUNTANT
 
 
RESPONSIBILITIES: 
• Development of procedures and systems 
• Development of the SAP R3 system 
• Liaison wit Finance and IS department 
• Implementation of new processes and procedures; integration of new businesses
• SOX compliance and dealing with internal and external audit
• GL and cost centre master data maintenance 
• Ensuring the quality of all AR and AP master data
• Supporting Transaction Processing for the allocated countries: AR, AP, Travel expense, Fixed 
assets 
• Reporting 
 
 
REQUIREMENTS: 
• University degree qualifications (Bc or Ing/Mgr), Economics
• Five years post-qualification experience working in a finance department, GL to trial balance, 
AP/AR//Fixed Assets/banking 
• Experience of working in an international environment is an advantage
• Experience with SAP R3 would be an advantage, 
• Fluent in written and spoken English  
 
 
WE OFFER: 
• Interesting work opportunity in an international well
environment 
• Role cooperating across European region 
• Active use of languages 
• 5 weeks vacation 
• Very pleasant environment 
 
 
JOB LOCATION:  
• Stříbrná Skalice (Praha – východ) 
 
 
If you are interested in working with us please send us your resume and short application letter.
 
 
CONTACT:  
Simona Bárová 
HR Manager   
E-mail: simona.barova@vwr.com  

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
Společnost VWR International je 
vedoucím globálním dodavatelem 
produktů pro laboratoře a v
celosvětovým obratem 4,5
dolarů.
 
Obchodní činnost
diverzifikovaná ve všech produktech a 
službách, geografických regionech a 
zákaznických segmentech
nabízí více než 900
počtu zákazníků v Severní Amer
Evropě a Asii od více než 6
dodavatelů z celého světa.
 
Mezi zákazníky
farmaceutické, biotechnologické a 
chemické společnosti, průmyslové a 
vládní organizace, unive
menší laboratoře jakéhokoliv zaměření
 
VWR International distribuuje 
diverzifikovaný produktový mix, včetně 
c
plastu, přístrojů
oděvů a pomůcek, produktů pro výrobu, 
bezpečnost, produkty a materiá
science laboratoře. 

VWR International p
zabezpečením skladový
obstar
integrací
řetězců, technickými služ
dodávkami
i do výroby. Společnost m
společnosti ve více než 30 zemích a 
zaměstnává přes  8 000 lidí po celém 
světě. 
 
Další informace najdete na:  
www.vwr.com
http://cz.vwr.com
 

VWR International are currently seeking to fill the role of Systems Accountant for our office located in 

SYSTEMS ACCOUNTANT 

Implementation of new processes and procedures; integration of new businesses 
SOX compliance and dealing with internal and external audit 

Ensuring the quality of all AR and AP master data 
Supporting Transaction Processing for the allocated countries: AR, AP, Travel expense, Fixed 

/Mgr), Economics/Finance Accounting is an advantage 
rking in a finance department, GL to trial balance,   

Experience of working in an international environment is an advantage 
SAP R3 would be an advantage, Must be highly computer-literate 

Interesting work opportunity in an international well-established company with multicultural 

If you are interested in working with us please send us your resume and short application letter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Společnost VWR International je 
vedoucím globálním dodavatelem 
produktů pro laboratoře a výrobu s 
celosvětovým obratem 4,5 miliardy  
dolarů.  
 
Obchodní činnost je vysoce 
diverzifikovaná ve všech produktech a 
službách, geografických regionech a 
zákaznických segmentech. Společnost 
nabízí více než 900 tis. výrobků velkému 
počtu zákazníků v Severní Americe, 
Evropě a Asii od více než 6 tis. 
dodavatelů z celého světa.  
 
Mezi zákazníky najdete velké 
farmaceutické, biotechnologické a 
chemické společnosti, průmyslové a 
vládní organizace, univerzity, školy, ale i 
menší laboratoře jakéhokoliv zaměření.  
 
VWR International distribuuje 
diverzifikovaný produktový mix, včetně 
chemikálií a reagencií, produktů ze skla a 
plastu, přístrojů, nábytku, ochranných 
oděvů a pomůcek, produktů pro výrobu, 
bezpečnost, produkty a materiál pro life 
science laboratoře.  

VWR International podporuje zákazníky 
zabezpečením skladových zásob, 
obstaráváním produktů a logistiky, 
integrací systémových dodavatelských 
řetězců, technickými službami a 
dodávkami až na pracovní stůl, případně 
i do výroby. Společnost má dceřiné 
společnosti ve více než 30 zemích a 
zaměstnává přes  8 000 lidí po celém 
světě.  
 
Další informace najdete na:   
www.vwr.com 
http://cz.vwr.com 
 

 

 

 

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz
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PRONTO Říčany          Vybavení koupelen & vzorkovna
VODA – TOPENÍ – KANALIZACE

Plánujete novou koupelnu?
Můžete ji mít od nás!

Slevy z doporučených cen až 34 %.

LEPŠÍ
LUXUSNÍ
KLASICKOU

Rychlé dodávky koupelnového zařízení.
Doporučíme kvalitní montážníky.

PRONTO ŘÍČANY DODÁVÁ TOPENÁŘSKÝ A INSTALATÉRSKÝ 
MATERIÁL NA HRUBOU STAVBU I KONEČNOU KOMPLETACI
Říčany, Černokostelecká 152/62      Po-Pá 7:30-17:00 h     So 8:30-12:00 h      tel.: 323 602 235

www.pronto-ricany.cz

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

MOTOSHOP
Mukařov - SrbínOtevírací doba

Út – pá 11:00-18:00
So           10:00-15:00

www.mefo.cz
Tel: 736 452 405

(směr Ondřejov)

777 035 666

VÝMĚNA S
KEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČ
ENÍ VOZU 

ZDARMA

DOMOV
SENIORŮ
SVĚTICE

přijme

ZDRAVOTNÍ SESTRU 
S REGISTRACÍ

Výhodné platové podmínky. 
Možnost 1/2 úvazku.

Tel.: 603 113 771
www.domovseniorusvetice.cz

Olivova dětská léčebna Říčany 
přijme :

  Zdravotní sestry 
  Sanitářky 
  Vychovatele 
    (na letní brigádu) 

Kontakt: Olga Trnková, 
personalista, tel: 602 627 741, 
email: personal@olivovna.cz 

Provádíme zemní,výkopové a demoliční práce, dovoz 
štěrku, písku zeminy, betonu, odvoz sutě 

a komunálního odpadu. 
 výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, 

kanalizace)
 vyklízení - kontejnery
 bourací práce
 nakládka materiálů
 základy domů, plotů, zdiva
 sklepy, bazény, jímky, vodovodní šachty
 základové desky rodinných domů
 cesty, zámkové dlažby
 dovoz kompostované zeminy
 likvidace sutě demoličních a komunálních odpadů
 úprava zahrad a svahovitých terénů

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

         602 353 409       marek.lejcek@seznam.cz

cz

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

www.oploceni-ploty-pletivo.cz
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Pořiďte si modely z řady Selection se slevou až 120.000 Kč
a při výkupu vozu protiúčtem navíc získáte BONUS až 35 000 Kč k výkupní ceně!
Navíc pro vás máme speciální věrnostní nabídku při výměně Yaris za Yaris.

TOYOTA TSUSHO                     www.toyotatsusho.cz

Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Toyota Auris: 
kombinovaná spotřeba 3,5–6,2 l/100 km, emise CO2 79–143 g/km. Toyota RAV4: kombinovaná spotřeba 4,7–6,8 l/100 km, emise CO2 115–158 g/km. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích 
CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK.

Obchodní 105 
Čestlice 
tel.: 777 738 951 
e-mail: k.popelka@tsusho.cz 

Hradecká 570 
Pardubice 
tel: 731 421 196 
e-mail: j.miculka@tsusho.cz

Brněnská 1228 
Hradec Králové 
tel: 731 421 196 
e-mail: j.miculka@tsusho.cz

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

PRO NOVÝ PALOMA HOTEL 
RESTAURANT PRŮHONICE

hledáme vhodné uchazeče na pozice:
RECEPČNÍ DENNÍ/NOČNÍ      POKOJSKÁ 

OBSLUHA CUKRÁRNY      ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
KUCHAŘ/KA      MYTÍ NÁDOBÍ

 Nástup září-říjen 2017
 Požadujeme spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, 

    příjemné vystupování.
 Nabízíme práci v profesionálním kolektivu, benefity zavedené 

    společnosti, práci v atraktivním prostředí boutique hotelu jen pár 
    kroků od Průhonického parku.

 Kontakt: Tel.: 736 447 071  
    e-mail: denisa.kvapilova palomapruhonice.cz

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s.r.o.

Zahraniční společnost 
s 26letou zkušeností 

na českém trhu 

přijme pracovníka 
na pozici SKLADNÍK

Požadujeme:
   Oprávnění řízení VZV, pracovitost,
   bezúhonnost

Nabízíme: 
 Práci na hlavní pracovní poměr, v menším 

kolektivu, firemní společenské a sportovní 
akce, benefity

   Nástup: 
     Dohodou. Sídlo firmy Otice u  Strančic

Životopisy zasílejte 
na fuchs.praha@fuchs-oil.cz



montované
domy

již od 119 000 Kč

Navštivte naše ukázkové centrum
U Mototechny, 251 62 Tehovec (Říčany u Prahy)
exit č.12 z D1, dále sjezd 300m před Mukařovem

Po - Pá: 10 00 hod. - 16 30 hod.
So - Ne: 10 00 hod. - 16 30 hod. (bez obchodníků)

840 810 810
praha@hobbytec.cz


