
9/2017
ZDARMA

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

Hostinec v Doubku 
zahájil novou eta-
pu - návrat domácí 
české kuchyně, 
grilování, akce, 
polední a denní 
menu... Přijdťe se 
přesvědčit! Více 
info na str. 7

Festival řemesel 
a Jablečné slavnosti 
ve Strančicích 7. října

Koncert Bratří 
Malinů v SKC 
Ondřejov 6. října 
bude stát za to!
Více info na str. 18

Vinobraní v Herinku 
se uskuteční 23. září. 
Čeká vás odpoledne 
plné zábavy, muziky, 
skvělého jídla i pití. 
Více info na str. 4
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Tiráž

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

STAČÍ MÁLO, ABYSTE ZÍSKALI HODNĚ. PROSTORU.

NOVÉ TIPO KOMBI JIŽ OD 329 900 Kč
fiat.czKombinovaná spotřeba 3,7–8,3 l/100 km, emise CO2 98–146 g/km. Zobrazené modely jsou pouze ilustrační. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.
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záruka

LBFI_130338_5let_CZ_rebulid.pdf   1   4/25/13   12:19 PM
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TEST 2017

Nový Hyundai i30 kombi 
             

Operativní leasing od 4 621 Kč bez DPH měsíčně (5 591 Kč s DPH)

Bez akontace a s předplacenými službami

VÍKEND V NOVÉM STYLU
16. - 17.9. 2017

kombi nové generace

předváděcí jízdy
občerstvení
doprovodný program

V SOBOTU 16 9 2017  V DOPROVODNEM 

 PROGRAMU VYSTOUPI SKUPINA
eddiestoilow

PŘIJĎTE  VYZKOUŠET KOMBI CO MÁ STYL !

Váš Hyundai na dosah

Exit 10

směr Praha

Pražský okruh směr Brno

Černokostelecká 2096/16, Říčany

D 1Exit 12

BILLA www.lennermotors.cz
+420 601 313 661
facebook.com/hyundairicany
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 POD ZÁŠTITOU RADNÍHO 
MGR. JIŘÍHO MATYÁŠKA POŘÁDÁ

SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017 OD 10 HODIN 

3. ROČNÍK  
UHŘÍNĚVESKÉHO KROSU

Prezentace: od 10:00 do 12:45 nejpozději 30 min. před startem kategorie  
v Uhříněvsi u rybníka Vodice v areálu u rybářů.

Trať: ženy – 3 km, muži – 5 km.

Dětské závody: start 11:00 hod. – kategorie: ročník 2014 a mladší, ročník 2013–2011, ročník 2010–2007, 
ročník 2006–2003, ročníky 2002–2000 (délka tratě dle kategorie od 60 do 800 metrů).

Dospělí – ženy: start 12:30 – kategorie: ročník 1999–1978, ročník 1977–1968, ročník 1967 a starší.
– muži: start 13:15 muži – kategorie: ročník 1999–1978,  

ročník 1977–1968, ročník 1967 a starší.

Výtěžek z akce bude věnován na pomoc Karolínce a Denisce.

Moderátorkou krosu je herečka Bára Štěpánová.
Očekává se návštěva vrcholového sportovce.

Pro každého účastníka do 15 let odměna. Občerstvení zajištěno.  
Startovné 50 Kč, děti zdarma. V ceně startovného klobása a nápoj. Více informací najdete na www.praha22.cz

 Úterý 26. 9. v 19:30 hodin – ASONANCE
Skupina Asonance patří k nejstarším skupinám půso-
bícím na české folkové scéně – její vznik se datuje až 
do roku 1976. Skupina patří k uznávaným interpre-
tům irských a skotských balad, tanců a instrumentál-
ních skladeb jako jsou reel, jig nebo hornpipe.

 Čtvrtek 19. 10. v 19:30 hodin – TOMÁŠ KOČKO 
& ORCHESTR
Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, jejich 
aktuální album Velesu bodovalo v prestižní TOP 20 

Europian World Music Charts. Se svou muzikou inspi-
rovanou tradiční moravskou hudbou objíždějí Evropu 
od Ruska až po Irsko, hrají na festivalech folklórních, 
folkových, rockových i metalových. 

Divadlo U22 Uhříněves vás zve na koncerty

Milí čtenáři!
Doufáme, že jste se ve zdraví vráti-

li z dovolených a léto jste si parádně 
užili. Prázdniny jsou sice pryč, dny 
se povážlivě krátí, ale neklesejte na 
mysli – máme před sebou krásné 
babí léto a s ním spoustu akcí. Po-
zorně prolistujte Zápraží, ať žád-
nou  pozvánku nepřehlédnete.
Srdečně zdravíme všechny školá-

ky, učitele a ředitele škol. Nemají to 
lehké. Nároky na tuto profesi ros-
tou, což je dobře, ale platy nikoliv. 
Přitom právě na učitelích závisí, 
jaké budou další generace.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme 

krásné září.
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Díky obdržené dotaci z Evropské 
unie – Fond soudržnosti, prostřed-

nictvím Operačního programu životní prostředí na projekt „Pořízení kom-
postérů pro obec Ondřejov“, budou mít občané v Ondřejově možnost lépe 
využít bioodpad ze zahrady i domácnosti. V první polovině příštího roku 
bude bezplatně předáno domácnostem celkem 160 tříkomorových skláda-
ných kompostérů, jedna komora o objemu 1 m3. Díky možnosti rozložení 
komor bude usnadněno přemisťování kompostu a tím bude dosaženo jeho 
kvalitnější zrání. Umístění samostatně stojících komor lze jednoduše při-
způsobit možnostem daného pozemku. Správným založením a udržová-
ním kompostu lze získat velmi cennou surovinu do každé zahrádky.  Vět-
ve, listí, posekaná tráva,  ale i slupky a další odpad může být dobře využit  
v zahradním kompostéru, čímž se eliminuje chemické hnojení.
Ing. Naděžda Vlnasová, tajemnice OÚ Ondřejov

Využití bioodpadu pro kompostování 

Zveme vás na zámek Berchtold na 
tradiční Svatováclavské slavnosti  
s burčákem z jižní Moravy! 

SOBOTA 23. 9. od 10:00 do 15:00 hod.
PROGRAM:

 Stánek s burčákem z jižní Moravy.
 Vystoupí legendární country kapela Žízniví 

Dubáci.
 Výstava veteránů v zámeckém parku.
 Dětské divadelní představení.
 Stánky s dílničkami pro všechny návštěvníky
 Možnost prohlídky podzemního pekla s čerty, 

miniatur hradů a zámků, perníkové chaloupky a 
Pohádkové země skřítků.

 K dispozici dopravní hřiště s půjčovnou kolo-
běžek a motokár. 

 Vyzkoušet můžete také zábavnou hru fotbal-
golf.

 Vstupné: 130 Kč /os. Děti do 3 let a ZTP/P 
mají vstupné zdarma. Součástí vstupného je  
i prohlídka zámku.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 23. září
s burčákem a výstavou veteránů

 Srdečně vás zveme do naší vyhlášené 
zámecké restaurace Kouzelná zahrada. 

 Od září je zahájen nábor do tenisové školy! 
Nabízíme zkušební lekce.

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

Jak se vyvíjí situace kolem mostu 
přes silnici  č. I/3 do Senohrab,  
jsme se zeptali starosty MUDr. 
Tomáše Zvěřiny.
„V  rámci permanentních jednání 
jsme obdrželi od zástupců SÚS 
Středočeského kraje zatím posled-
ní sdělení – demolice tohoto by 
měla být posunuta na začátek roku 
2018! A následovat bude stavba 
nového mostu a vše by mělo být ho-
tovo do konce roku 2018. To jsme 
od začátku chtěli a dost tvrdě pro-
sazovali, ale na scéně se najednou 
objevuje faktor modernizace dálni-
ce D1, resp. tlak dohnat roční zdr-
žení. Začátkem července totiž mi-
nisterstvo dopravy vydalo stavební 
povolení na úsek 02 (Mirošovice 
– Hvězdonice), jehož součástí by 
mělo být také snesení nevyhovující-
ho (úzkého) mostu na Mnichovice 

a jeho opětovné postavení. Protože 
však Hnutí Země podalo účelově 
rozklad ve všech bodech, harmo-
nogram realizace (původní plán 
byl 3/2018 – 12/2019) je tak nyní 
nejasný. Pakliže ale vše proběhne 
dle plánu, budou v roce 2018 Mi-
rošovice pouze jednosměrné, tedy 
slepé. Jedinou větší příjezdovou 
komunikací do Mirošovic by tak 
zůstala ulice Hlavní.“
Ve špatném stavu je i most přes 
D1 na Mnichovice. Už je jasné, 
kdo bude financovat opravu 
mostu? ŘSD nebo obec?
Se zástupci ŘSD ČR jsme  nalezli 

konsenzus ve věci určení vlastníka 
a správce mostu a „na stole“ je již 
návrh smlouvy o spolupráci. ŘSD 
provede kompletní generální opra-
vu mostu, obec bude v dalších le-
tech zajišťovat jeho běžnou údržbu. 

Budou Mirošovice jednosměrné?

Zavřený most na Senohraby

MAS Říčansko, RC Lodička a Na Vlnách Vás zvou na

Strančice, 7. října 2017 od 11h do 17h, areál minigolfu

Jablečný celodenní řemeslný trh
Atraktivní přehlídka fríských koní
Báječné divadélko pro děti
Lákavá dětská pěvecká a taneční vystoupení
Kreativní dětské workshopy
A tradiční ochutnávky jablečných odrůd

se soutěží o nejlepší jablečný moučník

Oficiální webové stránky a info: www.rclodicka.eu
www.ricansko.eu
www.navlnachzs.cz

Přijďte poznat své výrobce
držitele regionálních značek 

„Zápraží“

Již potřetí pro vás pořádá obec Herink 
oslavu letošní sklizně révy - Vinobraní 
Herink. V sobotu 23. září vás čeká 
odpoledne plné zábavy, muziky a 
skvělého jídla i pití. To vše v areálu 
hlavního sponzora akce, 
firmy BUDA-MONT spol. s r.o.
 
Začínáme již od 14 hodin.

VINOBRANÍ NA HERINKU

Těšíme se na vás, zástupci obce Herink a tým Budamont Herink

Akce je zaměřena na celé rodiny, takže 
s sebou určitě nezapomeňte vzít děti. Během 
odpoledne je pro ně připraveno bubnování pod 
vedením zkušeného bubeníka a malování na obličej. 
Naše nové velké dětské hřiště přímo 
v areálu nabízí také hodiny skvělé zábavy. 
Zábavu jsme připravili nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. Opět jsme pro Vás připravili welcome drink 
od 14 hod., který věnovalo k příležitosti Vinobraní 
vinařství Réva Rakvice s.r.o, 
a bohatý doprovodný program.
 
Letošní novinkou je také volné vstupné.

Těšit se můžete na burčák ze sklizně z Herinku 
i z Moravy, klobásy a spousty rozmanitých pochutin. 
Během odpoledne bude opět probíhat Štrúdlování. 
Stačí doma vytvořit ten nejchutnější štrúdl, dovést ho 
k nám a přihlásit se do soutěže. Vítěze vyhlásíme 
a odměníme v 16:30. 
Přijďte si posedět s přáteli, pobavit se, zatančit a 
zazpívat si se skupinami Jamaron (cca od 19:30) a 
MIDI (cca od 21:30).
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TEĎ NA TO MÁTE 
AKČNÍ NABÍDKA TRUMF

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
FABIA TRUMF: 4,4l – 4,9l / 100 km, 101-111 g/km

 vozů 
FABIA TRUMF: 4,4l – 4,9l / 100 km, 101-111 g/km

Model ŠKODA FABIA TRUMF si teď může pořídit 
opravdu každý.

V rámci výhodného fi nancování se ŠKODA Financial Services ho můžete 
mít za bezkonkurenční úvěrovou splátku 2 999 Kč měsíčně včetně 
pětileté záruky a s výkupním bonusem 10 000 Kč za váš stávající vůz. 
Navíc od 50% akontace můžete získat 0% navýšení.
ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA HB TRUMF 1.0 TSI 70 kW v ceně 286 400 Kč (po započítání vý-
kupního bonusu 10 000 Kč za vůz na protiúčet k prodejní ceně 296 400 Kč), splátka předem 105 000 Kč 
(36,66 %), výše úvěru 181 400 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 205 825 Kč, 
celkové platby za úvěr vč. pojištění 237 220 Kč, RPSN vč. pojištění 9,307 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední 
nerovnoměrná splátka 57 280 Kč, měsíční splátka úvěru 2 476 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 999 Kč, 
roční pevná zápůjční úroková sazba 3,99 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné 
ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění 
skla (limit plnění 10 000). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi 
společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-1620   1 15.8.2017   11:00:09

Obec poblíž Říčan u Prahy, místo 
osídlené již v dávných dobách, 
obklopené lesy, zastávka na trase 
mnohých cyklistů i turistů… to vše je 
Doubek.   
 Historie místního hostince se začala psát  
v období první republiky; do dnešních dní se zde 
zachovala její atmosféra, přitahující pozornost 
nejen návštěvníků, ale také filmařů.

Kulajda a pečená vepřová žebírka
To jsou jen dvě z jídel, která s úspěchem do své 

nabídky zařadili od srpna noví provozovatelé hos-
tince, manželé Maňákovi. Šéfkuchař Pavel Maňák 
se může pochlubit praxí a bohatými zkušenostmi 
ve svém oboru; absolvoval kurzy v Pražském kuli-
nářském institutu, spolupracuje při gastronomic-
kých akcích  nebo při školení kuchařů v gastrostu-
diu společnosti JIP východočeská a.s. 
Pan Maňák staví na kvalitních surovinách, pří-

pravě, čistotě a zvládnutí každé situace. Základem 
nového menu hostince v Doubku se stala tradiční  
i moderní česká kuchyně, každý víkend navíc do-
plněná o speciality či grilování.
Hostinec v Doubku nabízí příjemné posezení  

v létě na prostorné zahrádce ve dvoře, v zimě se lze 
naopak ohřát u kamen. Zavítat sem můžete na ně-

které z šesti druhů čepovaných piv, zastavit se na 
oběd, nebo si dopřát v pěkném prostředí rodinnou 
či pracovní večeři. Vítáni jsou zde všichni…

A jak vidí budoucnost šéfkuchař Pavel Maňák? 

„V zachování místního prostředí, v poctivém vaře-

ní, v kvalitní české kuchyni, o kterou je stále zájem, 

v sezónní obměně sortimentu, v přípravě akcí pro 

podzim a zimu (zvěřinové hody, zabíjačky).  Pros-

tě dělat vše tak, aby byli hosté spokojeni a rádi se  

k nám do Doubku vraceli.“

HOSTINEC V DOUBKU
 Pronájem sálu pro oslavy, svatby, 

večírky (kapacita ca 100 osob)
 Pořádání firemních akcí
 Nabídka grilování (gril na prase)
 Od podzimu kuřárna pro hosty
 Otevírací doba:

Út – Čt   11-22 h
Pá –  So 11-23 h
Ne          11-23 h

 Tel.: 702 565 00, 777 149 996
AKCE A MENU VŽDY NA WEBU
www.hostinecvdoubku.cz

Kam na oběd či dobrou večeři? 
DO HOSTINCE V DOUBKU!

Stylovou, prostornou zahrádku si oblíbili cyklisté
 i rodiny s dětmi

Proč jste se vlastně dala na politiku?
Když člověk někde žije a kolem něj se děje něco, 

co by se podle něj mělo dít jinak, tak je správná 
cesta pokusit se o změnu, to je pro mne politika. 
Politika nastavuje veřejné služby ( zdravotnic-
tví, školství, sociální služby, dopravu...), zde se 
připravují zákony, zde se rozhoduje, jak budeme 
žít. Každý by se měl o politiku zajímat. Ale ne-
stačí sledovat zprávy v televizi, měli bychom sle-
dovat především naše politiky a ve volbách jim 
vystavit účet.
Proč jste se rozhodla kandidovat za TOP 09 ? 
Do TOP 09 jsem vstoupila ve zralém věku, bylo 

mi krásných 50 let. Pokud je člověk pravicově 
založený, váží si tradičních hodnot a spojenců 
(EU, NATO), tak není jiná volba než TOPka. 
A k tomuto téma dodávám: jsem pro členství  
v EU, ale jsem kritickým příznivcem EU – hodně 
věcí by se zde mělo změnit. Jsem hrdá na svoji 
příslušnost k ČR, ale také vím, že jsme malý stát 
a potřebujeme spojence. 
Není prostor pro představení celého programu 

TOP 09, a tak jen v bodech – chceme podporo-
vat malé a střední podniky (ty velké se o sebe už 
dnes umí postarat až moc dobře), investovat do 
naší budoucnosti, mimo jiné do regionálního 
školství (to je zrovna na Praze-východ otázka 
velice aktuální) a v zájmu všech lidí středního  
a mladšího věku musíme co nejdřív opět nastar-
tovat důchodovou reformu, pokud se chceme 
nějakého důchodu vůbec dožít. Prodlužování 
věku odchodu do důchodu problém neřeší....  
A já osobně budu vždy a všude prosazovat lid-
skou důstojnost a slušné chování. A také naklá-
dání s veřejnými penězi takové jako doma – zva-
žovat, co potřebujeme a jakou cenu jsme ochotni 
za to zaplatit, a vědět, co fakt nepotřebujeme  
i kdyby na to byla „dotace“. Když budou dotace 
na psí boudy a já nemám psa, tak si tu psí bou-
du nepořídím. Dotace je dobrý sluha, ale špatný 
pán. Dnešní dobu nazývám „doba dotovaná“, 
neb se dotuje vše možné i nemožné.
A dovedete si představit, že dotace nebudou?
Já ano. Uvedu příklad – špatnou střechou zaté-

kalo do budovy základní školy, ale nebyly dotace 
na opravu střechy, a tak jsme připravili projekt 
„Zlepšování kvality vzdělávání ve venkovském 
prostoru“. Kvalita se fakt zlepšila, nová střecha 
se o to postarala, ale připravit žádost o dotaci 
dalo obrovskou práci. Abychom získali body  
a pak peníze, hledali jsme „partnery“ a sepisova-
li a popisovali… Na projektu se podílelo několik 
manažerů, vyrobili jsme cedule a odhadem to 
stálo o 20-30 % víc, než kdyby projekt financo-
valo město ze svého rozpočtu. Obce by měly mít 
více peněz, aby mohly plánovat a své plány rea-
lizovat podle priorit a nikoli podle dostupných 
dotací. Samospráva obce by měla nejlépe vědět, 
do čeho nasměrovat peníze.

Dotace je dobrý sluha, ale špatný pán

„Děkujeme všem zákazníkům za 
přízeň a za to, že již dva roky oce-
ňují naši práci,“ říká majitel mini-
pivovaru. „Není nic lepšího, než 
když lidem naše pivo chutná, když 
pro něj váží cestu a jsou spokojeni.“

Poznáte po chuti z jakého sladu 
či chmele je pivo připraveno?
„Člověk většinou pozná z čeho je 

pivo uvařeno, jaký je to pivní styl, 

zda má nějaké vady či nikoliv. Vždy 
ale s rezervou. Člověk nikdy neví, 
čím si pivo prošlo, než se dostalo k 
zákazníkovi. 
Zažil jsem i situaci, kdy pro 

mě známé a dobré pivo chut-
nalo hrozně – nepoznal bych  
z něj vůbec nic, protože bylo zkaže-
né. Nevěřím, že by něco takového 
pustili z pivovaru, chyba se evident-
ně stala někde po cestě.“

Stalo se vám, že se nějaké pivo 
nepovedlo?
„To, že něco nejde podle plánu, je 

součástí vaření piva. Přeci jenom 
je to živý organismus, suroviny ne-
jsou přesně stejné atp. Že by se ale 
pivo nepovedlo jako takové, to se 
nám ještě nestalo. Většinou je pivo 
podle našich představ, stane se ale 
dvakrát, třikrát do roka, že úmysl je 
jedna věc a výsledek je úplně něco 
jiného. 
Klasickým příkladem byl náš Bra-

bantský ALE. Naše představa na 
počátku byla úplně jiná, než to co 
nakonec vzniklo. Stejně to ale bylo 

„VYSKÁKANÝ HNĚDÁK“ má velký úspěch
Rodinný minipivovar GWERN v Nupakách u Říčan pro vás vaří 
poctivé pivo již dva roky. Tradiční nabídku pivovaru tvoří klasický 
světlý, spodně kvašený ležák GWERN 12° a klasická světlá 
výčepní 10°. Ochutnat ale můžete i nejrůznější speciály. Aktuální 
nabídku najdete na Facebooku a webu www.gwern.cz

velmi dobré pivko, i když se vlastně 
nic nepovedlo.“

Co vás dokáže ve vaší profesi 
nejvíce potěšit?
„Spokojený pijan piva, lidé chodící 

pro pivo, sedící u nás na zahrádce, 
pochvala od hospodských, kteří 
naše pivo prodávají... 
To je to, proč to děláme. Není 

týden, kdy bych nedostal ně-
jaký email od našeho fanouš-
ka, kde chválí naše pivo.  
A i když nestíhám na všechny zprá-
vy kvůli  nedostatku času odpoví-
dat, velmi mě to potěší. Vždy!“

  Právě nyní si můžete 
vychutnat naše pivko 
„VYSKÁKANÝ HNĚDÁK“

  Piva z aktuální nabídky lze 
v pivovaru ochutnat a také 
zakoupit s sebou v pivovarské 
prodejně. 

  OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Čt: od 15:00 do 20:00
Pátek:    od 15:00 do 22:00
Sobota: od 15:00 do 22:00
Neděle: od 15:00 do 20:00

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a na kandidátce TOP 09 
pro Středočeský kraj na šestém místě najdete jméno Ing. Jana Havelková, která je lídrem za 
region Praha – východ. Jana Havelková pracuje jako projektová manažerka, je jí 58 let, žije 
v Kostelci nad Černými lesy, je vdaná, má tři dospělé děti. V letech 2010–2014 byla místosta-
rostkou města Kostelec nad Černými lesy, nyní je členkou zastupitelstva.

Tradiční  
hodnoty 

pro mne znamenají 
důstojnost, slušnost, 

právní stát, demokracie, 
svoboda víry i slova, 

rodina.
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                                                      Vozy ihned k dodání!

 

U nás nakoupíte osvědčená hnojiva  pro každé 
sezónní období, vyberete si ze zahradnických 
doplňků...  
Pro září jsme pro vás k naší nabídce připravili:

podzimní astry a chryzantémy – vlastní produkce
vřesy a různobarevné macešky
jarní cibuloviny pro podzimní výsadbu
český sadbový česnek

Prodej ovocných stromků zahajujeme od října!

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  Louňovice u Mukařova 
(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

prodej čerstvých ryb – třeboňský pstruh 
(další ryby dle aktuální nabídky)

+ DÁREK
PRO VÁS

360 minut 
do aquaparku

f i t n e s s
ZAPIŠ SE NA MMA!

UBRÁNÍŠ SE?

 TRX  KRAV MAGA  YOGA 

 BODY PUMP  DANCE 

 BOJOVÉ LEKCE

aquapalace.cz

OD ZÁŘÍ NOVÉ SKUPINOVÉ LEKCE: 
 TRX  KRAV MAGA  YOGA  BODY PUMP

 DANCE  BOJOVÉ LEKCE 

f i t n e s s

 Děkujeme za váš 
zájem o naše 
letní sportovní 
příměstské tábory 

a dovolte, abychom vám připomněli, 
že již nyní můžete své děti přihlašovat 
do profesionální „zimní“ tenisové ško-
ly, která začne v říjnu 2017. Neváhej-
te, místa se rychle plní. Přihlášky je 
možné podávat do 24. září 2017.

Tenisová škola je určena pro děti ve věku 
od 4 do 15 let

Profesionální tenisová škola Oáza Říčany 
– přihlášky již nyní

Vybrat si můžete individuální výuku, či skupi-
ny nejvýše do pěti dětí (nebo můžete tréninky 
kombinovat – jednou individuálně, jednou ve 
skupině). Tréninky se konají na vnitřních profe-
sionálních kurtech v hale pod vedením kvalifiko-
vaných trenérů a jsou vhodné jak pro děti, které 
s tenisem teprve začínají, tak i pro ty, které hrají 
závodně a chtějí se zdokonalit. Pro nové zájem-
ce jsou připraveny zkušební hodiny s trenérem 
zdarma.
Další výhody:

 Pravidelná kondiční příprava v tělocvičně.
 Možnost využití sauny a whirpoolu v areálu 

OÁZY včetně služeb fyzioterapeuta.
 Pro všechny naše hráče připravujeme Vánoční 

tenisový turnaj.
 Veškeré informace ochotně zodpoví šéftrenér 

Vítek Ptáček, tel.: 721 948 396

Světový ženský tenis opět v OÁZE Říčany
Nenechte si ujít druhý ročník mezinárodního te-
nisového turnaje ITF žen PENTA TRADING Ří-
čany open 2017 s dotací 15 000 USD. Turnaj se 
uskuteční v termínu 27. 8. – 3. 9. 2017 v areálu 
OÁZA Říčany. Vstup je zdarma!

Zveme vás na III. ročník Amatérského 
mistrovství Říčanska ve čtyřhrách, které se 
uskuteční ve čtvrtek 28. září 2017 (ve státní 

svátek). Přihlásit se může každý, kdo má 
tenis rád. Bližší informace na našem webu, 

Facebooku a v OÁZE. 

Kontakt: V Chobotě 2112, Říčany
Recepce: 323 601 734 

Přihlášky odevzdávejte na recepci, 
případně e-mailem na adresu:  

oazaricany@oazaricany.cz

Štěpánek 
s Berdychem na 

turnaj nedorazí. Vy 
ale určitě přijďte!

Topná sezóna bude 
zanedlouho zahájena a my 
jsme připraveni poskytnout 
našim zákazníkům 
dokonalý servis,“ říká 
jednatel firmy Michal 
Pechlát. Pokud si naše 
služby objednáte nyní, máte 
záruku, že vaši zakázku 
vyřídíme rychle. 

„Objednat našeho pracovníka si 
můžete kdykoliv díky speciální te-
lefonní lince 323 603 444, na které 
se lze objednávat v pracovní dny 
od 7 do 15 hod. Vaše objednávka 
bude zaregistrována a vy dostane-
te přesnou informaci, v jaký den a 
v kolik hodin k vám kominík při-
jde. Díky kontrole a vyčištění ko-
mína se zvýší bezpečnost provozu 
kotlů, krbů i kamen. Neriskujte 
své zdraví a škody na majetku.“ 

Kominictví PECHLÁT má všechny 
potřebné autorizace, zkoušky, vy-
bavení a oprávnění pro provádění 
všech kominických prací. Zprávy, 
které vystavujeme, jsou zcela v sou-
ladu se všemi platnými zákony 
a předpisy. Platnost a oprávněnost 
našich zpráv dokládá i to, že již 
několikrát prošly kontrolou členů 
vedení Společenstva kominíků ČR 
a odpovídají předloze, která uvede-
na v Nařízení vlády č.91/2010Sb. 
Navíc vám nabízíme automatic-

ky jednu velikou výhodu (kterou 
naši klienti mnohokrát využili) 
– od všech vašich zpráv máme ko-
pii, kterou archivujeme a pokud 
o originál z nějakého důvodu při-
jdete, jsme schopni ho dohledat, 
a to až 3 roky zpětně. Takto duál-
ně archivovaná zpráva může na-
pomoci hladšímu průběhu řešení 
případné pojistné události. 

Nejvýhodnější doba na čištění komínů 
JE PRÁVĚ TEĎ

Kominictví Pechlát, s. r. o., Široká 214, Říčany, 
tel.: 323 603 444, e-mail: info@pechlat.cz
www.pechlat.cz

Provádíme kontroly kotlů a kamen těchto značek: 
DAKON, VIADRUS, ATMOS, OPOP, ROJE, BUDERUS, 
PRITY, JUNKERS, SLOKOV a HAAS-SOHN.
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 Pěstební kontejner je nutné před 
výsadbou sundat a rostlinu zasa-
dit do vhodné zeminy, nebo směsi 
zeminy a substrátu do přiměřeně 
velké jámy. U vzrůstných a dlou-
hověkých dřevin doporučujeme 
poranění kořenů nožem po obvodu 
kořenového systémů, aby dřeviny 
zakořenily stejnoměrně do všech 
stran a nedocházelo k deformacím 
kořenů a následnému vyvrácení 
dřevin.

 Drátěný nebo jutový obal se 
z kořenového balu nesundavá, 
pouze se rozstříhne drát v blíz-
kosti kmene, drát i plachetka se 
časem v půdě rozpadnou. V pří-
padě že drátěný obal odstraníte, 
může dojít k rozpadu balu a tím k 
uhynutí rostliny.

 Hloubka výsadby rostliny je běž-
ně do úrovně krčku (místo kde pod-
zemní část přechází v nadzemní), 
není na závadu mírné přisypání 

substrátu max. do 5cm a vytvoření 
misky pro zálivku. V žádném pří-
padě nesmí být rostlina zasazena 
hlouběji a zasypána zeminou její 
nadzemní část. 

 Vřesovištní rostliny (Rhodo-
dendron, Azalea, Vaccinium 
(borůvky), Calluna (vřesy), Eri-
ca (vřesovce), Hebe, Gaulteria, 
Pieris a jiné) je nutné zasadit do 
dostatečně velké jámy se 100% 
výměnou zeminy za substráty pro 
vřesovištní rostliny (rašelina), ko-
ření pouze v tomto substrátu!

 U stromů vyšších než 1 m do-
poručujeme strom po výsadbě za-
kotvit vhodným způsobem (např.
jedním až třemi kůly), aby vlivem 
větru nedocházelo k výkyvům a tím 
k přetrhávání kořínků.

 Po zasazení je nutné rostlinu 
přiměřeně zalévat, ale neulévat. 
Půdní vzduch je důležitý pro za-
kořeňování a v případě nadměrné 

zálivky může dojít k dušení koře-
nů a následně zahnívání a napa-
dení agresivními půdními houba-
mi (např. Phytophtora). 
Velký pozor je potřeba dát na 
výsadbu vzrostlých rostlin u no-
vostaveb, kde půdní profil zhut-
nily během stavby stavební stroje  
a navezená ornice je nižší než 20 
cm, nebo v oblastech s jílovitým 
podložím nebo přímo s jílovitou 
půdou, kde je ztížen odtok přeby-
tečné vody z profilu kořenového 
systému. Řeší se to třeba drená-
ží, nebo zvýšenou výsadbou „na 
kopeček“. K nedostatku půdního 
vzduchu dochází také použitím 
mulčovací netkané/tkané textílie 
v kombinaci s vrstvou mulčovací 
kůry, v nejhorším případě ještě  
v kombinaci s automatickou/kap-
kovou závlahou. Na vysychavých 
stanovištích nebo kde podloží tvo-
ří zasypaná suť je potřeba naopak 
zálivku zvýšit. Hlavní zásada je 
„přiměřeně“.

 Doporučujeme ošetřit  jehličnany 
v balech v jarních měsících (duben, 
květen, červen) proti podkornímu 
hmyzu (kůrovcům – Pityogenes 

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

chalcographus) a to ošetřením 
kmene a silnějších větví vhodným 
chemickým přípravkem.

 Ve špatných nebo chudých pů-
dách přihnojte rostliny přiměřeně 
organickým nebo anorganickým 
hnojivem s mikroprvky v předja-
ří nebo na jaře, nedoporučujeme 
přihnojovat dusíkem déle než do 
konce července, aby nedocházelo 
v zimě k vymrznutí nevyzrálých 
výhonů rostlin.

 Nebojte se řezu, většina listnatých 
keřů a stromů snáší řez velmi dobře, 
a to buď v době vegetačního klidu 
(podzim až předjaří) – hluboký řez. 
Ale i v době vegetace – např. řez 
živých plotů. Jen je potřeba se vy-
varovat řezu za silných mrazů nebo  
v létě za vysokých teplot. Řez je také 
nutný,  pokud si koupíte stromy  
a keře prostokořenné (s obnažený-
mi kořeny) nebo stromy s balem, 
kde vyzvednutím z pěstebních 
ploch musely být přeříznuty kořeny. 
Koruna se pak řezem upravuje až 
na polovinu původní velikosti. Vel-
ké rány po odstraněných větvích je 
nutné zatřít stromovým balzámem 
nebo štěpařským voskem.

Rady a tipy při výsadbě rostlin

Máme připraveny spousty novinek, možnosti jak odhalit 
dětský talent i nabídku jak se zdokonalovat v tom, co děti 
baví.

Navýšení kapacity školy
Podařilo se sice navýšit kapacitu školy o 100 žáků, ale týká se to nově ote-

vírané pobočky v Mnichovicích, pobočky ve Strančicích a žáků v tanečním 
a literárně-dramatickém oboru.

Nové obory
 Výuka herectví, tzn. literárně dramatický obor (LDO);  dvě skupiny, asi 

20 dětí, pod vedením absolventky pražské konzervatoře, herečky Kateřiny 
Pindejové.

 Klasický balet – vede Ivana Sikorová, absolventka Janáčkovy konzerva-
toře Ostrava a studentka HAMU.

 Hra na kontrabas; a také rozšiřujeme výuku ve smyčcovém oddělení –  
s houslistkou Markétou Dominikusovou, absolventkou pražské konzerva-
toře a studentkou HAMU v Praze. 

ZŠ Mnichovice – naše nové výukové třídy
V Mnichovicích bude zatím kolektivní předmět tzv. Přípravní hudební 

nauka; od pololetí počítáme s výukou klavíru, kytary, dechových nástrojů 
či zpěvu.  Poděkování: starostce Mnichovic Mgr. P. Peckové a ředitelce ZŠ 
Mnichovice Mgr. M. Erbekové. 

Organizační informace
Na webu www.zusricany.cz najdete vše: rozpis hudebních nauk, kolek-

tivních předmětů, učební třídy pedagogů, termíny pro domluvy rozvrhů, 
úplatu za vzdělávání atd. Další dotazy rádi zodpovíme, info aktualizujeme.

 Změna v placení úplaty za vzdělávání (školného): nejde o navýšení, ale 
zkrácení doby splatnosti.
  Schůzka rodičů nově přijatých žáků – středa 6. 9. 2017 v 17 hodin v ZUŠ 
Říčany, Masarykovo nám. 57. 

Zahraniční kontakty a hudební akce
 Srpen: návštěva muzikantů a pedagogů z hudební školy v Borkenu v 

Říčanech
 Září: ZUŠ Říčany navštíví Borken; bude podepsána partnerská smlouva. 
 Leden: ZUŠ Říčany navštíví partnerskou hudební školu v Zittau.
 Duben: Podařilo se navázat kontakty ve Španělsku a naši školu navštíví 

hudebníci z hudební asociace v Madridu. 
 Červenec: Děti ze ZUŠ Říčany zavítají do Madridu, na orchestrální kurzy 

a akademii.
 Srpen: návštěva hudebních přátel z italské Pistoi
 XIII. ročník Středočeského festivalu ZUŠ – každým rokem se koná  

v různých městech SK a tentokrát (na konci dubna 2018) ho bude pořádat 
ZUŠ Říčany.

 V květnu opět propukne ZUŠ OPEN – celostátní happening umělecké-
ho školství.

 ZUŠ se začne připravovat na 65. výročí svého založení. 
 … a připravujeme mnoho dalších koncertů, soutěží, přehlídek, akade-

mií, vernisáží.
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Tel.: 323 602 268, 604 737 629 

E-mail: info@zusricany.cz

www.zusricany.cz

ZUŠ ŘÍČANY - Těšte se, nový školní rok 
nebude žádná nuda!

Absolventi ZUŠ 2016/2017
První řada zleva: Marie Šebková – taneční obor, Štěpánka Slámová 
– klavír, taneční obor, Kateřina Končická – housle, Anna Ruszová – 
saxofon, Magdaléna Polívková – klavír, Barbora Hálová – klavír, Adéla 
Kučerová – klavír, Kateřina Podlucká – violoncello, zpěv, Sabina Stodo-
lová – zpěv, Alžběta Thümmelová – hoboj, Noemi Matochová – příčná 
flétna, Agáta Jedličková – klarinet, Anna Hálová – taneční obor
Druhá řada zleva: Vendula Matochová – klavír, Viktorie Najmonová 
– výtvarný obor, Nikola Novotná – klarinet, David Tománek – klavír, 
Barbora Nováková – klavír, Jana Janovská – saxofon, Jáchym Svoboda – 
lesní roh, Kristýna Janovská – výtvarný obor, Štěpán Choutka – kytara, 
Oliver Ferenczy – bicí nástroje, Martin Klásek – klavír, Alex Páleníček – 
kytara, Jakub Hejna - klarinet

Děkujeme vám, že jste si vybrali z naší široké nabídky. 
A aby vám rostliny dělaly jenom radost a dobře prospívaly, 
připravili jsme pro vás několik tipů, jak se o ně správně starat.

V pátek 29. září vás zveme na opékání špekáčků 
do areálu naší lesní školky. Můžete využít možnost 
prohlédnout si celý areál. Dále budou probíhat 
konzultace na téma péče o zahradu včetně poradny, 
jak správně postupovat při chemické ochraně rostlin. 
Děti si zadovádí na našem hřišti.

 V pátek a sobotu 29. a 30. září se navíc můžete těšit na 
SLEVU 10 % . 

 Prodej ovocných stromků bude zahájen od 10. října!

V našem areálu na ploše 7 000 m2  vám nabízíme:
 Jehličnany, listnaté keře a stromy, rododendrony, azalky, traviny, vřesy, 

vřesovce, trvalky, popínavky, ovocné stromy a keře s jedlými plody.
 Agrochemii (hnojiva a postřiky).
 Substráty, rašelinu a mulčovací kůru.
 Květináče, dekorace a další zahradnické doplňky.
 Nabízíme také odvoz rostlin (po domluvě).

   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)
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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.

 Pavlína Šantorová Filková
ředitelka MAS a 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

 Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena pondělí až čtvrtek od 8 
do 16 hodin. Pátek po telefonické domluvě.

 
 

     

Individuální  př ístup nn Designové prostředí

VISION by TAWAN
Říčany u Prahy

Černokostelecká 616/45b
T  607 025 053

www.vision-salon.cz

Kadeřnictví
Mani/Pedi
Kosmetika
Thajské masáže

NOVINKA V ČR
Řasy VISION LASHES 
Pouze v salonu VISION by TAWAN
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Realizační tým MAP organizuje v průběhu roku vzdělávací 
aktivity pro zapojené partnery z ORP Říčany a obce 
Průhonice, kteří se zabývají vzděláváním dětí do 15 let. 
Vstup je zdarma a aktivity jsou připravovány díky projektu 
Místní akční plány v ORP Říčany, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/
15_005/0000109. V měsíci září zveme na tyto akce:

Jak rozvíjet potenciál každého žáka I. a II. 
 12. a 18. 9. 2017 od 14:00 do 17:00 proběhnou v Open Gate v Babicích 

semináře zaměřené na práci s nadanými žáky. Setkání je určeno pro uči-
tele, ředitele, vychovatele, psychology, kteří se tímto tématem zabývají. 
Kurzy povede Petra Kobrová a Vlaďka Moravčíková. Učitelé se dovědí, jak 
se nadané dítě pozná, jaký je rozdíl mezi nadaným a bystrým dítětem, proč 
má smysl podporovat potenciál všech dětí, jak lze podporovat a udržet 
motivaci dětí k učení, jak komunikovat s rodiči, kam se mohou obrátit pro 
radu a pomoc, uvidí konkrétní práci s nadanými dětmi atp. Lze absolvovat 
jeden či oba semináře.
... když se řekne „KVALITNÍ ŠKOLA“

 21. 9. 2017 zveme zřizovatele, ředitele MŠ, ZŠ, SŠ, zástupce školských 
rad na setkání s náměstkem ústředního školního inspektora Ondřejem  
Andrysem. Prezentace začne od 13:00 v KC Labuť v Říčanech. Připravte 
si náměty k diskuzi na témata, která vás zajímají: rozvoj území s ak-
centem na vzdělávání, metodická podpora a využití disponibilních me-
tod, postupů a nástrojů v činnostech škol, maturita, jednotné přijímací 
zkoušky, kariérní řád, strategické otázky rozvoje škol, společné vzdě-
lávání, podpora vzdělávání v bezpečnostních tématech. 

 Po prezentaci ČŠI proběhne od 16:00 do 16:30 hodin doprovodný pro-
gram: Představení moderních technologií, které vedou k úsporám a zlep-
šení energetických aktivit - koncept zdravých budov, zelených fasád a zele-
ných střech. Nejmodernější technologie zateplování, budovy budoucnosti, 
přírodní tepelné stabilizace apod. Na závěr programu bude představen pro-
jekt Příběhy našich sousedů, aneb příběhy, které v učebnicích nenajdete…
Na měsíc říjen připravujeme následující vzdělávací aktivity:

 Právní prostředí pro školky, školy družiny; „Učící se síť“ ZŠ, výjezdní 
zasedání ředitelů, exkurzi do jazykové laboratoře. Pro bližší informace sle-
dujte naše stránky a Facebook MAP v ORP Říčany.

Výzvy MAS 
     Do první výzvy MAS Říčansko na příjem projektů do Operačního pro-

gramu Zaměstnanost (OPZ) na dětské skupiny, školní kluby, příměstské 
tábory a další aktivity bylo přijato celkem šest projektových záměrů v cel-
kové výši dotace 5,7 mil. Kč. Úspěšně jsme stačili vyhlásit i příjem projektů 
do Programu rozvoje venkova (PRV) na podnikání v nezemědělské činnosti  
a na investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizaci a uvádění na trh. Příjem projektů probíhal do konce srpna 
a v době uzávěrky příspěvků do Zápraží byly na MAS registrovány dva pro-
jekty. Hodnocení všech přijatých projektů do OPZ a PRV proběhne 14.  9.  
2017. Ještě předtím se uskuteční seminář pro členy Výběrové komise MAS.
     V září plánujeme vyhlásit 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu  

v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Sladění rodinného  
a pracovního života a podpora zaměstnanosti“. Podporovanými akti-
vitami budou dětské skupiny. Ve stejném období bude také vyhlášena 
1. výzva OPZ „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začle-
ňování“. Podpořeny budou aktivity nad rámec základních činností 
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
a komunitní centra s vazbou na sociální začleňování nebo prevenci so-
ciálního vyloučení osob. 
     Ve schvalovacím procesu jsou ze strany MAS připravené také výzvy pro 

IROP (Integrovaný regionální operační program). Školy, školky a jejich zři-
zovatelé mohou podávat projekty zaměřené na odborné učebny základních 
škol, odpovídající stavební úpravy a nákup vybavení, dále nové školky, pří-
padně rozšíření stávajících.  Projekty žadatelů na podporu sociálních slu-
žeb mohou být zaměřené nejen na modernizaci a nové vybavení, stavební 
úpravy apod., ale také na pořízení automobilu pro terénní služby. Technické 
vybavení pro zajištění mimořádných událostí se týká Jednotek sborů dob-
rovolných hasičů.  Do těchto výzev MAS alokovala na školství 15 mil. Kč, 
na sociální služby 2 mil. Kč a na hasiče 12,5 mil. Kč. Příjem projektů do 
opatření IROP předpokládáme od 16. 10. do 30. 11. 2017. 
     Podrobnosti ke všem plánovaným výzvám, včetně preferenčních kritérií 

a termínů seminářů, budou zveřejněny po schválení ze strany ministerstev 
neprodleně na stránkách MAS http://ricansko.eu/

Střípky  z MASky
 27. září se v kapli Olivovy dětské léčebny uskuteční setkání Středočes-

kých místních akčních skupin. Ve Středních Čechách je zastoupeno nejvíce 
MAS v celé ČR. Setkáváme se pravidelně každý měsíc pokaždé na území 
jiné MASky a vyměňujeme si vzájemně své zkušenosti. Jsme proto rádi, že 
můžeme i u nás přivítat zástupce 27 MAS.

 Středočeské MASky byly osloveny Středočeským inovačním centrem, 
aby pomohly se zpracováním dotazníku pro Program rozvoje kraje na ob-
dobí 2018-2024. Je nutná spolupráce obcí a MAS v jednotlivých územích. 
Na základě vyplněných dat dotazníku od obcí udělá kancelář MAS celko-
vý souhrn za své území. Program rozvoje kraje chce takto získat poměrně 
kvalitní přehled o každé sídelní jednotce ve „venkovských částech“ regionu  
a bude moci podat zpětnou vazbu v podobě doporučujících opatření. Dovo-
lujeme si tedy tímto způsobem požádat zástupce obcí MAS Říčansko, aby 
dotazník, který jsme odesílali datovou schránkou, vyplnili co nejrychleji 
(ideálně do 30. 9. 2017) a poslali nám zpět.

 Ve středu 20. 9. pro naše starosty připravujeme další „Snídani starostů“, 
kde vás chceme informovat o vyhlašovaných výzvách, možnostech pro obce 
a především vám chceme umožnit výměnu zkušeností a sdílení vašich sta-
rostovských starostí.

 Náš podaný projekt do OPZ na komunitní plán sociálních služeb na obec-
ní úrovni prošel úspěšně celkovým hodnocením a čeká se na podpis práv-
ního aktu mezi MAS a donátorem. Dojde k modifikaci služeb stávajících, 
zvýšení jejich dostupnosti a kvality, utlumení nebo vzniku služby, případně 
k navázání spolupráce mezi poskytovateli a dalšími subjekty. Hlavním part-
nerem projektu je město Říčany, město Mnichovice, Cesta Integrace a Klub 
seniorů Mnichovice. Věříme, že projekt přispěje k úspěšné realizaci projek-
tů na území Říčanska v dané oblasti. 

 Setkat se s námi můžete na Veletrhu neziskových organizací v Říčanech 
v neděli 10. 9. Budeme malovat děti na obličej a prezentovat naši činnost.

 Dále nás uvidíte na Festivalu řemesel a jablečných slavností, který se koná 
v sobotu 7. 10. 2017 ve Strančicích v areálu minigolfu. Připravili jsme pro 
vás opět celodenní bohatý program. Přijďte a uvidíte, těšíme se na vás. 

 Další kolo příjmu pro zájemce o značku Zápraží originální produkt® je 
tady. Od 1.9 do 10. 10. 2017 můžete podávat přihlášky a rozšířit tak řady 
výrobců pyšnících se regionální značkou. 

PROJEKT MAP pokračuje 
v budování znalostních 
kapacit na Říčansku

Důležité termíny září 2017:
06. 09. Kulatý stůl se zřizovateli
12. 09. Seminář Jak rozvíjet potenciál každého žáka I.
27. 09. Učící se síť MŠ
14. 09. Setkání pracovní skupiny
18. 09. Seminář Jak rozvíjet potenciál každého žaka II.
21. 09. Česká školní inspekce pro zřizovatele a ředitele škol
26. 09. Řídicí výbor MAP

Všichni, kteří se vzděláváním dětí do 15 let zabývají, se 
mohou podílet na tvorbě Místního akčního plánu. Reali-
zační tým v tuto chvíli přijímá jakékoli návrhy na aktivity 
do ročního akčního plánu. Neváhejte nás kontaktovat, 

podáme informace, jakým způsobem se lze do projektu zapojit.
Ing. Linda Kůstková, manažer MAP – pro úspěch našich škol!
Tel.: 323 618 122, 727 920 480, email: map@ricany.cz



ZAPRAZI.EU | 1514 | ZAPRAZI.EU

Plavecký oddíl trénuje každý 
všední den, čtyřikrát ročně svou 
výkonnost zlepšuje na intenzivních 
soustředěních a minimálně jednou 
měsíčně se účastní plaveckých zá-
vodů. Zastoupení máme i na mis-
trovství republiky v mladších ka-
tegoriích a starší plavci se účastní  
i dálkových plaveckých závodů. 
Oddíl působí pod křídly Sokola 

Říčany a jeho činnost je podpo-
rována městem, plaveckou aso-
ciací, několika sponzory a pře-
devším rodiči samotných plavců, 
kterým patří velký dík. 
Mimo vlastní závodní činnost zá-

vodní oddíl ve spolupráci s plavec-
kou školou Na Fialce připravuje 
zajímavé akce také pro všechny 
plavecké nadšence Říčanska. Pro 
nadcházející školní rok je připra-
veno několik již osvědčených akcí  

a také jedna novinka.
 Pravidelné sobotní maratony 

pro plavce – vždy jednu sobotu  
v měsíci je připraven pro plavecké 
nadšence plavecký maraton v duchu 
světových dálkových závodů – bude-
me zdolávat ve štafetách i jako jed-
notlivci La Manche, Gibraltar... 

 Májový maraton – v roce 2016 
jsme plavali na Sněžku a letos jsme 
se ze Sněžky vydali na plavbu okolo 
ČR. V plavání budeme opět pokra-
čovat ve 24 hodinovém maratonu od 
30. 4. do 1. 5. 2018 – opět se k nám 
přidají i reprezentanti z paraolympi-
ády, kteří s námi letos plavali celých 
12 hodin.

 Připravili jsme Říčanský pla-
vecký pohár škol – již třetí ročník. 
Zase se mezi sebou utkají žáci ZŠ  
a osmiletých gymnázií, aby se ve 
finále ukázalo, kdo je nejlepším ma-

lým/mladým plavcem Říčanska. Po-
hár je pro třídní kolektivy všech škol 
Říčanska. 

 28. 9. 2017 NOVINKA – Svato-
václavský plavecko-běžecký duat-
lon pro děti a mládež od 5 do 15 let. 
Děti se utkají v plavání a běhu a své 
výkony oslaví na společném rautu 
s hromadným vyhlášením vítězů. 

Přijďte plavat Na Fialku – nudit se tu nebudete
Od roku 2015 trénuje v bazénu Na Fialce závodní plavecký oddíl 
PLAF. Na začátku bylo registrováno cca 10 plavců v žákovských 
kategoriích pod vedením 3 trenérů. Dnes má oddíl 30 členů od 
přípravky až po kategorii masters, které trenérsky vedou 3 kmenoví 
trenéři plavání a cca 3 externí trenéři pro suchou přípravu. 

Veškeré informace a přihlášky najdete na webu
http://plavecka-skola-nafialce.webnode.cz/
na Facebooku /Plavecká-škola-Na-Fialce/ 
Plavci registrovaní Na Fialce v pravidelných měsíč-
ních e-mailových zpravodajích.

V září loňského roku měl v divadle Hybernia 
v Praze premiéru muzikál z dílny Pixa-pro 
s.r.o. Alenka v kraji zázraků. 
V muzikálu můžete vidět  řadu známých 
i méně známých herců a zpěváků, početnou 
dětskou pěvecko-taneční company, ale 
také malého kouzelníka, který během 
představení předvede řadu úžasných triků, 
které přímo pro tento muzikál připravil 
jeden z nejlepších českých kouzelníků 
Pavel Kožíšek.

Pavla Kožíška jsme se zeptali, jak kouzla vzni-
kala a které je nejnáročnější?
Nejprve jsem si přečetl scénář a potom jsem jeho 

autorům manželům Pixovým nabídl první námě-

ty kouzel, které jsme potom s režisérem muzikálu 
Matějem Balcarem a výtvarníkem scény Martinem 
Černým realizovali. Nejvíc techniky náročné je mi-
zení a objevování obřího míčku, který se nakonec 
kouzla překvapivě promění v živého herce.

Zeptali jsme se také malých kouzelníků 
Matyáše Kožíška, Mikuláše Matouška a Domi-
nicka Rosse, které  kouzlo v muzikálu předvá-
dějí  nejraději? 
Matyáš: Kouzlo, při kterém se dospělá Srdcová 

královna promění v malou holčičku.
Mikuláš: Levitaci, protože mi při tomto kouzlu di-

váci nejvíc tleskají. 
Dominick: Levitaci, protože nikdo nechápe, jak to 

dělám. Já odpovídám: ,,To je přece kouzlo...“.

Rezervace vstupenek a hromadné objednávky: 
e-mail: objednavky@muzikalyprodeti.cz
tel.: +420 777 551 830
(pondělí až pátek od 9 do 17 hodin)
Bližší info na www.muzikalyprodeti.cz
Dále vás zveme vás na úspěšné muzikály 
pro děti Kapka medu pro Verunku, 
Sněhová královna a Královna Kapeska.

ALENKA V KRAJI ZÁZRAKŮ - pojďte s dětmi na muzikál

www.kia.com

NH�Car,�s.r.o.,�Praha�6�-�Strahov�a�Průhonice�-�Čestlice�

�E-mail:�kia@nhcar.cz,�web:�http://nhcar.kia.com

Vyberte�si�nový�vůz�KIA�podle�Vašich�
představ�se�slevou�až�88.000Kč.

Kia�Rio:�kombinovaná�spotřeba�4,4–6,1�l/100�km.�Emise�CO2�107–140�g/km.�Vyobrazení�vozů�je�pouze�ilustrativní�a�může�obsahovat�doplňkovou�výbavu.�
Pro�bližší�informace�navštivte�www.kia.com�nebo�kontaktujte�svého�prodejce�Kia.�

Navštivte�naše�prodejny�Kia.�Těšíme�se�na�Váš.
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10. 9.  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

ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ KUCHAŘŮ V PRAZE 
pořádá ve spolupráci s časopisem MYSLIVOST a RESTAURACÍ U SAPÍKŮ

v sobotu dne 16. 9. 2017 od 10.00 na návsi v Klokočné
X. SVATOHUBERTSKÉ KULINÁŘSKÉ SLAVNOSTI

PO CELÝ DEN: Nabídka 

zvěřinových pokrmů ve stáncích, 

ochutnávka zvěřinových specialit 

a kvalitních vín, prodej koření, 

mysliveckých klobás, nabídka 

mysliveckých potřeb a doplňků, 

prodej vábniček, nožů, mysliveckých 

odznaků, knih, kuchařek a 

kalendářů, soutěže pro děti, 

myslivecká střelnice, broušení nožů

Z PROGRAMU: KYNOLOGOVÉ – předvedení ple-men loveckých psů, VÁBENÍ ZVĚŘE, SOKOLNÍCI – statické i letové ukázky, VYHLÁŠENÍ nejlepších čte-nářských receptů časopisu Myslivost, LOSOVÁNÍ tombolyVIP host Pavlína Filipovská

ZAPRAZI reklama 92x63.indd   1 10. 8. 2017   10:48:01

MŠ a ZŠ NEMO Vás zve do 

AFRIKY
kdy? v sobotu 14.10.2017 od 10:00 hod. 

Kde? prostory MŠ a ZŠ NEMO, tenisová hala

Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

www.nemoricany.cz

Program: 
10:00-11:00  vystoupení skupiny Emongo se zábavným  
programem o Africe: tancování, hra na nástroje, seznámení 
s africkou kulturou.
11:00-14:00 prohlídka tříd MŠ a ZŠ NEMO, diskuse s učiteli, 
občerstvení

Těšíme se na všechny naše bývalé žáčky, příznivce 
a budoucí zájemce o MŠ a ZŠ NEMO. Během prohlídky 
je možno podat předběžné přihlášky do MŠ a ZŠ NEMO.

Nad Bahnivkou 140, 251 01 ŘíčanyNad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

Plujte s námi za poznáním!

dětské  
kurzy

Kurzy pro děti od 2 do 17 let v čase od 10.00 do 18.00 hodin

SPORTOVNÍ KURZY: 
maminky s dětmi, základní gymnastika, gymnastika pro pokročilé, 
aerobic, roztleskávačky, dětská zumba, street dance, kickbox, 
sportovní všestrannost, junior Be fit, jóga pro náctileté

KREATIVNÍ KURZY: 
kreativní mix mini, keramika

začínáme  

4. 9. 2017
od září 2017 do ledna 2018

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

www.sokolovnapruhonice.cz

SOK_det_kurzy_17_podzim_92x128.indd   1 8/9/17   2:32 PM

aquapalace.cz

AQUAPALACE

RUN
SE SKUPINOU ČEZ


Start závodu:

14:00
Registrace:aquapalacerun.cz23. 9.

Dny otevřených dveří v jazykové 
škole LANGFOR 7. a 11. září
Vybíráte si jazykový kurz? Nevíte, jakou školu si vybrat? Vyzkoušejte 
prověřenou kvalitu – jazyková škola LANGFOR vás zve na Dny 
otevřených dveří  7. a 11. září.

 LANGFOR působí v Říčanech od roku 2001. Výuku provádíme výhradně 
pomocí osvědčených metod s hlavním důrazem na rozvoj komunikačních 
dovedností. Používáme nejlepší dostupné učební materiály předních vyda-
vatelství, lektoři jsou plně kvalifikovaní s dlouholetou praxí a odpovídají-
cím vzděláním. Naše učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které 
umožní soustředit veškerou energii jen na učení, jež je díky této technologii 
účinnější, snadnější a zábavnější. 

 Čtyři hodiny zdarma na vyzkoušení
Pokud vám k rozhodnutí zapsat se do některého kurzu nebude stačit 

návštěva Dnů otevřených dveří 7. a 11. září, máme pro vás unikátní na-
bídku. Vyzkoušejte si výuku a zúčastněte se čtyř hodin vámi vybraného 
kurzu pro dospělé se zárukou vrácení 100 % kurzovného v případě od-
stoupení z kurzu. 

 Certifikovaná škola AJŠ
V roce 2016 jsme úspěšně prošli certifikačním auditem Asociace jazyko-

vých škol, provedeným nezávislou certifikační autoritou Bureau Veritas. 
Tento audit prověřuje shodu procesů školy se Standardem Asociace jazyko-
vých škol pro kvalitní výuku. Díky tomu jsme se stali tzv. certifikovaným čle-
nem Asociace, což je nejvyšší možné potvrzení kvality jazykové výuky v ČR.

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
IHNED PŘIJMEME

 Dělníky dálniční údržby - řidiče
 Technika mechanizace
 Technika elektro

   Pracoviště
       Mirošovice u Prahy, Hlavní 199, 251 66, Senohraby
    Nabízíme
      • Stabilitu státní příspěvkové organizace.
      • Plat dle praxe, zvláštní příplatek, příplatek za směnný    
      provoz.
      • Po měsíčním zapracování přiznání osobního příplatku 
      a odměn. 
      • 5 týdnů dovolené, stravovací poukázky, benefitní 
      poukázky (FKSP).
      • Využití rekreačních zařízení organizace a další  benefity.
    Požadujeme
      U dělníků požadujeme Profesní příkaz + řidičské  
      oprávnění sk. C, E. U techniků požadujeme vzdělání 
      technické nebo elektro.

 
Více na www.rsd.cz nebo na tel. 323 656 123 – 5 

v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 hod.
Životopisy zasílejte na e-mail: mirosovice@rsd.cz
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Oblast diagnostiky:
 Komplexní Dynamické vyšetření učebního po-

tenciálu za využití testové baterie LPAD (Lear-
ning Propensity Assessment Device) (pro děti od 
8 let do dospělosti)

 Dynamické vyšetření podle prof. D. Tzuriela 
(pro děti od 3-8 let)

 Standardní psychologické a speciálně pedago-
gické vyšetření 

Oblast intervence:
 Feuersteinova metoda instrumentálního oboha-

cování (FIE) (rozvoj myšlení a schopnosti učení)
 Logopedické nápravy, jež vychází z metodiky 

Rozvoje jazykových schopností podle Elkonina.
 Reedukace a nápravy specifických poruch učení 

a chování 

 Program „Já to zvládnu!“(doučování pro žáky 
ZŠ 1. stupně)

 Program „Škola nanečisto s ROZUMem“(pří-
prava na úspěšný vstup do školy)

 Program „S učením si vím rady“ (pro děti v MŠ, 
žáky ZŠ a jejich rodiče, kteří se vzdělávají indivi-
duální formou dle § 41 Školského zákona)
Oblast poradenství:
  Konzultace – problémy při učení, přetrvávající 
obtíže způsobené specifickými poruchami učení 
a chování.
  Spolupráce s rodinou
Oblast spolupráce se školou:

 Program rozvoje skupinové dynamiky ve školní 
třídě 

 Program pro třídní učitele „Jak vést třídnickou 
hodinu

 Program „Umění úspěšné komunikace mezi 
učitelem a žákem“ (pomocí metody Videotrénink 
interakcí)

 Supervize (členem našeho týmu je akreditova-
ný supervizor ČIS a supervizor metody VTI)

CENTRUM ROZUM rozšiřuje nabídku služeb
Naše poradna (zatím nezapsaná do rejstříku škol a školských zařízení) jako 
jediná v republice pracuje podle uceleného vzdělávacího konceptu Instrumentál-
ního obohacování prof. R. Feuersteina. Všechny využívané metody, diagnostické 

a intervenční, jsou zaměřené na rozvoj myšlení a učení každého jednotlivce. Na základě tzv. 
dynamického vyšetření učebního potenciálu (LPAD) umíme popsat silné stránky v oblasti inte-
lektu a zároveň také určit na jaké deficity v oblasti myšlení se zaměřit, jak obtíže odstranit 
a podpořit vývoj správným směrem. Umíme sestavit program podpory a nabídnout různé formy 
pomoci tak, aby učitelé i rodiče věděli, jak s dítětem pracovat. Naše poradenské služby otevřené 
i dětem mladším tří let, jejich rodičům a dospělým. 

CENTRUM ROZUM
Pražská 110, 2. p. budovy České 
spořitelny, Kostelec n. Č. l.
Tel: 602 227 813, e-mail: 
moravcikova@centrumrozum.cz
www.centrumrozum.cz

Aktivity pro děti i dospělé zahajujeme již 
4. září! Pro předškolní děti je připraven 
balet, angličtina podle H. Doron, cvičení 
rodičů a dětí, cvičení předškolních dětí 
bez rodičů, hudební hrátky, rokenrolová 
přípravka. 

 Na školáky čeká podstatné rozšíření nabídky 
kurzů angličtiny s metodikou výuky podle Helen 
Doron, dále se děti mohou zapojit do kroužků 
basketbalu, florbalu, karate, sebeobrany, baletu, 
keramiky, Parkour&Freerun, Rope Skipping, 
kytary, zobcové flétny, rokenrolové přípravky, 
Taekwon-Do.

 Úplnou novinkou je kroužek muzikálu pod 
vedením muzikálového studia Múzy – zahájí 
11. září od 15 hod ukázkovou resp. náboro-
vou lekcí. Zpěv, herectví a tanec budou vyučo-
vat lektoři s praxí v pražských muzikálech, ve 
kterých děti studia běžně účinkují (Hybernie, 
Karlín, Brodway). Součástí přípravy je i závě-
rečné vystoupení v červnu v Pražském divadle 
Hybernia, talentované děti se mohou uplatnit 
v muzikálech, účastnit se konkurzů nebo zvo-
lit uměleckou školu. 

 Pro dospělé je připravena sebeobrana, bad-
minton, Pilates, Power jóga, Aerobik a Body 
Form, box a kondiční box, zdravá záda, Hatha 

jóga, Taekwon-Do, balanční pomůcky a SM-sys-
tém, Dance Aerobic, zdravě do kondice, Pilates 
s Port de Bras, Body Styling. To vše s kvalitními 
lektory, mezi kterými jsou mistři republiky, Ev-
ropy i světa.

 První akcí je 24. 9.  stále oblíbenější LATINA 
PRO ŽENY s Pavlou Beránkovou (Landovou), 
vicemistryní republiky v latině v kategorii senio-
ři. 

 Zájemcům o zdravý životní styl a péči o svoje 
zdraví může poskytnout službu PORADNA CE-
LOSTNÍ MEDICINY a detoxikace organismu a 

VÝŽIVOVÁ PORADNA. Nově bude v SKC pů-
sobit i psychoterapeutka. 

 Velmi oblíbená je možnost pronájmu (zejmé-
na o víkendech) tělocvičny i s boulderingovou 
stěnou, malého sálu, učebny  či rodinného klubu 
Pohoda. 
 

SKC Ondřejov startuje 4. září naplno

Na našich nových stránkách 
www.skcvondrejove.cz najdete podrob-
né informace o obsahu a zahájení kurzů, 
lektorech a trenérech, akcích, službách 
včetně bohaté fotodokumentace. 
Těšíme se na vás – tým SKC!

Každý, kdo se někdy nachomýtl  
k české folkové, country nebo blue-
grassové muzice, nemohl nenarazit 
na příjmení Malina. Talentovaní 
muzikanti a sourozenci – banjista 
Luboš (Druhá Tráva), kytarista 
Pavel (ex. Žalman a spol.) a hous-
lista Pepa (Monogram) se totiž za 
několik posledních dekád objevili 
jako hudebníci či producenti snad 
na všech důležitých albech tohoto 
žánru u nás. Není náhodou, že je-
jich muzikantské kvality využívali 
nebo využívají interpreti a kapely 
různých žánrů od Lucie přes Pavla 
Bobka, Wabiho Daňka, Věru Mar-
tinovou nebo Lenku Filipovou. 

Bylo jen otázkou času, kdy se na-
konec bratři sejdou ve společném 
projektu. Nakonec mezi sebe při-
zvali ještě dalšího náchodského 

rodáka, kontrabasistu a zpěváka 
Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet).

Skupina má na svém kontě stu-
diové album Rychlejší koně vydané  
v roce 2013 a aktuální album Ma-
lina Brothers & Charlie McCoy.   
Jak už název napovídá, do rodiny 
předních hudebníků české country  
a folku přibyl legendární  
nashvillský muzikant Charlie Mc-
Coy,  bez nadsázky označovaný 
jako nejslavnější světový hráč na 
foukací harmoniku.

V současné době skupina Malina 
Brothers připravuje natáčení nové-
ho alba s mimořádnou zpěvačkou 
česko-španělského původu Kateři-
nou García, která představuje ab-
solutní špičku interpretace irského 
zpěvu v našich zemích. 

Koncert BRATŘÍ MALINŮ v Ondřejově 
bude stát za to!

Vstupenky si můžete zakoupit od 1. září v Cukrárně sva-
tého Ondřeje na náměstí v Ondřejově, hromadné lze ob-
jednat on-line na www.skcvondrejove.cz. Cena číslované 
vstupenky je v předprodeji 200 Kč, na místě 240 Kč. 
Více informací o Malina Brothers na stránkách 
www.malinabrothers.cz  a na Facebooku

Ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově se v pátek 
6. října od 19 hod představí Bratři Malinové, nejznámější 
„sidemani“ českého folku a country.

V září opět začíná pod vedením Mommy 
Time cvičení dětí ve Sportovně kulturním 
centru v Ondřejově, a to každý pátek. 
Pro velký zájem nově otevíráme i lekce 
ve středu a zároveň zařazujeme hudební 
hrátky pro děti s rodiči.

Naše vyškolené lektorky se věnují dětem již ně-
kolik let. Mají bohaté zkušenosti s dětmi i novo-
rozenými miminky, a tak se na ně můžete obrátit  
i v nelehkých začátcích – dokáží poradit i pomoci. 
Samotné cvičení probíhá formou aktivních her, 
které budou děti bavit a zároveň si procvičí jem-
nou a hrubou motoriku, obratnost a koordinaci; 
vše podporuje správný psychomotorický vývoj.  
Děti se naučí pobytu a spolupráci v kolektivu – 
snadněji se „otrkají“, budou lépe prospívat.

Během cvičení navíc instruktorka individuálně 
dohlíží na správný motorický vývoj dítěte a v pří-
padě potřeby zodpoví dotazy týkající se vývoje.

A jak tedy cvičíme:  
Středa: 

 9:15 – 10:00 hudební hrátky pro děti (náhrada 
za Yamaha)

 10:15 – 11:00 cvičení pro chodící děti 1,5-2,5 
roku

 11:15 – 12:00 cvičení pro děti bez rodičů 2,5-4 
roky

Pátek:
 9:00 – 9:45 cvičení pro lezoucí děti 7-18 

měsíců
 10:00 – 10:45 cvičení pro chodící děti 1,5-2,5 

roku

VESELÉ CVIČENÍ POMÁHÁ DĚTEM VE ZDRAVÉM VÝVOJI
V Ondřejově Mommy Time chystá také pra-

videlné sobotní akce pro děti (aneb chvilka 
víkendového oddechu pro rodiče). 

Mommy Time cvičí s dětmi také v Jesenici (Svět 
plavání), v Kamenici (Kameňáček) a v Říčanech 
(Centrum Na Fialce). Několik let se také každo-
denně věnuje plavání dětí všech věkových kate-
gorií,od miminek až po dospělé, v rámci kondič-
ního plavání.

Rozvrh a info:
www.mommytime.cz 
tel:. 608 969 679, 775 188 594
e-mail: mommytime@mommytime.cz
Sledujte MOMMY TIME také 
na FACEBOOKU!
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I přes dopravní omezení má prodejna 
masa a krůtích specialit v Praze- 
Uhříněvsi otevřeno. V krásné moderní 
prodejně najdete široký výběr masných 
produktů a uzenin, krůtích specialit, 
čerstvá vejce, kvalitní chléb a mléko 
a další zboží. Jídelna nabízí polévky 
a teplá jídla.
 
Recept: KRŮTÍ ŠPÍZ NA GRILU
Krůtí maso na grilu výborně nahradí jiné druhy 
masa, kterým se chutí vyrovná a svými dietetic-
kými vlastnostmi je předčí. Je křehké, šťavnaté 
a výborně absorbuje marinády.  Špíz z krůtích 
prsou je vynikající zdroj bílkovin s malým obsa-
hem tuku.

 krůtí prsa
 zelenina podle chuti (červená, žlutá a zelená 

paprika, cibule, mladá cuketa, rajčata)
 olivový olej
 pepř, sůl, koření podle chuti

Prodejna Prominent Uhříněves – otevřeno!

Prodejna: Praha 10, Uhříněves, ulice Přátelství 738/110 , tel.: 739 414 253 
Otevřeno: po, út:  8:00 – 17:00, st, čt, pá:  8:00 – 18:00, so:  8:00 – 13:00
vww.krutimaso.cz
Facebook: Prominent CZ – krůtí speciality

Krůtí prsa 
nakrájíme na kostky 

cca 3 cm. Zakapeme olivo-
vým olejem, okořeníme, osolíme 

a necháme hodinu v chladu odležet. 
Papriky nakrájíme na kousky, cuketu na 

kolečka, cibuli rozkrojíme podélně 
a rozdělíme na jednotlivé dílky. Poté na jehlu 

napichujeme střídavě zeleninu a maso. Při 
grilování aspoň 2x otočíme. Podáváme se 
zeleninou, pečivem a tomatovým dipem. 

Pro ty, kteří neradi dietní stravu - klid-
ně si ke každému krůtímu kousku 

napíchněte kousek slaniny!

Poradíme vám s výstavbou kanalizace
Navštivte nás na veletrhu FOR ARCH Letňany

Termín 19. – 23. 9. 2017
Najdete nás v Hale 1, stánek E16

Návštěvníci našeho stánku obdrží malý dárek

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. je zakladatelem systémového 
řešení odvádění splaškových vod tlakovou kanalizací v České republice 
a veškeré své zkušenosti a poznatky vkládá do nového výzkumu a zdo-

konalování technologie. Tato technologie je vhodná pro samostatné 
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.  
středisko Mukařov, Kutnohorská 349

tel., fax: +420 323 661 814, 774 130 161
bližší info www.presskansystem.cz

DOMOV PRO SENIORY 
PŇOV-PŘEDHRADÍ 

(u Kolína) 
nabízí volná místa 

k ubytování
Poskytujeme komplexní péči 
seniorům, kteří jsou odkázáni 

na pomoc druhé osoby 24 
hodin denně za dohledu lékařů: 

praktického, rehabilitačního 
a psychiatra.

Info na tel. 603 828 040
Mgr. Zdenka Farkašová
www.domovpredhradi.cz

LEGNER HOTEL ZVÁNOVICE  
LESNÍ LÁZNĚ

(u Ondřejova – Praha-východ) 
přijme  kolegy na  pozice:

* číšník / servírka – vedoucí směny
* číšník / servírka
( praxe v oboru není nutná )
* vedoucí pokojská
* pokojská
Přijmeme kolegy/ kolegyně 
na HPP i brigádně. Možnost 
UBYTOVÁNÍ.

Info na tel.: 724 104 148 
E-mail: zvanovice@legner.cz

www.lesnilazne.cz

Hledáme milou a vstřícnou 
kolegyni na pozici 

recepční/asistentka
Praha 10-Kolovraty, Sedmikrásková 833/1

Bližší info osobně po předběžné dohodě na tel. 775 329 799

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. 

 Novým makléřům nabízíme VW Golf za 
2 990 Kč vč. DPH/měsíc po dobu prvních  
6 měsíců ve firmě.  

 Výhodný firemní tarif od T-Mobile. 

 Expresní výplaty provizí, odměny ze všech 
divizí M&M reality holding a.s.

 Nový projekt Moderní makléř – možnost 
práce s tabletem Lenovo Yogabook 10 LTE  
s nejnovějšími technologiemi a interním sys-
témem přímo pro využití v M&M reality.

  Více o projektu Moderní makléř a další za-
jímavosti se můžete dozvědět na celorepub-
likovém summitu M&M reality 2. 10. 2017  
v Kongresovém centru Praha. Cena 100 Kč. 
Pro přihlášení nás kontaktujte na adrese:  
ricany@mmreality.cz

STAŇTE SE MODERNÍM MAKLÉŘEM!

 Nově otevřená pobočka:
JESENICE
Vedoucí pobočky: Petr Török
Adresa: Budějovická 5, 252 42 Jesenice
Tel.: +420 734 542 543
Email: jesenice@mmreality.cz

 Připravujeme otevřít tyto pobočky:
 ŘÍČANY 2
Vedoucí pobočky: Veronika Pelikánová
Adresa: Masarykovo nám. 3/20, 251 01 Říčany
Tel.: +420 737 147 602
Email: vpelikanova@mmreality.cz

 SÁZAVA
Vedoucí pobočky: Michal Konopásek
Adresa: Školská 309, 285 06 Sázava
Tel.: +420 774 644 530
Email: mkonopasek@mmreality.cz

 Znáte někoho, kdo neúspěšně 
prodává, nebo bude prodávat 
nemovitost?  Za váš tip vám 
vyplatíme 10 000 Kč.

Přijmeme nové makléře 
pro lokality – ŘÍČANY, 
BENEŠOV, ČESKÝ BROD, 
JESENICE, SÁZAVA.

 Jan Bareš
Tel.: +420 603 577 795
Email: jbares@mmreality.cz
Pobočka: K nádraží 99/1, Říčany

Pro nově otevřenou pobočku v Jesenici 
přijmeme nové kolegy.
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nabídka česko-anglické MŠ na rok 2017-2018

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – úterý celé dopoledne, pro MŠ Fialka
VÝUKA FEUERSTEINOVY METODY – středa celé dopoledne, 
   rozvíjení schopnos�  učit se, zvyšování kri� ckého myšlení a inte-
   lektového potenciálu d��  i nadaných žáků
LOGOPEDICKÉ HRÁTKY – úterý 16 až 16.45 h (18 lekcí, cena 1800 Kč)
HUDEBNÍ KROUŽEK – středa 16 až 16.45 h (18 lekcí, cena 1800 Kč)
KROUŽEK MALOVÁNÍ A VÝTVARKY – čtvrtek 16 až 16.45 h 
   (18 lekcí, cena 2000 Kč)
ANGLIČTINA – čtvrtek 16.45 až 17.30 h, pro d��  od 3-8 let,    
   učebnice Super Safari a pracovní listy (18 lekcí, cena 1800 Kč)
KURZY PLAVÁNÍ SE KONAJÍ NA JAŘE 2018 V BENEŠOVĚ!

www.fialka-chocerady.cz

Pozor na nové podmínky 
Kotlíkové dotace!
Ve Středočeském kraji začíná další kolo  
kotlíkových dotací 4. 10. 2017. 

V  tomto kole čeká žadatele řada změn. Hlavní 
změnou je, že se žádosti o Kotlíkové dotace budou 
podávat elektronicky. Což může být pro někoho 
výhoda. Je ale potřeba počítat s tím, že firmy speci-
alizované na podávání žádostí jsou vybaveny soft-
warem na  rychlejší podání. Takže se může stát, 
že i přesto, že se budete snažit podat žádost hned 
na začátku, nemusí na Vás zbýt peníze. 

Další důležitou změnou je, že žadatel musí 
v současnosti provozovat kotel 1. nebo 2. emisní 
třídy. Tato podmínka se bude dokládat revizní 
zprávou a  samozřejmě fotodokumentací. 
Ke změnám došlo také ve výši dotace. Nejvíce se 
podporují automatické kotle na pelety a tepelná 
čerpadla  – 120  000  Kč, dále kotle na  dříví  – 
100 000 Kč, následují plynové kotle 95 000 Kč 
a poslední a nejméně dotované jsou automatické 
kotle na uhlí a pelety – 75 000 Kč. Kotle na ruční 
přikládání uhlí již nejsou dotovány. Poslední 
zásadní změnou je, že již není potřeba z peněz 
dotace řešit zateplení budovy, případně výměny 
dveří nebo oken. 

Pokud zvažujete získat Kotlíkovou dotaci 
a máte obavu, že nestihnete včas podat žádost, 
případně si nejste jisti, jaké podklady pro podání 
úspěšné žádosti potřebujete, svěřte se firmě, 
která může vše vyřídit za Vás. Je vhodné vybrat 
firmu, která má dostatečnou a  prokazatelnou 
historii a nabídne Vám vše na klíč. A to od pora-
denství při výběru vhodného zdroje tepla až 
po realizaci. 

Topenářská společnost Fleetcom s. r. o. v loň-
ském roce úspěšně vyřídila 643 žádostí o  kot-
líkovou dotaci. Z  tohoto počtu realizovala 

dodávku a montáž kotle nebo tepelného čerpa-
dla ve  378 domácnostech. Díky tomu, že spo-
lečnost Fleetcom montuje kotle od  12 výrobců 
a tepelné čerpadla od 6 výrobců máte zaručeno, 
že při výběru nového zdroje budete mít mož-
nost vyřešit všechny Vaše požadavky. Zajištění 
kotlíkové dotace je zdarma a do okamžiku, než 
Vám kraj dotaci schválí, nic neplatíte. V případě 
úspěšného schválení dotace si můžete stále vybí-
rat jakýkoliv zdroj tepla schválený pro kotlíkové 
dotace a  společnost Fleetcom má povinnost 
Vám jej dodat za doporučenou cenu od výrobce. 
Nic neplatíte ani v  případě, že by Vaše žádost 
byla neúspěšná – což se zatím nikomu se společ-
ností Fleetcom nestalo. 

Nechte veškeré vyřizování na  odbornících 
a  máte jistotu, že nebudete mezi neúspěšnými 
žadateli, tak jako se to stalo těm, kteří se marně 
pokoušeli v dubnu letošního roku podat žádost 
osobně na Krajském úřadě Středočeského kraje. 
Všem svým zákazníkům společnost Fleetcom 
zajistila úspěšné podání žádosti a nyní již mají 
všichni schváleno čerpání kotlíkové dotace. 
Nešlo o  žádné kouzlo ani podvod. Společnost 
Fleetcom zajistila za své zákazníky brigádníky, 
kteří celé dva dny a  dvě noci před termínem 
podání žádostí stáli ve  frontě a  žádosti za  ně 
úspěšně a včas podali. 

Radovan Dušátko
Fleetcom s. r. o. 

www.dumkotlu.cz

Bezplatné semináře  
pro žadatele o kotlí-
kovou dotaci
06. 09. 2017 KAMENICE 
Restaurace Na Rynku,  
Ringhofferovo nám. 434, Kamenice

13. 09. 2017 DOBŘEJOVICE 
Spolkový dům, U Kapličky 44, Dobřejovice

18. 09. 2017 MUKAŘOV 
Hospoda U Kostela, Příčná 35/35, Mukařov

21. 09. 2017 ONDŘEJOV 
Budova SKC Ondřejov – kavárna, 
Choceradská 62, Ondřejov

25. 09. 2017 MNICHOVICE 
Infocentrum, Masarykovo nám. 83, 
Mnichovice

Semináře začínají vždy v 18 hod.

dobris@dumkotlu.cz
www.dumkotlu.cz

  777 663 799 
 222 703 380

DOBŘÍŠ
Navštivte největší 
vzorkovnu kotlů na  
tuhá paliva v Čechách.
Naším zákazníkům zajistíme  
kotlíkovou dotaci ZDARMA.

Stará Huť 490, Dobříš-Stará Huť 
(obchodní zóna naproti Lidlu)

BEZPLATNÉ 

VYŘÍZENÍ 

DOTACE

DK-inzerce-ZAPRAZI-190x172-03-OK.indd   1 25.08.17   12:23

V září je nejvyšší čas na to, promyslet si a 
rozhodnout se pro změny na svých zahrádkách.  
Období podzimních výsadeb se blíží a již koncem 
měsíce lze  –podle počasí – zahájit mnohé 

aktivity. Ovocné i okrasné stromky, keře, cibuloviny 
či květiny má pro vás připraveno zahradnictví Jandl 
(skleníkový areál) v Dobrém Poli u Kouřimi.

Zahradnictví, mimochodem oceněné certifikátem POLABÍ – regionální 
produkt, sází především na pěstování vlastních rostlin, na tuzemský pů-
vod a na kvalitu cibulovin předních šlechtitelů a pěstitelů z Holandska a 
Německa.
Užitková versus okrasná zahrada
Část zahrady užitkové doplníme o některé nové či chybějící kousky a poz-

ději zazimujeme, ale okrasnou, tu můžeme i pro podzimní dny ještě zkrášlit 
– stačí si vybrat některé z nádherných chryzantém, dlouho kvetoucích ma-
cešek, nebo různobarevných vřesů. Všechny tyto rostliny jsou vhodné na 
záhony i do truhlíků či nádob. Chcete brzké a pestré jaro? Nezapomeňte na 
podzimní výsadbu jarních cibulovin!

Podzimní prodejní dny 19. – 22. 10. 2017
V nabídce bude vše pro podzimní a dušičkový čas… 
např. věnečky, dekorace, chryzantémy, 
macešky – samostatné rostliny či již připravené 
osázené nádoby. 

ZAHRADA V BABÍM LÉTĚ A PODZIMNÍM ČASE

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. 
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kamenictvijordan@seznam.cz

            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.

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.

Nabízím provedení drobných 
zahr. prací. Sekání trávy, 

úpravy záhonů apod.
Tel č. 721721270

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

podle vašich potřeb.

2017_128x44_inzerce.indd   1 5/26/17   9:52 AM
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SOBOTA 
od 13.00 hod. 24.9.23.9.

12. MNICHOVický
OKTOBERFEST
12. MNICHOVický
OKTOBERFEST

A - Z plotové centrum spol. s r.o. 
WWW.OPLOCENI.CZ

pletiva, sloupky, branky, plotové sítě, 
posuvné brány, 
průmyslová a mobilní oplocení, 
lesnická pletiva, 
zastiňovací tkaniny atd.

A - Z PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o.
Pražská ulice, Tehovec u Mukařova

tel.: 725 356 015
otevírací doba: PO – PÁ  8 – 16 h

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

 VZORKOVNA VÝROBKŮ

SPECIÁLNÍ 

PODZIMNÍ NABÍDKA

platnost od 1. 9. 2017
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ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

210x100x5
2730

MŠ klasického životního stylu 
pro d   1-7 let 

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

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

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

Práce na směny - 
   krátký/dlouhý týden.
Zajímavé platové ohodnocení 
   23 000,- Kč.
Různorodá práce na nově 
   zrekonstruované stanici.
Přátelský pracovní kolektiv.
Požadujeme příjemné 
   vystupování a spolehlivost.

ČERPACÍ 
STANICE 

PRODAVAČKU - OBSLUHU 
ČERPACÍ STANICE

15. km dálnice D1 
sjezd na Velké Popovice  

E-mail: strancice@km-prona.cz 
Tel.: 602 276 338

přijme

SERVIS PLYNOVÝCH A ELEKTRICKÝCH KOTLŮ
KUČERA & VACEK

 Pravidelné roční prohlídky a opravy
 Prodej, montáž a uvádění do provozu
 www.kvplynservis.cz   

                                                
 

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

Střední škola řemesel Kunice  
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY

Požadavky: plná kvalifikace dle z. č. 
563/2004 Sb. o pedag.pracovnících 

v plném znění, praxe učitele na 
škole zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, 

znalost školské legislativy, řídíci 
schopnosti, komunikativnost. 

Nástup ihned. 
Kontakt: email: ssr@ssrkunice.cz,  

tel.: 323 665 483 

Střední škola řemesel Kunice 
přijme

* EKONOMKU ŠKOLY (ekonom. 
vzdělání, praxe v oboru, 
organizační a řídící schopnosti, 
orientace v právních předpisech)
* HOSPODÁŘKU ŠKOLNÍ   
JÍDELNY (SŠ + praxe v oboru)
* UČITELE/KU s kvalifikací pro obor 
Cukrář, Kuchař, Květinář-Florista
* KUCHAŘKU (vyučení v oboru, praxe)
Nástup ihned. Tel.: 323 665 483, 

email: ssr@ssrkunice.cz

NABÍDKA PRÁCE!  OPERÁTOR VE VÝROBĚ
Jste manuálně zruční a máte chuť pracovat? Nabízíme vám zajímavou práci 

ve výrobě  nábytku pro mateřské školky.  Možnost nástupu ihned!
Náplň pracovní pozice:

 Práce na předmontáži nábytkových dílů  Opracování a úprava dílců 
 Montáž a finální kompletace výrobků  Obsluha výrobních strojů a zařízení

Požadavky na uchazeče: 
 Věk min. 18 let  Pečlivost a aktivní přístup k práci  Manuální zručnost 
 Zdravotní způsobilost

Nabízíme:
 Pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr  Zajímavé finanční 

ohodnocení   Příplatky za práci přesčas   Rychlé zaučení do našich 
pracovních postupů  Čisté a příjemné pracovní prostředí

Místo výkonu práce:
Společnost Nábytek Jiroušek s.r.o., Říčany, Voděradská 2233
V případě zájmu nás kontaktujte na:
 info@nabytekjirousek.eu nebo na tel. 602 219 730

VYŠÍVÁRNA
nášivky SANDY

strojové vyšívání

nasivky@nasivky-sandy.cz
  tel.: 731 156 791

MUKAŘOV
www.nasivky-sandy.cz

HOSPODYNĚ DO DOMÁCNOSTI Přijmu spolehlivou, příjemnou 
a zkušenou paní pro RD (bez dětí) v Mnichovicích. Pravidelná 

spolupráce, dohoda. Reference vítány. Tel.: 606 470 756

SPECIALISTA - ŽIJEMZDRAVĚ
Nabízíme pracovní příležitost v oblasti 
zdravého životního stylu. Volná prac. 

doba, bez omezení lokality.
Bližší info: tel.: 604 804 040

Kdy: 21. 9. 2017 od 18 hod.
Kde: Na Fialce, Mánesova 2530,Říčany
Vstup volný, rezervace se doporučuje!
E-mail: jakub.berdych@gmail.com
Tel.: 604 804 040

BUĎTE V TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ POHODĚ! 
NEVÍTE JAK NA TO?

ŽIJEMZDRAVĚ
ve spolupráci s centrem Na Fialce v Říčanech
vás zve na přednášku 
ODKYSELENÍ ORGANISMU


kyselé zásadité



ŽIJEMZDRAVĚ
ve spolupráci s centrem Na Fialce 
v Říčanech
pořádá dne 21. 9. 2017 od  18 h
přednášku na téma
ODKYSELENÍ ORGANISMU

MĚŘENÍ HODNOT 
V TĚLE

váha – objem – BMI
 % vody – % tuku

svalová hmota
metabolický věk

• součást přednášky
• vstup volný
kontakt:  tel.: 604 804 040

Individuální výuka anglického 
jazyka v Choceradech. Kontakt: 
Jana Lightburn, tel: 775 614 778  

j.lightburn@seznam.cz

Kurzy poslušnosti pro psy všech 
plemen i křížence od 10. 9. na 

Strašíně. Tel.  733 676 172, 
pí. Kosanová

Přijmeme PRODAVAČE/KY 
na prodejnu masa a uzenin 
v Říčanech. Mzda 17.000 Kč, 
volejte na tel.: 725 263 672.

Masáže do domu! 
Poskytuji regenerační masáže v 

pohodlí vašich domovů nebo firem. 
Tel. 603 440 480

Přijmeme bowlera pro 
bowling Vojkov, 

obsluha a servis drah. 
Krátký a dlouhý týden, 
plat 25 000 + bonusy. 

Požadujeme příjemné vystupování 
a zručnost. 

Kontakt 602 373 445.

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
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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

777 035 666

VÝMĚNA S
KEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČ
ENÍ VOZU 

ZDARMA

cz

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

www.oploceni-ploty-pletivo.cz

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

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

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

www.tomicpneu.cz

Kostelec n. Č. lesy - Kutnohorská 24

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

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

(zdarma nová pneu v příp. poškození)

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

Akce končí 6. 10. 2017

✁

PRONÁJEM V MNICHOVICÍCH
Nabízím pronájem 1 až 3 

pokojů (s koupelnou), příjemné 
osobě, ve vilce v Mnichovicích. 
Student/ka vítáni. Podmínka: 

nekuřák/čka, bez zvířat. Možno 
ihned. Tel.: 606 470 756

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

 PORADNA ZDRAVÍ
   HATHA JOGA  

(max. 8 osob ve skupině, také individuálně)
 HOMEOPATIE  • MASÁŽE 

VÝKLAD KARET • REIKI KURZY
Revoluční 220, Strančice (bývalá 
pošta) www.mekouzelneja.cz
SLEVA 15%, uveďte heslo Zápraží

MŮJ TRÁVNÍK
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Tel.: 603 525 617, 603 525 592

SOUKROMÁ ŠKOLKA ROZUM v Kostelci n. Č. l.  hledá novou 
učitelku/učitele dětské skupiny na plný úvazek. Nástup možný ihned. 

Výhodou SŠ/VŠ zaměření pedagogika nebo sociální práce. Práce 
v malém kolektivu, příjemné prostředí, profesní růst.  Tel: 777 902 542; 

e-mail:  katka.pokorna@centrumrozum.cz

DOVOZ VODY/ ODVOZ 
ODPADNÍCH VOD 

(jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 
Tomáš Rychta – Štíhlice
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Z francouzské riviéry kousek za Prahu pro vás přivážíme 
michelinské gastronomické zážitky. Tým pod vedením 
šéfkuchaře a šéfcukráře, kteří pro restauraci Paloma 
Mougins vybojovali druhou hvězdu Michelin, má tytéž 
ambice i v průhonickém Paloma Hotel Restaurantu. 

Vzniká v prostorách bývalého hotelu Magnolia podle 
projektu architekta Ivana Koláře a její interiér ponese 
rukopis paní Moniky Babišové. Ve stejně vysokém 
komfortu vám nabídneme i ubytování v 10 hotelových 
pokojích s okouzlujícím výhledem na průhonický zámek.

www.palomapruhonice.cz

Otevíráme již brzy
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PODLAHY - DVEŘE
 Největší studio v regionu
 Prodej a montáž osvědčených materiálů
 Najdete nás v Říčanech vedle obchodu Billa

Vinylové podlahy GEFLOR (Francie)

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy najdete v Říčanech 
na Černokostelecké 1623/14, (ve výškové budově vedle Billy), 

otevřeno Po–Pá 9.00–17.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby), tel.: 604 941 123, 
e-mail: p.kroulik@noveinteriery.cz, www.noveinteriery.cz

Dřevěné podlahy BOEN (Norsko) 
od 899,00 Kč/ m2

Prodej 
lepidel, podlahové 
chemie a dalších 

materiálů

Ilustrační foto Ilustrační foto


