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Reálně hrozilo, že
Mnichovice přijdou
o 14 miliónů korun.

Sulice budou stavět novou
ZŠ. První etapa bude
dokončena do srpna.

dětský den a výstava veteránů
na berchtoldu 23. a 24. května
Zprávy z obcí (str. 3)

Info pro vás (str. 20)

V květnu zavítejte
do Průhonického
parku na
rododendrony.

V zahradnictví Jandl
mají nejen sadbu
zeleniny, ale i mini
ZOO s koňmi.
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Úvodník

průhonický park zve na
vědecký trek a na rododendrony
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Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace
modelů ŠKODA Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy
pro vaši rodinu a nealko nápojem Kofola jako dárkem
ke každé testovací jízdě. Kromě skvělých zážitků můžete
vyhrát i nový vůz ŠKODA Fabia Combi.
U nás to bude stát za to!
Těšíme se na vás:
25. dubna 2015
5. ročník MCC Kros Štiřín, louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem

Foto: Marek Vaneš

tiráž

Oficiální partneři projektu:

testovacijizdyskoda.cz

Soutěžte o nový vůz
ŠKODA Fabia Combi

Testovací jízdy
Fabia 2015
LBFI_130338_5let_CZ_rebulid.pdf

1
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Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia:
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
TUkas a. s.
K Hrušovu 344/6
Praha 10
Tel.: 267 229 111
www.tukas.cz

Fiat s 12:12
13.04.15

5

TUkas Test let
jízda Fabia 204x142.indd 1

Kombinovaná spotřeba 4,1–6,4 l/100 km, emise CO2 109–147 g/km. Akce zapůjčení vozu platí od 23. 3. do 30. 6. 2015. Na všechny vozy se vztahuje
2letá zákonná záruka a navíc 3 roky rozšířené záruky s limitem do 100 000 km. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.
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Zpevňující tělový Zábal thalgo

12:19 PM

záruka

500X je tu!
Větší, Výkonnější,
ideální pro rodinu

inzerce

Využijte mimořádné nabídky ve SPA & WELLNESS Aquapalace Praha

Celulitida, ochablá pokožka, nedostatečné prokrvení
rukou a nohou? Řešením je

Zpevňující tělový Zábal thalgo
90ti minutová procedura, účinně odstraňuje tukové polštářky.
V květnu speciální akce:

PRODUKT zD
zDaRma*

z limitované edice francouzské kosmetiky Thalgo!
Platí pro realizované procedury v období 1. – 31. 5. 2015.
* Výběr dárku dle aktuální nabídky

SPA & WELLNESS Aquapalace Praha

Větší, Výkonnější a Vždy připraVený do akce! nyní Za ÚžaSnoU cenU 347 900 kČ.
tak proStorný, že Se S ním SVeZe celá rodina.
VyZkoUšejte U aUtoriZoVaných prodejců Fiat na celý týden Zdarma.

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

500x.fiat500.com

recepce tel.: +420 271 104 131, e-mail: spa@aquapalace.cz
Otevírací doba: neděle až čtvrtek 10:00 - 22:00hod.
pátek a sobota 10:00 - 23:00 hod.

www.aquapalace.cz

Křenice 101 | 250 84 İ tel. 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz

LBFI_150218_500X_Print_Dealer_B_CZ_297x210.indd 1
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Reálně hrozilo, že Mnichovice přijdou o 14 miliónů

Stavba na zelené louce v enormně rychlém termínu

Mnichovice – V září minulého roku byla zahájena intenzifikace
ČOV. V otevřeném výběrovém řízení zvítězila firma Metrostav
s nabídkou 64,4 milionů Kč. Náklady pokryje poskytnutá dotace
ze Státního fondu životního prostředí ve výši 78 % ze způsobilých
výdajů, spoluúčast města – vlastní zdroje, půjčka SFŽp a úvěr ve
výši max. 12 milionů Kč.

na tomto pozemku vyroste nová škola

Školka finiŠuje, stará škola na opravu zatím čeká
O ndřejo v – Obec postupně řeší nedostatek
volných míst ve školce i ve škole. Podařilo se získat dotaci na stavbu nové školky a o jednu třídu
se rozšíří kapacita ZŠ.
Starosty Ondřejova RNDr. Martina Macháčka
jsme se zeptali, jak stavba školky pokračuje?
S tavba finišuje a když to půjde dobře, na konci
května bude školka dokončena. Zatím, pravda, je
tam lešení a stavební nepořádek. Ale každý den je
vidět velký pokrok. Kolem stavby jsou samozřejmě problémy. K tomu probíhá výběrové řízení na
v nitřní vybavení, je třeba připravovat rozšíření
kapacity školky z dosavadních 45 dětí na nových
93 dětí. Zabírá to hodně času. Ale rozhodující je
výsledek – v Ondřejově bude dost míst ve školce.
Obsadíte všechna místa?
Zatím se konal zápis jen pro „starou“ školku, zápis do nové může být až po kolaudaci, asi v červnu. Ale vedení školky je v kontaktu s rodiči, kteří
mají zájem o další místa, a ukazuje se, že všech
93 míst se zaplní.
Intenzivně pracujete o i na rozšíření kapacity
školy.

4 | ZapraZi.eu

inzerce

P řipravili jsme projekt na rozšíření kapacity
o 30 dětí. Uděláme v podkroví hezkou novou
u čebnu a rekonstruujeme sociální zařízení.
N a tento projekt jsme už dostali dotaci 2,26
mil. Kč z ministerstva školství. A protože stará škola je prostě moc stará a potřebuje aspoň
t rochu opravit, požádali jsme Středočeský
kraj o dotaci na novou střechu a na odvlhčení
o bvodového zdiva. Obojí je v katastrofálním
s tavu. Nejstarší části školy jsou z roku 1836
a 1926, tak si dovedete představit, jaká tam
může být izolace proti vlhkosti. A střešní kry-

tina je eternit z roku 1950, plechování je stejně
staré, samozřejmě zrezlé. Věřím, že argumenty, které v žádosti uvádíme, jsou závažné a že
dotaci dostaneme.
Jaké další žádosti o dotace jste nyní podávali?
Třeba na ROPu žádáme o dotaci na komunikace
nebo na na OPŽP o dotaci na zateplení budovy,
v jejíž polovině jsou dvě první třídy a v druhé polovině doktoři. Prostě připravujeme, zkoušíme,
h ledáme a věříme, že aspoň část našich plánů
budeme moct uskutečnit.

ZapraZi.eu | 5
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Jedním slovem – paráda!

dny otevřených dveří
okrasná a lesní školka Jevany

Bambinárium od A po Z
10 let zkušeností práce s dětmi
už i v Nedvězí.
Milé maminky a tatínkové,
pokud máte dětičky v předškolním věku nebo drobátka od 18ti měsíců
a nemůžete pro ně najít vhodné předškolní zařízení, případně hlídání,
přijďte k nám do Nedvězí a možná se Vám naše druhá provozovna Bambinária také zalíbí. Proč? Protože:

Slavnosti staročeských májí

Montessori školička
rozmarýnka v Ondřejově
zve na zápis dětí

Absenci dítěte nahrazujeme z jakýchkoliv důvodů.
Budova školky se nachází v klidném a bezpečném prostředí.
Cena docházky dle věku, nabízíme i anglicky mluvící učitelku.
Děti vedeme k samostatnosti.
Enviromentální vzdělávání je pro nás stěžejní.
Fotodokumentaci pořizujeme z celého roku pro každé dítě zdarma.
Galantnost a slušné chování si s dětmi vštěpujeme při hře.
Hodnocení dítěte v písemné formě dostáváte každý měsíc.
Chráněná přírodní oblast je hned vedle školky.
Individuální přístup nemáme jenom k dětem, ale také k rodině.
Jídlo - svačinky máme zdravé, obědy nám dováží Bionea s. r. o.
Kroužky postupně zavádíme. Začali jsme s plaváním.
Les a příroda – vzorem je naše spřátelená švédská školka.
Montessori pedagogiku používáme ke vzdělávání.
Narozeninové oslavy v prostorách školky zdarma.
Óbr zahradu, jako my, nemá nikdo široko daleko.
Pracovní sešity máme v ceně docházky na každý měsíc nové.
Radovánky v duchu tradic pořádáme každý měsíc.
Sourozencům nabízíme 50 % slevu z docházky.
Tělocvik si užíváme ve vlastní velké tělocvičně.
Úrazové pojištění jsme za 10 let naší praxe zatím nevyužili.
Výročí 10 let založení oslavíme v naší školce na Praze západ.
Www.bambinarium.eu

Zápis na školní rok 2015/2016 proběhne 27. 5. 2015.

tel.: 775 665 090
www.bambinarium.eu
23. května připravujeme pro všechny dětičky
z okolí zahradní party - „KARNEVALOVÝ CIRKUS”.
Srdečně Vás zveme. Program začíná v 11:00 hod.
Podrobnosti najdete na www.bambinarium.eu

V případě nepřízně počasí akce proběhne v tělocvičně MŠ.
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den země v parku a. Švehly

Zprávy z obcí

EAStER aneb slavíme
Velikonoce v Magic Hill

L

HOO
C
S
R
E
M
M
U
www.magic-hill.cz
5S
JULY 2013
Jde nám o děti

Vážení rodiče,
Nabízíme účast dětem ve věku
od 5 do 10 let v prázdninovém
kempu Magic Hill.

We would like
to inform you
of
Magic Hill

Kde:
Budovy mateřské školy
Magic Hill, Dunajská ulice, Říčany

Summer
School in July

Kdy:
Červenec 2015 denně od 8:30
do 17 h.
Turnusy jsou týdenní, je možno
docházet na jednotlivé turnusy
případně na celý měsíc.

Dinopark

Aquarium

2015.

5 weeks of
games, art,
trips,

Program:
Dvojjazyčná výuka, zábavné hry
a projekty pod vedením zkušených
učitelů Magic Hill.

outdoors, sun.

Celodenní strava (svačina 2x denně,
oběd a pitný režim).

letošních

Turnusy od – do: 29.6. - 3.7.,
7.7. – 10.7., 13.7. – 17.7.,
20.7. – 24.7., 27.7. – 31.7.2015

Voda kolem nás,

Témata
turnusů:

Cena za týdenní turnus:
3 950 Kč, Sleva 10% na druhého
sourozence a v případě účasti na 3
a více turnusech.

Svět barev,
Ze života
hmyzu
a další.

Informace a přihlášku najdete na www.magic-hill.cz v sekci mateřská škola/letní kemp

Provoz Otevřeného informačního centra ZAHÁJEn

Informační kiosek vzbudil zájem

Starosta M. turnovský a tajemnice ÚMČ O. Jandová
zahajují provoz Otevřeného informačního centra

8 | ZapraZi.eu
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Férsonvídáane
Př ijď te s ná m i po sn íd at

Zápis žáků do Základní umělecké školy Říčany
Zápis žáků pro školní rok 2015/2016 se uskuteční od 25. května –
26. května 2015 v ředitelně ZuŠ Říčany, Masarykovo nám. 57, každý
den od 14.00 – do 16.00 hodin. přihláška na www.zusricany.cz. Žáci
jsou přijímáni na základě talentové zkoušky.

Foto: Rudolf Flachs

a po dp oř it do br ou vě c

Kdy?

sobota 9. května 2015 od 9 hodin

Kde?

pláž u Štičího rybníka v Mirošovicích

Co s sebou?

deku
nějakou dobrotu k jídlu či pití, kde
bude alespoň jedna ingredience
z místních nebo z fairtradových
surovin
dobrou náladu, děti, protějšky,
maminky, babičky, tatínky, dědečky
a všechny, se kterými je vám dobře

tská Vás zvou na

ev československá husi

Město Mnichovice a Círk

bohoslužbu
slavnostní ekumenickou
II. světové války,
tí
tské, Pražská
obě
y
átk
pam
ění
oslovenské církve husi
k uct
0 hodin v kostele Česk
6. 5. 2015 od 17.3
a.
která se bude konat dne
konzervatoře Jana Deyl
zahraje Žesťový kvartet
ul. č.p. 352. K poslechu

Při této příležitosti bude tamtéž zahájena výstava

„II. světová válka v Mnichovicích“.
Výstava bude otevřena denně od 7. 5. do 10. 5. 2015 vždy od 9 do
17 hodin. Zájemci, kteří budu chtít výstavu navštívit později, si mohou až do dne

4. 6. 2015

domluvit prohlídku v Informačním centru (Masarykovo nám. 83, infocentrum@mnichovice.info,
Tel: +420 323 666 311), a to v pracovní dny od 9 do 17 hod., v sobotu od 9 do 12 hod.

Co se dozvíte na výstavě?
Bližší informace naleznete na:
www.ferovasnidane.cz
Fairtradové výrobky můžete
koupit například na:
http://obchod.nazemi.cz/

Jaký byl obyčejný život za války? | Jak vypadal kulturní život za války? | Proč a kam zmizeli sousedé židovského
původu? | Jak vypadala německá okupace v Mnichovicích? | Jaká byla činnost mnichovického Sokola? | Komu
patří pomníčky, které se vyskytují po Mnichovicích? | Jak probíhalo osvobození a jaký byl odboj v Mnichovicích?

Těšíme se na vás…

Děti z Kolovrat se na svůj
svátek proletí vesmírem

| Kdo byl Arnošt Fantl, mnichovický rodák a příslušník britského královského letectva (RAF)?

hvězdárna ondřejov
se otevírá veřejnosti
AKCE KVĚTEN

květnu.

Ze Strančic až do Všechrom

Naše nabídka byla rozšířena o vodě odolné a zateplené povoucí podlahy.
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MAS Říčansko

Info pro vás

Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly,
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele ve 39 obcích v okolí města Říčany, jako obecně prospěšná
společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

Chcete peníze pro obec, školu,
spolek nebo podnikání? napište nám

Pomůžeme vám s provozem
domácích i obecních Čov
Říčanská firma CZ KaLOS nabízí kompletní servis
v oblasti úpraven vod, vodovodů, čistíren odpadních vod
a kanalizací. Společnost CZ KaLOS se pyšní dlouholetou
tradicí a odbornými znalostmi. Své služby může
nabídnout nejen jednotlivcům, ale i firmám a obcím,
kterým pomáhá ušetřit finanční prostředky.

Ocenění výrobci zazářili na festivalu řemesel v říčanech
MaS Říčansko pozvala v sobotu 25. dubna 2015 na Masarykovo náměstí
desítky místních i přespolních řemeslníků. Většina z nich byli držitelé
regionálních značek, o čemž svědčila kvalita nabízených výrobků
i dobrot. Na pódiu byly předány certifikáty novým i pokračujícím
držitelům regionální značky území Říčanska a Dolnobřežanska –
Zápraží originální produkt.

Říčanské slavnosti bylinek a festival řemesel
Kvalitní péče o vodohospodářskou strukturu našich obcí ochrání naše
životní prostředí

Poznali jste nás na Dni Země?
Domácí ČOV vyžadují pravidelnou péči
Den Země na Říčanské hájence

Chcete se dozvědět víc o dotacích?
Napište nám!
MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224,
252 01 Říčany
e-mail: mas@ricansko.eu
tel: 323 606 881
www.mas.ricansko.eu
www.facebook.com/masricansko
Chcete certifikovat váš výrobek
nebo restauraci či ubytování?
Zápraží – originální produkt®
e-mail: projekty@ricansko.eu, tel: 774 780 543

12 | ZapraZi.eu

přejte si s námi pro říčansko

Kontaktujte nás pro radu či návrh řešení. Pomůžeme vám vaše problémy řešit
CZ KALOS, Říčany, tel.: 776 795 294, www.czkalos.cz
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Inzerce

Pedikúra a manikúra JESSICA MUKAŘOV
pro vás připravila novInky
phénom je nový fenomenální systém lakování nehtů od prestižní
značky Jessica. Vaše nehty budou vypadat dokonale a zářivě – jako
gelové, ale budou čistě přírodní, zdravé a bez rizika poškození. Lak
lehce zasychá na světle bez použití uV lampy a vydrží 10 až 12 dní.
potom lze snadno odlakovat přípravkem Jessica.
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BLESKOVÝ TÝDEN OPEL

100% NĚMECKÁ KVALITA SE SLEVOU AŽ 25 %.
Neváhejte! Pouze od 18. do 23. května vozy Opel
za velkoodběratelské ceny pro všechny zákazníky!
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,7–7,7 l/100 km, 97–169 g/km.

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

Opel Finance

Opel Pojištění

WWW.AUTO-STAIGER.CZ

Fyzické a psychické potíže
fungují jako spojité nádoby
Trpíte chronickými obtížemi jako
jsou alergie, ekzémy, bolesti hlavy...?
Býváte často unaveni bez zjevné
příčiny? Vyzkoušejte unikátní Metodu
řízené a kontrolované detoxikace
(C.i.C) podle MuDr. Josefa Jonáše.

SPRÁVNÝ ČAS PRO
SEZÓNNÍ SERVIS

Dopřejte svému vozu péči
v autorizovaném servisu
Nezapomeňte po zimě včas naplánovat
servisní prohlídku svého vozu.
Zkontrolujeme funkčnost brzd a řízení,
podvozek, osvětlení, stav provozních
kapalin i funkčnost klimatizace.
To vše za akční cenu 99 Kč.
Využijte navíc 25% slevu na letní
pneumatiky a nechte si u nás uskladnit
zimní. A k nové sadě předních stěračů,
které si po zimě zaslouží vyměnit,
Vám přibalíme koncentrát náplně do
ostřikovačů. Určitě se Vám bude hodit
také 10% sleva na vybrané střešní
systémy a nosič kol na tažné zařízení.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
BENO Říčany s.r.o.
Říčanská 1818, 251 01 Říčany
Tel.: 323 666 132
www.benoricany.cz
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Kalendář akcí
3. květen

Kalendář akcí

■ Světice – od 14:30 hodin u hájovny ve Světicích na Vítání ptačícho
zpěvu. rodinné odpoledne s ukázkou a odchytem ptáčků – kroužkováním, pozorováním ptáků s manžely Klvaňovými z České ornitologické
společnosti. Drobné soutěže, pečení
buříků, věcné odměny a přírodovědná procházka. pořádá MC Lodička.

Večerní party pro příznivce naturismu od 20 do 23.30 hod. bez studících plavek a za speciální výhodné
vstupné.
■ Jevany – ZaČarOVaNÝ LeS,
startujeme od 14h-do 16h na hrázi Jevanského rybníka u závory,
konec celé akce v 17h. Startovné
40kč/dítě, které pak dostane odměnu. Vhodné pro kočárky.

8. květen

17. květen

■ Říčany – před cukrárnou u Štěpánka v Říčanech na Černokostelecké ul. zahraje trio Covermen od
15.00 hod. Vstup volný.

13. květen

■ Říčany – KC Labuť, od 19.30
hod., andrea Kalivodová – koncert
přední české mezzosopranistky,
klavírní doprovod Ladislava Vondráčková.

15. květen

■ Kolovraty – u Boudů, 2015
19:30 hod Jiří Holoubek trio
a speciální host Zdena Tichotová
večer zahrají v sále u Boudů Jiří
Holoubek, pavel peroutka, Tomáš
Stehlík a Zdena Tichotová.

16. květen

■ Aquapalace Česlice – Májové
koupání a saunování bez plavek.

24. 5. 2015

– 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

■ Fitness Aquapalace ČestliceTurnaj v ping pongu. Zábavný turnaj pro všechny, registrace zdarma.
info na recepci tel.: 271 104 132.
■ Ondřejov – SKC zve na akci s Barborou Valuchovou a Ditou Fuchsovou, lektorkami SKC. Na programu
bude od 9 do 12 hod jóga dynamická
posilovací, pomalá protahovací i jógové dýchací techniky, dále různé
druhy pilates a hlídání dětí s programem (procházka, výtvarná výchova
apod.), aby si mohly maminky v klidu
zacvičit. Více informací najdete na
www.obecondrejov.cz/skcentrum.

23. květen

■ Ondřejov – SKC zve na seminář
speciální jógy pro těhotné maminky
i pro bolavá záda s Markétou Vaňkovou, lektorkou SKC od 9 do 11,
15 hod. Více informací najdete na
www.obecondrejov.cz/skcentrum.

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

25. květen

■ Divadlo U22 – uhříněves, od
19:30 hodin. Koncert legendární kapely Hop Trop, která na pódiu oslaví
již 35 let. předprodej lístků: www.
ticketportal.cz nebo na pokladně
Divadla u22 tel.: 725 936 914, 222
767 900

28. květen

■ Říčany – KC Labuť, od 20 hod.,
Věra Špinarová & adam pavlík Band
(přeložený koncert z 18.3.2015)

29. květen

■ Říčany – KC Labuť, od 19 hod.,
The Drops + Troufalost – společný
koncert mladých a nadějných rockových kapel.

31. květen

■ Kolovraty – Běh mezi stromy
– rC MaCeK. Tradiční běžecké
odpoledne pro celou rodinu s trasami pro předškoláky i dospělé,
doplněné o klasický orientační běh.
■ V Muzeu hrnčířství v Kostelci nad
Černými lesy bude od 4. června
2015 instalována výstava několika
desítek černobílých fotografií Zdeňka Šilhana. Vernisáž se uskuteční
6. června 2015 od 15. hod. Autor je
znám především svými portréty,
které již několikrát vystavoval.

✽

Víte, co
je víno
✽ špičkové
sudové
vínocuvée
✽ speciální
(čti
kivé)?
lahvové víno ✽
zákusky
z pravé šlehačky
✽ delikatesy k vínu – sýry, klobásky
Víno, které98,
bylo
vyrobeno776
ze dvou
Kutnohorská
Louňovice,
669 961
nebo více odrůd vinné révy. Vinaři
PO–ČT
13.00-20.00
PÁ
10.00-20.00
hrozny míchají záměrně v určitém
SO
10.00-18.00
poměru
a vytvářejíNE
tím10.00-17.00
zajímavé

✽

a neopakovatelné chutě. Správným
poměrem jednotlivých odrůd ve směsi
můžeme získat mnohem zajímavější
víno než je víno jednoodrůdové. u nás
nabízíme cuvée vína lahvová i sudová.
V kVětnu předstaVujeme
odrůdu andré

Byla vyšlechtěna ve Velkých
pavlovicích křížením Frankovky
a Svatovavřineckého a byla nazvána na
počest CH. K. andrého – zakladatele
spolku na podporu šlechtění ovoce
a révy v Brně. Odrůdě andré se
nejlépe daří v oblasti Modré hory na
Velkopavlovicku. Zaujme vás tmavě
granátová barva s vůní zralých ostružin,
chuť podbarvená tvrdším projevem
tříslovin a kyselin v mladém víně a se
zralou plností při dostatečné ovocnosti
ve vínech zralých.
přijďte si vybrat lahvová vína andré
z různých vinařství. Ochutnejte i sudové.

Kurzy i v Kostelci n. ČL a Ondřejově
NOVÉ SKUPINOVÉ LEKCE VE FITNESS:
úterý a středa Pilates aktiv balance
pátek Port de bras
Rozšiřujeme otevírací dobu
po - pá již od
hodin!

Vinotéka pohodička nabízí
výhradně kvalitní moravská
a česká vína.
kontakt: kutnohorská 98,
Louňovice, po-pa 13-20h,
so 10-18h, ne 10-17h,
tel.: 776 669 961, více na
www.vinoteka-pohodicka.cz

Italská legenda APEROL SPRIZ
„stáčená“ v neVInnÉ JIStOtĚ

6:00

www.fitnessaquapalace.cz

Betonárka
Mukařov
Výroba, doprava a čerpání betonových směsí.
Prodej písků, kačírků a drtí.
Autodoprava
Kontejnery – odvoz odpadů

www.4eco.cz

TEL: 721 870 737

www.betonarkamukarov.cz
Inzerat_SLIM_FIT_Zaprazi_vizitka.indd 1

21.4.2015 19:59:20

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

AKCE

420 Kč + DPH
za m³

+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva

KONTAKT:

777 322 135
Divadlo U22
Uhříněves

poslední volná
místa v zŠ nemo

Pondělí 25. 5. 2015
od 19:30 hodin
Předprodej lístků:

• www.ticketportal.cz
• pokladna Divadla U22
tel.: 725 936 914, 222 767 900

www.divadlou22.cz
16 | ZapraZi.eu

Nad Bahnivkou 140, Říčany, tel. 777 727 334
e-mail: info@skolanemo.cz, www.skolanemo.cz
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Restaurace Hotel Praha „z Plzně do Kozla“

Dětský den s Michalem nesvadbou
a přehlídka veteránů na Berchtoldu

restaurace Hotel praha, která se
nachází na návsi na Vyžlovce, vás
zve na tradiční poctivou českou
kuchyni a na Kozla.

Tradiční oslava Dětského dne a přehlídka
veteránů se na zámku Berchtold
uskuteční 23. a 24. května.

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

Outdoorová prodejna matum alpine
v mukařově nabízí až 50% slevy
Specializovaná outdoorová prodejna MaTuM aLpiNe v Mukařově
zákazníkům nabízí širokou škálu outdoorových a sportovních
potřeb. V prostorném obchodě naleznete na 230 m2 prodejní
plochy vše, co potřebujete pro vaše pohodové letní i zimní
outdoorové dobrodružství.

V prodejně najdete výběr stanů a další
vybavení Salewa za výhodné ceny

Kontakt: Restaurace Hotel Praha
Na Návsi 10, 281 63 Vyžlovka
tel.: 775 405 905, www.ubytovani-hotel-vyzlovka.cz
Facebook.

otvíráme skleníky – přijďte si vybrat

sadbu zeleniny a balkónovek za skvělé ceny

Zákazníci mohou vybírat z široké nabídky sadby zeleniny,
jako jsou kedlubny, salát, celer, pórek, brokolice, kapusta,
okurky, rajčata, papriky, cukety, dýně Hokaido i melouny.

Přijďte si vybrat sadbu
zeleniny z našich
skleníků

Kontakt: MATUM ALPINE –
vybavení do přírody, Pražská 377
Mukařov, tel.: 724 193 978
e-mail: alpine@matum.cz
www.matum.cz
Otevírací doba:
Pondělí – Pátek: 08:30 – 18:00 hodin
Sobota: 08:00 – 12:00 hodin.

18 | ZapraZi.eu

Fantastická paprika Amy

Vyzkoušejte letos
vypěstovat vlastní melouny

Zahradnictví Alfík najdete
v Louňovicích u silnice Kutnohorská (na první hrázi).
Otevírací doba je: po-so 9.00
až 17.00, ne 9.00 až 12.00 hod.
Tel. 606 494 939, 723 516 513.
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Zelenina, skalničky, balkónovky a KOnĚ
Zahradnictví Jandl, které najdete v Dobrém poli u Kostelce n. Č.l. a jež
patří mezi největší pěstitele v regionu, pro vás připravilo velkou nabídku
zeleninové sadby. Vše pochází z vlastních skleníků, do kterých můžete
nahlédnout a dozvědět se užitečné rady přímo od „profesionálů“.

Den otevřených dveří 2. a 3. června s možností projížďky v kočáře.
Majitel zahradnictví pan Jandl je úspěšným chovatelem koní pro
vozataj ský sport. Chová a osobně trénuje české teplokrevníky,
kteří jezdí královskou disciplínu – čtyřspřeží. Pokud si chcete tyto
nádherné koně prohlédnout a svést se v kočáře, určitě zahradnictví v Dobrém Poli navštivte.
Zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi, tel: 736 630 111, 736 630 120,
e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz, www.zahradnictví-jandl.cz.
Otevírací doba: Po-Pá: 7 – 17 hod., So: 7 – 12 hod.

M&M Reality je jedničkou na českém trhu
Společnost M&M reality, která má svou pobočku v Říčanech, je již několik let
absolutní jedničkou na českém trhu. prodávajícím i kupícím nabízí kompletní
servis počínaje právním servisem, vlastním hypotečním centrem, pojištěním
nemovitostí, nebo přímým výkupem nemovitostí.

Proč nakupovat
dovolenou v CA Invia Říčany
Garance
nejnižší ceny
Prodáváme zájezdy za stejné ceny jako
pořádající CK.

Slevy všech CK i u nás

Důvěryhodnost

Dlouholeté zkušenosti

U nás můžete uplatnit věrnostní slevy na
zájezdy od Vaší oblíbené cestovní kanceláře,
stejně tak všechny jejich bonusové
programy.

Od roku 2002 s námi odcestovalo více než
1 000 000 spokojených zákazníků. Právě
díky nim jsme získali desítky ocenění od
partnerských CK doma i v zahraničí.

Zájezdy prodáváme již od roku 2002 a od
té doby jsme se vypracovali z malé cestovní
agentury na jedničku trhu s bohatými
zkušenostmi v oboru.

Kompletní
cestovatelský servis

Osobní přístup

Nejširší nabídka na trhu Recenze hotelů
Pouze u Invia.cz si můžete vybrat během
chvilky z nabídky zájezdů více než 300
pojištěných CK.

Desetitisíce unikátních recenzí hotelů od
našich zákazníků.

Faktor 100

Kromě zájezdů Vám nabízíme sestavení
dovolené na míru, letenky do celého světa,
ubytování v ČR i zahraničí, cestovní pojištění
a možnost parkování u letiště.

Přijďte se do našich poboček i jen poradit
o plánované dovolené. Pro nás jste konkrétní
lidé, ne pouze položky v databázi. Vždy je tu
pro Vás náš proškolený personál odborných
poradců.

Jen klienti Invia.cz získají ke všem zájezdům
ZDARMA unikátní připojištění, které Vám
nanční náhradu za
zrušený zájezd v případě úpadku CK.

Kontakt: tel.: +420 603 577 795
e-mail jbares@mmreality.cz.
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Největší cestovní agentura ve
střední Evropě a autorizovaný
prodejce zájezdů více než 300
cestovních kanceláří, letenek
do celého světa a ubytování
v ČR i ve světě. Naše práce
byla oceněna již desítkami cen
v České republice i zahraničí.

→ First minute
→ Last minute
→ Exotika
→ Eurovíkendy
→ Okružní zaoceánské plavby
→ Expedice
→ Lázeňské pobyty
→ Lyžařské a golfové zájezdy

Cestujete individuálně?
Na Vaše cesty Vám rádi zajistíme:

Neváhejte se na nás obrátit.
Invia.cz je tu pro Vás.

→ Ubytování
→ Letenky
→ Pojištění
→ Parkování u letiště
→ Zapůjčení automobilu
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přijďte
se inspirovat

Inzerce
V naší prodejně právě instalujeme novinky, včetně této koupelny.

Bližší informace na www.cero.cz
tel.: 311 240 850, 739 627 840.
Outlet značkového zboží slevy až -80 %
na e-shopu: http://shop.cero.cz

Pomůžeme vaše podnikání posunout dopředu
arTep Consulting, spol. s r.o., je personální a konzultantská
agentura se sídlem v Mnichovicích, která poskytuje poradenství
jednotlivcům i firmám. Našimi spolupracovníky jsou praktičtí
odborníci se zkušenostmi jak na poli podnikatelském, tak
v oboru personalistiky, Hr a pracovního práva.

Naše společnost se zaměřuje
i na pomoc jednotlivcům, kteří
hledají zaměstnání.
Další informace se dozvíte na
www.artepco.cz a také v dalším
Zápraží v naší nové poradně.

RH pool s.r.o. stavby a rekonstrukce bazénů
rodinná firma rH pool s.r.o. vznikla v roce
1996 a za tuto dobu jsme realizovali již stovky
bazénů po celé Čr.

Bezplatná konzultace: Tel.: 606 792 157
Poptávky: rhpool@seznam.cz, www.rhpool.com
Kancelář – po tel. dohodě: Skalská 340, Vyžlovka

Bazénový e-shop
■ vše potřebné pro váš bazén
■ vířivé vany, infrasauny
■ přijatelné ceny a vysoká kvalita zboží
■ záruční i pozáruční servis
www.bazenovyeshop.cz
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Inzerce

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

2.500 m zahrada
PRODEJ Dům 6+kk,
tel.: 737 219 639
2

elen

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

www.ondrejov.com

dominika

klára

OpraVy CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS
Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
pod Jiřím 205, Mirošovice

advokátní kancelář
u metra Háje, praha 4
– veškeré právní služby
občanům a podnikatelům
– občanské, trestní právo, vymáhání
pohledávek, smlouvy, rozvody,
výživné, bytové záležitosti,
dědictví, exekuce, převody bytů do
OV vč. všech dalších úkonů, atd.
tel.: 606125069
e-mail: causa@cmail.cz

MŠ při o.p.s.
Olivově dětské léčebně v Říčanech
hledá učitelku spec. ped.
e-mail: skola.olivovna@seznam.cz

sl

ev

y

Šípková 279, 251 62 Mukařov

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405
26 | ZapraZi.eu

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

jarní slevy

ZŠ, MŠ, ŠD při o.p.s.
Olivově dětské léčebně v Říčanech
hledá učitelku/le/ na nepravidelnou
výpomoc. Vhodné pro důchodce.
Tel.: 323 631 120
e-mail: skola.olivovna@seznam.cz

Bytové družstvo pronajme byt
v Mnichovicích, Husova 810,
1+1 o výměře 72,7 m2.
Volný k 1. 6. 2015, cena dle dohody.
e-mail:bdprahavychod@seznam.cz
tel.: 739 427 978

Čenda úklid
– úklid oken, koberců, sedaček či pravidelné úklidy kanceláří, domů.
Úklid provádíme profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.

Tel.: 603 874 107, www.cenda-uklid, wbs.cz, cendauklid@seznam.cz
Přijmu kadeřnici do salonu DE JA VU
v obci Mukařov u Říčan. Platové
podmínky dle dohody praxe vítána a dále
hledám paní na pedikúru a manikúru.
Info na tel.: 602 235 005

PELETY Ø 6mm

Dřevěné pelety-bílé (bez kůry)
z čistého suchého smrkového dřeva
(piliny a hobliny) – certif. dle rakouské
Ö-NOrM M7135 – vyrobené v Čr.
aktuální ceny na
www.espedi.cz nebo telefonicky
na tel. 777 283 009, 321 770 400.
Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy
v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích.
Na paletě 1050 kg.
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Technologický park
(areál VÚ - BUDOVA "G")
190 11 PRAHA 9 Běchovice

MŠ Mnichovice, okres praha
– východ, přijme od září 2015
kvalifikovanou učitelku. Bližší
info na tel.: 603 333 877,
e-mail:skolka@mnichovice.info

LITA
RYCHLOST A KVA
INTERIÉR I EXTERIÉR
ITA
RYCHLOST A KVAL

interiérové studio v říčanech
žije nejen kuchyněmi
KUCHynĚ • SKŘÍnĚ
• POKOJE • KOUPELny

INTERIÉR I EXTERIÉR

MALÍŘI
MALÍŘI
lakýrníci

lakýrníci

tapetáři
tapetáři

u nás si vyberete nábytek do celého bytu – přijďte si prohlédnout
nabídku od předních českých výrobců za dobré ceny. Vybrat si
můžete šatní skříně, postele, sedací soupravy, komody, knihovny,
televizní stolky a další.

ŽALUZIE
ŽALUZIE

sklenářství

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

MILAN
ROŽNÍČEK
323 665
276

602 665
383 276
806
323
www.sklenarstvi-roznicek.com
602 383 806cz
www.sklenarstvi-roznicek.com

VÝPRODEJ EXPOZICE
– přijďte si k nám vybrat vystavené kuchyně se slevou
Kontakt: Černokostelecká 113/51, Říčany, tel.: 605 065 262
e-mail: interieryricany@seznam.cz.

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

KEL
NA S
VÝMĚ RMA
U
ZDA
Í VOZ
JČEN
Ů
P
A
MA
AZ
ZDAR

Svojšovice 27
251 63 Stránčice
Tel: 323 640 900
Fax: 323 640 966

betonstrancice@cmail.cz

www.betonstrancice.cz

betonárka

BeTON Strančice s. r. o.

let� ky
22. � ervence 2011 16:12:52

tICHovSkÝ
ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA
Nabízíme:

Zemní práce

autodoprava, kontejnery
Zakládání zahrad
prodej: písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, zahradní substráty

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz
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kamenictvijordan@seznam.cz

● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

Tel: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz
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pobytové zájezdy chorvatsko, slovensko
chorvatsko – ostrov rab, lopar – písČitá pláž
Letovisko s veškerou vybaveností pro turisty.
Ubytování ve čtyřlůžkových apartmánech vybavených dvěma ložnicemi,
kuchyňským koutem a soc. zařízením. Vzdálenost od moře cca. 200 metrů.
Možnost zajištění dvoulůžkového apartmánu. Stravování: polopenze.
termín: 17. – 25. 7. 2015, cena za osobu 8 500 Kč
slovensko – jánská dolina, nízké tatry jánská dolina
Nízké Tatry s výlety a termály.
. Ubytování: Penzion Horec, ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
s vlastním soc. zařízením. Stravování: plná penze.
termín: 13. – 19. 9. 2015, cena za osobu: 5 500 Kč

INSTAL
KLUB
INSTAL
KLUB

Vančura
Vančura
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

VODOINSTALACE
TOPENÍ
VODOINSTALACE,
TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603 525 617
TEPELNÁ
ČERPADLA
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603
525 617
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:vancura.m@quick.cz
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:vancura.m@quick.cz
ČIŠTĚNÍ
STUDNÍZAHRAD
www.instalklub.praha-cz.com AUTOMATICKÉ
ZÁVLAHY
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
www.instalklub.praha-cz.com
Pronájem nově
zrekonstruovaného bytu 3+1
2
80 m + terasa 12 m2 v klidné
části centra Říčan. Byt je slunný
s vlastními měřiči energií v 1. patře
rodinného domu. Cena 13.000 Kč
+ záloha 2.000 Kč energie.
Tel.: 777 30 39 38

NOVĚ AUTORIZOVANÝ
SERVIS VOLKSWAGEN

Bližší info:
www.bajajatrans.cz,
tel: 777 296 528, 734 374 701
e-mail: bajaja.trans@seznam.cz

pronajmu dílnu (sklad) 38 m2,
parkování v uzavřeném dvoře.
Cena dohodou.
Tel.|: 603 510 800

Důchodkyně 72 let se synem,
též v důchodu, hledají ubytování
v okolí Říčan, Mukařov.
Malý domek,
chatka v dobrém stavu.
Seriozní a rychlé jednání.
Tel.: 731 245 403

hotel pavilon
říčany přijme noční
recepční na plný
pracovní úvazek. pracovní
doba od 18 do 6 hod.
Součástí pracovní náplně je
obsluha v restauraci.
zájemci mohou volat na
tel.: 777 63 68 53.

Dopřejte si skutečný
full service v profesionální
péči týmu Auto Opat
Při servisní prohlídce u nás:
náhradní vozidlo a mytí vašeho vozu
ZDARMA!

Servis Auto Opat s.r.o., Komerční 467, 251 01 Čestlice-Nupaky
Tel.: 240 200 750, www.autoopat.cz

Obkladačské a ostatní stavební
práce, štuky, sádrokarton,
omítky, pokládka podlah,
malířské práce,
bytová jádra.

Václav Košnar – 603 853 307

kosnar4@seznam.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

mateřská Školka fialka
v Choceradech přijme
kvalifikovanou učitelku do
našeho mladého kolektivu.

AUTORIZOVANÝ SERVIS
A PRODEJ VOZŮ ŠKODA

Bližší informace
u paní Jany Lightburn
tel.: 775 614 778 nebo
e-mail: j.lightburn@seznam.cz

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
PRO MOTORISTY
na dvou skvěle dostupných
místech v centru Prahy Legerova 22
a v prodejním a servisním centru
Nupaky, Exit 8 dálnice D1

Servis Auto Opat s.r.o., tel.: 240 200 730, www.autoopat.cz
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