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Zprávy z obcí (str. 5)
Světice - MC Lodička uspořádalo 
další ročník oblíbené akce Vítaní 
ptačího zpěvu. Odchycenou pěnici, 
kterou čeká kroužkování, vyfotila 
Jana Dočkalová.

senohrabský 
triatlon 
startuje 
28. června

Kostelec n. Č. l. - Černokostelecký Pa-
ďour je vyjížďka malých motocyklů do 50 
ccm, vyrobených do roku 1989 v Česko-
slovensku. Jde o setkání nadšenců a fan-
d ů  starých „fichtlů“. Startuje se od 14 
hod. od Černokosteleckého pivováru. 
Jak vznikl Paďour?
V roce 1998 se u piva dva kamarádi ne-

pohodli o tom, čí že to moped je vlastně 
rychlejší. Odřich Eder a Vlasta Lískovec 
tehdy v restauraci U Hálů v Kostelci nad 
Černými lesy uzavřeli sázku a na předem 
s t anoveném okruhu poměřili síly svých 
strojů. Kdo tenkrát zvítězil není důleži-
t é . Byl to de facto nultý ročník později 
vzniknuvší tradice, která trvá dodnes.

Černokostelecký Paďour startuje 
13. června od 14 hodin
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DÁLE NABÍZÍME:

klempírna a lakovna pro všechny značky vozů

až 50 000 kusů orginálních náhradních dílů ihned k odběru

velkoobchodní ceny náhradních dílů pro neznačkové servisy

přehledný e-shop s autodoplňky Peugeot a Citroën

Rozšířili jsme pro vás servis 
v Praze 9 o značku CITROËN

VELKÁ SERVISNÍ AKCE - výměna oleje 1990 Kč

DOMANSKÝ  s.r.o.
Českobrodská 566

 Praha 9, Kyje
tel.: 607 607 607

DEZINFEKCI
KLIMATIZACE

150 Kč
jen za

Uplatněte tento

KUPÓN
 v našem servisu a získejte

Kupón lze uplatnit pouze v
našem servisu 

Českobrodská 566, Praha 9 - Kyje
Platnost kupónu platí do 15.7. 2015

5let
záruka
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500x. f ia t500.com

Fiat s

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. 

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

LBFI_150218_500X_Print_Dealer_B_CZ_297x210.indd   1 02.03.15   15:10

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

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

Studenti z Open Gate čtou seniorům

Férová snídaně v Mirošovicích

Šetříme Váš Čas, peníze i nervy
Zdravíme čtenáře Zápraží a zveme Vás na návštěvu jednoho z největších 
interiérových studií v regionu, se zaměřením na podlahy a interiérové dveře.

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy najdete na Černokostelecká 
1623/14, Říčany (ve výškové budově bývalého Interiéru vedle Billy), otevře-
no Po-Pá 9.30 - 18.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby), tel.: 604 941 123, 
775 870 780, e-mail: pk-podlahy@seznam.cz, www.pk-podlahy.cz.

tiráž

Milí čtenáři!
Červnové Zápraží je opět „odshora dolů“ naplněné 

zajímavými informace a pozvánkami na nejrůznější akce. 
Zavítat můžete například do Kolovrat, kde 13. června 
„vypluje“ na hladinu místního rybníka parník, nebo 20. 
června do Zvánovic – Okrašlovací spolek Zvánovice pro děti 
připravil dětský den plný soutěží a zábavy. V Senohrabech se 
bude v červnu hodně sportovat – fotbalisté uspořádali turnaj 
a 28. června odstartuje triatlon pro děti a mládež. V loňském 
roce se prvním ročníku Senohrabského triatlonu zúčastnilo 
84 dětí, v kategoriích 8, 11, 12-13, 14-15 let. Po skončení 
hlavního závodu se uskutečnil mini duatlon pro nejmenší 
děti. (běh + kolo). Stejný program je připraven i letos.

Za pozornost stojí i Kostelecký hudební den 20. června, 
na kterém vystoupí kapely Houpací kůň, Dáwej bacha, 
Emma band a mnoho dalších. Výtěžek poputuje na pod-
poru místní mateřské školky. Přijďte se pobavit a přispět 
na dobrou věc. To ostatně můžete i na Dobrobazaru 
v Čestlicích (více čtěte na straně 4).

Děkujeme za přízeň a užijte si červen
Helena Vlnařová, šéfredaktorka 
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Do sítě se chytil budníček, králíček a pěnice
Světice – MC Lodička, které sídlí 

v e  Všechromech v podkroví hasič-
ské zbrojnice, uspořádalo další roč-
ník úspěšné akce Vítání ptačího zpě-
vu ve Světicích. Odborného výkladu 
s e  opět ujali Petr Klvaňa (Krouž-
k o vací stanice Národního muzea 
P r aha) a Alena Klvaňová (Česká 
společnost ornitologická). Děti i do-
spěláci se zájmem poslouchali poví-
dání o životě místních ptáčků, zapo-
slouchali se do jejich zpěvu a naučili 
se poznávat nejběžnější druhy podle 
h l asu. Nechyběla ani ukázka od-
c h ytu ptáků do ornitologické sítě. 
V š ichni si tak mohli zblízka pro-
h l édnout odchyceného budníčka 
m e nšího, králíčka obecného nebo 
p ě nici černohlavou. Ptáčkové byli 
poté vypuštěni zpět do přírody. Na 
závěr byla připravena naučná stezka 
l e sem, odměny pro všechny bystré 
děti a nechybělo opékání buřtíků.

Č e ská společnost ornitologic-
ká je dobrovolné zájmové sdružení 

profesionálů, amatérů a milovníků 
přírody, zabývajících se výzkumem 
a  ochranou ptáků. Jednou z akcí, 
které ČSO každým rokem pořádá, 
je vyhlášení Ptáka roku. Tato akce 
m á  upozornit na ohrožené druhy. 
Letos byla zvolena potápka černo-
krká. Proč právě tento pták jsme se 
zeptali Aleny Klvaňové z ČSO. 

„Druh musí splňovat několik pod-
mínek – měl by být známý a v ideál-
n í m případě i oblíbený, měl by být 
ve svízelné situaci, na kterou je po-
t ř eba upozornit, a současně by se 
na pomoci danému druhu měla mít 
m o žnost podílet i veřejnost. Potáp-
ku černokrkou sice asi každý nezná, 
a l e je výborným příkladem druhu, 
k t erý upozorňuje na širší problém. 
Symbolizuje neradostný stav většiny 
našich rybníků a současně naději, že 
se jej podaří změnit. Potápek černo-
krkých, dříve nejpočetnějšího druhu 
potápek, u nás hnízdí jen 50 párů.

Jaké další druhy patří k ohrože-
ným? 
„Ohrožené jsou především druhy ze-
mědělské krajiny, jejichž stavy klesly 
od 80. let 20. století zhruba na polo-
vinu. Jde např. o čejku chocholatou, 
h r dličku divokou či chocholouše 
obecného, ale i skřivany polní nebo 
strnady obecné. Problémy mají také 
m o křadní druhy ptáků, v ČR třeba 
z a nikla většina hnízdních kolonií 
racka chechtavého, ztížené podmín-
k y  pro hnízdění má většina druhů 

k a chen a bahňáků. Dnes se už ale 
za hodné ochrany nepovažují jen ty 
d r uhy, kterých je málo – příčinou 
jejich nízké početnosti může být sku-
tečnost, že u nás mají hranici svého 
r o zšíření, nebo že prostředí v naší 
z e mi větší populaci daného druhu 
p r ostě neuživí. Poznáváme, že je 
potřeba věnovat pozornost i běžným 
druhům, které zastávají důležité role 
v ekosystému, a bez nichž by mohlo 
dojít k jeho vážnému narušení.“ 

Co ptákům nejvíce škodí? 
J e dnoznačně člověk. Největším 
p r oblémem většiny druhů je ztráta 
přirozeného prostředí a jeho znečiš-
tění. U zmíněných polních ptáků je 
to ztráta heterogenity krajiny a inten-
z i fikace zemědělství. Co ale možná 
překvapí je fakt, že hned o druhé mís-
to mezi příčinami mortality běžných 
druhů se dělí predace nepůvodními 
druhy, které v Evropě a Americe re-
p r ezentují domácí kočky, a nárazy 
p t áků do skleněných ploch – ať už 
j s ou to okna rodinných domů, pro-
s k lené stěny administrativních bu-

dov, či dlouhé skleněné protihlukové 
s t ěny. Problémem je také ilegální 
trávení dravců jedem karbofuranem. 

C o  můžeme dělat pro jejich 
ochranu?
Začít by měl každý sám u sebe a vězte, 
že můžete změnit hodně. Třeba při-
způsobením vaší zahrady potřebám 
ptáků – vysázením keřů, umístěním 
pítka v létě či krmítka v zimě, zakry-
tím nádrží s vodou, aby se v nich ptáci 
a  další živočichové netopili, opatře-
n í m oken záclonami, případně sa-
molepkami, upozorňujícími ptáky na 
překážku. A co nalepit je i na místní 
p r osklenou zastávku autobusu? Po-
kud vám nejsou ptáci lhostejní, mů-
ž e te se stát členy České společnosti 
o r nitologické, na jejíchž stránkách 
w w w.birdlife.cz naleznete i spoustu 
dalších tipů, jak ptákům pomoci. Vel-
mi aktuální je např. výzva Evropské 
k o misi, aby neoslabovala prokaza-
t e lně fungující legislativu v ochraně 
evropské přírody (směrnice o ptácích 
a  stanovištích), kterou můžete pod-
pořit svým podpisem.

S Rozmarýnkou celé léto
Ondřejov - Montessori školička Rozmarýnka 

p r o vás připravila týdenní programy na prázd-
niny. Zúčastnit se mohou i děti z jiných mateř-
ských škol.

Každý týden děti čeká 5 dní plných zábavy, pís-
niček, hraní. Pokud to počasí dovolí, budeme se 
snažit trávit co nejvíce času v přírodě, v lese, jeden 
den v týdnu nás čeká celodenní výlet. Děti si z kaž-
dého týdne odvezou spoustu zážitků, zajímavých 
informací a výtvorů. Program budeme přizpůso-
bovat aktuálnímu počasí a věkovému složení dětí.

Prázdniny jsou tu - 29. 6. - 3. 7.
Hurá do cirkusu - 6. 7. - 10. 6. 
Indiánská stezka – 13. 7. - 17. 7. 
Archeologická výprava – 20. 7. - 24. 7.
Cestou za vodníky - 27.7. – 31.7. 
Po stopách pokladu - 3. 8.- 7. 8. 

Pirátská plavba - 10. 8. - 14. 8.
Co najdeme v trávě - 17. 8. - 21. 8.
Výlet do vesmíru - 24. 8.- 28. 8. 
Na www.skolicka-rozmarynka.cz se dozvíte 

bližší informace a také zde najdete přihlášku 
n a  prázdninový program. Termín přihlášení 
j e  do 20. června a kapacita školky je omeze-
na na 15 dětí. Cena za jeden týden je 1 150 Kč 
a sourozenci budou mít cenu 1 000 Kč za tý-
den. Při objednání více týdnů další sleva 100 
Kč na týden. Strava na týden je 375 Kč. 

Využijte zaváděcí zvýhodněné ceny
Od září plánujeme nové ceny, kdo má zájem vy-
užít nynější zaváděcí zvýhodněné ceny, má ještě 
příležitost závazně se zapsat do konce července. 
Pak budou již platit nové ceny. 

WiFi a večeře domů
V  klubu Pohoda je nově skluzavka a relaxační 
bazének s kuličkami pro děti. Také zde plánuje-
me otevřít internetovou kavárnu, kde bude mož-
n é  využít WiFi připojení a navíc si zde můžete 
objednat oběd či večeři domů. 

co se nám dařilo a jak dál?
Když jsme v roce 2009 začínali budovat 
naši mateřskou školu, netušili jsme, 
že již za 5 let budeme řešit otevření 
2. stupně základní školy. 

Dobrobazar podpoří Cestu 
domů a Hospic knížete Václava

Pohádky, fotbal a triatlon

Mezinárodní šampionát taekwon-Do 
Best of the Best 2015



ZapraZi.eu  |  76  |  ZapraZi.eu

Info pro vásZprávy z obcí

na výstavbu nové školky se podařilo získat tři dotace
Doubravčicím se podařilo získat hned několik dotací 
na výstavbu nové mateřské školy. po dokončení bude 
mít školka celkovou kapacitu 75 dětí, zatím byla 
zkolaudována část pro 45 dětí.

Česko-německé hudební setkání
„Hudba nemá hranice“

Kolovratský parník 
vypluje už pojedenácté

21. 6. 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

velkopopovický kozel Černý 
„obhájil“ regionální značku Zápraží

na pivovarském nádvoří se tyčí největší dřevěný 
kozel na světě. tento „trojský Kozel“ je vysoký  
7,1 metrů, dlouhý 7,4 metrů a váží pět tun. trup je 
dutý a skládá se z 67 dílů. Kovová konstrukce má 
45 dílů a na její výrobu se použilo přes tři tuny železa. 
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Divadelní léto na Berchtoldu

Adresa: MiaBella, Na Skále 217
251 62 Svojetice, tel.: 724 162 383 
www.miabella.cz

nová letní kolekce 
Miabella

Wellness hotel 
záMek berchtold 
Potřebujete načerpat novou energii, zrelaxovat a pročistit organismus, 
abyste si mohli naplno užít léto? Pak využijte profesionální služby 
Wellness Hotel zámek Berchtold, který vás zve na lekce nordic walking.

Rezervace a bližší informace: Wellness Hotelu zámek Berchtold
Lucie Oliveriusová, tel.: 608 718 635 nebo 313 039 741 
www.zamekberchtold.cz/wellness.

takovou domácí zmrzlinu nenajdete široko daleko

Těší se na vás Michaela Jandová, Cukrárna Srbín, 
Šípková 279, Mukařov, tel.: 722 903 669, Facebook.
OTEVŘENO KAždý dEN Od 9 dO 18 HOd.!

tandeM jora klasik

Nábytek Praktik – Říčany
Černokostelecká 555/15
tel.: 323 602 684
email: nabytek@nabytekpraktik.cz

-45 %

prodejna má otevřeno přes týden 
do 18 a v soboru do 13 hod.
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Autorizovaný dealer Iveco a Fiat Professional
   PROFI AUTO CZ 

PRODEJ - PRONÁJEM

Fiat Ducato CNG
G,,l   , HP

Pronájem od: G , Kč/den Fiat Doblo CNG
 , l   , HP
Prodejní cena od: G     ,,-
Pronájem od:   ,,- Kč/den

Iveco Daily CNG
G,,l   , HP
Prodejní cena od:   , ,,,,- Kč
Pronájem od:   , Kč/den 

Iveco Stralis CNG
GG, HP
Prodejní cena od:  G ,,,,- Eur
Pronájem od:      ,- Eur/měs. 
          (cena za full service)

Iveco: www.profiautocz.cz tel.:       ,  , ; Fiat Professional: www.fiatricany.cz tel.:  ,           Ceny bez DPH.

NOVÁ ŠKODA FABIA

SE MUSÍ ZAŽÍT!

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

testovacijizdyskoda.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

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

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na vás: 
20. 6. 2015
u hřiště v Kamenici při příležitosti Kamenických osadních her

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!

Testovací jízdy 
Fabia 2015

Soutěžte o nový vůz 
ŠKODA Fabia Combi

Untitled-223   1 14.5.2015   8:51:10

výstavba rodinných domů
popovičky - praha východ 
Na výběr pozemky 
od 802 m2 do 1394 m2.

O projektu se více dozvíte na 
www.furud.cz. rádi vás pozveme 
na nezávaznou schůzku, na 
které vám zodpovíme veškeré 
dotazy a nabídneme možnosti 
financování.

Ceny RD na klíč již 

od 4 600 000 Kč!

Tel.: 731 777 654, email: prodej@furud.cz, www.furud.cz
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Info pro vásMAS Říčansko 

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.

už je váš projekt 
v našem plánu?

na stránkách www.mas.ricansko.eu je 
k vyplnění tabulka pro vaše 

investiční záměry. Připravujeme klíč, 
podle kterého máme rozdělovat 

přes 90 milionů Kč 
v letech 2015 – 2020. 

MASka jezdí do práce na kole

Mas nabídne výzvy o dotace do roku 2020

zprávy z Masky

Místní akční skupina bude pomáhat školám

tým MAS Říčansko - Pavlína, Lída a Aleš. 
Autor fotky: Mirka Kučerová

Komunitně vedený místní rozvoj 
v operačních programech znamená pro 
Říčansko peníze, které MaS pro období 
2015 - 2020 získá z evropské unie speciálně 
a výhradně pro naše obce.

Město Říčany má „like“! Letos se poprvé zapojilo do 
celonárodní soutěže “Do práce na kole” s cílem podpořit 
místní cyklodopravu a zdravý životní styl. 

Děti vědí, že „příroda je naše“
Celkem 25 mateřských školek z celého Říčanska se zúčastnilo 
ekologického programu „Příroda je naše“. Pořad byl realizován pro děti 
bezplatně občanským sdružením Pro Srbín z grantu Středočeského 
kraje, pod záštitou náměstka hejtmana Marka Semeráda. Partnery 
projektu a spolurealizátory byla produkční a zvukařská Agentura na 
Perutích a lektoři a cvičitelé z Kynologického servisu. 

Více informací lze najít na 
www.hudba-na-perutich.cz 

Kvalita, spolehlivost a skvělý servis
Společnost preSSKaN systém, která má svoji pobočku 
v Mukařově, se specializuje na systémové odvádění splaškových 
vod tlakovou kanalizací již 20 let. Za tu dobu se společnost stala 
předním odborníkem na tuto problematiku nejen v celé České 
republice, ale například i na Slovensku, Maďarsku a v polsku. 
Značku preSSKaN dobře znají i mnozí klienti ze Zápraží, kteří 
oceňují kvalitu, spolehlivost a skvělý servis.









Ponorné kalové čerpadlo PRESSKAN®

Kulová zpětná klapka

Kulový kohout

Snímače hladin

Ovládací automatika PRESSKAN®- THS

Silové a ovládací kabely v chráničce

Výtlačné HDPE potrubí a kolena

Čerpací šachta (plastová, betonová) 

Gravitační přípojka (není součástí 
dodávky)

Čerpací šachta, včetně technologie je 
umístěna pod úrovní terénu (mimo 
ovládací automatiky)



































Chcete tlakovou kanalizaci Presskan, ale využíváte jiný systém? V tom 
případě kontaktujte obchodní zástupce společnosti, kteří vám navrhnou 
řešení přímo pro vaši nemovitost.
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Info pro vás Inzerce

Často slýchám: „podnikat jsem začal, abych měl 
peníze, svobodu a čas!“ a jaká je skutečnost? 
The alternative Board® (TaB Board) 
je členská organizace, která pomáhá 
podnikatelům dosahovat větší ziskovosti, 
produktivity a seberealizace. Nyní můžete 
služeb TaB Board využít i vy! 

Štěpánka Duffková 
pracovala 20 let ve vedení 
mezinárodních firem.

Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

Nová letní kolekce španělské značky Mayoral, 
v nabídce český PLEAS a Loap. 

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

• při nákupu nad 500 Kč sleva 50 Kč 
• při nákupu nad 1000 Kč sleva 100 Kč 
Platnost kupónu do 30.  6.  2014

✃

Život v kraji
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DĚTSKÝ DEN
V LIHOVARU
pátek 13.6. od 15,00 hod. 

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

Zábavné odpoledne 
a soutěže
pro děti i dospělé
   soutěžní stanoviště Bambuláci 
  s odměnou
  vystoupení rapperky SharkaSs
  (semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má Talent)

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

PLAKAT_den_detik_70x100_4.indd   1 5/22/14   3:33 PM

www.csob.cz

Nyní navíc obdržíte slevu 15% na pojištění domácnosti 
a řadu dalších výhod jako asistenční služby nonstop zdarma 
a bonus za bezeškodní průběh.

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

Sjednejte si pojištění přímo v ČSOB!
Pohodlně na jednom místě.

Inzerce Říčany 93x40.pdf   1   23. 5. 2014   11:57:06

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

Letošní léto se uskuteční první ročník Diva-
delního léta, během kterého můžete navštívit 
celkem tři divadelní představení. Ta se uskuteční 
ve čtvrtek 31. července, v pátek 1. srpna a v pá-
tek 29. srpna.
31. července Svaté neřesti

Ve čtvrtek 31. července se od dvaceti hodin 
můžete těšit na představení „Svaté neřesti“ v re-

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

Divadlo kdysi bývalo oblíbenou 
zábavou zámeckých pánů a jinak 
to nebylo ani u rodiny Berchtoldů. 
Ti dokonce sami rádi nastudovávali 
různá drobná představení 
a jejich hraním bavili sebe i své 
přátele. Proto divadlo k zámku 
BERCHTOLD neodmyslitelně patří. 
Je tedy čas na jejich počest v této 
tradici pokračovat.

tvůrci popisují náplň světově úspěšné hry. Ale 
pozor, hra není vhodná pro děti a mládež mladší 
patnácti let.

Vstupné na každé ze tří představení je 280 Kč 
a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v síti Ticket Art nebo na naší hotelové recepci. 
Přijďte a prožijte příjemný a humorný večer 
na divadelním představení na zámku BERCH-
TOLD. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

13. června ABBA
Nezapomeňte na koncert ABBA CZ v amfi-

teátru před zámkem, kde zazní nejslavnější hity 
této popové skupiny. Každý rok je to večer ve 
jménu skvělé hudby, dobré zábavy, tance a vý-
borného zámeckého vína. Takže si ho nenech-
te ujít! Lístky v předprodeji 14 dní před akcí. 
Cena: dospělí 250 Kč; dítě, student, důchodce 
125 Kč, děti do 3 let zdarma.

žii Vojty Nouzáka. Dvouhodinová hra pojímá 
o lásce v minulosti, současnosti i budoucnosti 
a o všem, co k ní patří.
1. srpna Hledám milence, značka spěchá   

Hned v pátek pro vás ve stejnou dobu divadel-
ní soubor Artur přehraje hru „Hledám milence, 
značka spěchá“ v režii Filipa Jana Zvolského. 
Být finančně zabezpečený či se oddat radostem 
mileneckého styku? A co mít peníze i milenku? 
Jak svést nechtěnou manželku k nevěře? Toto di-
lema je hlavní náplní hry o neúspěšném malíři, 
kterého chytila druhá míza. 
29. srpna Táta

V pátek 29. srpna též v osm večer začíná one 
man show „Táta“. Komedie humorně vypráví 
o tom, jak se muži stávají otci a jak se otci stá-
vají dobrými otci. „Vstup dětí do našeho života 
všechno změní. Všichni by se rádi vyspali, ale 
nepodaří se to nikomu. Intimní život jde do háje, 
oba partneři jsou podráždění a unavení…“, tak 

Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé 
mohou nabídnout velké zkušenosti. První tábo-
ry byly organizovány v létě 2004 a od té doby 
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí 
profesionální sportovní zázemí. V případě dešti-
vých dní se program koná v tenisové hale, tělo-
cvičně a v horní restauraci, kde mají děti zázemí. 
Zajištěno je kvalitní celodenní stravování (2x 
svačina, ovoce a oběd) a pitný režim. 

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45 

do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 
do 18:00. Během této doby je pro děti připraven 
bohatý program, který je zaměřen zejména na 
pohybové aktivity a sportování. Program probí-
há pod vedením kvalifikovaných trenérů a jejich 
asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 
dětí ve skupině) a postupně během dne „rotují“ 
po stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní 
bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.

Příměstské tábory v Oáze  
Říčany jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu 
během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 

Tábor je určen pro děti od 5 ti let až do 15 let. 
Pro letošní prázdniny je vypsáno 9 „týdenních“ 
termínů (vždy pondělí až pátek). 30.6. -  4.7., 
7.7.-  11.7., 14.7.-  18.7., 21.7.-  25.7., 28.7  -  1.8., 
4.8. -  8.8., 11.8. - 15.8., 18.8. - 22.8., 25.8. - 29.8.

Cena za týdenní turnus je 3.250 Kč (možná 
účast i jeden nebo více dnů – 650 Kč/den). Za-
jímavá je určitě sleva 500 Kč, která je určena 
všem dětem, které navštěvují tenisovou školu 
Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na více turnusech. 
Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve 
výši 500 Kč/celý turnus.

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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www.oclihovar.cz 

NÁKUPY A SLUŽBY BLÍZKO VÁS



Víte o tom, že mnoho obchodů s dětským 
textilem nabízí nezdravé oblečení?
takové, které může Vašemu dítěti 
způsobit ekzém či svým obsahem ftalátů 

i závažné onemocnění? Že ho 
prodávají také některé velké 
obchodní řetězce?
Každá role látky, nežli z ní 
španělská firma Mayoral začne 
šít, je podrobena přísným testům. 
Taktéž český PLEAS i německý 
BLUE SEVEN dbá na absolutní 
zdravotní nezávadnost svých 
výrobků. Zajímejte se o to a kupujte 
svým dětem jen zdravou kvalitu. 

www.ricanek.com

Školka Jesle
Cena: 4 600,- Cena: 5 600,-

Celodenní docházka Celodenní docházka

Po-Pá     7 : 30 - 17 : 00 Po-Pá     7 : 30 - 17 : 00

ředitelka Jana Bačovská tel.: +420 722 966 460

nechte se inspirovat letním katalogem 
BAMBULE na www.bambule.cz nebo navštivte 
kteroukoli kamennou prodejnu Království 
hraček Bambule nebo Bambule Partner 
a odneste si domů ten svůj.

centruM 
lihovar 
Říčany nabízí k pronájmu 
obchodní, kancelářské, propagační 
prostory a prostory pro zřízení ordinace.

V případě zájmu kontaktujte: 
☎ 606 031 091 nebo 
✎ pronajmy@oclihovar.cz

více informací na 
www.oclihovar.cz/pronajmy/

saunování je v létě stejně 
prospěšné jako v zimě

Mod e rní technologie spočívá 
v p ř esném dávkování oxidu chlo-
ričitého. Klasický chlornan sodný 
je p ouze doplňkovým dezinficien-
tem. Výsledkem je perfektně čistá 
voda bez nebezpečných trihalome-
tanů a chloraminů. 

■ Perfektní servis - saunu rádi rozehřejeme i pro jednu osobu. 
■ Biosauna je kombinací finské a parní sauny. Biosauna se odlišuje od 
typické finské sauny nižšími nastavenými teplotami a vyšší relativní vlh-
kostí. Co je však pro biosaunu nejspecifičtější je aplikace vonných aromat. 
■ Po plavání či po sauně se můžete objednat na profesionální masáže.
■ Kvalitní občerstvení zajistí po celý den Café & Restaurant.

Každé úterý od 17:00 do 22:00 jsou sauny 
vyhrazeny pouze ženám!

S
 M

AM INKOU

SPO
LU S MAMINKOU

TO
 BE  HAPPY

kari koření aladin a pětilistý ženšen
Zahradnictví Jandl, které najdete v Dobrém poli u Kostelce n. 
Č. l., pro vás připravilo velkou nabídku zeleninové sadby. Vše 
pochází z vlastních skleníků. Nestihli jste ještě vysadit okurky, 
papriky či rajčata, nevadí! V zahradnictví Jandl mají sazenic 
stále dostatek a za dobré ceny!

Zahradnictví Jandl s.r.o. - 
Skleníkový areál dobré Pole 
u Kouřimi, tel: 736 630 111, 
736 630 120, email: 
zahradnictvi.jandl@seznam.cz
www.zahradnictví-jandl.cz. 
Otevírací doba: Po-Pá: 9 - 17 
hod., So: 9 – 12 hod.
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Kalendář akcí Kalendář akcí 
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Výroba, doprava a čerpání betonových směsí.
Prodej písků, kačírků a drtí. 

Autodoprava 

Betonárka 
Mukařov

Kontejnery – odvoz odpadů 
www.4eco.cz

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

LEtnÍ AnGLIČtInA A něMČInA V ŘÍČAnECH
V létě můžete našlapat spoustu kilometrů pěšky či na kole nebo naležet spoustu hodin 

na lehátku. Můžete vidět spoustu památek a turistů nebo si užít samoty v přírodě 
a počítat srnky. Nebo? Nebo můžete za pár dní výrazně zlepšit své jazykové schopnosti.

* Nastartujeme a osvěžíme vaše znalosti. Můžete pak vyrazit na dovolenou, kde se 
konečně domluvíte, povedete obchodní jednání, při němž vám nic neunikne, ohromíte 
při přijímacím pohovoru nebo jen překvapíte ve škole učitelku a zlepšíte si známku.

* Dáte dohromady vše, co jste se dosud dozvěděli, pořádně to uspořádáte 
a procvičíte a začnete cizí jazyk skutečně používat!

* To všechno díky oblíbenému intenzivnímu jazykovému kurzu, který toto léto 
opět pořádá jazyková škola lanGFor v Říčanech.

* nabízíme týdenní kurzy aj a víkendové kurzy nj na 3 úrovních pokročilosti 
(falešní začátečníci, mírně pokročilí a středně pokročilí).

* absolventi letních kurzů si pochvalují v prvé řadě moderní styl výuky s využitím interaktivní 
tabule vedený zkušenými lektory a intenzitu výuky. Navštivte www.langfor.cz a možná 

zjistíte, že letní intenzivní kurz jazykové školy LaNGFOr je přesně to, co potřebujete, nebo si 
dokonce vyberete z široké nabídky celoročních kurzů aJ, NJ a dalších jazyků.

* Výuka probíhá v klimatizovaných učebnách, takže v případě letního vedra se 
u nás i příjemně osvěžíte.

* Škola je členem asociace jazykových škol a řídí se jejím Kodexem kvality.

www.langfor.cz

pojďte s odborností a nadšeníM 
Řídit naši MateŘskou školu!

Město Mnichovice, okres praha-východ, vyhlašuje konkurz na obsazení 
funkce ředitele/ky Mateřské školy Mnichovice, Tyršova 600, Mnichovice. 

předpokládaný nástup do funkce 1.8. 2015.
Jedná se o školku s kapacitou 119 dětí, od listopadu 147 (6 tříd).

Hledáme: milou, energickou osobu, splňující podmínky dané zákonem, 
s odbornými znalostmi, dobrými nápady, nadšením pro práci s dětmi, 

schopnostmi k řízení týmu zaměstnanců, ochotnou vést otevřenou 
a přátelskou školku (k dětem i rodičům).

Nabízíme: výbornou dopravní dostupnost (vlak, autobus, blízkost dálnice 
D1), krásné prostředí, prima kolegy, milé děti a rodiče, podporu zřizovatele. 

přihlášky s požadovanými doklady podávejte nejpozději do 19. 6. 2015.
podrobné informace na www.mnichovice.info, tel. kontakt: 323 666 311.

vv s sebou

Pořádá MC Čolek [www.colek.eu]
za laskavé podpory OÚ a SK Mirošovice.

 
Těšíme se na vás…

registrace dětí 14−14.30 h

pro děti všech věkových kategorií  

startovné 40 Kč

za dítě zodpovídá jeho doprovod

sobota 6. 6. 2015    

Niagarské vodopády

u Štičího rybníka v Mirošovicích

Cesta kolem světa

setkání s Yettim
 africké rytmy

detsky den 
za 180 minut

odvázní plavky 
s sebou

vyroba masek

3. Června v 19:30 hod.  rychle a zběsile 7
6. Června v 19:30 hod. avenGers: aGe oF ultron
13. Června  v 19:30 hod.  jurský svět
26. Června v 19:30 hod.  dítě Číslo 44

WWW.kinoucko.cz
k sokolovně 201, 104 00 praha 22 - uhŘíněves

kino ÚČko uhŘíněves 
zahájilo svůj provoz 

17. června

■ Čestlice - Do aquapalace praha dorazí Snídaně s Novou! V přímém pře-
nosu od 6,00 vystoupí skupiny Lake Malawi a 5 angels a otevře se letní 
sezóna. pro prvních 500 návštěvníků je vstup ZDarMa do celého Vodního 
světa. Tak nezapomeňte si hodně přivstat a pořádně si to užít.

SOCHAŘSKÉ SYMPOSIUM V CHOCERADECH
 
Ve dnech 5.-7. 6. proběhne v Choceradech 1.ročník sochařského sympo-
sia. V prostoru pod rodinným centrem Sluníčko, vedle dětského hřiště, 
budou sochaři pavel Griz, radek Krédl, Dalimil Vrtal a antonín Tomášek 
spolu s dospělými studenty výtvarného oboru ZuŠ J.Suka Benešov vytvá-
řet dřevěné sochy přímo před zraky návštěvníků. V sobotu 6.6. od 16.00 je 
připraven doprovodný program - výstava dětských prací, výtvarná dílna pro 
děti, přednáška v knihovně a koncert skupiny Klec. V případě nepříznivého 
počasí se akce ruší.
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Info pro vás Info pro vás

 dolnis s.r.o., choceradská 236, 251 62 Mukařov, tel.: 774 202 091
e-mail: dolnis.prodej@dolnis.cz, web: http://dolnis.kia.cz/

Mateřské centrum Medvídek o.s. 
Lomená 205, Mnichovice - Božkov 

Tel.: 774 824 682, e-mail: info@skolkamedvidkapu.cz 
hp://www.skolkamedvidkapu.cz 

 

Pořádá dne 10.6.2015 od 15 do 18hod. 
 

zápis do školky Medvídka Pú. 

Školka se nachází na okraji Božkova, v těsné blízkos lesa, což nám umožňuje s dětmi  
pobývat v krásné přírodě. Samozřejmos je vlastní uzavřená zahrada s pískovištěm a 
dvorkem, kde s oblibou pořádáme motorkářské závody. 

Respekt, tvořivost, prožitek, hra a hlavně smích – to je filozofie naší školky. 

Při práci s dětmi používáme Montessori pomůcky a v rámci denního programu pro-
cvičujeme zábavnou formou anglický jazyk.  
 
Školka je otevřena každý všední den, včetně letních prázdnin, od 7,00 do 18,00hod.. 

  

letní příměstské tábory 
pro děti od 3 do 10 let 
1. týden 29. 6. - 3. 7. 
cestujeMe po světě a pozná-
váMe kultury

2. týden 6. 7. - 10. 7. 
království pohádek

3. týden 13. 7. - 17. 7. 
sportovní olyMpiáda

4. týden 20. 7. - 24. 7. 
uČíMe se divadlo

5. týden 27. 7. - 31. 7. 
co náM dává pŘíroda- vaŘení 
s pejskeM a koČiČkou

 6. týden 3. 8. - 7. 8. 
v rytMu světovÉ hudby a tance

 7. týden 10. 8. - 14. 8. 
pirátská plavba po světě

 8. týden 17. 8. - 21. 8. 
dobrodruŽství za pokladeM

 9. týden 24. 8. - 28. 8. 
táboroví výletníci 

Kontakt: Lomená 205, Mnichovice
– Božkov, tel.: 774 824 682
e-mail: info@skolkamedvidkapu.cz
www.skolkamedvidkapu.cz 

Školka Fialka funguje 
i o prázdninách!

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

Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368, Louňovice.
Bližší informace na www.cero.cz 
tel.: 311 240 850, 739 627 840.

dlažby vnitřní 
a venkovní 

tato dlažba nově vystavena na našem showroomu v Louňovicích.

Komínové systémy přímo od výrobce

Výrobní sklad: družstevní, Ondřejov
tel.: 606 146 318, 323 649 265
e-mail: vyroba@bemaci.cz, www.bemaci.cz
pondělí - pátek 7:00 - 16:00 hodin.

Léto je nejvhodnější doba na opravu komína nebo 
na stavbu krbu či krbových kamen. Přijďte si vybrat 
vše potřebné k certifikovanému výrobci komínových 
systémů, společnosti Bémáci s.r.o, do Ondřejova. 
nabízíme zajímavé ceny, široký sortiment 
zboží, flexibilitu a možnost objednání veškerých 
potřebných prvků v krátkých dodacích lhůtách.

PRÁZDnIny ve Světě dětí na dlani

Svět dětí na dlani, Černokostelecká 2205, Říča-
ny (parkoviště vedle obchodu LIdL), 
Tel. do recepce: 323 605 426, 602 540 115, 
www.svetdetinadlani.cz, bc@svetdetinadlani.cz

Během prázdnin jsme pro vás připravili kurzy 
plavání za ceny až o 30% nižší! Zvolit můžete plavání 
pro rodiče s dětmi od šesti měsíců nebo plavání 
pro děti od čtyř let bez rodičů. nabízíme kurzy 
s plaváním jednou týdně, ale také intenzivní kurzy 
s plaváním každý den.
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stání pro auta vyrobíme 
rychle, kvalitně a podle 
vašich představ
Nemáte garáž a přemýšlíte, jak vyřešit stání pro auto, aby bylo 
chráněno před nepřízní počasí? Vyberte si v našem internetovém 
obchodě přístřešek pro auto.

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

lena

oskar

Za své zboží ručíme a poskytujeme dvouletou záruku.

www.fitnessaquapalace.cz

LETNÍ FITNESS 
permanentka

www.fitnessaquapalace.cz

LETNÍ FITNESS 
permanentka

Cvičte a čerpejte výhody 
Fitness a Vodního světa

po celý měsíc!
Fitness Aquapalace Praha

recepce tel.: +420 271 104 132 
e-mail: fitness@aquapalace.cz

Otevírací doba: pondělí až pátek 6:00 – 23:00hod.
sobota a neděle 7:00 – 23:00 hod.

NOVINKA

1505_FI_45_Zaprazi_Inzerat_pulka_Fitness.indd   1 25.5.2015   16:30:26

již od 8 407 Kč s DPH*  
a předplaceným servisem na 5 let 

Nová ŠKODA Superb

www.tukas.cz

nebo 599 900 Kč vč. DPH

* Orientační splátka od ŠkoFINu, Splátka předem 35 %, doba splácení 60 měsíců, úroková sazba 5,50 %, RPSN 11,16 %.  
   Předplacený ŠKODA servis standard 5 let/100 tis km.

TUkas_NovySuperb_inzerce 204x142.indd   1 15.05.15   15:57

potřebujete řidičský či profesní průkaz?

Autoškola Říčany, Černokostelecká 
526/55a, tel.: 606 907 544, 776 786 231
 e-mail: autoskola@ridicak-ricany.cz
úřední hodiny: pondělí 14:00 - 18:00
středa 14:00 - 18:00. Ostatní časy 
individuálně po telefonické dohodě.

potřebujete řidičský či profesní průkaz?
autoškola KuKY, která může nabídnout 
více než 15 let zkušeností v oboru, nyní 
otevírá v Říčanech novou provozovnu 
a těší se na nové klienty. Najdete ji 
snadno – sídlí na Černokostelecké ulici 
hned vedle provozovny CZC.cz. 
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Prodejnu a pilu Ondřejov najdete ve směru od 
Mnichovic hned na kraji Ondřejova po pravé 
straně. Kontakt: AVYdON s.r.o., K Votavce 111, 
Ondřejov, tel: 323 649 221,725 320 568 mail: 
avydon@avydon.cz, www.avydon.cz

Modřínové terasy a zahradní 
nábytek od avydon
Společnost aVYDON z Ondřejova nabízí 
kompletní sortiment výrobků ze dřeva - 
OSB desky, palubky, plotovky, spárovky, 
latě, hranoly, prkna, řezivo a také palivové 
dřevo, brikety a pelety. V prodejně si 
můžete vybrat i hotové výrobky jako jsou 
zahradní sety či lavice.

Pískoviště lze jednoduše uzavřítStůl měří 250 cm!

Auris_kveten_2015_Tsusho_Praha_210x297_CZ.indd   1 21.05.15   12:40

Rychlá čistírna oděvů, Černokostelecká 82/92, 
Říčany, tel.: 323 601 350, www.cisteniodevu.cz 
Kromě služeb praní a čištění také nabízíme anti-
alergické ložní prádlo španělské firmy Velamen®. 

rychlá čistírna oděvů v Říčanech patří 
mezi nejmodernější v ČR
Za dobu své působnosti se říčanská čistírna 
stala nejmoderněji vybavenou čistírnou 
v České republice a stále investuje do 
nejnovějších technologií. rychlá čistírna 
oděvů působí v předsednictvu asociace 
prádelen a čistíren (apaČ). 
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Zveme Vás do firemní prodejny 
a předváděcího centra

VARES Mnichovice a. s., Pražská 539, Mnichovice
Otevřeno: po–pá 9:00–17:30 • so 9:00–15:00

 

VÁŠ ZNAČKOVÝ SEKÁČ MŮŽE MNOHEM VÍC
Naložte mu … nechte ho hrábnout … a za odměnu se může poválet …

85 990
79 990 

54 990 
49 990 

111 900
89 900

129 900
109 900

39 990 

NAKUPTE STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍMO OD VÝROBCE

od 5 090 od 4 490 od 6 490 

Výroční SLEVAVýroční SLEVA

Výroční SLEVA Výroční SLEVA
STIGA

VÍTĚZNÁ VOLBA

Díky 25 letům zkušeností s vlastní výrobou vidíme „pod pokličku“ zahradní a farmářské techniky 
a tak Vám poradíme nejen jako obyčejní obchodníci, ale jako skuteční znalci v oboru. 

Tel: 323 631 333 • info@vares.cz • www.vares.cz

 » John Deere X135R
• Dvouválcový 

motor Briggs & Straton, 
16,5 HP 

• Hydrostatická 
převodovka

• Dvounožové sečení 
se záběrem 92 cm

• Litinová přední náprava
• Sběrací koš o objemu 

300 litrů

 « John Deere X155R
• Dvouválcový 

motor Briggs & Straton, 
18,5 HP 

• Hydrostatická 
převodovka

• Dvounožové sečení se 
záběrem 107 cm

• Litinová přední náprava
• Sběrací koš o objemu 

300 litrů

 Stiga Combi 1066 HQ
• Motor Briggs & Straton, 9 HP 
• Hydrostatická převodovka
• Sečení se záběrem 66 cm
• Sběrací koš o objemu 150 litrů
• Zdarma ke stroji mulčovací 

vložka, nabíječka baterie 

 Stiga Estate 3084 H 
• Motor Briggs & Stratton 13,5 HP
• Hydrostatická převodovka
• Dvounožové sečení se záběrem 84 cm
• Sběrací koš o objemu 240 litrů
• Zdarma ke stroji mulčovací vložka, 

nabíječka baterie a zadní závěs

 Stiga Estate 6102 HW 
• Motor Briggs & Straton, 22 HP 
• Hydrostatická převodovka
• Dvounožové sečení se záběrem 102 cm
• Sběrací koš o objemu 320 litrů
• Zdarma ke stroji mulčovací vložka, 

nabíječka baterie a zadní závěs

	  

aquarius invest cz spol. s r.o. - provozovna Všechromy 82
(150m od nájezdu na D1,exit 15)

Výroba a prodej: plastové vodoměrné šachety, žumpy, jímky na dešťovou a odpadní vodu. 
tlaková kanalizace, jímky s filtrem a čerpadlem pro závlahu, zakázková výroba
Prodejní doba: Po – Pá: 8.00 – 16.00 hod., nebo po dohodě

telefon: 323 642 032, 602 285 554
www.aquariusinvest.cz 
aquarius@aquariusinvest.cz

Zveme Vás na další ročník
výtvarných kurzů pro děti
v roce 2015 v těchto termínech:

13. – 17. července
20. – 24. července
10. – 14. srpna
17. – 21. srpna
Těšíme se na Vás!
bližší informace na

www.letniakademie.cz

sportovní příměstské tábory v oáze Říčany

Bližší informace na webových stránkách 
www.oazaricany.cz. nebo v recepci 
(tel.: 323 601 170).

Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém 
areálu během letních prázdnin oblíbené 
příměstské tábory. pokud chcete, aby 
vaše děti strávily aktivní prázdniny plné 
sportu a pohybu, neváhejte a přihlaste se 
již nyní – zbývají poslední místa J 

alfíkovy tipy a rady

Zahradnictví Alfík je v Louňo-
vicích u silnice Kutnohorská 
(na první hrázi). Otevírací 
doba v březnu je : po-so 9.00 
až 17.00, ne 9.00 až 12.00 hod. 
Tel. 606 494 939, 723 516 513.

Nastalo léto a s ním bouřky 
a déšť. Osázené truhlíky, zelenina, 
okrasné keře a záhony s trvalkami 
potřebují vaši péči.

 
Dinopark

Aquarium

 

Vážení rodiče, 
Nabízíme účast dětem ve věku 
od 5 do 10 let v prázdninovém 
kempu Magic Hill.
Kde: 
Budovy mateřské školy 
Magic Hill, Dunajská ulice, Říčany
Kdy: 
Červenec 2015 denně od 8:30 
do 17 h. 
Turnusy jsou týdenní, je možno 
docházet na jednotlivé turnusy 
případně na celý měsíc.

Program: 
Dvojjazyčná výuka, zábavné hry 
a projekty pod vedením zkušených 
učitelů Magic Hill.
Celodenní strava (svačina 2x denně, 
oběd a pitný režim).
Turnusy od – do: 29.6. -  3.7., 
7.7. – 10.7., 13.7. – 17.7., 
20.7. – 24.7., 27.7. – 31.7.2015  
Cena za týdenní turnus:
3 950 Kč, Sleva 10% na druhého 
sourozence a v případě účasti na 3 
a více turnusech.

We would like 

to inform you 

of 

Magic Hill

Summer 

School in July 

2015.

5 weeks of 

games, art, 

trips,

outdoors, sun.

Témata 

letošních 

turnusů:

Voda kolem nás,  

Svět barev, 

Ze života 
hmyzu 

a další.

Jde nám o děti

U  2013 SUMMER SCHOOL
www.magic-hill.cz

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

JULY 2015 SUMMER SCHOOL

vetešnictví 
u kopretinky 

prodej nového a použitého zboží na 
ploše více než 400 m2

Komtakt: Na dolách, Mukařov-Srbín 
(bývalý Music bar Kravín), otevírací doba: 
pátek 16:00 - 19:00 hod., 
sobota 9:00 - 16:00 hod. Neprovozujeme 
komisní prodej, pouze výkup za hotové po 
předchozí domluvě na tel.: 736 674 252.
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Dřevěné pelety – bílé (bez kůry) z čistého suchého 
smrkového dřeva (piliny a hobliny) – certifikováno 
dle ENplus A1 (EN 14961-2) vyrobené v ČR. 

Aktuální ceny na www.espedi.cz nebo na tel.: 
608 611 208, 777 283 009, 777 283 003.

Sklad v Olešce u Kostelce nad Č. lesy v bývalém JZD. 
Baleno v 15kg pytlích. Na paletě 1050 kg.

Pelety ⌀ 6 mm

jarní slevy

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

PRODEJ
www.ondrejov.com

VENDULA MIKOLÁŠOVÁ
CESTOVNÍ AGENTURA

 SKVĚLÉ SLEVY  POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PO CELÉM SVĚTĚ 
 KLASICKÉ I EXOTICKÉ DESTINACE  NABÍDKY PŘEDNÍCH 

CESTOVNÍCH POJIŠTĚNÝCH KANCELÁŘÍ

LÉTO 2015

Pražská 28, Mnichovice
tel.: 323 642 188, tel./fax: 323 640 505, mobil: 602 280 943 

email: vendula@cbox.cz, www.agentura-vendy.internet123.cz

Út - Pá   10:00 - 12:00
14:00 - 17:00

So     9:30 - 12:00

210x100x5
2730

OpraVY CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS

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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

Prodej 
palivového dřeva

Martin Filip, Říčany u Prahy 

tel.: 602 388 435
www.drevoricany.cz
kvalitní dřevo 

do vašeho krBu

objednávky: osobně na adrese strančice, hrdinů 381 po-pá 7:00-15:00 
telefonicky 323 640 122, 777 300 206 nebo emailem: jdvorakuhelnesklady@seznam.cz

ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu 
z ceny montáže

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

www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA
4 ROKYŽALUZIE 

SUCHÝ

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

slevy

legner hotel zvánovice
 – lesní lázně (praha-východ)

přijme brigádníky nebo Hpp na pozice
úklid – pokojská, obsluha restaurace 
– číšník/servírka, recepce - recepční

Tel.: 724 104 148 nebo 323 649 679
zvanovice@legner.cz, www.lesnilazne.cz

KOupíM MaLOTraKTOr 
Vari-Terra i V HOrŠíM STaVu.

tel: 777 428 234

Tepelná čerpadla Toshiba, Daikin.
Čerpadla s dlouhou životností, vysokým 

výkonem a malým příkonem.

Výpočet tepelných ztrát ZDARMA. 
Návrh řešení ZDARMA.

• Prodej, montáž a servis do 24 hod.
• Výpočet tepelných ztrát ZDARMA. 

Návrh řešení ZDARMA.
• Tepelná čerpadla a solární systémy vám zaručeně ušetří 

až ¾ nákladů za vytápění domu a ohřev vody. 
• Možnost prohlídky vzorového domu v Doubravčicích.

Máte zájem o tepelné čerpadlo? 
Chcete se nezávazně dozvědět více informací? 

Stačí jen zavolat 776 111 011.
e-mail:info@verdeon.cz 

www.verdeon.cz

čalounictví
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

OÁZa Říčany pŘiJMe na hlavní pracovní 
poměr údržbáře/správce sportovního 

areálu. Časová flexibilita, řidičský průkaz 
skupiny B, pracovitost. Nástup ihned. info 

na tel.: 731 192 109.
Hledám paní na průběžnou 
údržbu záhradních záhonů 

v Mnichovicích. 
Tel.: 606 470 756

Do skladu se sídlem v Průhonicích, 
přijmeme skladníka/ci, 

administrativní pracovnici 
na HPP.

Kontakt: vera.
chaloupkova@123shop.cz

602 123 049

Hledám hravé, energické a spolehlivé 
pomocníky se smyslem pro legraci do 

domácnosti s dětmi v dopol. i večerních 
hodinách. Vhodné pro mladé lidi z blízkého 

okolí. Více info na tel. 775 850 212 nebo 
mailu d.kamasova@seznam.cz

Rozšiřujeme nabídku 
o výběr kalifornských 
a argentinských vín.
v prodeji jsou nově 

vína z vinařství 
Štěpánek a BIO vína 

z vinných sklepů 
Kutná hora.
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VÝMĚNA SKEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČENÍ VOZU 

ZDARMA

210x100x5
2730

Zemní práce
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
prodej: písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.comcz

kamenictvijordan@seznam.cz

tiChovSkÝ
ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

Nabízíme:
● 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

Tel: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz 

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

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

BeTON Strančice s. r. o.

b
e

to
n

á
rk

a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice 
Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

Renault Espace: spotřeba 4,2–7,8 (l/100 km), emise CO2 119–140 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze 
ilustrativní.

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město, 
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 889
www.dealer.cz

Užijte si výjimečnou obratnost a stabilitu nového 
vozu Renault ESPACE se systémem 4Control®, 
aktivním řízením všech čtyř kol.

Objevte cestu Kevina Spaceyho na espace.renault.cz

Renault ESPACE
 Make your time great

Nový

Renault doporučujeRenault doporučuje renault.czrenault.cz

indiEspaceJizda2015-285x217.indd   1 14.04.15   16:22

auto-Pilař s.r.o., Černokostelecká 268, říčany, tel. 323 601 186 
www.auto-pilar.cz, info@auto-pilar.cz, prodej@auto-pilar.cz

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

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

SO  10.00-18.00     NE  10.00-17.00

Nové ročníky vín v prodeji.
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NOVĚ AUTORIZOVANÝ 
SERVIS VOLKSWAGEN 

AUTORIZOVANÝ SERVIS 
A PRODEJ VOZŮ ŠKODA

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

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

Dopřejte si skutečný 
full service v profesionální 
péči týmu Auto Opat

Při servisní prohlídce u nás: 
náhradní vozidlo a mytí vašeho vozu 
ZDARMA!

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

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

210x100x5
2730

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

Obkladačské a ostatní stavební 
práce, štuky, sádrokarton, 
omítky, pokládka podlah, 

malířské práce, 
bytová jádra.

kosnar4@seznam.cz
Václav Košnar – 603 853 307

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání a údržba zahrad
sekání trávy, vertikutace...

731 160 030
www.zahradypittner.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

hotel pavilon 
Říčany přijme 
zkušeného kuchaře 
na hlavní pracovní poměr. 
bližší informace na 
tel.: 777 63 68 53.
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