zdarma
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Časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou
Info pro vás (str. 23)
Proč nakupovat dovolenou v CA Invia Říčany?
Prodáváme zájezdy za stejné ceny jako
pořádající CK. Můžete si vybrat z nabídky
zájezdů více než 300 pojištěných CK.Jen
klienti Invia.cz získají ke všem zájezdům
ZDARMA unikátní pojištění.

Díky MAS Říčansko vznikla
i stezka Vodnické vycházky

Stále hledáme další projekty, které můžeme podpořit.
Zprávy z obcí (str. 5)

Nízkoenergetické Bydlení Úvaly
nabízí plnou občanskou vybavenost,
krásnou okolní přírodu a zároveň
výborné spojení do centra Prahy.
V případě zájmu volejte 800 10 11 22.
Bližší info: www.bydleniuvaly.cz.

Dopravní situaci
v Uhříněvsi může zlepšit
Hostivařská spojka
navázaná na trasu
Pražského okruhu
v úseku D1-Běchovice

Úvodník

Dodávky a užitkové vozy Fiat vám dodá
Autocentrum Roškota-Janoušek v Křenicích
Svět práce se změnil. Základem je efektivita, technologie,
spolehlivost a robustnost, ale neméně důležité jsou flexibilita,
komfort a styl. To je důvodem, proč je tu nové Ducato, ideální
vozidlo na práci, která se neustále mění. Nové Ducato se lehce řídí,
je bezpečné a vždy připravené vám pomoct v každé situaci, přičemž
za každých podmínek se přizpůsobí vašim potřebám. Nové Ducato,
to je nová generace vašeho podnikání.

Přeprava rozměrnějších nákladů vyžaduje dostatečně velké
užitkové vozy, ale také spolehlivost
a rychlost – a to vše v sobě spojují
právě dodávky Fiat Professional,
které se oprávněně řadí mezi nejlepší na trhu. Přijďte si vybrat ze široké nabídky užitkových vozů Fiat
do Autocentra Roškota – Janoušek
s. r. o. v Křenicích.
Vybrat si můžete například lídra
ve svém segmentu − FIAT DUCATO, jenž může nabídnout více než
30 let zkušeností, inovací a výzkumů. Vybrat si můžete verze pro
přepravu různého nákladu, osob,
nebo kabiny a dvojkabiny s valníkem nebo různými druhy skříňových nástaveb.
Nový FIAT DUCATO drží rekord ve své třídě. Šířka jeho nákladového prostoru je 187 cm a šířka
mezi podběhy dosahuje úctyhodných 142 cm. Díky snížené výšce
nákladové hrany je maximálně
usnadněna manipulace s nákladem. Výška nákladové hrany je
pouhých 54 cm nad zemí. V přípa-

Připomínám, že máme nové webové stránky,
které pravidelně aktualizujeme, takže je nezapomeňte sledovat.
Krásné léto přeje
kolektiv Zápraží

dě, že je vůz vybaven polohovacím
pneumatickým zavěšením zadní
nápravy, lez snížit nákladovou hranu na pouhých 46 cm.
Dvě řady FIAT DUCATO
■ Fiat Ducato s 3 − 3,5t celkové
hmotnosti s objemem nákladu
(8 až 15 m³)
■ Fiat Ducato Maxi s 3,5 − 4 t s objemem nákladu (11,5 až 17 m³)
a extrémní zátěží (až 2400 kg na
zadní nápravu)
Inovace a vylepšení
Vývoj nového vozu Fiat Ducato byl
zaměřen zejména na usnadnění
a zpříjemnění práce s tímto vozem. Oproti předchůdci může disponovat velkým množstvím inovativních řešení, jako například:
elektronický stabilizační systém
(ESC), systém varování při vybočení z jízdního pruhu, rozpoznávání dopravních značek, světelný
a dešťový senzor, posilovač řízení
s proměnným účinkem, tempomat
kombinovaný s omezovačem rych-

Milí čtenáři!
Dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo, ve kterém najdete spoustu zajímavých
a potřebných informací. Užijte si prázdniny
a v září opět nashledanou.

Setkání spolužáků po 59 letech
Před nedávnem se nám podařilo uskutečnit setkání spolužáků ze základní – tehdy obecné
a měšťanské školy v Mnichovicích. Asi se divíte, proč říkám podařilo. Nebylo totiž vůbec
lehké po 59 letech najít „děvčata a kluky“, o kterých jsem – kromě 9 z nich - neměla žádné
informace. Jen pár starých fotografií z 1.-5. a pak 8. třídy. Naštěstí mi pomohli spolužáci
dalšími fotografiemi a nějakými jmény a informacemi. Hledání, telefonování, dopisování,
dojíždění bylo časově náročné, mnohdy skoro dobrodružné – ale nakonec jsme se sešli!

tiráž
ZÁPRAŽÍ,
časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou

Vyhovovalo by vám spíše něco menšího? Vsaďte na další
užitkové vozy, které vám rádi předvedeme − Fiat Fiorino,
Fiat Doblo nebo Fiat Scudo.
Autocentrum Roškota – Janoušek s. r. o. v Křenicích tradičně
nabízí veškerý sortiment osobních i užitkových vozidel FIAT za
nejlepší ceny. Autocentrum poskytuje profesionální servis také
vozům Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep a Dodge, včetně dodání originálních náhradních dílů.
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losti, moderními multimediálními
autorádii s barevným dotykovým
displejem a Bluetooth nebo kamerou pro výhled dozadu a mnoha
dalšími.
Vyšší výkon a nižší spotřeba
Moderní motory pro Fiat Ducato vás nadchnou. Jedná se o 16-ti

ventilové vznětové motory s přímým vstřikováním paliva typu
Multijet Common Rail přeplňované turbodmychadlem. Garantují vyšší točivý moment (od 280
do 400 Nm) při nízkých otáčkách
a hlavně nízkou spotřebu paliva.
Všechny motory splňují nejnovější
emisní normy.

e-mail: redakce@zaprazi.eu,
mobilní telefon: 774 780 140
Marketingový manažer: Hynek Kašpar,
e-mail: inzerce@zaprazi.eu,
mobilní telefon: 774 780 038
Manažer inzerce: Kamila Kašparová,
e-mail: manager@zaprazi.eu,
mobilní tel.: 601 344 588
Jednatel a ekonom: Petr Novák,
e-mail: jednatel@zaprazi.eu,

Kde nás najdete? Křenice leží na silnici č. II/101 cca 3 km u Říčan.
Kontakt: Autocentrum Roškota − Janoušek s.r.o.,
Hlavní 101, Křenice, tel.: 323 605 313 – 6
e-mail: servis@fiat-krenice.cz, fiat.krenice@seznam.cz
www.fiat-krenice.cz.

mobilní telefon 774 416 260
Grafická úprava: Studio DATOV
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Tehdy v letech 1948 – 1956 nás bylo ve třech
ročnících 111. Bohužel 41 z nás už sedí v nebeských lavicích… Ze 70 jsem nalezla 58 spolužáků, slíbilo jich přijít 42 a v den D se nás sešlo 33!
Skvělý počet, nemyslíte? Ptáte se, zda jsme se
poznali? Většinou ne, ale náš milý spolužák Jirka vyrobil ceduličky se jmény a už jsme na sebe
volali: Ahoj, Evičko, Aničko, nazdar Ráďo, Mirku! A vzpomínali jsme, smáli se, a bohužel na
nás i dolehlo, jak ten čas neúprosně běží a že by
s ním neměl nikdo plýtvat na zbytečné a špatné
věci.
Chci se ještě zmínit o něčem, co nás velmi
potěšilo. Díky vstřícnosti ředitelky ZŠ v Mni-

chovicích, paní Mgr. Marcely Erbekové, jsme
mohli navštívit jak školu v Bezručově ulici, tak
překrásně opravenou školičku v historické budově na Masarykově náměstí. Zavedla nás do
jedné z tříd, kde nás čekalo milé přivítání - děti
nás ochotně pustily sednout a pěkně nám zazpívaly. V jiné třídě nám malí školáčci předvedli, co
nacvičují na tradiční Mnichovické kramaření.
Věřte, byli jsme potěšeni a dojati…
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat paní Ing. Mirce Vojtíškové, která nás přišla pozdravit a poděkovat, že jsme na školní léta
a na Mnichovice nezapomněli.
Jaroslava Tůmová-Šustová
inzerce

LETNÍ SLEVY

Prodej a servis vozů PEUGEOT a CITROËN
AKCE - výměna oleje jen za 1990 Kč
klempírna a lakovna pro všechny značky vozů
až 50 000 kusů originálních náhradních dílů ihned k odběru
velkoobchodní ceny náhradních dílů pro neznačkové servisy

AŽ 30% SLEVY

NA ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY PRO VOZY STARŠÍ 4 LET
Čím starší je Váš vůz, tím větší slevu na originální náhradní díly dostanete.

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

05845 FIAT New Ducato billboard SK_PRESS.indd 3

Českobrodská 566, Praha 9 - Kyje
03.06.14 15:57

35%
30%
30%
25%
20%
20%
20%

Stěrače
Střešní nosiče
Tažné zařízení
Alu disky
Koberce
Vany do kufru
Parkovací asistent
a další...

Vše najdete na:

autodoplnky-domansky.cz

Dopřejte svému vozu PEUGEOT to, co si zaslouží,
a navštivte náš servis!

AUTO – Rolný v.o.s. | Brněnská 45, Olomouc | www.autorolny.cz

V NAŠEM E-SHOPU

tel.: 607 607 607
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Poradna Zápraží

Občanská poradna
Cesty integrace
www.fordfar.cz

NOVINKA - kompletní servis klimatizace pro všechny značky vozů
•plníme i nové chladivo R1234YF
•Dezinfekce klimatizace
•Na 99% odhalíme úniku chladiva
•Objednání do druhého dne
Záruční a pozáruční servis
tel.:272 705 531
Pneuservis
tel.:271 751 653

Prodej náhradních dílů
tel.:272 700 634
Prodej ojetých vozů
tel.:272 700 089

W W W. FO R D FA R .CZ

Kutnohorská 204 /8, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Chceš
auto
?
Na výlet či na chatu
Nízkonákladová autopůjčovna
vozy od 250,- Kč/den
(cena při dlouhodobém pronájmu)

ČISTÉ, BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ VOZY
Kauce pouze 5000,- Kč
Denní limit najetých kilometrů: 150km

Jak se bránit exekuci?!
S exekucí se
dnes může setkat každý. Stačí
dávno
zapomenutá pohledávka a nemusí
jít o vysokou
částku. Platební rozkaz může přijít
poštou nečekaně. Exekuci totiž lze
nařídit, i když jste se nikdy nedostavili
k soudu a nereagovali jste na výzvy
k vyzvednutí doporučených zásilek.
Pokud je váš majetek postižen
exekucí, můžete přijít o jakoukoliv
nemovitost, automobil nebo jiný
movitý majetek. Lze provést srážky ze mzdy a jiných příjmů nebo
třeba může dojít k pozastavením
řidičského oprávnění.
Způsob exekuce ukládající jinou
povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené
povinnosti. Takovou exekuci lze
provést vyklizením, odebráním
věci, rozdělením společné věci,
provedením prací a výkonů nebo
prodejem zastavených movitých
věcí a nemovitostí.
Co může exekutor zabavit
Exekutor tedy může postihnout
exekučním příkazem vaši mzdu, důchod nebo jakýkoliv jiný příjem, tedy
i sociální dávky. Exekutor může obestavit bankovní účty, vybrat úspory
ze stavebního spoření, penzijního
připojištění nebo kapitálového pojištění. Zabavit může také vaše cenné
papíry, podíly na obchodních společnostech nebo i celou firmu.
Exekutor nesmí zabavit pouze
věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných
potřeb svých a své rodiny nebo
k plnění pracovních úkolů nebo
výkonu podnikatelské činnosti

a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Jedná
se zejména o oděvy a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten,
zdravotnické potřeby a pomůcky
a hotové peníze do výše dvojnásobku životního minima.
Exekutor může zabavit téměř
všechny věci, o nichž se má důvod
domnívat, že patří povinnému.
Znamená to věci, které povinný užívá, nebo jsou uloženy v bytě, v němž
se zdržuje. Pokud to budou věci
někoho jiného, musí to tato osoba
prokázat a neprodleně podat tzv.
vylučovací žalobu k soudu, který
pověřil exekutora k vedení exekuce.
Byl mi doručen platební rozkaz… a co dál?
Platební rozkaz je druh soudního
rozhodnutí. Na jeho základě lze požadovat zaplacení peněžitého plnění. Soud může vydat platební rozkaz
i bez žádosti žalobce či bez slyšení
žalovaného. V platebním rozkazu
soud žalovanému uloží, aby do 15
dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby
v téže lhůtě podal odpor u soudu,
který platební rozkaz vydal.
Možnost žádat o vydání platebního
rozkazu bez soudního jednání umožňuje věřiteli rychleji vymoci svůj dluh
a slouží, vzhledem ke zdlouhavosti
soudních sporů a zahlcenosti českých
soudů, k urychlení procesu.
Upozorňujeme na patnáctidenní lhůtu, která počítá od následujícího dne ode dne doručení. Platební rozkaz, proti němuž nebyl
podán odpor, má totiž účinky pravomocného rozsudku. Pravomocný platební rozkaz je tedy samotným exekučním titulem.

V případě, že potřebujete pomoci se sepsáním odporu, navštivte naši
Občanskou poradnu, rádi vám pomůžeme, naše služby jsou zdarma.
Pro objednání k nám volejte 312 315 284 nebo pište na
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz. Odpor můžete také sepsat sami
nebo se objednat u vámi zvoleného advokáta.

Tento projekt byl podpořen
Československou obchodní bankou, a.s.

ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu
ZÁRUKA
ŽALUZIE 4 ROKY
z ceny montáže
SUCHÝ

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ
tel.: 728 863 201
www.zaluzie-suchy.cz

Dopravní situaci v Uhříněvsi
může zlepšit Hostivařská spojka
Uhříněves - Plán na obchvat
Uhříněvsi nebyl nikdy snadnou záležitostí, své by o neúspěšném prosazení této stavby mohli vyprávět
nejen všichni starostové od roku
1990, ale i dřívější předsedové národního výboru.

ny podklady pro upřesnění vedení
trasy, ale i charakteru této stavby.
V brzké době má být vyhlášena
soutěž na dodavatele projektové
dokumentace. Cílem MČ Praha
22 je, aby tato stavba co nejméně
narušila oblast mezi Podleským

„Již od roku 2000, kdy začal platit
současný územní plán hl. m. Prahy, je
zřejmé, že jedinou a reálnou možností našeho obchvatu je „Hostivařská
spojka“ navázaná na trasu Pražského
okruhu v úseku D1-Běchovice. Bohužel, tato jihovýchodní část okruhu
stále nebyla ani stavebně povolena,“
uvedl starosta MČ Praha 22 Martin
Turnovský. „Je to těžce pochopitelný
příběh a neváhejme říci i ostuda našeho státu, který jako jeden z mála evropských zemí nebyl schopen vyřešit
obchvat svojí metropole.
Pevně věříme, že tentokrát rozum zvítězí, stavba 511 D1 – Běchovice bude v dohledné době zahájena a rovněž tak i „Hostivařská
spojka“, která uleví i Dolním Měcholupům. Nyní jsou zpracovává-

rybníkem a uhříněveskou Oborou.
Budeme požadovat, aby se jednalo
pouze o dvouproudou komunikaci
s rychlostním omezením, aby byla
uspokojivě vyřešena návaznost
cyklotras a turistických cest, musí
být zajištěn biologický most mezi
Podleským rybníkem a Oborou
a komunikace nesmí ohrozit přirozený rozliv přívalových vod v záplavovém území Říčanského potoka. Důležitou součástí musí být
funkční protihluková ochrana pro
obytná, ale i rekreační území dané
lokality. Úkoly pro projektanty to
jistě nejsou snadné, ale jedná se
o komunikaci, která musí přinést
mnohonásobně více užitku než
negativ, a proto ani její přípravu
nesmíme podcenit.“
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Zprávy z obcí

Info pro vás

Milé dámy, myslete občas jen na sebe…
...nechte se hýčkat a dopřejte si profesionální ošetření pleti – a to zcela
bezplatně. Diagnostiku pleti včetně hloubkového ošetření a nalíčení kvalitními
přípravky vám provede kosmetická poradkyně a vizážistka Monika Novotná
v salónu Face Factory v Říčanech. Stačí jen zavolat a objednat se!

Moniko, na co se mohou dámy
těšit v rámci bezplatného osobního poradenství?
Nejprve provedu diagnostiku pleti
a pak následuje vyčištění, regenerace a hydratace pleti. Potom vybereme správný odstín make-upu a provedu denní líčení. Dámy i mladé
slečny dostanou základní doporučení, jak se o svůj typ pleti starat.
Jaké další služby v salonu poskytujete?
Pokud jsou klientky spokojeny,

mohou se objednat na kurz líčení.
Ten probíhá tak, že si popovídáme o barvičkách, domluvíme se,
jaké líčení žena upřednostňuje, co
jí bude nejvíce slušet a pak už se
učí pod mým vedením sama sebe
nalíčit. Věnujeme se správnému
nanášení podkladové báze, pudru,
tvářenky a samozřejmě i líčení očí,
rtů a obočí.
Proč by si měly ženy nechat při
výběru kosmetiky poradit?
Pokud si kupujete kosmetiku v ob-

chodě, nemáte většinou možnost
si ji vyzkoušet nebo dostanete malý
vzoreček bez jakýkoliv informací,
jak a kdy přípravky správně používat, jakými produkty je doplnit,
aby byl efekt co největší. Může se
i stát, že vám drahý krém nebude
vyhovovat, ale peníze vám nikdo
nevrátí. Já poskytuji záruku spokojenosti, což znamená, že pokud
ženě přípravky nebudou vyhovovat, vyměním jí je za vhodnější,
případně vrátím peníze. Jde mi
o to, abych každé ženě vybrala
přípravky přímo na míru a ona tak
byla maximálně spokojená.

Navštivte jedinečné zahrady
za zvýhodněnou cenu

Máte chuť na změnu?! Přihlaste se do
naší soutěže PROMĚNY. Stačí poslat
SMS nebo e-mail ve tvaru celé jméno
a věk a pokud budete vylosovaná, získáte proměnu zahrnující celkové ošetření pleti vč. nalíčení.

Pro milovníky krásných parků, vzácných dřevin
a okouzlujících květin je určena novinka Garden Pass
− zvýhodněná vstupenka do Průhonického parku,
Botanické zahrady hl. m. Prahy a Dendrologické
zahrady v Průhonicích. Opravňuje vás k jednomu
vstupu do všech tří areálů (v Botanické zahradě do
tropického skleníku Fata Morgana i na venkovní expozice, v Průhonickém
parku do Botanické zahrady a Artinpark Gallery). Vstupy nemusí být
uskutečněny v jeden den – karta je platná až do 31. 10. 2015. Garden Pass je
v prodeji v pokladnách všech tří institucí.

Těším se na vás – Monika Novotná,
salón Face Factory, Černokostelecká 616, Říčany, tel.: 728 310 012,
e-mail: info@makeup-art.cz,
www.makeup-art.cz

Stále je čas na výsadbu zeleniny a bylinek
Zahradnictví Jandl patří mezi největší pěstitele
v regionu. Najdete ho v Dobrém Poli u Kostelce
n. Č. l., kam si můžete přijet vybrat z bohaté
prázdninové nabídky.

Uhynula vám zelenina?
Pokud vám uhynula sadba zeleniny, přijďte si
k nám ještě vybrat za dobré ceny. Nabízíme různé druhy rajčat, včetně mini odrůdy na balkóny
a na terasy, okurky, stále plodící jahodníky, papriky a další. Naší výhodou je, že si rostliny pěstujeme sami v našich skleníkách. Můžeme tak
garantovat nejen kvalitu, ale i nízké ceny. Při
pěstování věnujeme maximální pozornost zajištění podmínek zdravého růstu, abychom se vyhnuli plísňovým a jiným houbovým napadením
a živočišným škůdcům.
■ Přijďte si vybrat ze širokého sortimentu balkónových a záhonových květin (trvalek i let-

copy, bidens, fuchsií nebo gazánií, které jsou
velmi odolné proti přímému slunci. Do záhonů se hodí afrikány, zinie, celósie, verbeny,
různobarevné astry, hledíky, starček a další.
Aztécké sladidlo a kari koření Aladin
■ Vybrat si u nás můžete velké, zdravé sazenice - majoránky, saturejky, levandule,
rozmarýnu, petržele, tymiánu, měsíčku,
yzopu, šalvěje, stévie, máty. Také máme
kari koření Aladin, což je oblíbená bylinka
ve Středomoří a Indii, a aztécké sladidlo
neboli Alojsii.
Aloysia triphylla neboli aztécké sladidlo

niček) – máme přes 40 druhů. K dostání jsou
různé barevné odstíny petúnií, surfínií, ba-

Zahradnictví Jandl s.r.o. - Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi, tel: 736 630 119, 736 630 120,
email: zahradnictvi.jandl@seznam.cz,
www.zahradnictví-jandl.cz.

inzerce

Průhonický park je Národní
kulturní památkou a památkou
UNESCO a rozkládá se na ploše
250ha a čítá na 30km turistických
cest. Park je cenný jak z hlediska
umělecko-historického, tak i dendrologického jako sbírka domácích
a cizokrajných dřevin, výjimečnou
sbírkou rododendronů, kosatců,
kulturních růží, pivoněk a dalších.
Na zámku návštěvník nalezne stálou expozici „Průhonický zámek
a park – dílo přírody a lidského
ducha“, galerii současného umění
ARTinPARK či nekuřáckou a bezbariérovou kavárnu Taroucafé.
Více info www.pruhonickypark.cz
Botanická zahrada hlavního
města Prahy je oázou klidu, kde si
odpočinete od shonu velkoměsta.
V magické zahradě s dvaadvaceti
tisíci druhy rostlin naleznete rozsáhlé venkovní expoziční plochy
s Japonskou zahradou, Pivoňkovou
loukou, expozicemi „Severoamerická polopoušť“ a „Pivoňková lou-
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Sochařské symposium
se vydařilo

ka“ a historickou vinicí sv. Klára.
Svět exotických rostlin představuje
směle projektovaný tropický skleník Fata Morgana. Botanická zahrada je ideálním místem pro uklidňující procházku i rodinný výlet
− www.botanicka.cz
Dendrologická zahrada v Průhonicích na 70 ha plochy soustřeďuje více než 7 000 druhů a odrůd
otužilých rostlin. Mimořádně
bohaté jsou zejména zdejší sbírky
rododendronů, růží, okrasných
jabloní, šeříků nebo trvalek. Zahrada je jedinečná svým uspořádáním, které reflektuje použití rostlin
v zahradnické tvorbě, a ukázkami
současných trendů pěstebních
technologií. Pravidelně zde probíhají sezónní výstavy tulipánů, lilií
a jiných květin. Návštěvníci mají
navíc možnost zakoupit si řadu
rostlin v místní prodejně − www.
dendrologickazahrada.cz
Více na www.gardenpass.cz nebo na
facebookovém profilu
Garden Pass.

Chocerady − Nultý ročník třídenního Sochařského symposia,
který pod záštitou obce proběhl 5.
– 7. června, se vydařil. Počasí bylo
krásné a tak mohly před zraky početných návštěvníků vznikat před
MC Sluníčko a obecní knihovnou
sochy ze smrkového, kaštanového a lipového dřeva, které sochaři
dostali k dispozici od obce. „Symposia se zúčastnili tři absolventi
VŠUP v Praze Pavel Griz, Radek
Krédl a Dalimil Vrtal, dále pak
dospělí studenti výtvarného oboru
choceradské pobočky ZUŠ J. Suka
Benešov a také zájemci z řad veřejnosti, které nalákala atmosféra
celé akce,“ uvedla organizátorka
akce Lucie Vrtalová. „Sochaři neúnavně pracovali a z velkých kmenů
se začaly pomalu rýsovat překvapivé objekty − např. obří buřty,

pejsek nebo trojkolka. Přestože
někteří pracovali na dřevěné soše
poprvé, všechny vzniklé objekty
jsou osobité a mají duši. Tři sochy
byly vybrány a nyní jsou umístěny
u vstupu na dětské hřiště. V průběhu léta přibudou některé další.
Jak vznikl nápad uspořádat sochařské symposium?
Inspirací mi byla účast mého
muže na podobných akcích ve
Finsku a Francii. Nápad podpořila starostka Eva Bubnová
a také učitelka výtvarného oboru
Základní umělecké školy J. Suka
Benešov Mirka Bažantová se
svými studenty. Všem, kdo se na
vzniku a průběhu symposia podíleli, děkuji. Snad se nám v budoucnu podaří podobnou akci
zopakovat.

Bohatý doprovodný program symposia zahájila v sobotu odpoledne
vernisáž výstavy prací studentů výtvarného oboru ZUŠ J. Suka Benešov, po které následovala výtvarná dílna pro děti. V knihovně se
poté konala přednáška sochaře Radka Krédla a podvečerní koncert
skupiny Klec příjemně zakončil celý sobotní program.
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Rope skipping – moderní
skákání přes švihadlo

Mezinárodní hudební setkání v říčanské ZUŠ
Týden, na který jsme se celý rok
připravovali a těšili, je už za námi.
V posledním červnovém týdnu proběhlo
dlouho připravované společné setkání
muzikantů ze ZUŠ Říčany a Musikschule
Borken v projektu „Hudba nemá hranice“.

Rope skipping je moderní a zábavné skákání přes švihadlo.
Lze skákat jen tak pro radost nebo je možné v Rope
skippingu i soutěžit v rychlostním skákání nebo v různých
sestavách. Pokud vás nový a atraktivní sport zaujal, navštivte
SKC Ondřejov, kde „švihadla“ trénuje Ivana Staňková.
„Těší mě, že se v Ondřejově
utvořila prima parta dětí, které
tento sport baví,“ říká Ivana Staňková. „A také už se pyšníme prvními úspěchy – zúčastnili jsme se
soutěže Jump for joy s účastí oddílů z celé ČR a ve svých kategoriích
jsme získali zlato.
Proč byste rope skipping doporučila jako vhodný sport?
Skákáním přes švihadlo si děti, ale
i dospěláci zvýší fyzickou kondici
a posílí krevní oběh. Získají dynamickou sílu v nohách, procvičí
koordinaci pohybů a rovnováhu.
V neposlední řadě je rope skipping zábava a samozřejmě musí
děti spolupracovat, aby se sestava
vydařila. Takže trénují i týmovou
spolupráci a komunikaci. Nespornou výhodou je i to, že skákat můžete kdekoliv.
Skáče se s běžnými švihadly nebo
jsou zapotřebí speciální?
Švihadla se vyrábí ze třech typů

Náš první společný kontakt vznikl v září loňského roku, kdy na hudební festival v Borkenu
zavítal říčanský soubor ze ZUŠ „Říčanská sedma“. Z první nesmělé spolupráce se vyvinula
spolupráce opravdu velká a doufáme, že trvalá.
V Borkenu se nám dostalo vřelého přijetí ode
všech a chtěli jsme, aby děti a kolegové z Borkenu prožili stejně krásné dny v našem městě.

materiálu: provazová, kabelová
a korálková. Ta vypadají velice
efektně – jsou sestavena z navléknutých plastových měkkých korálků. Dále pak bez ručky, s krátkou
ručkou, středně dlouhou ručkou
a s ručkou prodlouženou, která se
využívá zejména pro „trikové“ skákání – freestyle, volné sestavy.
Začátečníci mají pomalejší a pokročilí rychlá švihadla. Dokonce si
švihadlo můžete objednat přesně
tzv. na míru, což ocení zejména
cvičenci vyššího vzrůstu.
Jaká jsou pravidla při rope skippingu?
Přes švihadlo skákejte zásadně
ve sportovní obuvi (nikdy ne bez
bot). Ujistěte se, že máte zavázané tkaničky. Dříve než začnete se
švihadlem jakkoliv manipulovat či
skákat, ujistěte se, že máte kolem
sebe dostatek místa. Choreografie
je vytvořena tak, aby cvičenci měli
dostatek místa, ovšem při chybném směru se švihadla mohou

srážet! Proto je nutné, aby děti
byly disciplinované a choreografii
pochopily a znaly. Nikdy nenechávejte volně pohozená švihadla
v tělocvičně, pokud se švihadlem
necvičíte, odložte je tak, aby o něj
někdo při pohybu nezakopl či
neuklouznul po rukojeti. A co je
nejdůležitější - před skákáním se

Uspořádali jsme společně dva koncerty.
Dobové renesanční a raně barokní nástroje
v originálních skladbách mohli posluchači slyšet a vidět na prvním koncertě při vystoupení
souboru historických nástrojů Saltarello, který umělecky vede Claudia Senft z borkenské
Musikschule. Před zcela zaplněným kostelem
vystoupil také Komorní orchestr ZUŠ Říčany
pod taktovkou dirigenta Josefa Brázdy a doplnil
program skladbou G.F.Händela Vodní hudba –
koncert pro orchestr.
Koncert se uskutečnil v kostele sv. Petra
a Pavla a byl krásný a pro posluchače i nezvyklý.
vždy řádně rozcvičte. Zaměřte se
zejména na oblast lýtek, kotníků
a plosky nohy. Po cvičení vždy
zařaďte komplexní kompenzační
cvičení.
Bližší info na
www.obecondrejov.cz/skcentrum

Zcela zaplněné KC Labuť tleskalo dětem
z Jugendsinfonieorchester z Borkenu pod taktovkou Beno Rickerta. Krásně zvolený a vtipný
program dokonale navodil atmosféru pro společný symfonický koncert muzikantů ze říčanské a borkenské hudební školy.
Pod taktovkou Jiřího Odcházela hráli muzikanti s obrovskou chutí. Zazněly populární
skladby, vhodně upravené pro orchestr mladých
muzikantů, skladby „od Bacha po Vlacha“,
skladby, které děti a posluchače bavily. Můžeme
to směle říci podle reakce publika a závěrečného
potlesku posluchačů ve stoje.
Prožili jsme tři krásné dny s našimi německými
přáteli, vedle společných koncertů nechyběla ani
návštěva Prahy nebo Velkopopovického pivovaru.
Doufáme, že se borkenským kolegům a dětem
pobyt v Říčanech líbil a těšíme se na další společné koncerty, které jsou na příští rok v plánu.
Při organizaci celé akce jsem se znovu ujistila
o tom, že máme ve škole skvělé děti a hlavně
skvělé rodiče, bez jejichž pomoci by se celá akce
nemohla uskutečnit.
Poděkování patří také pedagogickému týmu
ZUŠ, který pomáhal, kde se dalo a který nepočítal odpracované hodiny. Děkuji všem.
Celý projekt je finančně podpořen Městem Říčany a je realizován ve spolupráci s koordinačním

centrem česko-německých výměn mládeže Tandem za podpory MŠMT, za což také děkujeme.
Úžasnou atmosféru celé návštěvy nejlépe dokumentují fotografie Rudolfa Flachse.
Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

S Čolkem kolem světa
Mirošovice – Děti v Mirošovicích se mají! U Štičího rybníka v třicetistupňovém vedru mohly pro-

cestovat celý svět s čolkem… Tedy
s Mateřským centrem Čolek, které
každý rok připravuje skvělé dětské

inzerce

Svěřte se do péče
odborníků!

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta
stejně jako u Vašeho zdraví. A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě
u skutečných odborníků. Náš servis je navíc spojen se zajištěním známky
z technické kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění
případných závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle
platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných formalit a ušetříme
Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví.
Proto jsme se stali partnerem Nadačního fondu Petra Koukala
a jeho projektu „STK pro chlapy“.

Více informací o projektu
najdete na www.stkprochlapy.cz.
Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

M ož n o s t
STK
a emisí zd
arma.*
* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.
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Váš servisní partner Volkswagen

Servis auto Opat, s.r.o.
Komerční 467, 251 01 Nupaky, Tel.: 240 200 730
E-mail: autoopat@autoopat.cz, www.autoopat.cz

dny. Děti si mohly v Jižní Americe
vyrobit karnevalovou masku, v Austrálii pozorovaly ptáčky kivi, na vršku Mount Everestu potkaly Yettiho,
zabubnovaly si s Afričany, celou
Evropu projely jako řidiči dopravní
společnosti, osvěžily se u Niagarských vodopádů a na Antarktidě si
s tučňáky dopřály křupavou rybku.
No nezávidíte jim?
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Říčansku pomáhá práce na kr aji

Senohrabské pohádkování
letos již podvanácté

Infrastuktura našeho regionu se v posledních letech výrazně
zkvalitňuje. Obnovují se komunikace, vznikají nové školky, rozšiřuje
se kapacita škol, parky a také nové volnočasové areály. Zásluhu na
tom má nejen vedení jednotlivých obcí, ale také Středočeský kraj.
„Bez spolupráce by to nešlo,“ říká Ing. Miloslav Šmolík - krajský
zastupitel našeho regionu a říčanský zastupitel Říčan.
Na co jste se zaměřil po svém
zvolení do funkce krajského zastupitele?
Blíže jsem se s krajským úřadem
začal seznamovat již jako radní
města Říčany, když jsem v roce
2010 začal s náměstky pro dopravu řešit opravu silnice č. 101. Následovala jednání na ministerstvu
dopravy podpořená peticí občanů
pro urychlenou dostavbu obchvatu
Prahy. S Ředitelstvím silnic a dálnic jsem dojednal realizaci prvního
tichého asfaltu ve středních Čechách na Černokostelecké.

Mnichovické kramaření Extra
Mnichovice - Sedmáci z mnichovické školy se letos samostatně
pustili do organizace letošního již
15. ročníku Mnichovického kramaření a spojili ho s benefiční akcí na
podporu vybudování nového multifunkčního hřiště Podhorky. V sobotu 30. května pak vše vypuklo – od
soutěží pro děti přímo v areálu starého hřiště až po celodenní zábavný
program na mnichovickém náměstí. A bylo na co koukat – na podiu se
střídali malí i velcí umělci převážně
z řad mnichovických občanů. Výtěžek z této akce na hřiště Podhorky se přiblížil téměř 100 000 Kč.
A k tomu ještě přislíbil další podporu i generální ředitel firmy Mountfield Ing. Ivan Drbohlav. Za každou
1 Kč, o kterou se přičiní sami žáci,
přidá firma Mountfield další.

A jak hodnotí akci samotní sedmáci?
„Letošní Kramaření bylo výjimečné
v tom, že jsme ho organizovali my,
žáci 7. B. Poznali jsme, že příprava
podobné akce není vůbec jednoduchá. Při organizaci je potřeba spolupráce. Každý byl zodpovědný za
správné splnění úkolů. Pro nás děti,
byla příprava Kramaření velkým
krokem a zároveň velkým přínosem
do budoucna. Myslíme, že jako třída na sebe můžeme být pyšní. Překvapilo nás, jakou obrovskou částku peněz jsme byli schopni vybrat.
Jsme připraveni do toho jít znovu.“
Jménem třídy 7. B vám předem za
pomoc, sponzorské dary a podporu
moc děkujeme.
V případě dotazů se obraťte
na náš e–mail:
podportepodhorky@seznam.cz

V létě začne očekávaná rekonstrukce

Rooseveltovy ulice
Říčany - Na konci června chystá Středočeský kraj ve spolupráci
s městem Říčany zahájit kompletní opravu Rooseveltovy ulice. Jedna z nejvíce dopravně vytížených
ulic ve městě dostane nový povrch
včetně chodníků, upravené zeleně
a realizace veřejného osvětlení. Významnou část rekonstrukce, jejíž

ci D1 v délce přes 1 km bude probíhat v rámci čtyř etap. Výstavba
měla původně začít v březnu
letošního roku, nyní by rekonstrukce měla odstartovat na
konci června s tím, že potrvá cca
pět měsíců. V rámci první etapy
projde úpravou část mezi ulicemi
Kolovratská a Lipanská. V další

celkové náklady šplhají přes 40 milionů korun, financuje ROP Střední Čechy. Město se na akci podílí
částkou 6 milionů korun.
Oprava významné spojky vedoucí od křižovatky s Kolovratskou ulicí po kruhový objezd na
ulici Říčanská ve směru na dálni-

fázi přejdou stavební práce na
úsek mezi Lipanskou a Voděradskou ulici. Třetí etapa oprav
proběhne na nejdelší části silnice
mezi Voděradskou ulicí a kruhovým objezdem u hřbitova. Na
závěr se stavebníci přemístí do
lokality Kuříčko.

Jaké jsou vaše cíle v krajském zastupitelstvu nyní?
Prioritou je řešení dopravní situace. Jsou to především jednání kolem dostavby obchvatu mezi D1
a Běchovicemi, ale také příprava
dostavby D3 v našem kraji. Díky
tomu dnes například nehrozí, že
D3 povede v blízkosti Říčan. Připravuje se také revize dopravní
situace na Říčansku, která by měla
odklonit dopravu mimo obce, atd.
Nadále chci obcím pomáhat a radit, jak zdárně čerpat peníze např.

I na tento projekt jsem pyšný

z ROPu, nebo aby se podařilo
opravit silnice v celé šířce v rámci
výstavby kanalizace.
Co byste rád prosadil v Říčanech?
Říčany potřebují více celoročních
sportovišť. Je nutné vybudovat venkovní sportoviště u ZŠ u Říčanského lesa! Úprava nádražního prostoru vč. využití nádražní budovy
by našemu městu také slušela. Jen
škoda, že město nevyužilo možnosti ji výhodně získat dříve, jak jsem
prosazoval. No a samozřejmě zkapacitnit čistírnu odpadních vod – je
nemyslitelné, aby si lidé v dnešní
době museli stavět jímky.

Pljeskavica, čevabi a plněná paprika

v Hostinci v Doubku
Hostinec v Doubku má nového
provozovatele – pana Sejdoviče,
který pochází z Bosny a denně pro
vás připravuje lahůdky, kterým
určitě neodoláte. Těšit se můžete na
bosenskou kuchyni a samozřejmě
i na typicky česká jídla.
Základem všeho je gril, který je v provozu
celý týden, nejen o víkendech. Pan Sejdovič
na něm připravuje úžasná masíčka – například vepřovou panenku, krkovičku, kuřecí
pikantní prso či paličky s barbecue omáčkou
a také steak z hovězího pupku – flank steak.

Foto: Rudolf Flachs
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Co považujete za největší úspěchy ze svého působení na kraji?
Dnes bych asi řekl oprava Rooseveltovy ulice na příjezdu do Říčan,

která začne kolem 10. července. Ten
projekt nebyl vůbec v plánu, protože kraj nemá dostatek financí. Podařilo se jej však dostat do projektů
hrazených z dotačních peněz, a tak
se to nakonec povedlo. Celkově však
musím pozitivně hodnotit přidělení
prostředků pro množství projektů, které v posledních dvou letech
získaly obce z ROPu Střední Čechy. Hodně tomu pomohla úprava
hodnocení, která už naše obce tolik
neznevýhodňovala i metodických
pokynů, které rychleji a efektivněji
umožňují čerpat prostředky z tzv.
zásobníků projektů. Díky nim se
dostalo např. na školky či v poslední
době na sportovní areál v Pacově,
nebo se opravilo množství místních
komunikací v našich obcích.

Navázal jsem dobrou komunikaci i s Krajskou správou údržby
silnic. Podařilo se je přesvědčit
o nutnosti oprav některých komunikací, které by jinak ještě nějaký
čas zřejmě byly neopravené. Navíc
dnes dochází i k opravě vozovek
v celé šíři při výstavbě vodovodů či
kanalizací. Kraj na to vyčlenil loni
přes 50 mil. Kč, letos by to mělo být
minimálně kolem 70 mil. Kč.

Foto: R. Flachs

Nechybí ani grilované ryby – ochutnejte mořského vlka či pražmu královskou, mořské
plody. Každý víkend se peče selátko nebo jehně na grilu. Jako příloha se podávají pečené
brambory a také nejrůznější grilovaná zelenina, grilované žampiony s brynzou, nebo grilované papriky plněné fetou.
Pljeskavica, čevabi a mořské plody
Na grilu se připravují i klasické bosenské pochoutky čevabi a plejskavica, která se tvoří
z mletého hovězího masa a speciálního koření.
V nabídce nechybí mořské plody. „Jezdím je
nakupovat osobně, protože vím, jak má čerstvé
zboží správně vypadat a chutnat. Čerstvé nakupujeme i ryby,“ říká pan Sejdovič.
Hotovky každý den
Denně se připravují nejméně dvě hotová jídla. Nechybí česká klasika jako je vepřová se
zelím nebo svíčková, ale hosté si mohou dát
i výtečná bosenská jídla. „Hosté si oblíbili
naše plněné papriky, které připravuje jinak,
než jste u vás zvyklí. Dále zařazujeme do nabídky i sataráš.

Otvírací doba: denně od 11:00
do 23:00 hod. (když se hraje, tak déle).
Kontakt: Hostinec v Doubku, Doubek 22
e-mail: hostinecvdoubku@post.cz
telefon: 733 528 679.

■ Hostinec v Doubku se pyšní velikým
sálem s dřevěnými stropními trámy,
které celý prostor dělají útulnější
a vylepšují akustiku. Zde se pořádají krásné svatby a nejrůznější oslavy.
V případě zájmu zavolejte a my vám
vše připravíme „na klíč“.
■ Pochutnat si můžete na prvotřídní
sicilské kávě Miscela D´Oro.
■ Podáváme kvalitní lahvová vína
a piva Plzeň a Kozel.
■ Bezkonkurenční je krásná a velká
zahrádka, kterou si oblíbili zejména
cyklisté.
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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 v 39 městech a vesnicích v okolí města Říčany,
jako obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

Tipy na letní
výlety

Pojďte se projít nádhernou Říčanskou přírodou po stezkách, které pro vás
sama MAS Říčansko nebo obce a spolky z jejích dotací uskutečnily. Ke všem
cestám jsou zdarma trasy nebo sešitky pro děti, k vyzvednutí v infocentrech
nebo MAS. Když vás po cestě napadne nový projekt, napište nám.

�

FISCHERHAUS
Mit Liebe bauen.

Vodnické vycházky
Naučná stezka má 13 zastavení a lze ji rozdělit na tři samostatné části.
První vede z Ondřejova do obce Kaliště. Čeká vás poučení, ilustrace Josefa Lady, ale i interaktivní prvky pro děti. Ke stezce byly vydány sešity pro
předškoláky.
Cesty, které nás spojují
Vycházkové trasy pro rodiče s dětmi můžete projít z Babic přes Sluštice až
do Zlaté. Pohodové procházky doprovází tabule o místních historických
postavách a také herní dřevěné prvky pro nejmenší.
Po stopách kameníků
Začátek stezky je v Louňovicích na Horní návsi. Absolvovat můžete
3 okruhy (nejkratší je 7 km). Tabule s informacemi o lomech, místní tradici
zpracování kamene i zajímavostech z okolí jsou doplněny o internetovou
aplikací „tagy“, které přes mobil doplní další informace.
Kunickou přírodou
Kraťoučká naučná stezka o přírodě se nachází v obci Kunice u zámku
Berchtold. Součástí stezky je pár strašidel, v zámku také minizoo a dětské
hřiště.

Tým MAS Říčansko přeje krásné léto, foto: Pavel Peroutka

Krásné vyhlídky
Okruh s líbeznými zastaveními v přírodě a malebnými výhledy do středních Čech vede z Mnichovic na Klokočnou a přes Struhařov zpět do Mnichovic. Užijte si letní krásné vyhlídky.

Přineseme lidem
miliony, říká MASka

Líbí se vám naše nové
internetové stránky?

MAS Říčansko stále hledá smysluplné projekty vás, místních lidí, obcí,
spolků a podnikatelů, mezi které můžeme rozdělit 90 milionů korun.

Spouštíme nový webový portál. Je přehlednější, jasnější a živější. Internetová adresa www.ricansko.eu je bránou do dění v regionu a v organizaci MAS. Pozdraví vás výběr úspěšných projektů, které byly realizovány za
uplynulé programovací období. Následný přechod na PORTÁL MAS vás
přesměruje na základní informace, užitečné tipy ohledně dotací, informace
o regionální značce či projekty za nimiž stojí činnost MAS. Své místo dostal
i kalendář akcí. Chystáte událost v regionu? Dejte nám vědět na email projekty@ricansko.eu a my ji rádi zveřejníme.

„Míříme vysoko, naší intenzivní prací získáme pro region dvakrát víc
peněz než doteď. Nové období operačních programů Evropské unie se
rozjíždí a brzy bude možné žádat na nové projekty.“ říká Pavlína Filková,
ředitelka MASky. „Do poloviny léta hledáme smysluplné projekty od nás,
mezi které můžeme naše miliony rozdělit!“
Z vašich námětů již evidujeme nové třídy mateřských školek pro
obce Březí a Radějovice, úpravy a vybavení škol a školek a jejich zahrad pro Zvánovice, Říčany, Kostelec u Křížků nebo Velké Popovice,
výstavby a modernizace cyklostezek, chráněné bydlení v Říčanech
a sociální bydlení v Ondřejově, přestavbu Říčanské nádražní budovy
na kulturní centrum, projekty týkající se bezpečnosti v obcích, obnovy a výstavby lesních cest nebo pořízení lesní a zemědělské techniky.
Celkem máme sesbírané projekty za 50 milionů korun, které budeme
umět podpořit. Ještě máme rezervu na ten váš projekt! Napište nám
mas@ricansko.eu

Buďte ve středu dění
– sledujte facebookové
stránky MAS Říčansko
Najděte si nás
a „lajkněte si“
www.facebook.com/masricansko
Příběh školy z nového webu, foto: Aleš Rudl

MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 252 01 Říčany dotace • školení • regionální značení • festivaly http://mas.ricansko.eu/
www.facebook.com/masricansko, e-mail: mas@ricansko.eu tel: 323 606 881,
Chcete certifikovat výrobek nebo restauraci? Zápraží – originální produkt ® E-mail: projekty@ricansko.eu, tel: 774 780 543
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HAUS GENERATION X
• vysoka kvalita
• jistota
• zadne zalohy,
zadna platba predem
• mimoradna energeticka
uspornost
• individualnf architektura
• 50-ti leta historie,
tradice ad roku 1961
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Info pro vás

Inzerce

Profesionální tenisová škola Oáza Říčany
– přihlášky již nyní

Mateřská školka Medvídka Pú
s prvky Montessori funguje
i o prázdninách do 18 hod.!

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 školy, která začne
v říjnu 2015. Neváhejte, místa se rychle plní. Přihlášky je možné
podávat do 1. října 2015.

Pokud vám „vypadlo“ prázdninové hlídání a nechcete, aby
se děti doma samy nudily, využijte naše příměstské tábory.
Připraveny jsou programy, které děti určitě zaujmou.

Tenisová škola je určena pro děti
ve věku od 4 do 15 let. Vybrat si
můžete individuální výuku, či skupiny nejvýše do pěti dětí (nebo můžete tréninky kombinovat – jednou
individuálně, jednou ve skupině).
Tréninky se konají na vnitřních
profesionálních kurtech v hale pod
vedením kvalifikovaných 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 zájemce jsou
připraveny zkušební hodiny s trenérem zdarma.
Další výhody:
■ Pravidelná kondiční příprava
v tělocvičně.

■ Možnost využití sauny a whirpoolu v areálu OÁZY včetně
sportovních masáží.
■ Pro všechny naše hráče připravujeme Vánoční tenisový turnaj.
■ Veškeré informace ochotně zodpoví šéftrenér Vítek Ptáček,
tel.: 721 948 396
Nenechte si ujít
Připravili jsme pro vás Amatérské
mistrovství Říčanska ve čtyřhře
mužů, žen a smíšené čtyřhře, které se uskuteční 20. září 2015. Přihlásit se může každý, kdo má tenis
rád. Bližší informace uveřejníme
v měsíci srpnu na našich webových
stránkách, facebooku a v OÁZE.
Těšíme se na Vaši účast!

3. týden 13. 7. - 17. 7.
SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA

Gastrookénko:
Nejlepší pizza v Říčanech
Po celé letní prázdniny si můžete
pochutnávat na naší skvělé pizze připravované na dubovém dříví, každé
pondělí a pátek navíc se slevou 20 %.

Přijmeme číšníka/servírku pro
restauraci na směnný provoz. Na
hlavní pracovní poměr, ale možnost i jen brigádně.
Požadujeme: znalost alespoň
jednoho cizího jazyka a vyučení
v oboru nebo praxe 2 roky.
Případné další informace na
tel.č. paní Erbenové 739 006 049.
Bližší informace na webových
stránkách www.oazaricany.cz.
nebo v recepci (tel.: 323 601 170).

Navíc vám nabízíme automaticky jednu
velikou výhodu (která už byla párkrát zapotřebí) - od všech vašich zpráv máme kopii,
kterou archivujeme a pokud o originál z nějakého důvodu přijdete, jsme schopni ho dohledat a to až 3 roky zpětně. Takto duálně archivovaná zpráva může napomoci hladšímu
průběhu řešení případné pojistné události.

provádět odborně způsobilá osoba, kteroužto je
v tomto případě držitel živnostenského oprávnění v oboru „kominictví“. (POZOR! pouze
nesmíme zaměňovat s revizemi, které vyžadují
další zkoušky a autorizace. Provádí se zpravidla
za účelem kolaudace anebo při výměně spotřebiče!). Nic dalšího (kromě správného vybavení)
tedy pro provádění těchto pravidelných kontrol
a čištění zapotřebí není. Z tohoto důvodu se
v našem oboru v posledních letech objevily stovky až tisíce „nových/rychlých“ kominíků, kteří
dnes zvoní u vašich vrátek s tím, že je posílají
z místního obecního úřadu (což většinou není
pravda) anebo prostě, že jdou zrovna kolem,
tak jestli nechcete také vyčistit komín. Někteří
z nich dokonce do schránek vhazují letáky a slibují nemožné – celý úkon za 300 Kč.

Dle Nařízení vlády č.91/2010, které je
v platnosti od 1. 1. 2011 je zapotřebí
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Je zcela na vás, koho si pozvete domů
a komu svěříte péči o majetek a jak zhodnotíte
jeho odbornost a záruky, které vám svou práci
poskytne!
My v Kominictví PECHLÁT odborně způsobilou osobou jsme, jsme pojištěni „na blbost“,
takže naše případná chyba je z čeho zaplatit.
Jsme vaši sousedé, jsme místní, takže se snaží-

PŘIJMEME pečlivé a ﬂexibilní kolegy do našich
výrobních areálů v Mnichovicích u Prahy
• SVÁŘEČI CO
pro sváření ocelových komponentů, sváření v sériích, černý materiál
i nerez
Požadujeme: platný svářečský průkaz, praxe v oboru min. 2 roky,
znalost čtení výkresů

• OBSLUHA CNC PLAZMOVÉHO VYŘEZÁVACÍHO CENTRA

5. týden 27.7. - 31.7.
CO NÁM DÁVÁ PŘÍRODA- VAŘENÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU

pro obsluhu plazmy, řezání sériových dílců a komponentů z oceli,
nerezu a dalších materiálů
Požadujeme: znalost čtení výkresů, praxe na obdobné pozici
minimálně 2 roky, pečlivost

6. týden 3.8. - 7.8.
V RYTMU SVĚTOVÉ HUDBY
A TANCE

• LAKÝRNÍK / OBSLUHA TRYSKACÍ POLOAUTOMAT. KABINY
tryskání dílců a výrobků v sériích, lakování dílců a výrobků technologií
práškového lakování
Požadujeme: praxe na obdobné pozici alespoň 2 roky, pečlivost,
manuální zručnost

7. týden 10.8. - 14.8.
PIRÁTSKÁ PLAVBA PO SVĚTĚ

• PRACOVNÍK PRO MONTÁŽ A BALENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

8. týden 17.8. - 21.8.
DOBRODRUŽSTVÍ ZA POKLADEM

montáž mechanických a elektrických strojů a zařízení, kompletace
a balení strojů a zařízení
Požadujeme: technické vzdělání nejlépe strojního zaměření, pečlivost,
manuální zručnost

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

KINDERGARTEN FIALKA
školní rok 2015/2016

stále zvoní u vašich vrátek
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Na výletě u hasičů

4. týden 20.7. - 24.7.
UČÍME SE DIVADLO

„nezvaní“ kominíci
Milí Zápražáci, my Kominictví PECHLÁT máme
všechny potřebné autorizace, zkoušky, vybavení
a oprávnění pro provádění všech kominických
prací. Zprávy, které vystavujeme, jsou zcela
v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
Za to ručím osobně já, Michal Pechlát. Platnost
a oprávněnost našich zpráv dokládá i to, že
již několikrát prošly kontrolou členů vedení
Společenstva kominíků ČR a odpovídají předloze,
která uvedena v Nařízení vlády č.91/2010Sb.

Pro děti od 3 do 10 let

• SEŘIZOVAČ LISŮ / OBSLUHA PILY NA KOV / ZÁMEČNÍK
obsluha a seřizování hydraulických lisů, obsluha pásové pily na kov,
zámečnické práce
Požadujeme: praxe na obdobné pozici min. 2 roky, technické vzdělání
strojního zaměření

• ZÁMEČNÍK PRO LISOVÁNÍ, VRTÁNÍ, BROUŠENÍ atd.
zámečnické práce v sériové výrobě, lisování na hydraul. lisech, vrtání,
broušení apod.
Požadujeme: znalost čtení výkresů, manuální zručnost, pečlivost,
technickou zdatnost

• PRACOVNÍK PRO NANÁŠENÍ KORUNDU DO GASTRO STROJŮ
Nanášení korundové vrstvy na jednotlivé části gastro strojů,
manipulace s díly,
Požadujeme: manuální zručnost, pečlivost, technickou zdatnost

• PRACOVNÍK OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
komunikace s partnery v ČR a EU, péče o stávající obchodní síť,
zpracovávání objednávek, cenových nabídek, fakturace, participace
na chodu showroomu a ﬁremní prodejny, příprava a správa
dokumentace pro výrobu, obchodní a provozní administrativa
Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání, perfektní znalost AJ slovem
i písmem, jako druhý jazyk vítána NJ, obchodního ducha, proaktivní
přístup, zkušenosti na obdobné pozici

Kominictví PECHLÁT, Antonín Šíma

me jen o tu nejlepší službu, protože vás chceme
potkat opět po roce. Pyšníme se dlouhou kominickou rodinnou tradicí, kdy můj táta Josef
Pechlát začal s kominictvím už v roce 1986!

• Nabízíme:
• prémie ve formě podílu z objemu vyrobených kusů
• zaměstnaneckou slevu na výrobní i obchodní sortiment VARES
• příspěvek na stravování formou stravenek 60 Kč/den, balenou
vodu na pracovišti
• čtvrtletně mycí a čisticí prostředky (prací prášek, mýdlo, krém…)
• práci ve stabilní a dynamické české ﬁrmě, mzdu dle pracovní pozice
a zapracování

Pokud si nebudete něčím jisti anebo se budete chtít v této věci na něco zeptat, klidně mi
zavolejte, rád vám vše osobně vysvětlím.
Úžasné léto přeje Michal Pechlát, jednatel
+420 777 21 23 21.
Kominictví Pechlát, s. r. o., Široká 214, Říčany, tel.: 323 603 444, e-mail: info@pechlat.cz
www.pechlat.cz.

• Informace pro uchazeče – osobně na adrese:

Více info na www.fialka-chocerady.cz

VARES Mnichovice a. s., Pražská 539, 25164 Mnichovice,
tel: 323 631 333, na recepci společnosti
po–pá 7:00–17:30 hod. nebo so 9:00–15:00 hod.
Nebo na webu společnosti: www.vares.cz/volna-mista/
Životopis můžete také zaslat na prace@vares.cz
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Kalendář akcí
Nenechte si ujít prázdninové akce na zámku Berchtold:
■ 4. července - koncert Lenky Filipové
Hudební večer se známou textařkou, kytaristkou a šansoniérkou Lenkou Filipovou.
■ 18. července - Rytířské slavnosti
Zámek Berchtold se přenese v čase do dob udatných rytířů, kteří vám předvedou umění šermu. Pro děti budou připravené soutěže, představení a mnoho
dalších atrakcí. Ke konci akci se můžete těšit na pořádnou balónkovou bitvu!

Kalendář akcí

Karosář na HPP i na ŽL,
možnost ubytování
3.8 Logo – přehled standardních velikostí

V závislosti na požadovaném formátu a abychom zajistili optimální
tisk, byly pro použití definovány tři velikosti loga.
Velikost S:
Minimálně 90 % – maximálně 119 % Logo ŠKODA/kruhová jednotka
9 > 11,9 mm
Použití pouze na vizitkách a velmi malých formátech.
Velikost M:
Minimálně 24 % – maximálně 100 % Logo ŠKODA/kruhová jednotka
12 > 50 mm

Divadelní léto v Louňovicích
V letošním roce pořádá divadelní soubor DIPONA ve spolupráci s OÚ Louňovice již třetí ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Souboru se podařilo na celé
prázdninové období zajistit opravdu kvalitní představení. Dětská představení
začínají vždy v 17.00 hodin, pro dospělé se hraje od 20.30 hodin. Těšíme se na
vás. Bližší info na www.dipona.cz.
Program na červenec:
11.7.2015 – Bez obřadu – komedie
19.7.2015- Zatoulané psaníčko – pohádka
25.7.2015- Cirkusová pohádka

Velikost L:
Minimálně 17 % – ∞ Logo ŠKODA/kruhová jednotka 50,1 mm > 00
Upozornění:
Logo velikosti S je graficky mírně redukovaná verze. Abychom
zlepšili kvalitu tisku na vizitkách a obchodních předmětech,
neupravují se okraje okřídleného šípu postupnou změnou
intenzity, gradientem, ale černou a bílou grafikou.
Velikost S
měřítko 50 %
Velikost M
měřítko 50 %

Velikost L
měřítko 25 %

Autorizovaný servis Volkswagen a Škoda
- rozšiřujeme kolektiv!
Korporátní design ŠKODA: A) Základní komunikační manuál, Květen 2014

Vzhledem k nárůstu zakázek hledáme
nové posily na pozici karosář
Náplň práce: klempířské práce, opravy vozů po DN
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Kurzy i v Kostelci n. ČL a Ondřejově

Požadujeme: praxe min.3 roky, vyučení v oboru,
řidičský průkaz skup. B, zodpovědnost, samostatnost
Nabízíme nadstandardní ohodnocení až 50.000,- Kč za
měsíc dle kvality odvedené práce, možnost ubytování
pro zájemce z jiných krajů ČR, volné víkendy, přátelský
kolektiv, zázemí prosperující a stále rostoucí firmy, práce
na HPP nebo ŽL, nástup IHNED.

Místo práce: Servis AUTO OPAT
Komerční 467, 251 01 Nupaky Čestlice
Své CV prosím zasílejte na
e-mail: zelenka@autoopat.cz

Tel.: 601 336 305
PRÁZDNINY V SKC V ONDŘEJOVĚ

HATHAJÓGA – Jolana Soukupová bude mít

již tradičně lekce jógy v srpnu na hvězdárně, v úterý
od 17,30 do 19 hod. Při nepříznivém počasí se bude
cvičit v malém sále SKC. Info na 777 122 756.
PILATES – s Barborou Valuchovou si můžete
zacvičit v malém sále SKC a to v pondělí od 19 do 20
hod 13. a 27. července a 17., 24., 31. srpna .
AEROBIK A BODY FORM - s Olgou
Šípkovou určitě využijte tentokráte v úterý od 18.
srpna a ve čtvrtek od 20. srpna od 18 do 19,30 hod.
BOX - se Standou Stárkem si zaboxujete i kondičně
každé úterý, v červenci i v srpnu od 19,30 do 20,30
hod.
POWERJÓGA s Ditou Fuchsovou bude pro
všechny, kteří mají rádi jógu dynamickou, v pondělí od
20 do 21 hod 20. července, v srpnu dle domluvy.

PORADNA CELOSTNÍ MEDICÍNY -

s Lenkou Jahelkovou bude otevřena i v průběhu
prázdnin na základě objednávky na 607 834 984.
VÝŽIVOVÁ PORADNA – s Veronikou
Martincovou bude otevřena na základě objednávky na
736681403.

Více na www.obecondrejov.cz/skcentrum.
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SVĚDECTVÍ
V ten den, kdy se můj otec dozvěděl, že moje maminka počala – to jednoznačně odmítl
a chtěl, aby maminka šla na potrat. Vzniklo tak napětí a vědomí, že mě otec nepřijímá
a nechce, které pak musela snášet po celé těhotenství. Díky promluvě s jedním knězem,
kterého maminka brzy po začátku těhotenství navštívila, se pevně rozhodla, že se zachová
proti vůli svého manžela. A tak jsem se narodila. Úplně zdravý a Bohem chtěný človíček.
Můj tatínek si mě samozřejmě také zamiloval. Byla jsem nejmladší a kvůli tomu, že byl můj
tatínek již ve starším věku, měl na mě víc času než na mé starší sourozence. Dokonce se ke
mně choval víc „tatínkovsky“ než ke svým ostatním dětem. A to nejen když jsem byla malá,
jsme si totiž navzájem velmi blízcí dodnes. Budu ráda, když toto svědectví dokáže pomoci
a nesměruje alespoň některé z vás, kteří možná procházíte podobnou situací, jako kdysi
moji rodiče. Milujte a přijímejte své děti, které tak moc touží po Vaší lásce.
Hanka

19. 7. 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
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Jaro a léto v okrasné školce Jevany –
přesazujeme několik set tisíc rostlin!
Skončilo jarní období, které je pro zahrádkáře nejdůležitější částí roku.
Všichni po zimě pilně sázeli, protrhávali, pleli, stříhali, hnojili, ale hotovo
na zahrádkách není nikdy, a i v letních měsících čeká zahrádkáře hodně
práce. Na náročnou jarní a letní sezónu jsou dobře připraveni i v Okrasné
školce Jevany. Intenzivní přípravy začínají již koncem zimy.

Nejlepší doba na objednávku palivového dříví
Nenechávejte objednávku dřeva na topení
na poslední chvíli a zajistěte si ho dostatek
v prvotřídní kvalitě a za výhodnou cenu již nyní.
A kde?! Ve firmě Palivové dříví Říčany, která
sídlí v areálu Interiéru Říčany (u obchodu Billa).

Jaké dřevo máte v nabídce?
V minulosti jsme nabízeli několik druhů dřeva
a štěpkové směsi, ale nyní jsme se zaměřili výhradně na kvalitní bukové dřevo, protože je nejlepší a zákazníci jsou spokojeni. Bukové dřevo
je tvrdé, stejnorodé a husté a je nejvíce vhodné
k topení pro svoji vysokou výhřevnost a tudíž
i ekonomicky nejvýhodnější.
Nabízíte dobře vysušené dřevo?
Samozřejmě! Sami se můžete přesvědčit. Dobře
vyschlé dřevo je lehké, rozpraskané a na omak
„teplé“.

Dřevo prodáváte jako sypané nebo rovnané −
co je výhodnější?
Naštípané dřevo je z důvodu lepšího vysychání
baleno do velkoobjemových prodyšných vaků
o objemu 1 m3, do kterých je sypáno přímo z dopravníku štípacího automatu. Při expedici je palivové dřevo vysypáno z vaků na korbu vozidla
a tím je zaručeno přesné množství objednaného
dřeva. Měrná jednotka takto baleného palivového dřeva je 1 PRMS (prostorový metr sypaný).
Rovnané dřevo jak název napovídá, je ručně
rovnáno na paletu o objemu 1 m3. Měrná jednotka takto baleného palivového dřeva je 1 PRMR
(prostorový metr rovnaný). Cena dřeva vyjde
nastejno – sypaný metr je levnější, ale dřeva je
méně. Rozhoduje tedy, co zákazníkům více vyhovuje a zda si dřevo sami vyrovnají, kam potřebují.

The Alternative Board® (TAB Board) je členská
organizace, která pomáhá podnikatelům
dosahovat větší ziskovosti, produktivity
a seberealizace. Regionální ředitelka společnosti
TAB Board Štěpánka Duffková prozradila, jak
zasedání boardu probíhají.

Na jedno z prvních zasedání boardu přišel pan
Novák, majitel výrobní firmy „Kanystroj“, který
řešil problém s poklesem tržeb. Ostatní zkušení
členové boardu mají s podobnou situací mnoho
zkušeností, i když každý pracuje v jiném oboru.
Při diskuzi o problému vyplynula zcela jednoznačná doporučení. Pan Novák by si měl:
■ Detailně zmapovat své dosavadní zákazníky
a zjistit, proč spolupracují s jeho firmou, jaké
jsou jeho přednosti oproti konkurenci.
■ Na tyto konkurenční výhody by se měl ještě
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pak jsou jednotlivé oddíly označeny
jmenovkami a zavedeny do systému evidence. Neprodané vyzvedlé
vzrostlé stromy a jehličnany v balech přesazujeme do velkoobjemových kontejnerů o velikosti 45 až
500 litrů, aby po zakořenění mohly
být prodávány i v létě, kdy nelze
stromy vyzvedávat z polí.
Pěstební substráty si mícháme sami
za pomocí nakladačů z rašeliny, písku,
granulovaného jílu, vápence a hnojiv.

sázením se musí upravit nadzemní
část a také kořenový systém řezem.
Velké rány po vyvětvení ošetřujeme stromovým balzámem a také
gelem proti osychání kořenů.“

Aby bylo co
sázet, musíte rostlinky
také množit.
Jak to provádíte?
Množení
průběžně
provádíme od jara, celé léto
a ještě na podzim, kdy se řízkují
stálezelené rostliny a jehličnany.
V tuto dobu ve sklenících množíme keře bylinnými řízky, což jsou
mladé výhony v té správné zralosti. Řízky se připraví z mladých
větviček, řezem upravíme bázi
i listy, některé druhy máčíme do
stimulátorů a následně se píchají
do řízkovacího substrátu v sadbovačích, a přikryjí mléčnou fólií. Po
zakořenění se nejprve aklimatizují
postupným navětráváním, až se
fólie odkryje úplně a nakonec se
zakořeněné rostlinky vyvezou ven
na zastíněné záhony.

Firma Palivové dříví Říčany nabízí:
■ Rozvoz dřeva po Říčanech ZDARMA.
■ Rozvoz v okolí za minimální sazbu – rozvážíme i velké objemy.
■ I během topné sezóny garantujeme dodávku
do tří dnů – pracujeme v sobotu i v neděli.
■ Fungujeme již 10. rokem a získali jsme si přes
1600 stálých zákazníků – děkujeme za důvěru.
AKČNÍ NABÍDKA TRVDÉ DŘEVO:
■ Buk štípaný − vlhkot cca 30 %, délka polínka 33 cm,
cena 1 200 KČ vč. DPH za sypaný metr.
■ Při objednání min. 9 sypaných metrů dostanete
12 kg podpalových třísek ZDARMA.

Kontakt: Palivové dříví Říčany
Černokostelecká 1621, tel.: 602 388 435
e-mail: info@drevoricany.cz
www.drevoricany.cz.

Když se v podnikání nedaří, není to konečná
více zaměřit a opřít o ně svou marketingovou
strategii.
■ Měl by si zjistit, co je pro jednotlivé skupiny
zákazníků důležité a každé skupině nabídnout individuální přístup a servis.
■ Důležité také je, zamyslet se nad svými dosavadními webovými stránkami, jestli odpovídají svou strukturou zákazníkům na základě
předcházejících zjištění a případně je nechat
upravit.
■ S ohledem na jednodušší plánování výroby by
také bylo výhodné zvýšit počet pravidelných
zakázek.
Velký otazník také visí ve firmě pana Nováka
nad personálním obsazením. Pan Novák si během zasedání boardu uvědomil, že jeho tým se
skládá ze zaměstnanců, z nichž mnozí pracují

„Brzy na jaře musíme nasázet
prostokořenné keře a stromy, které čekají celou zimu v zakládkách,
a nebo jsou vyorány z půdy,“ vysvětluje vedoucí Okrasné školky
Jevany Školního lesního podniku
v Kostelci nad Černými lesy Ing.
Vojtěch Varga. „Jedná se především o růže, keře do krajiny, lesní
sazenice a mladé stromy. Je důležité je zasadit co nejdříve, než naraší novými lístky. Před vlastním

v jeho firmě déle než 25 let a 25 let prodávají
naprosto stejným způsobem. Je tedy potřeba
doplnit obchodní tým o zaměstnance s novými
přístupy a nápady.
A jak vypadá situace u pana Nováka po čtyřech
měsících od zasedání boardu? Provedl pečlivou
analýzu svých zákazníků a díky tomu upravil
nabídku a daří se mu oslovovat nové zákazníky.
Částečně obměnil obchodní tým v čele s novou
manažerkou. Klesající
trend tržeb se zastavil
a objem zakázek pomalu narůstá.
Služeb TAB boardu můžete využít i vy!
Informace na tel.: 606 670 790
email: info@stepankaduffkova.cz

Sázení a přesazování tvoří největší podíl vaší práce. Kolik rostlin musíte v sezóně přesadit a pomáhá vám při tom technika?
Během jara a léta takto přesadíme
několik set tisíc rostlin! Nejdříve
přesazujeme prostokořenné rostliny - jednu část na pole a druhou do
kontejnerů. Dělá se to ručně pomocí rýčů a motyk, nebo strojově sázecím pluhem. Dále ručně napícháme
do sadbovačů v zimě připravené
tvrdé řízky, které zde zakoření. Ve
sklenících naroubované a již zakořeněné nařízkované rostliny se vyvážejí a také strojově přesazují do
kontejnerů a vystavují do rozestupů
na venkovní pěstební plochy. Zde

Je léto a čekají nás vedra a sucho.
Jak zavlažujete?
Rostliny, hlavně v kontejnerech na
pěstebních plochách dle potřeby zavlažujeme pomocí automatické závlahy řízené počítačem, ale i ručně,
tam kde závlahy nejsou nebo je potřeba jen vyzalévat některé části. Pomocí
závlah také rostliny dohnojujeme
hlavně na konci léta a na podzim, kdy
hnojiva v substrátech s postupným
uvolňováním živin začínají docházet a je nutné některé druhy
rostlin „ještě dokrmit“.
Výroba rostlin však
není pouze množení, přesazování a zalévání. jak o rostliny
dále pečujete?

Péče spočívá především v prořezávání nadzemních částí, aby se rostliny pěkně rozvětvily a u roubovaných rostlin je nutné odstraňovat
obrost pod místem roubování. Na
pěstebních plochách se ručně, chemicky nebo mechanicky likviduje
plevel a velmi důležitá je i ochrana
rostlin proti žravému hmyzu a také
proti plísním a houbám. Zdá se,
že práce s rostlinami snad nebere
konce, je pro nás každodenním
chlebem, ale když například navečer v parném letním dni po závlaze
procházím školkou mezi záhony se
statisíci zdravými a prosperujícími
rostlinami a stromy, cítím zvláštní
hezký pocit… Že naši práci děláme
poctivě a je za námi vidět výsledek.“

Přestože jaro je hlavní prodejní období pro nákup rostlin, má nákup v létě svoje výhody. K dispozici je nejširší nabídka rostlin, protože jsou napěstované nové partie
rostlin. Jsou dostatečně prokořeněné v pěstebních kontejnerech a lze je bez problému vysazovat i v letních měsících. U rostlin je vidět skutečné olistění a květy, v některých případech i plody a nemusíte se jen spoléhat na obrázky a etikety. A hlavně se
nemusíte tlačit v nekonečných frontách a nakupovat rostliny ve stresu. V létě má
obsluha prodejny přece jenom více času se zákazníkům věnovat a dobře poradit.

Areál okrasných a lesních školek + prodejna okrasných rostlin
V lánech 214 , 281 66 Jevany, GPS: 49°58´41´´N, 14°49´45´´E
Prodejní doba:
Letní období (duben – říjen): po-pá - 8-17 hod., so 9-12 hod.
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Autoservis Vosátka - užijte si léto „na plný plyn“

KAPKA MEDU PRO FIALKU

Autoservis Vosátka v Choceradech začal
spolupracovat se společností Xtuning
a díky tomu může svým zákazníkům
nabídnout další profesionální služby.

Je jim v průměru deset let, zpívají, hrají a tancují jako opravdoví
herci a jsou celý rok vedeni hereckými profesionály. Pečlivě
nacvičují taneční choreografie, v hodinách zpěvu se učí základy
pěvecké techniky i hudební teorie, správné frázování a přirozený
pěvecký výraz. Na hodinách herectví se kromě jevištní mluvy
a herecké orientace v prostoru učí improvizaci a tím ztrácejí trému
a ostych vystoupit před ostatními a „něco“ zahrát.

XTUNING s.r.o. je česká společnost s vlastním vývojovým centrem, která se zabývá softwarovou úpravou řídících jednotek, a to více
než 14 let. Za tu dobu provedli více než 5 000
úprav. SW úpravou řídící jednotky dosáhnete zvýšení výkonu motoru a snížení spotřeby.
Úpravu provádíme tak, že náš technik „načte“

originální SW z řídící jednotky motoru, který se
pošle specialistovi k úpravě. Ten provede modifikaci SW na požadované hodnoty pro konkrétní
vůz s ohledem na jeho stav (bereme v potaz rok
výroby, ujeté km, typ převodovky, stávající výkon
vozidla). Takto individuálně upravený SW náš
technik nahraje zpět do řídicí jednotky motoru.
Tato individuální úprava SW zachovává životnost komponentů spojených úpravou. Originální
SW vždy zálohujeme, aby bylo možné kdykoliv
nahrání zpět. Poskytujeme doživotní záruku.

Co je to výkonová SW úprava neboli
chiptuning?
Optimalizace výkonu neboli chiptuning je
zvýšení výkonu motoru vašeho automobilu
pomocí softwarové úpravy řídící jednotky
motoru. Jde o přeprogramování EPROM
paměti (Erasable Programmable Read-Only
Memory), tedy elektronického paměťového bloku se sériovým programem vaší řídící
jednotky. Softwarovou úpravou se optimálně
upravuje charakteristika parametrů vstřikování, poměr vzduch a paliva, délka vstřiku,
tlak turba, množství paliva, rychlost reakce
na plynový pedál a také omezovač kroutícího momentu. Všechny spočívají výhradně
v úpravě softwaru řídící jednotky. Neprovádí
se žádný mechanický zásah do motoru.

Slevové kupóny AUTO KELLY
Díky partnerství s Auto Kelly vám můžeme
navíc nabídnout každý měsíc nějaké
zajímavé slevy a akce, které můžete
sledovat na www.autokelly.cz. Nebo
zavolejte a my vám rádi poradíme.
Autoservis Vosátka v Choceradech
Chocerady 321, po-pa: 8 až 17 hod., víkendy dle
dohody. Objednávejte se na tel.: 602 338 840
od 8 do 16 hod., tel.: 602 338 840
e-mail: autovosa@email.cz, www.autovosa.cz
Autoservis Vosátka v Ondřejově
Nám. 9. května 18, po-pá: 8 až 17 hod., tel.: 777 338 840.

V Dětském divadelním studiu
MÚZY působícím v Centru pro
volný čas - Na Fialce v Říčanech
hraje, zpívá a tančí bezmála 20
talentovaných dětí. Někteří s hraním letos teprve začaly, někteří už
pokračují druhým rokem. Ty nejnadanější díky pečlivé muzikálové
průpravě a pod dohledem svých
lektorů získávají první divadelní
role například v divadlech Hybernia nebo Broadway.
Letošní školní rok se nesl v duchu oblíbeného dětského muzikálu Kapka medu pro Verunku, který
vzešel z dílny rodiny Pixových,
která zaštiťuje i kroužek pro děti
Na Fialce. Děti nacvičily písničky
i choreografii, nastudovaly scénář a celý rok pomalu, společně
se svými lektory vytvářely dětskou

verzi muzikálu - o lásce, přátelství, o modré planetě a o tom,
jak to bylo anebo mohlo být dál
v království Popelky, Zlatovlásky
a Hloupého Honzy a jestli uměli opravdu vládnout a neudělali
někde chybu. Děti se tak staly na
chvíli vodníky, čerty, princeznou
Verunkou i královnou přírodních
sil Kapeskou.
Velkým bonusem je využití původních hudebních doprovodů
z muzikálu Kapka medu pro Verunku. Hudba je velice citlivě napsána pro dětského diváka a malí
herci si písničky oblíbili a nácvik
celého představení byl o to zábavnější. V rámci celoročního projektu děti navštívily muzikály Kapka
medu pro Verunku a Sněhová
královna, které produkuje agen-

Takže milé maminky i tatínkové, máte-li doma kreativní dítě, které baví hrát, zpívat, tancovat a nebo si prostě rádo hraje a má hlavu plnou nápadů, přiveďte ho Na Fialku do Dětského divadelního
studia. Děti nemusí být Zlatými slavíky nebo adepty na Thálie.
Stačí, že mají zdravý hlas a chuť učit se novým věcem. O to ostatní
se postarají lektoři, které práce s dětmi baví a vědí jak na to.
tura PIXA-PRO a která stojí za
vznikem muzikálového kroužku
Na Fialce. Lektoři kroužku účinkují v hlavních rolích zmíněných
muzikálů a tak dětem ukázali, jak
to v divadle chodí, kde se herci převlékají do kostýmů, jak se v maskérně z člověka stane vodník, jak

Ten nejlepší burger
dopoledne i pozdě večer

Chcete se stát reprezentantem
ČR ve fotbalgolfu?!

Zveme vás do nově otevřené restaurace Le Grand Burger
Café v Říčanech na Černokostelecké ulici (roh s Husovou ul).

Fotbalgolf je nová sportovní hra, která
spojuje populární světové sporty − fotbal,
golf a minigolf. „Je to technická, soutěživá
a především návyková hra, která v sobě
mísí vášeň a sílu fotbalu s elegancí
a tradicí golfu,“ říká patron sportovního
areálu Hotel Zámek Berchtold – fotbalová
legenda Antonín Panenka.

Pochutnat si zde můžete na skvělých burgerech, které pro vás připravuje „čtyřhvězdičkový“ šéfkuchař
Miroslav Černohorský. „Stojím si
za tím, že naše burgery pro vás budou kulinářským zážitkem, protože
je připravujeme pouze z kvalitních
surovin. Pochutnají si na nich „hladoví“ chlapi i malé děti, kterým doporučujeme naši vlastní barbecue
omáčku,“ říká pan Černohorský.
Burgery jsou vyrobeny z hovězího
masa a podávají se s mixem různých
druhů salátků a se skvělými omáč-
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kami – například salsou, barbecue,
falot či omáčkou z pravých lanýžů.
Burgery jsou doplněny slaninou,
salámem chorizo, čedarem, ementálem, camembertem, nakládanou
okurkou, sušenými rajčaty nebo
cibulovými kroužky a dalšími delikatesami – přijďte si vybrat tu „svoji“
nejlepší kombinaci. V nabídce je i vegetariánský burger, jenž vás překvapí
skvělou chutí opečeného karbanátku
ze směsi brokolice, květáku, kapusty
a sóji. Labužníci mohou ochutnat
naše burgery i v black provedení,
který se připravuje z černé housky
obarvené sépiovým barvivem. Špičkovou burger houskou ale nabídka
pečiva nekončí – v nabídce najdete
např. různé druhy chlebů (mrkvový,
bramborový, nebo i žitný kváskový),
dále také mini bábovky, mramorovou bábovku, ale i variace dortů.

Přijďte ochutnat exkluzivní certifikovanou kávu FILICORI.
Je libo menu s hranolkami a salátem coleslaw?
Menu se skládá z burgeru, hranolek, našeho salátu coleslaw, a nápoje. Vše si samozřejmě můžete vzít
s sebou – příprava čerstvého burgeru trvá cca 4 minuty. Nebo si menu
vychutnejte v moderním příjemném prostředí. Ceny burgerů se pohybují od 79 Kč a menu od 123 Kč.
Delikatesy
V restauraci si můžete koupit kromě čerstvého pečiva a koláčů i nejrůznější lahůdky a vína. „Chtěli
jsme našim zákazníkům nabídnout,
co nikde jinde nemají možnost kou-

pit,“ říká Miroslav Černohorský.
„Můžete vyzkoušet nejrůznější
gurmánské omáčky vhodné na grilování, oleje – například cibulový
či rajčatový, nebo lotosové výhonky a další speciality, které vám rádi
doporučíme. Nechybí ani špičkové
těstoviny, rýže či luštěniny. Pokud
sháníte originální dárek – v Le
Grand Burger Café ho najdete.“.
Kontakt: Husova 74, Říčany
email: info@legrandburger.cz, tel.:
731 628 000, otevírací doba: Po-Čt
9 – 21 hod., Pá 9 – 22 hod.
So 12:00 – 22 hod., Ne 12 – 21 hod.
Bližší info na www.legrandburger.cz
facebook.com/legrandburgercafe.

„Fotbalgolf zvládne každý bez ohledu na věk.
Buďte aktivní, přijďte si fotbalgolf zkusit do
nové akademie na zámku Berchtold v Kunicích.

Majitel areálu a vedoucí oddílu JUDr. Václav
Růžička a Tomáš Neumann, prezident České
fotbalgolfové asociace.

fungují mikroporty přilepené na
tvářích herců, nebo jak to vypadá
pod podiem, kde jsou divadelní
propadla a nejrůznější rekvizity
a kulisy.
Přihlášky: Lenka Pixová
tel.: 603 852 078
e-maill: lenka@pixa-pro.cz

Já jsem tento sport poprvé vyzkoušel již před
10 lety v Rakousku a úplně jsem mu propadl,“
říká Antonín Panenka, který skončil na Czech
OPEN 2015 ve fotbalgolfu na 14. místě.
Profesionální fotbalgolfové hřiště na Berchtoldu
V areálu se nachází zámecký hotel (75 lůžek),
wellness centrum, restaurace Kouzelná zahrada, Dětský ráj pro rodiny s dětmi a také sportovní centrum s indoor golfem, profesionálními
tenisovými kurty a třemi fotbalovými hřišti, kde
trénují i reprezentační mužstva ČR. Nyní přibylo profesionální fotbalgolfové hřiště, které
nabízí 9 jamek s různými překážkami (28 PAR).
Hřiště má celkovou délku 239 m (nejdelší jamka
– 53 m, nejkratší jamka 13 m) a je velice technické s kvalitním povrchem. Dále se připravuje
stavba dalšího 18jamkové hřiště.
Oddíl Sport centrum Berchtold je členem
České fotbalgolfové asociace ČR a chce zde
vytvořit základnu − vrcholové centrum mládeže v tomto novém sportu, který se v Evropě
tak rychle rozvíjí. Již od roku 2004 se organizují

mistrovství Evropy a světa. Kdo má zájem hru vyzkoušet nebo se probojovat do reprezentace ČR
od žáků po dospělé, kontaktujte nás a přijďte si
zahrát. Koncem srpna se koná mistrovství světa
na Dymníku. V celé ČR se staví 14 dalších hřišť
a připravuje se celostátní liga za velké pomoci
a podpory Tomáše Neumana, který je prezidentem CFGA a také mistrem ČR v tomto zajímavém
sportu. Fotbalgolf si mohou přijít vyzkoušet a zahrát celé rodiny – stačí jen zavolat a objednat se.

Areál Hotel zámek Berchtold: Sportovní 136
Kunice, tel.: 736 757 577e-mail: info@fotbalparkberchtold.cz, www.fotbalparkberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz.
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Inzerce

Psychoterapeutické centrum Říčany pomáhá
Nové centrum bylo otevřeno na místě ambulance Psychiatrie
Říčany. Vznikl zde prostor, ve kterém pracuje několik na
sobě nezávislých psychologů a terapeutů, kteří nabízejí
lidem služby psychologického poradenství a psychoterapie.
Jaký je rozdíl mezi psychiatrií,
psychologií a psychoterapií?
Psychiatr je lékař, který se ve
své praxi zaměřuje na léčbu
duševních poruch prostřednictvím farmakoterapie, tedy léků.
Psycholog v některých situacích
může pracovat také s duševně
nemocnými lidmi, často ale pracuje i s lidmi duševně zdravými,
kteří však řeší těžké životní etapy. Pomáhá jim vyznat se v dění
kolem sebe, porozumět vlastnímu životu, vztahům, aktuálnímu
problému a najít jeho řešení. To
vše prostřednictvím psychologických metod – nejčastěji formou cíleného rozhovoru, ale
také např. relaxace nebo tvoření.
Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky − může ji

dělat lékař, psycholog i jiný odborník, který k tomu má příslušné vzdělání.
S čím a kdo se na centrum může
obrátit?
Centrum je určeno lidem s potížemi, kteří se rozhodli léčit pomocí
psychoterapie. Zda je pro jejich
trápení psychoterapie vhodná se dá
rozhodnout během první schůzky.
Okruhy obtíží vhodných pro
psychoterapii jsou vztahy,
práce, výchova dětí, nedostatečné sebevědomí, přetížení,
neschopnost odpočinku, trápení s duševní nemocí (úzkosti,
deprese), soužití s psychicky
ale i tělesně nemocným členem
rodiny, dítětem. Nejtěžší je vždy
odhodlat se k prvnímu kroku.

Jak taková konzultace probíhá?
První schůzka je seznamovací,
mluví se o vás, o tom, co vás přivádí, ale také o terapeutovi a co vám
může nabídnout. Když nevíte, jak
začít, terapeut pomůže. Na konci
sezení se buď domluvíte na dalším
setkání, necháte si čas na rozmyšlenou, nebo rovnou řeknete, že
si další spolupráci nepřejete, případně dostanete kontakt na jiného
odborníka.
Kolik to stojí?
Služby u nás se hradí přímo,
za hodinovou konzultaci klient
zaplatí od 500 do 1000 korun.

Psychoterapeutické centrum Říčany, Olivova 312.
Více informací o centru najdete na www.psychoterapie-ricany.cz
e-mail: info@psychoterapie-ricany.cz

v klidu vybrat a prohlédnout si sortiment − některé
sety máme sestavené. Stavebnici v nepoškozené
krabici si rovnou odnesou domů a nemusejí se obávat, v jakém stavu a kdy ji dostanou poštou.“

Kde LEGO objednáváte?
Přímo u distributora LEGO CZ a některé sety,
které nejsou v nabídce získáváme v zahraničí
i když to někdy není jednoduché. Díky tomu
mohu nabídnout i sady, které jsou těžko k sehnání. V nabídce máme i nejrůznější doplňkový sortiment – jako jsou přívěšky, lahve na pití,
hrníčky, šperkovnice, hodiny, stojánky na tužky,
boxy na kostky a další.
Jaké novinky a zajímavé sety byste doporučil?
Oblíbené sety jsou například ze sérií NINJAGO
nebo CREATOR. Dětem se budou určitě líbit
sety Jurský svět s dinosaury. Kluci se mohou
těšit na novinky z řady LEGO City, a to podmořský svět a vesmír. Holčičkám se líbí LEGO Friends nebo elfí svět. Větší fandové LEGA ocení
třeba nádherné ruské kolo, velký VOLVO nakladač nebo programovatelného robota LEGO

Sleva 6 %

na celý nákup (nevztahuje se na zboží v akci!)
Doba platnosti kupónu do 31. 8. 2015.
Jednotlivé slevy se nesčítají.
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Možnost pronájmu prostor
Mohou se na nás obrátit firmy
nebo sdružení, které pořádají
víkendová školení a semináře,
a potřebují k tomu pronajmout
prostory.

Od prvního srpna bude v Psychoterapeutickém centru
Říčany jeden den v týdnu působit i Terapeutické centrum
Modré dveře z Kostelce n. Č. l., které nabízí většinu služeb pro klienty bez úhrady.

Milovníci LEGA radujte se!
Všichni velcí i malí milovníci LEGA radujte se!
V Říčanech v obchodní zóně ATRIUM u Tesca
byla otevřena nová prodejna specializovaná
právě na tuto fenomenální stavebnici.
K dostání je zde kompletní sortiment, který
je určen na český trh a také něco navíc.
Prodejnu stavebnic LEGO provozuje pan Stejskal, který se ke „kostičkám“ dostal díky svému
synovi. „Když jsme chtěli nějaké konkrétní sety,
museli jsme je objednávat z různých obchodů, protože
nikde neměli kompletní sortiment. A tak
vznikl nápad založit
obchod, kde bude
všechno pod jednou
střechou,“ vysvětluje
pan Stejskal. „Zákazníci si
u nás
v obchodě
mohou

Obecně platí, že ve chvíli, kdy se
klient podílí na úhradě, psychoterapie funguje lépe.
Samozřejmě jsou lidé, kteří
nemají dost peněz a psychoterapii také potřebují. Někteří
z nich se k ní mohou dostat přes
sociální služby (např. o.s. Modré dveře) nebo zdravotní pojištění.

MINDSTORMS. Kdo nechce kupovat sestavy
může zakoupit pouze jednotlivé kostičky ze série CLASSIC.
Nabízíte zákazníkům nějaké výhody?
Pravidelným zákazníkům nabízíme klubové
karty, díky nimž mohou získat slevy postupně
od 5% do 10%, která je pak stálá.
Chodí k vám do obchodu rádi i dospěláci?
Někdy mám pocit, že si to dospělí užívají více než
děti. Mám mnoho „velkých“ zákazníků, kteří přiznávají, že si LEGO kupují přímo pro sebe.
Kdy se můžeme těšit na novinky?
Nejvíce novinek přichází vždy v lednu a další větší část nyní v srpnu. Tak se určitě přijďte
podívat. Velcí fandové STAR WARS se mohou
těšit na nové sety k filmu STAR WARS: Epizoda
7, které budeme mít na naší prodejně od září.

Kontakt: Černokostelecká 2555, Říčany
tel. +420 602 312 854
e-mail: specialkalega@gmail.com
www.specialkalega.cz
Otevírací doba je: Pondělí-Pátek 10:00 − 12:30,
13:00 − 19:00 a Sobota 09:00 − 12:30, 13:00 − 17:00.
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Proč si nechat změřit
zrak u optometristy?

Léto, slunce, vínečko a Pohodička!
Vinná réva už pomalu odkvétá a co nevidět bude
nazrávat a vinaři bobule promění v lahodný mok.
Je zatím ve hvězdách, jaký bude ročník 2015.

Předchozí ročník 2014 je již dokonalý a připravený na vaše letní grilování a zahradní setkávání
s přáteli. Já osobně doporučuji suchá bílá vínečka
nebo šťavnatá roséčka. Na léto se také skvěle hodí
nejrůznější míchané nápoje z vína, a nemám na
mysli pouze vinný střik či červené s colou. Ráda
prozradím pár letních osvěžujících receptů…
Léto na venkově
Ingredience: růžové suché víno, růžový sekt
(brut), višňový džus, led, jahody. Do sklenice
nalijeme višňový džus, zaplníme do půli ledem
a přidáme nakrájené jahody. Na závěr doplníme
sklenici ledem, přidáme víno a sekt.

Polibek v oblacích
Ingredience: růžový sekt (demi), zázvorová limonáda, maliny. Sklenici zaplníme do půli ledem, nasypeme pár malin, přelijeme sektem, doplníme do plna
ledem a na závěr dolijeme zázvorovou limonádou.
Na letošní léto jsem pro vás připravila rozšíření nabídky sudových víneček z Moravy
od malých a mnou ověřených vinařů. Mezi
nejoblíbenější patří Pálava, Tramín červený
a samozřejmě Frankovka rosé z Němčiček!
■ Delikatesy k vínečku jsou samozřejmostí,
jako novinku máme tento měsíc domácí paštiku s medvědím česnekem, tofu pomazánky
bez konzervantů a jiné dobroty.
■ V Pohodičce najdete i skutečné „poklady“ –
v soutěžích medailemi oceňovaná lahvová

V Říčanech vedle Komerční banky již skoro 7 let úspěšně působí optika
Optique Mia. „Těší nás, že lidé začínají o svůj zrak pečovat a uvědomují si, že
dobře vidět není samozřejmost,“ říká optometristka Hana Matisko.

■

vína té nejvyšší kvality, které již těžko seženete někde jinde.
■ A měsíc září již tradičně zahajujeme prodejem moravského BURČÁKU! Každý den dovážíme čerstvý.
Krásné slunečné léto přejí děvčata z Pohodičky!
Kontakt: Kutnohorská 98, Louňovice, otevřeno:
Po-Čt 13-20 hod.,Pa 10-20 hod.,
So 10-18 hod., Ne 10-17 hod., tel.: 776 669 961,
více na www.vinoteka-pohodicka.cz

Od září 2015 plynové kotle
jinak! Některé končí
Od 26. září 2015 začne platit nový předpis ERP 2015, který zásadně
ovlivní nabídku zdrojů tepla. Od září 2015 budou na trhu až na malou
výjimku pouze kondenzační plynové kotle. Kdo má starý kotel a chce
jej vyměnit za nekondenzační, měl by si tedy pospíšit.

Jak to bude u plynových kotlů?
Výrobky, které nebude možné po
26. 9. 2015 uvádět na trh, jsou mj.:
■ nekondenzační plynové kotle
napojené do komína (s výjimkou kotlů s výkonem do 10kW
pouze pro topení a kotlů s výkonem do 30kW s průtokovým
ohřevem TV)
■ nekondenzační plynové kotle v provedení turbo (odvod
spalin obvodovou stěnou nebo
střechou)
Jaké plynové kotle tedy budou
dostupné od poloviny září 2015?
S výjimkou výše uvedených komínových nekondenzačních kotlů
budou dostupná pouze kondenzační provedení kotlů vyznačující
se vyšší energetickou účinností
a splňující všechny požadavky evropských směrnic.
To má ale háček, uživatelé a zejména montážní firmy se tak mohou
v budoucnosti setkat s problémy
při výměně dosluhujících nekondenzačních kotlů za nové kondenzační. Změna kotle vyvolá potřebu
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napojení na kanalizaci, odvod spalin musí být přizpůsobený kondenzaci a výměna kotle ovlivní i otopnou soustavu.
Kondenzační kotle ušetří zemní
plyn i elektřinu
I když se z výše uvedeného může
zdát, že následné výměny kotlů
přinesou jen komplikace a nevýhody, opak je pravdou. Kondenzační
kotle oproti nekondenzačním kotlům přinesou úsporu ve spotřebě
zemního plynu, ale také snížení
spotřeby elektrické energie použitím vysoce účinných oběhových
čerpadel.
Výměna kotle a instalace nového kondenzačního s sebou nese
celou řadu problému, proto se obraťte na odborníky − společnost
Gasterm servis − Říčany, která
ve svém oboru působí již od roku
1991. Firma se specializuje na
servis plynových kotlů těchto značek: Vaillant, Protherm, Junkers,
Buderus, Baxi, Dakon, Viadrus,
John Wood, Quantum.
Gasterm servis nabízí výměny

starých kotlů za nové, jejich uvedení do provozu, opravy, seřizování
a pravidelné odborné prohlídky
plynových kotlů, elektrokotlů
a také bojlerů a příslušenství (regulace).
■ Všichni technici jsou pravidelně
proškolováni. Jsou vybaveni detektory plynu a analyzátory spalin − umí změřit, zda je v objektu
dostatečný přívod vzduchu pro
spalování kotlů v komínovém
provedení tzv. 4Pa testem. Naši
technici vám zaručí ekonomické
a ekologické seřízení kotle a také
jeho bezpečný provoz!
■ Nevíte, jaký kotel zvolit? Naše

servisní oddělení vám poradí s výběrem nejvhodnějšího
zařízení pro váš dům či byt
s ohledem na optimální výkon
a úsporu provozních nákladů. V případě výměny starého
zařízení, zajistíme jeho odvoz
a ekologickou likvidaci.
■ Pokud máte nějaký dotaz, nahlédněte do naši poradenské linky
na adrese www.gasterm.cz/poradenstvi. Najdete zde odpovědi
na celou řadu problémů. Nebo
nám napište na e-mail: info@gasterm.cz, rádi vám odpovíme.

Jaký je rozdíl mezi očním lékařem a optometristou?
Optometrista je vysokoškolsky
vzdělaný odborník, který dokáže
přesně změřit zrak a určit dioptrie.
Pomůže vám také s výběrem a aplikací kontaktních čoček. Optometrista však nesmí určovat diagnózy
očních onemocnění a následně
je léčit a také nevyšetřuje děti do
15let. To je plně v kompetenci očních lékařů.
Proč je výhodnější navštívit přímo optometristu?
Optometristé se při studiu věnují
prioritně měření zraku a tudíž jsou
skutečnými odborníky. Naše optika je navíc vybavena špičkovým
zařízením. Pravidelně absolvuji
školení a vím, co je v našem oboru
nového. Pokud je vyšetření zdlou-

havé nebo potřebuji nějaké hodnoty ověřit, pozvu si klienta i vícekrát,
protože chci, aby dioptrie perfektně seděly. Mohu se vám věnovat
více než lékař s plnou čekárnou
lidí. Další výhodou je, že naše objednací termíny na vyšetření jsou
opravdu krátkodobé.
Za měření zraku optometristou
se platí?
Pokud si u nás objednáte výrobu
skel a obroučky, poplatek vám nebude účtován. Věřím, že dokážeme
klientům nabídnout to nejlepší řešení, protože sortiment brýlových
čoček se neustále rozšiřuje a kvalita
obrouček od různých výrobců se velice liší. Našim zákazníkům věnujeme maximální péči a samozřejmě
poskytujeme záruční i pozáruční
servis, úpravy, čistění a opravy brý-

■ Specializujeme se na multifokální čočky, které vám umožní vidět ostře
na všechny vzdálenosti, aniž byste museli střídat více brýlí.
■ Rádi vám poradíme s výběrem kontaktních čoček. Nehazardujte se svým
zrakem a kupujte originální výrobky od prověřených výrobců. Na internetu se
bohužel prodávají i čočky s neprůkazným původem nebo v baleních připomínajících originál, ale jedná se o úplně jiné čočky. Navíc při zakoupení pro vás
nevhodných čoček si můžete způsobit dlouhodobé problémy s očima.

lí. Nabízíme i prodloužení záruční
doby a pojištění brýlových čoček.
Některé optiky nabízejí nejrůznější slevy a akce…
Přiznám se, že my megaslevy nedáváme, protože jsme k zákazníkům féroví.

Obroučky i skla nabízíme od začátku
v kvalitě za odpovídající ceny. Naší
strategií není vyšroubovat méně kvalitní zboží na maximum a pak „zlevnit“.
Často se nám stává, že k nám přijdou
zákazníci „porovnat“ ceny a nakonec
zjistí, že u nás pořídí lépe i bez slev.

Kontakt: 17.listopadu 51/1, Říčany, vedle KB, tel: +420 323 606 456,
mobil: +420 733 710 701, e-mail: optika@optiquemia.cz. OTEVÍRACÍ
HODINY: Po-Čt 9-17.30 hod., Pá 9-17 hod., facebook.com/optikamia

„Speciálka“ na běžecké
boty v Říčanech
Máte starý kotel?
Vyměňte ho levněji ještě nyní!

Proč si objednat
instalaci kotlů
právě nyní?!
■ Nyní můžeme zaručit krátké
objednací lhůty. Instalaci nového kotle zajistíme do několika
dní. S blížící se topnou sezónou se lhůty prodlužují.
■ Plánujete výměnu starého
kotle, ale nechcete si pořizovat
kondenzační, který má nesporné výhody, ale je přece jenom
dražší? Neváhejte a objednejte si výměnu u nás nejpozději
do 26. září! Po tomto termínu
nebude možné klasické nekondenzační kotle koupit, ani
instalovat.
GASTERM servis, Rooseveltova
1176, Říčany, tel.: 323 63 23 94,
602 322 117, fax: 323 60 30 10,
express linka: 602 322 116, e-mail:
info@gasterm.cz, www.gasterm.cz

Nedávno se v prostorách Optique Mia otevřela nová speciální
běžecká prodejna RUN4EVER.
Najdete tu běžeckou obuv pro
různé využití, kompresní doplňky,
speciální vložky do bot.
„Z mnohých rozhovorů na závodech a běžeckých fórech jsem zjistil,
že běžci neřeší jen problém s kvalitním obutím a oblečením, ale často je
trápí i problém kvalitního vidění při
běhu,“ říká Peter Matisko, majitel obchodu a nadšený běžec v jedné osobě.
„To mě přivedlo k myšlence propojit
zkušenosti z běhu a optiky. Tak vznikla myšlenka tohoto specifického
spojení dvou obchodů. Specializovaný obchod s běžeckým zaměřením
na Říčansku chyběl, což byla velká
škoda, vzhledem k tomu, jak je běh
stále více oblíbený. Běhání je krásný
a svobodný sport, ale když se nedělá
správně (tak jako každý jiný sport),
může být i zdraví škodlivý. Začíná to
právě výběrem bot. Tady se snažíme
jít cestou stále více populárnějšího

„přirozeného běhu“. Tomu odpovídá i výběr značek bot: INOV8, SALMING, NEW BALANCE.
V RUN4EVER bychom rádi vytvořili prostor, kde se můžete jen tak
zastavit a popovídat si o běhu. Plánujeme zde klubovou základnu pro různé společné výběhy, tréninky a kurzy.
A do budoucna i vznik pravidelně se
opakujícího vlastního závodu.“
V RUN4EVER máte možnost
si boty vyzkoušet přímo v akci na
běžeckém trenažéru. Samozřejmostí je i statická a dynamická
diagnostika nášlapu.

Kontakt: RUN4EVER, 17. listopadu 51/1, Říčany, vedle KB
tel: +420 323 606 456,
mobil: +420 733 710 701,
OTEVÍRACÍ HODINY: Po-Čt
9-17.30 hod., Pá 9-17 hod.
facebook.com/run4everricany
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Inzerce
Stavební
rodinná firma

Rychle,
kvalitně a ekonomicky:
• hrubé stavby a základové desky
za nejlepší smluvní ceny
• stavby a rekonstrukce domů a bytů
• zateplení fasády, omítky, podlahy
• veškeré zednické práce
• zhotovení bytových jader a práce uvnitř
v zimních měsících za speciální cenu

NOVINKA: Dodáváme, montujeme

KRBY a KRBOVÁ KAMNA
www.VseProTeplo.cz

wProvádíme REVIZE a kontroly komínů
Dodáváme a montujeme keramické
KOMÍNY pro pevná paliva i plastová
odkouření k plynovým kotlům

tel. 725 504 736, 323 672 701

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

Tel.: 603 874 107, www.cenda-uklid, wbs.cz, cendauklid@seznam.cz

Zhotovení rozpočtu a poradenství zdarma.
Za zeptání nic nedáte!
Pacov 171, 251 01 Říčany

tel.: 608 966 362, 604 337 325
email: petr.bedrnik@tiskali.cz
www.bedrnik.com

Autoservis Vosátka Chocerady
přijme
automechanika a autoklempíře,
oba vyučené a s praxí.
Kontakt − 602 338 840
e-mail: autovosa@gmail.cz

PRODÁM PLYNOVÝ
KOTEL VIADRUS
22KWatt VELMI LEVNĚ
KONTAKT: 607 246 000

Rozšiřujeme nabídku
o výběr kalifornských
a argentinských vín.
V prodeji jsou nově vína
z vinařství Štěpánek a BIO
vína z Vinných sklepů
Kutná hora.

Myslete v klidu
na jiné věci, ať je
s auteM cokoli.

Máte přece ŠKODA Předplacený servis Plus!
O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, a to v případě
koupě vozu na leasing i v hotovosti. Rozsvícené kontrolky vás tak
vždycky nechají chladnými.
Předplacený servis zaručuje:

www.vinotekastrancice.cz

Servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let
nebo 60/100/150 tisíc km.

Legner Hotel Zvánovice –
Lesní Lázně ( Praha-východ )
přijme pro dlouhodobou
spolupráci kolegu na pozici
pokojská / pomocná síla

Špičkovou péči o vůz po celou dobu trvání služby.
Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.
Prokazatelnou servisní historii vozu.

(brigádně nebo na poloviční úvazek −
pracovní doba dle dohody )

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

www.predplaceny-servis.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz

Čistírna peří

Zhotovení dek a polštářů

Technologický park
(areál VÚ - BUDOVA "G")
190 11 PRAHA 9 Běchovice

Kutnohorská 475, Kostelec n. Č. l.
Vaše zakázky jsou zhotoveny přímo na místě –
nedochází k výměně peří. Jsme vaše jistota!

Tel.: 728 696 726, 722 625 882
otevřeno: dle dohody
www.cistirna-peri.cz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky
Zakládání a údržba zahrad
sekání trávy, vertikutace...
731 160 030
www.zahradypittner.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

420 Kč + DPH
za m³

+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva

KONTAKT:

777 322 135
Koupím malotraktor
VARI-TERRA i v horším stavu.
Tel: 777 428 234
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ŠKODA Finance od ŠkoFINu
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Aquarius Invest CZ spol. s r.o. − provozovna Všechromy 82
(150m od nájezdu na D1,exit 15)

Výroba a prodej: plastové vodoměrné šachty,
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

čalounictví
Josef Vávra

210x100x5
2730

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

www.calounik-vavra.cz

Společnost FAST ČR, a.s. přijme

ŘIDIČE
Požadujeme: řidičský průkaz C + E
Výhodou: praxe a zkušenost s obsluhou VZV

PRACOVNÍKY/CE PŘÍJMU A EXPEDICE ZBOŽÍ
Požadujeme: spolehlivost, časovou flexibilitu
Výhodou: praxe a zkušenost s obsluhou VZV

ASISTENTY/KY VELKOOBCHODU
Požadujeme: znalost AJ a MS Excel, spolehlivost, pečlivost, časovou flexibilitu
VAŠE STRUKTUROVANÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA IVANA.ZEMANOVA@FASTCR.CZ
DO PŘEDMĚTU UVEĎTE NÁZEV POZICE

Přijmu cukrářku do výroby.
Nástup ihned!
Cukrárna Srbín, Šípková 279, Mukařov
V případě zájmu volejte
Michaela Jandová, tel.: 722 903 669.

opravy chladniček,
mrazniček – ab servis
Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
Pod Jiřím 205, Mirošovice

Pelety ⌀ 6 mm

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.
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Inzerce
Hledáme šikovnou kadeřnici
do studia ve Velkých Popovicích
na HPP i na částečný úvazek nebo
brigádu, spěchá. Tel.: 737 202 875

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

PRODEJNÍ
AKCE
za výrazné slevy pro motokros a enduro
8. 8. 2015 od 9:00 hodin Mukařov - Srbín
Šípková ul. na parkovišti před naší prodejnou

Vybavení koupelen + vzorkovna Voda – topení -kanalizace

Nová koupelna = lepší bydlení
Rychlé dodávky – výrazné slevy!
Zvláštní výhody pro stavební firmy a řemeslníky

PRONTO Říčany, s.r.o.
dodává topenářský a instalatérský materiál
na hrubou stavbu i na konečnou kompletaci
Černokostelecká 152/62, tel.: 323602235 Po – Pá 7:30 – 17:00 So 8:30 – 12:00
Vše pro vás - pro zákazníky
www.pronto-ricany.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

ALITA
ST A KVAL
RYCHLOST
ITA
KV
A
LO
CH
RYINTERIÉR
I EXTERIÉR
INTERIÉR I EXTERIÉR

MALÍŘI
MALÍŘI
lakýrníci
lakýrníci

tapetáři
tapetáři

K
O
L
O

ŽALUZIE
ŽALUZIE
sklenářství

sklenářství
➤ sítě proti hmyzu
R
A
V
A
K

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

MILAN
ROŽNÍČEK
323 665
276

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

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

L
NA SKE
VÝMĚ RMA
ZDA
VOZU
JČENÍ
Ů
P
A
MA
A Z
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.

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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Krásné léto přeje
zahradnictví Alfík
Otevřeno bude i přes prázdniny
– přijďte nás navštívit.
Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích
u silnice Kutnohorská (na první hrázi).
Otevírací doba: po-so: 9 až 17 hod.,
ne: 9 až 12 hod., tel.: 606 494 939, 723 516 513.

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

Inzerce

Nový

Renault ESPACE
Make your time great

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

renault.cz
renault.cz

Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

Auto-Pilař
s.r.o.,
Černokostelecká
268, Říčany, tel. 323 601 186
JMÉNO NEBO
LOGO
DEALERA, Ulice, Město,
www.auto-pilar.cz,
info@auto-pilar.cz,
prodej@auto-pilar.cz
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 889

INSTAL
KLUB
INSTAL
KLUB

Vančura
Vančura
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

www.dealer.cz

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
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Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb

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

NEKONEČNÝ
PROSTOR
PRO VÁŠ STYL

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu.
Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěř
Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř.
A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní, nebo
komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně přizpůsobuje stylu
Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší, nebo chladnější
klima? Třízónová klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující.
Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete
/skodac
/skodacz
novaskodasuperb.cz
zavazadlový
prostor, i když máte
ruce plné tašek./skodacz
A to je jen malá /skodacz
ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je vybaven. Vstupte
do nové éry ve velkém stylu. Seznamte se s novým vozem ŠKODA
Superb přímo u nás.

novaskodasuperb.cz

novaskodasuperb.cz

NEKONEČNÝ PROSTOR
PRO VÁŠ STYL

Stáhněte si interaktivní
katalog do svého mobilního
zařízení. Dostupný během
06/2015 na AppStore
a Google Play™.

NOVÁ ŠKODA SUPERB

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

Kombinovaná spotřeba a emise C02
vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

TUkas a. s.
K Hrušovu 344/6, Praha 10
Tel.: 267 229 111
www.tukas.cz

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry
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Stáhně
katalog
zařízen
06/201
a Goog
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Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný
uvnitř. 16.06.15
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Inzerce

Nyní nejvýhodnější nabídka
Hyundai ix35 - Velké SUV bez kompromisů!
Za atraktivní cenu jen do vyprodání zásob.
Hyundai ix35 - Velké SUV bez kompromisů!
Za atraktivní cenu jen do vyprodání zásob.
Jedno z nejprodávanějších SUV v tuzemsku, navíc v Česku i vyráběné, nadchne
pohledným a přitažlivým vzhledem, příkladnou vnitřní prostorností s objemem
zavazadlového prostoru 465 až 1436 litrů, jistými jízdními vlastnostmi na silnici
i mimo ni, propracovanou technikou, skvělými a zároveň úspornými motory, vysokou
úrovní
a také bohatou
zahrnující
klimatizaci,
kola z nadchne
lehkých slitin,
Jedno zkomfortu
nejprodávanějších
SUV vvýbavou
tuzemsku,
navíc v Česku
i vyráběné,
elektricky
ovládaná
okna,
centrální
zamykání
nebo
audiosystém.
pohledným a přitažlivým vzhledem, příkladnou vnitřní prostorností s objemem
zavazadlového prostoru 465 až 1436 litrů, jistými jízdními vlastnostmi na silnici
i mimo ni, propracovanou technikou, skvělými a zároveň úspornými motory, vysokou
úrovní komfortu a také bohatou výbavou zahrnující klimatizaci, kola z lehkých slitin,
elektricky ovládaná okna, centrální zamykání nebo audiosystém.

Auto BALVIN spol. s r.o.

U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

Auto BALVIN spol. s r.o.

2015

telefony prodej: 602
150 560,
080 00
158, 602
703 868 / telefony servis: 602 105 034, 602 402 643, 602 535 246
U Červeného
mlýna
3,724612
Brno
272 930 153, 272 930 404, email: hyundai@hyundaivalousek.cz / ww w.hyundaivalousek.cz
Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.
Kombinovaná spotřeba: Hyundai ix35 5,2-8,5 l/100 km, CO2 135-197 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.
Kombinovaná spotřeba: Hyundai ix35 5,2-8,5 l/100 km, CO2 135-197 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

