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Úplný zákaz heren 
v Říčanech zatím platit 
nebude! Chystají se 
ovšem regulace.

salón Miabella 
představuje 

modrotiskové 
svatební šaty

Pokud hledáte kvalitní, 
čerstvé a české maso, 
zavítejte do prodejen 
Maso – Třebovle 
do Mnichovic nebo 
do Říčan.

Zprávy z obcí (str. 8)

I u nás na „Zápraží“ 
v Nupakách u Říčan 
se můžeme pochlubit
úspěšným rodinným 
pivovarem GWERN.

Info pro vás (str. 11)

Zprávy z obcí (str. 6)
Nedostatek míst ve 
školách v Uhříněvsi 
definitivně vyřeší až 
stavba nové školy.
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500x. f ia t500.com

Fiat s

500X je tu!

VĚtší, VýkonnĚjší a Vždy připraVený do akce! nyní Za ÚžaSnoU cenU 347 900 kČ. 
tak proStorný, že Se S ním SVeZe celá rodina. VyZkoUšejte Si StyloVoU  

noVinkU na dnech oteVřených dVeří Fiat od 20. do 24. břeZna.

Větší, Výkonnější,
 ideální pro rodinu

LBFI_150218_500X_Print_Dealer_A_CZ_297x210.indd   1 02.03.15   15:09

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

339 900 Kč.

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

  Originální střešní nosič v hodnotě až 5 000 Kč  

  Zimní pneumatiky při financování Opel Finance* 

  Opel pojištění s 0% spoluúčastí

  Vybrané originální příslušenství Opel se slevou až 50 % 

SLEVY AŽ 250 000 KČ.
Pouze od pátku 11. 3. od 12 h do soboty 12. 3. do 12 h. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,3–11,0 l/100 km, 88–259 g/km. *Platí u vybraných produktů Opel Finance.

NAVÍC :

 Plná nádrž ZDARMA

 Prohlíd
ka Vaše

ho vozu 

ZDARMA

Pokračujte, kde ostatní končí. 
Stylová, prostorná a bezpečná 
Fabia Combi s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním 30 000 Kč může 
být Vaše již od 238 890 Kč při 
financování se ŠKODA Financial 
Services. Seznamte se s vozem 
ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojeskodafabia.cz

ŠKODA Fabia Combi 
měsíčně již od 3 599 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1.0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 238 890 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 
77 100 Kč (32 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč, RPSN 
vč. pojištění 15,85 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 95 556 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba 
p. a. 11,21 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 
měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00  Praha 10
Tel.: 267 229 310
www.tukas.cz

Untitled-361   1 25.2.2016   14:44:05

Program je zaměřen na pohybovou průpravu, 
tanec, ale také na sportování, běhání, soutěže 
venku i v tělocvičně a spoustu dalších her a zá-
bavných aktivit. Minulý rok jsme v rámci tábo-
rové hry navštívili dosud neobjevené planetky. 
Letos nás čeká cesta kolem světa. Páááni, to 
bude zase jízda! 

Elektronické přihlášky jsou dostupné na 
wwww.tabor-bavse.cz od 1. 3. 2016. Kapacita 
je 20 míst! 
Termín konání: 25. 7. - 29. 7. 2016, od 7.30 do 
16.30 hod. 

Místo konání: SKC Ondřejov 
Cena: 1 950 Kč (sleva pro sourozence) 
Kontakt: tabor-bavse@seznam.cz, 
Lucie Mášová: 732 759 862, 
Kateřina Mášová: 739 961 271

druhý ročník příměstského 
tábora bav se!
Vážení rodiče, pro velký úspěch jsme se 
rozhodli o prázdninách opět uspořádat 
příměstský tábor Bav se!, který je určen 
pro holky a kluky z prvního stupně ZŠ. 
Zázemí nám poskytne SKC Ondřejov, kde 
budeme mít k dispozici tělocvičnu, malý 
zrcadlový sál a studovnu pro tvoření. 

SKC Ondřejov se stal garantem 
tábora. Tímto děkujeme za vstřícné 

jednání, podporu a poskytnutí 
profesionálního zázemí.

Zprávy z obcí

Milí čtenáři!
Březnové číslo je napsáno, vytištěno, rozvezeno 
a doufáme, že bude i s chutí přečteno. Než však 
takový časopis vznikne, věřte, že to dá pořádnou 
„fušku“. Za každým článkem se skrývá hodně práce. 
Napsat ve zkratce to nejdůležitější, vypíchnout ty 
správné informace a navíc vás zaujmout - není vů-
bec jednoduché. Poslední den uzávěrky je naprosto 
vražedný. Ladíme poslední detaily a máme nervy, 
abychom na něco nezapomněli, něco nepřehodili, 
nespletli telefonní čísla… a to víte, že se to někdy 
stane a mrzí nás to. Přesto jsme rádi, že pro vás 
Zápraží můžeme dělat a vážíme si vaší podpory.

Za kolektiv Zápraží
Helena Vlnařová, šéfredaktorka
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ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu 
z ceny montáže

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

www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA
4 ROKYŽALUZIE 

SUCHÝNa počátku se studenti soustředili na pomoc 
sobě samým v rámci doučování, výpomoci ve 
školní knihovně nebo v nejbližším okolí – po-
moc v MŠ a ZŠ v blízkosti Babic. Poté, co naši 
studenti získali určitou jistotu v tom, jaké to je 
pomáhat jiným, se oblast jejich působení začala 
postupně rozšiřovat, nejdříve za hranice regi-

onu, poté na akce v rámci celé země a nakonec 
i za její hranice.

O Vánocích 2013 jsme se připojili k projektu 
organizovanému Sdružením Šance. Jedná se 
o veřejnou sbírku, jež je zaměřena na získávání 
finančních prostředků, které jsou využity na hu-
manizaci hemato-onkologického oddělení Dět-
ské kliniky FN Olomouc, na sociální pomoc ro-
dinám malých pacientů a na rekondiční pobyty 
pro děti po náročné léčbě. My jsme v rámci této 
aktivity zorganizovali a prvně prodávali v areálu 
školy „vánoční hvězdy. Po velikém úspěchu se 
tato akce stala pravidelnou součástí adventního 
času v prostorách Open Gate, květiny jezdíme 
dokonce prodávat i mimo areál naší školy. 

Od roku 2014 se studenti ze sekundy opako-
vaně vypravují do Jablonného v Podještědí ob-
novit místní mokřad.

V březnu 2012 to zase bylo poprvé, co od-
jela skupinka studentů z Open Gate do Indie, 
kde v rámci partnerství se školou Dirubhai 
Ambani International School v indické Mum-
bai pomáhala nejen s obnovou vesnic a tamní 
infrastruktury, ale i se vzděláváním – výukou 
různých dovedností jako je práce na PC, či 
s anglickým jazykem. Na jaře 2013 vyjeli dob-
rovolníci z řad septimánů do rumunského 

Banátu, aby se seznámili se životem české ko-
munity v tomto zapadlém cípu Evropy. Hlavní 
základnou byla obec Eibentál, ale studenti na-
vštívili i další české vesnice v Banátu a různými 
formami pomáhali především místním dětem 
s doplněním vybavení škol dovozem počítačů 
nebo dětských kol.

V obou zahraničních aktivitách jsme pokra-
čovali i v následujících letech.

A jaké jsou naše nejbližší plány do budouc-
na? Hodláme se zapojit do akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko 2016“ nebo pomoc při světových 
hrách handicapované mládeže. 

Jana Errington

open Gate a vývoj dobrovolnictví
Kvalitní vzdělání není to jediné, co Open 
Gate svým studentům poskytuje. Žáci se 
účastní celé řady veřejně prospěšných 
činností a mimoškolních aktivit.
Stejně jako ostatní obory, i dobrovolnictví 
na Open Gate prochází určitým vývojem. 

■ Zastupitelstvo kraje na svém 
únorovém zasedání neprojednalo 
návrh plánu odpadového hospo-
dářství na roky 2016-2026. Vedení 
kraje vyslyšelo připomínky a po-
třebu důsledného vypořádání ná-
mitek. Stále tak existuje naděje, že 
likvidace odpadu v našem kraji ne-
vyroste do astronomických výšek.

■ Na jednání zastupitelstva koalice 
ČSSD a KSČM schválila dokument 
„Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy ve Stře-
dočeském kraji 2016-2020“.  Podle 
mne je tento materiál připraven le-
dabyle, obsahuje zastaralá statistic-
ká data i vágní formulace, jak zlepšit 
vzdělávání v našem kraji. Hlavně ale 

tento materiál neobsahuje nic o tom, 
jak se chce kraj vypořádat s inkluzí ve 
školách, což bude věc, která dolehne 
na naše školství velmi intenzivně. A je 
zapotřebí to neprodleně řešit! 

■ Pozitivní je, že v plánu zásobníku 
projektů se objevily další investice 
do silnic na Zápraží. V tomto roce 
by to mělo být pokračování opravy 
v některých úsecích silnice II/101 
od Kolovratské po Pacov. V březnu 
také proběhne finální projednání 
studie řešení dopravy Říčansko –Jih 
a bude upřesněn seznam akcí oprav 
silnic v rámci ITI pro příští období.

Ing. Miloslav Šmolík, krajský 

zastupitel a místopředseda VRR 

ROP Střední Čechy

informace z krajského 
zastupitelstva

kvalitní vzdělání, osobní přístup 
a spolupráce s rodinou - to je zŠ navis

Naši filozofii lze shrnout do tří bodů:
•	 rodina	–	Jsme	škola	pro	rodiče,	

kteří mají vážný zájem o budouc-
nost svých dětí a jsou ochotni 
pracovat i na sobě, proto pro ně 
pořádáme kurzy o rodičovství, 
společné výlety apod. Zájemci se 
mohou zúčastnit i duchovních 
obnov nebo mší ve školní kapli, 
protože celý náš koncept je zasa-

zen do rámce morálních hodnot 
západokřesťanské kultury.

•	 osobní	 přístup	 –	 Ten	 je	 umož-
něn především nízkým počtem 
žáků ve třídě. Každé rodině je 
také přidělen tutor, který se pra-
videlně setkává s žákem (cca 
1x za 2 týdny), dále pak s jeho 
třídním učitelem a rodiči. Jeho 
úkolem je pomáhat a podporo-

vat individuální, akademický 
i osobnostní růst dítěte.

•	 kvalitní	 vzdělání	 –	 Nabízíme	
nadstandardní výuku angličtiny, 
dále v rámci programu REST 
vedeme děti k tomu, aby objevily 
smysl učení, naučily se samo-
statnosti v práci a schopnosti 
systematicky pracovat na zada-
ných úkolech. Součástí našeho 
výukového dne je také velký pro-
stor věnovaný pohybu a sportu.

MŠ Ratolest
Jelikož první návyky si dítě osvoju-
je již od útlého dětství, je součástí 
našeho projektu také školka - MŠ 
RATOLEST v Petříkově, kde usi-
lujeme o stejný přístup k dětem, 
přizpůsobený jejich věku. Svým 
pobytem ve školce se učí být las-
kavé, vytvářet si pozitivní vztah 
k ostatním lidem a respektovat je. 
Více informací o ZŠ Navis nalez-

nete na www. zsnavis.cz, o školce 
pak na www. msratolest.cz. Pokud 
vás náš projekt zaujal, máte nějaké 
dotazy nebo byste si školu rádi pro-
hlédli, lze využít Dny otevřených 
dveří, které pořádáme každý měsíc.

Náš výlet do Prahy
Tento rok si celá země připomíná 700 
let od narození největšího Čecha, cí-
saře Karla IV. Při této příležitosti jsme 
se s žáky 5. třídy ZŠ Navis vydali do 
pražského Muzea Karlova mostu 
a na plavbu Pražskými Benátkami, 
abychom se o životě a díle tohoto ve-
likána dozvěděli něco více. S žáky se 
totiž snažíme pravidelně podnikat ex-
kurze mimo školu, které mají zároveň 
za cíl něco děti naučit a obohatit je. 

Základní škola Navis nabízí všech pět ročníků 1. stupně. Od 
druhého pololetí jsme přijali 7 nových žáků, takže je nás 
již 62. V září 2016 otevřeme 2. stupeň, což bude šestá třída 
a postupně budou přidávány další ročníky. 

ZŠ NAVIS, DOBŘEJOVICE
Tel.: 775 029 593
e- mail: dobrejovice@skoly-navis.cz
www.zsnavis.cz

děti z mateřské školky 
v tehovci uspořádaly 
výstavu pro dobrou věc

Tehovec - V loňském roce na-
vázala mateřská škola v Tehovci 
spolupráci s Dětským centrem 
Strančice, do které se ochotně za-
pojili všechny děti i rodiče. „Po 
společných rozhovorech o tom, jak 
je důležité pomáhat druhým a ne-
být lhostejný ke svému okolí, vzni-
kl ze strany dětí zcela spontánně 
nápad, jak se samy mohou zapojit 
do dobré věci,“ vysvětluje ředitelka 
školky Bc. Alice Hozmanová. „Děti 

nakreslily spoustu obrázků a uspo-
řádaly výstavu, na které vyměnily 
své výtvory s rodiči za kompoty 
a přesnídávky pro kamarády ze 
Strančic. Projekt „Děti pomáhají 
dětem“ se vydařil a v letošním roce 
jsme opět připravili další výstavu 
obrázků. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat všem dětem, rodičům, 
občanům Tehovce a zaměstnan-
cům mateřské školy za zapojení do 
projektu,“ uzavřela paní ředitelka.

Den otevřených dveří proběh-
ne 17. března 2016 a zápis dětí 
7. dubna. Bližší informace 
naleznete na našich webových 
stránkách www.mstehovec.cz.

■ Mateřská škola Tehovec je státní školka rodinného typu 
s nízkým počtem dětí na třídách. 
Nabízíme:
■ individuální přístup a úzkou spolupráci s rodiči, 
■ cílenou přípravu pro úspěšný vstup dítěte do školy, 
■ logopedickou péči, 
■ kvalitní, zdravé a pestré stravování, 
■ bohatý výchovně vzdělávací program s širokou nabídkou 
bezplatných aktivit.

Přesnídávky a kompoty je to nejlepší, co jste dětem mohli dát. Mají je rády a snědí 
jich velké množství. I naše děti potřebují vitamíny, ale většina z nich se nemůže 
zakousnout do jablka, nebo si trhat jahody na zahrádce. Kompoty a přesnídávky 
jim moc chutnají a nebolí je po nich bříško. Jménem strančických dětí a  zaměst-
nanců centra děkujeme kamarádům ze školky v Tehovci. 

Za kolektiv Dětského centra Strančice Mgr. Libuše Bumbálková

13. března
■ Říčany - Nedělní pochod s Lí-
bou. Trasa: Srbsko - Liteň - Zadní 
Třebáň, 12,5 km. Odjezd vlakem : 
Říčany 7.25 hod. Přihlášky na tel: 
723 513 431 nebo email: libuse.
rohoskova@centrum.cz
Další informace: www.kct-ricany.cz

18. března
■ Říčany – Centrum Na Fialce 
zve od 20 hod. na koncert Jiřího 
Schmitzera, který je na české hu-
dební zahrádce prazvláštní zjev 
– lidu pracujícímu je známý přede-
vším coby herec, lid naslouchající 
si ho pak rád fixuje coby jen těžko 
zařaditelného, velmi osobitého pís-
ničkáře.

20. března
■ Ondřejov – SKC zve v neděli na 

akci Port de Bras a Pilates s Kat-
kou Kaňkovou, pedagožkou Pilates 
a tance. Prezence v 8.30 hod, od 
9 hod do 11.15 hod cvičební pro-
gram. Pokud chcete využít slevu, 
přihlaste se předem. www.obecon-
drejov.cz/skcentrum.

23. dubna
■ Štiřín – Srdečně zveme na šes-
tý ročník úspěšného běžeckého 
závodu MCC Kros Štiřín. Bližší 
info na www.kros-stirin.cz. Letos 
bychom chtěli vyzvat účastníky 
i neúčastníky ke sbírce starších 
skleněných kojeneckých lahviček, 
polohovacích pomůcek a mini-mi-
mi oblečeníček pro neonatologické 
oddělení Gynekologicko-porodnic-
ké kliniky 1.LF UK v a VFN v Praze.

Kalendář akcí
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Info pro vásZprávy z obcí

Říčany – Fotografická soutěž, kte-
rou vyhlásilo MAS Říčansko na 
přelomu minulého roku, zná svého 
vítěze. Prvenství získala podzimní 
mystická fotografie z Říčanského 
lesa od paní Suskové. Do soutěže se 
zapojilo celkem 21 soutěžících, kte-
ří poslali desítky fotografií. Ty pak 
hodnotila odborná porota, aby vy-
brala nejzdařilejší fotografické úlov-
ky. „Mezi tolika fotografiemi bylo 
obtížné vybrat ty nejlepší“, podotkli 
členové komise paní Jarmila Voráč-
ková a pan Rudolf Flachs. Slavnost-
ní vyhlášení v místní akční skupině 
se zúčastnili téměř všichni soutěžící 

a všichni obdrželi věcné ceny, které 
věnovala MAS Říčansko, MAKS 
Říčany, Rudolf Flachs a Olivova 
nadace. Kromě snímku Říčanského 
lesa Jany Suskové dále zabodoval 
Zvánovický potok ve Voděradských 
bučinách od paní Pilařové. Úplným 
líhništěm pěkných fotografií je oko-
lí Klokočné. Právě tamější krajina 
zaujala i další autory, kteří se umís-
tili na předních místech. Během 
vyhlášení byly promítány nejlepší 
snímky a přítomní mohli srovnat své 
záběry s ostatními účastníky soutě-
že. „Fotografie využijeme na propa-
gační materiály prezentující region 
Říčanska, a také jako podklad pro 
naše články o území a práci naší or-
ganizace“, řekl Aleš Rudl z MAS Ří-
čansko. „Každá fotografie je něčím 
zajímavá, a proto všem účastníkům 
patří veliké poděkování. Věříme, že 
další ročník na sebe nenechá dlouho 
čekat“, řekla závěrem ředitelka MAS 
Říčansko Pavlína Filková.

výherci fotografické soutěže 
„krajina Říčanska“

Zahradnictví Jandl je česká zahradnická 
firma; své rostliny, z kvalitního základního 
materiálu, pěstujeme ve skleníkovém areálu 
v obci Dobré Pole, mezi Kostelcem n. Č. lesy 
a Kouřimí.Máme pestrý sortiment balkonových 
a záhonových okrasných květin např. macešky, 
primule, muškáty, chryzantémy, surfinie, dále 
pak okrasné dřeviny a bohatou sadbu plodové, 
košťálové a listové zeleniny. Rozšiřujeme i na-
bídku stále více oblíbených aromatických bylin. 
Zájemcům také rádi poskytneme naše služby 
v oblasti navrhování a realizace zahrad a údržby 
soukromé i veřejné zeleně. 

Vítání jara – 25.-27. 3. 2016
První z letošních speciálních prodejních akcí, spo-
jená s otevřením skleníků pro veřejnost, se koná 
25.-27. března 2016. Návštěvníci mohou nejen 
zakoupit vybranou část sortimentu se 40% zvý-
hodněním, ale také nahlédnout do našich skleníků 
a seznámit se s řízkováním, zapěstováním nebo 
přesazováním rostlin. Přivítejte jaro a Velikonoce 
s námi! Otevřeno je celý víkend až do 17 h. 

Zákaznické věrnostní karty
Také pro letošní rok jsme se rozhodli odměnit 
naše spokojené zákazníky a opět nabízíme roční 
zákaznické karty. Nakupte za více než 500 Kč 
a po celou sezónu na každý další nákup máte již 
zajištěnu 5% slevu!

Rodiny s dětmi jsou u nás vítány!
Návštěvu zahradnictví spojte s prohlídkou 

našeho stále se rozšiřujícího zookoutku, kde 
chováme domácí i exotická zvířata (ovce, kozy, 
želvy, vietnamská prasátka…). 

naše zahradnictví je připraveno na jaro! a co vy?

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi
Tel.: 736 630 111
e-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz
wwww.zahradnictvi-jandl.cz
Otevírací doba: Po-Pá 9-17 h , So 9-12 h

Jarní květinovou inspiraci mohou zahrádkáři 
i pěstitelé balkonových květin přijet načerpat 
do našeho zahradnictví Jandl v Dobrém poli 
u Kouřimi. Nejsou zde jen květiny, nabízíme 
také také širokou škálu zeleninové sadby či 
léčivek. přijeďte, určitě si vyberete!

Uhříněves – MČ Praha 22 se stále dynamic-
ky rozvíjí. Počet obyvatel již překročil hranici  
10 000. Lidí zde žije však mnohem více, protože 
ne všichni jsou přihlášeni. „Nedá se nic dělat – 
Uhříněves se lidem líbí a rádi se sem stěhují,“ 
říká s úsměvem starosta Ing. Martin Turnov-
ský. „Naším úkolem je zajistit dobře fungující 
infrastrukturu, a to je nikdy nekončící práce.“

S nárůstem obyvatel musíte řešit především ne-
dostačující kapacitu ve školkách a školách. 
To je skutečně nikdy nekončící problém. Když 
začneme u školek, tak kapacita MŠ Za Nadý-
mačem byla několikrát rozšiřována. Nyní zde 
funguje jedenáct tříd. Protože to stále nestači-
lo, byla v roce 2013 vybudována zcela nová MŠ 
s názvem Sluneční, která vyrostla „na zelené 
louce“ na sídlišti Sluneční čtvrť. Nyní se inten-
zivně pracuje na další nové školce v Pitkovicích. 
Konec stavby je plánován na začátek letošního 
léta, aby děti mohly nastoupit od září 2016.

Stavba školky v Pitkovicích se plánovala delší 
dobu. Kde byl problém?
Těch problémů bylo více. Jedním z nich byla 

katodová ochrana plynovodu, který vede přes 
pozemek. Museli jsme zajistit náročné posud-
ky, různá povolení… Další komplikace nastaly 
u projektu, které vyvrcholily odvoláním projek-
tanta. Stavební povolení jsme získali v minulém 
roce a stavba nyní postupuje bez komplikací.

Jak bude školka velká?
V plánu jsou čtyři třídy v přízemních pavilonech. 
Celková kapacita bude cca 100 dětí. Vedle škol-
ky navíc plánujeme udělat větší parkové úpravy, 
aby si děti mohly hrát v hezkém prostředí.

Děti ze školek přecházejí do škol, které také 
musejí zvyšovat svou kapacitu. Je ještě vůbec 
kam rozšiřovat? 
V letošním roce jsme nedostatek kapacity vyře-
šili – podařilo se nám úspěšně dokončit výstav-
bu nového pavilónu ZŠ Bratří Jandusů v ulici 
V Potokách. Kapacita dětí se tak navýšila z 686 
na 780 dětí. Čtyři nové třídy vyrostly jako ná-
stavba na pavilónu, který byl vybudován v roce 
2013. Tento modulární systém se nám velice 
osvědčil – stavba je rychlá, funkční a za relativ-
ně dobré peníze. Další navyšování kapacity ZŠ 
Bratří Jandusů již neplánujeme. 

Takže se bude muset „přifouknout“ ZŠ 
U Obory?
I když i tato škola prošla v minulosti několikrát 
navýšením kapacity, stále ještě hledáme rezervy. 
Nyní zpracováváme projekt na výstavbu celého 
nového pavilonu za areálem tělocvičny. Vzniknout 
by zde mělo deset tříd. Výstavbou nových tříd však 
problémy nekončí, protože zase nebude stačit ku-
chyň a jídelna. Ačkoliv máme moderní kuchyň, 
v době „špiček“ se tvoří dlouhé fronty. Musíme 
tedy vyřešit výdej jídel, ale i místa k sezení a samo-
zřejmě kapacitu kuchyně, která dnes vaří nejen 
pro obě školy, ale také pro školky. Máme v plánu 

zrekonstruovat a opět uvést do provozu starou ku-
chyň ve školce Za Nadýmačem.

Po dokončení nového pavilónů ZŠ U Obory 
již budou místa ve školách stačit?
Vzhledem k tomu, že do spádové oblasti MČ Pra-
ha 22 patří nejen Uhříněves, Pitkovice a Hájek, 
ale také Benice, Nedvězí, Královice a Kolovraty, 
kde je škola pouze s prvním stupněm, kapacita 
míst ve školách stačit nebude. Máme zpracova-
nou zcela aktuální demografickou studii, která 
jasně ukazuje, že MČ Praha 22 bude potřebovat 
další školu. Proto připravujeme zásadní projekt, 
který vyřeší celou spádovou oblast – výstavbu 
zcela nové školy, kde bude 3 x 9 tříd, sportovní 
zázemí, nová jídelna. Tento rozsáhlý projekt ne-
lze realizovat bez spolupráce všech městských 
částí z našeho správního obvodu, pro které jsme 
spádovou oblastí, a samozřejmě bez podpory 
zřizovatele – hlavního města Prahy. Výhodou je, 
že na školu máme vytipován pozemek o rozloze 
1,7 ha, který je ze 65 % v našem majetku a od-
koupení zbylé menší části schválilo zastupitel-
stvo na posledním únorovém jednání. Pozemek 
leží na okraji Uhříněvsi směrem do Říčan v těži-
šti bytové výstavby, ale i v blízké vzdálenosti od 
Kolovrat, Královic a Hájku a je tak logické, že 
nová spádová škola vznikne právě tady. 

Jak budete tento projekt financovat?
Vzhledem k tomu, že se jedná o výhledově střed-
nědobý projekt, můžeme se připravit. Plánu-
jeme založit speciální fond, na který budeme 
ukládat i smluvně dojednané příspěvky deve-
loperů na místní infrastrukturu. Samozřejmě 
očekáváme pomoc spádových obcí, ale hlavní 
slovo a roli bude mít samozřejmě pražský ma-
gistrát. Jednání jsou na začátku a zatím se vyví-
její pozitivně. V každém případě víme, jak řešit 
budoucnost.

Nedostatek míst ve školách v Uhříněvsi 
definitivně vyřeší až stavba nové školy

1) Specializovaná prodejna LEGO 
u Tesca Říčany nabízí skladem  
95 % položek z aktuálního kata-
logu. Většina kamenných ani in-
ternetových obchodů tolik zboží 
skladem nemá a musí ho objedná-
vat od dodavatele, kde ovšem již 
nemusí být. 

2) Při prvním nákupu je u nás 
možné získat klubovou kartu a od 
dalšího nákupu nakupovat již  
s 5% slevou s možností dostat se až 
na 10% stálé slevy. Bližší informa-
ce vám sdělí naše prodavačky.

3) S klubovou kartou u nás nakupu-
jete výhodněji než v internetových 
obchodech. Pokud si k cenám v in-
ternetových obchodech připočtete 
přepravu zásilky, zjistíte, že mnoh-
dy je cena stejná ne-li vyšší. Zboží si 
od nás navíc odnesete hned a v pěk-
né nepoškozené krabici, která se 
může přepravou poničit.

4) Většina internetových obchodů 
ceny zvyšuje například o Vánocích. 
My vám garantujeme po celý rok stále 

ceny a naopak v průběhu roku každý 
měsíc nabízíme různé akční ceny.

5) U nás se nesetkáte s klamavou 
reklamou jako u některých obchod-
ních řetězců, kdy k doporučené ceně 
„přirazí“ několik stovek a pak zbo-
ží prodávají se „slevou“. Cena tak 
bývá mnohdy vyšší než doporučená. 
O tom jsme se sami několikrát pře-
svědčili. U nás prodáváme za ceny 
doporučené dle katalogu, pokud zbo-
ží nevozíme pro nedostatek z ciziny, 
kde jsou ceny pro pořízení vyšší.

6) V případě, že sháníte položky 
mimo katalog, jsme schopni Vám 
být v tomto nápomocni a v mnoha 
případech se nám daří „nedostup-
né“ položky sehnat.

7) Vážíme si Vašeho zájmu a rádi 
Vás v našem obchodě přivítáme.

proč nakupovat leGo 
u nás? počítejte dobře

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. 

Přístavbu ZŠ Bratří Jandusů slavnostně otevřeli 
starosta M. Turnovský a ředitel školy J. Měchura

Říčany - Dlouhou debatu si na únorovém jed-
nání zastupitelstva vysloužil materiál o regulaci 
heren v Říčanech. Starosta předložil novou vy-
hlášku, která by stanovila úplný zákaz provozo-
vání automatů a jiných obdobných her na celém 
území města Říčany. Mnoho zastupitelů napříč 
politickým spektrem se během diskuze přiklá-
nělo spíše k regulaci, někteří k odložení mate-
riálu. Hlasování v zasedací místnosti sledovaly 
dvě desítky majitelů heren a restaurací, kteří si 
nejspíše oddechli.Město ale bude novelizovat 
současnou vyhlášku, která zatím povoluje cel-

kem 15 provozoven na území Říčan pro vykoná-
vání loterijní a jiné podobné činnosti. Rada také 
zkrátila otevírací dobu z nonstop provozu do 
4.00 hodin, herny musí zavřít a přerušit provoz. 
Ve hře jsou další omezení, regulační kritéria ale 
nesmí zvýhodňovat některé provozovatele. 

Úplný zákaz heren v Říčanech zatím platit nebude! 
Argumentů proti absolutnímu zrušení automa-
tů bylo mnoho. Podle některých zastupitelů by 
se herní prohibicí přesunul celý trh do šedé eko-
nomiky, podle dalších problematiku vyřeší nový 
zákon. Jeho přípravu komentoval na zastupitel-
stvu Jan Šnajdr z prezidia Sdružení zábavního 
průmyslu. Zmínil mimo jiné shodu na tom, že 
by automaty měly opustit hospody, protože jako 
velmi nebezpečná se jeví kombinace alkoholu 
a hráčství. Nový zákon má omezit počet hracích 
automatů, některým lidem zabrání hrát a firmy, 
které hazard provozují, zaplatí víc na daních. 
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přihlaste se již nyní 
na příměstské tábory

Areál Oáza Říčany nabízí profe-
sionální sportovní zá-
zemí. Program se 
koná na venkov-
ních sportoviš-
tích, v bazénu, 
v tenisové hale 
a horní restau-
raci, která slouží 
jako „klubovna“.

Rodiče mohou 
své děti přivést ráno od 
7.30 do 8.30 a vyzvednout si je od 
16.00 do 17.30. Děti jsou rozděleny 
do skupin (5 až 8 dětí)a postupně se 
během dne střídají na stanovištích 
jako je výuka tenisu, plavání, jízda 
na kole (není povinná), stolní tenis, 

míčové hry a další herní a sportovní 
činnosti. Tábor je určen pro děti 

od 5 do 14 let. Pro letošní 
prázdniny je vypsáno 5 ter-

mínů (vždy pondělí až pá-
tek) 11. - 15. 7., 18. - 22. 
7., 25. - 29. 7., 1. - 5. 8., 8. 
- 12. 8. Cena za týdenní 

turnus je 3 000 Kč (mož-
ná účast i jeden nebo více 

dnů – 600 Kč/den). 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v re-

cepci Oázy nebo ke stažení na webo-
vých stránkách. Přihlášky odevzdá-
vejte v recepci Oázy nebo zasílejte 
mailem na adresu oazaricany@oa-
zaricany.cz. Další informace na web 
obdržíte na tel.: 323 601 170.

Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu během
letních prázdnin oblíbené příměstské sportovní tábory. pokud se 
přihlásíte již nyní a uhradíte plnou cenu do konce dubna, získáte 
slevu 500 Kč. Slevu získají i děti, které navštěvují tenisovou školu.

Letní brigáda v OÁZE Říčany
Hledáme pomocníka pro období duben až září do našeho sportovního 
areálu. Jde o pozdní odpoledne a večery cca do 21.30 a po domluvě ví-
kendy. Ideální pozice pro studenta, dvojici studentů nebo vitálního dů-
chodce. Zájemci volejte správce pana Davida Diora - 774 188 298.

Speciální velikonoční menu můžete přijít ochutnat od 21. do 28. března

Jak vznikl zajímavý název 
GWERN?
Název našeho piva vznikl lehkou 
úpravou keltského výrazu pro olši, 
což je velmi „žíznivý“ strom. Oslo-
vila nás i symbolika stromu - pevné 

kořeny znamenají dobré zázemí 
naší rodinné firmy a stejně tak, 
jak se rozrůstá koruna stromu, by-
chom se chtěli rozvíjet i my. V kelt- 
ské historii jsme se inspirovali pro-
to, že na počátku vaření piva na 
našem území stáli Keltové. Je jim 
dokonce připisován vynález pivní-
ho sudu. Keltové byli národem drs-
ných bojovníků, kteří se ale velmi 
rádi bavili, a i my chceme, aby naše 
kvalitní poctivá práce byla pro nás 
také trochu zábavou.

Z čeho vaše pivo vaříte?
Nepoužíváme žádné náhražky, 

chemická dochucovadla, koncent-
ráty a vaříme pivo z kvalitních čes-
kých surovin - z žateckého chmele, 
českého sladu a vody.

Kde můžeme pivo GWERN 
10°a 12° ochutnat?
Budova pivovaru, která je umístě-
na v ulici Benická, v obci Nupaky, 
obsahuje vše potřebné pro zajiště-
ní výroby piva, varny, zařízení pro 
kvašení, zrání a stáčení piva do 

sudů. Navíc u nás můžete navštívit 
pivovarskou prodejnu, kde ochut-
náte naše pivo a nabídneme i mož-
nost stáčení piva do pivních lahví.

Info pro vásInfo pro vás

chmel „sládek“ dodá pivu hořkost a „žatecký 
poloraný červeňák“ vykouzlí správnou vůni

MINIPIVOVAR GWERN Nupaky, 
tel.: 603 516 494, 
e-mail: info@gwern.cz, www.gwern.cz, 
facebook.com/pivovargwern

Obliba malých rodinných pivovarů, které nabízejí 
chuťově zajímavá, poctivá piva, stále roste. i u nás na 
„Zápraží“ v Nupakách u Říčan se můžeme pochlubit 
úspěšným rodinným pivovarem GWerN. „Výrobě piva 
se věnujeme již dlouho. Ze začátku to bylo příjemné 

hobby, které těšilo nás i naše přátele,“ říká majitel ing. 
petr ugrin. „a protože příznivců našeho piva přibývalo, 

rozhodli jsme se vařit ho profesionálně. Nyní máme k dispozici 
nejmodernější technologie a „léty vychytané“ receptury a postupy, ale 
láska k řemeslu a nadšení zůstávají stejné jako na začátku.“

■ Používáme dva druhy žatec-
kého chmele, první je chmel 
„sládek“, ten dodá pivu hořkost 
a druhý je „žatecký poloraný 
červeňák“, ten vykouzlí tu správ-
nou vůni. V době sklizně jezdí 
náš vrchní sládek chmel osobně 
vybírat přímo do Žatce.
■ Následně přečerpáme mladé 
pivo do ležáckých sudů, kde zra-
je do doby, než sládek řekne „je 
hotové“. U dvanáctky je to 24 až 
34 dní. U desítky 18 až 25 dní.
■ Pak pivo stočíme do sudů, pivo 
nikterak neupravujeme. V den, 
kdy jej stočíme do sudů, je expe-
dujeme k našim zákazníkům.

eeG biofeedback pomáhá odstranit úzkost a stres
dětem nabízí efektivní pomoc při adhd a add

EEG Biofeedback trénink snižuje všechny stresové 
symptomy jako je strach, úzkost, noční můry, snižu-
je také spotřebu psychofarmak, zmírňuje trému, so-
ciální úzkosti a poruchy přizpůsobení. Terapie EEG 
BFB je primárně určena a vyvinuta na léčbu epilep-
sie, ale její účinnost je mnohem širší včetně poruchy 
pozornosti a hyperaktivity (ADHD a ADD). 

Specifickým tréninkem u dětí zlepšíme kon-
centraci a schopnost přijímat a zpracovávat 
informace. Efektivně je EEG BFB využíván při 

nápravě specifických poruch chování i učení 
a zlepšení školních dovedností. 

JAK SE PROVÁDÍ EEG Biofeedback trénink?
1. Při vstupní konzultaci se snažíme zjistit, proč 
váš mozek nefunguje, jak by měl. Provedeme 
diagnostické měření a vyhodnotíme popis elek-
trické aktivity mozku.

2. Provedeme zkušební EEG biofeedback trénink, 
abychom zjistili, zda je pro vás tato metoda vhod-
ná. Diagnostika i trénink jsou naprosto bezbolest-
né, nemají vedlejší účinky, efekt je dlouhodobý.

3. Používáme snímací elektrodu, přiloženou 
na temeno hlavy, a dvě elektrody připevněné 
na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny. 
Počítač analyzuje signál a zajišťuje „feedback“ 
- zpětnou vazbu. Průběh svých mozkových vln 
před sebou vidíte na obrazovce „přeložený“ do 
podoby hry, kterou hrajete bez použití klávesni-

ce nebo myši. „Hru“ ovládáte jen vhodnou čin-
ností svého mozku. 

Proč je EEG BFB účinný a jeho obliba vzrůstá 
ve světě i v ČR?
Trénink EEG BFB je pro mozek podobně pro-
spěšný jako tělesné cvičení pro svaly a fyzickou 
kondici. Lidský mozek je plastický a jeho schop-
nost se učit je tudíž stále zachována. Neurony 
spolu v mozku komunikují pomocí vysoce spe-
cializovaných struktur zvaných synapse. Trénin-
kem se podaří navýšit množství synaptických 
spojů, a tím zlepšit obtíže vycházející z nedozrá-
losti nebo poškození jednotlivých částí mozku. 

poradna SMarT BraiN v Říčanech se specializuje na školní a předškolní děti, které trpí různými 
poruchami učení nebo chování. Účinnou pomoc zde najde i dospívající mládež a dospělí, které trápí 
například deprese, bolesti hlavy, úzkost, stres, organické poruchy spánku. při řešení problémů 
spolupracujeme s dalšími odborníky z oboru logopedie, pedagogiky, neurologie a psychologie.

Bc. Simona Šimonovská, Dis
Náš tým zaručuje nabídku profesionálních 
a kvalitních služeb v atmosféře důvěry, ote-
vřenosti a zaručení plné diskrétnosti.
Konzultace po předchozí telefonické 
domluvě.

Kontakt: tel.: 724 812 523
Mánesova 391, Říčany
www.smartbrain.cz

„Těší nás, že kolaudace proběhla bez problémů a noví majitelé se mo-
hou radovat z kvalitního bydlení,“ říká Petros Papadopulos, jednatel RIM 
Engineering. „Bohužel kolaudační rozhodnutí II. etapy jsme získali o půl 
roku později, než bylo plánováno, což bylo pro nové majitele bytů velice 
nepříjemné. Toto zpoždění nenastalo naší vinou – stavba byla řádně do-
končena v termínu přesně podle plánu. Zpoždění nastalo kvůli podnětu 
starosty Říčan pana Kořena a následnému prohlášení tajemníka MěÚ 
o podjatosti Stavebního úřadu v Říčanech. Chtěl bych vědět, co bylo tou 
podjatostí myšleno? Nemáme se zaměstnanci říčanského stavebního úřa-
du obchodní ani příbuzenský vztah. Kvůli tomuto zásahu, který neměl 
žádné opodstatnění, jsme museli podstoupit řadu byrokratických proce-
dur, jejichž výsledkem bylo přidělení k Stavebnímu úřadu v Českém Bro-
dě. Jak již bylo zmíněno, nebylo shledáno žádné pochybení a kolaudační 
rozhodnutí jsme obdrželi.“ 

Jak se vyvíjí situace kolem III. etapy?
„Nový územní plán Říčan se dotkl mnoha majitelů pozemků a i nám se 
změnil stavební pozemek, na kterém měla probíhat III. etapa, na pozemek 
určený pro veřejnou zeleň. Tato zanedbaná parcela, dlouhá léta skryta za 
rezavou ohradou, rozhodně nepůsobila reprezentativně a Říčanům nedě-
lala příliš dobrou vizitku. Když jsme v roce 2007 tento pozemek kupovali, 
byl v územním plánu veden jako stavební a tomu také odpovídala kupní 
cena. Plánovali jsme zde vybudovat reprezentativní rezidenci, moderní 
projekt vypracovala renomovaná architektonická kancelář tak, aby celou 
lokalitu pozvedla a nazvala ji Vila Viola. Architekt pamatoval i na parko-
vou úpravu kolem domů. 

Po změně územního plánu, který nám zamezil projekt realizovat, ztratil 
tento pozemek svou hodnotu. Bereme na vědomí rozhodnutí zastupitelů 
města, ale upřímně nechápeme, proč zastupitelstvo k našemu projektu 
zaujalo takové stanovisko a proč místo spolupráce s developerem a snahy 
udělat společně něco pozitivního, preferuje řešit změnu územního plánu 
náhradou škod v desítkách miliónů korun. Nikdy jsme nic nestavěli a ani 
nebudeme stavět protizákonně. Avšak jako hospodáři, kteří se musí starat 
o své investice, využijeme svého práva, které nám dává nový občanský zá-
koník, a budeme žádat kompenzaci naší ztráty. 

nové bytové domy 
v Říčanech byly 
úspěšně zkolaudovány
Druhá etapa výstavby bytových domů projektu „Bydlení v alejích“ byla 
úspěšně dokončena a stavba získala platné kolaudační rozhodnutí. 
Všechny bytové domy jsou řádně napojeny na kanalizační řad a ČOV 
a také je zajištěn dostatek parkovacích míst v podzemních garážích. 

zveme vás na speciální 
velikonoční menu 

Restaurace Oáza Říčany pro vás 
pravidelně připravuje atraktivní 
kulinářské akce. Nyní se můžete 
těšit například na speciální veliko-
noční nabídku, kterou si můžete 
dopřát od 21. do 28. března.
■ Králičí ragů polévka
■ Velikonoční nádivka s uzeným 
masem
■ Smažený králičí hřbet ve špená-

tové krustě s bazalkovou omáčkou 
a šťouchaným bramborem
■ Pečené vepřové kolénko na čer-
ném pivě s nastavovanou kaší 
a mladými cibulkami
■ Konfitované kachní stehno s krou-
povým rizotem a bylinkovým glace.
■ Pečená jehněčí kýta na česneku 
se špenátem a chlupatými knedlíky
■ Domácí mrkvový dort

Projekt „Bydlení v Alejích“ řeší parkovou úpravu
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Kam se bude sportovní rokenrol 
vyvíjet? Ke gymnastickému nebo 
tanečnímu pojetí?
Spíše k tanečnímu, ovšem s tím, že 
povolená akrobacie musí mít vel-
mi precizní provedení. V kategorii 
A už platí zákaz provádět např. 
trojná salta, či mít v sestavě mno-
ho dvojných salt. Tedy návrat spíše 
k tanci. To platí i u ostatních kate-
gorií. Rokenrol je tanec a z něj vy-
chází akrobacie. Nikoliv obráceně. 
Nás v Kazani překvapila fyzická 
připravenost zejména ruských for-

mací; jejich skladby neměly taneč-
ní atributy, spíše „spartakiádní po-
hyby“, i když skvěle prezentované.

Úloha hudby je pro vás podstatná, 
nebude se hledat nový styl, trend?
Dnes musejí být finálové skladby 
schvalovány cca měsíc před mist-
rovstvím. Občas byl totiž zvolený 
hudební doprovod jaksi mimo. 
Takže došlo k regulaci. Myslím si 
však, že i tak některá hudba ne-
splňuje základní hlediska. Např. 
střídání tzv. těžké a lehké doby. 

Dnes se využívá hudba se slyšitel-
ným předepsaným rytmem, 48 - 52 
taktů za minutu. A přitom existují 
krásné rokenroly z minulosti, ale 
mají je i současní interpreti.

Jakou roli hraje u tanečníků  
rokenrolu pohybový talent, síla, at-
letická příprava, rychlost, odvaha?
Talent poznáte rychle, stačí dva tři 
tréninky a víte, že tam je. Zatím jsme 
měli v TŠ Twist Říčany tak čtyři, pět 
opravdu výrazně talentovaných dětí. 
Ale důležité je hlavně slyšet rytmus 
a nebýt koordinačně slabý. Samo-
zřejmě je zde zapotřebí pružnost 
a síla. A také zarputilost, zanícenost. 

Jak často musí vrcholový taneč-
ník trénovat?

Úřadující mistři ČR mezi akrobaty 
v kategorii B David Kroulík a Mi-
chaela Hronská trénují před MČR, či 
Světovým pohárem určitě 5x týdně. 
Jinak celoročně 4x týdně. Naši juni-
oři a juniorky pak 3x týdně, ale před 
velkou soutěží takřka denně. Dětské 
kategorie a začínající skupiny musejí 
trénovat alespoň 2x týdně.

Jan Kotrba

Info pro vásInfo pro vás

rokenrol Mění svou tváŘ
Na loňském mistrovství světa ve sportovním rokenrolu v ruské 
Kazani se objevily nové prvky, které ovlivní další vývoj této disciplíny. 
To byl důvod pro rozhovor s Jiřím Boháčkem, šéftrenérem 
úspěšného říčanského Twistu, řadícího se mezi světovou extratřídu. 

Společnost Zeppelin CZ přichází s novým 
projektem, který reflektuje závazek skupi-
ny Zeppelin ke snižování ekologické zátěže 
a ohleduplnosti k životnímu prostředí. 

V České republice je v provozu velké množ-
ství elektrocentrál ČKD, jejichž výroba byla 
ukončena začátkem 90. let. Tyto stroje, které 
jsou používány jako nouzové (záložní) agregá-
ty v zemědělství, zdravotnictví, státní správě, 
průmyslu i v dalších oborech, jsou stále provo-
zuschopné a slouží jako záložní zdroj pro pří-
pad výpadku dodávky elektrické energie. Jejich 
hlavním nedostatkem je zhoršující se dostup-
nost náhradních dílů a morálně zastaralé kon-
strukční řešení, které neumožňuje jejich využití 
i k jiným účelům. Vzhledem k neustálému vývoji 
technologického vybavení budov přestávají tato 
zařízení svým výkonem i dobou zálohování vy-
hovovat novým podmínkám. Řešením může být 
komplexní energetické zabezpečení od společ-
nosti Zeppelin CZ, renomovaného a výhradní-
ho dodavatele nouzových energetických zdrojů 
Caterpillar v České republice. 

Instalace nové elektrocentrály včetně dalších 
přídavných technologií a využití profesionál-
ních služeb od Zeppelin CZ majiteli zařízení při-
nese vyšší zhodnocení investice a další benefity.

Proč zvolit řešení od Zeppelin CZ?
1/ FINANCOVÁNÍ & DOTAČNÍ PORA-
DENSTVÍ

Ve spolupráci se společností Cat Financial 
Services nabízí Zeppelin CZ všechny stan-
dardní formy financování nákupu zařízení. 
Kromě toho ale zajistí i poradenství v oblasti 
čerpání prostředků z právě zahájených Ope-
račních programů EU. Ve spolupráci s kon-
zultační firmou M.C.TRITON je k dispozici 
metodika pro výběr nejvhodnějšího Operač-
ního programu, a to podle toho, v jakém obo-
ru klient působí. Součástí poradenství je se-
známení s příslušnou legislativou pro čerpání 
prostředků EU a také pomoc při zpracování 
příslušné dokumentace.

2/ MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ ELEKTRO-
CENTRÁLY - VYKRÝVACÍ ZDROJ
Na základě vlastního know-how Zeppelin CZ 
vybaví dodávanou elektrocentrálu tak, aby moh-
la pracovat i jako vykrývací zdroj při překročení 
sjednané úrovně odběru z distribuční sítě (tzv. 
špičkování). Uživatel tak může optimalizovat 
náklady na energii.

3/ MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ ELEKTRO-
CENTRÁLY - KOGENERAČNÍ JEDNOTKA
Po doplnění tepelným modulem může být 
elektrocentrála použita jako kombinovaný 
zdroj elektřiny a tepla (kogenerační jed-
notka), což s sebou přináší možnost prodat 
přebytečnou elektřinu do sítě a čerpat tak 
dotace, které pro tento způsob provozu exi-
stují. 

4/ SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
Elektrocentrálu lze vybavit funkcí automatic-
kého startu a nejmodernějšími ovládacími a ko-
munikačními technologiemi, které přispívají ke 
snadnému ovládání a k průběžné kontrole stavu 
zařízení.

5/ ÚSPORA NÁKLADŮ
Zeppelin CZ nabízí možnost upravit elektrocen-
trálu na duální palivo (směs nafta-plyn). V tom-
to případě lze dosáhnout významných úspor 
provozních nákladů.

6/ KATALOG TYPOVÝCH PROJEKTŮ 
Na základě analýzy současné populace elektro-
centrál ČKD v České republice zpracovala spo-
lečnost Zeppelin CZ typové projekty pro nejčas-
těji se vyskytující modely. I když každá instalace 
elektrocentrály je trochu jiná, jsou připraveny 
i orientační kalkulace investičních a provozních 
nákladů.

7/ SOULAD S EMISNÍ LEGISLATIVOU = 
BEZPEČNÁ INVESTICE
Nové motory Caterpillar již dnes vyhovují 
emisním limitům podle vyhlášky 415/2012, 
která vstoupí v platnost 1. ledna 2018. Sou-
časné elektrocentrály, které byly konstruo-
vány a vyráběny v době, kdy emisní předpisy 
neexistovaly, nebude možné použít jinak než 
pouze jako nouzový zdroj a stanou se „mrt-
vou“ investicí. 

8/ POMOC PŘI SCHVÁLENÍ INSTALACE
Společnost Zeppelin CZ je ve spolupráci 
s M.C.TRITON připravena pomoci při přípra-
vě podkladů pro schválení instalace příslušným 
Krajským úřadem (rozptylová studie, stanovis-
ko KÚ a další odborné posudky).

Bližší informace lze vyžádat na 

modernizace.ec@zeppelin.com.

Modernizace nouzových energetických zdrojů
• Moderní řešení pro náročného 

zákazníka
• efektivnější využití stroje
• Možnost spalování duálního paliva
• vyšší spolehlivost
• nižší ekologická zátěž

Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy
Lipová 72, 251 70 Modletice
Tel. 266 015 333, www.zeppelin.cz

Maso – Třebovle s.r.o. je rodinná česká fir-
ma s dlouhou tradicí, která se dokázala prosa-
dit mezi velkými koncerny na trhu s vepřovým, 
hovězím i drůbežím masem a uzenářské výrob-
ky. A jak je možné, že jsou zákazníci výrobkům 
z Třebovle „věrní“ a jsou ochotni si do své ob-
líbené prodejny zajet i mnoho kilometrů? „Asi 
proto, že to děláme opravdu z masa – což je i náš 
slogan,“ říká majitel pan Štěpnička. „Opravdu 
v tom nejsou žádné čáry – ty musí naopak pou-
žívat firmy, které vyrábí párky s nízkým podílem 
masa s pomocí náhražek. Je mi také smutno, 
když v některých obchodech vidím, jak z balíčků 
masa mohutně odkapává přidaná voda. U nás 
nepoužíváme žádné náhražky masa jako jsou 

například seperáty a emulze z kůží. Maso nám 
dodávají výhradně čeští chovatelé.“

Ve vašich řeznictvích to krásně voní, což se 
nedá říci o všech masnách…
To je známka toho, že naše maso je skutečně 
čerstvé. Ráno ho zpracujeme v našem moder-
ním závodě v Třebovli a pak hned zavážíme do 
našich obchodů. Čerstvé maso dodáváme na 
pulty i dvakrát denně.

Dokážete zákazníkům poradit, na co je které 
maso vhodné?
Samozřejmě! To je na řezničině právě to nej-
krásnější. Hovězí i vepřové maso se dělí na 
různé části, které pečlivě porcujeme a nabízíme 
zákazníkům, aby si mohli vybrat. Maso se nedělí 
jen na přední, zadní, plec a krkovičku.

Značka Maso – Třebovle je vyhlášená nejen 
skvělým masem ale i uzenářskými výrob-
ky, z nichž mnohé získaly ocenění kvality. 
V čem je děláte jinak?
Jednak do nich dáváme maso a nepoužíváme žádné 
náhražky, ale to už jsem říkal. Dále je důležitá recep-
tura a vychytaný postup. To vše si pečlivě střežíme. 
Kumšt je také odhadnout chutě zákazníků. Lidé 
jsou zvyklí na glutamáty a hodně soli. Touto cestou 
my však jít nechceme a jak je vidět, tak zákazníkům 
chutnají i uzeniny dochucené přírodním kořením.

Co od vás lidem nejvíce chutná?
Máme radost, že ten výčet by byl opravdu dlou-

hý, ale na špičce je rozhodně Staročeský špek, 
který získal i národní značku kvality KLASA.

Jak ho vyrábíte?
Ve speciálním nálevu je maso naloženo 14 dní. 
Pak je tepelně zpracováno uzením takzvaně „do 
jádra“. A zbytek prozradím možná příště…

pokud hledáte skutečně kvalitní, 
čerstvé a české maso, zavítejte 
do prodejen Maso – třebovle
Obchody najdete například v Říčanech 
u OC Lihovar a také v Mnichovicích, kde 
bylo nyní nově otevřeno moderní řeznictví. 
Hned vedle se rekonstruuje nové bistro, 
které zahájí provoz v dubnu.

■ Maso - Třebovle provozuje 15 prodejen. 
Najdete je například v Jesenici, Kolíně, Čásla-
vi, Benešově, Milovicích, Divišově, Heřmano-
vě Městci, Sázavě nebo v Nymburku. Firma 
zaměstnává více než 140 zaměstnanců.
■ Firma je dodavatelem masa do celé řady re-
staurací, nemocnic, domovů pro seniory.

Kontakt: Třebovle 15, Kostelec nad Černými 
Lesy, tel.: 321 783 012, 
email: info@maso-trebovle.cz
www.maso-trebovle.cz

Obchod OC Lihovar, Barákova 1249
Říčany, tel.: 323 604 256,
otevírací doba: Po-Pá: 7.30-18.00
So: 7.30-12.00, Ne: zavřeno.

Obchod Mnichovice: Pražská 14
tel.: 323 606 976, otevírací doba: Po-Pá: 
7.30-17.00, So: 7.30-12.00, Ne: zavřeno.
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V naší provozovně v Ondřejově koupíte veškerou 
škálu výrobků pro vložkování komínů, montáž kou-
řovodů, stavbu třívrstvých kovových a tvárnicových 
komínových těles, nebo opravy nadstřešních částí 
komínů určených pro odvod spalin v atmosférickém 
i přetlakovém provozu (plyn, tuhá paliva, olej atd.). 
Letos oslavujeme již 20 let na trhu a stále rozšiřuje-
me sortiment zboží s možností výroby atypických 
prvků v krátkých dodacích lhůtách.
Fasádní - třísložkové komíny 
Svislé kouřovody s funkcí komína
Komínové vložky • Tvárnicové komíny
Kouřovody • Stříšky
Shozy prádla • Vaření hliníku

Info pro vás

    JARNÍ 
PRÁZDNINY
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Nabízíme práci v příjemném kolektivu a krásném prostředí. Výhody pro 
zaměstnance. Své životopisy zasílejte na info@parkhotelpopvicky.cz 

Park Hotel Popovičky, Ke Kostelu 13, 251 01 POPOVIČKY 
www.parkhotelpopovicky.cz 

 

Pracovní nabídka v Park Hotelu Popovičky 

Do hotelového komplexu hledáme zaměstnance 
na následující pozice:

Masér/ka na recepci SPA 
krátký/dlouhý týden,  

úklid SPA, komunikace  
s hosty a masáže

Recepční  
denní/noční směny, zajištění 
kompletního chodu recepce. 

Komunikace s hosty a 
ostatními úseky hotelu

Prodavačka v koloniálu 
krátký/dlouhý týden, prodej 

zboží a pečiva z hotelové 
pekárny.

Hledáme brigádníky na 
Dohodu o provedení práce do 

stacionáře olga 
v Říčanech.

Jedná se o 12hodinové směny 
v nepřetržitém provozu (denní-noční) 

v termínech

4. 7. - 17. 7. 2016
15. 8. – 28. 8. 2016

24. 10. – 4. 11. 2016

Náplň práce: kompletní péče o seniory. 
Ošetřovatelská praxe výhodou.

bližší informace:
Jana Kadeřábková 

tel.: 323 618 272, 733 340 061
e-mail: pečovatelky@dps.ricany.cz
nebo iveta.zavodska@dps.ricany.cz

stacionář olga
v Říčanech 

vyhlašuje otevření 
odlehčovacích služeb 

(pobytová služba 
nepřetržitě 7 dní v týdnu)

v termínech:

4. 7. - 17. 7. 2016
15. 8. – 28. 8. 2016
24.10. – 4. 11. 2016

bližší informace:
Jana Kadeřábková 

tel.: 323 618 272, 733 340 061
e-mail: pečovatelky@dps.ricany.cz
nebo iveta.zavodska@dps.ricany.cz

Komínové systémy přímo od výrobce 
- 20 let na trhu

KOMÍNOVÁ KALKULAČKA
Sestavte si komín nebo komínovou vložku 
podle vlastních potřeb a ihned budete znát ori-
entační cenu. Všechno ostatní už zařídí firma 
Bémáci s.r.o.

Najdete nás vedle obchodu Billa v Říčanech na Černokostelecké 1623/14
v budově Interiéru. Otevřeno po-pá 9-17 hod., tel.: 604 941 123
www.noveinteriery.cz. Bezproblémové parkování!

akce 
plovoucí podlaha

Krono original 8 mm, 
vysoká odolnost 32/AC4
záruka 20 let, 4 dekory skladem. 
ihned k odběru na naší prodejně. 
cena 259,00 kč/ m2 vč. dph
pLaTÍ DO VYprODÁNÍ ZÁSOB

informace o dalších chystaných 
super nabídkách Vám rádi 
poskytneme na tel. čísle 778 719 447

Laminátové podlahy Krono original jsou na skladě v různých dekorech

Výrobní sklad: Družstevní, Ondřejov
tel.: 606 146 318, 323 649 265
e-mail: vyroba@bemaci.cz, www.bemaci.cz
pondělí - pátek 7:00 - 16:00 hodin.
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Přesedněte do vozu Octavia G-TEC a užívejte si mimořádně 
výhodnou kombinaci ekologie a úspornosti! Jízdou na CNG totiž 
šetříte nejen přírodu, ale i svou peněženku – přesvědčte se 
sami v online kalkulačce na www.octaviagtec.cz. Samozřejmostí 
„zeleného” modelu Octavia je také prostorný a praktický interiér, 
vysoký bezpečnostní standard a spousta moderní techniky. 
Seznamte se s vozy ŠKODA Octavia G-TEC a Octavia Combi G-TEC 
přímo u nás.

skoda-auto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Octavia G-TEC: 
5,3 l (CNG od 3,4 kg)/100 km, 124 (CNG 94) g/km

JEZDĚTE AŽ 
O POLOVINU 
LEVNĚJI S CNG!

ŠKODA Octavia G-TEC. 
Šampion v zeleném stylu. 

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

Untitled-173   1 9.2.2016   15:38:11

Nábytek Praktik, Černokostelecká 555, 
Říčany, www.nabytekpraktik.cz
tel.: 323 602 684
Provozní doba: PO - PÁ 9.00 – 18.00
SO 9.00 – 13.00

kvalitní české celomasivní postele s úložným prostorem. 
Možnost výběru dřevin buk, dub a exotické okoume, různé odstíny moření.

Společnost Dřevěné konstruk-
ce s.r.o. a její internetový obchod 
Dřevo pro dům vám nabízí dřevě-
né variabilní stavby na zahradu. 
Flexibilní design může být upraven 
tak, aby vyhovoval všem. Můžete 
jednoduše přidat různé kompo-
nenty do základního tvaru a vytvo-
řit jedinečný zahradní prostor, kde 
můžete pracovat nebo trávit volný 
čas. Domek se montuje na zpev-
něnou betonovou plochu nebo je 
možné využít zemní vruty. Veli-
kost domku a povrchovou úpra-
vu vám případně upravíme dle 
vašich požadavků. Potřebujete 
poradit? Zavolejte nám již nyní!

kancelář, posilovna nebo domek pro hosty

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

Garantujeme kvalitu 
zpracování do každého detailu

■ Velkou výhodou jsou velmi 
krátké dodací lhůty. 
■ Díky moderním technologiím 
nedochází k tepelným ztrátám 
a stavbu snadno vytopíte. Může-
te ji využívat celoročně.

ORIGINÁLNÍ RYBÍ KUCHAŘKA
Každý měsíc bude ve znamení nějaké ryby, kte-
rou budeme nabízet za výhodnou cenu a navíc 
přidáme recept a rady, jak tuto rybu připravit. 
Minulý měsíc měl úspěch okoun nilský a nyní 
v březnu nabízíme za akční cenu chlazeného 
lososa atlantského a samozřejmě nebude chy-
bět ani speciální recept. Za symbolickou cenu  
5 Kč si můžete koupit originální desky, do kte-
rých budete recepty vkládat.

PROČ PRÁVě LOSOS? 
Maso lososa je chutné a velmi hodnotné. Má 
mnoho proteinů a vitamínů ( A, B12, D) a „hod-
né“ tuky, které našemu zdraví prospívají. Losos 
je výborným zdrojem omega 3 – mastných ky-
selin, které jsou vhodné ke snížení nezdravého 
LDL cholesterolu. Zakládáme si na tom, že 

našim zákazníkům dodáváme pouze kvalitní 
ryby, proto v našich obchodech nabízíme lososa 
atlantského z norských certifikovaných farmo-
vých chovů. 

OBALOVANÉ KUŘECÍ NUGETKY, 
STRIPSY, ŘÍZEČKY
Nemáte rádi ryby?! Přesto do naši prodejny za-
jděte. Nabízíme široký sortiment mražených po-
lotovarů z kuřecích prsou za super cenu – obalo-
vané kuřecí nugetky, stripsy, prsní řízky, řízečky 
v těstíčku, miniřízečky. Vše je vyrobeno z celého 
kvalitního masa, žádná „mletina“. Dále možno 
zakoupit hranolky, tolárky, americké brambory 
a široký sortiment zeleniny od českého výrobce. 
Díky nám připravíte kvalitní jídlo pro celou ro-
dinu během chvilky!

Prodejna Říčany: Černokostelecká 475, Říča-
ny, tel.: 777 719 036, www.diana-fish.com.
Otevírací doba: Po – Pá 8.00 až 12.30 
a 13.00 až 17.30, So 9.00 až 12.30 hod.

přijďte si pro chlazeného lososa za 
akční cenu a originální rybí kuchařku
prodejna Diana Fish v Říčanech připravuje 
pro své zákazníky pravidelné výhodné akce. 
Každé tři týdny se můžete těšit na akční ceny 
u vybraných výrobků a mnoho z vás využívá 
věrnostní kartu, kdy za každých 100 Kč nákupu 
získáte jedno razítko. až jich nasbíráte deset, 
získáte ZDarMa vybranou rybí specialitu. 
Nyní je pro vás připravena další lákavá akce – 
unikátní rybí kuchařka.
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20. 3. 2016 
– 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

Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

od nevidiM do nevidiM 
3.ročník

Běžecký závod pořádaný nevidomým 
běžcem a horolezcem Honzou Říhou 

(trasy 12 km, 5.5 km 
a dětská 1 km)

Dne 9. 4. 2016 v 11.00 hod. se ve 
Stříbrné Skalici koná CHariTaTiVNÍ běh 

Výtěžek bude věnován Dětskému 
domovu Sázava

Závod začíná na náměstí ve Stříbrné 
Skalici a pokračuje cca. 850 m

 po silnici a dále po zpevněných 
lesních cestách

registrace: od 9.00 – 10.30
Bohatý doprovodný program 

(horolezecká stěna, masáže zdarma, 
koloběžky 

k zapůjčení...)

online registrace:
www.stopcy.com

/odnevidimdonevidim/

1 - 3 / 4 / 2016Ofi ciální mistrovství ČR 
v saunových ceremoniálech. Grand Prix Czech Republic.

Více informací a předprodej vstupenek:
www.aquapalace.cz   www.saunafest.cz

1230_SAUNY_ Sauna_fest_duben_INZERAT_ZAPRAZI_93x137.indd   1 16.02.2016   15:28

VE STŘEDU 13. DUBNA  OD 19:30

DIVADLO U22 – UHŘÍNĚVES

FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU TIE BREAK
CHCE TO JEN ČAS

 www.ticketportal.cz www.divadlou22.cz

Uvidíme se
ještě??

Na plese
LANGFORu
nepochybně!

Jazyky od A do Z

12. BŘEZNA 2016 OD 20 HODIN V SÁLE KC LABUŤ, ŘÍČANY.
K tanci hrají Adéla Donátová a Zdeněk Sýkora s kapelou.
Cena: 200 Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři Jazykové školy LANGFOR
na ulici 17. listopadu 133/17 Říčany nebo KC Labuť.
www.LANGFOR.cz

oster_A6.indd   1 10.01.16   15:46

Přijmeme šikovného 
kuchaře, kuchařku 

do restaurace 
v Mnichovicích
 a v Klokočné.
Informace na 

tel.: 739 495 793 
nejlépe 

e-mail: hotel@klokocna.cz
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Soukromá Základní škola 
Magic Hill, Říčany
partnerská škola projektu 
Microsoft Škola pro 21. století

www.magic-hill.cz
Pro sjednání návštěvy nebo přijímacího pohovoru kontaktujte:

602 176 833 nebo info@magic-hill.cz, reditel@magic-hill.cz

PŘIJÍMÁ ŽÁKY 
DO 6. TŘÍDY
pro školní rok 2016/2017
• Kvalitní vzdělávání v českém a anglickém jazyce, tradice od roku 2004, držitel mnoha ocenění.

• Nadprůměrné vzdělávací výsledky žáků ve srovnávacích testech a mezinárodních zkouškách.

• Smysluplné vzdělávaní v souvislostech, individuální přístup, důraz na aktivitu, spolupráci a vlastní úsudek žáka.

• Zahraniční studijní cesty žáků, charitativní projekty, školní časopis, celoškolní akce, mimoškolní program.

• Podnětné a přátelské prostředí.

Nechcete své dítě přihlásit na víceleté gymnázium již po 5. třídě? 

Hledáte kvalitní alternativu víceletým gymnáziím?

PŘIJÍMÁ ŽÁKY 

Hledáte kvalitní alternativu víceletým gymnáziím?

Prodejnu najdete v obci Herink 
v nově zrekonstruovaném objek-
tu, kde sídlí i vyhlášená vinotéka. 
Přijeďte si vybrat originální náby-
tek a bytové dekorace nebo se jen 
tak podívat a načerpat inspiraci. 
Nákup toho správného „kousku“ 
do vašeho bytu můžete promyslet 
ve vinotéce u dobré kávy a napří-
klad u sklenky moravské Pálavy. 
Vinotéka nabízí velký výběr zahra-
ničních a moravských vín - www.
vinotekaherink.cz.

V kamenném obchodě Nábytek 
Herink najdete stejný sortiment jako 
v eshopu www.nabytekherink.cz. 
Vybírat můžete z nejrůznějších sty-
lů - industriální nábytek, vintage, až 
po různé designové delikatesy. Ori-
ginální nábytek je vyroben z ušlech-
tilých dřev, jako je 
mahagon, akácie 
či americký 
ořech. Po-
užit je i kov 
a kůže. 

nábytek herink 
- solitér v interiéru

Nábytek HERINK - 
Herink č. 7.

Inspiruji se slavnými ženami této éry jako 
Audrey Hepburn nebo Jackie Kennedy. Nechy-
bí zajímavé detaily jako látkové knoflíčky na 
zádech, boční kapsy ve švech, pásky a objemné 

spodničky, které dokážou vykouzlit krásnou si-
luetu postavy. Z nabídky MiaBella si jistě vybe-
rou i družičky nebo maminky. Tyto krásné šaty, 
které vám díky preciznímu střihu a zpracování 
dokonale padnou, nemusíte po svatbě odložit 
do skříně. To by byla škoda! Rádi vám šaty upra-
víme, aby se daly pohodlně nosit i ve všední den.

Přijďte si šaty vyzkoušet do showroomu 
MiaBella ve Svojeticích, Na Skále 217, 
tel.: 724 162 383, www.miabella.cz

dokonalé Šaty na svatbu 
i pro vŠední den
Na letošní svatební sezonu chystáme 
několik zajímavých modelů svatebních 
šatů inspirovaných stylem 50. let. 

Nový obchod Spirit - květiny, dekorace, dárky, který najdete na Černo-
kostelecké ulici v Říčanech, nabízí čerstvé květiny, ze kterých paní maji-
telka vykouzlí nádherné vazby i svatební kytice. Žádané jsou i originální 
dekorační věnce – přijďte se podívat na svěží jarní výzdobu. 

„Těší mě, že se u nás zákazníci cítí dobře a vracejí se,“ říká s úsměvem 
Zdeňka Budínová. „A to je náš záměr, aby u nás nejen dobře nakoupili, ale 
také načerpali pozitivní energii. Zlepšit náladu vám mohou například speciál-
ní čakrové či archandělské svíčky – ráda vám poradím, která je vhodná právě 
pro vás. Velmi žádané jsou i přípravky z přírodních éterických olejů NOBILIS 
a Bachovy esence, které lze namíchat na míru. Dále nabízíme kvalitní čaje, ko-
ření, olivový olej, výborný med, přírodní marmelády a mnoho dalšího.

Nabízíme květiny a dárky 
s pozitivní energií 

Spirit - květiny, dekorace, dárky. Černokostelecká 536/84
Říčany, tel.: 734 740 001, email:zdenkabudin@seznam.cz
www.zdenkabudinova.cz. Jsme na Facebooku. 
19. března vás zvu do Českého Brodu na akci „Inspirace pro váš 
svatební den“, kde budu předvádět ukázky svatebních kytic, Hotel 
Apeyron od 10 do 17 hod.

Šaty MiaBella sluší 
nejen nevěstám, ale 

i maminkám.

NOVINKA! Salón MiaBella nabízí šaty 
ušité z českého modrotisku (foto na titulní 
straně), který se vyrábí už několik desetiletí 
tradiční technologií. Je to krásné spojení tra-
dičního materiálu a klasického střihu šatů.

Mnichovice - Občané Mnichovic a přilehlých obcí mohou opět podávat 
daňová přiznání za rok 2015 a bezplatně získat pomoc na Městském úřadu 
v Mnichovicích – v sále informačního centra. Pracovníci Finančního úřadu 
Říčany zde budou přítomni ve čtvrtek 17. března od 16.00 – 19.00 hod.

Zároveň budou v průběhu měsíce března v Informačním centru v Mni-
chovicích k dispozici formuláře pro podání daňového přiznání fyzických 
a právnických osob a k dani z nemovitých věcí včetně pokynů k vyplnění 
a to v úředních hodinách IC:

PO – PÁ: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod., SO: 8.00 – 12.00 hod. 

Daňové přiznání můžete 
podat i v Mnichovicích

V rámci rozšíření úředních hodin bude na všech finančních 
úřadech a jejich územních pracovištích zajištěno přijímání 
daňových přiznání od 21. 3. do 1. 4. ve všech pracovních 
dnech do 18.00 hod. 
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Vítáme vás v nové jarní sezóně – během března se 
naše zahradnictví v Louňovicích naplní novými 
rostlinami z našich výpěstků. už nyní máme 
pro vás nabídku květin, substrátů a hnojiv. Dále 
máme připravený velký výběr semen zeleniny, 

bylinek, sazečku cibuli a jarní sadbu česnek. Na jaře 
nesmějí chybět na žádné zahrádce také oblíbené cibuloviny a hlíznaté 
rostliny, např. mečíky, dosny, lilie a begónie, které svými květy potěší 
během sezóny. Vše máme pro vás přichystáno, přijďte se přesvědčit!

Jarní sleva 15 %
na èištìní pøikrývek, polštáøù 

a matracových chránièù!

Péøová pøikrývka 360 Kè/ novì 306 Kè
Syntetická pøikrývka 299 Kè/ novì 255 Kè

Pereme a desinfikujeme polštáøe a pøikrývky       
(nìmecká technologie SEITZ ®).

Odstraòujeme roztoèe z hraèek, lùžkovin a textilií 
(americká technologie Allersearch® USA).

Prodej matracových chránièù a lùžkovin pro  
alergiky renomované španìlské znaèky VELFONT.

NECHTE ROZKVÉST VAŠI  LOŽNICI dvoubarevnými 
pøikrývkami DENVER BICOLOR. Bez povlékání, 

150 x220 cm, 300   g/m2, cena 1 100   Kè

Sleva 20 %
na výrobky VELFONT

nová sezÓna 
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právě zaČíná! 

NEZAPOMEŇTE NA JAŘE 
CHRÁNIT BROSKVONě 
Jedna z nejnebezpečnějších 
chorob, napadající tyto ovocné 
stromy, je kadeřavost broskvo-
ní. Myslete na úrodu již dnes 
a nezapomeňte na jarní postřik. 
Doporučíme vám přípravek Ka-
deřavost stop, který obsahuje 
měďnatý Champion 50WP a sir-
natý Thiram Granuflo. Přípravek 
se aplikuje ve dvou krocích. První 
postřik se provádí v době nalévá-
ní pupenům Championem 50WP 
a následně po 14 dnech příprav-
kem Thiramem Granuflo. Tyto 
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VELIKONOCE U ALFÍKA
Rádi bychom vás pozvali do na-
šeho zahradnictví na prodej ve-
likonočních dekorací v termínu  
18. - 20. 3. 2016.
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ČERSTVÉ RYBY
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Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích u silnice Kutnohor-
ská (na první hrázi). Otevírací doba: po-so: 9 až 17 hod., 
ne: 9 až 12 hod., tel.: 606 494 939, 723 516 513.
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Zahrádkářská sezóna je v plném 
proudu. Hnojí se trávníky, vysazují 
stromy, okrasné keře a samozřejmě 
přichází čas na výsadbu zeleniny 
a letniček. Přijďte si k nám vybrat, 
připravili jsme pro vás velký výběr 
sadby z vlastní výroby, která bude 
k dispozici v polovině dubna.
■ Dále u nás může koupit sadbu 
růží - máme na výběr velkokvěté 
i pnoucí.
■ Nabízíme okrasné rybičky do jezírek.
■ Začíná boj se škůdci a chorobami, přijďte a my vám rádi poradíme, jaké 
přípravky jsou vhodné. Stříkáme ovocné stromy i okrasné rostliny proti padlí 
a proti spále. Na vrtuli třešňovou a pilatku spolehlivě zabírá postřik Kalypso. 
Také nezapomeňte hnojit.
■ Hezké počasí láká ke grilovačce a takový pstruh na grilu nemá chybu. Ne-

zapomeňte ani na uzené ryby, které 
jsou pro vás připraveny k prodeji 
v pátek po poledni.

AKCE: Thuje Smaragd 
50+ cm za 65 Kč!!!

Krásné jaro přeje vaše 

zahradnictví Alfík

Thuje Smaragd za 65 Kč

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích u silnice Kutnohorská 
(na první hrázi). Tel. 606 494 939, 723 516 513.

ALFÍKŮV TIP
Pravidelným střídáním přípravků Vitality komplex a Kristalonu 
docílíte celkové vitality rostlin, bohatého květenství a sklizně chutných 
plodů. Na začátku sezóny používejte přípravek Kristalon Start, který 
posléze nahraďte Kristalonem Plod květ.
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Firma S.O.S. OKNA s.r.o. vás 
zve do vzorkové prodejny v OC 
Lihovar v Říčanech, kam můžete 
po telefonické domluvě kdykoliv 
přijít a domluvit si montáž, opra-
vu či údržbu oken i dveří. 

Lze upravit okna s dvojsklem na 
okno s hodnotami trojskla, které 
účinněji zabraňuje tepelnému 
úniku?
Okno u vás doma zaměříme a vy-
pracujeme cenovou nabídku zdar-
ma. Montáž izolačního trojskla, 
které ušetří až 20 % tepla, není 
náročná a po dohodě termínu je 
práce hotova během jednoho dne.

Je možné upravit i starší špaleto-
vá okna?
Izolační sklo umíme instalovat do 
každého okna. Upravujeme plas-
tová okna i eurookna, původní 
„stará“ okna dřevěná (zdvojená 
okna, špaletová/kastlová okna) 
a také střešní okna. 

Je potřeba se starat o eurookna, 
přestože jsou poměrně nová?
Jistě. Díky tomu oknům zaručíte 
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mozřejmě údržbu rámů speciál-
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nedbáte, lak se poškodí a následná 
oprava vás přijde mnohem dráž.

Jak zabezpečit okna a dveře pro-
ti zlodějům?
Jednak je potřeba okna opatřit spe-
ciálním kováním. Dále pak montu-
jeme uzamykatelné ovládací kliky 
a velmi účinné proti zlodějům jsou 
bezpečnostní fólie, které jsou „ne-
viditelné“ a nepůsobí rušivě. 

opravíme každé 
okno i dveře

S.O.S. OKNA s.r.o., Obchodní 
Centrum Lihovar, Barákova 237, 
Říčany, gsm.: +420 776 608 738
e-mail: vanek@sosokna.cz
www.sosokna.cz
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Info pro vás Info pro vás

Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

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

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

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

✃

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

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

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

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

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

www.csob.cz

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

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

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

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

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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všem dětem, které navštěvují tenisovou školu 
Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na více turnusech. 
Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve 
výši 500 Kč/celý turnus.

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

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

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

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

✃

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

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

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

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

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

www.csob.cz

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

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

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

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

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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Nejnovější španělská móda v Říčanech. Kolekce Mayoral 
jaro/léto 2016 již na prodejně za nejlevnější ceny v ČR!

V Apropos objevíte inspirativní 
svět interiérových dekorací, které 
zútulní váš domov. Právě jsme 
pro vás vybalili novou, úžasnou 
jarní kolekci dánské značky Green 
Gate. Udělejte radost sobě a svým 
blízkým nákupem v Apropos. Tě-
šíme se na každé setkání s vámi!

Nově otevřeno! Značkový outlet 
ICEBREAKER. Přijďte si vybrat 
oblečení z merino vlny se slevou 
až 60%. V nabídce rovněž dětské oblečení. 
Bazar outdoorového vybavení. Prodej a výkup 
(komise) použitého outdoorového vybavení. 
www.outdooroutlets.cz, info@outdoorovybazar.cz 
tel. číslo 778 480 522.

VŠESTRANNÉ V KUCHYNI, 
ELEGANTNÍ NA STOLE
200 Kč nákupu = 1 bod 
30 bodů = sleva na nádobí až 97 %

É

Akce platí v prodejnách Albert od 9. 3. 2016 do 31. 5. 2016 nebo do vyčerpání zásob 
v jednotlivých prodejnách. Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých slev 
a kuponů za vrácené obaly. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.

ALB_Berndes(image)_inz_93x46.indd   1 22.02.16   11:22

Účetnictví pro právnické i fyzické osoby
Vedení účetnictví 

Vedení daňové evidence

Vedení personální 
a mzdové agendy

Daňové přiznání 
- daň z přímu, DPH

- silniční daň

Kontrolní hlášení DPH

Přehledy pro správu 
sociálního zabezpečení 
a zdravotní pojišťovny

Veškeré zastupování 
a komunikace s úřady

Správa datové schránky

kontakt: helena lerchová 777 107 998
helenalerchova@seznam.cz

MD/Dal

BETON, PÍSKY, 
DRTĚ, KAČÍRKY

Kontejnery – odvoz odpadů 
www.4eco.cz

BEToNáRKA 
MUKAŘoV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

•	PNEUSERVISNÍ	SLUŽBY	NA	POČKÁNÍ
•	PRODEJ	PNEUMATIK	ZA	SKVĚLÉ	CENY
•	OCHOTNÝ	A	VSTŘÍCNÝ	PERSONÁL
•	MOŽNOST	USKLADNĚNÍ	
	 ZÁKAZNICKÝCH	PNEUMATIK
•	ČIŠTĚNÍ	INTERIÉRŮ	VOZIDEL
•	DOPLŇKOVÝ	PRODEJ	(autobaterie,	propan-butan	atd.)

AKCE: DOPRODEJ ZIMNÍCH PNEU
ZA SKLADOVÉ CENY DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

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

www.tomicpneu.cz

KOSTELEC	N.	Č.	L.	-	Kutnohorská	24

BONUSY A VÝHODY oPRoTI INTERNETU: 
•	OSOBNÍ	KONTAKT
•	6MĚSÍČNÍ	GARANCE	na	nové	pneumatiky	Pirelli
 (zdarma nová pneu v příp. poškození;  

některé velikosti letních Pirelli za cenu Barum!)
•	MONTÁŽ	A	VYVÁŽENÍ	VOZIDEL	osobních,	SUV,	OFF	
ROAD	a	užitkových	do	3,5	t,	včetně	nestandardních	kol	
bez středového otvoru, nízkoprofilových a runflatových

•	HUŠTĚNÍ	DUSÍKEM

patriot 2016 – uMělecké soutěŽe a pŘehlídky

Město Říčany, Základní umělecká škola Říčany, Husova knihovna 
Říčany, Muzeum Říčany a Fakulta strojní ČVuT v praze

 vyhlašují pod patronací místostarostky města Říčany Hany Špačkové
regionální výtvarnou soutěžní přehlídku na téma

byl jednou jeden král
 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého 

a císaře Svaté říše římské, Karla iV.

uzávěrka soutěže: 1. dubna 2016
Vernisáž výstavy a předání diplomů autorům 

oceněných prací se uskuteční 
25. dubna 2016 v 18.00 hodin v prostorách 

Staré radnice v Říčanech, Masarykovo nám. 83
a

25. května 2016 v 18.00 hodin v prostorách Technologické 
galerie Ústavu strojírenské technologie ČVuT v praze, 

Technická 4, praha – Dejvice
Výstava potrvá v budově Staré radnice do 20. května 2016 

a v Technologické galerii Ústavu strojírenské technologie ČVuT 
v praze do 20. června 2016.

Některé práce budou vystaveny od 7. 9. 2015 v expozici 
říčanského muzea v rámci výstavy Říčany v době Karla iV.
Věkové kategorie do 6 let, 7 – 10 let, 11 – 13 let, 14 – 18 let
Do soutěže je možné přihlásit plošné i prostorové práce, 

provedené jakoukoli technikou.
Obrázky vytvořené pastelem, uhlem či jinou podobnou 

technikou musí být fixovány.
Do soutěže je možné přihlásit jen vlastní práce. 

Zadní strana obrázku musí obsahovat jméno autora, věk, 
adresu školy a jméno pedagoga.

práce lze poslat i poštou.

Celá akce je finančně podpořena městem Říčany
Za organizační tým iveta Sinkulová, ředitelka ZuŠ Říčany

pozvánka na výtvarnou 
soutěžní přehlídku

NEDěLNÍ ODPOLEDNE PRO DěTI
V zimních měsících jsme pro vás připravili dět-
ská nedělní odpoledne od 15 hod. v sálech zám-
ku. Rodiče mohou využít kavárnu ve vedlejším 
sále. Vstupné pro děti je 60 Kč.

6. března - Hudební divadélko POHÁDKA 
Z PÍSNIČEK
Pohádka z písniček Lenky Hamajdové je osvěd-
čeným a nejoblíbenějším pořadem pro nejmenší 
děti, neboť je plná těch opravdu nejznámějších 
písniček či flétnových hádanek a děti mají ra-
dost z vlastního zpívání, což je i nejdůležitější 
součástí všech dalších pořadů. Průvodci této 
písničkové pohádky jsou holčička Písnička 
a chlapeček Janeček.

13. března - MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Cesta ke hvězdám a k nebi – během zábavného 
představení v malém mobilním planetáriu uvidíte 
podmořský svět, lety do vesmíru či krajinu Mars.

20. března - Hudební divadélko PROJDEME 
SE PO ZOO
Hudebně komponovaný písničkový pořad s živým 
kytarovým doprovodem o zvířátkách, určený dě-
tem MŠ a mladšího školního věku. Průvodcem pro-
gramu je kromě autora Jiřího Bílého také papoušek 
Alexandr. Děti se dozví o jeho dobrodružství a pu-
tování se zvířecími kamarády. Hravou formou se 
po celou dobu aktivně zapojují, naučí se spolu s au-
torem zpívat nové písničky o zvířátkách, zacvičí si, 
zkouší hádat zvířátka podle fotografií a po hmatu. 
Dozví se také různé zajímavosti ze života zvířat.

27. března - VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
Čeká vás malování vajíček, velikonoční dekora-
ce, pletení pomlázky.

Restaurace Kouzelná zahrada pro vás pravidel-
ně připravuje zajímavé gastrono-
mické akce.
7. 3. Zvěřinové hody
od 21. 3. Jaro na talíři 
28. 3. Velikonoční hody 

Na zámku Berchtold 
pamatují i na „dospělá-
ky“, pro které pravidelně 
připravují oblíbené zámec-
ké diskotéky. Přijďte se pobavit 
a zatancovat si 18. března od 20 hod.

4. března jste srdečně zváni na Pink Floyd Re-
vival Acoustic. Koncert se koná v červeném sále 
(počet míst omezen). 

Vstupné: 150 Kč, (100 Kč FAN CLUB). 
Rezervace: hotel@zamekberchtold.cz

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

pohádky pro děti, zámecká diskotéka 
a koncert pink Floyd revival
Hotel zámek Berchtold nabízí aktivity 
pro celou rodinu. přijďte se pobavit 
a také dobře najíst.
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PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 203 155, mob.: +420 602 242 726, www.fiat-profiautocz.cz

Jsme blíž, než si myslíte…

TICHOVSKÝ
ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

Přijmu řidiče 
na kontejnerovou Avii 
a strojníka na pásový 
minibagr v jedné 

osobě. Profesní průkaz 
a bezúhonost 
podmínkou. 

Nejraději z okolí Říčan 
možno i důchodce 
nástup dle dohody.

Dále přijmu strojníka na 
kolový bagr CAT M 318. 

tel.: 777 322 134

is - účetnictví 
zpracování daní

za rok 2015
vedení daňové 

evidence pro osvČ

www.is-ucetnictvi.cz

ing. ivana svobodová 
Mirošovice

tel.: 737 258 828

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

210x100x5
2730

INSTALKLUB
Tel.: 603 525 617
Email: many74@seznam.cz
www.instalklub.praha-cz.com

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

 Čenda úklid 
mytí oken, čištění koberců, sedaček, pravidelné úklidy kanceláří, domů

Úklid lze provést i profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.
Tel.: 603 874 107, cendauklid@seznam.cz, www.cenda-uklid.wbs.cz

Prodej 
palivového dřeva

Martin Filip, Říčany u Prahy 

tel.: 602 388 435
www.drevoricany.cz
KVALITNÍ	DŘEVO	
DO	VAŠEHO	KRBU

NEREZOVÉ KOMÍNY + KRBY a KAMNA 
KOMÍNOVÉ CENTRUM 

MESSY s.r.o., Olivová 1412 - Kamenice  

 www.sluzby.messy.cz
tel. 323 672 701, 725 504 736, info@messy.cz

AUTO - SOLAR
Autoservis - Pneuservis
Autobaterie - Autodíly

STK servis

tel. : +(420) 735 831 280
www.auto - solar.cz

Struhařov 251 64, Vilová 158, Praha východ
email: auto-solar@email.cz, tel.: +(420) 735 831 280

adapta Centrum spol s.r.o.
Máchova 596, 

Mnichovice

veŠkeré stavební 
a zeMní práce 

avia kontejner
uNC 061

Bagr pásový 3 t
Tranzit 1,5 t 

Tel.: 777 327 647
e-mail: info@adapta-centrum.cz
www.adapta-centrum.cz

Inzerce Inzerce
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Inzerce Inzerce

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

BeTON Strančice s. r. o.

b
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n
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rk

a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice 
Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

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

Zhotovení rozpočtu a poradenství zdarma.
Za zeptání nic nedáte!

Pacov 171, 251 01 Říčany

tel.: 608 966 362, 604 337 325
email: petr.bedrnik@tiscali.cz

www.bedrnik.com

Stavební
rodinná firma

210x100x5
2730

Dřevěné pelety – bílé (bez kůry) z čistého suchého 
smrkového dřeva (piliny a hobliny) – certifikováno 
dle ENplus A1 (EN 14961-2) vyrobené v ČR. 

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

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

Pelety ⌀ 6 mm
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210x100x5

2730

PELETY Ø 6mm
Dřevěné pelety-bílé (bez kůry) 

z čistého suchého smrkového dřeva
 (piliny a hobliny) – certif. dle rakouské 

Ö-NOrM M7135 – vyrobené v Čr. 
aktuální ceny na 

www.espedi.cz nebo telefonicky 
na tel. 777 283 009, 321 770 400.

Sklad v Olešce u Kostelce n. Č. Lesy 
v bývalém JZD. Baleno v 15kg pytlích. 

Na paletě 1050 kg.

 Čenda úklid 
– úklid oken, koberců, sedaček či pravidelné úklidy kanceláří, domů.  

Úklid provádíme profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.

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

OpraVy CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS

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

advokátní kancelář 
u metra Háje, praha 4 

– veškeré právní služby 
občanům a podnikatelům

– občanské, trestní právo, vymáhání 
pohledávek, smlouvy, rozvody, 

výživné, bytové záležitosti, 
dědictví, exekuce, převody bytů do 
OV vč. všech dalších úkonů, atd. 

tel.: 606125069
e-mail: causa@cmail.cz 

MŠ při o.p.s. 
Olivově dětské léčebně v Říčanech 

hledá učitelku spec. ped. 
e-mail: skola.olivovna@seznam.cz

ZŠ, MŠ, ŠD při o.p.s. 
Olivově dětské léčebně v Říčanech 
hledá učitelku/le/ na nepravidelnou 
výpomoc. Vhodné pro důchodce. 

Tel.: 323 631 120
e-mail: skola.olivovna@seznam.cz

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

jarní slevy

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

slevy

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

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

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

elen

dominika

klára

Přijmu kadeřnici do salonu DE JA VU 
v obci Mukařov u Říčan. Platové 

podmínky dle dohody praxe vítána a dále 
hledám paní na pedikúru a manikúru.

Info na tel.: 602 235 005 

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

PRODEJ
www.ondrejov.com

čalounictví
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

eLeKTrO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

Václav	Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel:	739	544	665

kleMPíŘské 
a Pokrývačské 

Práce

Nabízím pravidelný i jednorázový 
koMpletní Úklid Vašeho domu.

Cena dohodou.
Tel.: 774 087 408

e-mail: michaela.kosinova@seznam.cz

Hledáme pracovníka (muže) 
na občasné práce kolem 

domu a zahrady v Říčanech. 
uhradíme i náklady na 

cestovné.

Tel.: 720 601 833

kurz základní 
poslušnosti pro všechna 
plemena psů i křížence

od 3. 4. na Strašíně.
tel.: 733 676 172 

Kosanová

Wellness zámku Berchtold
Kunice - Vidovice 6

Slevový kupon na veškeré
wellness procedury 20%

Objednání na tel: 605 832 121, e-mail: topbody@topbody.cz

Nevztahuje se na Kadeřnické studio.      Platnost do 30.06.2016  

Bytové družstvo pronajme 
byt v Mnichovicích, 

Husova 810, 2+KK o výměře 72,7 m2.
Cena 8 000 Kč + služby

tel. č.: 739 427978

Firma ekoFlor se sídlem 
v Říčanech přijme 

vazačku-prodavačku květin
nástup možný ihned

tel.: 602 22 19 76
e-mail: hubert.neumann@cmail.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

Prodej  dvoupodlažního domu o 
velikosti 178m2 se zahradou 
800m2 ( garáž, terasa , bazén)  

v obci Brtnice - Velké Popovice.  

Možnosti využití:      
1) dvě bytové jednotky se samostatným vchodem 

2) jedna bytová jednotka 3+1 + komora v 1. patře 

 a v přízemí  ubytovna ( v kolaudaci 2015 ubytovna   
zahrnuta) 

Možný příjem z ubytovny 50-60.000,- měsíčně. V 
roce 2015 rekonstrukce nyní těsně před dokončením.  

Zastávka MHD 50 metrů. 

 
 

KONTAKT NA 
MAJITELE: 

602 313043 

DVOUGENERAČNÍ DŮM 
BRTNICE-Velké Popovice 

3 170 000,-

PRoDEJ DoMU
Brtnice - Velké Popovice

Dvougenerační dům 178 m2, zahrada 800 m2 
(garáž, terasa, bazén).

Lze jako dvě byt. jednotky nebo 
byt 3+1 a v přízemí ubytovna. 

rekonstrukce 2015, nyní před dokončením.
Cena: 3 170 000 Kč

602 313 043

Stavební firma hoss 
a.s., Benešov 

přijme do hpp 
stavbyvedoucího. 

požadujeme praxi min. 
5 let, samostatnost, 

flexibilitu, 
Řp sk. B. autorizace 

výhodou.
tel.: 777 745 492

For baby s. r. o. 
NupaKY 

přijme skladníka na Hpp, 
nástupní plat 20 000 Kč

tel.: 773 384 842 
(p. Suchý)

střední škola řemesel kunice, 
okres praha-východ 

pŘijMe 
hospodáŘku Školy. 

požadavky: ekonomické vzdělání, 
praxe v oboru, organizační a řídící 
schopnosti, orientace v právních 

předpisech.
Kontakt: 

ssrkunice@ssrkunice.cz
323 665 483

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

Malířské 
a lakýrnické práce

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

Bezelstnou, hodnou a upřímnou ženu 
do 65 let, která nenávidí lež a přetvářku 

a zůstala v životě sama, by rád poznal 
72letý vdovec s vlastním domkem 

u Mnichovic. Této ženě rád zajistím 
klidné a pohodové stáří. Více při osobním 

setkání. Jestliže žena těchto kvalit 
existuje, ať se prosím ozve. 

Zn. Úcta ke stáří. Tel. 606 289 726
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kamenictvijordan@seznam.cz

         dodává topenářský a instalatérský materiál  
        na hrubou stavbu i na konečnou kompletaci 

 
 
 
 
 
 
 

 PRONTO Říčany, s.r.o. 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 

 Nová koupelna = lepší bydlení 
 

             Rychlé dodávky – výrazné slevy! 
 

               Zvláštní výhody pro stavební firmy a řemeslníky 

Černokostelecká 152/62,   tel.: 323602235   Po – Pá 7:30 – 17:00  So 8:30 – 12:00 
www.pronto-ricany.cz                                 Vše pro vás - pro zákazníky 
  

Vybavení koupelen + vzorkovna  Voda – topení -kanalizace 
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210x100x5
2730

Zemní práce
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

VÝMĚNa SKEL 

ZDARMA 

a ZaPŮJČENÍ VOZU 

ZDARMA

opravy chladniČek,
MrazniČek – ab servis

Jaroslav Kubíček
tel.: 603 464 367

pod Jiřím 205, Mirošovice

dodávková autodoprava 
web:akmtrans.cz

tel: +420 702 025 594

prodám boudu pro psa, 
pro střední plemeno.

Bouda je dvoukomorová, 
zateplená, střecha z lepenkových 

šindelů oplechovaná.
Cena 5 800 Kč (bouda byla 

vyrobená na zakázku, užívaná 
byla půl roku).

tel.: 607 829 894

PŘIPRAVENI  
NA JARO?

Váš servisní partner Servis auto Opat, s.r.o.
Komerční 467, Nupaky 251 01
tel.: 240 200 730, e-mail: recepce@autoopat.cz, www.autoopat.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Jarní servis Volkswagen.
Využijte výhodnou aktuální nabídku Originálních dílů Volkswagen®, Originálního příslušenství  

Volkswagen®, letních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance, výhodných servisních úkonů  

a jarní servisní prohlídky v našem autorizovaném servisu Volkswagen a na jaro budete dokonale připraveni.  

Naše výhodná nabídka platí do 15. 5. 2016.

 
 

Muay thai
thajský boX 

v Říčanech  
www.thaiboxricany.cz

Tel.: 602 619 505
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Více informací na www.hobbytec.cz / 840 810 810 

Navštivte naše UKÁZKOVÉ CENTRUM (největší v ČR) - 10 min od Prahy
ulice U Mototechny, 251 62 Tehovec / sjezd z hlavní silnice Golf Drive Tehovec

AŽ
-57%

-28%

-32%

-45%



Váš nový dealer  
Praha 4  Jižní město 

CENTRUM  
VALOUŠEK 

Ke Stáčírně 2292/19 149 00 Praha 4  
 
Tel.: recepce:   272 930 153, 272 930 404  
        prodej:     602 703 868, 727 832 115 
        servis:      602 105 034, 602 535 246 
 
e-mail: hyundai@hyundaivalousek.cz      

WWW.HYUNDAIVALOUSEK.CZ 
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