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Nenechte si ujít 16. dubna Vítání jara v Herinku. Bohatý program vypukne ve
13.30 hod., kdy vystoupí oblíbený klaun Pepíno se svými pejsky, v 15.30 hod.
si můžete zazpívat s Maxim Turbulenc, v 16.30 hod. to na pódiu rozbalí skupina
Lucie Revival a nakonec je vystřídá pohodová bigbítová skupina Index. Celým
programem vás bude provázet moderátor Vlasta Korec.

Tým HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK
na Chodově je tu pro vás
Zprávy z obcí (str. 3)

Zprávy z obcí (str. 9)

V Autocentru Roškota – Janoušek v Křenicích se
konaly dny otevřených dveří, během kterých se široká
veřejnost mohla seznámit s novým Fiatem Tipo.

Rozhovor s MUDr. Mrázkem o říčanském stacionáři
Zaprazi.eu
Olga, který vznikl i díky podpoře místních obyvatel.
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Milí čtenáři a vážení partneři!
V poslední době jsme zaznamenali několik
případů, kdy vás jménem Zápraží oslovili
podvodníci, kteří nabízeli inzerci. Chtěli bychom
vás upozornit, že jsme s žádnou společností
neuzavřeli smlouvu o spolupráci a o vás
– naše partnery – budou i nadále pečovat
manažer Hynek Kašpar, manažerka inzerce
Alena Kvasničková a spolupracovnice
Lucie Přindišová. Pokud jste se s podobným
případem setkali, dejte nám, prosím, vědět.
Doufáme, že tito „falešní vrchní“ nepoškodili
naši pověst a nezpůsobili vám nepříjemnosti.
Přejeme si, aby Zápraží dál fungovalo jako
„sousedský“ regionální časopis, který vás bude
bavit číst a najdete v něm zajímavé a potřebné
informace.

relax
wellness

-28%

Za kolektiv Zápraží
šéfredaktorka Helena Vlnařová
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Fiat Tipo získal ocenění AUTOBEST 2016
a představuje nejlepší koupi vozu
V Autocentru Roškota – Janoušek v Křenicích se konaly dny otevřených dveří, během
kterých se široká veřejnost mohla seznámit s novým Fiatem Tipo. O návštěvníky se skvěle
staral celý tým autocentra, který nabídl nejen veškeré informace i svezení novým vozem,
ale také skvělou italskou kávu a domácí koláčky z vyhlášené říčanské pekárny Frydrych.
„Děkujeme všem, kteří se k nám přišli podívat a máme radost, že se nový Fiat Tipo líbí,“
říká Ladislav Roškota. „Věřím, že tento rodinný sedan bude úspěšný. Navíc se může pyšnit
oceněním AUTOBEST 2016, které potvrzuje,
že Fiat Tipo představuje nejlepší koupi vozu
v Evropě v letošním roce. Model Tipo dokonale vystihuje označení „vysoká hodnota za
skvělou cenu“ a nabízí vše, co běžný evropský
zákazník očekává – design, motory, vnímanou kvalitu, komfort a všestrannost.“
Autocentrum Roškota – Janoušek, s.r.o.
v Křenicích tradičně nabízí sortiment značek
Fiat a Alfa Romeo za nejlepší ceny.
■ Poskytujeme profesionální servis automobilům všech značek. Pracujeme s nejmodernějším vybavením.
■ Provádíme profesionální klempířské a lakýrnické práce v nejvyšší kvalitě.
■ Využít můžete možnosti vykoupení vašeho
staršího vozu formou protiúčtu.
■ Pokud máte autonehodu, obraťte se s důvěrou na nás. Postaráme se o vše – od
odtahu poškozeného vozu až po vyřízení veškerých náležitostí s pojišťovnami
(spolupracujeme se všemi pojišťovnami).
V případě zájmu přivezeme náhradní vozidlo na místo nehody a vy můžete okamžitě
odjet.

■ Počítačový tester podvozku AREX (prověří
stav brzd a tlumičů).
■ Zařízení pro testování motoru a elektroniky
vozu jako např. EXAMINER, WI-TECH, osciloskop, atd.
■ Přístroj BOSCH pro servis a plnění klimatizací, detekce úniku atd.
■ Osmibodová digitální geometrie JOHN BEAN.
■ Kompletní vybavení pro pneuservis SUN.
■ Montáže doplňků – autorádia, alarmy, hands
free sady, DEFEND LOCK
■ Ruční mytí a čistění interiéru vozu na zařízení
KARCHER.

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

N OV Ý F I A T

T I PO

OPENING EDITION

299 000 Kč

• Zadní parkovací senzory
• Klimatizace
Navštivte naše ukázkoVé ceNtrum (největší v Čr) - 10 min od Prahy
ulice u mototechny, 251 62 tehovec / sjezd z hlavní silnice Golf Drive tehovec

--------------------------------------------------------------------oteVÍráme NOVÉ ukázkoVé ceNtrum - HrADec kráLoVé
Více informací na 840 810 810

www.hobbytec.cz / www.hobbytec.sk / www.hobbytec.pl / www.hobbytec.at

STAČÍ

ABYSTE

ZÍSKALI

HODNĚ

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.

www.fiat.cz

Xxxx Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Křenice
101xxxxxx
| 250Xxxxxx
84 | -tel.
323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz
LBFI_160171_Fiat Tipo_BB_CZ_5980x2960_1ku10.indd 1
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MÁLO,

Nabídka platí pouze při odkupu starého vozu. Kombinovaná spotřeba 4,1–6,3 l/100 km, emise CO2 108–146 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky rozšířené záruky s limitem do 100 000 km.
Zobrazený model je pouze ilustrační. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17.02.16 13:13
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Rozkvět Ondřejova pod vedením teoretického fyzika
Ondřejov – Dne 8. února 2016 byl zvolen starostou obce Ondřejov Mgr. Vladimír Zámyslický. Bývalého dlouholetého starostu RNDr. Martina
Macháčkajsmeprotopožádaliorozhovor.
Jak jste se dostal k práci místostarosty a později i starosty v Ondřejově?
Začínal jsem od píky: od r. 1994 zastupitel, 1998 člen rady, 2002 místostarosta
a od r. 2006 donedávna jsem byl starostou.
Můžete shrnout důležité milníky obce Ondřejov za poslední roky?
Problémem většiny našich obcí je, že se do nich
dlouhá léta neinvestovalo. V r. 2006 jsem odhadoval, že do naší obce je třeba investovat 500
milionů, aby se mohla porovnávat s obdobným
městečkem třeba ve Švýcarsku.
Za 9 let mého starostování se podle účetnictví
investovalo skoro 180 milionů korun, tedy průměrně 20 milionů ročně – vodovod, kanalizace,
čistička, rekonstrukce a zateplení obecních budov a mnoho jiného.
Jen v r. 2015 jsme měli investice za 33 milionů – nová školka, komunikace, zateplení zdravotního střediska, částečná rekonstrukce školy,
nová učebna, některé vodovodní a kanalizační

řady. Na obec naší velikosti je to opravdu
hodně.
Ano, do švýcarského městečka máme ještě
daleko. Ale pěkný kus cesty jsme
už urazili.
Jaké byly důvody vašeho odvolání?
Na zasedání zastupitelstva byly uvedeny
jen ty, že jsem včas nevyvěšoval zápisy a neodpovídal včas na připomínky občanů. Ve
srovnání s tím, co se v obci vybudovalo, je to
samozřejmě směšné. Skutečným důvodem je
především vyhrocená situace okolo naší školy, jejího nového ředitele a oddělení základní
školy od školky, které se mi v zastupitelstvu
loni nepovedlo prosadit, přestože to chce
i většina rodičů.
A věcí, ve kterých jsem měl jiný názor
než většina zastupitelů, bylo poslední dobou
víc, třeba i stavba nové školy. Proto jsem už
sám uvažoval o odstoupení. Za dva roky se
zastupitelstvo volí znovu, uvidíme, co řeknou
voliči.

Co čeká vašeho nástupce a co byste označil za
největší oříšek?
Řekl jsem, že Ondřejov v r. 2006 potřeboval takových 500 milionů investic a že od té doby se asi
180 milionů už povedlo. Největším oříškem bude
sehnat a proinvestovat těch zbývajících 320.
Nejdůležitější je postavit novou školu. Po
prázdninách se děti vejdou do staré jen díky
tomu, že jsme loni vestavěli krásnou učebnu
v podkroví. Ale víc místa není a v příštích 5 letech budeme potřebovat tři nové učebny – dětí
přibývá.
Další velkou akcí bude čistírna a kanalizace
pro Turkovice. A samozřejmě chodníky a komunikace, tam máme ještě velký dluh.
Nový starosta Láďa Zámyslický je slušný člověk a po volbách r. 2014 jsem mu nabízel funkci
místostarosty s tím, že by se postupně „zaučil“
a pak starostování převzal. Tehdy to odmítl,
dnes do toho spadl rovnýma nohama.
Budu mu držet palce a chci mu pomáhat, pokud o to bude mít zájem. Dnes spolupracujeme
velmi dobře a věřím, že to vydrží.
Více informací o panu RNDr. Martinu
Macháčkovi včetně jeho názorů naleznete na
jeho blogu: http://blog.aktualne.cz/blogy/
martin-machacek.php

Čeká nás oprava silnice
a výstavba chodníků
Babice – Vedení obce se zaměřilo na zvyšování
dopravní bezpečnosti. Na základě analýzy byla vytipována místa, kde vzniknou nové přechody pro
chodce, které budou opatřeny bezpečnostními
prvky. „S bezpečností chodců však nejvíce souvisí
vybudování chodníků, které na mnohých místech
chybí a lidé musí chodit podél silnice,“ sdělil starosta Jan Chadraba. „Máme vypracovanou studii
úseků, kde je šance získat na výstavbu chodníků
a přechodů pro chodce dotaci. Týká se to celkem
dvou projektů na ulici Starobabické a jakmile budou vypsány výzvy, o dotaci zažádáme. Zbylé úseky budeme budovat z obecního rozpočtu.“
Víte o úsecích, kde se chodníky nevejdou?
Ano! Víme o částech, kde budeme muset chodníky vést přes pozemky, které nepatří obci a budeme řešit vypořádání s majiteli. Ale doufám, že
se dohodneme. Nejsložitější situace je u komunikace Mlejnská, která vede na Mukařov. Zde
byly projekty výstavby nových domů tak nešťastně řešeny, že stavební pozemky končí hned
u silnice. S developerem již jednáme. Chceme,
aby i z této lokality mohli obyvatelé bezpečně
dojít do centra obce.
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U toho musíte být
– Vítání jara v Herinku
Herink – Vedení obce ve spolupráci se společností
České ploty pořádá 16. dubna velkou akci pro malé
i velké s názvem Vítání jara v Herinku. Bohatý program vypukne ve 13:30 hod., kdy vystoupí oblíbený
klaun Pepíno se svými pejsky, v 15:30 hod. si můžete zazpívat s Maxim
Turbulenc, v 16.30
hod. to na pódiu
rozbalí skupina LuProgramem vás bude cie Revival, která
provázet moderátor zahraje největší hity
Vlasta Korec.
a nakonec je vystřídá
pohodová bigbítová skupina Index, jejíž
motto zní: Historie kapely není ani tak pohnutá jako dlouhá. Konec zábavy, kterou
vás bude provázet moderátor Vlasta Korec, je plánován na 22. hodinu. Celá akce
se koná v areálu firmy České ploty vedle
OÚ Herink. Po celou dobu je zajištěno občerstvení. Pochutnat si můžete například
na pečeném masíčku a samozřejmě nebude chybět pivo. Pro děti jsou připraveny
nejrůznější soutěže o lákavé ceny, skákací Maxim Turbulenc zazpívají
pro malé i velké v Herinku.
hrad a také speciální stánek s hračkami.

ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

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

Nenechte si ujít jedenáctý
ročník pochodu Krajinou
barona Ringhoffera

Precl fakt nesnáším!

V plánu máte i opravu místních komunikací…
Musíme dodělat finální asfaltový povrch u několika komunikací – ty spadají ještě do starší zástavby, kde byla s developerem špatně ošetřena
dohoda o dokončení cest. Nyní se připravujeme
na opravu části ulice Honzíkova, kterou můžeme realizovat i díky finančnímu příspěvku obyvatel, kteří zde bydlí. Náklady se budou pohybovat ve výši přibližně 1,2 mil. Kč a vybraná částka
pokryje nejméně polovinu. Zároveň budeme
řešit i neupravené, ošklivé kontejnerové stání
v této ulici. Vybudujeme zde zpevněný podklad
a opěrnou zídku, aby se toto místo trochu zkulturnilo. I když stejně všechno nejvíce záleží na
lidech, jak budou udržovat pořádek.“
Jaké další investice v obci plánujete?
„Pro zkulturnění obce jsme zrovna zažádali
o dotaci na restauraci zvoničky v ulici Mlejnská,“ dodává místostarostka Marcela Marks.
„Tato památka si úpravu jistě zaslouží, čeká na
ni již léta. Dále intenzivně pracujeme na projektu planetární stezky, výstavbě nových šaten
a sportovního zázemí na hřišti a na projektu
úpravy budovy staré školy na návsi.“

Zvonička v Babicích si
zaslouží opravu
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Léto se Světem dětí na dlani
Chceme, aby se
nevěsty cítily skvěle
Květinářství Sedmikráska, které sídlí v Říčanech na Masarykově
náměstí v OD Mestek, vám přináší profesionální služby již
19 let. V obchodě naleznete nejen řezané a hrnkové květiny,
ale i nejrůznější dekorace a milé dárky. Vše je velice vkusně
a nápaditě naaranžováno a lidé sem rádi chodí čerpat inspiraci.
Přijďte se i vy „mrknout“ do nádherné výlohy, jejíž výzdobu paní
majitelka pravidelně obměňuje.

Doručování květin
je v Říčanech a okolí
zdarma.

„V oboru pracuji již 20 let a svým
zákazníkům mohu
nabídnout bohaté zkušenosti,“ říká majitelka paní
Vojtíšková. „Nejkrásnější práce
je příprava svateb, kdy tvoříme
nejen samotné kytice, ale vymýšlíme i celkovou květinovou výzdobu. Rádi vám se vším poradíme
a připravíme návrhy. Výběr květin
rozhodně nepodceňujte, protože

ke každé nevěstě
se hodí něco jiného.
A my uděláme vše proto, abyste se cítili skvěle.
Naše květinářství se specializuje i na suché vazby, které oživí
každý interiér. Dokážeme vytvořit
dokonalé dekorace i z umělých květin a doplňků, které nerozeznáte
„od živých“. Tyto vazby nevyžadují
žádnou údržbu, nepotřebují světlo
a stále vypadají skvěle.“

Kontakt: Masarykovo náměstí 14/10, Říčany, tel.: 603 234 914, e-mail: kvet.sedmikraska@atlas.cz, otevírací doba: po – pá 8.00 – 17.30 hod., so 8.00 – 12.00 hod.

Spravedlivý mezi národy
Senohraby - Obecní úřad Senohraby vás zve na komponovaný pořad
věnovaný mimořádným osobnostem Přemyslu Pitterovi a Olze Fierzové.
Akce se koná 14. dubna od 19.00 v restauraci U Andělů.
Svět zná jméno Nicholase Wintona, zachránce mnoha židovských dětí.
Přemysl Pitter byl Čech, který také pomáhal židovským dětem a jejich rodinám a po okupaci i českým a německým dětem, které potřebovaly péči.
Přemysl Pitter byl protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pracovník. Během První republiky
založil Milíčův dům v Praze na Žižkově, kde se staral o děti převážně ze
sociálně slabších rodin. Za protektorátu přes přísné zákazy pomáhal židovským dětem a přispíval jejich rodinám. Po válce zažádal o znárodněné zámky v okolí Prahy a tam s přáteli pečoval o válkou zubožené české,
německé a židovské děti. Pro svůj zájem o děti Němců byl odsuzován
veřejným míněním a pronásledován úřady. Po nástupu komunistů musel
uprchnout ze země. Nejprve působil v Německu, kde poskytoval pastorační a sociální podporu uprchlíkům v táboře Valka v Norimberku, později žil ve Švýcarsku. V roce 1964 získal ocenění Spravedlivý mezi národy.
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Svět Dětí na dlani v Říčanech pro vás připravil již tradiční
příměstské dopolední pidiškoličky a nově celodenní školičku
a týdenní pobyt v Krkonoších.
Plavecko-turistický tábor po stopách Krakonoše
Novopacká Bouda – Špindlerův
Mlýn, 17. – 22. července nebo 14.
– 19. srpna. Pojeďte s námi prožít
týden plný her, soutěží a pohybu,
nezapomeneme ani na odpočinek,
relaxaci a strečink. Čeká nás celodenní výlet, noční hra, spousta her,
plavání, sbírání borůvek a samozřejmě i táborák. Ubytování zajištěno na Novopacké boudě, která
leží ve Špindlerově Mlýně v lokalitě zvané „Sedmidolí“ v nadmořské
výšce 1 200 m.n.m. v krásné přírodě. Zajištěna je plná penze včetně
svačinek a 24 hodinová péče o vaše
děti s pestrým programem - včetně
veškerého materiálového zabezpečení k jeho realizaci a také vstupů
do bazénu. Cena: 4 444 Kč
Počet míst je limitovaný, v případě zájmu, si prosím rezervujte místa e-mailem na adrese

V naší databázi evidujeme JARNÍ SEZÓNA
na 60 000 klientů. Určitě
dokážeme
pomoci i vám!
Thuje Smaragd
za 65 ZAČALA!
Kč
Společnost M&M Reality, která má svou pobočku i v Říčanech,
nabízí profesionální
služby
prodávajícím
i kupujícím.
Zahrádkářská
sezóna
je v plném

plaveme.nafialce@gmail.com,
nebo telefonicky na čísle
+420 724 795 207 - Petra Horká.
Termíny po celé prázdniny s vodním skřítkem Piháčkem Mokronožkou
Dále nás čekají již známé příměstské tábory, opět se budou konat
v Říčanech, a to v centru Svět dětí
na dlani. Termíny otevíráme téměř
přes celé prázdniny (info na webu)
a začínáme vždy od 8.30 hod. Připravili jsme jak celodenní, tak dopolední programy s vodním skřítkem Piháčkem Mokronožkou pro
děti od 4 do 7 let. Součástí všech je
samozřejmě každodenní plavání,
hry, výtvarná činnost. Dopolední
tábor má v ceně svačinku a pitný
režim, celodenní svačinky dvě a samozřejmě oběd a pitný režim.
Bližší info a přihlášky na
www.svetdetinadlani.cz.
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A v našem zahradnictví v Louňovicích u Alfíka
jsme dobře připraveni. Jaro je tu o něco
dříve a zahrádky čekají na údržbu, obnovu
a různá vylepšení. V dubnu je také nejvyšší
čas na založení nových záhonů a dokončení
výsadby keřů a stromků.

proudu. Hnojí se trávníky, vysazují
stromy, okrasné keře a samozřejmě
přichází čas na výsadbu zeleniny
a letniček. Přijďte si k nám vybrat,
VLASTNÍ PRODUKCE JE
připravili jsme pro vás velký výběr
ZÁKLADEM NAŠÍ NABÍDKY
sadby z vlastní výroby, která bude
Naše jarní nabídka vás určitě potěší. Kromě velkého výběru ovock dispozici v polovině dubna.
ných stromků, okrasných keřů, sa■ Dále u nás může koupit sadbu
zenic vína, cibulovin, růží, trvalek,
růží - máme na výběr velkokvěté
máme sadbové brambory, semena,
i pnoucí.
cibuli sazečku atd. Základ však
■ Nabízíme okrasné rybičky do jezírek.
tvoří letničky a bylinky z vlastní
■ Začíná boj se škůdci a chorobami, přijďte a my vám rádi poradíme,
produkce. jaké
Doporučujeme naše
přípravky jsou vhodné. Stříkáme ovocné stromy i okrasné rostliny
proti padlí
muškáty
v rozsáhlé škále barev
a surfinie,
včetně tzv. černé sura proti spále. Na vrtuli třešňovou a pilatku spolehlivě zabírá postřik
Kalypso.
finie,
s
unikátní
barvou. Nechybí
Také nezapomeňte hnojit.
Chcete
najít
nebo
prodat
nemoletničky
popínavky,
které porosVykoupíme
nemovitost
HNED
■ vaši
Hezké
počasí láká
ke grilovačce a takový pstruh na grilu nemá chybu. Nevitost?
tou pergolu i nevzhledné zákoutí
Společnost M&M reality holding
zapomeňte ani na uzené ryby, které
Všechny naše pobočky v celé ČR
rychleji než vytrvalé keře. V nabída. s. nabízí klientům vykoupení
jsou pro
připraveny
k prodeji
pracují jako společný
tým.vás
To znace je mimo
známé černooké Zuzajejich nemovitosti za nejvýhodnějpoledni. ny (Thunbergia alata) také červený
mená, že pokudv pátek
klient po
potřebuje
ší možnou cenu – takto můžete
prodat nebo najít nemovitost, jeho
kvamoklit (Quamoclit cardinals) či
získat až 85 % z tržní hodnoty nenabídka či poptávka AKCE:
se objevíThuje
na Smaragd
povíjnice (Mina lobata) se zvláštmovitosti téměř ihned a nemusíte
všech pobočkách, kterých
je
nyní
dvoubarevným květem.
čekat, až se nemovitost prodá. Do
50+ cm za 65ním
Kč!!!
na 200. V naší databázi evidujeJiž
tradiční
týdne můžete obdržet až polovinu
Krásné jaro přeje
vaše položkou v sortime na 60 000 klientů, kteří hledamentu jsou jehličnany v balu, pro
z celkové kupní ceny. Tato služba
zahradnictví Alfík
jí nemovitost. V roce 2015 jsme
solitérní výsadbu či do živých plonejvíce pomůže klientům, kteří
Zahradnictví
Alfík najdete
v Louňovicích
u silnice
Kutnohorská
úspěšně
realizovali více
jak 19 500
mají obavy
z exekuce a potřebují
(na první
hrázi).
Tel. 606prodejů!
494 939, 723 516 513.
hotovost ihned
a nemají
čas čekat
na prodej standardní cestou.
Nabízíme nejnižší úrokové sazby
na trhu
V oblasti zajištění financování
a pojištění nabízíme vlastní finanční centrum M&M finance, kde
pracují naši hypoteční specialisté
a pojišťovací poradci, kteří vám zajistí nejnižší úrokové sazby na trhu
– nyní až 1,85 %. Díky silné pozici
na finančním trhu vám můžeme
vyjednat nadstandardní podmínky.
Dále nabízíme:
■ Vrácení rezervačního poplatku
– v případě financovaní vámi vybrané nemovitosti přes M&M hypoteční centrum se nemusíte bát,
že přijdete o rezervační poplatek.
■ Odhad zdarma – u vybraných
nemovitostí možnost získání odhadu pro vyřízení hypotečního
úvěru zdarma.

■ V lednu byla říčanská pobočka vyhlášena třetí nejúspěšnější
pobočkou v celé ČR. V únoru
získala druhé místo.
■ Nejlepším realitním makléřem
v ČR za leden 2016 byl vyhlášen
Alan Pelikán z říčanské pobočky.
■ V dubnu získal toto ocenění Jaromír Kosík z říčanské
pobočky.
■ Chcete se stát členy našeho
úspěšného týmu? Pokud máte
zájem, ozvěte se nám.

tů. Zvolit můžete z široké nabídky
borovic, smrků, jedlí, jalovců…
A máme i osvědčené plotové thuje
Smaragd.
NAŠE NOVINKY
A ZAJÍMAVOSTI
Připravili jsme velký výběr čarověníků, různých velikostí, barev
i tvarů. Novinkami letošního jara
jsou u nás mandevila (Mandevillasanderi hybride), exotický, rychle
rostoucí popínavý keř, pěstovaný
často jako balkonová rostlina a eukalyptus (Eucalyptus), známý pod
názvem blahovičník.
Máte zájem o pěkně osázené
nádoby či truhlíky s jarními květinami, bylinkami nebo balkonovými rostlinami? Nevíte si rady?
Přijďte k nám, podle vašeho přání truhlíky připravíme. Osazujeme také vaše donesené nádoby!
JARNÍ HNOJENÍ, SUBSTRÁTY A POSTŘIKY
V našem zahradnictví vám nabídneme nejen trávníkové osivo, ale
také přípravky s herbicidním účinkem na mechy i ty vyživující, podporující růst trávníku. Máme také
postřiky na moniliovou spálu peckovin a proti rzi hrušňové (v dubnu
druhý postřik). U nás si vyberete
nejen rostliny na zkrášlení balkonů
a teras, ale také potřebné substráty. Doporučujeme obzvlášť substrát na surfinie a balkonovky
s hydrogelem.

ALFÍKŮV TIP – RYBY
Maso je dobré, ale to rybí je i velmi zdravé a pro náš organismus
prospěšné. Tuk v rybím mase není většinou na překážku, ale naopak.
V rybách najdete potřebné vitaminy (D, A, B12, jód), kvalitní bílkoviny i živiny. Navíc konzumace ryb a jejich tuk svědčí mozku, srdci
i nervům. Přijďte si k nám, do našich sádek, pro čerstvé sladkovodní ryby; od dubna máme také opět uzené pstruhy!

Kontakt:
tel.: +420 603 577 795
e-mail: jbares@mmreality.cz

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK, tel.: 606 494 939, 723 516 513
Louňovice u Mukařova, u Kutnohorské silnice (první hráz)
PO-SO 9 – 17 h., NE 9 – 12 h., www.zahradnictvialfik.cz
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Hot jóga pro dámy i pány
konečně v říčanech!
Studio Fit&Relax Lady – jediné studio
v Říčanech, které nabízí HOT JÓGU.
HOT JÓGA je speciální druh
jógy, která se cvičí v horké místnosti při teplotě 38 – 42 °C se zvýšenou vlhkostí vzduchu.
A čím se ještě Studio Fit&Relax
Lady může pochlubit?
Vlastníme podtlakový stroj Vacu
Body Space, ve kterém probíhá

Prostory studia jsou klimatizovány

30minutový trénink formou pružné a plynulé chůze.
Jsme jediné místo v Říčanech,
kde můžete koupit nebo objednat
veganské dorty RAW od firmy
RAW Planet.
Kromě těchto exkluzivních nabídek nabízíme spoustu skupinových lekcí, Alpinning a dopolední
Dětský klub. U nás si ale nemusíte
jen „týrat“ tělo! Jsme také Relax
Studio s nabídkou několika druhů
masáží, pedikúry, manikúry a kosmetiky.
Posedět můžete v útulné kavárně a vybrat si z naší široké nabídky.
Pyšníme se individuálním přístupem, ochotou a přátelskou atmosférou. Až nás navštívíte, budete se vždy rádi vracet!

Fit&Relax Lady, U Mostu 1867/2, Říčany, tel.: 601 50 50 61
www.fitladyricany.cz, https://www.facebook.com/fitladyricany

Více než květinářství…
Přijďte načerpat pozitivní energii do obchodu Spirit –
květiny, dekorace, dárky. Těšíme se na vás…

Nabízíme vám: Řezané květiny – květinové vazby ke všem příležitostem ■
Hrnkové květiny ■ Čakrové, harmonizující, energetické svíčky a tělové svíce ■
Drahé kameny a šperky z nich ■ Věštecké a meditační pomůcky ■ Vonné tyčinky
a esenciální oleje ■ Přírodní mýdla ■ Dekorace ■ Květináče, keramiku ■ Čajové
konvičky a čaje ■ Léčivé polštářky s pohankou, špaldou, levandulí, třešňovými
peckami ■ Koření Brabec ■ Delikatesy Modré kuchyně ■ Přírodní marmelády ■
Med certifikovaný – včelí farma Samek ■ Olivový olej a mnoho dalšího.

Společně jsme se proto nedávno
sešli při tvorbě velikonočních dekorací, vyráběli jsme květinovou
výzdobu a učili jsme děti uplést si
pomlázku. Pro rodiče to byla příležitost, jak se v uspěchaném všedním dni zastavit, dát si s přáteli
kávu a popovídat si. V podobném
duchu se nesou i pravidelné kurzy

vaření pro maminky v Mateřské
škole Ratolest.
Vítání občánků v Dobřejovicích a my
Začleňování školního života do
běhu místní komunity je pro nás
velmi důležité. Proto jsme při příležitosti letošního dobřejovického
Vítání občánků zazpívali s naším
nově založeným školním sborem.
Myslíme si, že jsme tak dětem i jejich blízkým přinesli radost, zpívali jsme jim například The Lion
Sleeps Tonight a navíc jsme si celou akci užili i my!
Rozvíjíme se: hudbou i angličtinou
Jak roste náš projekt a komunita
rodin, rozšiřujeme na Základní
škole Navis naši různorodou na-
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Denní stacionář Olga s ambulantními službami osobám
se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního
postižení působí v Říčanech již druhým rokem. Vznikl
díky obrovské vlně solidarity mezi říčanskými občany
a podnikateli a velké iniciativě jeho zakladatele, radního
města MUDr. Michala Mrázka. Oslovili jsme ho, aby čtenářům
Zápraží představil novinky pro letošní léto.

patří řadě lidí, kteří projekt podporovali od začátku do konce.

Milé nevěsty, vytvořím pro vás tu nejkrásnější kytici.

Spirit - květiny, dekorace, dárky. Černokostelecká 536/84, Říčany,
tel.: 734 740 001, email:zdenkabudin@seznam.cz
www.zdenkabudinova.cz. Otevřeno: po až so od 8.00 do 18.00 hod.

VÝCHOVA DĚTÍ:
SPOLUPRÁCE RODIČŮ A ŠKOLY
Základní škola Navis v Dobřejovicích a Mateřská škola
Ratolest v Petříkově u Velkých Popovic, patřících do skupiny
O. S. Navis, jsou jiné – jejich základní fungování je založeno
na principu úzké spolupráce školy s rodinou.

Odlehčovací služby ve stacionáři Olga

bídku. Připravili jsme sérii hudebních setkávání s muzikanty, během
kterých si děti zkouší kapelovou
hru (el. kytara, basová kytara, klávesy, bicí). Také jsme zavedli na
škole tzv. English Day, kdy se každý pátek u nás ve škole mluví anglicky i mimo výuku.
MŠ Ratolest
V Mateřské škole Ratolest se pak
můžeme pochlubit bohatým sportovním vyžitím. Děti byly lyžovat
na Chotouni a nyní absolvují plavecký kurz v nedalekých Říčanech.
Během letních prázdnin plánujeme celý sportovní týden, podrobnosti najdete na našem webu. Na
sportovních aktivitách spolupracujeme se společností Předškolní
sport s.r.o.
Ve školce Ratolest nabízíme
odpočinkový prázdninový provoz od 11. 7. do 15. 7. a od 18. 7.

do 22. 7. 2016. O prázdninách je
školka otevřena i pro děti školního věku do 3. třídy.

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

MŠ RATOLEST, PETŘÍKOV
Tel.: 773 226 531
e-mail: skolka.ratoslest@gmail.com
www.msratolest.cz

Jak dlouho sbírka trvala a kolik
se nakonec vybralo peněz?
Sbírka trvala necelé tři roky, díky
velké sounáležitosti občanů a firem z Říčan a okolí se vybrala ve
veřejné sbírce částka přesahující
4 miliony Kč. Stacionář vznikl i za
významné finanční podpory říčanských občanů Jana Blaška a Antonína Koláčka a firmy Zoeller Systems s.r.o. Zbývající část zaplatilo
město.
Stacionář Olga se vám podařilo
doslova vydupat ze země. Stálo
to hodně úsilí?
Nikdy bych nevěřil, že uvedení
a realizace projektu do života dá
tolik práce. Samozřejmě velký dík

Pro kolik lidí je stacionář určen?
Denní stacionář může poskytnout
své služby denně 10-14 klientům,
tedy lidem, kteří potřebují trvalou
pomoc druhé osoby. Navíc nabízí-

me až 14denní pobyty v rámci odlehčovacích služeb ve dvou dvoulůžkových pokojích.
Denní služby tedy stacionář poskytuje pouze v pracovní době ve
všední dny? Nebo i jindy?
Ano, naše pečovatelky se starají
o své klienty každý všední den od
7 do 15 hodin. Je to vlastně taková
„školka” pro seniory.
Pro letošní léto jste prý vymysleli
novinku. Můžete ji představit?
Nejedná se tak o novinku, ale
o rozšíření služeb o tzv. odlehčovací služby – až dvoutýdenní pobyty
24 hodin denně.
Takže bude možné využít odlehčovacích služeb dlouhodobě?
Odlehčovací služby jsou součástí denních stacionářů, počítáme
s pokračováním těchto služeb
dlouhodobě.
Jsou lidé v Říčanech se stacionářem spokojeni?

Mnichovice zajišťují pro okolní obce
pečovatelskou službu
Pečovatelskou službu má město Mnichovice registrovanou od roku 2007, včetně pojištění. Dnes zajišťuje pečovatelské služby pro
občany s trvalým pobytem v Mnichovicích
a dalších devíti okolních obcích (Klokočná,
Kunice, Hrusice, Mirošovice, Ondřejov, Senohraby, Strančice, Stříbrná Skalice, Všestary).
Paní pečovatelka poskytuje například pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, každodenní dovoz obědů, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, při osobní hygieně (např. koupání),
pomoc při zajištění chodu domácnosti, jako je donáška vody, topiva, nákup a jeho dovoz, ale i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(dovoz k lékaři, na úřad, na nákup) nebo pedikúru.
Všechny služby mají své jasně stanovené ceny a jsou
určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu
věku či onemocnění. Především seniorům starším
65 let na základě doporučení lékaře.
Občané si hradí vše, co je uvedeno v ceníku
služeb (obědy, jejich dovoz, podávání jídla, dovoz k lékaři, nákup atd.) a obec hradí náklady na
provoz pečovatelské služby (např. mzdu pečovatelky, telefon, pohonné hmoty).
„Každá obec platí pravidelnou čtvrtletní zálohu 2000 Kč za své občany, kteří služ-

bu využívají. Náklady se rozúčtovávají na
všechny obce, pro které se služba zajišťuje.
Mnichovice ale každoročně žádají Středočeský kraj o dotaci na pečovatelskou službu
a tak se obcím z poskytnutých záloh mohou
finance po řádném vyúčtování i vracet,“ sdělila nám starostka Mnichovic Petra Pecková.
Každý zájemce o pečovatelskou službu se může
dostavit na mnichovickou matriku, po předložení lékařského doporučení a občanského průkazu
je s ním sepsána smlouva a objednány požadované služby. Jednotlivé podrobnosti a termíny jsou
pak již domlouvány přímo s paní pečovatelkou.
Starostka Petra Pecková dodává, že zajišťování
služby je samozřejmě náročné, nicméně její dostupnost by měla být pro starší občany standardem: „Letos nás čeká určitě koupě nového automobilu, kterým paní pečovatelka vozí seniory
a dováží obědy, stejně tak jako další vylepšování
služeb. Chtěli bychom, aby senioři byli opravdu
spokojeni.“
Kontaktní spojení:
Městský
úřad
Mnichovice,
Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
Tel. 323 666 311, 323 666 306, e-mail: podatelna@mnichovice.info

Velmi pěkné prostředí a příjemné
ošetřovatelky jsou zárukou, že se
klientům ve stacionáři Olga líbí
a jistě bude líbit i nadále.
Na koho se mohou lidé, kteří
mají o služby zájem, obrátit?
V případě zájmu na paní pečovatelku Janu Kadeřábkovou. Další
možností je osobně navštívit stacionář Olga a dohodnout vše potřebné.
Máte nějaká přání ve vztahu ke
stacionáři?
Mé přání je, aby tato služba, která
v Říčanech a okolí chyběla, sloužila všem k plné spokojenosti. Naši
rodiče i prarodiče si tuto službu
určitě zaslouží.

DPS Senior – Stacionář Olga
Blahoslavova 76, Říčany
Jana Kadeřábková
tel.: 323 618 272, 733 340 061

Muž a žena odcizili
bronzovou pamětní
desku
Chocerady - V sobotu 19. března dva zloději
odcizili kolem půl druhé v noci bronzovou pamětní desku z pomníku na choceradské návsi. Deska
upomínala na choceradské oběti z První světové
války. Zloději byli dva, vyšší muž a menší žena, oba
oblečeni do tmavého oblečení s kapucemi. S ukradenou deskou odešli pěšky směr ulice K léčebně.
Obec Chocerady žádá možné svědky, aby neprodleně kontaktovali Obecní úřad nebo Policii ČR. Pomohou i informace o pohybu tohoto páru po obci.
Tel. na OÚ: 725 965 053. Děkujeme.
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Den otevřených dveří v okrasné školce Jevany
Těšte se na zajímavý program a SLEVY
Již nastalo období, kdy sluníčko rozehřeje
vzduch a vůně nás všechny naladí na jaro.
A to je ten pravý okamžik, kdy pro vás
začneme připravovat Den otevřených dveří
v okrasné školce v Jevanech. Tentokrát vás
přivítáme v pátek a v sobotu 20. a 21. května
od 9 do 17 hodin. Parkování zajištěno.
Na ploše 7000 m2 vám nabídneme široký sortiment okrasných rostlin, vzrostlých stromů, jehličnanů, popínavých a pokryvných rostlin, travin,
trvalek, azalek, rododendronů, ovocných stromků
a keřů včetně balkónovek. Dále můžete vybírat
z doplňkového materiálu: máme substráty, kůly,
květináče, hnojiva, chemii k ochraně rostlin a různé nářadí. V centrální části prodejny „U borovice“

bude vždy každou celou hodinu začínat prohlídka
s výkladem, která vás
zavede do míst, kam
není běžně přístup.
Začneme ve sklenících a v přípravně, kde
vás seznámíme s množením okrasných rostlin,
řízkováním a roubovaním,
projdeme halou s mechanizací
a řekneme vám něco o substrátech. Provedeme
vás pěstebními plochami, kde se dozvíte o zálivce
a technice pěstování okrasných rostlin v kontejnerech a také o vyzvedávání a balení vzrostlých stromů. Z naší lesní školky přivezeme speciální mechanizaci a seznámíme vás i s pěstováním semenáčků
a sazenic lesních dřevin. Pokud se netrefíte do začátku prohlídky, můžete si jednotlivé stanoviště
prohlédnout i sami, nebo můžete „U borovice“

V době konání Dnů otevřených dveří
bude celý sortiment s 10% slevou. Na
malé děti v doprovodu rodičů čeká dětské hřiště s houpačkami a klouzačkami
a řada soutěží o drobné dárky.

Místo, kde si opravdu

odpočinete.

navštívit občerstvení, kde vám nabídneme různé
nápoje, grilované klobásky, sekanou, polévku
nebo guláš a jiné laskominy za příznivé ceny.
Nikdo nemusí odejít s prázdnou - ti kdo si
přesadí rostlinu, si ji budou moci odnést
domů a také chystáme prodej ryb našeho
rybářského střediska.
Doufáme, že se vám výlet do okrasné školky
bude líbit, dozvíte se něco o naší práci a strávíte
čas v příjemném prostředí. Teď jen aby se vydařilo
počasí a všichni jsme si to užili. Na vaši návštěvu se
těší kolektiv okrasných a lesních školek.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Bližší info www.slp.cz

Své zákazníky dobře známe a vážíme si jich!
Nechceme být anonymní firmou na prodej a servis aut
Vážení čtenáři, rádi bychom vám
blíže představili společnost HYUNDAI
CENTRUM VALOUŠEK, která s časopisem
Zápraží spolupracuje téměř rok. Tato
společnost právem patří „do rodiny
Zápraží“, i když sídlí poněkud dále –
v Praze na Chodově. „Ale to není žádná
velká vzdálenost a my uděláme vše proto,
aby našim zákazníkům stálo zato si k nám
zajet,“ říká s úsměvem pan Valoušek.
HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK je ryze
česká, rodinná společnost s 23letou tradicí.
Vždy bylo naším cílem, aby se u nás naši zákazníci cítili jako doma. Oni znají nás a my je. Nechceme být anonymní firmou na prodej a servis
aut. Chceme být váš „rodinný“ dealer, který vás
zná a poskytne vám ty nejlepší služby na profesionální úrovni.
Proč zastupujete právě značku Hyundai?
Hyundai je přátelská značka, která staví potřeby
zákazníka na první místo. Dokazuje to pětiletá záruka bez omezení kilometrů pro všechny
vozy, program permanentní mobility, který vám
zaručí, že nikdy nezůstanete bez auta. Modely
vyráběné v závodě HMMC v České republice –
Hyundai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai i30
třídveřový, Hyundai ix20 a nyní nový Hyundai
Tucson byly vyvinuty speciálně pro evropský trh
v Technickém centru Hyundai v Německu a odpovídají vysokým požadavkům zdejších zákazníků na kvalitu, bezpečnost a atraktivní design.
Majitelé vozů Hyundai tak mají možnost řídit
vozy v prémiové kvalitě a užívat služby za podmínek, které vám nikdo jiný na trhu nenabídne.
Jak se prodávají auta v HYUNDAI
CENTRUM VALOUŠEK?
Na titulní stránce Zápraží jsme vám představili náš zkušený prodejní tým. Naši prodejci si
uvědomují, že při nákupu vozu řešíte spoustu
otázek, a proto vás ochotně provedou nákupem
nového, případně ojetého vozu od začátku až

www.aquapalace.cz
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dokonce. To znamená, že vám nejen pomohou
s výběrem vozu a vysvětlí vše potřebné, ale také
odborně poradí jakým způsobem nejlépe vůz
financovat. Budete překvapeni, jak široké možnosti se v tomto případě nabízí a že nový vůz si
dnes může dovolit téměř každý.
Nabízíte i výkup ojetých vozů, abyste svým klientům pomohli financovat nákup nového auta?
Vykoupíme váš stávající vůz, a to za seriózní cenu, kterou garantuji já osobně, protože
všechny vykupované vozy ohodnocuji přímo já.
Tím vám umožníme financovat část vozu nebo
první splátku úvěru, tak abyste nemuseli použít
své úspory. Hodně zákazníků, zejména z řad
malých i velkých firem a živnostníků, ale i soukromé osoby, začíná upřednostňovat tzv. operativní leasing, kde vstupní platbu nepotřebujete
vůbec a vůz pouze užíváte za měsíční nájem.
Prodejem samozřejmě vaše služby nekončí…
Toto není fráze, ale KAŽDÝ zákazník, který u nás
zakoupí nový vůz získá nejen jednorázovou výhodu při nákupu, ale především balíček výhod
na celých 5 let záruční doby ve formě kuponové knížky. Tento doklad vás zařazuje do rodiny
Hyundai a nabízí spoustu slev a zvýhodnění, které můžete v průběhu dalších pěti let čerpat.
Co nabízíte majitelům vozů Hyundai?
Velmi rádi přivítáme všechny majitele této znač-

ky v našem servisu, kde provádíme kompletní
záruční servis za bezkonkurenční hodinovou
sazbu a jako vstupenku vám nabídneme 1 litr
oleje při první výměně ZDARMA!
Dále vám zajistíme veškeré klempířské opravy,
včetně jednání s pojišťovnou. Po uplynutí záruky vám rádi a kvalitně provedeme veškerý pozáruční servis. Zárukou kvality jsou naši proškolení mechanici s dlouholetou praxí.
HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK pro své
zákazníky připravuje stále nové atraktivní
akce. Na co se můžeme těšit?
Během prvního pololetí tohoto roku dokončíme
kompletní rekonstrukci našeho dealerství, kde
pravidelně a rádi pořádáme nejrůznější akce,
při kterých se setkáváme s našimi zákazníky
u dobrého občerstvení a samozřejmě nechybí
ani zkušební jízdy ve vozech Hyundai.
O všech novinkách a akcích se dozvíte buď na našich stránkách www.hyundaivalousek.cz nebo na
našem Facebooku – Hyundai Centrum Valoušek.
Jen v rodinné firmě se můžete cítit jako
doma a my bychom byli velice rádi,
kdybyste se o tom přesvědčili právě u nás
v HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK.

Kde nás najdete?
V Praze na Chodově v ulici
Ke Stáčírně 2292/19.
Kontakty prodejní oddělení: 602 703 868,
727 832 115, 602 150 560.
Objednávky do servisu: 602 105 034,
602 535 246, 272 930 153
email: hyundai@hyundaivalousek.cz
www.hyundaivalousek.cz
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MAS Říčansko
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Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly,
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

MASka slaví 10. výročí od svého založení
Ano, je to tak, naše místní akční
skupina byla založena zakladatelskou smlouvou v srpnu 2006,
a do rejstříku obecně prospěšných
společností byla zapsána ani ne
o měsíc později. Letošní rok naší
práce pro region Říčanska se tedy
ponese v duchu desetiletého výročí,
ale bude také rokem rozhodujícím
ohledně schvalovacích procesů naší

strategie na rozdělování peněz na
vaše projekty. Dva roky se doslova
ženeme za penězi, které máme pro
území Říčanska přiklepnuté a děláme pro náš cíl maximum. Cílová
rovinka je na dohled a nám dochází uspořené rezervy, které opravdu
nejsou bezedné. Obce nás podpořily
na období 2014, ale nikoho nenapadlo, že budeme muset jet na hod-

ně úsporný režim i v roce 2015 a rok
2016 že bude prakticky nepokrytý.
V tuhle dobu jsme už měli vyhlašovat výzvy, přijímat projekty a mít
proplacené náklady s tím spojené.
Vše se neustále posouvá a my do nekonečna zapracováváme připomínky dle nových metodik a Pravidel
ke tvorbě Fichí, financování, nastavování indikátorů apod. A čekáme,

kdy už budeme moci začít čerpat
peníze a pomáhat vám s projekty
do výzev MAS. Uvědomujeme si, že
Místní akční skupiny jsou klíčovými
hráči a partnery na čerpání finančních prostředků do regionů napříč
operačními programy. O to víc nás
mrzí kolující informace, že končíme
a nebudeme dál pro území fungovat. Opravdu to tak není!

Letošní MCC Kros Štiřín bude mít charitativní
rozměr – pomozte nedonošeným miminkům
Štiřín - Dne 23. dubna se uskuteční 6. ročník MCC Kros Štiřín
o poháry nejlepších atletů světa B.
Špotákové, T. Dvořáka a R. Šebrleho. Akce se bude konat tradičně
na louce mezi Všedobrovicemi
a Štiřínem. Závodníky přijedou
osobně podpořit Tomáš Dvořák
a mistr světa v běhu na 400 m Pavel Maslák. Registrace probíhá

od 9 hod. a nejmladší kategorie
startuje v 10 hod. Registrovat
se můžete i on-line na http://
www.kros-stirin.cz.
Ředitelem závodu je doc.
MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
(uznávaný porodník a anesteziolog
Gynekologicko-porodnické kliniky
1. LF UK a VFN v Praze), který ve
Všedobrovicích žije a kdysi aktiv-

Co je nového v MAS?
• Jako jedni z prvních jsme naši strategii zaregistrovali a jsme v první desítce MASek, které ve stanoveném termínu zvládly zapracovat
připomínky ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj ke strategii. Všechny změny formálních
náležitostí a přijatelnosti jsou zveřejněny v daných dokumentech na našich stránkách (pro
informaci: ze 176 MAS podalo v době uzávěrky žádost o schválení strategie 75 MAS)
• Chystáme Snídani starostů, kde se zástupci
obcí dozví aktuální informace o první výzvě
MAS z Programu rozvoje venkova a další novinky z oblasti evropských fondů, které jdou
přes MAS.
• Prošli jsme úspěšně auditem. Na výroční
zprávu a výsledky hospodaření se můžete
podívat na našich stránkách, a také ve Sbírce
listin na rejstříkovém soudu.
• Proběhlo jednání Správní a Dozorčí rady
MAS, kde hlavním bodem bylo financování
MAS, její další směřování, komerční aktivity,
personální kapacity a schvalování náležitostí
dle statutu společnosti.
• Podali jsme žádost do výzvy IROP č. 6 na
zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, pod tímto složitým názvem se

skrývají výdaje na fungování MASky. Bohužel proplácení je vázáno na schválení strategického dokumentu.
• Na základě absolvování seminářů MŠMT
a IROP začínáme od dubna s projektem
„Animace škol“, který je MAS povinna na
svém území realizovat. Jde o metodickou pomoc pro MŠ a ZŠ ze strany MAS, projekt je
v součinnosti s MAPy na územích ORP.
• Ředitelka MAS Pavlína Filková se zúčastnila
Valné hromady Národní sítě MAS v Havlíčkově Brodě. Byl zde přítomen také hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický a mimo
jiné řekl: „Místní akční skupiny (MAS) by
měly být aktivnější v podávání žádostí o podporu realizace Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje, na jejichž základě „přitečou“ do regionů finanční prostředky z fondů
Evropské unie.“ Počet podaných žádostí je
podle něj velice malý vzhledem k úloze a poslání MAS, které jsou důležitým garantem
rozvoje venkova.
• Kolega Aleš Rudl bude i letos hodnotitelem
v krajské komisi Vesnice roku ve Středočeském kraji. Přihlášení obcí do soutěže je možné do konce dubna.

• Ředitelka MAS se účastnila vynášení Morany v Říčanech, kde jsme věnovali drobné odměny vystupujícím dětem ze ZUŠ Říčany.
• S městem Říčany chystáme jarní festival
bylinek, který určitě navštivte v sobotu
23. 4. 2016 na Masarykově náměstí. Těšit se
můžete na bohatý program a na regionální
výrobky nejen z území Říčanska.
• Již několikátým rokem se s námi můžete setkat
na Dni země na hájence ve Světicích, a to
v neděli 24. 4. 2016, který opět pořádá Ekocentrum Říčany a zástupce MAS zde bude mít
pro děti připravenou zajímavou soutěž.
Foto: Z.Slavětínská

Máte projekt a chcete ho
realizovat prostřednictvím
dotačních programů?
Obraťte se na nás! Tabulku
aktuálních dotačních
výzev, se kterými Vám
dokážeme pomoci
naleznete na našich
www stránkách.
MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 252 01 Říčany dotace • školení • regionální značení • festivaly
www.ricansko.eu www.facebook.com/masricansko e-mail: mas@ricansko.eu tel: 323 606 881
Certifikace výrobků a služeb: Zápraží – originální produkt® e-mail: projekty@ricansko.eu tel: 774 780 543
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ně sportoval. „Máme obrovskou
radost, že se této akce zúčastňuje
stále více lidí, kteří štiřínský kros
vnímají nejen jako možnost zazávodit si a udělat něco pro zdraví,
ale zároveň se zde mohou potkat
a popovídat si se svými přáteli,
sousedy,“ vysvětluje Antonín Pařízek. „Naším cílem také je, aby se
akce zúčastnily celé rodiny, a proto
jsme vyhlásili speciální kategorii –
rodinnou štafetu, ve které nesmí
chybět žena. Takže maminky, babičky, tety – neseďte doma a přijďte
mezi nás,“ vyzývá pan Pařízek.
Pro závodníky a širokou veřejnost je připraveno zázemí s občerstvením. První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaile a věcné
ceny. Všichni účastníci závodu obdrží diplom a drobné dárky. Celým
programem závodního dne vás
bude provázet Kateřina Nekolná.

Letošní ročník bude mít navíc
charitativní zaměření. „Chceme
běhat pro radost dětí a zároveň
jim pomoci při jejich startu do
života, který nemusí být vždy
šťastný,“ říká organizátorka celé
akce Petra Pařízková. „Proto
budou finanční prostředky
ze zaplaceného startovného
věnovány CENTRU PÉČE
O PŘEDČASNĚ NAROZENÉ
DĚTI V PORODNICI „U sv.
APOLINÁŘE“, prostřednictvím Nadačního fondu VITA et
FUTURA.
Zároveň uspořádáme během závodu materiální sbírku. Předem
všem moc děkujeme.“
Kdo bude moci, může přinést:
• skleněné lahvičky na krmení
miminek (i použité),
• oblečení pro novorozence do
velikosti 56 maximálně,
• polohovací pomůcky a kojící
polštáře,
• prostěradla do inkubátorů.

Bližší info www.kros-stirin.cz.

Na Zápraží došlo k dalšímu požáru domu
Celá záležitost je o to smutnější, že
tento dům prošel v před pár měsíci
kontrolou za pouhých 300 Kč a následně vnuceným vyvložkováním
od „mistra kominíka“. „Chápeme,
že lidé šetří každou korunu a nabídka levné kontroly komína a dalších
služeb je lákavá, ale zde jde skutečně
o vážné ohrožení majetku i zdraví,
protože tito „nájezdní a letákoví kominíci“ nejednají mnohdy poctivě.
Jsou levnější, protože svou práci
prostě odbývají,“ říká Michal Pechlát.
„O tom jsme se mnohokrát přesvědčili. Bohužel, dokud se nestane neštěstí, nikdo neodborně provedené
kontroly nebo například vložkování
komína nemá potřebu řešit. V této
situaci, kdy skutečně dochází k požárům, jsme nuceni důsledně postupovat podle zákona a pokud se
setkáme s neodborně provedenou
prací ohrožující bezprostředně zdraví
a životy, musíme od letošního ledna
takové případy hlásit na Hasičský záchranný sbor ČR anebo příslušný stavební úřad, dle povahy závady. Jedině

tak můžeme „letákové kominíky“ přimět k zodpovědnosti a nést důsledky
za špatnou práci.“
Zde je popis konkrétního případu,
který jsem v únoru řešil na Zápraží:
■ Vše začalo letákem, který majitelka domu našla ve schránce v s konkrétním datem, kdy budou kominíci
v jejich obci a ona si je objednala.
■ Konec září 2015 – „Mistr kominík“ provádí kontrolu během
deseti minut za 300 Kč, jejímž výsledkem je pouze konstatování, že
komín od kotle ústředního topení
na uhlí je zadehtovaný a musí se
okamžitě vyvložkovat! Namísto
snahy o jeho vyčištění doporučí na
vložkování své kolegy.
■ První týden října 2015 – Doporučení „mistři“ přijedou do týdne
komín vyvložkovat opět za výhodnou cenu, ale dehet (silně hořlavá
látka) z komína neodstraní.
■ Leden 2016 – Od tohoto špatně
vyvložkovaného komína začalo hořet. V komíně vzplál neodstraněný
dehet. Hasiči zakazují další užívání
komína a trvají na doložení revize,
pro možnost obnovení užívání.
■ 21. 1. 2016 – Původní kominíci

se dostavují na opravu komína (jakým
způsobem, to je na samostatnou kapitolu). Revizi však vystavit nemohou,
protože nemají oprávnění. Zatím!
■ 7. 2. 2016 – Dostaví se další
kominík „z party“ a vystavuje neoprávněně zprávu o kontrole podle
nařízení 91/2010Sb., které je v té
době již neplatné a nahradil ho novelizovaný zákon 133/1985 Sb.
■ 15. 2. 2016 – Přijíždím na místo na základě objednávky poškozené za účelem provedení revize spalinové cesty. Po posouzení stavu,
zjišťuji závažné skutečnosti, které
bezprostředně ohrožují zdraví, životy a majetek a opravdu neodbornost ve všech stupních práce.
Pojďme si to shrnout:
Jak dlouho trvá vašim zaměstnancům kontrola?
Někdy k nám volají lidé a ptají se, zda je možné, aby kominík
z jiné firmy byl hotov s prací za deset minut. Není to možné!
Našim zaměstnancům zabere
důkladná kontrola nejméně půl spíše však tři čtvrtě hodiny. Nestačí jen
vylézt na střechu a kouknout do ko-

mína. Musí se poctivě zkontrolovat
celá spalinová cesta od zdroje až po
komín. Díky mnohaletým zkušenostem dokážeme odhadnout, v kterých
místech kouřovodu se usazuje nejvíce nečistot a kde by mohl vzniknout
problém. A připomínám, že „Zpráva
o kontrole a čištění spalinové cesty“,
kterou by měl každý kominík vyplnit,
musí obsahovat určité náležitosti,
aby bylo možné v případě požáru požadovat náhradu škody po pojišťovně. Pokud je tento doklad špatně vyplněn, poškozený nemusí dostat nic.
Vážení čtenáři, pokud máte další otázky týkající se této závažné
problematiky a chcete mít jistotu,
že máte vše v pořádku, neváhejte
a napište mi či zavolejte.
Kominictví Pechlát, s. r. o., Široká 214, Říčany, tel.: 777 212 321,
e-mail: info@pechlat.cz,
www.pechlat.cz. Využít můžete
naši speciální telefonní linku
323 603 444, na které se lze
objednávat v pracovní dny od 7 do
15 hod. Vaše objednávka bude zaregistrována a vy dostanete přesnou
informaci, v jaký den a v kolik hodin
k vám náš kominík dorazí.
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V pátek je otevřeno
až do sedmi
Zákazníci si ve specializované prodejně LEGA v obchodní zóně
ATRIUM u Tesca v Říčanech mohou v klidu vybrat a prohlédnout
kompletní nabídku LEGO pro český trh. Některé sety jsou
sestaveny a v prodejně vystaveny. Přijďte se inspirovat.

Neplatí, že e-shopy jsou
vždy levnější
Při nákupu po internetu musíte
do konečné ceny zahrnout i poštovné, které není nízké.
Také nemusíte v jednom
e-shopu sehnat vše – musíte objednat ve více obchodech a poštovné se navyšuje. V mnohých
případech tak nakonec zaplatíte
vyšší nebo stejnou částku na e-shopu jako v kamenné prodejně. U nás navíc získáte díky klubové kartě slevy!

Pořiďte svým dětem originální Lego šachy!
Kromě stavebnic v naší prodejně
naleznete i další atraktivní sortiment
LEGO, jako například originální přívěsky na klíče, lahve na pití, boxy na
svačinu, hrníčky, stojánky na tužky,
hodiny a další doplňky. K dostání je
i krásné povlečení, šperkovnice pro
holčičky a také boxy na kostky. Nechybí ani speciální série známých
světových staveb Architecture a náhradní figurky k různým setům. Velký
zájem je i o originální Lego šachy.

Nevzali vaše dítě do státní školky?

Pomohou vám Mrňouskové na Myšlíně
Již druhým rokem jsme tu pro
naše nejmenší – nabízíme adaptační předškolkový program,
jehož cílem je začlenit děti do
dětského kolektivu mezi své vrstevníky než nastoupí do velkého
kolektivu dětí ve státní školce.
Máme zde dopolední i celodenní
docházku. Společně se učíme,
malujeme, tvoříme, cvičíme a vytváříme místo pro individuální
kreativitu. Pořádáme oslavy narozenin, Hallloween, Vánoční besídku, Den dětí, Klauna a spoustu jiných akcí.
V zimních měsících pravidelně jezdíme do solné jeskyně, kde
se dětem moc líbí a zážitek mají
i z cesty autobusem. V letních
měsících spoustu času trávíme
v blízkém lese, na naší prostorné

zahradě s pískovištěm, domečkem
a skluzavkami nebo jdeme na koníčky či ovečky, které chovají nedaleko od naší školky.
Naší velkou výhodou je rodinná
atmosféra, kde máme maximálně
dvanáct Mrňousků. To nám umožňuje právě již zmíněný individuální přístup ke každému zvlášť. Jsme
rády, když dokážeme děti posunout vpřed a vidíme i maličkosti,
které ale patří mezi nejdůležitější
v jejich životě.
Po domluvě vám rádi zajistíme
hlídání i mladších dětí.
Můžete se sami přesvědčit na
našich webových stránkách
www.mrnouskovenamysline.cz
nebo nás kontaktovat na tel. čísle:
776 844 833. Nové děti přijímáme
během celého školního roku!

Osobní bankrot je častým řešením tíživé situace těch
spoluobčanů, kteří se dostali do tzv. dluhové pasti neboli dluhové
spirály. Jakmile začnete řešit jednu půjčku další a další, je těžké
najít cestu ven. Níže uvádíme odpovědi na několik zásadních
otázek spojených s osobním bankrotem. V případě více informací
či pomoci při řešení vaší situace se neváhejte obrátit na naši
Občanskou poradu Cesty integrace, více na www.cestaintegrace.cz.
Tento projekt byl podpořen Československou obchodní bankou, a.s.

Kontakt: Černokostelecká 2555, Říčany, tel.: +420 722 922 650
e-mail: specialkalega@gmail.com, www.specialkalega.cz
Otevírací doba je: pondělí – čtvrtek 9.00 – 12.30, 13.00 – 18.00, pátek
9.00 – 12.30, 13.00 – 19.00 a sobota 09.00 – 12.30, 13.00 – 17.00 hod.

ŠKOLKA V KOSTELCI BUDE OTEVŘENA CELÉ PRÁZDNINY!
Společnost Centrum ROZUM v.o.s. úspěšně funguje v Kostelci
nad Č. lesy, a jak již název napovídá, zaměřuje se na rozvoj učení
a myšlení. Její program se týká všech věkových kategorií, od
předškolních dětí až po seniory.

Soukromá inovativní školka,
působící v rámci Centra, je určena pro děti od 2-7 let a zaměřuje
se na rozvoj myšlení a dovednosti učení pomocí tzv. metody
Instrumentálního obohacování
prof. Feuersteina. V průběhu
školního roku je kapacita školky
12 dětí a je otevřena od 7.00 do
14.30 (resp. 15.45) hodin.
Pro nadcházející letní prázdniny však přichází školka se
změnou!
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Školka bude mít celoprázdninový provoz, navštěvovat ji mohou
nejen předškolní děti od 2 let, ale
i školáci ve věku 6-8 let. Kapacita
se během léta navyšuje na 14 dětí
a otevírací doba bude prodloužena
od 7.30 do 17.00 hodin. A co může
školka dětem nabídnout? Rozhodně ne nudu, ale přesný opak. Pestrý
program zaměřený na všestranný
rozvoj dětí, pohybové a tvořivé
aktivity, společné celodenní výlety,
kvalifikovaný personál i celodenní

Osobní bankrot

stravování. Zaujala vás naše školka a její letní program? Chcete se

dozvědět více, máte dotazy? Neváhejte a kontaktujte nás.

Centrum ROZUM, Pražská 110, Kostelec nad Č. l.
e-mail: katka.pokorna@centrumrozum.cz
www.centrumrozum.cz, 777 902 542, 602 227 813

Co je osobní bankrot? Osobní bankrot je jedním ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího
úpadku dlužníka.
Kdo podává návrh na povolení oddlužení?
Návrh na povolení oddlužení může podat pouze
dlužník.
Jakou formu má návrh na oddlužení? Návrh
se podává na formuláři vydaném Ministerstvem
spravedlnosti, a to u krajského soudu, v jehož
obvodu má dlužník bydliště, a nemá-li bydliště,
u krajského soudu, v jehož obvodu se zdržuje.
Formulář spolu s instrukcemi k jeho vyplnění
získáte v sídle každého krajského soudu a na internetu (http://insolvencni-zakon.justice.cz ).
Co se bude dít po podání návrhu na oddlužení?
Soud během několika hodin posoudí, zda byl návrh
podán předepsaným způsobem a vydá vyhlášku
o insolvenčním řízení. Tu zveřejní v insolvenčním
rejstříku a na úřední desce insolvenčního soudu.
Jaký je důsledek zveřejnění v insolvenčním
rejstříku? Zveřejnění v insolvenčním rejstříku
zablokuje věřitele. Není tedy již možné vymáhat
finanční prostředky formou exekuce. Je přidělen insolvenční správce, který jedná s věřiteli.
Věřitelé musí přihlásit své pohledávky u insolvenčního správce, jinak se jich nedomohou.

Do kdy soud rozhodne o insolvenčním návrhu? Soud rozhodne ve lhůtě 15 dní od podání
insolvenčního návrhu.
Kdy lze oddlužení povolit? Soud povolí oddlužení pouze tehdy, pokud lze důvodně očekávat,
že nezajištění věřitelé obdrží ve výsledku alespoň 30 % svých pohledávek a pokud oddlužením není sledován nepoctivý záměr.
Jaký je způsob oddlužení? Oddlužení se provede buď zpeněžením majetkové podstaty (jednorázovým vyrovnáním z prodaného majetku
dlužníka), nebo plněním splátkového kalendáře.
Co je zpeněžení majetkové podstaty (jednorázové vyrovnání)? Zpeněžení majetkové
podstaty je způsob oddlužení, při kterém dojde
k prodeji dosavadního majetku dlužníka
Jak plní dlužník splátkový kalendář? Při oddlužení plněním splátkového kalendáře musí
dlužník po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku, kterou by
jinak bylo možno srazit při exekuci vymáháním
přednostních pohledávek
Kdo je insolvenční správce? Osoba zapsaná
v seznamu insolvenčních správců oprávněná
vykonávat činnost insolvenčního správce na
základě povolení. Insolvenčního správce usta-

novuje soud nejpozději v rozhodnutí o úpadku.
Co když při oddlužení přijde dlužník o zaměstnání? Podmínkou osobního bankrotu je
to, že dlužník je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou. Pokud přijde o zaměstnání, platí nadále, že musí do 5 let splatit minimálně 30 % dluhů.
Hrozí dlužníkovi zrušení schváleného oddlužení? Schválené oddlužení může soud zrušit
a dlužníkův úpadek se následně řeší konkursem.
Soud tak může učinit například tehdy, nebude-li
dlužník plnit podstatné povinnosti vyplývající
ze schváleného způsobu oddlužení, případně
ukáže-li se, že nebude možné splnit podstatnou
část splátkového kalendáře.
Kdy bude dlužník osvobozen od svých dluhů? Splní-li dlužník řádně a včas své povinnosti
podle schváleného způsobu oddlužení, osvobodí ho soud na jeho návrh od placení neuspokojené části přihlášených pohledávek i od placení
pohledávek nepřihlášených nebo těch, k nimž
se v insolvenčním řízení nepřihlíželo.
Hrozí dlužníkovi odnětí nebo zánik osvobození od placení pohledávek? Osvobození
od placení pohledávek soud dlužníku odejme,
jestliže do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo
k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka a nebo že dlužník poskytl
zvláštní výhody některým věřitelům.
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7. dubna

FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU TIE BREAK

Říčany – KC Labuť uvádí od 19.30 úspěšnou divadelní hru Osiřelý západ. Divadelní spolek BEZCHIBI BRTNICE.

CHCE TO JEN ČAS

16. dubna
Herink - Vítání jara v Herinku. Bohatý program vypukne ve 13.30 hod., kdy
vystoupí oblíbený klaun Pepíno se svými pejsky, v 15.30 si můžete zazpívat
s Maxim Turbulenc, v 16.30 to na pódiu rozbalí skupina Lucie Revival, která
zahraje největší hity a nakonec je vystřídá pohodová bigbítová skupina Index.
Průhonice - Botanický ústav Akademie věd ČR zve na
JARNÍ BĚH PRŮHONICKÝM PARKEM. Start a cíl Podalpinská louka.
Na výběr různé trasy – i pro malé děti. Registrace závodníků od 9 hod. před
startem nebo na pr@ibot.cas.cz
Říčany – 13. ročník Mezinárodního šampionátu Taekwon-Do Best of the Best
opět ve sportovní hale Na Fialce. Letošního ročníku se zúčastní závodníci z Běloruska, Česka,Slovenska, Maďarska, Rumunska, Slovenie a Rakouska. Náš
organizační tým intenzivně pracuje na novém aranžmá, na doprovodném programu, na nových medailích a cenách. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat, Vladimír Machota, tel.: 728 408 218.

DIVADLO U22 – UHŘÍNĚVES
www.divadlou22.cz

17. dubna

Nabízíme vám tyto služby:
- Zdravé a bezpečné hubnutí s výživovým poradcem
- Regeneraci a čištění organismu
- Přibírání na svalové hmotě
- Sportovní výživu
- Inteligentní pleťovou výživu
- Měření na přístroji bioimpedační metodou
- Diagnostiku celkové kondice - wellness test
- Vyhodnocení poměru svalů a tuku v těle
- Měření bazálního metabolismu a metabolického věku
- Výpočet protein faktoru a BMI

Ondřejov - SKC zve na akci s Vojtou Lackem, mistrem ČR a finalistou ME a MS
v disco tancích s programem: 8.30 - prezence, 1. lekce v 9,00 STREET-SHOW-DISCO DANCE, 2. lekce v 10.30 BODY STYLING. Užijí si i ti, co milují zumbu.

23. dubna
Říčany - Přijďte na Masarykovo náměstí v Říčanech, kde je od 9.00 hodin připravený
bohatý program Festivalu řemesel a bylinek. Těšit se můžete na tradiční řemeslné
výrobky, taneční a hudební vystoupení. Akci pořádá město Říčany a MAS Říčansko.

24. dubna
Říčany - Od 14.00 hodin pořádá Muzeum Říčany spolu s partnery Den Země se
zaměřením „V říši hmyzu“. Jde o odpoledne pod širým nebem pro děti i dospělé na
louce u Říčanské hájovny u Světic. Na programu je divadlo a hudba, pečení chleba, lukostřelba, řada aktivit pro děti (i dospělé). Akce se koná za každého počasí.

• opravy a servis
Nově otevřená provozovna!
Gorkého 171/ 1, Říčany

Rezervace termínu na: 605 101 214

Těší se na vás Alena Kociánová - osobní wellness poradce.
Motylek_LCD.pdf

Duben na zámku BERCHTOLD

Velká burza jarního oblečení
MC Lodička a ZŠ Strančice pořádají tradiční burzu. Příjem věcí k prodeji pátek
15. 4. 16:00 – 19:00 hod., prodej sobota 16. 4. 14:00 – 17:00 hod., výplata a
výdej neprodaných věcí neděle 17. 4. 15:00 – 16:00 hod.
- Do prodeje přijímáme dětské (0-16 let) jarní a letní oblečení, boty, sportovní (a
jiné) potřeby, kola, kočárky, hračky, knížky, těhotenské oblečení apod.
- Věci, prosím, noste čisté, nezničené a prodejné.
- Ceny si určíte sami (zaokrouhlené na desítky - s nulou na konci!), my si účtujeme provizi 20 % z prodané věci na režijní poplatky a ve prospěch ZŠ Strančice
a MC Lodička.
- Přijímáme max. 30 ks na osobu, bez výjimky!
- Pokud vyplníte náš seznam věcí a přišpendlíte naše samolepky, můžete využít EXPRES STOLY. (Vše k dostání ve škole a v Lodičce). Čísla na dálku nepřidělujeme!
Bližší info www.mclodicka.cz

www.ticketportal.cz

Necítíte se dobře a jste se sebou nespokojeni?
Tak s tím pojďte něco udělat.
Wellness klub Říčany pro vás na duben připravil
vstupní konzultaci a návrh řešení ZDARMA.

Hrusice - Od 19.30 hodin se v sokolovně v Hrusicích koná divadelní představení
s názvem "ŽENSKÝ BOJ" od Václava Klimenta Klicpery. Divadelní představení sehraje Občanská vzdělávací jednota Komenský z Chocerad. Režie Miroslava Cinkejsová. Vstupné 60 Kč, děti zdarma. Srdečně k návštěvě zve Obecní úřad v Hrusicích.

19. 4. Jarní škola skateboardingu (zahájení)
22. 4. Zámecká diskotéka od 20.00 hod.
29. 4. Pálení čarodějnic od 16.00 hod.
Program akce: módní přehlídka všech čarodějnic a čarodějníků, opékání buřtíků, diskotéka, pálení velké čarodějnice a malých čarodějnic a následné strašení v zámecké zahradě. KOLOBĚŽKY S SEBOU. Děti připravte si čarodějnické
masky – nejkrásnější čarodějnice/ čarodějník vyhraje zámecký pobyt pro celou
rodinu. Přineste si s sebou čarodějnici, kterou společně hodíme do ohně, nebo
si na místě můžete sami čarodějnici vytvořit. V areálu je k dispozici nafukovací trampolína, miniatury hradů a zámků, podzemní peklo, mini zoo, perníková
chaloupka a dětské hřiště. Zveme vás také do restaurace Kouzelná zahrada,
na tento den doporučujeme rezervaci na kouzelnazahrada@zamekberchtold.cz

i
Kurzy i v Kostelci n. Č. l. a Jesenic

VE STŘEDU 13. DUBNA OD 19:30
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Skládání puzzle na čas.

JARNÍ

SAUNOVÁ

Pod záštitou Ivety Lojkové,
zástupkyně starosty MČ Praha 18

Elektro
instalace
revize

montáže, opravy
rekonstrukce
poradenství

Autocentrum Roškota – Janoušek, s.r.o., v Křenicích – prodejce
značek Fiat a Alfa Romeo, přijme pracovníka/pracovnici na mytí
a čištění interiérů i karosérií vozů. Nabízíme dobré pracovní
podmínky. Nástup možný ihned. Informace na tel.: 602 347 033.

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477
www.elektro.tk.sweb.cz

Prodám velmi levně zbylé trámky z krovu - 16x10cm - 2x6m,
4m * 16x20cm - 4,8 m, 3,4 m, 3 m, 2,5 m, 5 m, 2,9 m, 1,8 m
* 20x20 cm - 5x1,8 m. Odběr v Říčanech, tel. 777 636 206.

Dodávková autodoprava
web:akmtrans.cz
tel.: +420 702 025 594

24.
4. 2016
– Kostelec nad Černými lesy

PERMANENTKA

4 699 Kč*

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

10VS
TUPŮ D
O SAUNOVÉHO IVODNÍHO SVĚTA

*

Více na

www.aquapalace.cz
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KNIHKUPECTVÍ
AB MNICHOVICE

V nedávno otevřeném knihkupectví na Masarykově náměstí si
čtenář každé věkové kategorie najde to své. A pokud jeho vyhlédnutá kniha není právě skladem, vždy
ochotná majitelka paní Janoudová
ji obratem objedná.
Zákazník tak ušetří na poštovném a ještě může prolistovat novou
knižní nabídku. Knihkupectví kromě knih nabízí i nápadité záložky,
ručně vyráběné zápisníky, pohledy
či diáře; vhodné jako osobité drob-

né dárky, které zaručeně potěší. Jak
se píše v recenzích na Facebooku:
Seženete tady všechno a milá paní
vedoucí vždy dobře poradí.
Tak si najděte chvilku času a osobně se o tom přesvědčte!
Vždyť čtení je jedna z mála činností, která rozvijí osobnost a intelekt
u děti a zastavuje šílený koloběh
života kolem nás – dospělých!

Kunice

Tel.: +420 608 141 859 | mail: antonin.stanek@rkevropa.cz | www.slunnezatisikunice.cz
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tou nebo filé pro děti,
které je připravováno
přímo ze suroviny
treska HOKI. Jedná
se o velmi kvalitní
maso, které si děti
oblíbí zejména proto, že
nemá žádné kosti.
Pozor! Měníme nabídku výrobků, které dostanete ZDARMA
Od dubna můžete díky věrnostní
kartě získat ZDARMA další výrobky. Věrnostní karta je časově neomezená – sbírejte razítka, jak vám
vyhovuje. Nyní můžete za deset
razítek získat zdarma například:
■ Sleďový palivec – vychutnejte si kousky marinovaného sledě
ochuceného feferonkovou pastou,
paprikou a cibulí.

•
•
•
•
•
•

15 minut od Prahy
výměry od 1050 m2
kompletní IS
mírný jihovýchodní svah
optická datová síť
Ladův kraj

Značka Maso – Třebovle nabízí i celou řadu
uzenářských výrobků, z nichž mnohé získaly
značku kvality. V minulém čísle jsme představili „legendární“ uzený Staročeský špek a na
co nás pozvete v dubnu?
Pozval bych vás například na výrobek uzená
kýta-šunka, je to takzvaný celosvalový výrobek,
což znamená, že není vyráběn z jednotlivých
kousků masa, ale z celé části vepřové kýty, kte-

Nová moderní prodejna v Mnichovicích

ma. Sůl využijete nejen na maso,
ale i do polévek či guláše.
■ Sýrové kuličky - a pro ty, kteří
dají před rybou přednost sýrům,
přidala Diana do nabídky i sýrové
kuličky obalené v černém pepři,
česneku či zelené a červené paprice.
Sledujte Facebook Diany Fish,
anebo odebírejte všechny novinky do své emailové schránky a nic
už vám neuteče!

Prodejna Říčany: Černokostelecká 475, Říčany, tel.: 777 719 036
www.diana-fish.com. Otevírací doba: po - 9.00 až 12.30 a 13.00
až 17.30, út – čt 8.00 až 12.30 a 13.00 až 17.30, pá - 8.00 až 12.30
a 13.00 až 18.00, so - 9.00 až 12.30 hod.

„Vážíme si, že naši zákazníci dokážou ocenit kvalitní maso, které pochází
výhradně z českých chovů,“ říká jednatel firmy Maso – Třebovle pan
Štěpnička. „V našich prodejnách najdete vždy čerstvé maso, které si sami
každé ráno zpracováváme. I při vysoké kvalitě jsme schopni nabídnout
skvělé ceny. Navíc každý měsíc připravujeme „akční leták“, kdy ceny na
vybrané výrobky ještě snižujeme.“

PRAHA

www.slunnezatisikunice.cz

Pro děti – nejkvalitnější filé
z tresky bez kostí
Diana Fish vám nabízí tresky pocházející z rybolovů v Německu, které
firma zpracovává na mnoho způsobů. V našich kamenných prodejnách se tak můžete setkat s chlazenými i mraženými filety, oblíbeným
filé či s širokým výběrem obalovaných polotovarů. Co ale jistě stojí za
vyzkoušení, je HADDOCK panenka
z tresky, která vyniká skvělou kvali-

■ Mates a la úhoř má velice jemnou chuť, je doplněný petrželkou
a řepkovým olejem. Jde o oblíbenou klasiku, která jistě
potěší nejednoho labužníka.
■ Filety ve smetanové omáčce
- na sladko marinované kousky
ryb jsou dochucené smetanovou
omáčkou vlastní výroby. Pochutnat si můžete na
nevšední kombinaci ryb, cibule
a jablek.
■ Červený a černý kaviár ze sledě je luxusní lahůdkou vhodnou na
doplnění nejrůznějších chuťovek.
■ Jemná uzená mořská sůl je
uzena bukovou štěpkou, která ji
během uzení dodává zajímavé aro-

Naše uzená šunka skvěle
zahájí vaši grilovací sezónu

ceny od 1.800,- Kč/m

Kunice u Prahy

Existuje několik druhů tresek – a obchod Diana Fish v Říčanech má
převážnou část ve své nabídce. Můžete tak vybírat z tresky atlantské,
tmavé, norské či aljašské. V dubnu navíc můžete tresku koupit za
akční ceny a samozřejmě nebudou chybět ani nové originální
recepty do vaší „Diana Fish rybí kuchařky“.

Masarykovo nám. 32, Mnichovice
Tel.: 605 863 018

2

SLUNNÉ ZÁTIŠÍ

V dubnu si můžete pochutnat
na tresce za skvělou cenu

rá je odborně zbavena stehenní a pánevní kosti,
kůže a všech tvrdých částí. Následně je maso
naloženo a po procesu naložení zformováno
provázkem do výsledného tvaru a poté vyuzeno
a tepelně opracováno. Hodí se výborně do studené kuchyně, ale její kvalita vynikne zejména
při rychlém grilování, při kterém se může po
prohřátí tenké vrstvy ořezávat jako hlavní jídlo
při zahradní párty. Slibujeme vám, že i 15 lidí
nebude trpět hladem a nezůstanou žádné části,
které nelze spotřebovat na vaší gril párty.
V minulém měsíci byla slavnostně otevřena
nově zrekonstruovaná prodejna v Mnichovicích. Hned vedle se dokončuje nové bistro. Obchod Mnichovice: Pražská 14, tel.:
323 606 976, otevírací doba: po-pá: 7:30 –
17:00, so: 7:30 – 12:00, ne: zavřeno.
Maso – Třebovle provozuje 15 prodejen. Najde-

109 Kč/kg

te je například v Jesenici, Kolíně, Čáslavi, Benešově, Milovicích, Divišově, Heřmanově Městci,
Sázavě nebo v Nymburku. Obchod v Říčanech
najdete v OC Lihovar, Barákova 1249, tel.:
323 604 256, otevírací doba: po-pá: 7:30 –
18:00, so: 7:30-12:00, ne: zavřeno.
AKční ceny v dubnu:
Vepřová plec b. k. 89 Kč/kg
Uzený bok b. k. 89 Kč/kg
Uzená kýta šunka 109 Kč/kg – Skvělá na grilu!
Škvařené sádlo vanička 25 Kč/ks
Šunkové prasátko 149 Kč/kg – Můžete využít
jako originální dárek.
Moravské uzené 119 Kč/kg
Gothajský salám 79 Kč/kg
Polský točeny salám 69 Kč/kg
Šunka mandolína 199 Kč/kg
– Šunka nejvyšší kvality
Cikánská pečeně 139 Kč/kg
Vepřové koleno s. k. 59 Kč/kg
Vepřová pečeně s. k. 84 Kč/kg
Kuřecí stehenní řízek 99 Kč/kg

Kontakt: www.maso-trebovle.cz
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Znáte dobře „naše“ Voděradské bučiny?!
Věděli jste, že čolek horský,
čáp černý nebo některé druhy
orchidejí mají domov na
Říčansku ve Voděradských
bučinách? Naše děti to znají.
Stávají se z nich totiž lesní
experti, a to díky výukovému
programu Příroda je naše II.
Ten navazuje na velmi úspěšný,
v minulém roce realizovaný projekt
mukařovského sdružení Pro Srbín
v mateřských školách. Od března
do konce května 2016 proběhne
ekologický program celkem v 15
základních školách. Budeme cestovat od Průhonic přes Kostelec nad
Černými lesy až po Senohraby. Pro-

gramu se zúčastní skoro tisícovka
dětí, ve kterých, doufám, vzbudíme
zájem o regionální přírodu.
Děti poznají místní živočichy
vzácné i běžné, jako jsou lišky, vysoká zvěř, divočáci nebo kuny. Naučí
se i jejich hlasy a stopy, a také stromy i květenu Voděradských bučin
a jak se v přírodě chovat. Nevěříte?
Jděte se s nimi projít do jarního lesa
a přesvědčte se, co všechno o něm
prvňáčci a druháci budou vědět!
Vzdělávací EVVO program pro
1. a 2 třídy v ORP Říčany k udržitelnému rozvoji je realizován
BEZPLATNĚ sdružením Pro Sr-

Devítiletý Jakub trpěl výkyvy nálad,
byl nepozorný, zapomínal…
Poradna SMART BRAIN v Říčanech funguje úspěšně již šest
měsíců. „Mezi naše klienty patří dospělí a především děti“, říká
Bc. Simona Šimonovská, Dis. „Máme radost, že se nám daří
pomáhat dětem s poruchami pozornosti či s hyperaktivitou“.

bín ve spolupráci s Kynologickým
servisem a Agenturou Na Perutích z grantu Středočeského kraje,

pod záštitou náměstka hejtmana
PhDr. et Bc. Marka Semeráda, MBA.
Lída Třeštíková

Devítiletý Jakub D. z Říčan přišel
do poradny proto, že měl problémy ve
škole i v kolektivu svých vrstevníků.
Trpěl výkyvy nálad, impulzivností.
Ve škole dělal mnoho chyb z nepozornosti, byl roztěkaný, chaotický
a zároveň měl i problémy s dlouhodobou pamětí a naučenou látku si
nezapamatoval. Celkově působil
jako neklidné a nevyrovnané dítě.

Vyjádření maminky Petry:
V kolektivu svých vrstevníků, ale
i doma ho dokázala rozlítit i maličkost, kterou si vyložil jako nespravedlnost. Pak reagoval velice emocionálně. Kuba chodil zprvu na
EEG BFB 2x týdně a po třech měsících už byly znatelné výsledky. Ve
škole si všimla paní učitelka, že je
Jakub klidnější, více snaživý, také

Bylinky pro sezónu i na více let
Přes dvacet druhů aromatických bylin nabízíme
v zahradnictví Jandl v Dobrém Poli u Kouřimi.
K dispozici je již také kompletní sortiment letošní
sezony, převážně z vlastní produkce. Nejsou zde
jen oblíbené bylinky, máme také bohatou paletu
květin, zeleninové sadby (plodové, košťálové
i listové) či nabídku zahradnických potřeb.
Přijeďte, určitě si vyberete!

Zahradnictví Jandl je česká zahradnická firma;
své rostliny, z kvalitního základního materiálu, pěstujeme ve skleníkovém areálu v obci Dobré Pole.
Aktuálně máme v nabídce 21 druhů aromatických
bylin, od těch všeobecně známých jako jsou pažitka, majoránka zahradní, meduňka lékařská až po
netradiční – kari koření Aladin (Helichrysum italicum ´Aladin´) oblíbené v Indii a Středomoří, nebo
pětilistý ženšen (Gynostema pentaphyllum). Ten
pochází z Číny a vysloužil si díky svým léčivým účinkům na celý lidský organismus pojmenování Bylina
dlouhověkosti či nesmrtelnosti. Nekalorické pří-

rodní sladidlo naleznete v bylince s názvem Aztécké
sladidlo (Lippa dulcis), toužíte-li po silném aroma
máty, pak u nás zvolte vytrvalou, půdopokryvnou
indiánskou mátu (Satureja douglasii), vhodnou
i pro pěstování v truhlících. Její převisy dosahují
délky až 1 m. Bylinky jsou nabízeny v květináčcích
o průměru 9 a 14 cm. Rádi poradíme s jejich pěstováním, přesazením i možností sesazení více druhů
do jedné nádoby.
Dny otevřených dveří 22.-24. 4. 2016
Již tradiční dubnové otevření našeho areálu veřejnosti se těší velké oblibě. Zavítejte také na prodejní
výstavu balkónových a záhonových květin a zeleninové sadby. Kromě výběru z širokého sortimentu novinek i tradičních letniček a balkónovek můžete navštívit i naše skleníky a dozvědět se užitečné
rady ohledně pěstování, pikýrování či péče o rostliny. Otevřeno je celý víkend až do 17 h.

Zákaznické věrnostní karty
Nakupte za více než 500 Kč a po celou sezónu na
každý další nákup máte již zajištěnu 5% slevu!

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.

Velké formáty obkladů a dlažeb
Firma Koupelnové studio ČERO byla jedním
z prvních, kteří začali aktivně tyto materiály
používat v soukromých sektorech. Je to především díky tomu, že obchod má podporu
výrobního a zpracovatelského závodu TechnoArt. Na naší vzorkovně v Louňovicích právě
vystavujeme novinky velkoformátových obkladů a dlažeb. Najdete u nás expozici obkladů
a dlažeb ve velikosti 3x1,5 m ze série Maxfine
designu Onice od výrobce FMG či designové
obklady v rozměrech 240x80 cm a 120x60 cm.
Přijďte se na naší expozici podívat.

Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368, Louňovice
www.cero.cz
tel.: 311 240 850, 739 627 840
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Foto vzorkovna Louňovice

Vln a Beta 2 (napětí, stres) a Beta 1(vnitřní neklid a roztržitost) a Theta (
velmi pomalá vlna typická pro děti s ADHD, která způsobuje tzv.blokaci).
Přemáhání této pomalé vlny bývá důvodem hyperaktivity u dětí i dospělých.

méně chybuje a nemá potřebu na
sebe mezi spolužáky upozorňovat.
Dříve Kubu vyrušil při vyučování
jakýkoli podnět a díky tomu měl
mnoho chyb a spoustu práce nestihl. Doma a v kolektivu vrstevníků
je efekt EEG BFB znát ještě více,
protože se Jakub mnohem více zapojuje do rodinných aktivit, nemá
už téměř žádné výrazné emoční
výkyvy a zejména jeho ochota k plnění povinností je mnohem větší.
Důležité: Po dobu, kdy jsme
chodili na EEG BFB jsme museli
ubrat mimoškolní aktivity a zároveň upravit i jídelníček, ale obojí
se bohatě vyplatilo. Dnes už Jakub
opět hraje rugby, chodí do skauta,
ale úprava stravy nám natolik vyhovuje, že jsme při ní i nadále zůstali.
EEG BFB nás posunul dále v tom
směru, že jsem si uvědomila, že
obecná pravda – všechno se vším
souvisí – platí i v tomto případě.
Pokud se člověk začne opravdu věnovat nějakému problému nelze ho
oddělit, ale naopak k němu přistupovat komplexně. Proto je součástí
terapie EEG BFB i úprava stravy
a omezení kroužků a tím vytvoření
klidového nestresového režimu.
Kvalitní spánek, posilování imunity
a emoční stabilita – to vše dohromady udělá za několik měsíců divy.

Trénink EEG Biofeedback není
žádnou „šarlatánskou“ metodou.
Činnost mozkových vln lze na
přístroji EEG Brainfeedback
pomocí elektrod přesně změřit.
Každá vlna má svoji úlohu a během
tréninku lze jasně pozorovat, jak
se vlny a jejich amplituda mění.
Neurony spolu v mozku komunikují
pomocí vysoce specializovaných
struktur zvaných synapse.
Tréninkem se podaří navýšit
množství synaptických spojů,
a tím zlepšit obtíže vycházející
z nedozrálosti nebo poškození
jednotlivých částí mozku.

Názor terapeuta paní Šimonovské: Na diagnostice jsme zjistili vysoké
hodnoty dvou mozkových vln Theta
a Beta 2, jejichž zvýšená amplituda
způsobuje napětí, motorický neklid
tzv. hyperaktivitu, silné emociální
výkyvy, nesoustředěnost atd. Souhrnně lze tyto problémy indikovat jako
ADHD. Každá mozková vlna má svoji
optimální amplitudu. Speciálním tréninkem lze tyto vlny úspěšně „vyladit“,
a tím výše zmíněné obtíže zmírnit či
úplně potlačit, jako tomu je u Kuby.
Lidský mozek je plastický a má schopnost se celý život učit. Navíc získané
návyky jsou trvalé. Mírný regres může
nastat až v období puberty.
Kontakt: tel.: 724 812 523
Mánesova 391, Říčany
www.smartbrain.cz

Makronky s citrónovou náplní
a z burgunského černého rybízu
Jaro již začalo, a proto jsme pro vás v cukrárně v Srbíně připravili speciální jarní novinku
v podobě osvěžujícího tvarohového Míši s malinami. Lehká a jemná chuť čerstvého tvarohu
zjemněná smetanou a doplněná pikantní chutí malin – to je to pravé, skoro dietní, jarní mlsání.

Cukrárna Srbín, Šípková 279, Mukařov
tel.: 722 903 669, Facebook.
Otevřeno každý den od 9 do 18 hod.!
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Inzerce

Inzerce
Volkswagen Golf Variant
Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí.

Cenové zvýhodnění až 88 700 Kč.

Dlouhodobě podporujeme vytrvalostní běhání v Česku.
Zároveň věříme, že Vám přinese radost i jízda v perfektně
vybavených vozech up!, Polo, Golf, Golf Variant
nebo Golf Sportsvan z řady Maraton Edition, navíc
s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 100 000 km.
Díky financování od Volkswagen Financial Services získáte
garanční prohlídku zdarma a komplexní pojištění včetně
dalších výhod. Při výkupu starého vozu na protiúčet
v programu Das WeltAuto navíc ušetříte až 30 000 Kč.

…
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plátka
Měsíční s
88 Kč
již za 4 5
Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 88 700 Kč. Volkswagen Golf Variant
Maraton Edition, cena 495 900 Kč, akontace: 198 360 Kč (40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 198 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu 4 588 Kč,
úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,11 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 319 970 Kč, celkové platby za úvěr
vč. pojištění 363 530 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (10% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním
bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), věk pojistníka 46 let. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,5–7,0 l/100 km, 92–162 g/km.
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 ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 203 155, mob.: +420 602 242 726, www.fiat-profiautocz.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen TUkas a.s.
Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10, tel.: 272 072 219, 272 072 252, fax: 272 703 631,
www.tukas.cz, e-mail: volkswagen@tukas.cz

Bavilo by Vás pracovat se špičkovou technikou ve firmě,
která obhajuje pošestnácté první místo na trhu manipulační
techniky v ČR?

HLEDÁME
SERVISNÍHO TECHNIKA

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

DO DÍLNY V MODLETICÍCH
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...

06991 - 01268 FIAT DUCATO SK CZ Inzercia 8-2015__CZ__A4_PRESS_DEALER.indd 1

∞
∞
∞
∞
∞

11.09.15 17:36

kamenictvijordan@seznam.cz

Prvotřídní zázemí
Pravidelná setkání servisního týmu
Týden dovolené navíc (celkem 25 dnů)
Placené přesčasy
Servisní čtvrtletní prémie, osobní ohodnocení
Sportovní firemní víkend
Očekáváme
Elektrotechnické (mechanik/autotronik)
nebo strojírenské vzdělání
Absolvování vyhlášky č. 50/78 Sb., paragraf 6 výhodou
Velmi dobré vystupování, flexibilita
Znalost práce na PC
Řidičský průkaz skupiny B

✓ Více informací najdete na www.jungheinrich.cz,
nebo kontaktujte paní Hanu Stibůrkovou na 313 333 113,
nebo prace@jungheinrich.cz.
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Stavební
rodinná firma

Václav Sláma
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

klempířské
a pokrývačské
práce

Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE
– SOFTWARE
POČÍTAČE
PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC
PŘIPOJENÍ NA INTERNET

mobilní úklidový
pracovník/ce pro zástup
Tel.: 603 525 617
na zakázkách
Tel.: 603 525 617

tel.: 323 604 238
mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

tel: 739 544 665

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

PRODÁVÁME BETONOVÉ VÝROBKY:
• stropní PANELY Spiroll a Partek
• betonové JÍMKY (i pro tlakovou kanalizaci
a vodoměrné šachty), žumpy, septiky,
vhodné i v místech vysoké hladiny spodní vody
• betonové trouby a skruže
ø 150, 200 a 300 mm v délce 1 m
ø 300, 400, 600 a 800 mm v délce 2,5 m
né
DODÁVKY PANELŮ I JÍMEK NA KLÍČ
Výhod vní
te

!

slevy

• ZEMNÍ PRÁCE, AUTODOPRAVA,
PRODEJ MATERIÁLU Z DEPONIE
PRODÁME LEVNĚ použité:
• 2 ks TRUB, průměr 1200, délka 2,5 m
• prefabrikáty vhodné na zastřešení např. přístřešků, garáží
9 ks 590 cm dl, 57 š, 25 v
6 ks 445 cm dl, 57 š, 15 v

Plníme vám přání již 25 let.

MALÍŘI
MALÍŘI
lakýrníci
lakýrníci

tapetáři
tapetáři

KAVALIERGLASS, a. s.
a Waltherglass, s.r.o.
Sklářská 359, Sázava

www.miroslavsmid.cz

s

rejstřík, praxe v úklidu
Nabízíme: mzda 16 000 Kč
+ prémie až 20 % dle
vytíženosti, po zapracování
služební auto + telefon
Region: Čestlice, Říčany,
Jažlovice, Modletice
e-mail: tyrala@hgs.cz

tel.: 603 432 396

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

Choceradská 6, 251 62 Svojetice
Infolinka Po - So 7 - 18 hod.
Telefon: +420 323 610 000
Mobil: +420 777 344 949
E-mail: kontakt@miroslavsmid.cz

množ

VODOINSTALACE
TOPENÍ
VODOINSTALACE,
TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
TEPELNÁ
ČERPADLA
ČERPACÍ
TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA
Email: many74@seznam.cz
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:vancura.m@quick.cz
ČIŠTĚNÍ
STUDNÍZAHRAD
www.instalklub.praha-cz.com AUTOMATICKÉ
ZÁVLAHY
Požadujeme: čistý trestní
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
www.instalklub.praha-cz.com

mytí oken, čištění koberců, sedaček, pravidelné úklidy kanceláří, domů
Úklid lze provést i profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.

Přijmeme mobilní úklidové
pracovníky na DPP, pracoviště
v Jažlovicích, Říčanech, Čestlicích
a Modleticích.
Požadujeme: čistý trestní
rejstřík, samostatnost
Nabízíme: mzda 7 000 Kč
e-mail: tyrala@hgs.cz
tel.: 603 432 396

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
• JEŘÁBY LIEBHERR LTM 35 T, 55 T
• JEŘÁB TATRA 815 AD 28

Vančura
Vančura SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Čenda úklid

Mateřská škola Hrusice
přijme od 1. 9 .2016
kuchařku – vedoucí školní jídelny
požadavky: praxe v oboru, RP skupiny B, samostatnost a morální
bezúhonnost, práce na PC
Tel: 323 655 369 nebo 723 361 610
e-mail: skolkahrusice@seznam.cz
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Nabídka práce

Lipanská 769
251 01 Říčany
e-mail: vaslama@seznam.cz

INSTAL
KLUB
INSTAL
KLUB

ZAVA & COMP

přijme ihned do hlavního
pracovního poměru zájemce na pozice:
Obchodní referent zahraničního obchodu
Obchodní controlling
Technik IT
Key Account Manager
Customer service
Dělník ve výrobě skla
Strojník sklářských zařízení
Obsluhu vysokozdvižných vozíků
Mechatronik
Sklář
Sklofoukač

ŽALUZIE
ŽALUZIE
sklenářství

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

MILAN
ROŽNÍČEK
323 665
276

323
602 665
383 276
806
www.sklenarstvi-roznicek.com
602 383 806cz
www.sklenarstvi-roznicek.com
Pronajmu pěkný byt v 2+kk
v Říčanech, volný od 1.5.2016,
nájem 7000Kčplus energie,
tel.: 777 636 206.

Mzdová účetní nabízí zpracování
mezd i personální agendy.
Forma spolupráce dle dohody.
Tel.: 736 430 199

Adapta Centrum spol s.r.o.
Máchova 596,
Mnichovice

Čistírna peří

Veškeré stavební
a zemní práce

Zhotovení dek
a polštářů

Kutnohorská 475,
Kostelec n. Č. l.

Avia kontejner
UNC 061
Bagr pásový 3 t
Tranzit 1,5 t

Vaše zakázky jsou zhotoveny
přímo na místě – nedochází k výměně peří.
Jsme vaše jistota!

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

Tel.: 777 327 647

e-mail: info@adapta-centrum.cz

www.adapta-centrum.cz

Suché palivové
a krbové dřevo
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Sklady-odběrná místa:

Prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)
Otevírací doba: Po-Pá: 7-17 So:7-13
Ceník: www.broukal.cz

Bližší informace poskytne personální oddělení.
Kontakt:
Mgr. Alena Přibylová, tel.: 327550259,
724477187, e-mail: alena.pribylova@kavalier.cz,
Laďka Bečanová, tel.: 327550270, 737240092,
ladislava.becanova@kavalier.cz.
Zaprazi.eu | 25

Inzerce
Vybavení koupelen + vzorkovna Voda – topení -kanalizace

evěné pergole? TěšíteZvláštní výhody pro stavební firmy a řemeslníky
ním altánu? Všechna
bchod DŘeVO prO DŮM,
va.

PRONTO Říčany, s.r.o.

R
A
V
A
K

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

Truhlářství
v Mukařově
přijme

elen

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

Pro velkoodběratele sleva

tel.: 777 832klára
084
www.vasnabytek.cz

777 322 135

+ DOPRAVA
KONTAKT:

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916

y

777 035 666

ev

Zemní práce

sl

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, zahradní substráty

ww.mefo.cz
737 651 630
736 www.zemniprace-bartoska.ic.cz
452 405
26 | Zaprazi.eu

betonstrancice@cmail.cz

Bytové družstvo pronajme
byt v Mnichovicích,
Husova 810, 2+KK o výměře 72,7 m2.
Cena 8 000 Kč + služby
tel. č.: 739 427978

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

kvalifikované a aprobované
učitele pro 1. stupeň ZŠ
a pro 2. stupeň ZŠ
- ČJ, M, F, Aj, D, HV, VV
CV, motivační dopis
s kontaktem zašlete na:
ZŠ a MŠ bratří Fričů Ondřejov,
nám. 9 května čp. 68,
251 65 Ondřejov
nebo e-mailem:
reditelna@zsondrejov.cz

•
•
•
•

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.)

www.studnarstvi.cz

Specializovaná produkce okrasných rostlin: jarní hrnkové květiny,
letničky, trvalky, velkokvěté jiřiny, sadba jahod, chryzantémy
Multiflora, vřesy a další. Velkoobchodní a maloobchodní prodej
hrnkových květin na ploše více než 2 000 m2.

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

Limuzy 68, Český Brod, PO-SO 9 – 18 h, NE 9 – 13 h, tel.: 736 765 346
zahradnictvi.limuzy@seznam.cz, www.zahradnictvilimuzy.cz

Dopřejte dětem kreativní
letní tábor v horském
prostředí.
Individuální přístup.
Pro děti od 5 let. Odjezd
z Kostelce nad Černými lesy

www.taborsvetradosti.webnode.cz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky
Zakládání
ZŠ, MŠ, ŠD při o.p.s.
Bytové družstvo pronajme byt
DOPRODEJ
ZIMNÍCH
a údržba zahrad
Olivově
dětskéPNEU
léčebně v Říčanech
v Mnichovicích, Husova 810,
Čenda
úklid
hledá učitelku/le/
nepravidelnou
1+1 o výměře 72,7 m2.
ZA SKLADOVÉ
CENY DO na
VYPRODÁNÍ
ZÁSOB
sekání trávy, vertikutace...
– úklid oken, koberců, sedaček či pravidelné úklidy kanceláří, domů.
výpomoc. Vhodné pro důchodce.
Volný k 1. 6. 2015, cena dle dohody.
731 160 030
Úklid provádíme profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.
Tel.: 323 631 120
e-mail:bdprahavychod@seznam.cz
BONUSY A VÝHODY OPROTI INTERNETU:
tel.
č.:
776
608
738
www.zahradypittner.cz
Tel.:
603
874
107,
www.cenda-uklid,
wbs.cz,
cendauklid@seznam.cz
e-mail: skola.olivovna@seznam.cz
tel.: 739 427 978
• OSOBNÍ KONTAKT

AKCE:

• 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

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

www.tomicpneu.cz

Tel.: 777 322 134

Nabízíme:
Nabízím provedení drobných
vyhledání pramene se zárukou
zahr. prací. Sekání●trávy,
● projekty – HG posudky – st. povolení
úpravy záhonů apod.
● vrtání průměrem 150-254 mm
Tel č. 721721270
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

jarní slevy

N. Č. L. – Kutnohorská 24

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.

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

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

(jímky, fekál)

KEL
NA S
VÝMĚ RMA
A
D
Z
VOZU
JČENÍ
Ů
P
A
MA
A Z
ZDAR

2

www.ondrejov.comwww.betonstrancice.cz

e-mail: stolcova@stolc.cz
www.stolc.cz, tel.: 777331657

DOVOZ VODY/
ODVOZ ODPADNÍCH VOD

MŠ při o.p.s.
dětské léčebně v Říčanech
dá učitelku spec. ped.
skola.olivovna@seznam.cz

autodoprava, kontejnery

Tel.: 602 619 505

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

přijme
učitelku/učitele MŠ

Ing. Kateřina Preislerová Štolcová
Vedení účetnictví a daňové evidence
pro fyzické a právnické osoby.
Zpracování mezd a personalistiky.
Zpracování majetkových daní.

za m³

Tomáš Rychta – Štíhlice

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

2.500 m zahrada
PRwww.thaiboxricany.cz
ODEJ Dům 6+kk,
tel.: 737 219 639

Agrospectrum Ondřejov

420 Kč + DPH

montážníky kuchyňských
linek a vestavných skříní
truhláře znalého práce
na formátovací pile
nástup možný ihned

Legner Hotel Zvánovice
vokátní kancelář
– Lesní Lázně (u Ondřejova)
etra Háje, praha
4
přijme číšníky
/ servírky
veškeré právní
služby
Nepožadujeme
praxi v oboru,
čanům a podnikatelům
ale příjemné vystupování a chuť
ské, trestní právo,
vymáhání
pracovat.
(HPP nebo brigádně)
dávek, smlouvy, rozvody,
tel.: 724 104 148
ivné, bytové záležitosti,
zvanovice@legner.cz
, exekuce, převodywww.lesnilazne.cz
bytů do
všech dalších úkonů, atd.
tel.: 606125069
ail: causa@cmail.cz

Muay Thai
THAJSKÝ BOX
v Říčanech

KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

ZŠ a MŠ bratří
Fričů Ondřejov

BETON Strančice s. r. o.

K
O
L
O

betonárka

án
Nová koupelna = lepší bydlení
o 14 dní!Rychlé dodávky – výrazné slevy!

vá 279, 251 62 Mukařov

Inzerce

Inzerce

čalounictví

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

Josef Vávra

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.

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

www.calounik-vavra.cz
ZapraZi.eu | 27

ZŠ MUKAŘOV
přijme od 1. 9. 2016
učitele/ku s kvalifikací
pro 1.stupeň.
Informace na tel.: 731 449 243,
nebo na
e-mailu: zs.mukarov@seznam.cz
MŠ klasického životního stylu
děti 2-7 let bez ohledu
na bydliště!
Přihlášky během celého roku
dopolední či odpolední docházky
několikadenní docházka v měsíci

CELOPRÁZDNINOVÝ PROVOZ
SOUKROMÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
LEDŇÁČEK
Doubravčice 94
282 01 Český Brod

provoz školky:
po-pá 6:30-17:00 h

tel.: 605 878 825,
730 332 030

e-mail: skolka.lednacek@seznam.cz
www.ms-lednacek.cz

Pelety ⌀ 6 mm

Dřevěné pelety – bílé (bez kůry) z čistého suchého
smrkového dřeva (piliny a hobliny) – certifikováno
dle ENplus A1 (EN 14961-2) vyrobené v ČR.
Aktuální ceny na www.espedi.cz nebo na tel.:
608 611 208, 777 283 009, 777 283 003.
Sklad v Olešce u Kostelce nad Č. lesy v bývalém JZD.
Baleno v 15kg pytlích. Na paletě 1050 kg.
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PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Servisní prohlídka
za 249 Kč
Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku
letních pneumatik se slevou až 25 %.
Samozřejmostí je přezutí a uskladnění
pneumatik za výhodné ceny.
Nezapomeňte po zimě také včas
naplánovat servisní prohlídku svého
vozu. Provedeme diagnostiku,
zkontrolujeme podvozek, brzdový
systém a mnoho dalšího. Myslíme
i na Vaši bezpečnost. K nové sadě
předních stěračů, které si po zimě
zaslouží vyměnit, Vám jako bonus
přibalíme koncentrát náplně do
ostřikovačů.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
BENO Říčany, s. r. o.
Říčanská 1818, 251 01 Říčany
Tel.: 323 666 132
www.benoricany.cz
Untitled-429 1

Originální díly a příslušenství
Říčanská 1818, 251 01 Říčany
Tel.: 323 666 133
www.benoricany.cz
25.2.2016 15:49:07

ČAS NA JARNÍ UPDATE.
Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.
Využijte aktuální servisní nabídku Economy dílů Volkswagen® pro vozy starší 5 let, letních pneumatik
s bezplatnou zárukou PneuGarance, výhodných servisních úkonů včetně sezonní servisní prohlídky
v našem autorizovaném servisu Volkswagen. Je čas na update Vašeho vozu a na jaro budete dobře
připraveni. Naše zvýhodněná nabídka platí do 15. 5. 2016.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Volkswagen

Váš servisní partner Volkswagen Servis auto Opat, s.r.o.
Komerční 467, Nupaky 251 01
tel.: 240 200 750, e-mail: recepce@autoopat.cz, www.autoopat.cz
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Váš nový dealer
Praha 4 – Jižní město

CENTRUM VALOUŠEK
Důvody proč koupit Hyundai v Praze na Chodově ?
Kvalitní vůz, zkonstruovaný v Německu, vyrobený v Čechách
5 let záruka bez omezení najetých kilometrů
5 let asistenční služby zdarma
5 let kondičních prohlídek zdarma
5 let permanentní mobility Vám zaručí zapůjčení náhradního
vozu v případě garanční opravy zdarma
- 5 let výhodného pojištění Vašeho vozu s 0% spoluúčastí
- Knížka plná slevových kuponů zdarma ke každému novému vozu
- Jistota poctivého jednání a individuálního přístupu

-

PŘIJĎTE V DUBNU DO HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK NA
CHODOV A ZÍSKEJTE VŮZ ZA NEOPAKOVATELNOU NABÍDKU
GO CZECH !

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