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HYUNDAI ŘÍČANY

■ prodej ■ servis ■ ojeté vozy
www.lennermotors.cz

Zápraží
vám
přeje
krásné
léto

Modelka má svatební šaty MiaBella
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M&M Reality mají svou
pobočku již také
v Českém Brodě
a i zde nabízejí
komplexní realitní
služby.

Hotel zámek Berchtold
srdečně zve 7. srpna na
koncert ANETY LANGEROVÉ
a smyčcového tria v rámci
turné Na radosti 2016.

Úvodník

Info pro vás

Milí čtenáři!
Dostává se vám do rukou prázdninové
dvojčíslo, ve kterém najdete spoustu zajímavých informací. Užijte si prázdniny,
opatrujte se a v září opět nashledanou.
Připomínám naše webové stránky,
které pravidelně aktualizujeme, takže je
nezapomeňte o prázdninách sledovat.
I když je „okurková“ sezóna, na Zápraží
se stále něco děje a rádi o tom budeme na
našem webu informovat. Pokud nechcete
o prázdninách zahálet, určitě sledujte
naši rubriku s nabídkou práce.
Krásné léto přeje
kolektiv Zápraží
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Další odsunutí dostavby pražského okruhu
může mít pro Říčansko nepříjemnou dohru
Rozhodnutí vlády ze začátku června, kterým byla dostavba Pražského
okruhu mezi D1 a Běchovicemi vyřazena z prioritních staveb, u kterých
při troše štěstí nebude nutno projít znovu celým procesem posuzování
dopadu stavby na životní prostředí (EIA), je samo o sobě nešťastné
a obyvatelům říčanska a jihovýchodu Prahy v podstatě bere šanci dožít
se v dohledné době výraznějšího zlepšení dopravní situace v regionu.

Světic a Všechrom jak navrhuje dopravní studie revidovaná
krajem v loňském roce. Ta by
odklonila dopravu mimo obce
přímo na dálnici. Nutno říct, že
se podle studie jedná především
o dopravu obyvatel v našem
regionu, tranzitní doprava v ní
hraje významně menší roli. Její
výstavba je však vedením obcí
podmiňována
dokončením
stavby mezi D1 a D11.
I přes pochopitelné obavy
občanů obcí je nutno zdůraznit,
že vymístění tranzitní dopravy
na obchvaty je smysluplným
krokem, který v případě řádné
přípravy projektu s využitím
protihlukových opatření výrazně zlepší dopravní zátěž i bezpečnost v obcích.
Závěrem bych rád vyjádřil
přesvědčení, že se argumenty
podaří změnit přístup vlády a ta
učiní kroky k urychlenému získání povolení výstavby této klíčové dopravní stavby, kterou je
bez nadsázky nutno považovat
za jednu z nejdůležitějších nejen
v našem regionu, ale dost možná

Stává se tak navíc v době, kdy
bylo vydání územního rozhodnutí na dosah, protože tento
úsek má díky mravenčí práci
mnoha lidí podporu prakticky
všech zúčastněných. Nyní však
hrozí, že se dostavby okruhu
nedočkáme dříve, než za 10-15
let a to s sebou přináší možnost,
že přeložka silnice II/101 (Říčanská) v oblasti Pacova bude
realizována ještě před dokončením okruhu a stane se v podstatě jeho náhražkou.
Proti tomuto záměru se svou peticí jasně postavil osadní výbor Pacov, neboť přeložka má být vedena
přímo křižovatkou U Křížku, tedy
v podstatě mezi domy, kterou však
projekt neřeší. Nicméně projekt
je hotový, a byť se nejedná o dvouproudou komunikaci, dopravu by
především v případě neexistence
obchvatu Prahy do Říčan významně zahustil.
Odklad výstavby obchvatu Prahy také zřejmě oddálí
i přípravu přeložky silnice
II/107 mezi silnicí č.2 Kutnohorskou a D1 kolem Tehova,

N OV Ý F I A T

v celé zemi. Tranzitní doprava
i díky výstavbě jiných úseků dálnic naroste, ale i kvůli neexistenci
kapacitního propojení dojde k výraznému zhoršení dopravy u nás.
To nesmíme dopustit! Stejně jako
to, aby vedení kraje podporovalo
Prahu s návrhem na zákaz vjezdu
kamionů delších než 12 metrů
do Prahy, protože by to znamenalo jejich přesun do středních
Čech. Krajské zastupitelstvo na
svém jednání koncem června
přijalo návrh klubu ODS a pověřilo hejtmana vyvolaním jednání
s premiérem a ministry za účelem
urychlení přípravy výstavby obchvatu Prahy kolem Říčan. Stejně
tak byl hejtman pověřen jednáním
pro koordinaci přeložky silnice
II/101 u Pacova s návaznou stavbou na území Prahy.
Ing. Miloslav Šmolík,
zastupitel Říčan
a Středočeského kraje

T I PO

OPENING EDITION

299 000 Kč

• Zadní parkovací senzory
• Klimatizace
STAČÍ

MÁLO,

ABYSTE

ZÍSKALI

HODNĚ

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.

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.

www.fiat.cz
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Každé dítě má na něco talent –
někdo na sport, jiný na matematiku
Zasloužené prázdniny si budou
užívat i děti a učitelé v základní škole
T.G. Masaryka v Mnichovicích. Paní
ředitelka Marcela Erbeková ale
rozhodně zahálet nebude. „Snažíme
se, aby naše škola nabízela stále
něco nového – aby byla zajímavá
a inspirativní pro děti, ale také pro
učitele a rodiče,“ říká paní Erbeková.
„ Naší sn ahou je nejen děti „naučit“, ale
chceme, aby jim záleželo na svém okolí a aby se
zapojovaly do dění ve své obci. Proto naše děti
n esmějí chybět pomalu na žádné akci v Mnic hovicíc h, ať už je to Kramaření, Pochod Koc oura Mi keše, Možná přijde i Mikuláš a další.
Naši žáci se zapojují i do náročnějších projektů.
Napříkla d se jim podařilo získat dotaci na vybudování cestiček do školy v parku pod lípami.
S oučasno u velkou aktivitou nejen dětí, ale cel ých Mni chovic je získání dostatku finančních
prostředků na obnovu hřiště Podhorky.
Co připravuje na nový školní rok?
V novém školním roce jsme se rozhodli více zaměřit na druhý stupeň. Druhé stupně základní
škol totiž mívají někdy špatnou pověst. Mnoho
rodičů se domnívá, že pokud se jejich dítě nedostane na víceleté gymnázium, uzavře se mu budoucnost. Ale to není pravda! Naopak – mnoho
d ětí nen í na víceletých gymnáziích spokojeno,
nestačí výuce, klesá jim sebevědomí. A není to
z důvodu, že by byli hloupí, ale studium na víceletém gymnáziu je vhodné jen pro úzkou skupinu dětí. Na druhé straně chápu rodiče, že chtějí
pro své děti to nejlepší. Je to výzva pro základní
š koly, a bychom vytvořili na druhých stupních
takovou nabídku, aby se od nás dětem nechtělo.

Na co bude tato třída zaměřena?
Vycházíme z toho, že každé dítě má nějaký talent a může být v něčem úspěšné. Někdo je sportovec, někdo na matematiku.
P roto js me na základě průzkumů vytvořili
k oncept čtyř předmětových volitelných bloků
- přírodovědný, humanitní, tvořivý, pohybový.
Základní učební plán je shodný v obou třídách
(jazykové i talentové). Disponibilní hodiny (tzn.
h odiny, které může každá škola/třída zaměřit
různě) budou využity na posílení prioritní preference. Dítě si bude vybírat určitý projekt vždy
na jedno pololetí. Potom je možné obor změnit
a vyzkoušet něco jiného. Plánujeme větší zapojení odborníků z praxe (rodiče, firmy z našeho
regionu apod.) Výběrové zkoušky budou probíhat v září a rozhodovat se budeme podle zájmů
žáka a motivačního pohovoru.
Proč jste k vytvoření tohoto konceptu přistoupili?
J e potřeba si uvědomit, že s měnící se společn ostí se mění i význam a chápání školy. Stále
j e to instituce, která dětem poskytuje vzdělán í a výchovu, ale priority jsou již někde jinde.
V dnešní době technologií si děti dokážou najít
i nformace sami a velice snadno – stačí jeden
k lik, ani nemusejí chodit do knihovny. Jiná situace je na prvních stupních, kde je jasné, co se
o d školy očekává – učit číst, psát, počítat. Ale
na druhém stupni společně s pubertou začínají
p roblémy. Žáci ztrácejí motivaci a chuť chodit
do školy. Zvláště v případě, když si opravdu dokážou spoustu věcí vyhledat sami. A na tuto situaci musíme reagovat. Proto vznikla talentová
t řída, chceme dětem nabídnout něco navíc, co
by je bavilo a v čem by mohly rozvíjet své nadání.

ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

A proto jsme vypracovali vedle třídy s rozšířenou výukou jazyků ještě koncept víceoborové talentové třídy s volitelnými předmětovými bloky.

S jiným vnímáním školy přichází i jiný pohled
na kantora.
V našem regionu, kde žijí vzdělaní, úspěšní
a také ctižádostiví lidé jsou požadavky na kantory opravdu veliké – musí to být kvalifikovaná
osobnost, která má respekt a důvěru, musí mít
z nalost v oboru, který učí a musí mít chuť se
s tále vzdělávat. Měl být dobrým psychologem,
m anažerem a také sportovcem a hudebníkem.
Musí umět ovládat nejrůznější technologie, být
j azykově vybaven. A samozřejmě musí umět
komunikovat – a to se žáky, rodiči, kolegy a nadřízenými. Je to náročná práce, která navíc není
dobře finančně ohodnocena, a proto se nesmí-
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Obchod Spirit - květiny, dekorace, dárky
Jsme tu pro vás celé prázdniny

SUCHÝ

Přijmu prodavačku

Kontakt: Černokostelecká 536/84, Říčany,
tel.: 734 740 001, otevřeno: po až so od 8.00 do 18.00 hod.

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

Příroda je naše! Děkujeme
me divit, že dobrých učitelů je zejména v okolí
Prahy nedostatek.
Jak lze situaci řešit?
Nemůžeme v tom nechat učitele samotné! Musí
m ít podporu jak ředitelů, zřizovatelů škol, tak
i rodičů. Všichni musí převzít zodpovědnost.
Často se setkávám s tvrzením, že dítě něco neumí a může za to učitel a škola je hned špatná. Ale
to není tak docela pravda! Nelze všechny nezdar y a špatné známky „házet“ na učitele. Hlavní
z odpovědnost je především na samotných dět ech. Rovněž rodiče musí své děti kontrolovat
a také s nimi doma pracovat, pokud je to potřeba. Řešením je dostatečná komunikace a na nás
ř editelích škol je, abychom rodičům dokázali
naše vize správně vysvětlit. Našim cílem je, aby
v tomto systému byli spokojeni všichni – učitelé,
ředitelé, rodiče a pak budou samozřejmě spokojené i děti, a to nám jde nejvíce.
Hezké prázdniny přeje Marcela Erbeková

Až půjdete v létě do Voděradských bučin,
zkuste se zastavit a pozorovat co kvete a co zde
žije. Projděte si naučné stezky a objevujte krásu naší přírody. S dětmi 1. a 2. tříd základních
škol jsme během školního roku díky projektu
„PŘÍRODA JE NAŠE II“ našli spoustu pozoruhodností a také objevili vzácná zvířata i rostliny.
Třeba larvy chrostíků, které děti znaly z knížek
Ferdy mravence a nevěřily, že opravdu žijí. Děti
měly možnost poznat pečlivě přírodu svého
blízkého okolí a zakusit ji jako nezbytnou sou-

část života, nejen jako kulisu pro jiné aktivity
(sport) či dokonce něco nepřátelského.
Děkujeme Katce Cirkovské z Kynologického servisu za výklad a nadšení přírodou, Pavlu
Peroutkovi z agentury Na Perutích za zvučení
a technické zabezpečení a Středočeskému kraji,
pod záštitou náměstka hejtmana PhDr. Marka Semeráda, za poskytnutou dotaci. Krásné
prázdniny a přírodě zdar!
Lída Třeštíková
a Dana Gaždová,

Středočeský kraj podpořil
kurzy potápění nevidomých
V kulturně sportovním centru
Na Fialce budou na podzim zahájeny potápěčské kurzy pro nevidomé. Zrakově postižení sportovci si
přístrojové potápění oblíbili, protože se při tomto sportu cítí svobodní. „Pod hladinou se můžeme
relativně volně pohybovat a nemusíme se bát, že zakopneme,“

říká s úsměvem „průkopník“ říčanského potápění pro nevidomé
Vladimír Machota, mezinárodní
instruktor a předseda školy Taekwon-do Kwang Gae Říčany.
„Zájemců o přístrojové potápění z řad nevidomých přibývá,
a proto jsme se rozhodli jim tento sport nějak přiblížit a vytvořit

Foto: M
 ilan Willy Benc

podmínky, aby si mohli zábavnou formou na rekreační úrovni
potápění vyzkoušet,“ vysvětluje
nadšený potápěč Hynek Kašpar
ze společnosti HAK Servis, která
celý projekt zaštiťuje. „Díky finanční podpoře z Projektu 2016
„Podpora
handicapovaných“
ve Středočeském kraji můžeme
kurzy pro zrakově postižené zrealizovat. Věříme, že tento projekt
jim alespoň trochu ulehčí jejich
složitou cestu životem a pomůže jim sociálně se začlenit mezi
normální společnost. Potápění je
zdrojem nových zážitků a přináší
radost z pohybu, z vlastní síly, ale
i růst sebevědomí, fyzické kondice
a psychické rovnováhy, to vše je
doprovázeno setkáním s novými
přáteli.“
Potápění s nevidomými
vyžaduje kvalifikovaný
přístup
Každý zrakově postižený musí mít
svého asistenta, který mu bude
pomáhat např. dostat se z pro-

OS Pro Srbín z.s.

storů šaten k bazénu, obléci se do
výstroje, vstoupit do vody. Každého programu se vždy zúčastní
2 instruktoři, kteří prošli kvalifikací potápění s nevidomými. „Potápění se zrakově postiženými vyžaduje kvalifikovaný výcvik a trénink,
a nejen to, je potřeba k tomu mít
vztah, dělat to srdcem,“ vysvětluje
zkušený instruktor František Pudil
z potápěčského klubu Druhý dech,
který se potápění věnuje již 37 let.

Druhý dech
Klub potápěčů Druhý dech při
svém vzniku navázal na činnost
započatou před více než 17 lety,
kdy František Pudil poprvé ukázal potápění slepým přátelům.
Jeho nápad se setkal s velkým
nadšením u slepecké komunity
organizované v SONS (sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). Za 17 let nasbíral
mnoho zkušeností a jeho rukama
prošlo více než sto nevidomých
adeptů potápění.
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Specialisté na koupací
a okrasná jezírka

Přibalte si na výlet naši
šunku, salám či špek

Zahradnictví Liska se specializuje na realizaci
koupacích či okrasných jezírek, které nepotřebují
stálý přítok nové vody, ani zvláštní stavební technické základy.

NECHTE VAŠE AUTO
VOLNĚ DÝCHAT

AKCE
červenec

AKCE

Točený
salám

pro všechny
prodejny

Velkoobchodní balení
2,8 -3

kg

RETECH

5 9 ,-90
kg

Letní balíček s Retechem
jen za 1 150 Kč bez DPH
V letním balíčku dostanete
> údržbu/dezinfekci klimatizace
> deodorační sprej interiéru
> sprej proti kunám a hlodavcům
ZDARMA
> a to vše vč. práce

8 9 ,kg

Šunková
klobása
skvělá na gril

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PRODUKTY NA GRIL
Uzené sele
Naložené sele (na gril)

135,85,-

Uzená kýta (šunka)
Naložená kýta (na gril)

129,85,-

váha dle přání

váha cca 12 - 15 kg

Uzená krůta
Naložená krůta

115,85,-

Naložený krocan

85,-

váha cca 8 - 10 kg

váha cca 14 - 22 kg

Kontakt: Zahradnictví Liska, s.r.o., tel.: 608 377 658, e-mail:
servis@zahradnictvi-liska.cz, www.zahradnictvi-liska.cz
Zahradnictví Liska, s.r.o. projektuje, realizuje a udržuje nejen
soukromé zahrady, ale i veřejná prostranství jako jsou sady,
parky, náměstí, odpočinkové zóny. Většinu rostlin si firma
pěstuje ve vlastní okrasné školce o rozloze téměř 10 ha.

JTE
NÁVE
OBJED AŠICH
N
NA CH 7 DNÍ
JNÁ
PRODE ŘEDEM
P

ČSAO Praha – Černokostelecká, a. s.
Černokostelecká 114/565
108 34 Praha 10
Tel.: 272 704 041
E-mail: recepce@csao.cz
www.tukas.cz

10 9 ,kg

Staročeský
špek
vyhlášený produkt
v celém regionu
s několika ocenění

Obchod Mnichovice: Pražská 14, tel.: 323 606 976
otevřeno: Po-Pá: 7.30-17.00, So: 7.30-12.00,
BUFET MNICHOVICE otevřeno: Po-Pá: 7.30–15.00
Obchod OC Lihovar, Říčany, tel.: 323 604 256
otevřeno: Po-Pá: 7.30-18.00, So: 7.30-12.00.

TUkas ŠA_Retech inzerce 216x149.indd 1
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Výhodné palivové dřevo v novém areálu v Mukařově
Nenechávejte objednávku dřeva na topení na poslední
chvíli a zajistěte si ho dostatek v prvotřídní kvalitě
a za výhodnou cenu již nyní. A kde?! Ve firmě Palivové
dřevo Říčany, která otevřela zcela novou provozovnu
v Mukařově, ulice Pražská 322.

Skvělé prázdniny
ve Fit&Relax Lady Říčany
Studio Fit&Relax Lady Říčany pro vás od 11. 7. připravilo prázdninový program. Využít
můžete lekce Alpinningu, skupinové lekce a pokud vám nebudou stačit sluneční paprsky,
můžete se přijít zahřát na lekce Hot a Bikram jógy pro dámy i pány. Hýčkejte se i v létě nabízíme masáže, pedikúru, manikúru a kosmetiku.

Nabídka zářijových
kroužků pro děti:

■ Malý muzikant 1,5 – 4 roky
■ Angličtina s pohybem
a hrami 4 – 6 let
■ Kreativní jóga 6 – 10 let
■ Alpinning pro teenagery
11 – 15 let
■ Jóga pro teenagery 11 – 15 let
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Fit&Relax Lady, U Mostu 1867/2
Říčany, tel.: 601 50 50 61
www.fitladyricany.cz
www.facebook.com/fitladyricany

Palivové dřevo Říčany
tel.: 602 388 435
e-mail: info@drevoricany.cz
www.drevoricany.cz
Provozovna Mukařov:
Pražská 322
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Zprávy z obcí

Info pro vás

Neztrácejte čas
s mícháním betonu!
Rádi to uděláme za vás

SKC Ondřejov pro vás připravilo

prázdninový program
Milí čtenáři časopisu Zápraží, vzhledem
k tomu, že skončil školní rok a s ním
i nejrůznější kurzy a akce, které jsme
pro vás a vaše děti pořádali, rádi bychom
zrekapitulovali, co se událo a co v našem
Sportovně kulturním centru v Ondřejově
připravujeme na léto a na další školní rok.

Komínové systémy přímo
od výrobce - již 20 let na trhu
niny
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Tradičně si u nás můžete zasportovat
i o prázdninách. V dobré kondici
i duševní pohodě vás bude po celou
dobu udržovat hatha jóga hned se
čtveřicí lektorů, s Jolanou, Brankicou,
Jiřím a Zuzanou (cvičí se v přírodě na
hvězdárně). Olga bude mít aerobik 2x týdně po
celý srpen a Standa box a kondiční box 1x týdně
celé prázdniny. Pilates s Bárou se uskuteční 2x
v červenci. Do obou poraden se můžete objednat i o prázdninách. Na příměstský tábor www.
tabor-bavse.cz (25. – 29. 7.) pod vedením sester
Mášových jsou volná poslední 3 místa.

Komínová
kalkulačka
Jsme vybaveni technikou, která zvládne dovézt materiál
náročným terénem – mix 8x8, sklápěč 4x4.

Areál stavebnin PRO-DOMA, U Mototechny 89, Tehovec.
Otevírací doba: Po-Pá 7.00 – 16.30, So 7.00 - 12.00
mimo otevírací dobu dle dohody
dispečink 721 870 737, www.betonarkamukarov.cz

Třešně s mascarpone pěnou
a zmrzlina slazená stévií
Přijďte si na naši letní terasu
vychutnat prázdninovou novinku –
připravili jsme pro vás delikatesu
v podobě osvěžujících třešní
s mascarpone pěnou a kousky
čokoládového brownies.

Sestavte si komín nebo
komínovou vložku podle
vlastních potřeb a ihned
budete znát orientační cenu.
Všechno ostatní už zařídí
firma Bémáci s.r.o.
Výrobní sklad: Družstevní, Ondřejov
tel.: 606 146 318, 323 649 265, e-mail: vyroba@bemaci.cz
www.bemaci.cz, pondělí - pátek 7:00 - 16:00 hodin.

Zmrzliny si
připravujeme sami,
čerstvé, bez barviv
a umělých tuků. Ovocné
zmrzky se vyrábějí ze
70% ovoce. Do čokoládové
se dává nejkvalitnější belgická
čokoláda, fantastická pistáciová
se vyrábí pouze z pistácií…

Krásné léto přeje tým Cukrárny Srbín
Šípková 279, Mukařov, tel.: 722 903 669
Facebook.
Otevřeno každý den od 9 do 18 hod.
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Info pro vás

dovolenou v CA Invia Říčany

O děti bude postaráno
Garance nejnižší
ceny

Slevy všech CK
i u nás

Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov se jako mnoho jiných škol na
Prodáváme zájezdy za stejné
U nás můžete uplatnit
Zápraží potýká s nedostatečnou kapacitou. „V současné době má škola kapacitu 240
ceny jako pořádající CK.
věrnostní slevy na zájezdy
žáků a navštěvují ji děti nejen z Ondřejova, ale i z širokého okolí. V novém školním
oddětí
Vašíaoblíbené
cestovní
roce 2016/2017 otevřeme 2 první třídy, přičemž k zápisu přišlo 44
proto žádáme
kanceláře,
stejně
tak všechny
o navýšení kapacity školy a školní družiny. Budeme také otevírat nově rekonstruovanou
Nejširší
nabídka
jejich
bonusové
programy.
třídu bývalých dílen v podkroví základní školy,“ upřesňuje ředitel Miroslav Rovenský.

na trhu

Pouze u Invia.cz si můžete
vybrat během chvilky
z nabídky zájezdů více než
300 pojištěných CK.

Faktor 100
Jen klienti Invia.cz získají
ke všem zájezdům ZDARMA
unikátní připojištění, které
Vám zaručí OKAMŽITOU
finanční náhradu za zrušený
zájezd v případě úpadku CK.

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

Kompletní
cestovatelský servis

Kromě zájezdů Vám nabízíme
sestavení dovolené na míru,
letenky do celého světa,
ubytování v ČR i zahraničí,
cestovní pojištění a možnost
Vnitřní prostory základní školy dostávají zbrusu novou podobu a stejně tak střechy školy dostanou v létě nový háv.
parkování u letiště.

Info pro vás

Recenze hotelů
Desetitisíce unikátních
recenzí hotelů od našich
zákazníků.

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

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

Vytvoříme lezecké stěny do obýváku,
tělocvičny i na dětské hřiště
Největší cestovní agentura
V SKC Ondřejov se bude přes prázdniny pilně pracovat
ve střední Evropě a autorizovaný
– firma Luna Rosa zde staví umělou lezeckou stěnu.
prodejce
nežatraktivní
300
Návštěvníci SKC se tak
mohouzájezdů
těšit navíce
další
cestovních
kanceláří,
letenek
sportovní vyžití. Lezení
v sobě spojuje
sílu,
pružnost,
do celého světa a ubytování
koordinaci a také odvahu.
v ČR i ve světě. Naše práce
byla oceněna již desítkami cen
v České republice i zahraničí.

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

Cestujete individuálně?
Na Vaše cesty Vám rádi zajistíme:
→ Ubytování
→ Letenky
→ Pojištění
→ Parkování u letiště
→ Zapůjčení automobilu
Neváhejte se na nás obrátit.
Invia.cz je tu pro Vás.

pobočka Říčany
ZÁJEZDY OD VÍCE NEŽ 300 CK
NA JEDNOM MÍSTĚ

Po – Pá:
So:

9.00 – 18.00
9.00 – 12.00

Říčany, 17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)
e-mail:
Tel.:

ricany@invia.cz
323 602 240

Ke každému zájezdu dárek od našeho
partnera puzzleshop.cz®

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

Slevy všech CK i u nás

Důvěryhodnost

Dlouholeté zkušenosti

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

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

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

Kompletní
cestovatelský servis

Osobní přístup

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

Desetitisíce unikátních recenzí hotelů od
našich zákazníků.

Faktor 100

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

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

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

Kontakt: Rostislav Štefánek
tel.: +420 603 531 394
e-mail: info@usti-truhlarna.cz
www.usti-truhlarna.cz
www.luna.lezec.cz
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Největší cestovní agentura ve
střední Evropě a autorizovaný
prodejce zájezdů více než 300
cestovních kanceláří, letenek
do celého světa a ubytování
v ČR i ve světě. Naše práce
byla oceněna již desítkami cen
v České republice i zahraničí.

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

Cestujete individuálně?
Na Vaše cesty Vám rádi zajistíme:

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

→ Ubytování
→ Letenky
→ Pojištění
→ Parkování u letiště
→ Zapůjčení automobilu
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MAS Říčansko

Zprávy z obcí

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.

Zprávy z MASky
• Brožura „Průvodce naučnými stezkami Říčanska“ realizovaná z dotace
Středočeského kraje se blíží do finále a brzy se můžete těšit na první výtisky.
• Čekáme na výsledky hodnocení naší podané strategie do výzvy MMR
č. 2 k předkládání žádostí o podporu Strategií Komunitně vedeného
místního rozvoje.
• Zaregistrovali jsme naši žádost na provoz a animaci MAS do roku 2023
do výzvy MMR č. 6.
• Získali jsme finanční podporu z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu
kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání „Podpora kultury“ na pořádání říjnového festivalu řemesel a jablečných slavností ve
Strančicích. Program bude i letos díky této dotaci velmi bohatý. Festival
finančně podporuje i obec Strančice.
• Z grantu města Říčany jsme získali dotaci na pořádání 8. ročníku čertovského reje. Přestože je léto v plném proudu, přípravy začínají již nyní.
• Od září začne ze strany MAS probíhat metodická pomoc konkrétním
školám v území MAS ke konkrétním projektům. MAS je povinna pomáhat s výběrem vhodných šablon, s realizací a řízením projektu a reaKancelář MAS je pro veřejnost otevřena každé
úterý od 8 do 16 hodin. Ostatní dny po telefonické
domluvě. Omlouváme se za omezený provoz,
který je vzhledem k současné personální
kapacitě MAS nezbytný.

lizovat školení pro žadatele a příjemce. Projekt bude financován v rámci
podané žádosti na provoz a animaci MAS do roku 2023. Úzce spolupracujeme s týmem místních akčních plánů (MAP) v rámci ORP Říčany.
• Jednání nejvyššího orgánu MAS Říčansko – Pléna – proběhne začátkem října. Je nutné převolit výběrovou komisi a především sestavit z členů MAS pracovní skupinu ke tvorbě závazných preferenčních kritérií, na
jejichž základě bude probíhat výběr projektů podaných do výzev MAS.
Pracovní skupina připraví k odsouhlasení Programovému výboru MAS
i maximální výši dotace k Fichím (opatřením). Vzhledem k administraci
tří operačních programů (IROP, Program rozvoje venkova a OP Zaměstnanost) se bude pravděpodobně výše dotace u jednotlivých OP lišit.
• Dovolujeme si touto cestou poděkovat zástupcům obcí, které projednávají na základě setkání starostů ze dne 11. 5. 2016 průběžně finanční podporu pro MAS na svých zastupitelstvech. Již nyní
víme, že budoucnost MAS není lhostejná obcím Čestlice, Kamenice,
Klokočná, Louňovice a Struhařov a městům Mnichovice a Říčany.
Děkujeme, velmi si tohoto přístupu vážíme. Další setkání starostů
území MAS Říčansko je naplánováno na druhou polovinu září.

Pavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka MAS
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

Mgr. Petra Přílučíková
Projektová manažerka MAS
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu

Rytíři, koupání, tenis a ANETA LANGEROVÁ
Hotel zámek Berchtold přes léto své brány
rozhodně nezavře. Naopak se můžete těšit
na bohatý prázdninový program.

Již nyní probíhá nábor dětí do tenisové školy na rok 2016/2017. Ceny od 100 Kč/
1 hodina. Nabízíme zkušené tenisové trenéry s mnoha lety praxe, příjemné rodinné
prostředí, tréninky minipřípravky, tréninky
ve skupinkách i individuální. V případě
zájmu kontaktujte recepci Sport centra
(sportcentrum@zamekberchtod.cz).

První kontrola musí
proběhnout nejpozději
do konce roku
Podle zákona 201/2012 Sb. §17
odst. 1, písm. h) je každý majitel
spalovacího zdroje na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu, povinen
provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu
tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15
musí první kontrola proběhnout
nejpozději do 31. 12. 2016.
„Podle zákona povinnou kontrolu kotle smí provádět osoba odborně způsobilá a řádně proškolená
výrobcem. Proto jsme absolvovali
školení a můžeme vám tuto službu nabídnout,“ říká jednatel firmy
Michal Pechlát. „Osvědčení máme
na kontrolu kotlů ATMOS, OPOP,
DAKON, VIADRUS a další. Pokud
provozovatel neprovede jednou
za dva kalendářní roky kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, tak
se vystavuje riziku uložení pokuty
až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající anebo až
do výše 50 000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu
právnickou. Kontrola se týká nejen
kotlů, ale i například i krbů, které
jsou napojeny na ústřední vytápění.
Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního

zdroje na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší, nemá nic
společného s čištěním, kontrolou
a revizí spalinových cest, což se provádí podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.“
Musím protokol o provedené
kontrole předložit do konce roku
2016 na obecní úřad?
„K předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni
obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu.“
Objednejte si kontrolu již
nyní! Do konce prázdnin nabízíme výhodné ceny a navíc
si můžete vybrat termín kontroly. Pokud necháte kontrolu
na později, volných termínů
bude ubývat. Objednat našeho
pracovníka si můžete kdykoliv
díky speciální telefonní lince
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 kominík
přijde.

NABÍDKA VOLNÝCH TERMÍNŮ VE
STACIONÁŘI OLGA V ŘÍČANECH
V minulém čísle jsme vás informovali o novinkách v souvislosti s provozem v DENNÍM STACIONÁŘI OLGA v Říčanech, který je součástí Domu
s pečovatelskou službou SENIOR. Především díky poptávce klientů jsme
zřídili odlehčovací službu a to ve čtrnáctidenních intervalech (turnusech),
počínaje měsícem červencem. Zájem je značný, oba letní měsíce jsou již
téměř obsazeny, volné jsou jen tyto podzimní termíny:
termín 19. 9. – 2. 10. 2016
termín 24. 10. – 6. 11. 2016
termín 28. 11. – 11. 12. 2016
Odlehčovací služba je směrovaná především na ulehčení rodinám a jednotlivcům v péči o jejich blízké, umožní jim načerpat další energii a klientům
příjemně strávit dny se svými vrstevníky a milými pečovatelkami, které o ně
budou pečovat a provázet je po celou dobu jejich pobytu. Kapacita zařízení
umožňuje zároveň pobyt osmi klientům denního stacionáře, služby jsou
poskytovány na vysoké úrovni, kolektiv pečovatelek tvoří erudované a lidsky
kvalitní pracovnice, pro které je péče o klienty přirozeným procesem. Prostředí stacionáře nabízí klidný, příjemný pobyt v komfortním prostředí s širokou
nabídkou aktivizačních, terapeutických a dalších služeb. Veškeré informace
o denním stacionáři a zároveň odlehčovací službě vám ochotně poskytne
Pavla Romanová, vedoucí denního stacionáře. Tel.: 733 340 028

Vyhlášené termíny
odlehčovacích služeb
19. 9. – 2. 10. 2016
24. 10. – 6. 11. 2016
28. 11. – 11. 12. 2016

HOTEL zámek BERCHTOLD
Hlavní 6, Kunice – Vidovice
tel: 313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz
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Mladí muzikanti ze ZUŠ Říčany
navštívili partnerské město Borken
Před dvěma lety navázala ZUŠ Říčany kontakt s hudební školou
v Borkenu v rámci partnerství měst Twinning Říčany. Navázaná
spolupráce pokračuje a rozvíjí se dál. Ve dnech 15. – 18.června
2016 navštívili děti a pedagogové z říčanské zušky Borken.
Německá strana pro nás připravila skvělý program návštěvy,
jehož součástí byly nejen společné koncerty, ale také dva výlety
a mnohá společenská setkání.
Na prvním koncertě vedle dětí
z komorního a tanečního orchestru z Říčan a Borkenu vystoupil ještě orchestr z Holandska.
Společné skladby, které jsme
s borkenskými hudebníky zahráli
v loňském roce v Říčanech, jsme
předvedli ve velkém symfonickém
obsazení. Na pódiu se sešlo více
než 70 hudebníků. Byl to skvělý
zážitek. Na druhém koncertě dostal prostor borkenský Big Band
a mladí muzikanti z říčanského
tanečního orchestru. Každý orchestr předvedl to nejlepší ze
svého repertoáru a závěr koncertu patřil společnému hraní. Po

každém koncertě následoval společenský večer s možností neformální konverzace s německými
kolegy, rodiči a přáteli.
Velmi zajímavý byl výlet do Essenu do Zollverein museum, volně
přeloženo muzeum uhlí a hornictví. Další den jsme společně navštívili město Münster.
Chci poděkovat dětem ze ZUŠ
Říčany za vzornou reprezentaci
města a školy a kolegům ze ZUŠ
Říčany – Jitce Adamusové, Josefu Brázdovi, Jiřímu Odcházelovi
a Tomáši Zemanovi – za přípravu
náročného programu, který jsme
v Borkenu předvedli. Další podě-

NAJEĎTE NA VÝHODNÝ
SERVISNÍ PROGRAM

Díky dlouhodobé spolupráci s dětskou Menzou
rozvíjíme u dětí logické i abstraktní myšlení
Školka KinderGarten Little Gate slaví 2 roky v Benicích.
Čas letí... je skoro těžké uvěřit, že jsou to už dva roky,
které jsme spolu s dětmi strávili v naší nové školce v jedné
z nejkrásnějších lokalit na Praze 10 v Benicích.
Little Gate je Malá Brána. Malá
proto, aby se v ní děti cítily bezpečně, aby se nebály, až budou vycházet z naší malé brány do velkého
světa. Na tento přechod děti připravujeme už od roku a půl v nejmenší třídě Kulíšků. Z Kulíšků se
děti překulí do Soviček, potom do
Sov a než se nadějeme, jsou ve tří-

kování patří městu Říčany za finanční podporu celé akce.
A na závěr chci poděkovat kolegům a přátelům z Borkenu a zvláště
řediteli borkenské hudební školy
Ulfu Hoppenau a jeho ženě Zuzaně,
Bennovi Rickert a Nachiko Ueno za
tyto skvělé dny a doufáme, že příští

rok navštíví na oplátku borkenský
Big Band Říčany. V Borkenu bylo
skvěle! Asi nejlépe budou skvělou
náladu celé akce reprezentovat naše
fotografie; zde děti před katedrálou
ve městě Münster.
Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

dě Bubo-Bubo a stávají se Bubáky.
To už jsou zkušenými předškoláky,
kteří skvěle ovládají nejen svoji
mateřštinu, ale velmi dobře a hlavně bez zábran komunikují také
v angličtině. Ovládnutím druhého
jazyka to ale nekončí, naopak je to
teprve začátek. Díky dlouhodobé
spolupráci s dětskou Menzou roz-

víjíme u dětí nejen jejich logické, ale
také abstraktní myšlení. Pracujeme
i s fantazií, která jde ruku v ruce
s tvořivostí a zapomínat nelze ani
na tolik důležitou pozornost a soustředěnost. Poslední dvě jmenované dovednosti procvičujeme ještě
v našem speciálním stimulačním
programu Maxík, který je určen
především předškolákům a dětem
s odloženou školní docházkou.
Aby se děti rády učily, musí mít
také dostatek času na hry a zábavu.
Naše děti si ve školce hrají, dovádějí, čas tráví na zahradě nebo na
nedalekém hřišti. Účastní se tělovýchovných, vzdělávacích i výtvarných aktivit. Mohou chodit plavat,
hrát tenis nebo zkoušet svůj um
a šikovnost v golfových lekcích.
V rámci našeho Mensa KLUBíčka
luštíme hádanky, tajenky a rébusy.
Zkuste hádat spolu s námi „Dvě
sovy vedle sebe sedí, aniž o sobě
vědí...?“ A naše děti už vědí...:).

Více informací o školce najdete
na www.kindergarten.cz. Nic ale
nenahradí osobní setkání. Můžete
nás kdykoliv přijít navštívit, prohlédnout si prostory školky, podívat se,
jak tráví den naši nejmenší Kulíšci,
co dělají menší Sovičky a větší Sovy
a co všechno už dokáží naši Bubáci.
Těšíme se na vás,
Gabriela Babická, Lucie Žalmanová
a všichni ze školky.

Kde nás najdete?
Květnového povstání 257,
Praha 10 - Benice
Tel: 776 633 633
nebo 604 201 651

Se Šekovou knížkou plnou slev ušetříte
až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze
při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných dílů?
Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje
kupony s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav
a řadu dalších výhod pro Vás.
Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma
připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

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

Kalendář akcí

Město Kostelec nad Černými lesy pořádá IX. ročník koncertů
Hudební potkávání v Kostelci n. Č. l.
Neděle 3. 7. 2016, 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
Irena Budweiserová – zpěv
zpěvačka, textařka a skladatelka
Miroslav Linka - kytara
V doprovodu kytary zazní spirituály a gospely z posledního
CD Hold On, spolu s blues a vlastní tvorbou.
Neděle 10. 7. 2016, 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
Jiří Stivín - flétny
Koncert známého multiinstrumentalisty a virtuózního hráče na různé druhy
fléten, saxofon, baviče a jazzmana.
Vstupné na akce je dobrovolné.
Terapeutické centrum Modré dveře, Kostelec n.Č.l.

vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice/sociální
pracovník na plný úvazek
Vaše CV + motivační dopisy zasílejte na modredvere@modredvere.cz do 18. 7. 2016.

Požadujeme:
* Ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání odpovídající kvalifikačním požadavkům na pozici
sociálního pracovníka dle 108/2006 Sb. (v případě velkých zkušeností v oblasti
poskytování sociální práce pro osoby s duševním onemocněním tolerován i kurz
pro pracovníky v soc. službách)
* Znalost metod a teorií sociální práce.

Nabízíme:
* 5 týdnů dovolené, intervizní podporu, individuálně nastavované následné
vzdělávání (dle 108/2006 Sb.), nástupní plat 20 000 až 21 000 Kč.
Terapeutické centrum Modré dveře, náměstí Smiřických 39, 281 63
Kostelec nad Černými lesy, tel.: +420 321 678 474, www.modredvere.cz

Prázdniny - zvýšené
riziko úrazů u dětí
V období prázdnin nastává zvýšené riziko úrazů dětí. Připomeňme
si proto základní rady první pomoci.
Vždycky používejte tzv. selský
rozum a ve většině případů reagujte
instinktivně. V prvé řadě nepodceňujte, když si dítě na něco stěžuje.
Pokud se udeřilo do hlavy, sledujte,
zda není zmatené, netočí se mu hlava, nezvrací. Klíšťata zapisovat, kde
byla a kdy. Místo pak ještě po nějakou dobu kontrolovat, zda nenastanou změny v barvě pokožky apod.
Pokud si nejste jistí, zda s nějakým zraněním jet do nemocnice,
vydejte se tam. Lepší jet několikrát
zbytečně, než litovat zanedbaní.
Pokud se bude jednat o zlomeninu,
snažte se končetinu znehybnit a to
přes dva klouby. Zbytečně se však
nesnažte za každou cenu přes nesnesitelnou bolest.
Popáleniny chlaďte pod chladnou
vodou. V žádném případě nedávat

Na fotografii zleva: Jana Smiggels Kavková (Fórum 50%), Olga Jandová (Praha
22), Jana Vildumetzová (ministerstvo vnitra), Alena Rašková (Svaz měst a obcí),
Martina Děvěrová (Magistrát hl. m. Prahy)

Město Mnichovice
Vás zve na

13. ročník turistického pochodu

„Po stopách kocoura Mikeše”
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ÚVT s.r.o.,
stabilní společnost
s osmnáctiletou
tradicí,
přichází nyní i k Vám
s nabídkou kvalitní
a skutečně
fungující sítě
se stálým technickým
dohledem
týmu profesionálů!

Při přechodu
od jiného
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dostanete internet
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výpovědní lhůty
zdarma.
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Sochařské sympozium
v Choceradech – již podruhé!

Během druhého červnového víkendu se v Choceradech konal druhý ročník Sochařského sympozia.
Návštěvníci akce mohli od pátku do
neděle obdivovat, jak pod rukama
sochařů vznikají rozměrné dřevěné
objekty. Společným tématem letošního ročníku se stal les a vše, co k němu
patří. Výtvarníci tak z kmenů vytvořili
například sochu ježka, sovy, dřevěné
křeslo nebo pohyblivý objekt, znázorňující běh času v životě stromu.
Účastníky sympozia byli jednak dospělí studenti výtvarného oboru ZUŠ,
ale i zájemci z řad veřejnosti, všechny
spojovala dobrá nálada a chuť tvořit. Hotové plastiky budou umístěny
v Oborském lese, kde potěší jednak
náhodné chodce, ale zaručeně najdou
své uplatnění i při některém z Pohádkových lesů, které jsou zde již každoroční tradicí. Smrkové, lipové a kaštanové dřevo na sochání věnovala obec,
pod jejíž záštitou celá akce proběhla.
Sobotní program sympozia zahájila vernisáž výstavy prací dětských
i dospělých studentů ZUŠ J. Suka
Benešov, po které následovala výtvarná dílna pro děti. Děti i dospělí pod
vedením Miroslavy Bažantové vytvo-

LETNÍ
FITNESS
PERMANENTKA

řili nádherná díla, většinou také inspirovaná lesem a přírodou. Vystavené
byly například malby fantastických
hub, graficky ztvárněné stopy lesních
tvorů nebo keramické misky ve tvaru
zvířat. Výtvarné práce byly rozmístěJEN ZA
né na volném prostranství mezi dětským hřištěm a školou, návštěvníci
mohli nalézt pod skutečnými stromy
keramické nebo šité houby, na plotech byly rozvěšené malby a mezi
obrázky se dalo narazit na právě tvořícího sochaře, všude vonělo čerstvě
nařezané dřevo a opečené klobásy …
Děti navíc mohly získat sladkou odměnu, pokud se zapojily do výtvarné
bojovky. Paní učitelka jim připravila
vtipné úkoly, založené na pozorné
prohlídce výstavy. Koncert skupiny
Klec emotivní židovskou hudbou
příjemně zakončil celý sobotní den.
Celou akci provázela radostná a tvůr* Více na
čí atmosféra, i počasí stálo při nás. Poděkování patří všem dobrovolníkům,
kteří pomáhali s přípravou výstavy,
s občerstvením a organizací a také vedení obce, které celou akci podpořilo
a které se dlouhodobě stará o rozvoj
kulturního života v Choceradech. 0513_LETNI_FITNESS_PERMANENTKA_inzer_zaprazi_93x137.indd
Lucie Vrtalová

*

1690,Letos v létě

cvičte

a čerpejte
výhody
vodního a
saunového
světa.

www.aquapalace.cz
1
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Město Mnichovice ve spolupráci s obcemi Hrusice, Mirošovice, Senohraby a Ondřejov, DSO Ladův kraj, Základní
školou T. G. Masaryka v Mnichovicích, Oblastním muzeem Praha - východ, Brandýs nad Labem, Sportovním areálem
Šibeniční vrch, KČT Říčany a Astronomickým ústavem AVČR Ondřejov

Den bez úrazů 2016, organizovaný
Cestou integrace

Od 9.00 do 13.00 hod. zveme všechny zájemce o moderní vytápění biomasou
na Den otevřených dveří v luxusní kotelně na pelety a dřevo a prohlídku
Salonu kotlů Guntamatic. Další informace na www.SalonKotlu.cz
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Uhříněves - Městská část Praha 22 obsadila v jubilejním 10. ročníku
soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem první
místo v kategorii větších obcí. Na půdě ministerstva vnitra, které soutěž
organizuje, si převzala ocenění tajemnice Olga Jandová.
Dvacetičlenná odborná porota hodnotila širokou škálu služeb z oblasti
rovných příležitostí, sociální a prorodinné politiky, které úřad poskytuje
občanům, ale i vlastním zaměstnancům a zaměstnankyním.
A zdaleka nešlo pouze o problematiku rovnosti žen a mužů. Hodnotilo
se velmi mnoho kritérií, např. podpora žen vracejících se z mateřské a rodičovské dovolené a to jak formou kurzů, tak možností pružné pracovní
doby a částečných úvazků, péče o seniory, ale i rozšíření úředních hodin,
aby naopak nebyli znevýhodněni pracující v standardní pracovní době.
Sledovaly se i praktické věci – přizpůsobení veřejných prostor pro rodiče
s kočárky, malými dětmi, osoby špatně pohyblivé a to nejen ve veřejných
prostorech, ale i v celkovém urbanismu města.
Součástí slavnostního vyhlášení byla i diskuze u kulatého stolu s vítězi
jednotlivých kategorií, kde Olga Jandová, a v odpoledním bloku i konzultantka pro rovné příležitosti Kateřina Kaňoková, popsaly příklady dobré
praxe, které se v naší městské části podařilo realizovat. Hlavním tématem
bylo Otevřené informační centrum, které funguje 58 hodin týdně, včetně soboty, jehož součástí jsou občanské poradny a kde jsou zaměstnány
maminky s malými dětmi na sdílené pracovní úvazky. Radnice podporuje
také vzdělávací kurzy pro seniory a ženy s malými dětmi a starší 50 let při
snaze o návrat na pracovní trh.

na místo led! Můžete také zabalit mraženou zeleninu do ručníku
a chladit. Nestrhávejte z popáleniny
kusy látek chycených do kůže.
Přejeme vám léto bez úrazů,
a pokud by se přeci jen něco stalo,
nebojte se, zvládnete to. Laická
první pomoc, je totiž nedílnou součástí, na kterou navazuje ta odborná a díky vám všem za to, že první
pomoc poskytnete.
Tým lektorů Cesta integrace, o. p. s.

24. 7. a 21. 8. 2016 – Kostelec nad Černými lesy
Salon kotlů, Kutnohorská 678.

Uhříněves získala první
místo v soutěži Úřad roku

pořádá v sobotu

17. zárí 2016 13. ročník turistického pochodu „Po stopách kocoura Mikeše”

Start pochodu: od 8.00 do 11.00 hod. v Turistickém informačním centru v Mnichovicích, Masarykovo náměstí 83.
Každé dítě dostane na startu malé překvapení a každý domácí mazlíček (pejsek) pamlsek.
Cíl pochodu: do 19.00 hod. v Turistickém informačním centru v Mnichovicích
Startovné: dospělí 30 Kč a děti 15 Kč
Trasy: (9, 18, 25 a 32 km)
Trasa Mikešova – cca 9 km, Mnichovice – Hrusice – Mnichovice
Trasa Bobešova – cca 18 km, Mnichovice – Hrusice – Ondřejov – Třemblaty – Mnichovice
Trasa Pašíkova – cca 25 km, Mnichovice, Hrusice – Zlenice (Hláska) – Poddubí – Ondřejov

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

– Třemblaty – Mnichovice

Trasa Hastrmanova – cca 32 km, Mnichovice – Hrusice – Zlenice (Hláska) – Čtyřkoly
– Lštění – Dubsko – Hvězdonice – Ondřejov – Třemblaty – Mnichovice

V rámci pochodu běžecká turistika KČT na 10 km.
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Otevíráme nové pobočky v Čestlicích
a Benešově a hledáme kolegy!
Společnost M&M reality má své pobočky
v Říčanech, Strančicích a v Českém Brodě
a nyní bude otevírat nové kanceláře
v Čestlicích a Benešově. „Chceme klientům
nabízet co nejlepší služby a servis, a proto
otevíráme nové pobočky, aby to k nám měli
blíže a naši realitní makléři se vám mohli
plně, rychle a profesionálně věnovat,“ říká
vedoucí pobočky v Říčanech Jan Bareš.
Vykoupíme vaši nemovitost HNED
Společnost M&M reality holding a.s. nabízí
klientům vykoupení jejich nemovitosti za nejvýhodnější možnou cenu – takto můžete získat až
85 % z tržní hodnoty nemovitosti téměř ihned
a nemusíte čekat, až se nemovitost prodá. Do
týdne můžete obdržet až polovinu z celkové kupní
Pobočka Říčany

ceny. Tato služba nejvíce pomůže klientům, kteří
mají obavy z exekuce a potřebují 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
Pobočka
Strančice

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.
Chcete najít nebo prodat nemovitost?
Všechny naše pobočky v celé ČR pracují jako
společný tým. To znamená, že pokud klient potřebuje prodat nebo najít nemovitost, jeho nabídka či poptávka se objeví na všech pobočkách,
kterých je nyní na 200. V naší databázi evidujeme na 60 000 klientů, kteří hledají nemovitost.
V roce 2015 jsme úspěšně realizovali více jak
19 500 prodejů!

Chcete se stát členy našeho úspěšného
týmu? Pokud máte zájem, ozvěte se
nám. Hledáme realitní makléře i kolegu, který by pracoval na pozici investičního specialisty pobočky.

Vedoucí pobočky Říčany Jan Bareš
tel.: +420 603 577 795
e-mail: jbares@mmreality.cz.

Nenechte si ujít atraktivní bydlení v Herinku
Pro první zájemce jsou připraveny výhodné ceny
Developerská a investiční společnost FURUD, která má obchodní
kancelář v OC Lihovar v Říčanech, zahajuje výstavbu nových
nízkoenergetických domů v atraktivní oblasti Herink – Sluneční
stráň III. Navazuje tak na předešlé dva úspěšné projekty v této
lokalitě. „Splnili jsme všechny závazky a díky tomu mohou naši
klienti spokojeně bydlet. S čistým svědomím tak můžeme zahájit
další výstavbu,“ říkají zástupci společnosti Furud.
Projekt
zahrnuje
celkem
69 domů o velikostech 4+kk a 5+1.
Jde o osvědčené montované rodinné domy typu bungalov. Tyto domy
jsou u klientů velice oblíbené. Na
výběr máme několik osvědčených
typů rodinných domů k zajištění
ideálního bydlení pro rodiny s dětmi. V lokalitě dále vyroste šest vila-

domů se šesti byty od 1+kk a 2+kk.
Malometrážní byty budou cenově
velice atraktivní a tím dostupné
pro mladé lidi nebo naopak pro
seniory, kteří se stěhují za „svými
mladými“.
V lokalitě budou vybudovány
kompletní sítě, včetně veřejného
osvětlení, chodníků a komunikací

s finálním povrchem. Nemůže se
tedy stát, že lidé budou několik let
jezdit domů po blátě. Chybět nebude ani vzorový dům, který vám
ulehčí rozhodování.
Společnost FURUD a.s. působí
na Praze východ již řadu let. Díky
více než 150 realizovaným rodinným domům si získala dobrou
pověst, na které si společnost zakládá.

■ Pro své klienty nabízí i možnosti
výhodného financování.
■ Nabízené montované domy mají
energetickou třídu B a splňují vysoké standardy. Stále sledujeme
novinky na trhu a naše domy vylepšujeme a modernizujeme.
■ Pro první zájemce jsou připraveny zajímavé cenové BONUSY –
sledujte naše webové stránky, aby
vám nic neuniklo.

Pro krásné letní nevěsty…
Novinkou v nabídce MiaBella jsou
prvky venkova a folkloru. Tyto
tradiční prvky se projevují jak na
svatebních šatech, tak i na šatech pro
běžné nošení.
Nezapomínáme ani na družičky, pro které
máme oblíbené tylové TUTU sukénky v různých
barvách. Maminky si mohou pro své děti vybrat
z velkého množství bavlněných i šifonových šatiček.

Šaty šijeme na míru, a proto máte jistotu, že vám budou skvěle pasovat.
Přijďte si šaty vyzkoušet do showroomu
MiaBella.

Nová série právě vystavena
v Koupelnovém studiu ČERO v Louňovicích
Jde o novinku pro rok 2016 prestižního italského
výrobce Iris. Inspirací pro tuto kolekci jsou materiály z 30. let minulého století, kdy byly hitem barevné skleněné glazury. Obklady se vyznačují velkou
hloubku a skutečně výjimečnými barvami. Obdobnou sérii jsme u žádného jiného výrobce nenašli.
V naší vzorkovně v Louňovicích právě vystavujeme novinky velkoformátových obkladů a dlažeb. Najdete u nás expozici obkladů a dlažeb
ve velikosti 3 x 1,5 m ze série Maxfine designu
Onice od výrobce FMG či designové obklady
v rozměrech 240 x 80 cm a 120 x 60 cm. Přijďte
se na naší expozici podívat.

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

Letos v létě

cvičte

a čerpejte
výhody
vodního a
saunového
světa.

*
FURUD a.s., Centrum Lihovar Říčany, Barákova 237
tel.: 731 777 654 , e-mail: prodej@furud.cz, www.furud.cz
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Adresa: MiaBella, Na Skále 217
251 62 Svojetice, tel.: 724 162 383
www.miabella.cz

LETNÍ
FITNESS
PERMANENTKA

*

1690,Více na
www.aquapalace.cz
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Přijeďte na kole na řízek
Restaurace Na Statku v Jevanech má úctyhodnou tradici –
založena byla již v roce 1882. Od té doby zažila lepší i horší
časy. Nyní zde panují časy výborné.
„Bylo ovšem velice náročné
zajistit, aby takový složitý organismus jako je hospoda, dobře fungoval,“ říkají Jaroslav Huček a Pavel
Kadeřábek. „Pro nás je nejdůležitější, abychom všichni pracovali
jako tým – od uklízečky, servírek,
výčepního, kuchaře až po provozního; a každému zaměstnanci záleželo na dobré pověsti restaurace
a na spokojenosti hostů. Doufáme,
že se nám takový tým sestavit podařilo a všem svým zaměstnancům
děkujeme za dobrou práci.“

Rádi bychom poděkovali i všem
hostům za přízeň – štamgastům
i turistům, kteří přijdou jen jednou za rok, když v našem krásném kraji tráví dovolenou, ale
rádi se k nám vracejí. U nás mezi
hosty neděláme rozdíly. Stejně
si vážíme slavných a úspěšných
lidí, kterých žije v okolí mnoho,
i „obyčejných“ dělníků, jež u nás
třeba opravují chodníky a zaskočí na oběd.
Dobrá kuchyně je základ
Zakládáme si na tom, že se u nás
hosté dobře najedí. Porce rozhodně nešidíme a vaříme jídla „jako
od maminky“. Na jídelním lístku najdete klasiku jako svíčkovou, guláš, koprovku, španělské
ptáčky, kuřecí roládu, dršťkovou
polévku, ale například i zvěřinu
nebo tortilly s kuřecími stripsy.

NERISKUJTE S JEDNÍM KLÍČEM,
UMÍME VYROBIT KLÍČE
I OPRAVIT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

„Umíme“ i skvělé steaky a hamburgery. Za všechna jídla dáme
ruku do ohně, ale našimi největšími specialitami jsou křehký
vepřový řízek s domácím bramborovým salátem a pečená kachna s červeným zelím a knedlíkem.
Tyto dvě jídla máme na stálém jídelním lístku a lidé k nám na ně
jezdí ze široka daleka.

■ Po dobrém jídle přijde k chuti
dobré pivo – a to naše je fakt dobré. Absolvovali jsme školení v Plzni
a dokážeme se o pivo správně postarat.
■ Vítáni jsou u nás cyklisté, kteří
si mohou vychutnat občerstvení
na prostorné kryté terase stíněné
vzrostlými lípami, i rodiny s malými dětmi. Součástí oplocené terasy
je dětské hřiště.

AutokliceCZ jsou častou záchranou řidičů,
kteří ztratili klíče, přestalo jim fungovat
dálkové ovládání otevírání vozu, nebo se
třeba jejich vozidlo stalo cílem zlodějů
a systém byl poškozen.
Nabízíme možnost uspořádání svateb,
rautů, školení a kulturních akcí na sále
s kapacitou 90 míst.

■ Využijte příjemné ubytování
v klidné části Jevan, odkud vede
mnoho cykloturistických tras.
Ubytování nabízíme ve dvou pokojích a jednom apartmánu pro
šest osob. Každý pokoj má vlastní
sociální zařízení.
■ Jídlo vám rádi zabalíme s sebou
do termoboxu.

Restaurace Na Statku, Náměstí 327, Jevany, tel.: 321 678 175
e-mail: pavel.kaderabek@nastatkujevany.cz
www.nastatkujevany.cz, otevírací doba: Po –Čt 10.00 – 22.00
Pá – So 10.00 – 24.00, Ne 10.00 – 22.00.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SLUNNÉ ZÁTIŠÍ

Kunice u Prahy

DĚTSKÝ DEN
• zábavný program
• závody na koloběžkách o věcné ceny
• hlavní cena dětské kolo
• skákací hrad
• in-line bruslařská dráha
• malování křídou
• občerstvení a grilování

23. 7. 2016

od 10 do 15 hod.
Akce:

při podpisu rezervace
v den konání
scooter ZDARMA

ceny od 1.800,- Kč/m2
•
•
•
•
•
•

15 minut od Prahy po D1
výměry od 1050 m2
kompletní IS
mírný jihovýchodní svah
optická datová síť
Ladův kraj

Tel.: +420 608 141 859 | mail: antonin.stanek@rkevropa.cz | www.slunnezatisikunice.cz
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PRAHA

Kunice

Umíme toho hodně…
Naší prioritou je spokojený zákazník. Vyškolený
tým profesionálů zpracuje každý váš požadavek
či potřebu a ve většině případů to zvládneme
i na počkání. Výsledek naší práce je vždy 100%,
nemusíte se bát, nepotřebujete žádné odborné
znalosti, vše za vás zařídíme a rádi poradíme.
V případě jakéhokoliv problému či požadavku
stačí zavolat na naše číslo 773 114 421 a některý
z našich kolegů vám bude plně k dispozici.
Dokážeme též opravit zámky a spínací skřínky,
postavit zámky na klíč či podle zámku udělat klíče.
Opravujeme poškozené dálkové ovladače, měníme
obaly, opravujeme zámky od vozidel. Vše děláme na
nejmodernějším CNC stroji, kde jsou klíče originální
nikoliv kopie. Klíče se systémem IMMO se kopírují
(klonují) programovacím zařízením, nebo se programují přímo ve vozidle, za pomoci diagnostiky.

Co dělat při ztrátě klíče
• stačí zavolat na naši tel. linku 773 114 421
a mít po ruce technický průkaz
• náš technik potřebuje znát vozidlo, model,
typ a rok výroby
• předložíme kalkulaci pro stanovení cílové
ceny služby, kterou požadujete
• automobil bez poškození otevřeme
• zajistíme odtahovou službu do místa našeho
servisního střediska (pokud je to možné, vše
provedeme na místě, aby zákazník ušetřil na
odtahu vozidla)
• realizujeme demontáž a zpětnou montáž
zámků (nutné pro výrobu či přestavbu mechanického klíče)
• uděláme opravu, vyčištění, výměnu vadných dílů zámků (např. při poškození při
pokusu o odcizení, nebo běžném opotřebení)
• uskutečníme demontáž a zpětnou montáž
elektronických jednotek (potřebné pro naprogramování transpondéru klíče)
• provedeme demontáž starých alarmů, nebo

přídavných imobilizérů pro zprovoznění automobilu
• prověříme kompletní diagnostiku automobilu, pro vyloučení možných dalších závad
Každý problém, který se vyskytne na všem
voze je řešitelný, pouze je třeba obrátit se na
správné odborníky... a to jsme MY.
Přejeme vám spoustu šťastných kilometrů.
Váš tým AutoklíčeCZ :)

AutokliceCZ.cz
Provozovna: budova STK (1. patro)
Kolovratská 2020, Říčany
autoklicecz@seznam.cz
Osobní odběr po dohodě: po-čt 9-17 h, pá 9-16 h
www.autoklicecz.cz
Tel.: 773 114 421

Nabízíme komplexní správu nemovitostí
Společnost KESO Praha spol. s r.o., která má provozovnu v Říčanech,
poskytuje již 17 let komplexní služby v oblasti správy nemovitostí. Díky
našim dlouholetým zkušenostem a profesionálnímu týmu dokážeme
klientům nabídnout veškeré služby spojené s provozem nemovitostí
– a to od vedení účetnictví, technického servisu, úklidu, zajištění
požární ochrany, revizí zařízení až například po opravy a údržbu domu.
Naše společnost zajišťuje správu nejen bytové domy, ale i obchody,
administrativní objekty a výrobní provozy.

Vedení účetnictví
Naše společnost nabízí kompletní
vedení účetnictví spojené s provozem nemovitostí. Tuto službu využívají především bytová družstva
a společenství vlastníků. Díky nám
budete mít vše profesionálně zpracováno a pod kontrolou, včetně
přehledu o úhradách záloh na služby spojené s provozem nemovitosti
a jejich ročnímu zúčtování.

pravidelně provádět např. revizi přenosných hasicích přístrojů, hydrantů, požárních ucpávek, požárních
klapek a protipožárních dveří. Zanedbání požární ochrany může mít
pro majitele nemovitosti nepříjemné
následky. Zajistíme Vám dodávku,
montáž i pravidelné revize veškerého protipožárního vybavení včetně
pravidelných preventivních prohlídek osobou odborně způsobilou.

Majitelé nemovitostí nesmí zanedbat požární ochranu
V oblasti požární ochrany je odpovědnost majitelů nemovitostí vymezena zákonem, který obsahuje řadu
povinností. Mimo jiné musí zajistit,
že objekt bude vybaven správnými
hasicími prostředky a zajistit požární preventivní prohlídky. Je nutné

Zajistíme revize technického zařízení objektů
Ať už vlastníte bytový dům, sportovní halu, obchod či výrobní provoz,
rádi pro vás zajistíme kompletní
a odborný servis technického vybavení včetně odstranění závad. Co to
znamená? Například provedeme
revize a prohlídky plynových rozvo-

dů a plynových zařízení, tlakových
nádob, elektrických rozvodů a hromosvodů nebo nejrůznějších elektrických spotřebičů. Díky nám již nemusíte sledovat lhůty revizí, abyste
je nepropásli – vše zařídíme za vás.
Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci
Je obor velmi široký. Těžko někdo
může požadovat, abyste byli odborníky nejen ve vašem předmětu podnikání a současně plnohodnotně zajišťovali pro své zaměstnance bezpečné

pracovní podmínky v souladu se všemi aktuálními souvisejícími právními
a ostatními předpisy. Dle zákoníku
práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit bezpečné pracoviště pro
své zaměstnance a neustále vyhodnocovat a odstraňovat rizika spojená
pracovním procesem. Vyhodnocení
rizik mohou provádět pouze osoby
odborně způsobilé v prevenci rizik dle
zákona č. 309/2006 Sb. I v této oblasti Vám poskytneme odborný servis
a zajistíme plnění všech požadavků
daných aktuálně platnými zákony.

Sdělte nám vaše požadavky a my vám připravíme balíček služeb na míru. Kontakt: KESO Praha spol. s r.o.
Černokostelecká 1623, Říčany, tel.: 323 621 316
mob.: 602 220 063, e-mail: keso@keso.cz
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Běžné pojištění majetku a odpovědnosti vám nabídne každá
pojišťovna. Generali nabízí více a za výhodnou cenu…
Do nové říčanské agentury pojišťovny Generali si klienti našli cestu velmi rychle a rádi se sem
vracejí. Je to nejen díky kvalitním produktům pojišťovny, ale oceňují také poctivý přístup vedoucí
pobočky Mgr. Izabelly Halla. „Jsem vždy ochotná svým klientům pomoci a dobře poradit.
Mnohdy sedím v kanceláři přesčas, ale za to se nemusím bát své klienty potkat na ulici.“
U nás můžete platit kartou
Potřebujete uhradit splátku pojištění nebo provést jakoukoliv jinou platbu pro pojišťovnu?
Nyní na naší pobočce můžete platit bezhotovostně platební kartou.
Cestovní pojištění 2016
Navýšili jsme limity pojistného plnění až na 100
milionů Kč. Nabízíme možnost sportovního pojištění včetně sjíždění divokých řek, horolezectví
a dalších adrenalinových aktivit, pojištění přenosné elektroniky a sportovního vybavení.

Občas offroad, stále online.
Nový Tiguan. Život bez hranic.
Nový Tiguan Vám dopřeje svobodu pohybu, ať už míříte do online světa, anebo mimo cesty.
Volitelný systém 4MOTION Active Control nabízí čtyři jízdní profily, které si poradí prakticky s každým terénem.
Charakter SUV podtrhuje rovněž sebevědomý design. V novém Tiguanu vyzařuje síla z každého detailu.
www.novytiguan.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen TUkas a.s.
Štěrboholská 391, 120 00 Praha 10, tel.: 272 072 234, 272 072 217, www.tukas.cz, e-mail: volkswagen@tukas.cz

Cyklisty zveme na pivo,
na guláš a děti na českou
točenou zmrzlinu
Restaurace Hotel Praha, která se nachází
na návsi na Vyžlovce, vás zve na tradiční
poctivou českou kuchyni. Dobré jídlo si
můžete vychutnat na klidné zahrádce
mezi vzrostlými lípami. V současné době
připravujeme oplocené malé hřiště pro děti.

Gulášek a španělské ptáčky
Během obědů se můžete spolehnout na naši
poctivou kuchyni za dobré ceny. Na nic si ne-

hrajeme a vaříme to,
co umíme. Snažíme
se, aby jídla u nás
chutnala pokaždé
stejně, což v mnoha
restauracích není.
A co si u nás hosté
nejvíce oblíbili? Naše
speciální velké španělské ptáčky, vepřové výpečky nebo Staročeský talíř,
na kterém najdete tři druhy knedlíků a vepřové maso s klobásou a dále náš guláš, který
vaříme čtyři a půl hodiny. Oblíbené jsou i naše
grilované speciality, které připravujeme na
profesionálním grilu.
Uspořádáme svatební oslavu
V restauraci funguje i společenský sál, který je
vhodný k pořádání nejrůznější společenských
akcí včetně svateb, oslav narozenin, plesů, firemních večírků. Sál lze využít i pro sportovní
akce jako tělocvičnu nebo jako zkušebnu pro
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Ochraňte své podnikání
Neváhejte a využijte výhodné pojištění pro podnikatele TopGEN. Pojišťovna Generali pro vás připravila celkem šest atraktivních balíčků, díky kterým se
vám cena pojištění může snížit až o polovinu. Přijďte se přesvědčit, rádi vám sestavíme ideální řešení,
které ochrání vaše podnikání před všemi riziky.
Pro koho jsou tyto balíčky určeny?
■ Provozujete kadeřnictví, pedikúru, manikúru
či jiné služby?
■ Vlastníte autoservis či autodílnu s lakovnou?
■ Provozujete kavárnu, restauraci, hotel či cateringovou společnost?
■ Máte obchod či provozovnu?
■ Máte pronajatou kancelář nebo ji naopak pronajímáte?
Pojištění majetku je důležitý předpoklad stability firmy. Nepodceňujte připojištění odpovědnosti - podle zákona podnikatel odpovídá za
škodu, která nastala někomu jinému v důsledku
jeho podnikatelské činnosti.

Představte si, že…
■ Na zákaznici ve vašem obchodě spadne uvolněný regál a zraní ji. Zákaznice má právo žádat
náhradu újmy na zdraví.
■ Špatně zkontrolujete přívod vody a vyplavíte
prostory, jež si pronajímáte. Máte povinnost
uhradit majiteli nemovitosti škodu.
■ Při servisu vozu poškrábete vy nebo váš učeň
kapotu či rozbijete sklo vozidla. Jste povinný
uhradit škodu.
■ Vaše zákaznice si u vás v provozovně odloží kabát či deštník a při odchodu zjistí, že byly odcizeny. Vy máte povinnost zákaznici nahradit škodu.
Může se stát cokoliv, a proto
buďte připraveni. I drobná
škoda či nepozornost vám
může znepříjemnit podnikání a poškodit dobrou pověst.
Kde nás najdete: Masarykovo nám. 64/29
Říčany, mobil: 734 256 779, e-mail:
izabella_halla@generali.cz, www.generali.cz,
Pobočka otevřena: Po 9.00 – 16.00 hod., ÚT
9.00 – 14.00 ST 14.00 - 17.00 hod. Od září otevřeno 5 dní v týdnu. Na Facebooku nás najdete
na stránce Generali Pojišťovna Říčany.

Jak vyzrát na letní sluníčko AKADEMICKÝ MULTIŽÁNROVÝ
FESTIVAL A-FEST IN PARK
a nežádoucí hmyz?
druhý ročník
Letní slunce a teplo vítáme, ale někdy ho může být až moc. Jindy
můžeme pociťovat i občasný nedostatek soukromí, pokud máme
velká okna nebo prosklené plochy. Jak si s tím poradit? Řešením
je volba správné stínící techniky.

hudební kroužky. V sále funguje kulečník,
stolní tenis a šipky.
Ubytování z dobré ceny
Restaurace Hotel Praha nabízí ubytování za
dobré ceny s možností plné penze i polopenze.
Pokud chcete v této malebné obci s přírodním
koupalištěm u rybníka strávit dovolenou, je ubytování v Restauraci Hotelu Praha s kapacitou
50 lůžek ideální volbou.
Kontakt:
Restaurace Hotel Praha
Na Návsi 10, 281 63 Vyžlovka
tel.: 775 405 905,
www.ubytovani-hotel-vyzlovka.cz
Facebook

Vnitřní a venkovní stínění
Naše firma S.O.S. OKNA s.r.o. nabízí několik typů stínění domácností a my vám profesionálně dokážeme poradit s výběrem. Byt můžete
ochránit stíněním venkovním nebo
vnitřním, příp. i jejich kombinací.
Především pro slunné letní měsíce
je ideální exteriérová stínící technika. Venkovní rolety umožňují stínit,
zabraňují přehřívání interiéru, snižují prašnost, hlučnost a v případě
vaší nepřítomnosti jsou i překážkou
pro nevítané návštěvníky. V zimě
pak fungují jako dodatečná tepelná
izolace a při nepřízni počasí i jako
ochrana oken.
Vnitřní stínící prvky jako jsou
vertikální a horizontální žaluzie či
textilní roletky v sobě kombinují
estetičnost, funkčnost a snadné
ovládání a lze je zabudovat v podstatě kdykoliv.

Sítě proti hmyzu
Nejen do oken, ale také do dveří
jsou vhodné sítě proti hmyzu. My
nabízíme kvalitní sítě s dlouhodobou životností, v široké škále
barev, ať se již jedná o pevné nebo
rolovací sítě. Zajistíme zaměření
i montáž sítí, na vás je jen výběr
způsobu jejich uchycení.
Říčanskou vzorkovou prodejnu S.O.S. OKNA s.r.o. můžete
navštívit po telefonické domluvě a osobně si objednat
pozáruční servis, opravu
oken a dveří, měření tepelné
prostupnosti, stínící techniku
či sítě proti hmyzu.

S.O.S. OKNA s.r.o.
OC Lihovar, Barákova 237, Říčany
Tel.: 776 608 738
E-mail: vanek@sosokna.cz
www. sosokna.cz

Průhonický park a zámek
sobota 3. září 2016

Srdečně vás zveme na cestu napříč
různými žánry, od vážné hudby přes
jazz a chansony až po rock a heavy
metal. V areálu Průhonického parku
naleznete tři scény, rozdělené podle
žánrů (Rytířský sál, Malé nádvoří
a Podalpinská louka) a těší se na vás na tři desítky kapel. Vstupné
na koncert v ceně vstupenky do Průhonického parku.
Info: katerina.polakova@ibot.cas.cz

Louňovice u Mukařova,
u silnice Kutnohorská,
na první hrázi
tel.: 606 494 939
723 516 513
Po-So 9-17 h, Ne 9-12 h
trvalky, letničky, bylinky, okrasné keře
a stromy, zahradnické potřeby,
prodej živých konzumních ryb
prodej uzených ryb
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BAZAR
– ZASTAVÁRNA
ŘÍČANY
Výkup širokého sortimentu
zboží včetně zlata ihned za

HOTOVOST
- PENÍZE NA RUKU!!!
Půjčujeme peníze oproti
zástavě (věci všeho druhu,
bližší info po telefonu)

tel.: 604 177 068

Pod Lihovarem 1, Říčany

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

MALÍŘI
MALÍŘI
lakýrníci
lakýrníci

tapetáři
tapetáři

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

Elektro
instalace
revize

montáže, opravy
rekonstrukce
poradenství

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

INSTAL
KLUB
INSTAL
KLUB

Vančura
Vančura SOLÁRNÍ SYSTÉMY

VODOINSTALACE
TOPENÍ
VODOINSTALACE,
TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
Rychle,
Tel.: 603 525 617
TEPELNÁ
ČERPADLA
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603
525many74@seznam.cz
617
kvalitně a ekonomicky:
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ
STUDNÍZAHRAD
www.instalklub.praha-cz.com AUTOMATICKÉ
• hrubé stavby a základové desky Email:vancura.m@quick.cz
ZÁVLAHY
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
www.instalklub.praha-cz.com
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

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

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

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

OPRAVY automatických PRAČEK zn. Whirlpool, Ignis, Philco atd.
Spolehlivost, rychlé jednání. J. Marek, Doubravčice 128

Tel.: 603 329 940

DOVOZ VODY/ ODVOZ ODPADNÍCH VOD (jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 Tomáš Rychta – Štíhlice

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

ZŠ Stříbrná Skalice,

okres Praha-východ, přijme
od školního roku 2016/2017
kvalifikovaného učitele/ku
českého jazyka na 2. stupeň.
Nabídky s životopisem zasílejte na:
boubinova@zsskalice.cz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky
Zakládání
a údržba zahrad
sekání trávy, vertikutace...

731 160 030

www.zahradypittner.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
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PŘENECHÁM ZAVEDENÝ OBCHOD
s módními doplňky (včetně zařízení), přímo na náměstí
v Kostelci n. Č. lesy.

Tel.: 604 38 64 33

KEL
NA S
VÝMĚ RMA
A
ZD
VOZU
ČENÍ
J
Ů
A ZAP DARMA
Z

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

777 035 666

KARMA

ČESKÝ BROD a.s.
přijme

HLAVNÍ ÚČETNÍ
info: kuklova@karma-as.cz
STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA
- SEŘIZOVAČE LISŮ
SEŘIZOVAČE A OBSLUHU
LASERU A VYSEKÁVACÍHO
STROJE

www.oploceni-ploty-pletivo.cz

LAKÝRNÍKA
OBSLUHU NA SMALTOVNĚ
A LAKOVNĚ
Výuční list a praxe výhodou.
Tel.: 602 318 179, 321 610 540
e-mail: petru@karma-as.cz

Přijmeme

truhláře na HPP
nebo živnost.
Provozovna ve Zvánovicích.
Možno nastoupit ihned.
mobil 603 203 559
www.TruhlarnaProchazka.cz

Přijmu řidiče

na kontejnerovou
Avii a strojníka na
pásový minibagr v jedné
osobě. Profesní průkaz
a bezúhonost
podmínkou.
Nejraději z okolí Říčan
možno i důchodce
nástup dle dohody.
Dále přijmu strojníka na
kolový bagr CAT M 318.

Tel.: 777 322 134
Podpora prodejny
- Říčany

Areál Oáza Říčany přijme do
hlavního pracovního poměru
správce areálu. Uvítáme
zkušenosti na obdobné pozici,
časovou flexibilitu, vlastnosti
kutila, vztah ke sportu.
Požadujeme spolehlivost,
řidičský průkaz skupiny B
(aktivní řidič), manuální zručnost,
pracovitost, ochotu pracovat
o víkendech.
Nástup od září 2016
nebo dle dohody.
V případě zájmu volejte pana
Jakuba 731 192 109.

DOMOV
PRO SENIORY
SVĚTICE
Praha-východ
PŘIJÍMÁ KLIENTY

Nabízíme až 20.000 Kč
Práce ve stoje, nutný výpis z RT.

příjemné prostředí
odborná péče
registrovaný poskytovatel

tel.: 800 111 112

Info: J. Havlíčková

e-mail: nabor@m2c.eu
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MŠ klasického životního stylu
pro dě� 2-7 let bez ohledu na
bydliště. Přihlášení kdykoliv,
možnost zkrácené docházky.
- CELOPRÁZDNINOVÝ PROVOZ -

Přijímáme i dě� ze státních
školek. Po-pá 6:30-17:00 h
DOUBRAVČICE (Český Brod)
605 878 825, 730 332 030
www.ms-lednacek.cz

Pro osoby se
• zdravotním postižením:
mentální postižení, tělesné vady,
smyslové vady, duševní onemocnění
• zdravotním znevýhodněním: epilepsie, cukrovka, astma
apod., které jedincům dlouhodobě stěžují podmínky na
trhu práce a které jsou zároveň
• v evidenci Úřadu práce nebo
• jsou v produktivním věku a nejsou zaměstnané (ani OSVČ)
a současně ani vedené na ÚP,
otevíráme PROGRAM NA PODPORU OSOB OPAKOVANĚ
SELHÁVAJÍCÍCH NA PRACOVNÍM TRHU. Obsah:
psychoterapeutické poradenství, pracovní stáž a pomoc při
zprostředkování pracovního místa. Program je určen osobám
s trvalým místem pobytu Praha-východ. Zahájení od září 2016;
Říčany, Olivova 49 a Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 39.
Přihlášky na tel. 725 830 830 nebo modredvere@modredvere.cz.
SLUŽBY PROGRAMU BUDOU POSKYTOVÁNY ZDARMA

VIP

Restaurant U Jarešů - Kozojedy

Rekreační domek - Menčice

tel.: 732 964 190, 731 150 686

Nabízíme k prodeji zateplený zděný
rekr. domek s možností celoročního
bydlení v Menčicích u Všestar.
Už. plocha 42 m2, mírně svažitý
jižně orient. pozemek 405 m2.
Klidná lokalita, les, příroda.
Cena 1 790 000 Kč,
možno financovat hypotékou.

Zemní práce

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

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz

Ing. Jana Karlachová
realitní makléř

+420 606 792 574
jana.karlachova@re-max.cz
www.janakarlachova.cz
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o 14 dní!

NOVÁ MŠ PITKOVICE,
HLÍVOVÁ 303/4
s termínem otevření 1. 9. 2016
přijme

učitelky MŠ na plný úvazek
Požadavky: odpovídající pedagogické
vzdělání, čistý TR, iniciativa,
spolehlivost, samostatnost, kreativita,
schopnost týmové práce, empatický
vztah k dětem.
Nástup: 15. 8. 2016
Nabízíme: příjemné pracovní prostředí
v nové MŠ, možnost osobního
ohodnocení a stravování v objektu MŠ.

evěné pergole? Těšíte
ním altánu? Všechna
bchod DŘeVO prO DŮM,
va.

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

Možnost zajištění ubytování!
Kontakt: 602 945 812

2

elen

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

www.ondrejov.com

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

420 Kč + DPH
za m³
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva

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

vá 279, 251 62 Mukařov

777 322 135

objednávky: osobně na adrese Strančice Hrdinů 381
Nově otevřená
Po-Pá 7:00-15:00, Prodej
602 330
603, ServIS
BETON
Strančice
s. r. 604
o. 223 325

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

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

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

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

Čenda úklid
betonstrancice@cmail.cz

nabízí uložení
bioodpadu po tel.
dohodě pro soukromé
osoby i firmy.
Odvoz lze zajistit.
Dále nabízíme
prodej tříděné
zahradní zeminy.

– úklid oken, koberců, sedaček či pravidelné úklidy kanceláří, domů.
www.betonstrancice.cz
Úklid provádíme profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím
Tel.:plísním.
777 322 134

100

ww.mefo.cz
736 452 405

KOMPOSTÁRNA
SRBÍN

betonárka

vokátní kancelář
etra Háje, praha 4
veškeré právní služby
čanům a podnikatelům
ské, trestní právo, vymáhání
dávek, smlouvy, rozvody,
ivné, bytové záležitosti,
, exekuce, převody bytů do
všech dalších úkonů, atd.
tel.: 606125069
ail: causa@cmail.cz

kamenictvijordan@seznam.cz

KONTAKT:

klára

95
75

25
5
0

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

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
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INSTALATÉRSTVÍ
Josef Doskočil

drobné stavební, zemní
a vodoinstalační práce
tlakové i mechanické
čištění
montáže a rekostrukce
potrubí
revize potrubí kamerou


Instalatérství - J. Doskočil
Benešov
pepa.doskocil@seznam.cz

603 768 944

Kontaktujte nás
na e-mailech:

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

... pro Váš dům přímo od vý robce

garážová vrata
předokenní rolety
vjezdové brány
–SINCE 1987–

dealer
...

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

venkovní žaluzie
plotové výplně

Říčany 774 224 878

ricany@rollo.cz

11.09.15 17:36

www.rollo.cz
30 | Zaprazi.eu

Zaprazi.eu | 31

CENTRUM
VALOUŠEK
CENTRUM
VALOUŠ
CENTRUM
VALOUŠEK

jen v rodinné firmě se budete cítit jako doma
jen
v rodinné
firmědoma
se budete cítit ja
jen v rodinné firmě se
budete
cítit jako

byste chtěli jet na
Taky jet
byste
Taky
byste
chtěli
na chtěli jet na
upy, na
chatu
nebo
nákupy,
na chatu nebo
nákupy,
na chatu
nebo
ýlet novým
autem?
na výlet
novým autem?
na výlet novým
autem?

NOVÉ VOZY OD 199 990 Kč !
NOVÉ
OD
NOVÉ VOZY
OD VOZY
199 990
Kč199
! 990 Kč !

ZÁRUKA 5 LET !
5 LET !
5 ZÁRUKA
LET
! NAVÍC!
PRAZE 4 NA CHODOVĚ! TADYZÁRUKA
DOSTANETE VŽDY
NĚCO

on

V PRAZE 4 NA
CHODOVĚ!
TADY
DOSTANETE
VŽDY NĚCO N
V PRAZE 4 NA CHODOVĚ!
TADY
DOSTANETE
VŽDY
NĚCO NAVÍC!
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