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Zprávy z obcí (str. 7)
Společnost DŮM KOTLŮ 
informuje: stát nařizuje 
revize kotlů na tuhá paliva.

potápění nevidomých 
se uskutečnilo
v Říčanech
Info pro vás (str. 23)

OPEN GATE 
v Babicích zahajuje 
již 12. školní rok 
a loňské skvělé 
výsledky tamních 
studentů opět 
potvrdily její 
vynikající pověst. 

Info pro vás (str. 31)
Nechte se rozmazlovat 
v kosmetickém salonu Vitalbody, 
který najdete v resortu Park 
Holiday v Praze-Benicích. 
Vyberte si z úžasných masáží, 
kosmetických a relaxačních 
ošetření, či výživového 
poradenství. Jen pro vás salon 
Vitalbody připravil 20% slevu na 
thajské masáže, nebo základní 
kosmetickou péči.
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Tiráž

Milí čtenáři!
Děkujeme vám za přízeň a doufáme, že vám bude 
říjnové Zápraží ku prospěchu. V časopise tradičně 
najdete spoustu užitečných informací a také pozvánky 
na akce. Určitě si nenechte ujít zajímavý program 
uhříněveského Divadla U22, které pro vás každý měsíc 
připravuje atraktivní divadelní hry, pohádky pro děti, 
koncerty, přednášky, tvořivé kavárny a další akce pro 
širokou veřejnost. 19. října se můžete těšit například 
na koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy. Tato 
přední česká kapela, která se během let odchýlila od 
původního moderního bluegrassu k nadžánrovému 
výrazu, slaví již čtvrt století na scéně. Důvod k oslavě 
má i Pavel Lohonka Žalman, kterému bude letos 70 
let. Jeho koncert, který nese název 70 JAR, se uskuteční 
v Divadle U22 2. listopadu. Během něho představí 
i svou pozoruhodnou knihu 70 jar písní a povídání.

Krásný podzim přeje Helena Vlnařová, 
šéfredaktorka Zápraží

Úvodník
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Fiat s

500X je tu!

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

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

Větší, Výkonnější,
 ideální pro rodinu
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 İ tel. 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz

339 900 Kč.

Inzerce

tradiční výlovy rybníků na jevanském potoce
Jevany, Vyžlovka - Výlov 

Jevanského rybníka je naplá-
nován na 21. 10. (pátek) s pro-
dejem ryb pod hrází rybníka 
v Jevanech. V nabídce k prodeji 
budou kapři a v malém množ-
ství štiky a býložravá kaprovitá 
ryba amur bílý. 

Dalším výlovem určeným 
pro veřejnost bude výlov 
Vyžlovského rybníka v sobotu 
5. listopadu. Také zde budete 
mít možnost zakoupit vylovené 

ryby. Stejně jako v předchozích 
letech se můžete těšit na stylové 
občerstvení z vylovených ryb. 
Veřejnost bude mít možnost 
sledovat výlov z hráze rybníka 
a za doprovodu rybářů si pro-
hlédnout rybolovnou techniku 
zblízka. 

Vozidla zaparkujte v obci a po-
dél silnice z Vyžlovky do Jevan. 
V žádném případě nevjíždějte do 

křižovatky u rybníka a na hráz. 

Petru zdar, hezké zážitky z výlovů 

vám přejí zaměstnanci a vedení 

Školního lesního podniku v Kos-

telci nad Černými lesy.

sportovní den na zbrusu novém hřišti
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Zprávy z obcí Zprávy z obcí

ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu 
z ceny montáže

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

www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA
4 ROKYŽALUZIE 

SUCHÝ
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Týká se 
m a t e ř s k ý c h 
a základ-
ních škol, 
z á k l a d n í c h 
uměleckých 
škol a také 

volnočasových kroužků napříč 
celým regionem. Do plánování se 
zapojilo 52 obcí Říčanska a navíc 
i obec Průhonice. „Projekty MAP 
jsou realizovány v celé republice 
a jsou financovány ministerstvem 
školství v rámci evropských do-
tací,“ vysvětluje vedoucí projektu 
Ludmila Třeštíková. 

„Zahájení projektu MAP před-
cházela náročná příprava. Říčan-
sko v tomto směru mělo velkou vý-
hodu, protože jsme přímo navázali 
na projekt „Meziobecní spoluprá-
ce“, který školství v regionu ozna-
čil jako prioritu. Velmi mě těší, že 
se všechny „naše“ obce i školy ak-
tivně pustily do spolupráce a mohli 
jsme tak jako jedni z prvních v re-
publice projekt spustit.“

Co je cílem MAP?
Zaměření se týká doslova všeho 
kolem našich škol. Prioritou je sa-
mozřejmě rozšiřování kapacit ma-
teřských a základní škol a investice 
do budov a zahrad, ale do roku 
2023 chceme mít na Říčansku pře-
devším školy kvalitní s moderním 
zázemím a vzdělanými pedagogy. 
Důležitá je i široká nabídka nefor-
málního vzdělávání a podpůrných 
služeb, jako jsou pedagogicko-
-psychologické nebo logopedické 
poradny. 

Spolupráce a komunitní projed-
návání je jádrem projektu?
Ano, pro kvalitní strategii je potře-
ba široké spolupráce všech, kte-
rých se to týká. U jednoho stolu se 
u nás scházejí starostové obcí, ře-
ditelé škol i volnočasových organi-
zací, ale také rodiče, a spolupracují 
i samotné děti a žáci. Pozvali jsme 

také odborníky na inkluzi, psy-
chology a profese, pečující o děti 
se specifickými potřebami. Vedle 
toho jsou zde i specialisté, kteří se 
věnují nadaným dětem. Máme po-
cit, že se chytrým a talentovaným 
dětem věnuje méně pozornosti 
a přitom právě oni jsou pro naši 
budoucnost tolik důležití. 

Navrhli jsme pracovní skupiny 
a vymysleli systém práce, který 
dobře funguje. Jedním z důležitých 
výstupů je Strategický rámec MAP 
pro rozvoj školství na Říčansku.

Co tento dokument obsahuje?
Vytyčuje cíle, které bychom měli do 
konce roku 2023 zvládnout. Potře-
by jsme soustředili do čtyř pilířů. 
Strategický rámec MAP dále obsa-
huje zásobník asi 400 investičních 
projektů, které se týkají výstav-
by nových škol, bezbariérových 
úprav, vybavení specializovaných 
učeben nebo výstavby sportovišť 
a zahrad, které zoufale chybí téměř 
v každé škole a školce. 

Co je prvním pilířem Strategické-
ho rámce MAP?
Prioritou je zajištění dostatečné 
kapacity a infrastruktury ZŠ, MŠ 
a jídelen, družin a zázemí. Víme, že 
během krátké doby budeme muset 
zajistit až 1 800 nových míst v zá-
kladních školách. To je obrovské 
číslo, které stanovuje demografic-
ké studie Říčanska, resp. prognóza 
se kterou by měly jednotlivé obce 
pracovat a odpovědně uvažovat 
o svém dalším rozšiřování a nové 
výstavbě. 

Máte zmapováno, kde všude by 
měly vyrůst nové školy nebo se 
navyšovat kapacita?
Nyní se pracuje na nástavbě školy 
v Kamenici, kde vzniká 5 nových 
tříd. Svoji velkou školu postupně 
budují Sulice, letos otevírali dru-
hou ze čtyř etap. O dotaci z MŠMT 
na výstavbu nové školy usiluje On-

dřejov a budování celé nové školy 
se nevyhnou ani Říčany. Kritickou 
situaci s nedostatkem míst řeší 
Kostelec nad Černými lesy, svoji za-
tím prvostupňovou základní školu 
plánuje obec Vyžlovka a o projektu 
velké společné svazkové školy uva-
žují Louňovice, Svojetice, Teho-
vec, Štíhlice a Babice. Další třídy 
by měly vzniknout v Čestlicích, ve 
Světicích nebo Kunicích. Obecně 
lze říci, že v našem regionu není 
škola, která by neprošla navyšová-
ním kapacity a drtivá většina z nich 
je již na svém maximu.

Kde však brát na stavbu nových 
škol peníze? Pomůže MAP ob-
cím k získání dotací?
Být nápomocni při získávání do-
tací z Evropských i národních 
fondů je naší prioritou. Nyní lze 
žádat o dotaci z IROP, minister-
stva školství a ministerstva finan-
cí. Platný a schválený strategický 
rámec MAP je jakousi vstupní jíz-
denkou, bez něj žádat nelze. S ko-
legyní Monikou Žilkovou jsme 
navíc připraveny aktivně školám 
s žádostí o dotace pomoc. V rám-
ci tzv. šablon poskytují zdarma 
školám konzultace také místní 
akční skupiny.

Jaké jsou další pilíře Strategické-
ho rámce MAP?
Druhým pilířem je rozvoj poten-
ciálu každého dítěte, třetím za-
jištěním kvality vzdělávání a po-
slední oblast je věnována rozvoji 
ZUŠ a neformálního, zájmového 
vzdělávání. Každá priorita spolu 
souvisí. Nemůžeme se v rámci in-
kluze náležitě věnovat dětem se 
specifickými požadavky na vzdě-
lávání ani nadprůměrně nadaným 
žákům, když nemáme bezbariéro-
vé školy a dobře vybavené učebny. 
A samozřejmě potřebujeme i kva-
litní pedagogy, kterých je v našem 
regionu nedostatek a navíc jsou 
nadměrně zatěžováni nejrůzněj-

šími administrativními úkony 
a ohroženi syndromem vyhoře-
ní. Ve Strategickém plánu jsme 
pro učitele vytipovali celou řadu 
podpůrných opatření. Například 
vzdělávání, stáže nebo mentoring, 
navrhli jsme i možnost služebních 
bytů, a také zavedení podpůrných 
profesí – pomoc učitelům od nepe-
dagogických úkonů. 

MAP se věnuje i oblasti rozvoje 
potenciálu žáků. Jak docílit, aby 
si každé dítě našlo správné uplat-
nění, ve kterém by bylo spokoje-
né a také úspěšné?
S tím velmi souvisí nutnost zkva-
litňování výuky na druhých stup-
ních. Je potřeba vybudovat od-
borné učebny, ve kterých by žáci 
rozvíjeli nejen jazykové nadání, 
ale například i přírodovědné 
znalosti a technické dovednosti. 
Rádi bychom podpořili i propo-
jování výuky s praxí – např. tan-
demovým vyučováním, kdy spolu 
hodinu vedou učitel a odborník 
z praxe. Na žáky dobře působí 
i zapojování do dění a rozhodo-
vání ve škole nebo i v obci. To již 
pilotně zkouší školy v Říčanech, 
kdy žáci v rámci participativního 
rozpočtování navrhují a rozho-
dují o vlastních projektech. A sa-
mozřejmě nezapomínáme ani na 
podporu kariérového poraden-
ství a spolupráci se Středočes-
kým krajem, který je zřizovatel 
škol středních.

Z čeho máte největší radost?
Těší mě skvělá spolupráce s ob-
cemi i školami, díky které jsme 
se zařadili mezi nejlepší MAP 
v republice a z ostatních regionů 
k nám jezdí pro rady. Děláme prá-
ci, která má smysl, protože vzdělá-
vání a výchova dětí je podle mého 
to nejdůležitější. V neposlední řadě 
mám radost se setkání s fajn lidmi, 
kterých je naštěstí v našem školství 
dostatek. 

děláme práci, která má smysl, protože  
vzdělávání a výchova dětí je to nejdůležitější
na začátku letošního roku byl v Říčanech zahájen projekt 
Map neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který je 
zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí do 15 let.

máme celkem tři možnosti
Kostelec n. Č. l. - S nedostatkem 

míst v základní škole se potýkají 
i v Kostelci nad Černými lesy, který 
má ve své spádové oblasti jedenáct 
obcí. Kapacita školy již byla navý-
šena do svého maxima, a to i za 
cenu, že chybí samostatné prosto-
ry pro družiny a učitelé museli ože-
let sborovnu. „Rozhodně nechce-
me jít cestou výpovědi spádových 

smluv,“ vysvětluje starosta Jiří Ka-
houn. „Máme celkem tři možnosti 
jak situaci řešit. Připravili jsme 
projekt na výstavbu kontejnerové 
přístavby pro čtyři třídy. Na tuto 
investiční akci jsme žádali v minu-
lém roce o dotaci, ale bohužel jsme 
neuspěli. Další možností je upravit 
budovu bývalé školy v Olešce, kde 
se nacházejí dvě třídy a tělocvična. 

Toto řešení je finančně nejméně 
náročné, ale děti by musely dojíž-
dět. V úvahu přichází i rekonstruk-
ce budovy bývalého mlýna, která je 
v majetku města. Bohužel je tento 
objekt přes čtyřicet let opuštěný 
a nachází se ve velmi špatném sta-
vu. Případnou rekonstrukci navíc 
ztěžuje fakt, že se objekt nachází 
v městské památkové zóně.“

Co vám přinesl projekt MAP?
Přínosem je určitě možnost setká-
vání se s ostatními starosty a sta-
rostkami a sdílení informací. Díky 
MAP jsme se například byli podívat 
v Sulicích, kde úspěšně budují kon-
tejnerovou školu. Jejich zkušenosti 
se nám budou určitě hodit. A samo-
zřejmě doufáme, že nám kancelář 
MAP pomůže v získání dotací.

V září byla slavnostně otevřena devítiletá ZŠ v Sulicích s kapacitou 270 žáků. V budově 
se nachází 9 kmenových tříd, jedna odborná učebna (fyzika, chemie a biologie), 
počítačová učebna společně s knihovnou a tělocvična. Samozřejmostí je veškeré 
sociální zázemí, šatny, kabinety, jídelna. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, 
v celé budově je zavedena počítačová sít doplněná WIFI. Stavba navázala na první 
etapu postavenou v roce 2015. Výstavba základní školy trvala dva měsíce a je 
provedena modulárním resp. skeletovým systémem za použití ocelové konstrukce. 
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Opět se můžete těšit na linecké, ko-
kosky, vanilkové rohlíčky, vosí hníz-
da, krémem plněné „ořechy“, Išlské 
dortíčky a nebudou chybět ani vyhlá-
šené marokánky. Cukroví je připravo-

váno z másla, ořechů a pravé 
belgické čokolády. V Cukrárně 
Srbín se do vánočního cukroví ne-
používá cukrářská poleva, která je 
sice levnější, ale na rozdíl od pravé 
čokolády obsahuje ztužené tuky.

Lískové oříšky, meruňkové želé 
a marcipán
Jak je v Cukrárně Srbín zvykem, 
i v říjnu se můžete těšit na novinku. 
Tentokrát jsme pro vás připravili 
dezert z belgické Origin čokolády 

Arriba, která je velmi 
decentně doplně-

na jemnou chutí 
lískových oříšků 
a meruňkového 

želé s pravou vanil-
kou. Čokoládový plát 

do tohoto dezertu připravujeme ze 
70% čokolády, pravého marcipánu 
a hlavně bez mouky – což určitě mno-
zí z vás ocení. Doufáme, že si nový de-
zert oblíbíte a těšíme se na vás.

Info pro vás Info pro vás
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KDYŽ SE CHCETE LÍBIT!

NYNÍ
K VIP ČLENSTVÍ

ZÍSKÁŠ DALŠÍ
MĚSÍČNÍ PERMANENTKU*
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Kdo má povinnost?
Povinnost revize kotlů se vztahuje 
na všechny kotle spalující uhlí, dře-
vo, pelety apod. a s výkonem větším 
než 10 kW. Žádný z uživatelů kotlů, 
používaných pro vytápění rodin-
ných domů či rekreačních objektů, 
se této povinnosti nevyhne. Splnění 
budou kontrolovat úředníci z obcí 
s rozšířenou působností. Pokud se 
uživatel nebude moci prokázat plat-
nou revizi svého kotle, vystavuje se 
riziku nemalé pokuty. Jak hodně 
budou úředníci aktivní ve vystavo-
vání pokut, ukáže čas. 

Kdo smí kontrolu provádět?
Kontrolu mohou provádět pouze 
osoby proškolené daným výrob-
cem. Není tedy možné, aby kontro-

lu kotle DAKON provedl technik 
proškolený společností VIADRUS 
a obráceně. Je vždy nutné ověřit, 
zda objednaný technik má přísluš-
ná oprávnění. Vystavené potvrzení 
o provedené kontrole je platné dva 
roky a je potřeba vždy jeho obno-
va. Tato povinnost se vztahuje na 
všechny kotle bez ohledu na jejich 
stáří. Musí ji zajistit jak provo-
zovatel kotle starého 30 let, tak 
provozovatel, který si kotel chystá 
v tomto roce teprve koupit. Při této 
první revizi není nutné, aby byl ko-
tel v provozu. 

Emisní třídy 
V letošním roce se v rámci kontroly 
popisuje stav kotelny. Za dva roky 
bude zřejmě nutné provést i mě-

ření hodnot spalin, což je možné 
provést pouze za provozu kot-
le. Jednou z klíčových informací 
v rámci prováděné kontroly je zjiš-
tění, jakou má provozovatel emisní 
třídu. Zákon totiž uvádí, že v roce 
2022 dojde k zákazu provozování 
kotlů první a druhé emisní třídy. 
A většina kotlů vyrobených před 
rokem 2005 má zmíněnou 1 nebo 
2 emisní třídu. 

Společný program na podporu vý-
měny kotlů tzv. kotlíková dotace
Je proto výhodné využít další vlnu 
kotlíkové dotace, která se ve Stře-
dočeském kraji připravuje na le-
tošní podzim. Díky této dotaci si 
můžete pořídit nový kotel, včetně 
všech nutných nákladů na instala-
ci (např. čerpadla, ventily, trubky, 
práce topenáře) za částku okolo 
35 000 Kč. Pokud byste chtěli kotel 
bez dotace, který budete moci pro-

vozovat i po roce 2022, zaplatíte za 
nejlevnější kotel podobné peníze. 
Navíc ale budete muset zaplatit 
všechny komponenty nutné pro in-
stalaci kotle a práci topenáře. 
Naše společnost vám zdarma vyří-
dí dotaci v rámci všech krajů. Naší 
odměnou přitom je pouze to, že 
si vyberete kotel od nás, nemáme 
žádné skryté poplatky. Kotel vám 
dodáme za cenu doporučenou vý-
robcem. Výhodou je, že dopředu 
nic nehradíte a tak se nemusíte 
obávat o své finance. Zajišťujeme 
tedy dotace, dodávky i instalace 
a hlavně revize kotlů všech značek.

stÁt naŘizuje revize kotlŮ na tuhÁ paliva
na základě platného zákona na ochranu ovzduší, vzniká 
pro všechny provozovatele kotlů na tuhá paliva povinnost 
zajistit si od 1. ledna 2017 revizi svého kotle. 

Radovan Dušátko
Dům kotlů
www.dumkotlu.cz
777 663 799

Základní škola NEMO se po-
stupně rozrůstá. V září jsme ote-
vřeli další třídu v nových krásných 
prostorách spolu s jídelnou. Zá-
kladní škola NEMO sídlí v budo-

vě obklopené tenisovým areálem 
v Říčanech-Novém Pacově, v blíz-
kosti je multifunkční sportovní 
areál a farma se zvířátky. Žáci i děti 
z MŠ tak mají dostatek možností 
sportovního vyžití. 

V budově sídlí i Mateřská škola 
NEMO a děti tak mají usnadněný 
přechod ze školky do školy, neboť 
zůstávají ve stejném rodinném pro-
středí, je jich méně ve třídě a paní 
učitelky se jim mohou individuálně 
věnovat. V NEMU klademe důraz 
na výuku angličtiny, která začíná již 

ve školce a prostupuje celou základ-
ní školou již od 1. ročníku. V MŠ 
a ZŠ působí rodilá mluvčí z Austrá-
lie, která se s dětmi a žáky setkává 
během celého dne při hodinách an-
glické konverzace. NEMO se stalo 
zkouškovým centrem Cambridge 
University a děti i žáci zde mohou 
skládat jazykové zkoušky YLE.

Všechny zájemce o naší školku 
a školu zveme na Den otevřených 
dveří v sobotu 22.10.2016 od 
10.30 hod., kdy přijede anglické 
divadlo a po jeho skončení si mo-

hou rodiče s dětmi prohlédnout 
prostory MŠ a ZŠ NEMO, sezná-
mit se s výukovými materiály a pe-
dagogickým sborem.

den otevřených dveří v zŠ nemo s anglickým divadlem

Do svého mladého týmu hledáme paní 
učitelku nebo pana učitele s aprobací 
1. stupeň ZŠ od šk. roku 2017/2018, 
podmínkou je výborná znalost anglič-
tiny a pedagogické nadšení. V NEMU 
nabízíme nadstandardní finanční 
ohodnocení. Nabídky zasílejte na 
info@nemoricany.cz
Více o nás na www.nemoricany.cz 

Vymalované stěny dokáží změnit atmosféru 
pokoje, nebo dokonce bytu. Chcete se doma cítit 
příjemně? Pak pečlivě zvažte, jaké zvolíte barvy. 
Samozřejmě, zruční kutilové si mohou jedno-
duchou výmalbu realizovat sami, ale každá vý-
malba není snadná a skrývá mnohá úskalí jako 
např. loupání původní barvy. Vždy je proto lepší 
obrátit se na zkušené odborníky. 

Tomáš Drahotínský z Říčan má za sebou té-
měř 15 let působnosti, spokojené klienty a na-
bízí nejen kompletní malířské, ale také stále 
žádané lakýrnické práce. Jak sám říká: „Zku-

šenosti a zájem o práci jsou základem. Já po vy-

učení v oboru pracoval několik let pro restaurá-

torskou firmu jako malíř a lakýrník, než jsem se 

rozhodl stát se samostatným živnostníkem.“ 

Drobné zednické práce např. začistění povrchu 
stěn a stropů, poradenství při výběru materiálu, 
volbě barevných odstínů nebo i konečný hrubý 
úklid patří neodmyslitelně mezi jeho další pracovní 
činnosti, které svým klientům zajišťuje. „A neza-

pomínejte také na cenové nabídky, které zpracová-

vám zcela zdarma“, připomíná pan Drahotínský. 
Klientelu má rozsáhlou, pracuje v rodinných i by-
tových domech, v novostavbách i starších budo-
vách, často také ve školách a školkách. Součástí 
lakýrnických prací je i lakování nábytku pro interiér 
i exteriér nebo hracích prvků. K jeho velkým klien-

tům pak patří firmy zabývající se správou nemovi-
tostí. Dobrou spolupráci potvrzuje především se 
společností KESO Praha spol. s r.o. Ta poskytuje 
komplexní služby v oblasti správy nemovitostí, ale 
zajišťuje i úklid, revize přístrojů či školení. 

malovÁnÍ bytu: chce to odbornÍka a zkuŠenosti!
přemýšlíte o stavbě nebo rekonstrukci? 
Budete tedy potřebovat i malířské práce. 
Šikovných řemeslníků máme sice u nás 
v kraji hodně, ale ne vždy se o nich ví.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Tomáš Drahotínský - Říčany
e-mail: dratom@volny.cz, tel.: 607 176 827

DK-inzerce-1/3-spad-01-TISK.indd   1 26.09.16   15:43

vánoční cukroví jako od maminky
V Cukrárně Srbín si již nyní můžete objednat skvělé 
vánoční cukroví. Míša Jandová pro vás upeče směs 
různých druhů podle rodinných osvědčených receptů.

Krásný podzim přeje tým  
Cukrárny Srbín, Šípková 279
Mukařov, tel.: 722 903 669
Facebook. Otevřeno každý 
den od 9 do 18 hod.

Neváhejte a objednávejte 
vánoční cukroví do 

20. listopadu! 
Cena 500 Kč/kg. 

přijmeme 
brigádnici na 

výpomoc na pátky 
a víkendy!

Marokánky se připravují z kvalitních 
ořechů a pravé belgické čokolády
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Říjen je pro zahrádkáře ve znamení zvýšené činnosti na 
zahrádkách, kdy se nejen vysazují ovocné a jehličnaté stromy nebo 
růže, ale zahradu je také potřeba pomalu připravovat na zimu. 

podzim 
v zahradnictvÍ u alFÍka

Přijďte proto do našeho zahradnictví, poradíme 
vám s výsadbou, doporučíme hnojiva. Třeba 
osvědčené hnojivo proti vymrzání trvalek, 
které je zároveň i vyživuje a chrání před 
vyschnutím, nebo podzimní hnojivo 
s vyšším obsahem draslíku pro zvýšení 
odolnosti stromů, trvalek a také trávníků.

Klasika i novinky v našem sortimentu
Od začátku října zahajujeme prodej stromků a keřů pro podzimní výsadbu 
– angreštů, rybízů, malin, ovocných stromků. Jehličnany různých druhů 
a velikostí nabízíme v balu i v kontejnerech. Nezapomínáme ani na růže – 
vybírat můžete v barevných odstínech z růží velkokvětých, mnohokvětých, 
pnoucích či miniaturních. Nejen na zahradu, ale i do přenosných nádob 
jsou vhodné chryzantémy, astry nebo vřesy. Teplý říjen je také ještě časem 
pro výsadbu jarních, později kvetoucích cibulovin. Vše u nás máme! A na 
doplnění také kvalitní český česnek.

Podzimní dekorace a dušičkové období
Nostalgii po odchodu léta doporučujeme vyvážit pestrými podzimními kvě-
tinovými aranžmá. A dáte-li přednost již hotovým, určitě si u nás vyberete, 
nebo vám s výběrem rostlin poradíme. V nabídce máme také bohatý sortiment 
drobných okrasných dýní, dýní pro Halloween, ale odnést si od nás můžete 
třeba i dýni Hokaido, oblíbenou pro své všestranné využití v kuchyni.

Již nyní také připravujeme smuteční výzdobu na dušičkové období. 
Tradičně nabídneme ručně vyráběné věnce různých veli-

kostí, svícny a osázené nádoby. Zakoupit si však u nás 
lze i materiál pro vlastní výrobu – korpusy věnečků, 
dekorace i sušinu.

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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Život v kraji 

Zahrádkářská sezóna je v plném 
proudu. Hnojí se trávníky, vysazují 
stromy, okrasné keře a samozřejmě 
přichází čas na výsadbu zeleniny 
a letniček. Přijďte si k nám vybrat, 
připravili jsme pro vás velký výběr 
sadby z vlastní výroby, která bude 
k dispozici v polovině dubna.
■ Dále u nás může koupit sadbu 
růží - máme na výběr velkokvěté 
i pnoucí.
■ Nabízíme okrasné rybičky do jezírek.
■ Začíná boj se škůdci a chorobami, přijďte a my vám rádi poradíme, jaké 
přípravky jsou vhodné. Stříkáme ovocné stromy i okrasné rostliny proti padlí 
a proti spále. Na vrtuli třešňovou a pilatku spolehlivě zabírá postřik Kalypso. 
Také nezapomeňte hnojit.
■ Hezké počasí láká ke grilovačce a takový pstruh na grilu nemá chybu. Ne-

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

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

Krásné jaro přeje vaše 

zahradnictví Alfík

Thuje Smaragd za 65 Kč

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

značka maso – třebovle je 
vyhlášena nejen skvělým masem, 
ale i uzenářskými výrobky, z nichž 
mnohé získaly ocenění kvality

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

AKCE
říjen

Libový párek

prodej na celé šišky 
(jedna šiška cca 60kč)

Salám  
Třebovláček

75,-kg

69,-kg Krůtí prsní 
šunka

139,-kg 129,-kg

skvělá úprava, 
 původ ČR

Vepřová  
pečeně bez kosti

Přijmeme 

do prodejny  
Jesenice, Říčany 

a Benešov 
Info na tel.: 603 789 179 
nebo info@maso-trebovle.cz

Vše se připravuje z masa výhradně od českých chovatelů. Do výrobků 
se nepřidávají žádné náhražky mas, jako jsou například seperáty a emulze 
z kůží. Uzeniny Maso – Třebovle obsahují přírodní koření.

Na projektu jsme spolupracovali dva roky 
spolu se školami ze Španělska, Itálie, Polska, 
Německa, Francie a Turecka. 

Cílem projektu bylo navázat přátelství 
a profesní spolupráci se žáky, učiteli a rodiči 
škol ve zmíněných zemích, lépe poznat jejich 
kulturu, každodenní život a v neposlední řadě 
si pořádně procvičit angličtinu. V rámci dvou 
let jsme postupně s dětmi navštívili Španělsko, 
Itálii, Francii, Polsko a Německo a v lednu 2016 
jsme se také stali hostitelskou zemí. Témata pro 
jednotlivá setkání byla: Kulturní dědictví a hud-
ba, Dětská literatura, Zdraví a sport, Životný 
styl a jeho různé varianty, Krajina a místa mé 
rodné země, Historické osobnosti a události 
a Umění: způsob komunikace. 

V rámci projektu celkem vyjelo do partner-
ských zemí 23 žáků 2. stupně a 7 učitelů. V led-
nu 2016 se hostitelské role ujaly Mnichovice 
a do projektu se zapojila celá škola. První stupeň 
si připravil pro naše návštěvníky krátké cca 20 
minutové úkoly tak, aby se dostalo na každou 
třídu. Žáci 2. stupně se podíleli na celém týden-
ním programu; někteří více, někteří méně. Uví-
tali jsme celkem 30 žáků a 15 učitelů ze zemích 
do projektu zapojených.
Hlavním tématem českého týdne byla dětská 
literatura.
Kromě společné práce nad projektovými úkoly, 
nás čekala i návštěva Muzea Josefa Lady v Hru-

sicích, ale zejména společné divadelní ztvárnění 
Malého prince v angličtině. Malého prince jsme 
vybrali proto, že na své cestě navštívil celkem 
7 planet včetně Země. I nás je sedm partnerů 
a tak každý dostal za úkol zpracovat jednu část 
– jednu planetu. Vystoupení účastníků před 
zaplněnou tělocvičnou plnou rodičů, prarodičů 
a mladších i starších sourozenců bylo úžasné. 
Následný dlouhý aplaus to jen potvrdil. Celý 
týden proběhl bez problémů, z dotazníků uči-
telů i dětí vyplynulo, že se jim u nás moc líbilo. 
A potvrdily to i slzy při odjezdu.

Přeji naší mnichovické škole do budouc-
nosti mnoho dalších stejně úspěšných 
projektů a jejím účastníkům ať navázaná 
přátelství vydrží co nejdéle.

Mgr. Dominika Švehlová, 

koordinátorka projektu za ČR

projekt erasmus+ e.c.b.c 2014 - 2016
Jedna epizoda ze života mnichovické školy 
končí. náš v pořadí čtvrtý evropský projekt 
partnerství škol erasmus+ s názvem e.C.B.C. 
(european Contest: a Bilingual Challenge 
– evropská soutěž: dvojjazyčná výzva) byl 
schválen koncem září 2014 a skončil v září 
2016 podáním závěrečné zprávy.

Stáhněte si originální hru
Veškeré výstupy z projektu najdete na naší 
webové stránce http://www.europeancontest.
eu - videa, fotky, výstupy ze školení učitelů, 
práce dětí atd. Jedním z výstupů projektu je 
i on-lina hra, ve které si žáci mohou procvičit 
a upevnit své znalosti o zemích, které byly do 
projektu zapojeny. Online si ji můžete zahrát 
na již zmiňovaných webových stránkách, 
nebo si hru můžete stáhnout do mobilního 
telefonu (pouze Android) na https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.
wEuropeanContestTheGame&hl=es

Děti z Mnichovic a z Dijonu

Návštěva španělského městečka Cuenca

Němečtí partneři si pro děti připravili sportovní aktivity.

Díky projektu projektu Erasmus+ E.C.B.C. vznikla i nová hra.

 Do projektu se zapojily i děti z prvního stupně 

V Čechách děti navštívily pražskou zoo
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Naše chryzantémy – odolné a krásné!
V našem Zahradnictví Jandl s.r.o. se mů-
žeme pochlubit velkým množstvím chry-
zantém, které pěstujeme ve vlastních 
sklenících. Díky tomu nabízíme vždy 
zapěstované, odolné rostliny v různých 
velikostech a barevných variantách. 
Prostory máme i pro podzimní macešky, 
které vydrží kvést až do prosince.

Interiéry rozjasní květy našich bramboříků
Oblíbenou rostlinou jsou bramboříky (cykla-

men), které také pocházejí z naší vlastní pro-
dukce. Nabízíme různé druhy a každým rokem 
se snažíme přidávat i novinky. Brambořík vám 
vydrží kvést dlouho, ale nesmíte ho trápit v tep-

le, ideální teplotou je 16°C, vodu 
mu dopřávejte přes spodní 

zálivku. Odkvetlé květy od-
straňujte u hlízy, podpoříte 
kvetení a zamezíte plísni.

Dušičky: Podzimní pro-
dejní dny 21. – 23. 10. 

2016, otevřeno do 17 h
Nezapomeňte si pozname-

nat tento termín! Nabídka 
bude přizpůsobena podzimní-

mu a dušičkovému času. Vybírat 

můžete z různých typů podzimních dekorací či 
věnečků, macešek, chryzantém a také již osáze-
ných nádob.

podzim v plnÉm proudu v barevnÉ zÁplavě chryzantÉm

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.

Sluneční dny se krátí a stále hledáme něco, 
čím prozářit zahrady, terasy a interiéry. u nás 
v zahradnictví to naleznete! přijeďte si vybrat 
naše chryzantémy, bramboříky a prohlédnout 
i další zajímavou nabídku.

Co je to?
Hot jóga a bikram jóga, označované také jako 
horká jóga, představuje cvičení jógových pozic 

v místnosti vyhřáté na 38–42 °C se zvýšenou 
vlhkostí vzduchu. Hot jóga je vhodná pro všech-
ny dospělé věkové kategorie, pro naprosté začá-
tečníky i ty zkušenější. Na rozdíl od bikram jógy, 
která má přesně dané pořadí a počet 26 pozic, 
a proto je po celém světě stejná, si každé studio 
volí vlastní, specifickou sestavu hot jógy. 

Jaké jsou výhody?
Vyšší teplota v místnosti má pozitivní vliv na 
prokrvení organismu, tělo se díky působení 
tepla a protahování rozehřívá směrem ven. Do-
chází k detoxikaci organismu, k jeho přirozené-
mu očištění. Cvičení posiluje srdeční činnost, 
zvyšuje kapacitu plic, upravuje metabolismus. 
Zapomenout nesmíme ani na uvolnění mysli 
a formování postavy, cvičení je navíc i účinnou 
kontrolou snižování váhy.

Kdy se cvičí a proč rezervace?
Bikram jógu si můžete přijít zacvičit vždy 
večer v úterý a ve středu. Hot jóga, která má 
společné cvičení žen a mužů, je naplánována 
v rozvrhu studia v úterý a pátek dopoledne 
a pak v neděli večer. Sál má omezenou kapaci-
tu, proto se doporučuje rezervace. Tu lze udě-
lat osobně, telefonicky nebo přes rezervační 
systém online (po osobní registraci).

Rady před prvním cvi-
čením, informace o stu-
diu a rozvrh cvičení 
naleznete naleznete na 
webu studia.

spojuje nÁs jÓGa aneb hot a bikram jÓGa v ŘÍČanech

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

Jóga není jen cvičení, jóga je i životní styl. 
Souhlasíte? a již jste vyzkoušeli hot jógu 
a bikram jógu? pokud ne, máte nyní možnost 
- Studio Fit & relax Lady Říčany od září nabízí 
i tyto speciální druhy jógy.

CO JE BOULDERING?
Bouldering je jednou z forem sportovního lezení. Stěna má maximál-
ní výšku 4,5 m a lezci padají do vysokých matrací, které pokrývají celou 
podlahovou plochu. K boulderingu není potřeba žádné vybavení, stačí 
sportovní oblečení a měkké tenisky, případně lezecké boty. Díky tomu jde 
o sport dostupný široké veřejnosti. Bouldering je zároveň velice zdravý 
sport namáhající rovnoměrně všechny části těla. Lezec „nese“ pouze svoji 
váhu, takže nehrozí, že by přecenil své síly přílišnou zátěží. I proto je boul-
dering vhodný i pro malé děti.

boulderinG  
v skc v ondŘejově
od 4. října plánujeme od 16 hod. pravidelný kroužek pro děti pod 
vedením Blanky Kocanové.

5. listopadu v 18 hod. 
pŘedstavenÍ taneČnÍho 
studia impuls
Taneční představení jsou v SKC v Ondřejově již tradicí. Bohemia balet 
tentokráte vystřídá Taneční studio Impuls, které patří k nejdéle existují-
cím tanečním souborům v České republice, funguje nepřetržitě už od roku 
1975. Zaměřuje se na současný moderní a scénický tanec, nevyhýbá se ale 
ani Show Dance a komerčním vystoupením. Od začátku svého fungování 
získal řadu cen na mnoha tanečních přehlídkách a vystupoval v televiz-
ních show, filmech a seriálech.

Předprodej vstupenek začne v sobotu 1. října v Cukrárně sv. On-
dřeje (náměstí). Výjimečně lze vstupenky rezervovat on-line na  
www.obecondrejov.cz/skcentrum.

jak se uČÍme na zŠ navis?
investujeme do jazykŮ, 
matematiky a etiky

Jazyková oblast
Naše žáčky vyučujeme genetickou 
metodou. Výhodou je, že dříve 
a rádi čtou a o zážitky z knížek se 
pravidelně dělí se svými kamarády. 
Používáme vázané písmo, se kte-
rým máme dobrou zkušenost.

Velmi intenzivně se věnujeme 
cizím jazykům. Znalost jazyků 
otevírá nejen brány ke vzdělání, 
ale zejména k druhým lidem. Náš 
bilingvní program:
• Zvýšená hodinová dotace anglič-
tiny, angličtina od první třídy
• Od třetí třídy vybrané předměty 
v angličtině
• Zapracování metody CLIL (Con-
tent and Language Integrated 
Learning)
• Denní kontakt s rodilým mluvčím
• Příprava na certifikáty YLE Cambridge
• Od září 2016 jsme partnerskou 
školou British Council
• Partnerství se školami v zahrani-
čí (Londýn, Dublin, Washington 
D.C., Madrid)
• Na druhém stupni nabízíme špa-
nělštinu

Matematika
Používáme osvědčenou metodu 
profesora Hejného, na prvním 
i druhém stupni. Hodiny také obo-
hacujeme o jiné přístupy, takže děti 
jsou velice flexibilní. Pravidelně 
zaznamenáváme úspěchy na Mate-
matické olympiádě a dvě naše žáky-
ně zvítězily v Matematickém kloka-
novi a v Bobříku programování. 

Etika
Naše žáky vedeme k rozvoji osobnosti 

a k zodpovědné svo-
bodě. Máme etiku 
jako vyučovací před-
mět, ale hlavně je to 
étos školy, který na děti 

působí. Hlavní je pro nás výběr učitelů; 
každý musí být i vzorem pro děti.

Podporujeme čtení
Na naší škole děti čtou rády. O pře-
stávkách si mohou vypůjčit knihu ze 
školní knihovny, nebo si číst vlastní 
knížku. Dojmy a zážitky pak sdílí 
s ostatními během projektových 
hodin ReSt. Každý měsíc s dětmi 
vybíráme knihy a poté je koupíme. 
Děti si pak mezi sebou dobré knížky 
doporučí a funguje to! 

Hudba a umění
Máme velice blízký vztah k umění, 
děti rozvíjíme celostně. V hodi-
nách Art si osvojují nejen umě-
lecké postupy, ale učí se také 
oceňovat umění z různých epoch 
a prostředí. V hudební výchově 
dáváme přednost aktivní tvorbě, 
skládáme vlastní písně a vedeme 
děti ke kapelové hře. Děti si mohou 
zahrát na elektrickou či basovou 
kytaru, klávesy, nebo bicí a učí 
se základům hry. Kapelová hra je 
i způsob, jak vést děti k tomu, aby 
se vzájemně vyslechly, aby uměly 
někdy ustoupit do pozadí a daly 
vyniknout svým kamarádům. 
Z celku, kdy každý přispěje tím, co 
umí, má potom celá třída velikou 
radost. 

Chcete-li zjistit více, podívejte se 

na náš YouTube kanál 

(Základní škola Navis)!

Svět kolem nás se proměňuje s nebývalou rychlostí. Děti je 
potřeba vybavit do života flexibilitou a uměním učit se. ZŠ 
navis proto investuje do předmětů, které dětem pomáhají 
orientovat se v moderním vzdělávacím prostředí a vedou je 
k osobnostnímu růstu: jazyky, matematika a etika. 

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

jsme blíž než si myslíte...
PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany

tel.: +420 323 203 155, mob.: +420 602 242 726, www.fiat-profiautocz.cz
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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.

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 

Velmi dekorativní jsou vřeso-
vištní rostliny, různobarevné vřesy, 
které kvetou od léta, nebo vřesovce 
kvetoucí koncem zimy a na jaře. 
Také okrasné traviny určitě v naší pro-
dejně nepřehlédnete. V tomto období 
se dřeviny chlubí krásně zbarvenými 
listy anebo barevnými a chutnými 
plody. Okrasné jabloně upoutají ba-
revnými jablíčky, nebo pozdní odrůdy 
kanadských borůvek svými modrými 
bobulemi. Pro milovníky ovocných 
rostlin a dřevin připomínáme, že sa-
zenice jahodníků, ostružin a malin 
jsou stále ještě dispozici a je nejvyšší 
čas pro jejich zasazení, abyste příští 
léto ochutnali jejich plody. 

Také letos nabízíme zakořeně-
né sazenice vinné révy v mnoha 

stolních odrůdách. Ovocné pro-
stokořenné stromky pak budou 
připraveny k prodeji kolem 
poloviny měsíce říj-
na - první jádroviny 
(jabloně a hrušně), 
následovat je bu-
dou peckoviny 
(třešně, višně, 
slivoně) a kon-
cem října pak me-
ruňky a broskvoně. 
Ořešáky máme již 
nyní v kontejnerech. Od 
konce léta, a nejvíce teď na 
podzim, nabízíme široký sorti-
ment jehličnatých dřevin s balem 
(zeravy, cypříšky, různé kultivary 
smrků, borovic a jedlí).

středisko okrasných a lesních školek jevany
Školní lesní podnik v kostelci nad Černými lesy
přijďte si k nám užít krásný podzim, kdy chladná rána 
dokážou zázraky. Většina dřevin sice již odkvetla, ale stále 
můžete obdivovat ibišky a růže. Díky pozdějšímu sázení 
a zpětnému řezu ještě v naší okrasné školce kvetou také 
žluté mochny, růžové a červené vajgélie nebo vás zaujmou 
modré květy ořechokřídlovců a perovskií. 

Pro vaše dětičky máme v areálu prodejny 
nově postavené dětské hřiště.

Prodejna je otevřena celý rok: pondělí až pátek od 8.00 do 
17.00, v sobotu od 9.00 do 12.00 (od listopadu do března pak 

od 8.00 do 15.00; v sobotu je zavřeno). Vše důležité najdete 
na www.slp.cz

vánoce jsou zatím 
daleko, ale už teď je dobré 
se zamyslet, jaký vánoční 

stromek budeme chtít. Živý smrček, 
borovičku nebo jedličku s balem si 

můžete zasadit do květináče. během 
teplého podzimu zakoření a o vánocích 
vám udělá radost a navíc si ho na jaře 

můžete zasadit na zahrádce, nebo si ho 
necháte na příští rok. pokud nemáte 

tuto možnost, nebo zapomenete, 
můžete si je koupit před 

vánocemi u nás.

• Kancelář MAS posílila svůj tým o dvě kolegyně Moniku Žilkovou a Petru 
Fialovou, obě na dohodu o provedení práce, které mají na starosti pomoc 
se šablonami pro mateřské a základní školy v rámci operačního programu 
věda, výzkum, vzdělávání projektu MAS týkající se animace škol. V rámci 
tohoto projektu MAS poskytuje tyto poradenské služby: práce v systému 
IS KP2014+ - zřízení účtu, podání žádosti, zřizování a obsluha elektronic-
kého podpisu, poradenství při realizaci projektu a zpracování průběžných 
a konečných monitorovacích zpráv, školení pro žadatele. 

•	 Snídaně starostů z území Říčanska je naplánována na středu  
12. 10. 2016 od 8.30 hodin v kapli Olivovy dětské léčebny. Těšíme 
se na setkání.  

Touto cestou děkujeme obcím Babice, Březí, Čestlice, Kamenice, 
Klokočná, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, On-
dřejov, Průhonice, Radějovice, Řehenice, Strančice, Struhařov, 
Světice, Velké Popovice a městům Mnichovice a Říčany za schválení 
finanční podpory pro MAS, než budou uvolněny peníze Minister-
stvem pro místní rozvoj.

• Potkat jste se s námi mohli na Veletrhu neziskových organizací v Říča-
nech na náměstí 4. září, kde tým MAS se svými pomocníky maloval děti 
na obličej. 

• Výrobci z Říčanska, držitelé značky Zápraží originální produkt®, nabí-
zeli své tradiční výrobky v Dolních Břežanech na Svatováclavských slav-
nostech poslední zářijovou sobotu.

zprávy z masky

I s nastávajícím podzimem se můžeme vydá-
vat na procházky malebnou přírodou Říčanska. 
Máme zde krásné naučné stezky a některé z nich 
byly realizovány z podpory MAS Říčansko. 
Jsou to stezky, které propojují vždy několik obcí 
a umožňují tak přirozenou a bezpečnou cestu za 
poznáním. Ze všech cca 15 naučných stezek jsme 
si vybrali tři. První „Naučná stezka Kunickou pří-
rodou“ je určená pro naše nejmenší a je dlouhá 
1,2 km. Najdete ji v obci Kunice a její zaměření 
je na okolní přírodu, na rostliny, stromy, ptactvo, 
vodní i suchozemské živočichy. A aby se naši nej-
menší co nejvíce zabavili a potěšili, jsou u někte-
rých zastaveních vybudovány herní prvky. 

Druhá naučná stezka „Po stopách kamení-
ků“ vede šesti obcemi (Louňovice, Struhařov, 
Svojetice, Srbín, Mukařov a Žernovku). Stezka 
je zaměřena na tradici kamenického řemesla. 
Začátek stezky je v Louňovicích na Horní návsi 
poblíž Obecního úřadu u kamenického skanze-
nu. Vybrat si můžete trasu podle cílové skupiny 
a to buď 7, 18 nebo 25 km. 

Naučná stezka „Vodnické vycházky“ je třetí 
projekt z výzev MAS a nachází se na území mi-
kroregionů Malé Posázaví a Ladův kraj. Má 13 
zastavení a lze ji rozdělit na tři samostatné části. 
Více informací na webu: http://vodnicke-vy-
chazky.webnode.cz/

věděli jste, že na území Říčanska je několik zajímavých naučných stezek?

Naučná stezka Vodnické vycházky – okolí Senohrab 
a Ondřejova

Miloslav Šmolík
kandidát do krajského zastupitelstva

Martin Kupka
kandidát na hejtmana 

Volte dvě 
jedničky
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výcvik na náklaďák či na autobus  
lze absolvovat jako rekvalifikační kurz

Řidičské oprávnění na skupinu B lze 
absolvovat i na vozidle s automatickou 
převodovkou. Naučíte se jezdit s osob-
ním či nákladním automobilem, s pří-
věsem, autobusem a také nabízíme výcvik 
na motorky všech kubatur. Výuku a výcvik 
můžete absolvovat v běžných kurzech nebo for-
mou individuálního studijního plánu či v rychlo-
kurzech. Veškeré školné je možné platit na splátky.

„Na všechny výše uvedené skupiny nabízíme 

i kondiční jízdy. Novinkou je vozidlo s automatickou 

převodovkou. Chodí k nám nejen maminky na ma-

teřské dovolené, které se bojí jezdit nebo potřebují 

naučit parkovat, ale také řidiči autobusů, 

kteří si po letech přestávky přesta-

li věřit,“ říká majitel autoškoly. 
„Mnoho zájemců ani netuší, že 

výcvik na nákladní automobil či 

na autobus lze absolvovat jako 

rekvalifikační kurz ve spolupráci 

s Úřadem práce. Na bližší infor-

mace se přijďte zeptat k nám do kan-

celáře. Rádi vám poradíme.“

Pomůžeme vám získat profesní průkaz tzv. 
profesák
Zajistíme vám vstupní školení, rozšiřující i pra-
videlné školení řidičů profesionálů. Školení řidi-
čů probíhá v akreditovaném školícím středisku. 
Jste držitelem oprávnění pro skupinu C nebo D 
a nemáte stále profesní průkaz řidiče nebo vám 
propadl? Rádi vám poradíme, jak ho získat za 
co nejvýhodnějších podmínek, např. formou 
pravidelných ročních školení.

Školení řidičů - referentů
Toto školení musí mít podle zákoníku práce 

všichni, kteří při výkonu zaměstnání řídí služeb-
ní vozidlo.

Vrácení řidičského oprávnění
Pokud vám byl udělen zákaz řízení nebo jste 
dosáhli 12 bodů, pak můžete po uplynutí lhůty 
stanovené zákonem či úřadem, zažádat o vrá-
cení řidičského oprávnění. Autoškola Kuky na-
bízí veškeré služby ohledně vrácení řidičského 
oprávnění. Budete muset absolvovat i doprav-
ní psychotest. Naše autoškola spolupracuje se 
zkušenou dopravní psycholožkou. Dopravní 
psychotesty jsou určeny také pro řidiče profe-
sionály, řidiče taxislužby a řidiče záchranných 
složek.

Autoškola Kuky Říčany, Černokostelecká 526/55a 
(vedle prodejny CZC.cz), tel.: 606 907 544 
776 786 231,www.ridicak-ricany.cz, e-mail: 
autoskola@ridicak-ricany.cz, úřední hodiny: pon-
dělí 8 - 11 a 14:00 - 18:00 hod, středa 14:00 - 18:00 
hod. Ostatní časy kdykoli po telefonické dohodě.

autoškola KuKy v Říčanech s více 
než patnáctiletou zkušeností v oboru 
nabízí možnost získat všechna 
řidičská oprávnění a, B, C, D, e. 

■ Nabízíme kurz i kondiční jízdy ve vozidle 
s automatickou převodovkou.
■ V případě zájmu s klienty absolvujeme jízdy 
po Praze, aby si mohli vyzkoušet hustší provoz.

skvělý dárek 
k vánocům – 
věnujte svým 

blízkým „řidičák“ 
či kondiční jízdy. 

kancelář 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.

animace škol (poradenství a pomoc se 
šablonami pro mŠ a zŠ)
ing. monika Žilková - Mobil: +420 607 066 
055; e-mail: projekty@ricansko.eu
petra Fialová - Mobil: +420 774 780 039; 
e-mail: sablony@ricansko.eu
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O záložních zdrojích elektrické energie 
(dieselgenerátorech) bylo řečeno a napsáno 
poměrně hodně. Ve stínu této problematiky 
se poněkud vytratila skutečnost, že člověk 
ke svému plnohodnotnému životu potřebu-
je nejen světlo, komunikaci, dopravu (tedy 
technologie, závislé na dodávce elektrické 
energie), ale nesmí mu být zima. 

Zatímco rozvoji a spolehlivosti elektrorozvodné 
přenosové sítě je v České republice věnována 
velká pozornost, české teplárenství jako obor je 
mnoho let bez dlouhodobé koncepce. Proto se 
města a obce stále více přiklánějí k lokální vý-
robě elektřiny a tepla z kogeneračních jednotek.
Společnost Zeppelin CZ reaguje na tyto poža-
davky a nabízí kogenerační jednotky o výkonu 

400 kW a vyšším. To je výkon, který plně postačí 
k zásobování elektřinou a teplem pro přibližně 
150 domácností, nebo pro velikostně obdobné 
výrobní, komerční či administrativní prosto-
ry. Při kombinované výrobě elektřiny a tepla je 
energetická účinnost paliva nejvyšší - přebyteč-
nou elektrickou energii lze výhodně prodávat 
do veřejné sítě a teplo akumulovat. Navíc – na 
výstavbu a provoz kogeneračních jednotek lze 
i využít různé dotační programy. Zdroj tepla 
a elektřiny je umístěn co nejblíže spotřebiteli. 
Zdravý selský rozum totiž říká, že energie by se 
měla vyrábět tam, kde se i spotřebovává.
Kogenerační jednotky Zeppelin CZ jsou posta-
veny na bázi plynových motorů Cat CG. Výrob-
ní závod Caterpillar v Mannheimu navazuje na 
tradici silného představitele německého strojí-
renství MWM-Deutz (firmu založil v roce 1871 

Carl Benz) a součástí skupiny Caterpillar je od 
roku 2011. Zákazníci společnosti Zeppelin CZ 
jistě ocení i krátké dodací lhůty motorů a ná-
hradních dílů.
Kogenerační jednotky Zeppelin CZ používají 
jako palivo zemní plyn nebo bioplyn. Jedná se 
o ekologické zdroje, které již nyní splňují nové 
emisní limity platné od 1. 1. 2018. Při jejich 
vývoji se uplatnily bohaté zkušenosti mateřské 
společnosti Zeppelin Power Systems, která in-
stalovala řadu kogeneračních jednotek Cat v ně-
meckých městech.
Součástí dodávky kogeneračních jednotek 
Zeppelin CZ je i projektová příprava a servis. 
Kogenerační jednotku lze instalovat do strojov-
ny, nebo do kontejneru. Pokud zákazník nemá 
generálního dodavatele celého energetického 
zdroje, je společnost Zeppelin CZ připravena 
spolu se svými partnery ujmout se i této role.
Kogenerační jednotky od Zeppelin CZ jsou op-
timálním řešením pro energetickou bezpečnost 
a nezávislost menších a středních obcí. V sou-
časné době probíhá instalace šesti kogenerač-
ních jednotek na střední Moravě, které budou 
uvedeny do provozu již tuto topnou sezonu. 
Další dvě kogenerační jednotky o větším výkonu 
se instalují v Děčíně.
Společnost Zeppelin CZ, jako významný za-
městnavatel v oblasti Říčanska, je připravena 
pomoci i obcím ve „svém“ regionu s řešením 
spolehlivé dodávky elektrické a tepelné energie. 

energetická řešení pro obce se spoustou výhod 

Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy
Lipová 72, 251 70 Modletice
Tel. 266 015 331, www.zeppelin.cz

Kogenerační jednotka Caterpillar v Reutlingenu 
mohla být vybudována v obytné zóně mezi domy, 
protože neruší hlukem ani zplodinami z komínu.

Nová kogenerační jednotka začne sloužit 
i v Moravské Třebové. Díky tomu se toto krásné město 
stane energeticky nezávislé.

pneumatiky přezouváme  
v sobotu i v neděli
Nestíháte navštívit pneuservis v pracovních dnech? 
Autoservis Vosátka pro vás rozšířil otevírací dobu - 
v provozovně v Choceradech bude otevřeno celý týden, 
včetně sobot a nedělí! Na zákazníky se těší i provozovna 
v Ondřejově (otevřeno pouze v pracovní dny).

Autoservis Vosátka v Choceradech 
– partner Auto Kelly – přijme 
automechanika na HPP, nabízíme 
dobré finanční ohodnocení, nástup 
možný ihned. 

Info na tel.: 602 338 840
e-mail: autovosa@email.cz, www.autovosa.cz. 

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

berchtold nabízí skvělé 
podmínky pro tenis i golf
Hotel zámek Berchtold pro vás připravuje každý měsíc 
zajímavé kulturní a sportovní akce. Výjimkou není ani říjen.

akce pro vÁs!



ZapraZi.eu  |  1716  |  ZapraZi.eu

Kalendář akcí Kalendář akcí 

16 | ZapraZi.eu ZapraZi.eu | 17

Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!23. 10. 2016 – Kostelec nad Černými lesy
Salon kotlů, Kutnohorská 678. 
Od 9.00 do 13.00 hod. zveme všechny zájemce o moderní vytápění biomasou 
na Den otevřených dveří v luxusní kotelně na pelety a dřevo a prohlídku 
Salonu kotlů Guntamatic. Další informace na www.SalonKotlu.cz

Kurzy i v Kostelci n. č. l. a Jesenici

 
 
 

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A VÝBAVY  
 

PODZIM -  ZIMA  2016 v ZŠ STRANČICE 
 

Příjem věcí k prodeji ….........…………   pátek   14.10.   16:00 – 19:00 
Prodej  ........………………………………..  sobota  15.10.   14:00 – 17:00 
Výplata a výdej neprodaných věcí  ….  neděle  16.10.   15:00 – 16:00 
Provětrejte šatník a dejte do oběhu to, z čeho vaše děti vyrostly, 

nebo je omrzelo. Přijďte si vybrat nové věci!  
O děti se postaráme v dětském koutku. 

 
 Do prodeje přijímáme dětské (0-16 let) zimní a podzimní oblečení, 

boty, sportovní (a jiné) potřeby, lyže, 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. 30ks 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! 

 Na nákup si, prosím, vezměte tašky a drobné peníze (ne velké 
bankovky). 

 Vyhrazujeme si právo na odmítnutí věci. 
 Nevyzvednuté věci budou věnovány Dětskému domovu Strančice a 

Dětskému domovu Pyšely a nejsou zpětně vymahatelné. 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu !!! 
Pořádá ZŠ Strančice www.skolastrancice.cz a MC Lodička www.mclodicka.cz 
Kontakt: Jana Dočkalová, e: janaj@seznam.cz, M: 603 735 987,  
Michaela Hupcejová, e: mc.lodicka@seznam.cz, M: 732 161 706,  
Martina Trdlová, e: martina.trdlova@seznam.cz, M: 720 526 605 
  

 

 

POHODLNĚ

VÝHODNĚ
a na jednom místě

www.aquapalace.czVíce na *

ELEKTRONICKÁ 
PENĚŽENKA*

60407_ELEKTRONICKA_PENEZENKA_JARO_2016_INZERCE_93x137.indd   1 15.09.2016   7:29:4

DIVADLO U22 – UHŘÍNĚVES
Středa 9. 11. 2016 v 19:30

Předprodej vsupenek:  www.ticketportal.cz
          www.divadlou22.cz
          telefon: 725 936 914

Ronaldo Villazón v hlavní roli opery 
La Traviatta. Záznam z 
Baden-Badenu.

Benedict 
Cumberbatch v hlavní roli 

jedné z nejslavnějších tragédií. 
Záznam z New Yorku.

Michel Bublé:
Tour stop 148

William Shakespeare:
Hamlet

Giuseppe Verdi:
La Traviatta

1. 10.
20:30

12. 10.
19:00

17. 10.
19:00

Nahlédnutí do zákulisí turné 
popové ikony.

na hamleta do kina
Moderní kina – a kino na Fialce v Říčanech není výjimkou - 
přinášejí na plátno nejen nejnovější filmy, ale také kulturní 
události z prestižních divadelních, baletních, koncertních 
i operních scén v digitální kvalitě. tyto projekty jsou speciálně 
připravovány pro vysílání v kině, takže se můžete těšit na 
výjimečný zážitek. rozhodně si tyto profesionální záznamy 
nenechte ujít, protože doba projekcí je velmi omezena.

michel bublé: tour stop 148
1. října od 20.30 hod.
nahlédnutí do zákulisí turné popové ikony.

William shakespeare: hamlet
12. října od 19 hod.

Giuseppe verdi: la traviatta
17. října od 19 hod.
ronaldo Villazón v hlavní roli opery La traviatta. 
Záznam z Baden-Badenu.
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EEG Biofeedback trénink zmírňuje všechny stresové symptomy jako je 
strach, úzkost, noční můry, snižuje také spotřebu psychofarmak. Poruchy 
spánku patří k obtížím, které se daří touto terapií zmírnit a v mnoha přípa-
dech i odstranit. 

Moderní metoda - EEG BFB je pri-
márně určena a vyvinuta na léčbu epi-
lepsie, ale její účinnost je mnohem širší 
včetně poruchy spánku, pozornosti 
a hyperaktivity.

rozvoj ŘeČi - loGopedie pro 
děti s rozšířenou výukou jazyků

Navštěvuje vaše dítě školku nebo 
školu s rozšířenou výukou jazyků? 
Vyrůstá ve dvoujazyčném prostře-
dí? Potřebuje logopedickou péči, 
která toto prostředí respektuje? Vy-
užijte pomoc logopeda – specialisty 
pro rozvoj řeči vašeho dítěte.
Does your child attend a bilingual 
school or preschool?

Do you need speech therapy that re-

spects issues connected with raising 

bilingual children?

Poradna SMART BRAIN
Mánesova 391, Říčany
www.smartbrain.cz
tel.: 724 812 523,e-mail: 
smartbrainricany@seznam.cz

Konzultace zdarma - po předchozím objednání na 
smartbrainricany@seznam.cz nebo tel: 724 812 523 , www.smartrain.cz

trpíte nespavostí, nemůžete usnout nebo se 
budíte po ránu unavení? eeG biofeedback 
vám pomůže zlepŠit vÁŠ spÁnek.

zápis nových členů  
do školy taekwon-do

Škola Taekwon-Do Kwang–Gae pořádá nábor nových členů do oddílů 
v Ondřejově, Říčanech, Babicích, v Brandýse nad Labem a nově i do tzv. pří-
pravek pro předškoláčky v Říčanech a Brandýse n. L. Naše škola patří mezi 
špičku klubů Taekwon-Do nejen v ČR, ale i v evropském měřítku. Naši spor-
tovci vybojovali v uplynulé sezoně zlaté medaile na mistrovství Rakouska, 
Slovinska, Maďarska a Slovenska. Navíc se již tradičně stala pořadatelem 
mezinárodních šampionátů Best of the Best a Central Bohemia Cup, kterých 
se zúčastnilo několik set bojovníků z ČR a dalších devíti evropských států. 
Náš tým předvedl i dvě desítky exhibičních vystoupení pro širokou veřejnost. 

V letošní sezoně nabízíme našim členům tréninky, soutěže, zkoušky na vyšší 
technické stupně, víkendová soustředění, účast na exhibičních vystoupeních, 
velké zimní i letní soustředění v ČR a v Chorvatsku, vzdělávací školení pro trenéry, 
rozhodčí i ostatní členy naší školy, nebo studium na trenérské škole FTVS UK. 
■ Nábor je určen všem ve věku od 5 do 80 let, kdo chtějí sportovat, cesto-
vat a plnit si svá předsevzetí. 

■ Najdete nás ve středu a v ne-
děli v SKC Ondřejov, v pondělí 
a v pátek v ZŠ Bezručova v Říča-
nech, úterý a čtvrtek v Brandýse 
n. L. a v Open Gate v Babicích. 
■ Pro bližší informace nás 
kontaktujte na tel.: 606 472 
272,728 408 218.

Mistr Vladimír Machota, 

7.dan

Nachlazení a špatné náladě se dá velmi pří-
jemně čelit například saunováním. Věděli jste, 
že během jedné návštěvy sauny se z těla odplaví 
tolik toxinů, kolik činností ledvin zhruba za tý-
den? Naše tělo navíc reaguje na pobyt v sauně 
zvýšenou produkcí ochranných látek a to po 
dobu sedmi následujících dní. Pravidelné sau-
nování jednou týdně je tedy velmi příjemnou 
prevencí před nejrůznějšími chorobami a má 
blahodárný vliv na naši fyzickou kondici a psy-
chiku. Už jen tím, že si najdeme chvilku sami 

pro sebe, natáhneme se na dřevěnou lavici, nic 
neděláme a zklidníme se, je v naší uspěchané 
době luxusní relax, který si může dopřát každý. 

A jak na to?
Před saunováním se nedoporučuje konzu-

movat alkohol a najezte se tak akorát. Na lačný 
žaludek, ani těsně po vydatném jídle, není sau-
nování vhodné. Volte tedy zlatou střední cestu. 

Než se usadíte na lavici v sauně, použijte sprchu 
a důkladně se osušte ručníkem. Do sauny byste 
totiž neměli vstupovat mokří. Odložte také šperky, 
které se mohou v sauně nepříjemně rozpálit a způ-
sobit byť drobná, ale nepříjemná poranění. 

Pokud nejste v saunování zběhlí, nepokou-
šejte se hned napoprvé překonávat rekordy. 
Délka pobytu v sauně je velice individuální; 
někomu stačí v klasické finské sauně pět mi-
nut, někdo vydrží doporučovaných dvanáct. 
Ve chvíli, kdy vás začne pálit pokožka, boltce 
či bradavky, je nejvyšší čas saunu opustit. Déle 
v sauně vydržíte, pokud budete dýchat ústy ni-
koliv nosem a mějte na paměti, že teplota v sau-
ně stoupá. Zatímco na spodních lavicích bývá 
teplota nižší, na nejvyšším stupínku může být ve 
finském typu sauny okolo stovky. 

Ze sauny rychle pod sprchu, smýt ze sebe pot 
a pořádně se ochladit. Po pocitech intenzivního 
chladu by se měl dostavit stav, kdy vám začne 
být v chladné vodě příjemně a následuje opět 
pocit chladu. V tomto okamžiku byste se měli 
zabalit do teplého ručníku a přesunout se do 
odpočívárny. Optimální je absolvovat tři cykly 
během jedné návštěvy sauny.

Během pobytu v sauně nezapomínejte na 
doplňování tekutin, ideálně ve formě minerální 
vody. Po skončení saunování pak jezte banány či 
broskve. Doplní hladinu hořčíku a vápníku. Ně-
kdo sáhne rád pro doplnění minerálů po malém 
či nealkoholickém pivu. 

Tak směle do sauny k nám Na Fialku. Skvě-
le si v ní prohřejete tělo, otužíte a zároveň si 
odpočinete na tělu i duši. 

nachlazení a špatné náladě se dá velmi 
příjemně čelit saunováním
Dlouhé a krásné léto je za námi a nás 
čekají krásné barevné teplé dny 
podzimu, houbaření a přípravy na zimu. 
podzim ale může být také sychravý, 
chladný a plný všudypřítomných 
nemocí a bakterií. Dny se krátí, noci se 
prodlužují a to dobré náladě častokrát 
taky moc nepřidá. 

AZ PLOTOVÉ CENTRUM
Mukařov

pletiva, plotové sítě, sloupky, branky, 
posuvné brány, průmyslová a mobilní 

oplocení, lesnická pletiva atd., 
vzorkovna výrobků

AZ PLOTOVÉ CENTRUM
Pražská ulice, Tehovec u Mukařova
tel.: 735 356 016, www.oploceni.cz

otevírací doba: PO - PÁ 8 - 16 h

oÁza ŘÍČany 
nabízí profesionální 
zázemí pro firemní akce 
s benefity zdarma

NAPLÁNUJTE SI VÁNOČNÍ 
VEČÍREK JIž NyNÍ!

■ Pronájem restaurace s výzdobou. 
■ Domácí vánoční cukroví.
■ Využití sauny, whirlpoolu, teni-
sové haly.
■ Sleva na ubytování ve výši 20 %.
■ OÁZA Říčany poskytne ubytová-
ní pro 74 hostů.
■ V hlavní útulné restauraci s kr-
bem, barem a velikou terasou si 
můžete pochutnat na domácí i me-
zinárodní kuchyni včetně široké 
nabídky pizz připravovaných v ori-
ginální italské peci na dříví.
■ V kongresové a školicí budově 
je samostatná hala s barem, kte-
rá je využívána pro firemní akce 

(coffee breaky a drobné občer-
stvení).
■ Nové kongresové centrum Oáza 
Říčany disponuje kapacitou až 150 
osob. Klimatizované konferenční 
prostory, které lze variabilně uspo-
řádat podle přání klientů, jsou vy-
baveny špičkovou AV technikou 
s centrálním ovládáním na dotyko-
vém panelu. 
■ Zajistíme živou hudbu i DJ pro-
dukci.

Rezervace firemních akcí: ředitelka 
Lenka Erlebachová, tel.: 724 165 420 
e-mail: erlebachova@oazaricany.cz 
www.oazaricany.cz

Farnosti sv. Františka z Assisi, Komunitnímu centru Matky Terezy a MC Domeček za spolupráci a České televizi za realizaci přímého přenosu.

Děkujeme

28 / 10
2016 

PRAHA 11 – HÁJE 
Komunitní centrum 
Matky Terezy
U Modré školy 2337/1

MODLITBA 
ZA DOMOV

TRŽIŠTĚ MOŽNOSTÍ
a VÝSTAVA DĚTSKÝCH 
VÝTVARNÝCH PRACÍ 
(foyer)

10.00—13.30
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
společná modlitba 
se zástupci církví 
(kaple)

9.30
PRINCEZNA A DRAK 
pro děti hraje
divadlo Vysmáto
(hlavní sál)

10.00—10.30
„PERLY MOUDROSTI“
Dětský program – hry o Karlu IV. 
a Jeronýmu Pražském
(mateřské centrum a klubovna)

10.00—13.30

NEZMAŘI
Koncert folkové skupiny
(hlavní sál)

11.15—11.35
MODLITBY 
ZA RODINY A DOMOV
(hlavní sál)

ZÁVĚREČNÉ 
SVÁTEČNÍ SLOVO
(hlavní sál)

12.20—13.30 13.30—13.40
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 
výtvarné soutěže
(hlavní sál)

10.30—11.15

10. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle v rámci oslav vzniku naší republiky

„Díky za domov, díky za vlast“

Organizuje Hlavní mediální partner Partner S podporou

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10 / +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz / Modlitba za domov 2016 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR. 

NEZMAŘI

Vstup zdarma 
po celý den

Moderuje 
Michaela Dolinová

Zveme Vás také na přímý přenos České televize ČT2 
15.00—16.30 / nám. Jiřího z Poděbrad / kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

www.modlitbazadomov.cz

Kulturně-duchovní festival pro-
běhne v Komunitním centru Matky 
Terezy - U Modré školy 2337, Praha 11 
- Háje (metro C). Festival zahájí mod-
litba v 9.30 v kapli. Pro děti pak naváže 
v 10.00 hod divadlo Vysmáto s hrou 
Princezna a drak a také až do 13.30 
výtvarné a tvůrčí dílny Perly moudrosti 
na téma Karla IV. a Jeronýma Pražské-
ho. Koncert k obědu - ve 12.20 zahraje 
folková skupina Nezmaři! 

Odpoledne od 15.00 do 16.30 
hodin všechny zveme na ekume-
nickou slavnost s koncertem v pří-
mém přenosu České televize. Kdo 
přijde alespoň čtvrthodiny před 
začátkem do kostela uprostřed ná-
městí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, 
může být ve vysílání. Vedle zajíma-
vých hostů např. spisovatele Jiří-
ho Stránského nebo lékaře Cyrila 

Höschla zazní v přímém přenosu 
i koncert skupiny Spirituál Kvin-
tet. Představitelé všech církví v ČR 
se také budou za naši vlast modlit 
a udělí jí společně své požehnání. 

Děti a školy – zapojte se do vý-
tvarné soutěže na téma BARVy 
DOMOVA!

V rámci Modlitby za domov 
probíhá i výtvarná soutěž pro děti 
a mládež. Zapojit se mohou i školy, 
školky nebo kroužky, jedna z kate-
gorií myslí i na děti se speciálními 
potřebami. Obrázky budou oceněny 
a vystavenu během festivalu a pře-
nosu ČT. Soutěžní práce zašlete 
poštou na adresu Ekumenická rada 
církví v ČR, Donská 5, 100 00 Praha 
10 do pondělí 10. října 2016.
Podrobný program a informace na-
jdete na www.modlitbazadomov.cz 

přijďte 28. října prožít se svou 
rodinou modlitbu za domov!
Sváteční Den vzniku samostatného československého státu 
28. října již deset let spolu s vámi oslavuje Modlitba za domov. 
Letos koncerty nezmarů a Spirituál kvintetu! Vstupy zdarma.
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Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368, Louňovice.
Bližší informace na www.cero.cz
tel.: 311 240 850, 739 627 840

Nová technologie je založena na výškově na-
stavitelných terčích s výkyvnou hlavou, které se 
přizpůsobí různým druhům podkladu. Díky této 
technologii docílíte dokonale rovného povrchu 
bez stavebních úprav – s pomocí montážního 
klíče snadno nastavíte jednotlivé podložky do po-
žadované výšky a dlažba bude dokonale celistvá. 
Nerovnosti, rozdílné sklony, velké mezery a další 
problémy tak můžete vyřešit velmi snadno a rychle.

Tento systém je velmi univerzální, jednoduše 
se instaluje a představuje elegantní způsob řešení 
pokládky v náročnějším prostředí. 

Hlavní výhodou je, že zajišťuje efektivní tepel-
nou izolaci díky neustálé cirkulaci vzduchu mezi 
podlahou a hydroizolačním povrchem. Tento 
prostor zároveň poslouží i jako flexibilní úschova 
pro rozvody vody a elektroinstalaci, k níž se maji-
tel může kdykoli jednoduše dostat.

Úzké spáry mezi dlaždicemi fungují jako dre-
nážní systém a dovolují tak rychlý odtok vody. 

dělá vám starosti dlažba na balkonech a terasách?
Musíte řešit problémy, jako je odmrzání 
dlažby, porušení izolací, protékání 
a podobně? představujeme vám zcela nový 
způsob pokládky dlažby…

 Plánujete úpravu chodníčků na vaší zahradě?
Máte-li ale moderní dům s prvky funkcionalizmu, zahradu
s pravidelnými rysy, může být tento materiál. Dalším 
doplňujícím prvkem. Stačí jen vyrovnat podklad a dlažbu 
položit jen do písku. Doporučujeme pod dlažbu dát fólie, 
které zabraní prorůstání plevelu.

Po velkém množství reklamací nedoporučujeme 
montáže klasických 9 mm silných dlažeb na příjezdové 
prostory, vjezdy do garáží, apod. Vlhkost často proniká 
do lepidla, které se v průběhu několika let rozdrolí 
a následně „dutá“ dlaždice praskne. Doporučujeme  
2 cm silné dlaždice, které mají výrazně vyšší 
mechanickou pevnost a neprasknou. Mohou být 
položeny jen do betonu, nebo do písku. Tímto způsobem 
pokládky lze vytvořit rovinu bez vyrovnávacích vrstev 
lepidla, které jsou často příčinou reklamací.
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V naší nabídce najdete klasické 
žulové výrobky – žulové dlažeb-
ní kostky v různých velikostech 
(od mozaiky až po velké dlažební 
kostky), žulové krajníky, žulové 
haklíky,regulační kámen, kame-
nivo do gabionů, žulové bloky, žu-
lové valouny, menhiry do zahrady. 
Dále dodáváme lomový kámen 
netříděný i žulové odseky. Nově 
dodáváme také drcené kamenivo 
různých frakcí.

Chráníme životní prostředí
Klademe důraz na ochranu ži-

votního prostředí. Zpracováváme 
i méně kvalitní kámen vznikající 
při odkrývání ložiska a recykluje-
me i odpady kamenické výroby. 
Minimalizováním množství odpa-
du ukládaného na skládku a neu-
stálým zlepšováním technologie 
výroby omezujeme působení nega-
tivních vlivů na okolí. 

Kamenolom PROSEČNICE 
se zaměřil především na výrobu 
široké škály obrubníků, které lze 
použít na stavbách silnic a také na 
stavbách rodinných domů nebo 
chalup. Uplatnění najdou na za-
hradách, v parcích i na náměstích. 
Velké stavební firmy i majitelé 
domů oceňují především precizní 

zpracování a varia-
bilitu. Společnost 
je připravena kaž-
dému zákazníkovi 
vyjít maximálně 
vstříc. Velmi oblíbené 
jsou i místní žulové kost-
ky, které se vyrábějí jíž skoro jedno 
století. Žulové obrubníky i kostky 
mají nejen praktické využití (žula 
je čtyřikrát pevnější než beton), ale 
také vysokou estetickou hodnotu. 
Kamenné kostky se nejčastěji 
používají při stavbách památníků, 

parků, náměstí, nábřeží, chodní-
ků, kanceláří, obchodů, nákupních 
center, kostelů, parkovišť, atd.

Žulové obrubníky a kostky z prosečnice  
vynikají precizním zpracováním
Kamenolom proSeČniCe (dříve Dolní požáry) společnosti 
aBaKron navazuje na dlouhou tradici těžby proslulé 
požárské žuly. V lomu nedaleko prahy těžíme kvalitní 
šedou žulu a provozujeme kamenickou výrobu.

Lom Prosečnice
Prosečnice 47

Týnec nad Sázavou 
Otevřeno Po - Pá 7.00 - 15.30
e-mail: obchod@abakron.cz

tel. +420774318888
www.lomprosecnice.cz

akČnÍ 
ceny 

– sleva aŽ 
40 % platÍ do 

31. 12. 2016

žula neboli granit je přírod-
ní kámen - hlubinná vyvřelá 
hornina. Je mnohem tvrdší 
než mramor. žule se díky jejím 
jedinečným vlastnostem někdy 
také říká „věčný kámen“. Je 
vysoce rezistentní vůči teplotě, 
špíně a téměř nevstřebává vodu. 
Z tohoto důvodu je tento přírod-
ní kámen symbolem pevnosti, 
trvanlivosti a je široce používán 
ve stavebnictví a v architektuře.
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dotace, opravy a enerGetickÉ 
Úspory domŮ – vÍte si rady?

„Obnova bytové fondu je u nás 

stále nedostatečná,“ potvrzuje 
Luděk Lošťák ze společnosti Com-
fort Space, a.s. „Poslední rozsáhlá 

studie zabývající se kvalitou byto-

vého fondu zjistila, že ke konci roku 

2008 bylo opravami u nás dotčeno 

přibližně 55 % veškerých panelo-

vých domů a nepanelových pouze  

12 %. A jak je to se stářím bytů 

v ČR? Udává se, že v roce 2011 

bylo u nás zhruba 2,5 milionu bytů 

a průměrné stáří bytu bylo 52,5 let. 

Obnovy, opravy a zvyšování úspor-

nosti, vše je tedy na místě.“

Víte, že pokud se stavebník roz-
hodne pustit do získání dotací sám 
a neobrátí se na společnosti, která 
mu dokáže garantovat kvalitu pří-
pravy a získání dotace, může se do-
pustit mnoha chyb?

1)
Snahou lidí, kteří staví dům nebo 
zlepšují jeho tepelné vlastnosti za-
teplováním, je v první řadě úspora 
na samotnou přípravu projektové 
dokumentace a zpracování ener-
getického průkazu včetně podkla-
dů pro stavební řízení, finanční 
rozvahu pro fond, apod. Při pří-
pravě a plánování rekonstrukce si 
nechají zpracovat jen základní do-

kumenty od různých dodavatelů, 
které kolikrát vůbec neodpovídají 
požadavkům fondu. Žadatel po-
sléze může o dotaci přijít. Tady še-
třit se nevyplácí, příprava projektu 
a podkladů pro fond včetně výběru 
stavebního dodavatele by měla být 
tou nejpreciznější částí celé přípra-
vy žádosti o dotace.

2)
Při příjmu žádosti jde několika 
stupňové hodnocení připravenos-
ti projektu a dodaných materiálů 
k žádostem a samotnou kvalitu 
musí garantovat zpracovatel svou 
autorizací. Již zde je první pro-
blém, pokud zpracovatel nemá do-
statek zkušeností a zpracovaných 
projektů pro dotace - projekty jsou 
většinou neúplné, či chybně zpra-
cované na straně energetických 
výpočtů, ekonomiky, výběrového 
řízení na dodavatele, apod. Díky 
mnoha drobným nesouladům ne-
získá pak projekt požadovanou 
min. hodnotu bodového hodnoce-
ní projektu a je vyřazen.

3)
Stavebník/ investor/ žadatel o do-
taci se dostatečně nevěnuje poža-
davkům poskytovatele dotace tj. 
požadavkům směrnice. Výsledkem 
jsou chybně zpracované stavební 
deníky, špatně vystavené faktury 
od dodavatelů, nedostatečná foto-
dokumentace stavby nebo pochy-
bení při technickém dozoru stav-
by. I zde řada zpracovatelů skončí 
svou práci pro klienta předáním 
podkladů k žádosti, ale již bez do-
tačního poradenství a odpověd-
nosti garance z připravené staveb-
ní a energetické dokumentace.

4)
Stavebník/ investor/ žadatel o do-
taci podléhá nátlakům jednotli-
vých dodavatelů na ceny v akcích 

a v různých slevách bez ohledu 
na to, že některé materiály nemu-
sí posléze dotačnímu programu 
vyhovět, nebo nejsou v souladu 
s podanou žádostí o dotaci a ža-
datel o dotaci tak vědomě poruší 
podmínky získání dotace bez toho, 
aby uvedl tyto změny do souladu 
do dokumentace před dokončením 
stavby. 

5)
Klienti mají představu, že rekon-
strukci či zateplení vyřeší s nízkými 
náklady; mnohdy však při realizaci 
dochází k navyšování rozpočtu od 
dodavatele, který byl seznámen 
pouze velmi okrajově se všemi po-
žadavky. V průběhu doby investor 
doplňuje své nároky a neuvědo-
muje si, že všechny tyto práce na-
vyšují rozpočet a míru uznatelných 
a neuznatelných nákladů, které již 
nesouvisí s původní dokumentací, 
rozpočtem a ekonomikou, která 
byla předkládána fondu ke schvá-
lení žádosti o dotace. 

6)
Každý projekt, který je financován 
z Evropských strukturálních fondů 
má po dokončení povinnost min. 
udržitelnosti a to 5-10 let podle 
typů dotační výzvy. Zde mnoho in-
vestorů nehledí na to, že udržitel-
nost u rekonstrukcí bytových domů 
a jiných dotačních titulů znamená 
faktické prokázání úspor, ke kte-
rým projekt byl navržen, schválen 
a realizován. Pokud udržitelnost 
není prokazatelná a funkční, může 

investor opět o dotace přijít! Je tedy 
nutné již v době příprav vycházet 
z reality, nikoliv z přání.

7)
Investor neřeší na počátku svého 
záměru to, že v případě špatně 
zvoleného řešení dotaci buď vůbec 
nezíská, nebo zde investuje zbyteč-
ně vysoké finanční prostředky a co 
hůře, že o dotaci také může přijít. 
Málokdo ze zpracovatelů je ale toto 
ochoten investorovi sdělit, jelikož 
to je odpovědností investora a ni-
koliv zpracovatele, k čemu se in-
vestor rozhodne, ačkoliv může být 
na to upozorněn. 

Řada investorů navíc podléhá 
různým slibům a dobrozdáním, 
které nemají s realitou nic společ-
ného, tedy ve výsledku investor 
ohrožuje svým jednáním sám sebe.

pokud si nejste zcela jisti, jak vše funguje, obraťte se na 
odborníka. Společnost Comfort Space, a.s. se evropskými 
dotacemi zabývá již přes 9 let a umí nabídnout nejen 
poradenství, ale i zpracování projektu, energetické 
zhodnocení a další služby garantující získání dotace.

Comfort Space, a. s.
Argentinská 20, 170 04 Praha 74 
www.sprava-dotaci.eu 
www.moje-uspora.cz 
tel.: 270 005 542, 602 441 191

Aktuálně lze využít výzvy č. 37 
Energetické úspory v bytových 
domech II na zateplování byto-
vých domů ve všech regionech 
po ČR mimo Prahu. 
Dotační podpora je 8,5 mld. Kč 
a výzva trvá do 30. listopadu 2017.

Pane Eichlere, čtvrtstoletí je 
poměrně dlouhá doba v životě 
člověka i společnosti. Když jste 
v roce 1991 začínal, jaké jste měl 
plány?
Plány? Jezdil jsem jako řidič au-
tobusu v ČSAD Benešov a toužil 
si jednou koupit vlastní autobus. 
První jsem přivezl z Belgie, byl 
v tu dobu jedničkou na českém 
i evropském trhu. Pak jsem ale 
zjistil, že u jednoho autobusu to 
nezůstane. A věděl jsem, že moje 
firma musí poskytovat nejlepší 
služby a dopřát lidem nejvyšší 
úroveň cestování autobusem. Za-
měřil jsem se na nepravidelnou 
dopravu. Ukázalo se, že klienti 
spokojení jsou a já se postupně 
zařadil mezi významné dopravce 
na českém trhu a zdárně působím 
v tuzemské, zahraniční, kongre-
sové a incomingové autobusové 
dopravě dodnes.

Váš vozový park dnes zahrnu-
je desítku luxusních autobusů 
v maximální výbavě. Dovedlo to 
firmu nějakým změnám?
Určitě. Postupem času jsem do 
firmy zapojil celou rodinu a začal 
služby rozšiřovat. V roce 2006 
jsem firmu transformoval a vznikl 
EichlerBUS s.r.o. S přibývajícími 
nároky na bezpečnost cestujících 
jsme rozšířili naše služby o servisní 
činnost pro nás a později i pro jiné 
dopravce. V roce 2007 jsme začali 
v Divišově stavět vlastní technické 
zázemí, které bylo koncem roku 
2008 otevřeno. V současné době 
náš servis nabízí opravy pro vybra-
né typy autobusů, montujeme filtry 
pevných částic, opravujeme karo-
serie autobusů, lakujeme. Dnes 
máme 20 zaměstnanců a dalších 
cca 20 externistů.
Zmínil jste spolupráci s cestovní-
mi kancelářemi, ale jednu vlast-

níte i v rámci EichlerBUS s.r.o. 
Co Vaše CK nabízí?
Ano, CK byla dalším posunem 
v našem vývoji. V průběhu let 
nás začali oslovovat naši klienti 
a přivedli nás na myšlenku založit 
vlastní CK. V současné době na-
bízíme veškeré služby cestovního 
ruchu pro skupiny i jednotlivce. 
Školní zájezdy, exkurze, poznáva-
cí zájezdy, vlastenecké výlety po 
krásách ČR nebo týdenní pobyty 
v maďarských termálních lázních 
Harkány určené především pro se-
niory. Na Harkány se specializuje-
me již více jak 10 let. Od dubna do 
září zajišťujeme kyvadlovou dopra-
vu, klient může využít jen tu, nebo 
i kompletní balíček včetně ubyto-
vání, stravování, pojištění a vstupu 
do lázní. Letos jsme vstoupili do 
rezervačního systému CK, aby se 
mohly naše zájezdy nabízet v part-
nerských CK a agenturách online. 
Je toho ale mnohem více, nejen 
k CK, ale i ohledně nabídky dopra-
vy, servisu a našich autobusů – asi 
nejlepší je pročíst si naše webové 

stránky…
A jaké máte plány do budoucna?
Držet nastavený standard, zásadní 
otázka je pro nás zkvalitňování našich 
služeb, obnova vozového parku... 
Rozhodli jsme se také usilovat o cer-
tifikát Český systém kvality služeb 
a tím upevnit naše postavení na trhu.

eichlerbus je zde pro vÁs jiŽ 25 let!
Jak eichlerBuS s.r.o. začínal, jakou proměnou prošel a kam se 
rozrůstá? pojďte se s námi ohlédnout za důležitými momenty, které 
stojí za úspěšným fungováním této firmy. průvodcem je člověk 
nejpovolanější – pan Milan eichler, majitel a zakladatel společnosti. 

EichlerBUS s.r.o.
Benešovská 45, Divišov
okr. Benešov
Nonstop dispečink: 777 315 720
www.eichlerbus.cz

5. třídu základní školy v červnu ukončilo 33 
žáků, 30 z nich tj. 91% pokračuje na osmiletých 
gymnáziích vč. OG a 3 na školách základních. 
Gymnazisté pro změnu v dubnu a květnu konali 
zkoušky české maturity (státní a školní) i mezi-
národní maturity International Baccalauréate. 

Co se týče státní zkoušky z anglického jazyka, 
po několikáté obdrželi pouze samé jedničky, 
s vynikajícím průměrným výsledkem 98%! 
Z českého jazyka bylo jako obvykle též pár dvo-
jek s celkovým skvělým průměrem 1,37. Dále 
studenti konali zkoušky ve školní části maturit 
s celkovým prospěchem 1,08 (tj. 44 jedniček ze 
48 zkoušek). Opětovné mimořádné výsledky 
podtrhlo též hodnocení v rámci mezinárodní 
maturity IB. Ta se skládá v anglickém jazyce až 
ze šesti předmětů, pokud chce student získat 
kompletní mezinárodně uznávaný a ceněný 
diplom. Všichni studenti, kteří usilovali o teto 
diplom, opět uspěli, celkový průměr přes 36,2 
bodů řadí OG mezi nejúspěšnější školy v mezi-
národním měřítku (světový průměr je kolem 30 
bodů). Letošní absolventi tradičně vyrazili za 
studiem na zahraniční i české vysoké školy. Byli 
tak přijati na školy v USA, Velké Británii, Irsku 
vč. University of Virginia, Imperial College Lon-
don, University of Edinburgh a samozřejmě 
Univerzity Karlovy v Praze. Deset z letošních 
absolventů navíc získalo stipendium The Kell-
ner Family Foundation v rámci projektu Univer-
zity. Úspěchy nejsou jen v oblasti akademické, 
studenti vykonali spousty práce v rámci dobro-
volné komunitní činnosti, řada z nich nejen za 

to získala zlaté, stříbrné a bronzové certifikáty 
mezinárodní ceny Vévody z Edinburghu. 

Nový školní rok začal v OG pro téměř stovku 
žáků prvního stupně a již pro 239 gymnazistů, 
z nichž 119 bydlí celotýdenně v areálu školy. Výše 
zmiňovaná nadace KFF letos výrazně přispívá na 
studium 78% kolejních studentů. Školní kampus 
je přivítal mj. zrekonstruovanými venkovními 
sportovišti s atletickým oválem, zmodernizova-
nými koupelnami na kolejích, novou školní halou 
a skříňkami pro denní studenty. 

Lze očekávat, že to bude rok úspěšný a že stu-
denti budou nadále také prospěšní nejen sobě, 
ale hlavně též institucím a lidem v okolí.

open Gate – studium a dobrovolnictví
Již 12 let existuje v Babicích u Říčan 
unikátní škola open Gate, osmileté 
gymnázium a 1. stupeň ZŠ. Výjimečná 
nejen díky svému rozlehlému a modernímu 
areálu, uznávanému mezinárodnímu 
vzdělávacímu programu iB, ale především 
díky svým žákům a studentům a jejich 
vynikajícím výsledkům. pojďme se nyní 
podívat na jejich poslední výsledky 
prostřednictvím několika čísel. 

www.facebook.com/opengateschool/
www.opengate.cz
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DOVOZ VODY/ ODVOZ ODPADNÍCH VOD (jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 Tomáš Rychta – Štíhlice

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

klempířské 
a pokrývačské 

práce

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

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

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

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

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

Rychle, 
kvalitně a ekonomicky:

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

Zhotovení rozpočtu a poradenství zdarma.
Za zeptání nic nedáte!

pacov 171, 251 01 říčany

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

www.bedrnik.com

Stavební
rodinná firma

opravy chladniČek,
mrazniČek – ab servis

Jaroslav Kubíček
tel.: 603 464 367

pod Jiřím 205, Mirošovice

dodávková autodoprava 
web:akmtrans.cz

tel.: +420 702 025 594

210x100x5
2730

MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.comcz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

opravy automatických praČek zn. Whirlpool, ignis, philco atd.
Spolehlivost, rychlé jednání. J. Marek, Doubravčice 128

tel.: 603 329 940

Burda instalatérství s.r.o.
„Instalatérství není jen voda …“ 

        •     Plyn

        •     Voda

        •     Topení

        •     Kanalizace

731 181 703

vaclav.burda@iburda.cz

www.iburda.cz

Bude nám potěšením s Vámi 
spolupracovat zejména v regionu 
Praha a Středočeský kraj….

IČ: 04828712 
se sídlem : Lesní 336, 250 83 Škvorec

do stravovacího zařízení 
v areálu školy open Gate, 

na návsi 5, Babice, hledáme 
zaměstnance na pozice 

kuchař/ka a uklízeč/uklízečka 
na hl. i zkrácený úvazek, též 

vhodné pro studenty a seniory. 
tel.: 725 518 145 nebo 

e-mail: info@mysteryservices.cz

prodej 
palivového dřeva

martin Filip, říčany u prahy 

tel.: 602 388 435
www.drevoricany.cz
kValitní dřeVo 

do Vašeho krbu

výroba domácích knedlíků 
v Říčanech přijme šikovné 

pracovnice/ky do svého týmu 
ve výrobě. nabízíme výhodné 

platové podmínky a práci neděle 
- čtvrtek. Kontaktujte nás prosím 

na tel. č. 608 206 227. 

•	PNEUSERVISNÍ	SLUŽBY	NA	POČKÁNÍ
•	USKLADNĚNÍ	ZÁKAZNICKÝCH	PNEUMATIK
•	ČIŠTĚNÍ	INTERIÉRŮ	VOZIDEL
•	DOPLŇKOVÝ	PRODEJ

AKCE:
DOPRODEJ LETNÍCH PNEU ZA SKLADOVÉ 
CENY DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
VÝHODNÉ CENY ZIMNÍCH PNEUMATIK

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

www.tomicpneu.cz

Kostelec	n.	Č.	lesy	
kutnohorská 24

hledám zkušenou paní 
(nejlépe z oboru) 

na údržbu zahrady. 
volejte na tel.: 323 606 123 

- večer. mnichovice.
poptávám také všestranně 

zručného pomocníka na 
dlouhodobou výpomoc. 

nákladní kamionovou dopravu 
s řidičským oprávněním C a C+E
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muay thai
thajský boX 

v Říčanech  
www.thaiboxricany.cz
tel.: 602 619 505

kamenictvijordan@seznam.cz

210x100x5
2730

Zemní práce
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

210x100x5
2730

777 035 666

vÝMĚN
a SkeL

 

ZDARMA 

a ZaPŮ
JČeNÍ v

oZU 

ZDARMA

cviČenÍ pro dospělé a děti
pilates - individuální, 

skupinové, dopolední, večerní, 
pro těhotné, po porodu

jumpinG, cviČenÍ s koČÁrky
cviČenÍ pro děti (6m - 11 let)
tel.: 731 696 043, Kostelec n. Č. l.

www.krasapohybu.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
www.mefo.cz

tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

MOdELy 2017

autorizovaný dealer renault a Dacia
hledá zaměstnance:

• pomocnou účetní
• automechanika

životopisy zasílejte na e-mail:

petr.pilar@auto-pilar.cz

lom Žernovka s.r.o.

hledá do svého kolektivu
střelmistra a pracovníky 
na zpracování kamene.

nevyučené zaučíme.
požadavek: 

dobrý zdravotní stav 
a fyzická zdatnost.

Další info 
na tel.: 605 254 518,

nebo osobně 
na pracovišti.

Prodej betonů, 
písků, kačírků a drtí

BETONÁRKA	
MUKAřOV

tel: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U mototechny 89 – areál stavebnin PRo-Doma

Pohřební 
služba

Petra Bartáková
Budějovická 1116
Jesenice u Prahy

OTEVŘENO:
PO – Pá 9:00 – 16:00

Tel.: 702 285 384 
NON STOP

olivova dětská léčebna 
v Říčanech přijme 

samostatného kuchaře/ku.
kontakt p. mašek 

mob.: 734 852 666
e-mail:

stravovaci@olivovna.cz

nově otevŘeno 
zÁjezdnÍ hostinec v hotelu vyŽlovka

- speciality tradiční i moderní české 
kuchyně 

- steaky na grilu a jiné 
- interiér vhodný pro pořádání svateb, 
firemních večírku, oslav narozenin…

akce na měsÍc ŘÍjen 
11. 10. den soukromého podnikání 
- po celý den ke každému jídlu káva 

a domácí dezert zdarma 
28.- 30. 10. zvěřinové speciality 
29. 10. country večer s kapelou 

duha 

restaurace hotelu vyŽlovka 
jevanskÁ 9 vyŽlovka (u mukaŘova)

otevŘeno denně 11 - 23 h
tel.: 731 920 731

Do zavedeného kadeřnictví 
ve Strančicích přijmeme 
kadeřnici na vlastní ŽL.

Tel.: 603 288 009
ilona.lennerova@seznam.cz
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Pomůžeme 
Vám zbavit 
se dluhů

• nejste schopni splácet své dluhy a žijete ve stresu? zavolejte
• jste zadlužení a berete si další půjčky na úhradu půjček 

předcházejících? – zavolejte
• jste osvČ a nevíte si se splácením dluhů rady? – zavolejte
• hrozí vám exekuce a vymahači vám olepují dveře? – zavolejte
• máte již předepsanou dražbu na vaší nemovitost? – zavolejte

je čas začít žít - nadechnout se a začít znovu!

tel.: 602 339 233, pomoc@oddluzenka.cz

výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
výstavba základových desek

BeTON Strančice s. r. o.

b
e

to
n

á
rk

a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice 
Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966
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210x100x5

2730

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

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

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

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

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

Na paletě 1050 kg.

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

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

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

OpraVy CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS

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

advokátní kancelář 
u metra Háje, praha 4 

– veškeré právní služby 
občanům a podnikatelům

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

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

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

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

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

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

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

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

jarní slevy

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

slevy

Bytové družstvo pronajme byt 
v Mnichovicích, Husova 810, 

1+1 o výměře 72,7 m2.
Volný k 1. 6. 2015, cena dle dohody.
e-mail:bdprahavychod@seznam.cz

tel.: 739 427 978

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

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

elen

dominika

klára

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

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

Info na tel.: 602 235 005 

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

PRODEJ
www.ondrejov.com

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

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

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

Pelety ⌀ 6 mm

MŠ klasického životního stylu 
pro dě�  2-7 let 

bez ohledu na bydliště. 
Přihlášení kdykoliv, možnost 
zkrácené docházky. Přijímáme 

i dě�  ze státních školek. 
Pondělí - pátek 6:30-17:00 h
DOUBRAVČICE  (Český Brod)

605 878 825, 730 332 030
www.ms-lednacek.cz

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km 

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo 
Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě. Ke každému 
vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění 
Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní 
prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích 
svíček. Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás 
a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

skoda-auto.cz

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním Předplaceného servisu

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

Untitled-1268   1 12.9.2016   14:30:24

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

Nově otevřená 

KOMPOSTÁRNA 
SRBÍN 

nabízí uložení 
bioodpadu po tel. 

dohodě pro soukromé 
osoby i firmy.

Odvoz lze zajistit. 
Dále nabízíme 
prodej tříděné 

zahradní zeminy. 

Tel.: 777 322 134

čalounictví
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

dne 13.9. se v mnichovicích u prahy ztratila zlatá, krátkosrstá 
čivava. slyší na jméno richie.

odměna nálezci 10.000 kč.
prosíme o jakoukoliv informaci na tel. 608 101 738, 608 101 736

Přijmeme  na HPP  správce areálu Oáza 
Říčany. Pravidelná pracovní doba, občas 

i víkendy. Údržba zeleně, tenisových 
kurtů, příprava kongresových prostor, 

zásobování. Nutný řidičský průkaz skupiny 
B  a manuální zručnost.

Info na tel.: 731 192 109
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TICHOVSKÝ
ondřejovská 928
Mnichovice	251	64

www.oploceni-ploty-pletivo.cz

Nabízím provedení drobných 
zahr. prací. Sekání trávy, 

úpravy záhonů apod.
Tel č. 721721270

Nabízíme:
● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

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

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

garážová vrata

předokenní rolety

vjezdové brány

venkovní žaluzie

ěnlp ýv évotolp

Říčany 774 224 878
ricany@rollo.cz

... pro Váš dům přímo od vý robce

www.rollo.czwww.rollo.cz

VIPVIP
Jana Karlachová ‐ Vaše realitní makléřka pro Říčany a  Prahu – východ 
tel 606 792 574tel. 606 792 574

C
Hledám pro své klienty:
bungalov 4+kk Praha‐východ
RD  Říčany s už. pl. 100‐120 m2
byt 2+kk až 3+kk Praha ‐východbyt 2+kk až 3+kk Praha ‐východ

Chcete prodat Vaši nemovitost 
rychle a výhodně? Hledáte 
kvalitní služby specialisty na 
Vaši lokalitu? Jsem tu pro Vás!Vaši lokalitu? Jsem tu pro Vás!

Ing. Jana Karlachová
jana.karlachova@re‐max.cz
tel.: 606 792 574

4+KK , 100 m2, OV, Sluštice
pěkný slunný atypický, sklep,
úložné prost. Cena 3.300.000 Kč 

Více informací: 

www.remax‐
czech.cz

tel. 606 792 574

Chata,už.pl. 50 m2, poz.825 m2, Všestary
zd. chata, podskl., mož. půdní vestavby
Cena 2.350.000 Kč 

Pozemek 4 446 m2, Tehov
elektřina, voda  na poz., plyn v obci
Cena 4.530.000 Kč 

VIPVIP
Jana Karlachová ‐ Vaše realitní makléřka pro Říčany a  Prahu – východ 
tel 606 792 574tel. 606 792 574

C
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bungalov 4+kk Praha‐východ
RD  Říčany s už. pl. 100‐120 m2
byt 2+kk až 3+kk Praha ‐východbyt 2+kk až 3+kk Praha ‐východ

Chcete prodat Vaši nemovitost 
rychle a výhodně? Hledáte 
kvalitní služby specialisty na 
Vaši lokalitu? Jsem tu pro Vás!Vaši lokalitu? Jsem tu pro Vás!

Ing. Jana Karlachová
jana.karlachova@re‐max.cz
tel.: 606 792 574

4+KK , 100 m2, OV, Sluštice
pěkný slunný atypický, sklep,
úložné prost. Cena 3.300.000 Kč 
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Thajské masáže 
Thajská masáž uvolní vaše svaly, klouby, 
šlachy i chodidla. Jemně natáhne a odbloku-
je páteř. Přináší celkové fyzické a psychické 
uvolnění. Naše zkušené masérky se postarají 
o vaše unavené tělo a navodí vám příjemný 
pocit odpočinuté mysli.

Luxusní kosmetika 
Biologique Recherche
V našem salonu si můžete dopřát zcela 
unikátní systém péče o vaši pleť, který byl 
vyvinutý týmem francouzských odborníků. 
Nabízíme dámské i pánské kosmetické ošet-
ření, které zanechá vaši pokožku zregenero-
vanou, očištěnou a nádherně rozjasněnou.

Využijte široké nabídky našich kosmetických služeb:
    klasické masáže      rituály Pure Fiji      horké lávové kameny      
    estetické formování postavy      výživové poradenství      lymfodrenáže      
    manikúra       pedikúra      prodlužování řas



Platnost do 31. 12. 2016

Cotinium s. r. o.
Květnového povstání 194, Praha 10 - Benice 
Tel.: +420 605 131 765   

VitalBody Pečujeme o vaši krásu!
Kosmetický a relaxační salon

www.vitalbody.cz

-20% SLEVUKupon na
na thajské masáže NEBO na základní 
kosmetické ošetření. 

VitalBody
www.vitalbody.cz



přístrojové potápění  
nevidomých mělo úspěch
V kulturně sportovním centru na Fialce v Říčanech se 
uskutečnilo potápění nevidomých. tuto akci realizovala 
díky dotaci Středočeského kraje společnost HaK Servis ve 
spolupráci s klubem potápěčů Druhý dech.

PODZIMNÍ NABÍDKA 
V HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK V PRAZE NA CHODOVĚ

Ú Ě Ý ÝŠ Í Á ĚÚVĚR S NULOVÝM NAVÝŠENÍM – JEN U NÁS NA CHODOVĚ

adresa: Ke Stáčírně 2292/19  Praha 4 – Chodov
prodej: 602 703 868 727 832 115 602 150 560 727 944 220prodej: 602 703 868, 727 832 115, 602 150 560, 727 944 220

hyundai i30 kombi - splněný 
sen každé české rodiny


