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Zprávy z obcí (str. 5)
Oprava hlavní komunikace
mezi Uhříněvsí a Říčany bude
zahájena v březnu. Čekají nás objížďky.

Navštivte nový showroom
nábytku v Herinku
Těšíme se na vás! Více čtěte na str. 18

Běžkaři změřili síly na Vávrově palouku
Skvělé sněhové podmínky využil lyžařský oddíl TJ
Senohraby a uspořádal na Vávrově palouku hned dva
závody – večerní kritérium klasickou technikou a o týden
později večerní kritérium volnou technikou. Přestože
se oba závody uskutečnily ve všední dny v pozdních
odpoledních hodinách, na start dorazil hojný počet
běžkařů včetně dětí.
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Úvodník

VÝPRODEJ REFERENČNÍCH A PŘEDVÁDĚCÍCH VOZŮ
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Milí čtenáři!
Únor je měsíc masopustu, tak si zjistěte,
zda se i u vás v obci koná nějaká masopustní
veselice či zabijačka. Určitě neseďte doma
a zajděte se pobavit se sousedy a ochutnat
jitrničku či masopustní koblihu.
V únoru také máme nejvyšší čas dát si
do pořádku daňové doklady. Pokud vám jde
ze všech daňových předpisů hlava kolem, určitě sledujte naši novou poradnu, ve které se
budete dozvídat důležité informace z oblasti
daní a účetnictví.
Participativní rozpočet úspěšně spustili
v Říčanech a také v Mnichovicích, kde občané podali celkem 17 návrhů, jak zlepšit své
město.
Krásný únor přeje za kolektiv Zápraží
Helena Vlnařová, šéfredaktorka
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Místo zbraní sportovní kurzy
Na v dnešní době diskutovanou
otázku ozbrojování občanů odpovídá Sportovně kulturní centrum v Ondřejově nabídkou kurzů
pro děti i dospělé, které vás naučí
vhodné, účinné a přiměřené sebeobraně nejen sebe, ale i ohrožených lidí. Kurzy vedou profesionálové s bohatými zkušenostmi
a sportovními úspěchy.
* Kristina Bosáková, mistryně
Evropy v karate trénuje dět
karate v pondělí od 18 hod a
sebeobranu pro děti od 12 let a
dospělé v pondělí od 19 hod.
* Vladimír Machota, vicemistr
světa a držitel mnoha titulů ze
světových i evropských klání
v taekwondo předává zkušenosti
dětem i dospělým ve středu od 17
hod. a v neděli od 16 hod.
* Standa Stárek, mistr republiky
v boxu vede oddíl amatérských
boxerů v úterý od 19.30 hod a v
sobotu od 9.30 hod.

Přidat se můžete i vy,
stačí přijít na trénink a
zapojit se.
Více informací o dalších
kurzech, akcích a
službách SKC najdete na
www.obecondrejov.cz/
skcentrum.

VÁŠ HYUNDAI NA DOSAH
KDE NÁS NAJDETE
Černokostelecká 2096/16, Říčany
směr Praha
Exit 1

Tucson

od

489 000 Kč

+420 601 313 661
+420 601 313 663

vč DPH

hyundai@lennermotors.cz
www.lennermotors.hyundai.cz

Exit 1

facebook.com/hyundairicany

směr Brno

Černokostelecká 2096/16
251 01 Říčany

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

Těšíme se na štiřínský kros

Do participativního rozpočtu PRo Mnichovice
podali občané 17 skvělých návrhů
Město Mnichovice rozdělí v letošním
roce 600 tisíc korun v rámci
participativního rozpočtu PRo
Mnichovice. Mnichovičtí občané do
konce listopadu podávali své návrhy.
A hned do prvního ročníku jich podali
neuvěřitelných a nečekaných 17.
„Opět se mi potvrdilo to, v co jsem doufala. Že
naši občané jsou velmi aktivní, mají skvělé nápady, nelitují svého času a rádi se zasadí o to, aby
mohli ve svém městečku něco vylepšit. Mám
z toho velkou radost a jsem na ně pyšná,“ říká
starostka Mnichovic Petra Pecková.
Všechny návrhy prošly formální kontrolou
u koordinátorky projektu. Ta je poté předala
na Městský úřad města Mnichovice, kde byla vytvořena pracovní skupina, která prověřila realizovatelnost jednotlivých návrhů. Cílem pracovní
skupiny je vyřadit jen minimum návrhů a co nejvíce jich poslat do hlasování i za předpokladu, že
by projekt musel být částečně upraven.
Poslední den v měsíci lednu se uskutečnilo
setkání všech navrhovatelů s touto pracovní
skupinou nad jednotlivými podanými projekty
a po oboustranné domluvě byly některé projekty upraveny nebo pro jejich nerealizovatelnost, například z důvodů legislativy, vyřazeny.
Všechny realizovatelné návrhy budou představeny pomocí informačních kanálů města (Facebook a webové stránky města, Život Mnichovic a leták do domácností) a na závěr na
veřejném setkání, kde autoři své návrhy budou
osobně prezentovat veřejnosti. Cílem setkání
je i umožnění autorům a účastníkům diskutovat nad jednotlivými návrhy a jejich přínosem.

Veřejné projednání se uskuteční 23. února
od 18 hodin v nové multifunkční učebně základní školy v Bezručově ulici.
V březnu pak bude veřejnost o návrzích hlasovat. Ty návrhy, které obyvatele města Mnichovice nejvíce zaujmou, budou v průběhu jednoho
roku realizovány.
Návrhy občanů:
1. Vybudování přístřešku pro kontejnery na
tříděný odpad.
2. Zrestaurování litinového kříže z r. 1856 na
Božkově.
3. Zvýšení počtu informačních kanálů města
– instalace velkoformátové led obrazovky na
průjezdu městem.
4. Defibrilátory pro dobrovolné hasiče a bezpečnostní hlídku města.
5. Lednice pro sociálně slabší občany umístěná
na infocentru, kterou ze svých potravinových
přebytků v originálním a neporušeném obalu
plní občané města.
6. Zapuštěné trampolíny umístěné v městském
parku.
7. Revitalizace okolí památného Žižkova dubu,
úprava zídky s instalací posezení.
8. Vánoční osvětlení stromu v mateřské škole.
9. Mobilní svodidla v Nádražní ulici.
10. Multifunkční lavička / solární lampa s
porty k dobíjení mobilu a tabletu, včetně pokrytí
WiFi v okolí.
11. Verějné osvětlení parčíku „Pod lípami“ u
základní školy.
12. Tísňová SOS tlačítka pro seniory.
13. Dopravní zrcadlo na Šibeničkách.
14. Veřejné ohniště v Podhorkách.

Srdečně Vás zveme na
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NÁSTAVBY
NAD TĚLOCVIČNOU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
A
VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ
17 NAVRŽENÝCH PROJEKTŮ
PRo MNICHOVICE
Čtvrtek 23. 2. 2017 od 18 hodin,
Základní škola T.G. Masaryka, Bezručova 346, 3. patro.
Přijďte s námi společně slavnostně otevřít novou družinu pro naše prvňáčky.
Po přestřižení pásky bude v nově otevřených prostorách následovat veřejné představení
všech projektů navržených v rámci participativního rozpočtu PRo Mnichovice.
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Štiřín - Na loukách mezi Štiřínem a Vševobrovicemi se bude v sobotu 22.
dubna 2017 konat další ročník dnes již velmi populárního přespolního běžeckého závodu, který nese název Štiřín Kros 2017. Akce bude opět pod
patronátem hvězd světového sportu, kterými jsou Bára Špotáková, Tomáš
Dvořák, Roman Šebrle a Pavel Maslák. Závod je určen pro všechny věkové
kategorie, ale jako vždy se zaměřujeme především na děti a mládež, a to dokonce na děti nejútlejšího věku. Stejně jako v loňském roce, tak i letos bude
tato sportovní akce mít ještě hlubší význam. Veškeré finanční prostředky,
které se získávají při registraci účastníků závodu a od dobrovolných dárců
budou věnovány oddělení pro předčasně narozené děti Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN v Praze, kterou většina lidí zná
pod názvem „Porodnice u Apolináře“.

Bližší informace naleznete na: www.kros-stirin.cz.

Seznamte se s autory projektů, popovídejte si s nimi. Vysvětlíme,
proč některé projekty nebudou zařazeny do hlasování a které jsou ty,
o nichž budete svými hlasy rozhodovat.

Jak rozdělíte celkem 600 tisíc korun?

Oprava hlavní komunikace
mezi Uhříněvsí a Říčany bude
zahájena v březnu

Připraveno bude malé občerstvení, káva, čaj a nealko nápoje.
Projekt Družina pro naše prvňáčky byl realizován
s finančním přispěním Středočeského kraje.

Jedním z patronů závodu je i bývalý světový šampión v desetiboji a nyní šéftrenér
české atletické reprezentace Tomáš Dvořák.
Obyvatelé Mnichovic si přejí například osvětlení
parčíku “Pod lípami”.

15. Kontejnerové stání a stojany na kola
v mateřské škole Mnichovice.
16. Elektrokolobežky a dobíjecí stanice.
17. Fotopasti u nejexponovanějších míst na
tříděný odpad.

ZŠ v Mnichovicích se rozrostla o novou družinu
Město Mnichovice získalo v loňském roce dotaci Středočeského kraje na
vybudování nové multifunkční učebny určené převážně pro prvňáčky navštěvující družinu. Dvě patra nad stávající tělocvičnou vyrostla o patro třetí, kde vznikl prostor o rozloze 140 m2 s kabinetem pro pět učitelů.
„Dětí máme čím dál více, teď aktuálně čtyři třídy prvňáčků a dvě přípravné třídy. Nová velká učebna umožní navýšit kapacitu družiny o dalších
50 dětí, které v ní najdou nadstandardně vybavené a prostorné zázemí,“
sdělila starostka města Petra Pecková. Vánoční prázdniny byly využity pro
napojení stavby družiny se školou. Nyní probíhají v interiéru dokončovací
práce, výmalba, pokládka lina a instalace interaktivní tabule, v exteriéru
pak montáž předokenních elektricky ovládaných žaluzií.
Projekt „Družina pro naše prvňáčky“ je podpořen Středočeským krajem,
v rámci Fondu rozvoje obcí a měst částkou 5,3 mil. Kč. Celá stavba stála
6,2 mil. Kč.

Štiřínský kros bude
opět pomáhat

Uhříněves – Na březen letošního
roku je naplánována oprava strategické ulice Přátelství v úseku od
kruhového objezdu (u hřbitova) až
k obchodní zóně Říčany. Rekonstrukci připravuje Technická správa komunikací.
„Podle posledních informací, příprava pokročila do další fáze a byli
jsme seznámeni s hlavními dopravními opatřeními, vedením objízdné
trasy a se stanovením náhradní trasy autobusů veřejné dopravy,“ sdělil zástupce starosty MČ Praha 22
Jiří Pařízek. „Snahou MČ Praha 22
je, aby oprava byla dokončena co
nejdříve a aby měla co nejmenší dopad na naše již nyní velmi přetížené
komunikace. Konec rekonstrukce
se odhaduje na přelom měsíců říjen
a listopad 2017. Během stavebních
prací bude vždy zachován v provozu jeden pruh komunikace a to vždy
směrem ven z Prahy 22. Objízdná
trasa pak bude vedena ulicemi K
Uhříněvsi, Pánkovou a Málkov-

skou. Pro zabezpečení plynulosti
dopravy na uvedených objízdných
komunikacích jsme požádali o jejich opravení. Také požadujeme,
aby byla po dobu rekonstrukce
odkloněna co nejvíce tranzitní nákladní doprava mimo Uhříněves,
a aby bylo možné v tomto vymezeném období užívat dálnici D1 bez
poplatku. Požadujeme zároveň
zvýšení policejního dozoru v místech nového dopravního značení a
omezení provozu tranzitních vozidel od Kolovrat.“
Ve středu 22. 2. od 18 hodin se
v zasedací místnosti ve 3. patře
radnice MČ Praha 22 uskuteční
informační schůzka na téma:
OPRAVA KOMUNIKACE
PŘÁTELSTVÍ, PROJEDNÁNÍ
ČASOVÉHO POSTUPU A NAVAZUJÍCÍHO DOPRAVNÍHO
ŘEŠENÍ. Účast přislíbil zástupce
TSK jako investora. Všichni
občané jsou zváni.
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Pozvánka do kavárny

Info pro vás

Posezení u Andělky není jen
obyčejná kavárna

Zveme vás do přátelské kavárny Posezení u
Andělky ve Velkých Popovicích. Zvenku možná trochu nenápadná budova, ale nenechte se
zmýlit, uvnitř vás uvítá prostorný a útulný interiér, vůně koláčů a čerstvé kávy a samozřejmě milá obsluha.
Kavárna je otevřena sedm dní v týdnu a můžete se těšit na vynikající, čerstvě praženou kávu.
Samozřejmostí jsou také zákusky od různých
dodavatelů i vlastní výroby. Specialitou Andělky
jsou domácí koláče „jako od babičky“. Kavárna
za ně dostala dokonce dvě ocenění na Jablečných
slavnostech. Dalším lákadlem je široká nabídka
horkých čokolád, vynikající domácí limonády,
mnichovické perníčky a popovické marmelády.
Pokud zrovna nemusíte sladké, můžete si dát
zapečené panini, rovněž připravované a plněné
v kavárně, nebo specialitu – anglické masové koláče Smith’s pies připravované v rodinné firmě
v Petříkově.
Součástí kavárny je i prostorný a vybavený
dětský koutek, pro starší děti jsou k dispozici deskové hry. V létě se můžete posadit na
venkovní terasu u jezírka. Samozřejmostí je
internetové připojení a denní tisk. Můžete
zde oslavit narozeniny dětské i dospělé, uspořádat firemní večírek i menší školení.

Při kavárně funguje také kreativní dílna Rozmary, kde se pod vedením Simony Spáčilové a
Terezy Doulové konají tvořivé workshopy. Nově
byla otevřena šicí dílna pro malé i velké švadlenky a dílna pletení a háčkování pod vedením Jany
Pourové. „Ve spolupráci s Martinou Regnerovou
a společností Inspirium se nám podařilo dokončit výzdobu venkovního posezení velkoplošnou
mozaikou, která je u nás svým rozměrem unikátní,“ říká majitelka Petra Andělová. Pod vedením
Martiny se uskutečnila řada dalších mozaikových workshopů, v současné době se stále můžete hlásit do keramických kurzů.
Andělka – jak místní kavárnu nazývají – není
pouze kavárnou. Tým kolem kavárny se snaží
postupnými kroky budovat malé komunitní
centrum, prostor pro setkávání lidí všech
generací.
„Mottem pro tyto aktivity je „žijme tam, kde spíme“, které reflektuje problém menších obcí v okolí
velkých měst,“ říká Petra Andělová. „Lidé jezdí
do Prahy za prací a ve Velkých Popovicích pouze přespávají. Chybí jim k místu vztah. A pokud
nemáte k něčemu vztah, není ani zájem o dění v
obci, včetně komunální politiky.“ A to by se chtěli
u Andělky pokusit změnit. Aktualitou je také získání značky Zápraží, kterou MAS Říčansko udě-

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

07832 - 03389 Fiat Range Billboard 510x240__CZ_PRESS.indd 1

Poradna: Daně a účetnictví

Mám povinnost EET, pokud přijímám platby kartou?
luje provozovnám, které podporují regionální
výrobce a produkty a vůbec se snaží podporovat
region jako takový.
Veškeré informace o dění v kavárně můžete
sledovat na facebooku kavárny a na facebooku Tvoříme u Andělky. Základní informace
najdete také na www.posezeniuandelky.cz.

Nejvýhodnější doba na čištění komínů
je právě teď
Firma Kominictví Pechlát
provádí kontrolu a čištění
spalinových cest i během
topné sezóny. „Pokud máte
pocit, že není vše v pořádku,
objednejte si kominíka
ihned a nečekejte na konec
topné sezóny,“ doporučuje
jednatel firmy Michal
Pechlát.

„Objednat našeho pracovníka si
můžete kdykoliv díky speciální telefonní lince 323 603 444, na které
se lze objednávat v pracovní dny
od 7 do 15 hod. Vaše objednávka
bude zaregistrována a vy dostanete přesnou informaci, v jaký den a
v kolik hodin k vám kominík přijde. Díky kontrole a vyčištění komína se zvýší bezpečnost provozu
kotlů, krbů i kamen. Neriskujte
své zdraví a škody na majetku.“
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Provádíme kontroly kotlů a kamen těchto značek: DAKON, VIADRUS, ATMOS, OPOP, ROJE,
BUDERUS, PRITY, JUNKERS,
SLOKOV a HAAS-SOHN.
Nyní vám nabízíme slevový kupón, díky němuž můžete ušetřit
100 Kč z celkové částky za kontrolu
a čištění komína. Pokud při telefonické objednávce upozorníte na
to, že máte kupón ze Zápraží, bude
vám odečteno 100 Kč ze standardní
ceny čištění, a to u každého komína (to znamená, že při 2 komínech
bude cena nižší o 200 Kč). Sleva
platí pro všechny objednávky do
28. 2. 2017.
Kominictví Pechlát, s. r. o.,
Široká 214, Říčany,
tel.: 323 603 444,
e-mail: info@pechlat.cz,
www.pechlat.cz.

25.07.16 11:37

SLEVA 100 Kč na kontrolu a čištění komína!
Platí do konce února.

Vyznat se ve spletité problematice daní a účetnictví je čím dál tím složitější! Pravidla a povinnosti se neustále mění, a to nepříznivě doléhá na firmy, na živnostníky, ale i na obyvatele, kteří
nepodnikají. Proto jsme pro vás ve spolupráci se společností FACTA s.r.o. připravili poradnu,
ve které vás budeme upozorňovat na důležité informace.
Přistavovali jsme patro na domě, musíme
podat nové daňové přiznání?
Přiznání k dani z nemovitých věcí mělo být podáno do 31. ledna. Tato povinnost platí pro ty,
kteří v roce 2016 nově nabyli (nakoupili, zdědili)
do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i pro
poplatníky, kteří v roce 2016 na již v minulosti
přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali.
Mám povinnost elektronické evidence
tržeb, pokud přijímám platby pouze kartou?
Ano! Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob (bez ohledu na to, zda se jedná o plátce
DPH či nikoli), pokud mu plynou tzv. EVIDOVANÉ TRŽBY. Evidovanou tržbou jsou platby,
které splňují oba následující předpoklady:
a) Jde o platbu, která byla přijata v hotovosti,
platební kartou či jiným obdobným způsobem
(např. šekem, poukázkou, směnkou, stravenkou, započtením kauce, voucherem, dárkovým
poukazem, spropitné).
b) Platba zakládá rozhodný příjem, neboli jedná se o příjem z činnosti, která je podnikáním
(výjimkou jsou příjmy, které nejsou předmětem
daně z příjmů, podléhají srážkové dani či dani
ze samostatného základu daně či se jedná o tzv.
ojedinělý příjem).
Pokud osoba přijímá tržby pouze bankovním
převodem, pak na ni povinnost EET nedopadá.

Budou mít povinnost EET i řemeslníci
nebo jen restaurace?
Povinnost elektronické evidence tržeb je spuštěna postupně v jednotlivých fázích. Do jaké
fáze podnikatel spadá, závisí na tom, pod jakým
číslem CZ-NACE (klasifikace ekonomických
činností) je daná činnost vykonávána. Přitom
není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné
podnikatelské činnosti.
Fáze evidence tržeb:
• Od 1. prosince 2016 se již EET týká segmentu
Ubytování, Stravování a pohostinství - CZ-NACE skupina 55 a 56.
• Od 1. března 2017 se připojí segment Maloobchody a velkoobchody - CZ-NACE skupina
45, 46 a 47.
• Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti tj. např.
svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou
zařazeny do čtvrté fáze.
• Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence
zapojí vybraná řemesla, výrobní činnosti, osobní
služby: Čtvrtá fáze - CZ-NACE skupina 13-17,
20.4., 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96.
V případě, že osoba, která má povinnost evidovat tržby, vykonává více činností, které jsou vykazovány pod různými NACE kódy a pokud vykonává i tzv. minoritní činnosti, které by do EET
spadaly dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb

z takovýchto minoritních činností vymáhat až
do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby
z hlavní činnosti. Minoritní činností je činnost,
která není provozována v samostatné provozovně a platby z minoritní činnosti tvoří maximálně
49 % z celkových plateb provozovny a současně
nepřevyšují částku 175 000 Kč za rok v dané
provozovně. Například kadeřnice (4. fáze) prodává vlasové přípravky (2. fáze – maloobchod),
přičemž z prodeje přípravků eviduje tržby ve výši
50 000 Kč za rok – v tomto případě může zahájit
používání EET až od 1. 6. 2018 (4. fáze).

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás!
Společnost FACTA s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti daňového poradenství,
vedení účetnictví, firemního poradenství a
zakládání společnosti. Jsme dobře sehraný
tým, který úspěšně funguje již od roku 1995.
Snažíme se být pokaždé o krok napřed.
Kontakty:
Ing. Simona Fialová, MBA
Tel.: 226 232 176, 725 173 080
Email: facta@facta.cz
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Sportovní kurzy pro děti

Poradna

ŘEŠENÍ KANALIZACE: MÁME TECHNOLOGIE
I ZKUŠENOSTI

BOULDERING aneb kurzy lezení

D ĚTSKÉ
KURZY

Česká společnost PRESSKAN system, a.s. je na
našem trhu přes 20 let a za tu dobu má na svém
kontě více než 30 000 realizací odkanalizování
domácností nejen v ČR, ale i v okolních státech. Víte
jak a kde odkanalizování funguje a zda je vhodné i
pro váš dům? Nechali jsme si poradit za vás.

od února
do června 2017

SKC Ondřejov zahajuje od středy 8. února kurzy boulderingu s novým
trenérem, horolezcem Jurajem Kováčikem. Podle zájmu bude kurz od 18
hod. pro mladší děti a od 19 hod. pro starší, případně dospělé. Cena kurzu
za pololetí (18 lekcí) je 720 Kč. V případě zájmu doporučujeme přihlásit se
co nejdříve (nejlépe on-line). Počet účastníků kurzu je limitován.
Juraj Kováčik studuje 3.lékařskou fakultu UK. Lezení se začal věnovat až
na gymnáziu, ale pod vedením trenéra Martina Šmída se přesto probojoval
na třetí místo MČR v lezení na obtížnost po pouhých dvou letech lezení. Jeho
nejvyšší RedPoint přelez na skalách je cesta Omaha Beach ve Frankenjuře
(9+/10-). „Lezení je fantastický sport, který prospívá tělu i duši. Stále budete posouvat své fyzické i psychické možnosti. Rozhodně nezažijete nudu.
Ve spojení s umělými stěnami je to navíc bezpečný a dostupný sport pro každého.“

Začínáme 6. 2. 2017
Kurzy pro děti od 2 do 17 let Čas konání kurzů: od 10 do 18 hodin
SPORTOVNÍ KURZY:
maminky s dětmi, sportovní všestrannost, základní gymnastika,
atletická přípravka, sportovní hry, dětská zumba, sCOOL golf,
junior Be-Fit, kickbox, jóga pro náctileté
KREATIVNÍ KURZY:
kreativní mix mini, dramatický kroužek, kreslení, kreativní mix, keramika
Rezervace na telefonním čísle +420 267 310 506
nebo emailem na info@sokolovnapruhonice.cz
www.sokolovnapruhonice.cz

SOK_det_kurzy_17_jaro_92x128.indd 1

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
NABÍDKA
ŠKODA Fabia a Fabia Combi
s bonusem na cokoliv

Přijeďte si pro modely ŠKODA Fabia
a Fabia Combi s neodolatelnou kombinací
elegance a prostoru s pětiletou zárukou
a bonusem 20 000 Kč na cokoliv. Je jen
na Vás, jestli jej použijete na originální
příslušenství, nebo třeba sadu zimních
kol. Odhalte bonusovou nabídku ŠKODA
přímo u nás.

1/11/17 9:54 AM

BONUS
20 000 Kč*

mojeskodafabia.cz
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Jak tedy odkanalizování nemovitostí funguje?
Z domu se odpadní vody přivedou klasickou gravitační přípojkou
do čerpací šachty k čerpadlu. To
splašky rozmělní a odvede do hlavního kanalizačního řadu a pak na
centrální čistírnu odpadních vod.
Každá technologie je vybavena optickou signalizací stavu čerpadla
a hlídání hladiny, aby nedošlo
k přetečení jímky.
Zabýváte se ale i sběrem vod…
Ano, při současných obdobích sucha se lidé více zajímají o možnost

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

6.1.2017 15:45:03

Proč má být dešťová voda odváděna zvlášť?
Dešťové srážky jsou vlastně čistá
voda; sjednocením potrubí se znečistí a pak zase na čistírně nákladně pročišťuje. Není ani vhodná pro
mikroorganismy, na kterých je celé
čištění založeno. A hrozí, vzhledem k obsahu hrubých nečistot
ve srážkových vodách, i poničení čerpadla, rychlé plnění šachty
a tím i vyšší spotřeba energie. Jímky na dešťovou vodu a) nepřipustí
odvedení těchto vod kanalizací na

čistírnu, b) pomáhají jednotlivcům
snížit spotřebu čisté, pitné vody.
Zachycenou vodu lze používat třeba na zalévání…

Zajímají vás možnosti odkanalizování a sběru dešťových
vod? Chcete poradit, pomoci s realizací? Rádi se s vámi
potkáme třeba na výstavišti v pražských Letňanech - v
květnu na výstavě Vodovody a kanalizace či v září na
veletrhu For Arch. Nebo nás navštivte přímo na naší
pobočce v Mukařově.

Společnost PRESSKAN system, a. s.
středisko Mukařov, Kutnohorská 349
tel., fax: +420 323 661 814, 774 130 161
bližší info www.presskansystem.cz

Už máte svého řezníka?!

„Dovolte, abych vás pozval do naší nové prodejny, ve které nabízíme jen kvalitní zboží,
za kterým si stoprocentně stojíme,“ říká pan
Medřický. „Každý den u nás najdete čerstvé
hovězí i vepřové z českých chovů, které si sám
porcuji. Pokud budete mít speciální požadavek,
není problém připravit maso podle vašeho přání. Do nabídky chystáme speciální „ stařené “,
vyzrálé hovězí maso, které je křehké a má jedinečnou chuť.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-10 1

Jak se chystáte na nadcházející
jarní období?
Pro práci s čerpací šachtou a výtlačným potrubím potřebujeme,

aby okolní teplota byla minimálně
0°C. V zimě se proto věnujeme přípravě technologií, protože nejde
jen o čerpadlo, ale i ovládací automatiku a sondy pro hlídání hladiny
v šachtě.

Rádi si pochutnáte na kvalitním čerstvém
mase z českých chovů? Nedůvěřujete
hypermarketům a hledáte „svého“
řezníka, který vás neošidí, hlídá si kvalitu
a váží si svých zákazníků? Pak zavítejte do
nového MNICHOVICKÉHO ŘEZNICTVÍ na
náměstí v Mnichovicích.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
Fabia a Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

Kde je možné a výhodné tedy použít technologii PRESSKAN®?
Odkanalizování rodinných domů
naší technologií je vhodné tam,
kde není možné využít klasickou
gravitační kanalizaci - dům je pod
úrovní kanalizačního řadu, do kterého je potřeba se připojit, nebo to
dovolují spádové podmínky, ale na
pozemku je nevhodné podloží. Potrubí zakopáváme do nezámrzné
hloubky a kopírujeme terén, výkopy nemusejí být tak hluboké. Naší
technologií lze odkanalizovat různě velká území (obce, části obcí),
ale i jednotlivé rodinné domy; a to
již při stavbě, nebo následné rekonstrukci.

zachycení srážek a jejich následného využití. Dodáváme proto i jímky
na sběr dešťových vod.
Dešťová voda navíc do splaškových vod nepatří, i když v některých
obcích ještě bohužel přetrvává její
odvod jednotným potrubím.

Nabízíme velký výběr našich uzenin a dalších
dobrot jako jsou jitrničky, jelita, tlačenky, sekané, kvalitní šunky s vysokým obsahem masa,
klobásy a vynikající párečky a další. Většina
uzenin neobsahuje mouku, tudíž jsou bezlepkové. V našem řeznictví si můžete koupit i české
kuřecí maso a různé druhy krůtího masa.“
Mnichovické řeznictví, Petr Medřický,
Masarykovo náměstí 31, Mnichovice
Telefon: 731 005 726
Těšíme se na vás!

Jsme tu pro vás:
v pondělí od 7.30 hod. do 13.00 hod.,
úterý až pátek od 7.30 hod.
do 17.00 hod.,
v sobotu od 7.30 hod do 12.00 hod.

ZAPRAZI.EU | 9

Hledáme účetní

Plavání pro děti

Nečekejte s rozhodnutím
na jaro
VWR International, s. r. o. až
Plánujete v letošním roce novou pergolu, stání pro auto či

Dejte vaší kariéře nový impulz a objevte profesní možnosti ve společnosti VWR International s.r.o. Nabízíme jedinečnou příležitost pro všechny,
kteří mají rádi systematickou práci s dokumenty a orientují se v účetnictví.
Do nově vznikajícího Centra sdílených služeb (SSC) hledáme nové posily
na pozici:

ÚČETNÍ - ZÁVAZKY
Klíčové úkoly:
• účetní aktivity související s přijatými fakturami
• kontrola, zpracování a účtování došlých faktur a plateb
• rekonciliace interních a externích dodavatelských sald
• spolupráce na měsíčních uzávěrkách
• administrativní práce v oblasti účetnictví

zahradní domek? Objednejte si stavbu již nyní! Společnost
Dřevěné konstrukce s.r.o. vám na svých internetových
stránkách www.drevoprodum.cz nabízí dřevěné variabilní
stavby na zahradu, které můžete začít montovat hned,
jakmile sněhová kalamita poleví. Na jaře již budete mít
hotovo a můžete si novou pergolu v klidu užívat.

Nyní garantujeme krátké dodací lhůty. Vybranou stavbu vám dovezeme
na vaši zahradu a po dohodě i smontujeme. V nabídce mimo jiné najdete i
oblíbené boxy na dřevo.

Schopnosti, znalosti a praxe
• min. SŠ vzdělání ideálně ekonomického směru
• min. základní znalost anglického jazyka
• znalost práce s MS Office (Word, Excel)
• základní orientace a znalost účetnictví
• znalost SAP nebo jiného ERP systému výhodou
• odpovědnost, pečlivost, důslednost, samostatnost
• aktivní a pozitivní přístup k práci a ochotu učit se nové věci
Co vám nabízíme:
• odpovídající platové podmínky
• možnost účasti na firemním vzdělávání
• příspěvek na stravování
• možnost dalšího kariérního růstu
• zázemí nadnárodní společnosti

Potřebujete poradit? Zavolejte nám již nyní!
Webové stránky www.drevoprodum.cz,
kontaktní telefon: 606 076 736

Místo výkonu práce:
• Stříbrná Skalice
Pokud máte odpovídající schopnosti a znalosti v dané oblasti, prosím, zašlete nám životopis a krátký motivační dopis na níže uvedenou
adresu. Děkujeme za váš zájem pracovat v naší společnosti.
Kontaktní osoba: Simona Bárová, HR Manager,
e-mail: simona.barova@vwr.com

Prázdninová školička s vodním
skřítkem Piháčkem Mokronožkou
Známá říčanská
plavecká školička
Svět dětí na dlani
s.r.o. nezahálí a již
nyní naplánovala
pro děti atraktivní
program na letní
prázdniny. Vyhlašuje tímto prázdninovou školičku s vodním
skřítkem! A komu se zdá být léto ještě příliš
vzdálené, může si bazén pronajmout pro rodinné plavání třeba na jarní prázdniny!
Program školičky je určen pro dvě dětské věkové kategorie a podle toho je také časově a obsahově uzpůsoben.
Zábavné dopoledne je pro pidižáčky:
tedy samostatné děti od 4 do 6 let, které vydrží bez rodičů. Pro děti je připraveno společné
výtvarné tvoření, pohybové hrátky a plavecká
lekce. Během celého týdne děti s některou z pohádkových postaviček prožijí spoustu zábavy
a dobrodružství.
Pidiškolička: 8:30 hod - 12:30 hod. (před

obědem). Kapacita je 6 dětí na dopoledne.
Cena na týden: 1.250,- Kč a mimo program
zahrnuje pitný režim, dopolední svačinku, výtvarný materiál a drobné odměny pro každého
pidižáčka.
Zábavný den pro malé školáky:
opět samostatné děti, tentokrát jde o školkové
a prvňáčky ve věku 6 až 9 let.
Společné výtvarné tvoření, pohybové hrátky
a plaveckou lekci absolvují děti také dopoledne,
po obědě pak vyrazí autobusem MHD na výlet
do okolí Říčan. Se skřítkem Piháčkem budou
plnit zajímavé úkoly, a společně s ním a dalšími pohádkovými postavičkami se mohou těšit
na dobrodružství a legraci.
Školička: 8:30 hod - 16:30 hod. Kapacita je 6
dětí na den.
Cena na týden: 2.250,-Kč a mimo program zahrnuje pitný režim, dopolední i odpolední svačinku, oběd, výtvarný materiál a drobné odměny.
Nabízíme volná pracovní místa na pozice
instruktora/ky plavání a recepční v naší
plavecké školičce v Říčanech.

Svět dětí na dlani, Černokostelecká 2205,
Říčany (parkoviště vedle obchodu LIDL),
tel.: 323 605 426, 602 540 115
www.svetdetinadlani.cz.

Cítíme povinnost pomáhat lidem,
kterým nebyl osud nakloněn
Vlašimská firma Prádelna Kyselý, a.s. úspěšně funguje na trhu již 25 let
a díky moderním technologiím se stala špičkou mezi prádelnami v České
republice. Společnost patří zároveň mezi nejvýznamnější zaměstnavatele
regionu a podporuje nejrůznější charitativní akce. „Jako úspěšná firma
cítíme povinnost pomáhat lidem, kterým nebyl osud nakloněn,“ říká
statutární ředitel Dr. Konrad Stocker.

VOLNÁ MÍSTA V KURZECH HUDEBNÍ ŠKOLY
Pro děti ve věku od 18 měsíců do 4 let
Klánovice – Sibřina - Sluštice
Přihlášky na: www.malymuzikant.cz
Kontakt: e-mail: info @malymuzikant.cz, tel.: 724 295 363

Společnost Prádelna Kyselý, a.s.
podporuje například charitativní
běh „Od nevidím do nevidím“ ve
Stříbrné Skalici, ples vozíčkářů
v Ondřejově nebo nadaci Dobrý
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Připravené termíny: Každý prázdninový
týden vždy od pondělí do pátku.
Začínáme 10. 7. a končíme 1. 9. 2017

anděl. Podpořila i projekt potápění nevidomých v Říčanech, kdy
byl vytvořen světový rekord a své
zaměstnance, kteří se zúčastnili
„Zimního běhu na Blaník“.

Od nevidím do nevidím
Čtvrtý ročník charitativního běžeckého závodu se koná v sobotu
8. 4. na náměstí ve Stříbrné Skalici. Běh pořádá nevidomý sportovní
nadšenec, horolezec a maratonec
Honza Říha. Pro závodníky a fanoušky bude připraven bohatý program. Běží se dětská trať na 1 km
a pro větší závodníky je připravena
trať na 5,5 km a 12 km. Celá vybraná částka ze startovného bude věnována vážně nemocnému Šimůnkovi Všetičkovi.
„Děkujeme firmě Prádelna Kyselý za dárky pro účastníky závodu. Bez sponzorů a podpory
bychom tyto charitativní akce
nemohli pořádat,“ říká Honza
Říha.

Prádelna Kyselý vypere zhruba
30 tun prádla denně. Vedle prádelenských služeb firma dále nabízí
půjčování textilií, a to nejen ložního, froté či stolního prádla, ale
i prádla personálního. Prádelnou
zapůjčené prádlo je vybaveno
elektronickými čipy, jejichž prostřednictvím jsou jednotlivé kusy
sledovány. Díky tomuto systému
zákazník získává podrobné informace o množství prádla, které má
k dispozici, i o jeho opotřebení.
Samozřejmostí jsou operativní
dodávky prádla každý den včetně
nedělí a svátků. Prádelna Kyselý poskytuje služby subjektům z
oborů hotelnictví, zdravotnictví
nebo průmyslu.
www.pradelna.cz
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MAS Říčansko
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.

Regionální značku ZÁPRAŽÍ originální produkt®

ZPRÁVY Z MASKY

získali na podzim další čtyři noví výrobci a za služby nová kavárna ve Velkých Popovicích. V prosinci
se uskutečnilo již deváté zasedání certifikační komise regionální značky oblasti za Prahou – Říčanska a Dolnobřežanska. Po pečlivém hodnocení se nově certifikátem mohou pyšnit dvě keramické dílny – Ateliér keramiky pana Václava Kalaše, Říčanská užitná keramika a plastika a Olga Suchá, která
zaujala mističkami Keramiky Všestary. Komisy nadchly šité Bederní pásy, Nice Belly paní Kateřiny
Boháčové. Pekárna Ve mlýně nabídla k ocenění své Ondřejovské pečivo, které je v prodejnách běžně v nabídce. Mezi ně patří toastové chleby, vánočka, mazanec, pšeničné rohlíky, celozrnné pečivo,
pletýnky a žitný chléb. Novým držitelem se stala kavárna Posezení u Andělky ve Velkých Popovicích,
kterou doporučujeme navštívit. Vychutnejte si úžasnou atmosféru, výbornou kávu a domácí koláče
a další dobroty.

Plénum MAS se konalo 20. 12. 2016 v kapli
Olivovy dětské léčebny. Bohužel se Plénum
sešlo v počtu pouze 19 hlasů a nebylo usnášeníschopné. Všichni přítomní byli seznámeni s
budoucím procesem vyhlašování výzev MAS a
zaměřeními, na jaké projekty budou uvolňovány peníze. Pracovníci MAS doporučují
žadatelům dopředu konzultovat své projektové
záměry.
Strategický dokument MAS Říčansko na
čerpání dotací do regionu Říčanska je nyní
ve druhé fázi věcného hodnocení u Řídících
orgánů operačních programů IROP, Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. O vypořádání
připomínek a postupu do třetího kola se dozvíte
na našich webových stránkách.
MAS Říčansko podala žádost o dotaci do
výzvy č. 63 OP Zaměstnanost na vypracování
komunitního plánu sociálních služeb. Dojde
k modifikaci služeb stávajících, zvýšení jejich
dostupnosti a kvality, utlumení nebo vzniku
služby, případně k navázání spolupráce mezi
poskytovateli a dalšími subjekty. Hlavním
partnerem projektu je město Říčany, město
Mnichovice, Klub seniorů Mnichovice a Cesta
Integrace.
Nový katalog naučných stezek najdete ve
všech informačních centrech Říčanska. Jsme
rádi, že katalog naučných stezek realizovaný
z dotace Středočeského kraje se podle reakcí,
které se k nám dostali, líbí.

Zástupce MASky jste mohli vidět na posledním adventním setkání v Říčanech na náměstí dne
18. 12. 2016, kde jsme s dětmi zdobili perníčky. Zároveň jsme na pódiu předali nově získané
certifikáty značky Zápraží originální produkt®.

Nová výzva Zápraží originální produkt -

ŽIVOT S VŮNÍ ČERSTVÉHO PEČIVA
Také to znáte? Malý ranní rituál s křupavým
rohlíkem, krajícem chleba, nebo sladkou
koblihou? Pekárny s tradicemi a poctivě
připravovaným pečivem mají své nezastupitelné místo. Jednou z nejznámějších v
našem regionu je Staročeská pekárna s.r.o.
v Dobřejovicích poblíž Průhonic u Prahy; na
jejího jednatele a zakladatele Milana Šindeláře směřovaly naše otázky.
Již přes 20 let si můžeme pochutnávat na
výrobcích Staročeské pekárny. Jaká je dnešní
podoba firmy, kde všude si vaše pečivo lze
zakoupit?
Naše pekárna je ryze českou firmou, působí ve
vlastních prostorách a neustává ve vývoji. Provozujeme své firemní prodejny, koncipované
nejen pro prodej, ale i příjemné posezení. Každá
z nich je sortimentem uzpůsobena dané poloze
a přání zákazníků. Máme prodejnu v Perlové
ulici (Praha 1), kde jsou žádané zákusky a dorty, v Jesenici u Prahy kromě tradičního pečiva
pak nejvíce jogurtové ranní snídaně, svačinky
či plněné bagety. Oblibu si získala naše pojízdná
prodejna; každé dopoledne je před areálem nemocnice v Praze-Krči. Vedle vlastních prodejen
nabízíme celý náš sortiment i dalším odběrate-

lům; pro rozvoz máme klimatizované vozy. Naše
produkty najdete na sezónních a dalších akcích
např. na vánočních trzích, nebo při speciálních
událostech – byli jsme i na 79. mistrovství světa
v ledním hokeji v pražské O2 aréně v roce 2015.
Zachováváte tradiční sortiment, ale zároveň
nabízíte i novinky…
Ano, je to tak. Pečeme podle vlastních, osvědčených receptur a kromě klasického slaného a
sladkého pečiva máme také řadu produktů zdravé výživy. Máme výrobky s nízkým obsahem lepku a osvědčila se lahůdkářská výroba, tj. příprava baget či chlebíčků. A pro zajímavost – jsme
výrobcem těsta na trdelníky, langoše a pizzu.
Přijdete-li na Staroměstské náměstí ke stánku
pro trdelník, tak základ této pochoutky je z naší
pekárny.
Slyšeli jsme, že pokud chceme vynikající,
ještě teplý chléb, musíme prý za vámi do
Radějovic?
To jste zjistili zcela správně. Právě v Radějovicích u Jesenice jsme vybudovali pekárnu specializovanou pouze na chleba a zákazníci si již zvykli přijít každý pátek od 12 do 18 hodin a zakoupit
si čerstvý, teplý chléb přímo z pece. Vyrábíme

zde jak svůj základní kvasový chléb, tak i klasické pšenično-žitné chleby, toastové nebo tzv. polévkový chléb.
Firemní prodejny:
• Perlová 8, Praha 1
• Náchodská 708, Horní Počernice
• Budějovická 1008, Jesenice u Prahy
• Nákupní 1127, Mladíkov u Jesenice
• Radějovice 50
Více info na: www.staroceska.cz

Do pekárny v Dobřejovicích
hledáme nové spolupracovníky!
PEKAŘ/KA
KUCHAŘ/KA STUDENÉ KUCHYNĚ
(výroba lahůdek)
Tel.: 777 718 109

jarní kolo pro regionální výrobce

Místní akční skupina Říčansko vyhlašuje výzvu na příjem žádostí o regionální značku ZÁPRAŽÍ
originální produkt ®. O certifikaci mohou požádat výrobci místních produktů. V současné době je
pod křídly Asociace
regionálních značek
celkem 26 regionů, což
pokrývá více než dvě
třetiny území ČR.
Smyslem
oceňování a značení výrobků
a služeb je podpora
místních producentů a
poskytovatelů služeb,
tradic a šetrnosti k přírodě.

Kancelář MAS je pro veřejnost
otevřena každé pondělí a 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.
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Pavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka pro
IROP a PRV
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

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

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, Značka Zápraží originální produkt®, Michaela
Hupcejová – dočasný mobil: +420 774 780 141; e-mail:
mobiliar@ricansko.eu
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Hledá se paní učitelka

MŠ Doubravka v Doubravčicích
poblíž Mukařova
přijme učitelku
na celý nebo 3/4 úvazek
termín nástupu lze dohodnout
Hledáme kreativní, spolehlivou, vystudovanou učitelku se vztahem k
menším dětem a chutí rozvíjet se a pracovat v programu „Začít spolu“.
Nabízíme příjemné a kvalitně vybavené pracovní prostředí, dobrý
kolektiv, možnost seberealizace a osobní profilace.
Paní učitelka bude působit v „zelené“ třídě, ve které je 20 mladších
dětí (3 – 5 let).
Telefon: 776 234 592
E-mail: ms@doubravcice.cz
Webové stránky: ms.doubravcice.cz

Česko-anglická školka FIALKA
v Choceradech
Nabízíme volná místa pro vaše děti od 2 do 6 let. Školka funguje denně od
7.00 do 17.30 hod., maximální počet dětí je 15. Sídlíme v krásné nové budově s velkou zahradou. Celodenní program je veden střídavě v anglickém
a českém jazyce. Díky této přirozené formě pomocí her a písniček si děti
angličtinu snadno osvojí. Dále zapojujeme prvky Montessori pedagogiky.
Součástí programu je cílený rozvoj v oblasti jemné a hrubé motoriky – pohybové aktivity, kurzy vaření, výtvarné a ruční práce atd. Ve školce nabízíme dětem logopedickou prevenci pod vedením odborníka.
Pro děti připravujeme každé úterý dopoledne kroužek jógy, který je
veden v angličtině. Přijít mohou i děti, které naši školku nenavštěvují.
Jsme akreditovaná školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

Česko-anglická školka FIALKA
v Klánovicích

Info pro vás

Obchod pro tvořivé ruce je
můj splněný sen
Děkuji vám
Již při otevření v roce 2010 mým
cílem nebyla jen prodejna, ale
místo, které člověka potěší a kde
zapomene na starosti všedních
dní. Začala jsem pořádat tvořivé
relaxační kurzy a spokojenost
zákaznic byla pro mě velkou
odměnou; z některých se časem
staly kamarádky.
Okruh zákazníků se rozšiřoval a
vše vypadalo nadějně, i když s drobným sortimentem to nebylo a není
někdy jednoduché. Pak se připojily
problémy v osobním životě a velkou psychickou zátěž v kombinaci
s pracovním nasazením moje tělo
nevydrželo. Tehdy mi pomohly mé
kamarádky, obchod doslova udržely na nohou a jsem jim za to velmi
vděčná. I díky nim může letos obchod oslavit sedmé narozeniny. Je
to pro mě takový „lidský zázrak“ a
jsem ráda, že je mám kolem sebe a
bez nich bych nebyla tam, kde jsem.
Obchod na malém městě mi dal
víc, než jsem si dokázala představit.
Mám ráda všechny ty známé tváře,
které do něj chodí, tu rodinnou atmosféru Říčan, kde zákazníci nemíří do Spodního prádla, ale k paní
Chmelové, a ne do Tvořivých ru-

kou, ale k paní Tůmové… Je to fajn
a užívám si každý den. Děkuji těm,
kteří již můj obchod znají a jsou
jeho zákazníky a těším se i na ty,
kteří si k němu cestu teprve najdou.
Někdy to vše není jednoduché, ale
kdyby nebylo těžkých chvil, nevážili
bychom si těch hezkých…

Rezervujte si vaši letní
Rezervujte si vaši letní
dovolenou
jiždnes
dnes
dovolenou již

Co najdete v Obchodě pro tvořivé
ruce?
• Mnoho korálků a komponentů.
• Potřeby na tvoření – malování, plstění, fimo, ubrouskovou
techniku.
• Dekorační a dárkové předměty,
přírodní produkty.
• Mé vlastní výrobky – šperky,
keramiku, malovaný textil.
• Letos se výrazně zaměříme na
tvoření dětí.
Připravujeme pro vás kurzy
Chystáme nabídku pro Kulturně
sportovní centrum v Ondřejově.

→ Nepropásněte slevy za včasný nákup až 30 %
a bonusy (výlety, parkování a dítě zdarma)
→ Garance nejnižší ceny

Obchod pro tvořivé ruce Martina Tůmová
Černokostelecká 87, Říčany.
Tel.: 604 380 375.
Otevírací doba:
Po-Pá 9 až 18 h, So 9 až 12 h.
Obchod pro tvořivé ruce

NAJDETE U NÁS: korálky a komponenty • výtvarné potřeby
• materiál na tvoření pro děti i dospělé • dárkové a dekorační
předměty • přírodní produkty • milou obsluhu a chytré rady :-)

!

álky!!
Podléháme přísným hygienickým předpisům a kriteriím a splňujeme poOd 1.2. do 31.3. SLEVA 30-50% na kor
žadavky rámcově vzdělávacího programu. Výuka angličtiny u nás probíČernokostelecká 87, 251 01 Říčany tel. 604 380 375, e-mail: martina.tumo@seznam.cz
há každý den pod vedením rodilého mluvčího formou plnou her a pomocí
OBCHOD PRO TVOŘIVÉ RUCE ŘÍČANY
učebnice Cambridge Super Safari pro MŠ. Máme průměrně 6-7 dětí na
jednoho učitele. Využíváme také prvky Montessori pedagogiky a děti mají
k dispozici speciální pomůcky.
zaprazi_92x63.indd 1
23.01.17
Každý týden děláme výlet na farmu nedaleko školky, kde krmíme zvířátka
v rámci akce “Sblížení s přírodou“. Výtvarné kroužky a kurzy vaření jsou v
ceně školkovného.

100
95
75

15:04
25
5

Na dotazy ráda odpovím: ředitelka Jana Lightburn
e-mail: j.lightburn@seznam.cz tel.: 775 614 778.
Více informací na: www.fialka-chocerady.cz,
www.fialka-klánovice.cz
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Chytrá záloha od 500 Kč
Zájezdy od více než 300 CK

0
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Kalendář akcí

Kalendář akcí

Šípková 279, 251 62 Mukařov

MODELY 2017
www.mefo.cz
tel.: 736 452 405
Hotel zámek Berchtold
Hledáme novou kolegyni na
pozici POKOJSKÁ
* Nabízíme smlouvu na dobu
neurčitou, práci v příjemném
prostředí, zaměstnanecké
benefity.
* Pracovní doba: Krátký /
dlouhý týden, 12 hodinové
směny, odměna: 95,-/h.
* Nástup: 1. 3. 2017, po
dohodě a zaučení i dříve.
* Náplň práce: úklid
hotelových pokojů, úklid
společenských prostor.
* Kontaktní osoba: Karolína
Kváčová, hlavní recepční,
tel.: 727 964 040.
Dále přijmeme KUCHAŘE,
ÚČETNÍ, FAKTURANTKU,
PRŮVODCE PRO MŠ A NA
ZÁMKU.

Do soukromého stravovacího
zařízení v areálu školy Open
Gate v Babicích hledáme
kuchaře/kuchařku na hl.
pracovní poměr.
Tel.: 725 518 145 nebo
e.mail: info@mysteryservices.cz
AKMtrans hledá pronájem
kanceláře, zpevněné plochy,
skladu, www.akmtrans.cz.
Tel.: 702 025 594

Václav Neckář zpívá pro Mathildu!
Ve středu 5. dubna ve Stavovském divadle pořádá Nadační fond Mathilda
slavnostní Koncert. Koná se již po sedmé a záštitu mu poskytla paní hraběnka Mathilda Nostitzová, jejíž předkové nechali před více než 230 lety
Stavovské, dříve Nostitzovo, divadlo postavit. Hlavním hostem večera je
Václav Neckář se skupinou Bacily, ale své umění předvedou také Raven a
James Risdon. Oba jsou velmi talentovaní nevidomí hudebníci. Celým večerem bude provázet Eva Holubová. Všichni sólisté vystoupí bez nároku na
honorář. Výtěžek z koncertu poputuje navýchovu a výcvik vodicích psů pro
nevidomé. Přijďte podpořit tento unikátní projekt. Pomůžete dobré věci!

V sobotu 25. února se od
11:00 koná další ročník Tehovského masopustu. Mimo
jiné, nebude chybět veselý
průvod maškar obcí a koňský
povoz s vyhrávající kapelou
Vranovanka. Pořádá Tehovský kulturní spolek.
Hledám výuku němčiny
s možností kombinace
klasické výuky
a výuky on-line.
Tel.: 737 610 274

LADOVSKÉ VEPŘOVÉ HODY
25. 2. 2017
10–15 hodin

Obec Louňovice a Divadelní
spolek DIPONA

PLES PRAHY 22
Sobota 18. února 2017 od 20:00
Divadlo U22, K Sokolovně 201

Program
ź K tanci a poslechu hraje hudební skupina Partyleaders
ź Předtančení ATS DOMINO a TSK SILUETA
ź V programu vystoupí místní umělci a další hosté
ź Soutěž o ceny: hlavní výhra - letecký zájezd pro dvě
osoby na Maltu

Předprodej vstupenek na pokladně Divadla U22 a na www.ticketportal.cz
Pracovní doba pokladny: po, st 17:00 - 19:30 a út 15:00 - 19:30.
Vstupné 200Kč. Vybrané vstupné a výtěžek ze soutěží o věcné ceny bude věnován na
podporu hipoterapie pro občanský spolek Podkova Bezpečí v Netlukách u Uhřiněvsi.
Sál bude otevřen od 19 hodin. Jídlo a pití na baru.

Městská část Praha 22
Uhřiněves
Pitkovice
Hájek u Uhřiněvsi

zvou 11. února od 15.00 do sálu
Hotelu U sv. Huberta
na příběh plný legrace a píšniček
pod názvem
KLAUN BEDŘICH A JEHO
TETIČKA

Divadlo U22,
K Sokolovně 201, 104 00
Praha 22 - Uhříněves
info@divadloU22.cz

PIVOVAR VELKÉ POPOVICE
www.pivovar.kozel.cz

AKMtrans poptává služby
- dispečinku
- obchodního zástupce
- účetní
ladovske hody (v4).indd
web: akmtrans.cz,
tel.: 702 025 594

AKMtrans poptává možnosti propagace, reklamy na Říčansku dlouhodobý pronájem různých druhů ploch pro plošnou reklamu
např. ploty, stěny, vyvěšení, výlep.... distribuci tiskovin, letáků, inzerci
v místních regionálních periodikách, webech aj. Nabídněte web:
akmtrans.cz, tel.: 702 025 594
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Nabízím práci spolehlivé
a zkušené paní na údržbu
zahrady a hledám všestranně
zručného pomocníka. Mobilita a zkušenosti podmínkou.
Práce zajištěna dlouhodobě.
Mnichovice. Tel.: 606 470 756

Městská část Praha 22 Vás srdečně zve na

|

www.laduv-kraj.cz

12. 2. 2017 – Kostelec nad Černými lesy
1

20.01.17 16:08

Salon kotlů, Kutnohorská 678. Od 9.00 do 13.00 hod.
zveme všechny zájemce o moderní vytápění biomasou na
Den otevřených dveří v luxusní kotelně na pelety a dřevo
a prohlídku Salonu kotlů Guntamatic.
Další informace na www.SalonKotlu.cz
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Navštivte
nový showroom nábytku
Info
pro vás

Tipy do vaší
koupelny
Info
pro vás

Představujeme vám projekt BUDAmont Herink
- místo, kde si vyberete
Přijeďte nás navštívit na Herink. Projekt
BUDAmont Herink slouží k relaxaci,
odpočinku, posezení s přáteli,
a v neposlední řadě také
...místo, kde si vyberete
k nákupu unikátního a kvalitního zboží.
Areál slouží veřejnosti od roku 2015, kdy byla zprovozněna
vinotéka a prodejna nábytku. Vloni jsme pro naše zákazníky
otevřeli hospůdku Stodola, stylizovanou do starobylé podoby.
Zatím posledním počinem
Bližší info na:
v rozrůstajícím se objektu je nově www.budamontherink.cz
otevřený showroom nábytku.

SLEVA 10 % na nábytek
Platí do konce února! HESLO: ZÁPRAŽÍ

Originální kousky nábytku, široký výběr dekorací a bytových doplňků, pro ozvláštnění vašeho domova.
V našem sortimentu naleznete rozmanitost a originalitu: od masivního, přes industriální nábytek, vintage,
až po různé designové delikatesy. To vše za příznivé ceny, s využitím kombinací netradičních materiálů jako je
kov, kůže, nebo ušlechtilá dřeva. Vybírejte na webu www.nabytekherink.cz

AMAR INSTALACE s. r. o. Nová kolekce obkladů
Zabýváme se širokým
a dlažeb DIESEL LIVING
rozsahem služeb
v oblasti stavitelství

* Zajišťujeme stavbu rodinných domů na klíč včetně dokončení venkovních prostor - úprava zahrad, pokládka dlažby, stavba plotů či garážových
stání.
* Provádíme zemní a výkopové práce. K dispozici máme vlastní techniku.
* Realizujeme kanalizační, vodovodní, plynové a elektro přípojky. Díky
vlastní bezvýkopové technologii můžeme provádět přípojky i bez narušení
povrchu (protlaky, podvrty).
* Provádíme topenářské, instalatérské, plynařské a elektro práce včetně
poradenské činnosti. Nově revize kotlů EkoScroll a Viadrus.
* Nabízíme výrobu a prodej plastových vodoměrných jímek, kanalizačních jímek, šachet na vrt, nádrží na dešťovou vodu a septiků. Všechny výrobky jsme schopni dopravit, usadit a odborně zapojit.

Značka Diesel je známa především díky nestárnoucím a trendy oděvům.
Nyní italský výrobce luxusních obkladů a dlažeb IRIS Ceramica vyvinul
celkový koncept pěti sérií, jež jsou vzájemně kombinovatelné a pokračují
ve stejném trendu. Jedná se o jedinečný koncept Diesel Living a designové
série Solid Concrete, Industrial Glass, Camp, Stage a Hard Leather, které
propojuje pět různých nálad, emocí a designů s textilní strukturou látek
jako je plátno či juta.
Tuto novinku si
můžete prohlédnout
v Koupelnovém studiu ČERO.

Stodola představuje příjemné místo, které kombinuje modernu se starobylou atmosférou. Rádi vás přivítáme,
ať už nás navštívíte při setkání s kamarády, nebo si u nás objednáte firemní večírek, svatbu či jinou společenskou
akci. Nejbližší akce, která je pro zákazníky připravena, je Valentýnská párty v rytmu disca 14. 2. od 20 hod.
V blízké budoucnosti plánujeme Stodolu doplnit o vlastní kuchyni, abychom mohli zákazníkům nabídnout
kompletní servis.

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

V naší vinotéce si vybere každý. Kromě širokého sortimentu vín z celého světa nabízíme i kávu, nealkoholické
nápoje, něco malého k zakousnutí či zmrzlinu. Aktuální informace o ochutnávkách, akčních nabídkách i dění
ve vinotéce naleznete na webu www.vinobudamont.cz

Prestižní Valentýnský zámecký ples
Únorová nedělní dopoledne pro děti
Pokud vás trápí únorové chmury, přijďte
je zahnat do sportovně kulturního areálu
HOTELU zámek Berchtold. Zábavu a relax
zde najde celá rodina.
11. února
VALENTÝNSKÝ ZÁMECKÝ PLES
V sobotu 11. 2. od 20 hod. se uskuteční Valentýnský ples, který vznikl pod záštitou obce Kunice,
TJ Kunice. Můžete se těšit na welcome drink,
valentýnské překvapení pro dámy, občerstvení,
romantickou výzdobu, tombolu o zajímavé ceny.
K poslechu a tanci vám zahraje skvělá kapela
PARTY LEADERS
■ Rezervace: hotel@zamekberchtold.cz
■ Ceny vstupenek: 500 Kč / osoba
■ Pro účastníky plesu nabízíme výhodné ubytování s 10% slevou!
Doporučujeme vám před plesem využít restauraci Kouzelná zahrada k příjemné večeři.
Stůl si můžete rezervovat na 313 039 747, 604
210 931.
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
V zimních měsících jsme pro vás připravili dětská nedělní dopoledne od 11 hod. v sálech zám-
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ku. Vstupné pro je 65 Kč/osoba. Děti do dvou let
zdarma.
12. února - MOBILNÍ PLANETÁRIUM
■ Tematické 3D filmy pouštěné v kopuli mobilního planetária.
■ 11:00 Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu – pro děti od 3 let.
■ 11:30 Se zvířátky o vesmíru - pro předškolní
děti a 1-2.třídu.
Zajistěte si místo včas: maximální počet děti na
jeden film 20 osob. V případě zájmu se pustí třetí film od 12 hod.
26. února - DĚTSKÝ KARNEVAL
■ Dětská karnevalová diskotéka v maskách.
Přijdte si zatančit v maskách s výbornou mo-

derátorkou Ivčou. Připravena bohatá tombola
a pro každou masku sladká odměna. Nejlepší
maska získá pěknou cenu - poukázku na rodinný pobyt na zámku Berchtold.
RODINNÉ NEDĚLNÍ OBĚDY
Chcete naplánovat setkání pro vaši rodinu,
oslavit narozeniny nebo jiné významné události, ale postrádáte čas vše připravit? Proto jsme
pro vás nově vytvořili koncept „Nedělní rodinné
obědy“, kdy si můžete bez stresu, nakupování,
vaření a bez nádobí užít se svými nejbližšími
příjemné chvilky. Stačí si včas rezervovat stůl
a o vše ostatní se postará náš tým ze zámecké
restaurace Kouzelná zahrada.
25. února
VEČER S PITKINEM
a PANENKOU
Večer plný zábavných a
fotbalových historek od
20:00 hod.
HOTEL zámek BERCHTOLD
Hlavní 6, Kunice – Vidovice
tel: 313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz

Provozovna: Všechromy 82.
V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat email: info@amarinstalace.cz nebo tel.: 603 189 677,
více o nás na www.amarintalace.cz

Najdete nás v Sedmikráskové ulici v Kolovratech
Vážení a milí klienti, přátelé! Dovolujeme si vám oznámit,
že 25. února se naše říčanská poradna Světa zdraví
stěhuje do nového sídla v Kolovratech. Těšit se můžete na
komfortnější prostory, ve kterých se budete cítit dobře.
Věříme, že nám zůstanete věrni a najdete si nás počínaje 1. březnem 2017
i na této nové adrese:
■ Kolovraty, Sedmikrásková 833.
■ Tel. 775 001 178
■ Email: kolovraty@svet-zdravi.cz
Jsme připraveni nadále vám pomáhat, aniž byste strádali, na cestě za znovuzískáním fyzické
i psychické kondice. Naši metodu už mnozí znáte a víte, že nenabízíme pilulky a koktejly, po kterých
zázračně zhubnete, a neslibujeme ani cestu bez nástrah a překážek. Přesto stojí za to se po ní vydat, protože být zdravý a fit není jen dobrý nápad a trend, ale je to životní styl, za který vám budoucí já poděkuje.
Jarmila Mastejová, Svět zdraví FIALKA
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Nabízíme správu ČOV

Pojďte si zahrát tenis

Naším cílem není vybírat vodné a stočné
a infrastrukturu nechat chátrat

Oáza Říčany – profesionální podmínky
pro tenis

Říčanská firma CZ KALOS na základě dlouholetých zkušeností
nabízí správu a údržbu menších a středních obecních ČOV
a kanalizačního řadu. Tato služba je určena především pro
firmy a obce, které nemají zkušenosti a technické prostředky
na správu a údržbu své vodohospodářské struktury.

Oáza Říčany je známa nejen velmi dobrým zázemím pro
tenis a další sportovní aktivity. Areál nabízí rovněž kvalitní
školicí prostory v novém kongresovém centru. Součástí
areálu je i restaurace s velkou terasou a ubytování ve 2
pavilonech (celkem 30 dvoulůžkových pokojů).

Nejste si jisti, zda je tato služba pro
vaši obec vhodná a zda se vám vyplatí? Nejste spokojeni s dosavadním provozovatelem vaší obecní
kanalizace? Neváhejte a zavolejte
– rádi vám zpracujeme nabídku „na
míru“ podle vašich potřeb. S námi
budete mít jistotu, že veškeré postupy i technologie jsou v souladu
se zákonnými předpisy a navíc, že
provoz vodohospodářské infrastruktury ve vaší obci nebude ztrátový. Naším cílem není vybírat vodné a stočné a infrastrukturu nechat
chátrat. Pomáháme obcím dlouhodobě rozvíjet vodohospodářskou
strukturu a nevyčerpáváme obecní
rozpočet. Důvěřujte místní firmě!
Můžeme vám nabídnout velkou fle-

xibilitu a férové ceny.
■ Postaráme se kompletně o bezproblémový provoz ČOV a kanalizační sítě. V případě poruchy zajistíme okamžitý servis.
■ Zajistíme provoz úpravny vody.
■ Zajistíme řádnou likvidaci odpadních vod, včetně odběru a kontroly vzorků.
■ Provádíme pravidelný servis
a údržbu na všech zařízeních –
díky tomu nedochází k poruchovosti a ztrátám.
■ Zpracujeme vám kalkulaci vodného a stočného ve vaší obci, včetně
zajištění fondu obnovy infrastruktury vodohospodářského majetku.
■ Postaráme se o veškerou legislativu, včetně odesílání zpráv na

Společnost CZ KALOS nabízí dále tyto služby:
Odvoz odpadních vod
Nabízíme odvoz a likvidaci odpadních vod (odvoz fekalií).
Zajišťujeme likvidaci vodárenských kalů a odpadů z obecních ČOV.
Provádíme odvoz i odvodněného kalu z komunálních ČOV.
Po dohodě provádíme likvidaci odvodněného i neodvodněného kalu.
Revize domovních ČOV podle §59 vodního zákona.
Pravidelné kontroly domovní ČOV jsou velice důležité, a to zejména
z důvodu, aby nedocházelo ke znečišťování podzemních a povrchových
vod. Proto byla zavedena norma, podle které musí být domácí ČOV pravidelně kontrolovány odborně způsobilou osobou. Revize často pomůže
majitelům s pochopením funkce domovní ČOV. Během revize s vámi
prokonzultujeme problémy, se kterými jste se během provozu vaší ČOV
setkali. Poradíme, jak se o čističku starat a upozorníme na časté problémy, které se při provozu můžou vyskytnout.
Středočeský kraj, ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí.
Jsme oprávněni provozovat obecní ČOV (dle § 12a, odts. 2, vyhl. č.
515/2006 Sb.) vyhl. č. 428/2001
Sb., kterou se provádí zákon č.

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
(zákon o VaK).

Kontakt: CZ KALOS – Říčany,
tel.: 776 795 294, www.czkalos.cz.

MŠ NEMO „na zkoušku“
Pro zájemce o MŠ NEMO (šk. rok 2017/2018) nabízíme již nyní pravidelná setkání každý první týden v měsíci od 9.30-10.30 hod.
• V pondělí: English club s rodilou mluvčí.
• V úterý: keramika se Štěpánkou.
• Ve středu: cvičení v tenisové hale (padák, míčové hry, různé TV náčiní).
• Ve čtvrtek: hrajeme divadlo (klasické pohádky pro nejmenší).
Na návštěvu zdarma se předem objednejte na tel: 606 541 712 nebo
e-mailem: info@nemoricany.cz. Děkujeme.
Od ledna 2017 přijímáme předběžné přihlášky do MŠ NEMO na další školní rok (česko-anglická třída Frogs, Klub Nemáček, třída pro malé
děti od 2 let). ZŠ NEMO je již naplněna dětmi z MŠ NEMO, které jsou
přednostně přijímány. Více informací o nás na www.nemoricany.cz
Mgr. Lenka Sosnovcová, ředitelka
Na příští školní rok hledáme učitelku/učitele s aprobací učitelství pro
1. stupeň ZŠ. Požadujeme: pedagogické nadšení a znalost angličtiny.
Nabízíme: rodinné prostředí, méně žáků ve třídě a nadstandardní finanční
ohodnocení.

Tradiční „letní“ tenisová škola
v Extraligovém tenisovém
klubu
V polovině dubna začíná „letní“
tenisová škola, která bude probíhat
až do poloviny října (pauza během
letních prázdnin). Tenisová škola
je určena dětem ve věku 4 až 18 let,
které hrají ve skupinách (1-5 dětí)
pod vedením kvalifikovaných trenérů. V sezóně pořádáme pravidelné školičkové turnaje pro všechny
věkové kategorie! V případě deště
se automaticky přesouváme do
pevné tenisové haly.

se tenisu intenzivněji a zapojit se do
našich závodních mládežnických
družstev. V loňském roce se náš závodní tým poprvé zúčastnil nejvyšší
soutěže v tenise družstev Extraligy.
Rodiče nemusí pouze čekat!
Rodiče mohou počkat na své ratolesti v naší restauraci nebo na krásné letní terase!
Ale rodiče nemusí pouze čekat!
Připravujeme tenisové hodiny
pro „starší a pokročilé„ – v době
tréninku svého dítěte si můžete i
vy zahrát s naším trenérem!

Extraligový tým v OÁZE

Chcete si zahrát tenis v Oáze?!

Škola je určena pro děti, které se
chtějí naučit základům tenisu, a
také pro ty, jež mají zájem věnovat

* Kurty může využívat široká veřejnost. Zavolejte a rádi vám sdělíme informace, za jakých podmínek

je možné si kurt pronajmout.
* Po tenise si můžete dopřát saunu
či whirlpool nebo se osvěžit ve venkovním bazénu.

Přihlášky odevzdávejte do
31. března na recepci, případně e-mailem na adresu:
oazaricany@oazaricany.cz

Více informací je na webových
stránkách www.oazaricany.cz,
v recepci Oázy (tel.: 323 601
170) nebo přímo u šéftrenéra
pana Vítka Ptáčka
(tel.: 721 530 462)

V naší databázi evidujeme na 60 000 klientů
Určitě dokážeme pomoci i Vám!
Společnost
M&M Reality,
která má
svou pobočku
v Říčanech,
je již několik let absolutní jedničkou
na českém trhu. Prodávajícím i
kupícím nabízí kompletní servis
počínaje právním servisem, vlastním
hypotečním centrem, pojištěním
nemovitostí, nebo přímým výkupem
nemovitostí. Zcela novým produktem
je rekonstrukce nemovitostí, kterou
kombinujeme s výkupem nebo
jako samostatnou službu klientům.
Projektům se věnují naši certifikovaní
projektoví manažeři.
Vykoupíme Vaši nemovitost HNED i za více
než 100 % tržní hodnoty
Společnost M&M reality holding a.s. nabízí
klientům vykoupení jejich nemovitosti za nejvýhodnější možnou cenu – takto můžete získat až
90 % z tržní hodnoty nemovitosti téměř ihned a
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K dispozici je 8 venkovních antukových kurtů a 3 kurty se špičkovým
tenisovým povrchem Rebound Ace v pevné tenisové hale.

nemusíte čekat, až se nemovitost prodá. Do týdne můžete obdržet až polovinu z celkové kupní
ceny. Tato služba nejvíce pomůže klientům, kteří
mají obavy z exekuce a potřebují hotovost ihned
a nemají čas čekat na prodej standardní cestou.
V případě Projektu rekonstrukce máte možnost
Vaší nemovitost prodat i za cenu nad současnou
tržní hodnotou, toho dosáhneme zhodnocením
Vaší nemovitosti pomocí rekonstrukce a následným prodejem naší společnost. O veškeré investice a rekonstrukci se postará naše společnost.
Můžete být součástí tohoto zajímavého obchodu, kdy se Vaše nemovitost po rekonstrukci prodá podstatně lépe.
Hledáme k okamžitému výkupu nemovitosti
v původním stavu před rekonstrukcí, za které
zaplatíme okamžitě. Pokud máte takovou
nemovitost, neváhejte nás kontaktovat.
Vzhledem k naší velikosti dokážeme zajistit
hypotéku s úrokem, na který se běžný člověk
nemá šanci dostat, tedy ušetřit kupujícímu nemalou část peněz. Dokonce jsme schopni prodá-

vajícímu ušetřit peníze na poplatcích za předčasné doplacení hypotéky, což jsou často částky
převyšující makléřské provize.
Vykupujeme také nemovitosti s právními vadami (exekuce, zástavní práva, dražební vyhlášky apod.).
Vrácení rezervačního poplatku – v případě financovaní vámi vybrané nemovitosti přes M&M
hypoteční centrum se nemusíte bát, že přijdete o
rezervační poplatek.
Odhad zdarma – u vybraných nemovitostí
možnost získání odhadu pro vyřízení hypotečního úvěru zdarma.
Naše síla je v komplexním řešením situace
okolo realit a splnění Vašich snů.
Máte zájem stát se členem úspěšného týmu?
Ozvěte se nám! Nabízíme atraktivní, dynamickou práci a výborné finanční ohodnocení. Hledáme makléře pro nově otevírané
kanceláře Jesenice, Úvaly, Kutná Hora, Kolín
i stávající kanceláře.
Kontakt: tel.: +420 603 577 795,
e-mail: jbares@mmreality.cz.
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Zdravé krutí maso

Nabídka internetu

Strava by měla být pestrá - maso
má v našem jídelníčku své místo
A které maso je
to nejzdravější
a měli bychom
mu dávat
přednost? Díky
svým vlastnostem krůtí
maso, dieticky kvalitní a
lehce stravitelné.
Největším zpracovatelem krůtího
masa a výrobcem krůtích specialit v České republice je společnost
PROMINENT CZ, s.r.o. Provozuje
také vlastní firemní prodejny s bohatou nabídkou sortimentu nejen
krůtího masa; v našem regionu
prodejnu v Praze - Uhříněvsi, další
v Praze - Horních Počernicích a v
Nymburku.
Co bychom měli vědět o krůtím
mase
Krůtí maso je dietní, vhodné i
pro kardiaky, diabetiky, pacienty
po operacích, nebo malé děti. Ve
srovnání s jinými masy má minimální obsah tuků ve svalovině a
také mnohem vyšší obsah bílkovin. Obsahuje i důležité vitamíny

řady B či aminokyselinu tryptophan; nepodporuje proto usazování cholesterolu v cévách, je vhodné
pro fyzický vývoj dospívajících, zabraňuje chudokrevnosti, podporuje nervový systém, imunitu, snižuje
deprese a nespavost.
Krůtí maso je velmi chutné a znalci
vědí, že každý kousek krůty chutná
jinak. Zatímco krůtí prsa patří do
kategorie bílého masa, stehna pak
řadíme k masům tmavým, hutným,
s plnou chutí. Pečená krůta s nádivkou nebo krůtí stehna na česneku
jsou známými pokrmy. Zkusili jste
ale pečený krůtí krk, marinovaná
křídla, krůtí žaludek, krůtí ragú či
uzenou krůtu? A při venkovním
grilování jste připravovali lahůdkového krocana nebo krůtu vcelku?
Pokud ne, napravte to co nejdříve
- krůtímu masu málokdo odolá a je
vhodné pro každou příležitost.
Krocan nebo krůta?
U mladé drůbeže z kontrolovaného a kvalitního chovu, která je
nabízena v prodejnách společnosti

PROMINENT CZ, s.r.o., běžně
rozdíl ani nepoznáte.. Krůta je většinou menšího vzrůstu, tak je i o
něco lépe zpracovatelná.
Prodejna v Praze-Uhříněvsi
Specializovanou prodejnu s převažujícím sortimentem krůtího masa
a krůtích specialit naleznete na
okraji Uhříněvsi, před kruhovým
objezdem u hlavní silnice směrem
od Říčan. Otevřeno má od pondělí
do soboty a v případě zájmu si celou krůtu či krocana, chlazené nebo

uzené můžete na prodejnu na daný
termín objednat.
Informace o produktech k objednání, spoustu dalších zajímavostí a také receptů, tipů a
cenových akčních nabídek, objevíte na webových stránkách
www.krutimaso.cz.
Prodejna:
Praha 10 – Uhříněves,
tel.: 739 414 253, otevřeno:
Po-Út 8 - 17, St-Pá 8 – 18 h,
So 8 -13 h.

PŘIPOJÍME VÁS bez závazků!
Společnost ÚVT s.r.o. byla založena v roce 1998, sídlí ve Zdiměřicích a má zhruba 6000 klientů. Připojení realizujeme bezdrátově nebo pomocí optických vláken. Optické připojení vyniká
vysokou přenosovou rychlostí a neomezeným množstvím přenesených dat. Internetové připojení u vás zřídíme do pěti pracovních dnů a bez závazků. Svým zákazníkům, domácnostem i
velkým firmám, nabízíme INTERNET, TELEVIZI (IPTV) a HLASOVÉ SLUŽBY (VoIP).
Budujeme vlastní optickou síť
Naše firma vám také nabízí připojení pomocí
optického kabelu, což je nejmodernější a do budoucna nejperspektivnější způsob připojení vaší
domácnosti či firmy. Zapojujeme se do developerských projektů, kde již v průběhu výstavby
budujeme vlastní optickou síť. Specializujeme
se na rodinné, bytové domy i administrativní
objekty. Zvládneme vybudovat optickou síť i v již
hotových zástavbách, i když je to komplikovanější. Pracujeme s nejnovějšími technologiemi a
díky tomu vám můžeme nabídnout:
* Vysokou stabilitu a rychlost připojení až
1 000 Mbps.
* Žádné skryté poplatky ani omezení pro objem
stažených dat (FUP).
* Technickou podporu v pracovní dny, ale monitoring sítě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jsme spolehlivými partnery pro developery
Díky našim zkušenostem, spolehlivosti a kvalitně odvedené práci s námi spolupracují developerské společnosti. Aktuálně probíhá výstavba v
projektech v Praze: Staromodřanská rezidence,
Byty u Dubu, Rezidence Modřanka, Viladům
Bohdalec, Vilapark Jesenice atd.
Přejděte k nám ihned! Poplatky vám nebudeme účtovat
Pokud nejste spokojeni se stávajícím internetovým připojením, přejděte k nám ihned! Nečekejte, až vám vyprší smlouva. V případě potřeby
vám na přechodné období (max. 3 měsíce) nebudeme účtovat poplatky za naše služby, abyste

Z nabídky MiaBella si jistě vyberou i družičky, nebo maminky
snoubenců.

Adresa: MiaBella,
Na Skále 217, Svojetice,
tel.: 724 162 383,
www.miabella.cz

22 | ZAPRAZI.EU

Kontakty: tel.: 227 023 023,
email: internet@uvt.cz,
www.uvtnet.cz

Přebíráme do správy sítě menších poskytovatelů, čímž rozšiřujeme naše pokrytí.
V roce 2016 to byly sítě Struhnet (Struhařov) a
LascoNet (Mukařov a okolí).

Buďte originální
a krásná nevěsta
Milé nevěsty, čeká vás letos svatba a vy se začínáte rozhlížet po
nabídce svatebních šatů? Pokud
netoužíte po „klasice“, přijďte
si vyzkoušet originální krátké
svatební šaty. Styl šatů inspirovaných 50. lety 20. století je nesmírně ženský, šmrncovní a hravý.
Charakteristickým prvkem je
zvýrazněný pas a široká kolová
sukně doplněná spodničkou v
délce pod kolena. Věřte mi, že
tento styl šatů sluší každé ženě.

nemuseli za internet platit „dvakrát“.
Přiveď souseda a získej měsíc zdarma
Nabízíme několik druhů tarifů, aby si u nás
vybral skutečně každý a podle svých možností.
Rádi vám s výběrem pomůžeme a doporučíme
nejlepší řešení. Nyní také probíhá akce - přiveď
souseda. Za každého přivedeného souseda získáte 1x měsíční paušál zdarma.
Celosvětový vir jsme zvládli
V květnu minulého roku všechny ISP velmi potrápil celosvětově rozšířený vir v bezdrátových
zařízeních Ubiquiti. Chceme vás ujistit, že naši
klienti nebyli ohroženi, protože nastavení zabezpečení našich zařízení znemožnil infiltraci a
následné rozšíření škodlivého kódu.

Vítejte v nové restauraci
Říčanský lokál

Lidé z VeLkopopoVického piVoVaru
jsou hrdí na pivo, které vaří

STaŇTe Se JedNÍM z Nich!
přidejte se k hrdému týmu zaměstnanců pivovaru ve Velkých popovicích,
který je součástí úspěšné a stabilní společnosti plzeňský prazdroj!
hledáme nové kolegy na pozice:

Novou restauraci „Říčanský lokál“ najdete v nově vybudovaném zimním stadionu Merkur Ice Arena v Říčanech. V krásném moderním
prostředí s výhledem na lední plochu si můžete vychutnat skvělá jídla.
Při přípravě našich pokrmů klademe velký důraz na kvalitu používaných surovin.
Rádi bychom vám nabídli možnost stravování formou
ROZVOZU JÍDEL přímo k vám domů nebo do práce.
Je možné rovnou vybírat z týdenního jídelního lístku a objednat si obědy
předem.
Rozvoz jídel je při objednávce nad 300 Kč ZDARMA.
Budete-li mít jakýkoliv dotaz, můžete nás kontaktovat na:
e-mail: info@ricanskylokal.cz,
tel: +420 725 591 175 (paní Zapletalová, pan Vobr)
www.ricanskylokal.cz

operÁTor STÁČecÍ LiNkY
SkLadNÍk
Veronika kistanová – tel. 724 617 017
pracevpivovaru@pilsner.sabmiller.com nebo se stavte
přímo u nás v pivovaru ve Velkých popovicích
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Hledáte školu?

Kam na výlet

Gymnázium da Vinci

Opravíme každé okno
je prostor, kde student může: i dveře nebo dodáme
vše nové
být sám sebou * najít svou vnitřní
motivaci * uvědomit si osobní zodpovědnost za své vzdělání * využít
svůj potenciál.

Jsme soukromá škola s inovativními způsoby výuky. Sídlíme v krásném areálu v Dolních Břežanech.
Více na www.skoladavinci.cz.
Přijímáme studenty do 1., 2., a 3.
ročníku gymnázia.
Jak školu vnímají studenti...
Gymnázium da Vinci mi umožňuje zaměřit se na studium, kterému se chci v pozdější době věnovat.
Na této škole je velmi uvolněná, ale
funkční atmosféra, a to díky krásnému prostředí, které nás obklopuje a
díky vzájemnému respektu studentů
a profesorů. Sofie, studentka G1
Na da Vinci vím, že můžu říct
svůj osobní názor a vím, že je
vždy vyslyšen a učitelé si ho váží.
Kubík, student G1

Poprvé v životě se těším do školy,
ve které se chci sám něco naučit a
neomezují mě známky.
Tadeáš, student G2
Neumím si představit být zpátky
v rutině připravování se na test s
vědomím, že po testu zase všechno
zapomenu, abych udělal místo další
zbytečné látce, která mě vůbec nezajímá. Nic z toho v da Vinci není, nemusíte se ale bát, že byste měli nouzi
o informace, naopak. Já jsem se od
přestupu sem ze státního gymnázia
naučil víc než kdy jindy, poprvé v životě mám chuť se učit, zároveň mám
prostor soustředit se na to, co mě
baví, a tak mám mnohem větší šanci
se v životě prosadit.
Andrej, student G1

Dny otevřených dveří
středa 1. 2. a úterý 21. 2.
mezi 15:30 - 18:00 hod.

Naše firma S.O.S OKNA s.r.o. se
zaměřuje na plastová a hliníková
okna a dveře, dřevěná eurookna,
střešní okna a garážová vrata. Věnujeme se různým typům zasklení,
provádíme instalaci a montáž parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu a rolet. Navrhujeme a kompletně zrealizujeme zimní zahrady, zvládáme
montážní a demontážní práce, zednické práce a ekologickou likvidaci
starých oken. Specializujeme se na
pozáruční opravy a servis, ale nabídnout vám můžeme i nová okna a
dveře v té nejlepší kvalitě a dle vašich požadavků.
Opravy a servis oken, dveří,
kování a klik
Máte poškozené dveře či okna?
Vše dokážeme opravit! A nezapomeňte na pravidelnou údržbu, bez
ní nebudou okna a ni dveře správně
plnit svou funkci a zkracujete jejich
životnost!
• Provádíme promazání, seřízení
revizi oken a dveří, výměnu ovládacích klik a kování.
• Zaměřujeme se na těsnost oken a
problémy s rosením.
• Výměnu prasklých a poškozených
skel, dveří a rámů.
• Výměnu těsnění u oken a dveří.
• Opravu špaletových oken.
• Opravu žaluzií, parapetů a sítí

proti hmyzu.
• Kontrolu funkčnosti a měření
tepelné prostupnosti oken a dveří
termokamerou.
Do naší vzorkové prodejny v OC
Lihovar v Říčany lze přijít po telefonické domluvě, zkonzultovat a
domluvit si realizaci. Záleží nám
na naší práci a díky dobré péči o
zákazníky jsme získali ocenění
„Spolehlivá firma“.
NONSTOP SERVIS DO 24 HODIN

Pro případ nejvyšší nouze poskytujeme pohotovost 24 hodin denně. Standardní podmínky dodání
ostatních služeb jsou 2 až 4 týdny
dle rozsahu a složitosti zakázky.

S.O.S. OKNA s.r.o., Obchodní
centrum Lihovar, Barákova
237, Říčany,
gsm: 776 608 738,
e-mail: vanek@seznam.cz,
www.sosokna.cz

Hledáte ubytování v překrásné přírodě
Jizerských hor a Krkonoš?
Vítejte u nás
Naše chalupa U Roubíčků se nachází v atraktivní krajině v části
obce Kořenov-Horní Polubný.
Chalupa má své kouzlo v průběhu
celého roku. Navazuje na početné
cyklistické i běžkařské trasy, v zimě
je zde v provozu lyžařský vlek. V
blízkém okolí je mnoho lyžařských
středisek např. Harrachov, Paseky,
Rokytnice. Kořenov je známou lokalitou nejen jako výchozí bod do
okolních hor, ale proslul také jako
vhodné relaxační prostředí pro
osoby s chorobami horních cest dýchacích a pro alergiky; v minulosti
se zde dokonce nacházely přírodní
lázně. V pěším dosahu jsou restaurace, obchod i vlakové nádraží se
známou ozubnicovou železnicí na
trase Tanvald – Harrachov.
Chalupa je vybavena tak, aby
poskytla co nejpříjemnější

ubytování s domácí útulností
a zároveň dostatkem prostoru
pro všechny. Najdete zde velkou
společenskou místnost s krbem a
TV, doplněnou o kulečníkový stůl,
šipky, dále pak saunu a solárium,
letní terasu s posezením, altán s
ohništěm a grilem, dětské hrací
prvky v chalupě i venku. Samozřejmostí je velké parkoviště pro hosty,
WiFi v rámci objektu. Prostorná
kuchyně je plně vybavena, ke standardnímu zařízení patří také myčka
či pračka. Přiznané dřevo v kombinaci s bílou barvou je průvodním
znakem celého interiéru chalupy,
ve stejném stylu je i pětice pokojů,
nabízející celkem 13 lůžek (3x2,
1x3 a 1x4).
Proč zvolit pro svůj pobyt právě chalupu U Roubíčků?

* Má skvělou polohu na rozhraní
Jizerských hor a Krkonoš .
* Nabízí stylové ubytování a komfortní vybavení.
* Je ideálním výchozím bodem
pro výlety do širokého okolí i za
památkami.
* Na dosah jsou trasy pro lyžaře,
cyklisty i pěší výletníky.
* Nabízíme kvalitu, korektnost,
rodinnou atmosféru.
* Naši hosté jsou vždy spokojení…

Pronájem horské chalupy
U Roubíčků, Kořenov
Příjemné ubytování pro max.
13 osob. Vhodné pro lyžaře,
běžkaře, cyklisty, turisty,
rodiny s dětmi i firemní akce.
Týdenní i víkendové pobyty.
Tel.: 602 454 040, 602 162
Facebook Chalupa U Roubíčků,
www.chalupauroubicku.cz

Užijte si pravou ladovskou zimu
v teple s naším dřevem!
ZAPOJTE SE DO PROGRAMU NA
PODPORU OSOB opakovaně
selhávajících na pracovním trhu
Opakovaně přicházíte o práci
z důvodů, které nespočívají ve vašem zdravotním postižení? Potřebujete poradit s napsáním životopisu nebo motivačního dopisu?
Jste dlouhodobě nezaměstnaní
či osoby neaktivní na trhu práce?
Nevíte přesně v jakém typu práce
vás postižení omezuje?
Od prosince 2016 do října 2018
otevíráme nový program pro osoby se zdravotním znevýhodněním
(OZZ) nebo osoby se zdravotním
postižením (OZP), které mají trvalé bydliště v okrese Praha – východ.
Obsahem programu je terapeutické a sociální poradenství,
pracovní stáž, pomoc při zprostředkování pracovního místa.
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na chalupě

Pronájem chalupy na skvělém místě je výbornou
alternativou, když si chcete užít pobyt s celou rodinou či se
svými přáteli.

SLUŽBY PROGRAMU JSOU
POSKYTOVÁNY ZDARMA.
Program je realizován v rámci
Operačního programu zaměstnanost ESF.
Program
pořádá
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
www.modredvere.cz
Setkání se budou konat na
uvedených adresách:
* Olivova 312, Říčany,
* náměstí Smiřických 39, Kostelec
nad Černými lesy
Více informací o přihlášení do
programu získáte na telefonu 720
028 312 nebo na e-mailu terapeuticke.centrum@modredvere.cz

Tenčí se vám zásoby dřeva na topení? ŠLP Kostelec vám
nabízí kvalitní štípané palivové dřevo – jehličnaté (smrk a
borovice), vzduchosuché. Dostatek skladovacího prostoru
nám umožňuje nabídnout proschlé palivo.
Ceny uvádíme za balení 1,6 sprm (rozměry průměr 1,20 x výška 1,45 m).
„Sprm“ je sypaný prostorový metr = volně loženo, obaleno transportní
síťovinou na paletě – paleta v ceně.
* Štípy v délce 33 cm 1. 200,- Kč vč. DPH
* Štípy v délce 25 cm 1. 250 ,- Kč vč. DPH.
Možnost dopravy malým nákladním vozidlem. Ceny platí do vyprodání
zásob. Příjezd od Kostelce nad Černými lesy je udržován sjízdný.
Stálý sortiment stavebního řeziva a palubek je k dostání na prodejně
i v zimním období. Vždy aktuální informace jsou na webových
stránkách www.slp.cz

Palivové dřevo i stavební
řezivo můžete koupit
na pile ve Smrčinách
(mezi Kostelcem n. Č. l.
a Jevany), telefon: 321
610 366; 602 119 267,
e-mail:
pila-prodejna@slp.cz
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Inzerce

Info pro vás

ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ pro objekty
sociálních služeb

Přijmeme zaměstnance do našeho týmu prodeje náhradních dílů na
motorová vozidla na pozice prodejce-skladník. Vyučení v oboru nebo praxe
podmínkou. Adresa Říčany - Tehovec. Tel. 603213588 nebo 602454040

DOMOV
PRO SENIORY
PŇOV-PŘEDHRADÍ

Objekty sociálních služeb, mezi něž patří domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou,
léčebny, sanatoria a lázeňské domy, jsou objekty, které při výpadku dodávky elektrické energie musí mít zachovány základní provozní funkce, aby evakuace objektu byla řešením až v
krajním případě. I když v některých těchto zařízeních není přímo poskytována lékařská péče
(jako je tomu např. v nemocnicích), vztahuje se na ně norma o energetickém zabezpečení ve
zdravotnických prostorách (ČSN 33 2000-7-710).
Zdravotnické prostory, kde je prováděna zdravotní péče bez intrakardiálního použití zdravotnických přístrojů a nejsou prováděna náročná
ošetření a zákroky, u nichž by přerušení napájení
mělo za následek ohrožení života pacienta, jsou
obvykle zabezpečena dieselgenerátorem. Ten je
vybaven rozvaděčem automatiky startu, jehož
úkolem je výpadek proudu zjistit, poté spustit
dieselgenerátor, a po obnovení napětí v rozvodné síti zase dieselgenerátor odstavit.
Dieselgenerátor musí být schopen v případě
výpadku zabezpečit dlouhodobý provoz definované sestavy spotřebičů, mezi něž patří zejména:
• Nouzové osvětlení uvnitř i vně objektu
• Evakuační výtahy
• Systémy požární ochrany
• Systémy zabezpečení objektu
• Zařízení pro komunikaci se složkami
Integrovaného záchranného systému
Společnost Zeppelin CZ reaguje na tyto požadavky a nabízí záložní energetické zdroje v
široké škále výkonů. Vzhledem k charakteru
zálohovaného objektu je součástí dodávky vždy

kapota s dostatečným útlumem hluku, případně
speciální odhlučněný kontejner.
Srdcem záložních energetických zdrojů Zeppelin CZ jsou dieselové motory Cat, které jsou známé z velkých stavebních strojů této značky. Typické vlastnosti těchto strojů, jako je výkonnost,
spolehlivost, životnost, odolnost, houževnatost,
trvanlivost, jsou charakteristické i pro záložní
dieselgenerátory.
I když hlavním požadavkem na nouzové zdroje
je spolehlivost provozu s dostatečným výkonem,
nezapomíná Zeppelin CZ ani na další parametry, především ve vztahu k životnímu prostředí.
Optimalizovaná spotřeba paliva současně se
splněním emisních limitů, platných až od roku
2019, dělá z dieselgenerátorů Caterpillar ideální
řešení pro zabezpečení elektrické energie. Součástí dodávky záložních energetických zdrojů
Zeppelin CZ je i projektová příprava a servis.
Záložní energetické zdroje od Zeppelin CZ jsou
optimálním řešením pro energetickou bezpečnost a nezávislost objektů kritické infrastruktury
v menších a středních obcích. Spolehlivý provoz

nabízí

volná místa k ubytování

HLEDÁME
NOVÉ KOLEGY
Instalace nouzového zdroje Caterpillar v Domově
důchodců v Brandýse nad Labem

v desítkách zdravotnických zařízení v ČR, od fakultní nemocnice Motol až po domov důchodců
ve Smečně, je důkazem kvality konstrukce elektrocentrál Caterpillar i kvalitních služeb Zeppelin CZ.
Společnost Zeppelin CZ, jako významný zaměstnavatel v oblasti Říčanska, je připravena
pomoci i obcím ve „svém“ regionu s řešením
spolehlivé dodávky elektrické energie v objektech sociálních služeb.

Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je výhradním prodejcem stavebních strojů, energetických systémů a důlních strojů
a zařízení výrobce Caterpillar v České republice. Kromě prodejních a servisních služeb se společnost zabývá také
půjčováním strojů a zařízení - autorizovaná půjčovna The Cat Rental Store má pobočky na 11 místech České republiky. Ve spolupráci se společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., zajišťuje zákazníkům komplexní finanční
servis, spojený s nákupem strojů a služeb. Zeppelin CZ s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu ZEPPELIN GmbH,
který provozuje 190 poboček po celém světě.
Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ patří k předním tuzemským dodavatelům energetických a
pohonných systémů. Svým zákazníkům poskytuje komplexní řešení – od vývoje a návrhu systému, přes instalaci,
proškolení až po servisní služby. Produktové portfolio divize obsahuje například energocentra, záložní dieselové
generátory, kogenerační jednotky, záložní zdroje UPS nebo lodní, lokomotivní a jiné zástavbové motory.
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Zeppelin CZ s.r.o.
Divize Energetické systémy
Lipová 72
251 70 Modletice
Tel. 266 015 331
www.zeppelin.cz

AUTOMECHANIKY

Poskytujeme komplexní
péči seniorům, kteří jsou
odkázáni na pomoc druhé
osoby 24 hodin denně.
Info na tel. 603 828 040
Mgr. Zdenka Farkašová

www.domovpredhradi.cz

AKMtrans hledá
spolupracovníky:
- dispečera - vítány znalosti
práce s mezinárodními
dopravními databázemi, praxe,
jazykové znalosti - Ukrajinština,
RJ, Nj aj.
- administrátory webů v různých
jazycích - čeština, ukrajinština,
RJ, NJ, ANJ aj. Nabídněte své
jazykové znalosti.
- distributory reklamních letáků,
tiskovin, vyvěšení, výlep
- kodéra, programátora
web: akmtrans.cz
tel.: 702 025 594

ZŠ Strančice přijme od 1. dubna 2017 UČITELE/UČITELKU
pro výuku matematiky, přírodopisu, fyziky, ICT na 2. stupni na plný, nebo částečný úvazek.
ZŠ Strančice přijme od 15. května 2017 VYCHOVATELE/KU
DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na plný úvazek, zástup za MD.
Životopisy zasílejte na e-mail: info@skolastrancice.cz, informace na
tel: 734 445 650.
OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK zn. Whirlpool, Ignis, Philco atd.
Spolehlivost, rychlé jednání. J. Marek, Doubravčice 128

Tel.: 603 329 940

Kostelec n. Č. lesy
Kutnohorská 24
•
•
•
•

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

DOPRODEJ ZIMNÍCH
AKCE: PNEU ZA VÝHODNÉ CENY
PNEU-CENTER TOMIC
Tel.: 321 697 575, 739 096 475

www.tomicpneu.cz

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

ZAPRAZI.EU | 27

Inzerce

Inzerce
100
95
75

RODINNÉ
MALÍŘSTVÍ & LAKÝRNICTVÍ
...Z OTCE NA SYNA
Kontakt: 774 818 460, 608 584 098
e-mail: maliri.valenta@seznam.cz

Firma Ekoflor Říčany
přijme vazačku-prodavačku květin
vyučenou v oboru. Nástup možný ihned.
KEL
NA S
VÝMĚ RMA
U
ZDA
Í VOZ
JČEN
Ů
P
A
MA
AZ
ZDAR

Tel.: 602 221 976, email: hubert.neumann@cmail.cz

www.malirirodina.cz
25
5
0

DOMOV
SENIORŮ
SVĚTICE

přijmeme
pečovatelku
Kurz výhodou, ale
možnost i zaučení
a rekvalifikace.

Tel. 603 113 771

PŘIJMEME
ZAHRADNÍKY/CE,
vyučení v oboru výhodou

Nabízíme 28 dní dovolené,
zaměstnanecké benefity
(stravenky, sociální fond,
příspěvek na penzijní
připojištění).
Možnost ubytování pro
svobodné!
Nástup březen 2017.
Nabídky zasílejte na adresu
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.Správa Průhonického parku,
Zámek 1, 252 43 Průhonice,
nebo na park@ibot.cas.cz

777 035 666

Realizujeme velké i malé zakázky,
čistota a profesionalita při práci je
u nás samozřejmostí.

Restaurace
a penzion u Sapíků
Klokočná
přijme
KUCHAŘE
se zájmem o tuto
profesi. Práce
v mladém kolektivu,
profesní růst.

e-mail hotel@klokocna.cz

739 495 793

ING. IVANA MALÁ
daňový poradce,
certifikovaný
účetní

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK
Louňovice u Mukařova

• Zelená 248, 251 62

přijme

Mukařov, tel.: 602 242 663
• Dělnická 12, 170 00 Praha 7,
tel.: 602 400 746, 602 242 663
• E-mail: info@maledane.cz,
www.maledane.cz

DAŇOVÁ EVIDENCE PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
VEŠKERÉ DANĚ - PŘIZNÁNÍ
MZDY, PERSONALISTIKA
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ - PRO
STÁLÉ KLIENTY ZDARMA
ÚČETNICTVÍ S NÁMI V EU

ZAHRADNÍKY/
ZAHRADNICE
kamenictvijordan@seznam.cz

Vyučení výhodou, prodejní schopnosti vítány.
Spolehlivost, pozitivní přístup k práci
podmínkou.
Nástup dle dohody (od 3/2017).
Tel.: 606 494 939, Petr Alfery

Hotel Zvánovice – Lesní Lázně
( u Ondřejova ) přijme:
číšníka / servírku
recepční
kuchaře / kuchařku
Přijmeme kolegy na HPP i brigádně,
praxe na uvedených pozicích není
podmínkou – možnost zaučení.
Více info na tel.: 724 104 148,
email: zvanovice@legner.cz,
www.lesnilazne.cz

ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

HOTEL ZÁMEK ŠTIŘÍN
přijme

portýra / bagážistu

Profesionalita, komunikační
znalost A/N. Nástup možný
ihned. CV zašlete na e-mail:
sekretariat@stirin.cz
Tel.: 724 319 489
Nabízím překlady AJ a NJ,
i se soudním ověřením,
firmám a soukromým osobám.

Těším se na spolupráci. Mgr. Pavla Pavlištíková, tel.: 728 063 620,
e-mail: ppr@seznam.cz

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

www.calounik-vavra.cz
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ZEMNÍ PRÁCE

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

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz
STŘEDNÍ ŠKOLA
ŘEMESEL KUNICE
přijme ekonomku školy.
Požadavky: nástup možný
ihned, ekonomické vzdělání,
praxe v oboru, organizační
a řídící schopnosti, orientace
v právních předpisech.
Kontakt:
ssrkunice@ssrkunice.cz,
tel.: 323 665 483
Přijmeme PRODAVAČE/ČKU na
prodejnu maso-uzeniny
v Říčanech. Mzda až 16 000 Kč.
Volejte 725 263 672.

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy
rekonstrukce
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477
www.elektro.tk.sweb.cz
DOVOZ VODY/ ODVOZ
ODPADNÍCH VOD

 ádúƝ 

(jímky, fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916
Tomáš Rychta – Štíhlice

Řidič ŘP B, C, D, E, T, ADR
všechny skupiny včetně
cisteren, radioaktivních látek
a výbušnin hledá spolupráci
- záskoky , brigáda...
od 190 Kč/hod.
Tel.: 737 610 274

Nabízíme kompletní lyžařské vybavení
nejen pro Vás, ale i pro Vaše nejmenší ratolesti.

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

Přijmu prodavačku/če na HPP
do soukromého řeznictví v
Mnichovicích. Nástup během února..
Tel.: 731 005 726.

Školní jídelna v Říčanech přijme
kuchaře a pomocnou sílu.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Tel.: 323 603 577, 777 634 980,
pí Paulusová.

Celá sezóna 1300 kč/ski set
říjen-duben (lyže, hole, boty, helma, vak)

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat: email: pujcovnalyziricany@seznam.cz,
telefon: 775 234 701. Více informací na www.pujcovnalyziricany.cz
Adresa provozovny: Černokostelecká 57/49, 251 01 Říčany

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

731 160 030

www.zahradypittner.cz

SUCHÉ PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Sklady-odběrná místa:

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

Obchodní 105, Čestlice, tel.: 724 270 329, e-mail: m.novak@tsusho.cz
Československého exilu 544/3, Praha 4 – Modřany, tel.: 737 253 673, e-mail: j.kroupa@tsusho.cz

www.toyotatsusho.cz

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není
nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,8–6,3 l/100 km, 86–144 g/km. Údaje o spotřebě
pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK.

CENTRUM VALOUŠEK
PRAHA - CHODOV
Nová i30 je připravena v Hyundai Centru Valoušek v Praze na
Chodově, aby mám ukázala, co umí.

Přijďte
se svézt!

Cena nové i30: Limitovaná edice Symbol již od 399 990 Kč
Výhodná nabídka referenčních vozů
ix20 - r.v.2015, motor: 1,4i met. lak: 255 890 Kč
i30 kombi - r.v.2015, motor: 1,6i bílá barva: 315 000 Kč

