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v Louňovicích 
i o plánech do 
budoucnosti se 
můžete dočíst 
na  straně 11.
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ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU
V základní škole v Mnichovicích přišli s novinkou - zřídili 
talentové třídy, ve kterých se žáci na druhém stupni mohou 
rozvíjet v oblasti přírodovědné, humanitní, tvořivé či pohybové. 
Dali tak možnost  každému dítěti, aby vyniklo 
v oboru, který ho baví.

V Říčanech na 
Černokostelecké
 byl znovuotevřen 
salón VISION 
nyní by TAWAN. 
Nenechte si ujít 
speciální nabídku. 
Více na  straně 15.



ZAPRAZI.EU | 32 | ZAPRAZI.EU

ZÁPRAŽÍ, časopis pro obyvatele kraje 
jihovýchodně za Prahou
Číslo 4/2017, vychází 1. 4. 2017
Vydavatel: ZÁPRAŽÍ s.r.o.,
Jevany ev. č. 94, 28166 Jevany,
IČ: 24220990
Elektronický výtisk a web stránky: 
www.zaprazi.eu
NÁKLAD 24 000 kusů.
KONTAKTY: 
Šéfredaktorka: Helena Vlnařová 
e-mail: redakce@zaprazi.eu
mobilní telefon: 774 780 140
Marketingový manažer: Hynek Kašpar 
e-mail: inzerce@zaprazi.eu
mobilní telefon: 774 780 038
Manažer inzerce: Alena Kvasničková 
e-mail: marketing.zaprazi@seznam.cz 
mobilní telefon: 601 344 588
Jednatel a ekonom: Petr Novák 
e-mail: jednatel@zaprazi.eu
mobilní telefon: 774 416 260
Grafika: grafické studio Zápraží
Registrace: MK ČR E 17548

Tiráž

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

STAČÍ MÁLO, ABYSTE ZÍSKALI HODNĚ. PROSTORU.
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NEROZHODUJTE O KOUPI VOZU 
BEZ NABÍDKY OD NÁS

HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK V PRAZE NA CHODOVĚ
Ke Stáčírně 2292/19, 149 00 Praha 4
+420 272930404, email: hyundai@hyundaivalousek.cz

www.hyundaivalousek.cz

Hyundai i30 * kombinovaná spotřeba: 3,6 * 5,5 l/100 km, emise CO2: 95 * 126 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní. *

  MČ Praha 22 se rozhodla zefektivnit 
komunikaci s občany. Již v loňském roce si 
naplánovala odstartovat v  roce 2017 sérii 
„kulatých stolů“ s občany a v plánu také bylo 
vstoupit na sociální sítě. Shodou okolností 
bylo možné v loňském roce zažádat o dotaci 
na aktivity v oblastí komunikace v rámci 
evropské dotace a prioritní osy Efektivní ve-
řejná správa, toho tedy ÚMČ Praha 22 využil.

Projekt „Strategie komunikace Úřadu městské 
části Praha22“  si klade za cíl zefektivnit komu-
nikaci nejen s občany, ale také v rámci úřadu. 
MČ zrealizuje, v rámci projektu, 8 kulatých stolů 
s občany na různá témata. Každé setkání bude 
na určité klíčové téma a zaštítí ho vždy některý 
člen samosprávy. V letošním roce proběhnou 
čtyři tyto akce, v roce příštím pak další čtyři.
Občané se mohou těšit na aktuální informace 

týkající se například školství, dopravy a životní-
ho prostředí, výstavby, sociální politiky a v plánu 
jsou další témata.
Z každého kulatého stolu pak ještě bude vy-

tvořena brožura, která bude zahrnovat všechny 
klíčové informace, jež zazněly na besedě. Infor-
mace  budou prezentovány také na webu MČ, na 
Facebooku i v Uhříněveském zpravodaji tak, aby 
se informace dostaly mezi co nejvíce občanů.

První debata se konala 22. března 2017, a to 
pod  patronací starosty MČ Praha 22 Martina 
Turnovského. Téma kulatého stolu bylo Investi-
ce a rozpočet. 

Pan starosta představil občanům v prvním blo-
ku investice z roku 2015-16, jež proběhly a také 
plánované investice pro rok 2017-18. Druhá 
část programu byla věnována rozpočtu městské 
části na rok 2017. V závěru proběhla diskuse s 
občany na různá témata. Vedle starosty se účast-
nili této besedy také další radní.

Od března 2017 je MČ Praha 22 také na Face-
booku, kde informuje širokou veřejnost nejen  
o novinkách, ale také o proběhlých či plánova-
ných akcích, aktivitách a činnostech z různých 
oblastí a odpovídá na dotazy občanů. 
Zpětná vazba od občanů jen utvrdila vedení 

města v tom, že osobní setkání jsou žádána, 
proto budou po celý letošní i příští rok probíhat 
také další osobní setkání, nejen v rámci kulatých 
stolů.

MČ Praha 22 zahájila pravidelná 
setkání s občany

V minulém roce byla dokončena například realizace 
cyklostezky Netluky-Uhříněves-Kolovraty, která vede 
kolem rybníka Vodice. 

Milí  čtenáři!
V dubnu nás čeká hromadný „velký uklid 

Země“.  Akce je naplánována na 8. dubna. Ofici-
ální název zní Ukliďme svět, ukliďme Česko a jde 
o dobrovolnou akci, která probíhá na území celé 
České republiky. Obce na Zápraží se každým ro-
kem účastní v hojném počtu a věříme, že tomu 
bude i letos.
Připomínáme, že 22. dubna vypukne oblíbený 

běžecký závod Štiřínský kros, na kterém tradič-
ně nebude chybět Tomáš Dvořák.  MAS Říčan-
sko spolu s městem Říčany vás zvou na Festival 
řemesel a slavnosti bylinek 23. dubna. Čeká vás 
bohatý kulturní program a samozřejmě spousta 
bylinek a kytiček na jarní zahrádky.
Přejeme krásný duben
Za kolektiv Zápraží Helena Vlnařová
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Duben je kromě rašení také měsíc vysazování. S nadšením, ano, 
s divokým nadšením a nedočkavostí jste objednali u zahradníků 
sazenice, bez kterých byste nemohli být dále živi… Pokud duben 
prožíváte tak jako Karel Čapek ve své nezapomenutelné knize 
Zahradníkův rok, určitě již máte představu o tom, co vaše 
zahrádka či terasa právě potřebuje.

Překvapte své okolí černou surfinií
Navštivte proto co nejdříve rodinné zahradnictví Alfík v Louňovicích, 

jarní prodej je zde právě v plném proudu!  V nabídce jsou muškáty a  sur-
finie všech barev včetně žádané unikátní černé surfinie; vybrat si můžete i 
z dalších balkónovek, letniček, trvalek či popínavých rostlin (elegantní kle-
matisy, rychle rostoucí vistárie, nebo bohatě kvetoucí trubače s nápadnými 
květy žluté či oranžové barvy).
Znáte čarověníky?
Otvírají prý prostor lidské fantazii a můžete s nimi ozvláštnit svou zahra-

du. A líbit se vám určitě budou i zakrslé jehličnany, skalkové azalky nebo 
dominantní rododendrony.
Nezapomeňte na sadbu a bylinky
Kvalitní, převážně z vlastní produkce zahradnictví vypěstovaná zelenino-

vá sadba je pro vás již připravena: papriky, rajské, saláty, roubované okur-
ky (ty od konce dubna) a mnohá další. V dubnu probíhá doprodej ovoc-
ných stromků!

 Rodinná firma s téměř 20letou tradicí.
 Poradenství a profesionalita.
 Doplňkový prodej hnojiv, postřiků na bázi přírodních látek atd.
 PRODEJ ŽIVÝCH A KONZUMNÍCH RYB ZE SÁDEK  

A OD DUBNA KAŽDÝ  PÁTEK UZENÉ RYBY!  

Duben začíná… 
v zahradnictví Alfík

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích u silnice 
Kutnohorská (na první hrázi). Otevírací doba: 
po-so: 9 až 17 hod., ne: 9 až 12 hod., 
tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Základní škola Mnichovice se již před 
několika lety rozhodla zaměřit na 
jazykovou výuku - angličtinu vyučují 
již od první třídy, na 2. stupni mají 
třídy s rozšířenou výukou cizích 
jazyků. V letošním školním roce 
přišli s novinkou - pro děti, které 
nejsou přímo jazykově vyprofilované, 
zřídili talentové třídy, ve kterých se 
žáci mohou rozvíjet naopak v oblasti 
přírodovědné, humanitní, tvořivé či 
pohybové.  A jak se jim to povedlo, 
se ptáme ředitelky školy Marcely 
Erbekové.
Podařilo se koncept talentových tříd uvést do 
praxe podle předem nastaveného plánu?
Ano.  A jsem sama hodně příjemně překvapena, 

jak kladnou odezvu naše talentové/víceoborové 
třídy mají – mezi žáky, rodiči i učiteli. 
Můžete to nějak blíže vysvětlit? Je hlavním 
důvodem zvýšená motivace žáků?
Ano. O žáky nám jde všem především. Ale také 

platí: Čím více je spokojený a zapálený učitel, 
tím lépe může nadchnout své žáky. A právě ve 
volitelných předmětových blocích se to výborně 
daří. Každý z předmětů totiž vede dvojice vyuču-
jících: učitel a odborník z praxe. Skvělá profesi-
onální kombinace – dovednost kvalifikovaného 
pedagoga a experta mimo školu.
A jak je to zajímavé pro žáky?
Myslím, že i to se nám  podařilo. Shodně jako 

v celém školství je v naší škole převaha žen, a 
proto jsme se při hledání odborníků zaměřili ze-
jména na muže. Nabídku jednotlivých projektů 
jsme koncipovali tak, aby byla pro děti náležitě 
atraktivní a smysluplná. Všichni žáci prošli vý-
běrovým řízením, kde museli prokázat zejména 
svou motivaci k dané činnosti. Děti teď nadšeně 
pracují ve školní dílně, programují roboty, v gra-

fickém studiu vytváří animované klipy či tvrdě 
trénují se „streeťáky“. A na všech je vidět, že je to 
baví. V souladu s naplánovanou koncepcí mají 
žáci možnost po půl roce přejít na jiné projekty, 
ale také mohou zůstat ve stejné oblasti. Každé 
dítě je zkrátka jiné – více či méně vyprofilované. 
A to se ve druhém pololetí ukázalo. Zhruba polo-
vina dětí zůstává na vybraném oboru, polovina si 
chce vyzkoušet něco jiného. 
O mnichovické škole je známo, že se o své 
dobré zkušenosti dělí s ostatními. Bude tomu 
tak i v případě talentových tříd?
Samozřejmě. I my se často inspirujeme od 

ostatních škol – veřejných i soukromých, v Če-
chách i v zahraničí. Právě sdílení dobré praxe je 
pro zkvalitňování vzdělávání stěžejní. Považuji 
za důležité mít „otevřené dveře“ – pro kolegiální 
spolupráci nejen v rámci jedné instituce, ale i pro 
učitele či ředitele z jiných škol. A také pro rodiče 
a nepedagogickou veřejnost.
A co plánujete dál?
Snažím se dívat na školství z vyššího nadhledu. 

Už dávno neplatí, že se učíme jenom ve škole. 
Velké možnosti spatřuji v propojování formál-
ního a neformálního vzdělávání a ve spolupráci 
škol s podnikatelských sektorem nebo jinými in-
stitucemi. To všechno jsou příležitosti, které teď 
prověřujeme a následně pak budeme implemen-
tovat do našeho školního vzdělávacího progra-
mu „Mnichovická škola pro všechny“. 
Do nového školního roku už zbývá jen pár 
měsíců. Zvládnete to?
Já věřím, že ano. Ale jednoduché to není. 

Shodně jako v ostatních školách v blízkosti 
Prahy nám přibývá žáků, a tak stále hledá-
me posily do našeho pracovního týmu.  Po-
kud by se mezi čtenáři našel někdo, kdo by to 
chtěl s námi zkusit, ať mě neváhá kontaktovat  
na reditelka@zsmnichovice.cz.

Talentové třídy aneb každý může být úspěšný

ZŠ a PŠ vyhlašuje 21. dubna od 
10 do 15 hodin ZÁPIS do:
 * 1. třídy ZŠ 
 * ZŠ speciální 
 *Přípravné třídy běžné základní 
školy pro děti s odkladem školní 
docházky.
Nabízíme příjemné prostředí, vel-

kou zahradu a hřiště, péči speciál-
ních pedagogů, malý počet žáků ve 
třídě, idividuální přístup, asistenty 
pedagoga, možnost výuky podle 
IVP, speciální pomůcky, počítačo-
vou učebnu, interaktivní tabuli, 
školní družinu a školní klub. Využít 

můžete i služby školního poraden-
ského pracoviště, které vám pomů-
že řešit výukové a výchovné obtíže.  
Základní škola je plně organi-
zovaná škola s prvním i druhým 
stupněm vzdělávání v devíti roč-
nících základní škole praktické, 
s desíti ročníky základní školy 
speciální. Jednotlivé třídy jsou 
naplněny více ročníky. Kapaci-
ta školy je 40 žáků pro základní 
vzdělávání.
Umožňujeme pokračování ve 

vzdělávání na střední Praktické  
škole dvouleté.

Žáci druhého stupně si mohou vybrat zaměření, které 
je baví a ve kterém mají šanci vyniknout.

ZÁPIS 21. dubna - Základní škola a Praktická škola 
Kostelec nad Černými lesy

Informace pro rodiče: 
* Mgr. Pavla Rývová, ředitelka 

školy, tel.: 731 449 250
 * Mgr. IvanaTichá, výchovná 

poradkyně,tel.: 736 734 623 
e-mail: zvs.kostelec@mybox.cz

K zápisu přineste občanský prů-
kaz, rodný list dítěte, doporučení 
PPP nebo SPC a u dětí s odkladem 
školní docházky doporučení prak-
tického nebo odborného lékaře 
nebo klinického psychologa.

ZŠ VELKÉ POPOVICE přijme 

kvalifikované učitele/ky 1. a 2. stupně  od září 2017
Podrobnější info:

www.zsvelkepopovice.cz 

tel.: 605 865 712

   ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKVOREC  hledá nové kolegy od září 2017
* Učitele/ku 1. stupeň ZŠ                  
* Učitele/ku 2. stupeň ZŠ - aprobace M, F, CH, ICT, Z
Požadavky: vstřícnost - komunikativnost – kreativita - otevřenost 
- přátelství
Kontakt: skolaskvorec@seznam.cz, 
tel.: 725 521 692, www.skolaskvorec.cz
Možnost služebního bytu.

Nabídka pronájmu prostor ke komerčnímu využití
Olivova dětská léčebna v Říčanech nabízí k dlouhodobému pronájmu 
volné skladové a nebytové prostory v areálu hospodářské budovy – 

statek v ulici Olivova 224 .

 45 m2  skladových prostor
 184 m2 skladových prostor
 14 m2 nebytových prostor k využití jako kancelář a zázemí pro 

zaměstnance
 Kontaktní osoba: Marcela Chadrabová, vedoucí provozu ODL,  

tel: 734 233 069

Nabídka pronájmu prostor ke komerčnímu využití
Olivova dětská léčebna v Říčanech u Prahy nabízí k dlouhodobému 

pronájmu volné nebytové prostory vhodné jako ordinace. 

 Jedná se o 3 místnosti s vlastním sociálním zařízením, 
uspořádané jako čekárna, ordinace a zázemí s kuchyňkou. Celkem 
73 m2. Vstup do prostor vlastním vchodem, z ulice Malá Olivová, 
mimo areál léčebny.

 Kontaktní osoba: Marcela Chadrabová, vedoucí provozu ODL, 
tel: 734 233 069



Limuzy 68, Český Brod, PO-SO 9 – 18 h, NE 9 – 13 h, tel.: 736 765 346
zahradnictvi.limuzy@seznam.cz, www.zahradnictvilimuzy.cz
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PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 203 155, mob.: +420 602 242 726, www.fiat-profiautocz.cz07832 - 03389 Fiat Range Billboard 510x240__CZ_PRESS.indd   1 25.07.16   11:37

                                                      Vozy ihned k dodání!

Zacvič si u nás...
...první vstup platíme my!*

www.aquapalace.czVíce na *
Vstup zdarma vám bude umožněn 
po předložení tohoto inzerátu 
na recepci Fitness Aquapalace Praha.

20170213_prvni_vstup_platime_my_inzerce_zaprazi_210x99.indd   1 13.02.2017   10:42:14

Srdečně vás zveme do Zahradnictví LIMUZY u  Českého Brodu, které  
pro vás připravilo specializovanou produkci okrasných rostlin. Vybrat si 
můžete podle sezóny  jarní hrnkové květiny, letničky, trvalky, velkokvěté 

jiřiny, sadby  jahod, chryzantémy Multiflora, vřesy a  další. 
Velkoobchodní a  maloobchodní prodej hrnkových květin  

na ploše více než 2 000 m2.

PROMINENT CZ je s vámi již 10 LET!
Největší český zpracovatel 
krůtího masa a specialit, 
společnost Prominent CZ 
letos oslaví 10 let na trhu. 
O společnosti a její nejlepší 
prodejně v Praze-Uhříněvsi 
jsme hovořili s ředitelem 
Pavlem Vovsem.

Představíte nám krátce vaší 
firmu?
Prominent CZ založila společnost 

ZOD Brniště a.s., největší chovatel 
krůt v ČR. Naší hlavní činností je 
zpracování a prodej krůtího masa a 
specialit. Výrobnu máme v Brništi 
v okrese Česká Lípa. Letos slavíme 
10 let úspěšných let na trhu.
Co se za těch 10 let změnilo?
Začínali jsme v Brništi v roce 2007 

s výrobnou a 6 malými prodejna-
mi. Od té jsme vyrostli v největší-
ho českého zpracovatele krůtího 
masa. Kromě masa dnes vyrábíme 
i uzené krůtí díly a mnoho specialit. 
Firemních prodejen PROMINENT 
máme aktuálně šestnáct.

Máte také nějaké prodejny v naší 
lokalitě? A co nabízíte?
Naše vůbec největší a nejhez-

čí prodejna je na okraji Prahy v 
Uhříněvsi. Najdete ji na kraji obce 
směrem na Říčany. Zde nabízíme 
úplný sortiment krůtího masa a 
krůtích specialit, uzeniny, a také 
kuřecí, vepřové i hovězí maso. Vše 
ve vysoké kvalitě a přijatelné ceno-
vé hladině, denně čerstvé. Součástí 

prodejny je i bufet s teplým jídlem. 
V prodejně je k dostání i řada dal-
ších potravin od drobných výrobců, 
například pečivo, mléčné výrobky, 
pochutiny či nápoje.
V současné době je spojka 
Uhříněves – Říčany ve směru od 
Říčan uzavřená. Nedělá vám to 
problémy?
Problémy to asi dělá spíš našim zá-

kazníkům, protože se do prodejny 

dostanou autem pouze ze směru od 
Uhříněvsi. Prodejna ale normálně 
funguje, parkoviště ve dvoře má 
dostatečnou kapacitu a zákazníci k 
nám jezdí pořád.
Co byste nám doporučil ze sorti-
mentu prodejny v Uhříněvsi?
Určitě čerstvé krůtí maso. Je diet-

ní, vhodné i pro kardiaky nebo malé 
děti. Ve srovnání s jinými masy má 
minimální obsah tuků a mnohem 
vyšší obsah bílkovin. Velice oblí-
bené jsou také jemně vyuzené krůtí 
párečky, které milují děti i dospělí. 
Když se čtenáři přijdou podívat, ur-
čitě si vyberou podle chuti.

Prodejna:  
Praha 10 – Uhříněves, 
ulice Přátelství 738/110, 
tel.: 739 414 253,  otevřeno:  
Po-Út 8 - 17, St-Pá 8 – 18 h, 
So 8 -13 h.

Prodejna v Uhříněvsi je otevřena i přes dopravní komplikace. 
Bližší info na www.krutimaso.cz

Už nemusíte řešit „odlouplou“ dlažbu na terase
Koupelny ČERO Louňovice vám nabízejí 
unikátní řešení pro rekonstrukce a realizace 
nových teras, balkónů, pergol, koupelen 
i bazénů. Díky speciální technologii 
MAPEI již nebudete muset řešit vlhkost a 
„odloupnuté“ dlaždice.

Při pokládání dlažeb v místech, kde hrozí zvýšená 
vlhkost používáme technologii MAPEI nebo Schlüter-
Systems, která zaručuje správné a bezpečné provedení 
hydroizolace a poskytuje dlouhodobou ochranu a vodě 
nepropustnost. Ucelené systémy nabízí lepidla, izolace, 
lišty a další komponenty.

Pokládku dlažby provádíme na klíč a technologický 
postup konzultujeme s techniky výrobců na místě re-
alizované stavby.

Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368, Louňovice.
Bližší informace na www.cero.cz
tel.: 311 240 850, 739 627 840
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Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou
až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí za 299 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 499 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme 
funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
To vše za akční cenu 249 Kč. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové
sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně
do ostřikovačů. Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, 
bude se vám hodit až 15% sleva. Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let?
Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev, 
 která nabízí až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

Jarní servisní prohlídka za 249 Kč včetně
kontroly klimatizace. Připravíme váš vůz
na letní výlety.

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01  Říčany
Tel.: 323 666 132
www.benoricany.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

  PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.
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Pozvání na Akademii SKC v Ondřejově

Krejčovství MiaBellaHezké Velikonoce přeje MASO Třebovle 
Svatba je jedním z 
nejvýznamnějších dnů 
v životě. V současné době 
jsou trendy svateb ohromně 
kreativní. Pokud i Vás láká 
svatba v méně formálním 
retro stylu, jistě si vyberete 
některé z mnoha krásných 
svatebních šatiček z mé 
dílny ve Svojeticích. 
Každé svatební šaty z dílny Mia-

Bella jsou originálním kusem a 
jsou ušity s vysokým podílem ruční 
práce. Precizní ruční práce provází 
šaty po celou dobu jejich vzniku. 
Střihy navrhuji sama a o ušití, včet-
ně veškerých detailů, se starají naše 
vyučené švadleny. Můžete si zvolit 
konfekční velikost nebo si nechat 
ušít šaty na míru. 

 Nově jsou v nabídce také šaty 
pro maminky a družičky.

 Pokud si nejste jista střihem 
šatů, můžete nás navštívit ve 
showroomu ve Svojeticích a vy-
zkoušet si některý ze svatebních 
modelů.
Těším se na vás - Lenka Izsák.

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

Každoroční slavnostní Akademie 
Sportovně kulturního centra v Ondřejově 
je vždy příležitostí pro účastníky našich 
kurzů, aby ukázali, co se za rok naučili a 
předvedli se nejen rodičům, ale i všem 
divákům. Pro děti je veřejné vystoupení 
výbornou motivací. Přijďte se k nám 
podívat a třeba se inspirujete a začnete 
některý z našich kurzů navštěvovat.
     
  Všichni jste vítáni  v sobotu 29. dubna v 15 
hodin ve velkém sále (tělocvičně) SKC, kdy 
začíná již 11.  ročník Akademie SKC Ondřejov. 
Uvidíte ukázky rokenrolu, Rope Skippingu, 
Hathajógy, karate, sebeobrany, baletu, 
Parkour&Freerun i hry na kytaru. Ti, kdo 
chodí na naše Akademie pravidelně, mohou 
porovnat, jak se některé činnosti rozvíjejí. 
Například rokenrol začínal v roce 2013 s jedním 
vystoupením několika dětí přípravky. Letos 
uvidíte hned čtyři vystoupení - přípravky, Koťat, 
Jungels a Stars. Některé kurzy v roce 2006, kdy 
jsme začínali, nebyly  vůbec (Rope Skipping, 
Parkour&Freerun, karate...) a některé jsou 
naopak stálicemi (balet, kytara, sebeobrana…). 
Rádi zveme i hosty. Letos to budou členové 
klubu Ant Parkour Deadly Team, MŠ Ondřejov 

a ZŠ bratří Fričů Ondřejov, sourozenci Bosákovi 
- mistři Evropy v karate. Renomované kluby 
a školy, které působí v SKC, mají mnoho 
dalších aktivit, takže tentokráte musíme 
oželet každoroční vrcholné vystoupení kurzu 
Taekwondo pod vedením Vladimíra Machoty.

Akademie je jen ochutnávkou široké nabídky 
programu SKC. Přijďte ji ochutnat i vy. Těší se 
na vás tým SKC. 
www.obecondrejov.cz/skcentrum

Navštivte 
naše prodejny 

v Mnichovicích nebo 
v OC Lihovar Říčany a 

ochutnejte naši domácí 
uzenou krkovičku výbornou 

do nádivky - v dubnu za 
akční cenu 129 Kč.
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Zveme vás na „čarodějnice“ na Berchtoldu Středisko okrasných a lesních školek Jevany 
Dny otevřených dveří 12. a 13. května

A protože nejsme pouze překupní-
ci a prodejci, tak jsme celou zimu ve 
sklenících množili a roubovali rho-
dodendrony, jehličnany a listnaté 
stromy, a řízkovali keře, abychom 
si připravili mladé rostliny pro pří-
ští roky. 
Nyní už jsou jarní práce v plném 

proudu a na polích vyzvedáváme 
velké stromy a keře s balem s po-
mocí vyzvedávacích strojů. Sázíme 
prostokořenné rostliny do kontej-
nerů a věnujeme se expedicím rost-
lin pro zahradnické firmy. V lesní 
školce vyzvedáváme lesní sazenice 
pro zalesňovací práce.
Letos opět budeme mít pro vás 

připravenou kolekci krásných růží, 
které kupujeme od specializované 
růžové školky na severu Moravy. 

Tyto růže v prosinci založíme do 
zakládek a zasypeme pilinami, kde 
bez poškození přezimují. Brzy na 
jaře, v březnu, je sestřihneme zhru-
ba na 5 oček, rány po odstřižených 
větvích namočíme do roztaveného 
vosku. Je to vlastně směs parafínů a 
fungicidních látek, které zabraňují 
vysychání a napadení otevřených 
ran plísněmi a houbami. 
Část takto ošetřených sazenic růží 

jde přímo do prodeje, jako prosto-
kořenné a větší část přesazujeme 
do třílitrových kontejnerů, označí-
me štítky a vystavujeme na záhony 
k dalšímu dopěstování. 
Takto bude připraveno kolem 

3000 růží. Budou to polyantky, vel-
kokvěté, pnoucí sadové i anglické 
růže ve více než 40 kultivarech.

Prodejní doba naší prodejny 
bude od dubna ve všední dny již 
do 17.00  hod. a od půlky břez-
na je otevřeno i v sobotu od 9.00 
do 12.00 hod. Vezměte k nám s 
sebou i děti, máme zde krásné 
dětské hřiště s houpačkami, 
klouzačkou a lezeckou stěnou.

Těšíme se na vaší návštěvu. 
Kolektiv okrasných a lesních  

školek. 

Letošní zima byla pro rostliny příznivá, spousty sněhu a mráz jim pro-
spěl k odpočinku, pod vrstvou sněhu pěkně přezimovaly. Ale je tady 
opět JARO, a díky krásnému počasí máme prodejnu již od poloviny 
března připravenou pro zákazníky se spoustou nového zboží a rostlin. 
V zimě jsme navštívili specializované zahradnické výstavy s okrasný-
mi rostlinami, a vybrali pro vás pěkné a zajímavé rostliny i od jiných 
českých, ale i zahraničních pěstitelů. 

Na květen v pátek 12. a v sobo-
tu 13. připravujeme již tradičně 
Dny otevřených dveří. V době 
od 9.00 do 17.00 hodin vám 
rádi představíme náš výrobní 
program s ukázkou jednotli-
vých pracovišť. Těšit se můžete 
na hodinovou procházku po 
okrasné školce s výkladem, na 
občerstvení a na cenové zvý-
hodnění rostlin a zboží. Sice 
budou podle kalendáře „zmrzlí 
muži“, ale doufáme, že se poča-
sí povede a všichni si to užijeme.  

Hotel zámek Berchtold srdečně zve 
na PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. dubna 
od 16 hod.
PROGRAM:

 16:00 módní přehlídka všech čarodějnic a ča-
rodějů.

 Opékání buřtíků - na místě lze zakoupit buřtík 
za 20 Kč.

 17:00 dětská diskotéka.
 Dílničky během celého programu.
 18:00 pálení velké čarodějnice a malých čaro-

dějnic a následné strašení v zámecké zahradě.
 Následuje koncert kapely Žizniví Dubáci.

Děti připravte si masky – nejkrásnější čaro-
dějnice/čaroděj vyhraje zámecký pobyt pro 
celou rodinu. 

LÉTO S RODINOU „JAKO V POHÁDCE“
za 3 990 Kč
V ceně je zahrnuto: Ubytování na 2 noci pro 2 

dospělé osoby a 2 děti do 10 let   snídaně serví-
rované nebo formou švédských stolů dle obsa-
zenosti   2x masáž 30 min.   vstup do zámecké 
zahrady, do mini zoo a na vybrané akce (Dětský 
den nebo Den rytířů)  vyzkoušet můžete golfový 
simulátor (1 hod.), fotbalgolf – 1 hra, zapůjčit si 
koloběžky na 3 hodiny – nutné rezervovat.

Naplánujte dětim aktivní prázdniny plné 
sportu 
TENISOVÝ KEMP 
Turnusy:
17. – 21. 7.
14. – 18. 8. 
28. 8. – 1. 9.
V průběhu týdne budou děti zdokonalovat své 

tenisové schopnosti v různých formách intenziv-
ních tréninků, ke kterým bude také zajištěn spa-
ring pro turnajové hráče, kondiční trénink, roz-
bor tenisové techniky a taktity, základy zdravé 
výživy, zábavné hry v kolektivu. Kemp probíhá 
od pondělí do pátku, od 9:00 do 16:30. Je vhod-
ný pro děti od 6 do 12 let. Po celý týden je zajištěn 
pitný režim, svačina 2x denně, oběd.

 CELOTÝDENNÍ VSTUP: 3 500 Kč/dítě/5 
dní, 3 000 Kč/dítě/5 dní pro členy naši tenisové 
školy nebo sourozence. Pouze dopolední vstup 
po celý týden:  1.500 Kč/dítě. Denní vstup: 700 
Kč /den.

SPORTOVNÍ KEMP :
Turnusy:
7. – 11. 8.
21. – 25. 8. 
V průběhu týdne se budeme věnovat nejen zá-

kladům tenisu, ale děti si vyzkoušejí také stolní 
tenis, badminton, fotbal, florbal, fotbalgolf. 
Dále na ně čekají výlety pěšky i na kole, soutěže 
na koloběžkách na dopravním hřišti, angličtina 
zábavnou formou, návštěva sportovní střelnice. 
Kemp probíhá vždy ve vybraném termínu od 
pondělí do pátku, od 9:00 do 16:30.
Je vhodný pro děti od 6 do 12 let. Po celý týden je 

zajištěn pitný režim, 2x svačinka, oběd.
 CELOTÝDENNÍ VSTUP: 3 300 Kč/dítě/5 

dní, 2 800 Kč/dítě/5 dní pro naši členy tenisové 
školy  nebo sourozence. Pouze dopolední vstup 
po celý týden:  1500 Kč/dítě. Denní vstup: 660 
Kč /den.

 Z důvodu omezené kapacity (15 dětí / tur-
nus) je možné závaznou rezervaci provést jen 
na základě složení zálohy ve výši 100 % v ho-
tovosti na recepci sport centra spolu s vyplně-
nou přihláškou dítěte a to do 30. 6.
Od 1. 5. bude zahájena letní tenisová škola 

pro děti od 5 let. Informace pro nové zájemce 
na sportcentrum@zamekberchtold.cz nebo 
na čísle 732 41 48 80.

OPEL ASTRA TOP 10

…A MŮŽETE
VYRAZIT!
Připravte se na sezónu v servisech Opel. Již za 99 Kč.
Vizuální kontrola vozu se zaměřením na tyto prvky 

   Čelní sklo, stěrače a ostřikovače
   Provozní kapaliny (stav a kvalita)
   Stav podvozku (na zdviháku)
   Kontrola stavu autobaterie (Battery tester)
   Stav pneumatik (kontrola hloubky dezénu)
   Poškození laku a barvy karoserie
   Kontrola funkčnosti klimatizace

      (detektor úniku plynů)
   Kontrola účinnosti tlumičů nárazů
   Kontrola funkčnosti osvětlení

                                                                                                                                     

WWW.AUTO-STAIGER.CZ STAIGER

TUkas AUTO-STAIGER CZ a.s., autorizovaný dealer Opel 
Černokostelecká 621/122, Praha 10
Tel.: 271 009 111, servis.opel@auto.staiger.cz

OPEL SERVICE

již od

99 Kč
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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.

Z bříška rovnou do vaničky

České dukáty z Říčan

20.  dubna 2017
Průhonický park

Program:
14:00 Slavnostní zahájení  
14:45	 Sázení	vinné	révy	hraběte	Neipperga
15:30	 Prezentace	projektu	 
	 a	občerstvení	v	Rytířském	sále
16:30	 Procházka	po	Podzámeckém 
	 alpinu	s	komentářem

Podpořeno	grantem	z	 Islandu,	Lichtenštejnska	a	Norska.

Slavnostní	otevření	
obnoveného	Podzámeckého	alpina

Projekt Na paměť českých králů chce dětem, 
ale i dospělým atraktivní formou přiblížit 
slavnou českou historii. Připravuje se vydání 
exkluzivní knihy, spolupráce s organizátory 
celostátních soutěží pro děti v oboru historie, 
podpora akcí českých měst připomínající si 
české panovníky a další akce. 
Financování těchto aktivit umožňuje společ-

nost z Říčan České dukáty, která razí nefalšo-
vané České dukáty – zlaté a stříbrné dukátové 
medaile, jež svou hmotností a ryzostí odpovídají 
dukátům a jejich násobkům raženým v minulos-
ti. Všechny České dukáty nesou podobu a při-
pomínají si odkaz významných českých panov-
níků, jejichž výročí si až do roku 2035 budeme 
připomínat. 

Jako první se loni vyrazily medaile k 700. vý-
ročí narození Karla IV., následoval Vladislav II. 
Jagellonský a František Josef I. Letos připravují 
ražbu Marie Terezie (v květnu uplyne 300 let od 
jejího narození). Za vším stojí také Dita Fuch-
sová, kdysi šéfredaktorka Zápraží. „Těší nás, že 
jsme pro popularizaci našeho projektu získali 
herce Jiřího Dvořáka, který je naším patronem 
a dokonalým  představitelem českých králů.“  

Víte, jaký král chybí v emisním plánu Čes-
kých dukátů? Napište jeho jméno na info@
ceskedukaty.cz a nejmladší a nejstarší autor 
správné odpovědi od Českých dukátů dostane 
královské fotografie s Jiřím Dvořákem.  

 Projekt „ Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS“, pod kterým se skrývá proplá-
cení režijních nákladů zaměstnanců a kanceláře 
MASky byl schválen k financování a připravuje 
se smlouva (Právní akt) k podepsání. Paradoxně 
byl Řídícími orgány Ministerstva pro místní roz-
voj schválen dříve než projekt „Strategie MAS 
Říčansko“. Nicméně jsme rádi. Ve finále to zna-
mená, že konečně po třech letech budou MAS 
propláceny její náklady.

 Strategie MAS je stále v procesu hodnocení. 
Schválený pro realizaci je zatím operační pro-
gram Zaměstnanost, kde má MAS alokováno 
cca 10 mil. Kč na podporu rodin s dětmi - pří-
městské tábory, dětské skupiny, družiny apod. U 
dalších dvou programů (IROP a PRV), kde je 
celkem pro MAS Říčansko vyčleněno 92 mil. Kč, 
se zatím příslušná ministerstva nevyjádřila. 

 Místní akční skupiny z celé České republiky se 
sjely ve čtvrtek 16. března do Hranic na Moravě, 
kde se uskutečnila Valná hromada Národní sítě 
Místních akčních skupin České republiky (NS 
MAS). Na programu byly hlavně volby do orgá-
nů organizace a volba nového vedení. Novým 
předsedou Národní sítě místních akčních sku-
pin pro následující období 2017-2019 se po Po-
sázaví o.p.s. a jejím předsedovi Václavu Pošmur-
ném stává MAS Opavsko zastoupená Ing. Jiřím 
Kristem.  

 Koncem března proběhlo jednání Správní 
rady a Dozorčí rady MAS. Oba tyto orgány vzaly 
na vědomí audit společnosti, výroční zprávu a 
výsledky hospodaření. Jedním z bodem jednání 
bylo také, zda je vedení MAS schopno vést svou 
ziskovou činnost jako správná neziskovka, která 
hledá, jak si vydělat a nevytváří zisk, který by 

rozdělila. V tomto směru budou jednání mezi ve-
dením MAS a Správní radou pokračovat i v nej-
bližších měsících.

 MAS úspěšně pomáhá mateřským a základ-
ním školám se zpracováním žádosti o podporu 
do šablon. Díky formální podpoře nastavení 
projektů bylo již podáno 13 projektů. Všem ma-
teřským a základním školám regionu byly nabíd-
nuty a poskytnuty bezplatné konzultace.

 V úterý 28. 3. se sešla hodnotící komise značky 
Zápraží originální produkt® k prodloužení certi-
fikátů stávajících držitelů a hodnocení nových 
zájemců. Bohužel řady certifikovaných se snižu-
jí. Důvodem je zavedení EET a obavy z naplňo-
vání zákona ze strany drobných živnostníků.
Těšíme se na vás na Festivalu bylinek v sobo-

tu 22. 4. od 9 hod. v Říčanech a také další den 
v neděli 23. 4. na Dni země ve Světicích. 
Tým zaměstnanců MAS přeje všem klidné jarní 

dny plné pohody.

Zprávy z MASky  
Schválen byl operační program Zaměstnanost, kde má MAS 
alokováno cca 10 mil. Kč na podporu rodin s dětmi

Michaela Hupcejová 
Značka Zápraží 
originální produkt® 
Mobiliář a kostýmy
Mobil: +420 607 023 328
E-mail: mobiliar@ricansko.eu  

Ing. Monika Žilková 
Animace škol 
- poradenství a pomoc se 
šablonami pro MŠ a ZŠ
Mobil: +420 607 066 055; 
E-mail: projekty@ricansko.eu

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 

Petra Fialová 
Animace škol 
- poradenství a pomoc se 
šablonami pro MŠ a ZŠ
 - Mobil: +420 774 780 039; 
E-mail: sablony@ricansko.eu

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.

Zveme vás na pátý ročník akce zaměřené 
převážně na tradiční řemesla a jarní zahrád-
ku. Nejen místní řemeslníci oživí svými výrob-

ky Masarykovo náměstí. Připraveny budou 
worskhopy, kde  si mohou malí i velcí vyzkou-
šet např. zdobení perníčků, sázení bylinek, 
řezbářství, malování keramiky, plstění z ovčí-
ho rouna, paličkování apod. Po celý den je pro 
návštěvníky připraven moderovaný bohatý 
program na pódiu. Můžete se těšit na pěvec-
ká, taneční, hudební a sportovní vystoupení 
vystoupení a divadélko.

 Miminko se vrací do přirozené-
ho vodního prostředí, které dobře 
zná v rámci svého prenatálního 
vývoje a zároveň začne nenásilnou 
formou posilovat své hluboké sva-
ly především v oblasti šíje, páteře 
a bříška. Pokračováním jsou pak 
kurzy ve větším bazénu, kde se děti 
socializují s dalšími plaváčky a ply-
nule „nasávají“ nové dovednosti, 
které k plavání patří. Touto cestou 
vedeme děti až k samostatnému 

plavání. Jeho cílem je prohlubování 
zkušeností, jako je orientace nad i 
pod vodou, správné dýchání, splý-
vavé polohy na zádech i na bříšku, 
rozvoj pohybových dovedností, ná-
cvik na otužování, potápění, pády a 
skoky do vody a nácvik sebezáchra-
ny. K tomu je využíváno množství 
plaveckých pomůcek, které nejen 
dětem pomáhají, ale i baví a výu-
ku zpestřují. Po celou dobu kurzu 
je dítě vyškolenými lektorkami 

sledováno i ve vývoji jeho správné 
psychomotoriky. Další aktivitou je 
cvičení dětí na suchu, v tělocvičně.
Cvičení probíhá především formou 
aktivních her. Hraním děti procvi-
čují jemnou a hrubou motoriku, 
obratnost, koordinaci, soustředě-
nost, barvy, říkanky, učí se pobytu 
a spolupráci v kolektivu. Snadněji 
se tak„otrkají“ a lépe prospívají. V 
rámci cvičení je prostor i na případ-
né konzultace týkající se správné 
péče o děti, polohování, kojení, pří-
krmy apod.
Podrobnější info naleznete na na
www.mommytime.cz
Neváhejte a přijďte vyzkoušet. 

Těšíme se na vás!

Dnešní doba nabízí plno aktivit i pro naše nejmenší miminka. I to byl 
jeden z důvodů, proč založit Mommy time. V rámci „mámina času“ a 
za pomoci zkušených lektorek můžete  ovlivnit psychomotický vývoj 
vašich dětí již od prvních měsíců života. Vyzkoušejte s námi například 
lekce plavání formou takzvaného vaničkování.



Milé nevěsty, dejte nám důvěru 
a budete nádherné

svatební koordinátorku, vizážistku, kadeřnici, 
cukrářku, fotografa a další potřebné služby. 
A jaké jsou ceny?
I když nabízíme velice kvalitní šaty prestižních 

značek, ceny se pohybují již od pěti tisíc korun!
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Speciální nabídka k znovuotevření 
salonu VISION nyní by TAWAN.
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Naši školku navštěvuje 93 dětí 
 a jsou rozděleny do tříd stejných 
věkových skupin. Třída nejmlad-
ších se jmenuje Broučci, pak násle-
dují Včelky, Ještěrky a třída nejstar-
ších dětí nese název Vážky. 
Naše mateřská škola se často 

účastní nejrůznějších divadel-
ních představení, interaktivních 
programů v pražském Rudolfi-
nu a také  úzce spolupracujeme 
s Astronomickým ústavem AVČR 
u nás v Ondřejově. Dále je pro nás 
velmi přínosná spolupráce s SKC, 
kam chodíme cvičit a na různé 
akce – například na Den matek 
a také se těšíme na vystoupení  
na Akademii, kde děti ukáží své 
dovednosti.

Velmi si ceníme spolupráce s rodi-
či, která je pro nás přínosná a inspi-
rativní. Také si vážíme spolupráce 
se Základní školou bratří Fričů, 
kterou jsme s dětmi navštívili, aby 
si vyzkoušely, jaké to bude v první 
třídě. Prvňáčkové vzali naše děti do 
skupinek a společně spolupracova-
li. Pevně doufáme, že děti, které na-
vštěvují naší mateřskou školu, si do 
života odnesou příjemné vzpomín-
ky. Vždyť právě možná vzpomínky 
jsou to nejdůležitější, co si malý 
člověk může do života přinést. 
Romana Brilová

ředitelka Mateřské školy Ondřejov

Zprávičky z naší školky
S dětmi jsme si moc užili program 

v Rudolfinu, který se jmenoval 
Hravá harfa. Zapůsobilo na nás ne-
jen krásné prostředí, ale především 
hra na harfu. Filharmonička Jana 
Boušková děti s tímto krásným a 
velice náročným nástrojem sezná-
mila a zahrála vážnou hudbu, ale  
i dětské písničky. Velmi mě po-
těšilo, že děti poznaly skladbu 
Vltava od Bedřicha Smetany, 
kterou používáme při relaxaci.  
Ráda bych pochválila děti za vzor-
né chování a rodiče za to, že děti 
slavnostně oblékli. 

Chceme být pro děti tou nejlepší školkou...
Mateřská škola v Ondřejově má dlouholetou tradici. Je to 
místo, kde se setkávají děti, učitelé a rodiče. Je to místo, 
kde panuje příjemná atmosféra a kde se všichni snažíme 
ukázat dětem další možnou cestu životem. Formou hry 
se zde děti seznamují se světem, s kamarády, s přírodou, 
kulturou a sportem. Respektujeme dětský věk a možnosti 
dětí. Prostředí přizpůsobujeme psychosociálním potřebám 
všech našich malých svěřenců. 

Přejete si, aby vaše svatba byla tím nejkrás-
nějším dnem v životě? V tom případě určitě 
zavítejte do NOVÉ půjčovny svatebních šatů 
– do Salónu Popelka v Říčanech. Vybírat mů-
žete z velké nabídky šatů, které jsou krásné 
jako sen a navíc ušité z kvalitních materiálů 
a mají perfektní střihy. „Pracujeme v oboru 
již velice dlouho a dobře víme, jak důležitá je 
kvalita a jak špatně zvolené šaty dokáží zkazit 
dojem z celé svatby,“ říkají paní majitelky. 
„Milé nevěsty, dejte nám důvěru a my vám 
slibujeme, že se v našich šatech budete cítit 
úžasně.“

Jaké jsou nové trendy ve svatebních šatech?
Novinky určitě sledujeme, ale nenecháváme se 

nijak strhnout. Každá žena má právo vybrat si, 
co jí nejvíce vyhovuje bez ohledu na módní tren-
dy. Z našich zkušeností můžeme říci, že mnoho 
nevěst, které přišly s představou, že chtějí něco 
výstředního nebo naopak příliš civilního, odchá-
zejí s „klasikou“. A velmi jim to sluší. 

Všechny šaty upravujeme přesně na míru. Ni-
kdo není dokonalý a dokážeme si poradit s kaž-
dým typem postavy a samozřejmě pamatujeme i 
na těhotné nevěsty :). 
Jaké barvy jsou kromě bílé a šampaň oblíbe-
né?
Pro tento rok je módní růžová, ale pro nás  není 

problém vyhovět každému přání! Velice se nám 
osvědčily  barevné kombinace. Pokud nevěsta 
chce bílé šaty oživit, stačí přidat jinak barevný 
pásek nebo jiný doplněk a celkový dojem je úžas-
ný. Velice dobře vypadá i odlišně barevný živůtek 
a sukně. 
A co doplňky?
Je samozřejmostí, že nevěstě pomůžeme i s vý-

běrem doplňků – od šperků, kabelek, kabátků, 
kloboučků až po boty. Máme také výběr šatů pro 
doprovod – pro maminky i pro družičky.
Co byste budoucím nevěstám vzkázaly?
Aby se k nám nebály přijít jen tak se podívat. 

Rozhodně se nebudeme zlobit, když si u nás 
žádné šaty nevyberete. Při rozhodování nespě-
chejte – užijte si to! Náš salón je příjemně zaří-
zen, můžete přijít s kamarádkami, s maminkou, 
rádi vám připravíme kávu a nikdo na vás nebude 
spěchat. Pokud budete chtít, doporučíme vám 

Ulice Pod Lihovarem 2483/1 (naproti 
Penny), tel.: 775 610 726, email:
popelka.svatebnisalon@gmail.com, 
www.popelkasvatebnisalon.cz. 
Jsme také na Facebooku.
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9. 4. 2017 – 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

Jarní beh
Botanický ústav Akademie věd ČR Vás zve na 

SOBOTA
22. 4. 2017

Start a cíl závodu Podalpinská louka 10 minut od zámku

Pruhonickým parkem

VII. ROČNÍK

Sponzoři:Program:
9:00 – 9:45 registrace
10:00 start dětská trať .................  800 m
10:30 start krátká trať ................  1500 m
11:00 start dlouhá trať ..............  4300 m
11:30 vyhlášení výsledků

Registrace závodníků mailem na park@ibot.cas.cz  
nebo v den závodu 15 minut před startem jednotlivých kategorií.

OBEC PRŮHONICE

MEDIÁLNÍ
PARTNE I

Říčany, ul. 17. listopadu 214
tel.: 323 602 456, info@kclabut.cz, www.kclabut.cz

5.5.2017, 20:00
Říčany, ul. 17. listopadu 214
tel.: 323 602 456, info@kclabut.cz, www.kclabut.cz

18.4.2017, 20:00 www.aquapalace.cz

  Saunová 
permanentka
(10 celodenních vstupů) 
  do vodního  
a saunového  
      světa  
za výhodnou  
cenu 4 699 Kč  

   Akce platí do 30. 4. 2017
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Jarní úklid u RC Lodička ve Všechromech
Sobota 22. 4. od 16 hod jarní úklid ke Dni Země
Přijďte přiložit ruku k dílu a pomoci uklidit svět. V moderním pojetí jde o ekolo-

gicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady a ničení životního prostředí. 

Pohrabeme trávu kolem Lodičky, vysbíráme papíry, vyhodíme špatné hračky, po-

hrajeme si v herně a na hřišti a nakonec si uděláme buřtíka ke sváče. Přineste si 

s sebou rukavice a hrábě, buřty budou připraveny.

L E TNÍ 
PŘ Í M Ě STSKÉ  TÁBORY 

Pro dět i  od 6  do 12  let

NOVINKY PRO ROK 2017:
•  Jedna noc se spaním v  Sokolovně
• Večerní  táborák
• Straš idelná bojovka
• Zábavný program BumperBal ls

TERMÍNY TURNUSŮ 2017: 
3.  7.–7.  7.  •  17.  7.–21.  7.  •   
31 .  7.–4.  8 .  •  14.  8 .–18.  8 . 

CENA DO 30.  4 . :  4  390 Kč 
CENA OD 1.  5 . :  4  590 Kč

Rezervace vyřizuje recepce Sokolovny Průhonice  
na telefonním čísle +420 267 310 506 nebo  
emailem na info@sokolovnapruhonice.cz

AKČNÍ CENA 

DO 30. 4. 

2017

Celoročně nabízíme dětské kurzy a možnost uspořádat  
dětskou narozeninovou oslavu.

SOK_Tabory_92x128.indd   1 16.03.17   9:21
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Váš zahradník 
www.budkazahrady.cz
vám nabízí tyto 
zahradnické práce:

 Návrhy zahrad a jejich realizace.
 Výsadba okrasných dřevin a keřů, zakládání živých plotů.
 Údržba zahrad – jarní, podzimní, celoroční.
 Zakládání  zahrad, rekonstrukce stávajících výsadeb.
 Pokládka travních koberců.
 Zakládání trávníků výsevem.
 Realizace závlahových systémů Rain Bird.
 Údržba travnatých ploch: sezónní hnojení, vertikutace, sečení, 
chemické ošetření.

 Tvarování živých plotů, solitérních dřevin a zelených stěn.
 Zahradní zídky – gabionové, suché, zděné...
 Chodníky a cestičky (štěrkové, pevné, štěpkové).
 Alpina a skalky, trvalkové záhony, vybudování vodní plochy - jezírka.
 Rizikové kácení, odstraňování náletových a nevhodných dřevin.
 Frézování pařezů.
 Poradenská činnost.
 NOVÉ – nasvícení okrasné zahrady systemém ledkových světel 
IN-LITE (12 V).

Těšíme se na spolupráci s vámi, těšíme se na další nové realizace, těší-
me se na naše stálé zákazníky, kterým tímto děkujeme za důvěru v naší 
činnost, která je pro nás radostí a zároveň stálou inspirací.

VÁŠ ZAHRADNÍK – tel. : 602 800 909, www.budkazahrady.cz

Vymýšlet a tvořit zahrady je pro nás 
potěšením.
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Nabídka PK Podlahy Říčany byla nově rozšířena o dřevěné 
podlahy norské firmy BOEN, o exkluzivní dřevěné podlahy 
rakouské firmy TILO. Také můžete přijít “omrknout” novou 
kolekci dřevěných celomasivních podlah.

Rovněž nabídka vinylových podlah, dalšího nejprodávanějšího materiálu 
této doby, byla výrazně oživena a rozšířena. Jednak o novou kolekci 
lepených a kompozitních zámkových vinylů značky K-FLOOR, a také 
o zbrusu novou kolekci lepených a zámkových podlah francouzské 
značky Gerflor. Najdete u nás i osvědčené podlahy portugalské značky 
Wicanders, jejichž podlahy se vyznačují výbornými tepelně i hlukově 
izolačními vlastnostmi.
 Pro ty, kteří hledají zajímavou a extra odolnou podlahovinu 
s nadčasovým designem, je tu nová kolekce Expona Commercial od 
německého výrobce Objectflor.
Kromě těchto novinek u nás samozřejmě najdete širokou nabídku kober-

ců, PVC i plovoucích podlah.
Pro kutily a firmy je u nás možno zakoupit nivelační stěrky, lepidla, 

soklové a přechodové lišty.
AKCE DUBEN

 Lepené i zámkové podlahy K-Floor u nás nakoupíte ZA CENU BEZ 
DPH

 Při zakoupení dřevěné podlahy BOEN nebo TILO máte u nás  
pokládku podlahy (instalaci podlahy) ZDARMA. 

 Uvedené akce nelze kombinovat s dalšími slevami.

AKCE duben 
Pokládka dřevěných 
podlah BOEN  a TILO 
ZDARMA

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy najdete na Černokostelecká 
1623/14, Říčany (ve výškové budově bývalého Interiéru vedle Billy), ote-
vřeno Po-Pá 9.00 - 17.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby), tel.: 604 941 123, 
731 685 693, e-mail: pk-podlahy@seznam.cz, www.noveinteriery.cz.
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vás zve na Dny otevřených dveří  
ve dnech 20. - 23. 4. (9 - 17 hodin)
Prodejní výstava balkónových a záhonových květin a zeleninové sadby -  

ke shlédnutí je široký sortiment novinek i tradičních letniček a balkónovek.
Na vybraný sortiment sleva až 40 %. Během akce v sobotu odpoledne 

možnost projížďky v kočáře s koňmi.
U nás naleznete vše co potřebujete  pro své terasy, balkony či zahrady. Bal-

kónovky, letničky, dvouletky i trvalky, aromatické bylinky a koření, pestrou 
škálu žádané plodové, košťálové a listové zeleninové sadby (vše vypěstova-
né v našich sklenících), ale také jahodníky a drobné ovoce. V prodejně pak 
přírodní produkty na ochranu rostlin proti škůdcům a chorobám, substrá-
ty, pevná i granulovaná hnojiva apod.
Upozornění!  V Dobrém Poli probíhá v dubnu oprava mostu, objízdná 

trasa je značena.

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.

Zahradnictví Jandl 
v Dobrém Poli u Kouřimi

VYUŽIJTE slevu 20 % na nezlevněný sortiment zahradnictví 
s platností do 7.  5.  2017. V zahradnictví stačí uvést heslo ZÁPRAŽÍ

 Vážené plavkyně, vážení plavci a všichni vodomilové,
rádi bychom vás pozvali na Májový maraton, který se bude 
konat od 22 hodin 30. 4. do 22 hodin 1.  5. v bazénu Na 
Fialce. Ano, poplaveme 24 hodin.

Vloni jsme 1.5. plavali z Říčan na Sněžku, letos chceme pokračovat a do-
plavat kolem hranic s Polskem až do Ostravy. 
Maraton je pro všechny, to znamená, že není povinnost být registrovaným 

sportovcem. Můžete si vyzkoušet, kolik kilometrů jste schopni uplavat, 
může plavat celá rodina, parta,  pracovní kolektiv. 
Maraton bude organizován jako vloni, to znamená, že na webových strán-

kách  http://plavecka-skola-na-fialce.webnode.cz/maraton/ se zaregistru-
jete, napíšete, kolik kilometrů byste chtěli plavat a v jakou denní či noční 
dobu. Počkáte na potvrzení vaší registrace a čekáte již jen na den marato-
nu.
Přijďte v co největším počtu a nebojte se nahlásit jakoukoliv vzdále-

nost,  jakou  byste chtěli zvládnout. Každý metr nám pomůže na cestě 
k cíli. Těšíme se na vás.

Plavecká škola Na Fialce
zve na plavecký maraton 

Vyrazte na výlet do jednoho 
z nejkrásnějších pivovarů 
v Čechách – do Popovic.
V dubnu tam bude obzvláště živo! 
Chystají se hned dvě akce, které 
určitě stojí za to navštívit. 

VYDEJTE SE NA POCHOD 
KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA
V sobotu 22. dubna můžete návštěvu pi-
vovaru spojit s tradičním Pochodem kra-
jinou barona Ringhoffera. Ten startuje 
v 9.30 v Mirošovicích, kde si můžete zapůj-
čit koloběžky nebo absolvovat trasu, která 
nabídne 10 zastavení se soutěžními úkoly, 
pěšky. Samotný pivovar v  rámci Pochodu 
nabídne speciální prohlídky se školou če-
pování piva, kdy si budete moci vyzkoušet, 
jaké to je, postavit se za výčep. Na prohlídce 
si také zasoutěžíte o  pivní ceny z Kozlova 
obchodu. V pivovarském parku kolem dva-
nácté pokřtí letošní potomky živého masko-
ta pivovaru, kozla Oldy. 

OSLAVTE NAROZENINY 
BARONA RINGHOFFERA
Prodloužený víkend od 28. dubna do 1. květ-
na nabídne speciální prohlídky pivovaru, 
které oslaví 200leté výročí od  narození 
zakladatele pivovaru barona Ringhoffe-
ra. František Ringhoffer byl významnou 
osobností své doby, velkým průmyslníkem, 
starostou Smíchova, ale také poslancem říš-
ského sněmu. Právě o posledním dubnovém 
víkendu pivovar zahájí novou turistickou 
sezonu a  spustí speciální prohlídky, které 
vám o baronu Ringhofferu řeknou mnohem 
více. Zasoutěžíte si o Řád barona Ringhoffe-
ra a užijete si také rozšířenou ochutnávku 
piv, která se v pivovaru vaří.

V DUBNU DO PIVOVARU VELKÉ POPOVICE

PIVOVAR VELKÉ POPOVICE
Ringhofferova 1 

Tel.: +420 323 683 425
E-mail: exkurze@kozel.cz 

www.pivovar.kozel.cz

Zážitkový program
Kozlova škola čepování

Historická varna
Pivovaru Velké Popovice

Ochutnávka
ve sklepích pivovaru

PR kozel (v4).indd   1 22.03.17   10:30
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Česká pobočka firmy VWR ve 
Stříbrné Skalici si dokázala v 
rámci nadnárodní společnosti 
vybudovat významné postave-
ní. Ředitele společnosti VWR 
International s. r. o., Ing. Petra 
Moravce jsme se zeptali, jak si 
česká pobočka „stojí“ v porovná-
ní s ostatními státy.
V konkurenci všech ostatních stá-

tů jsme byli ocenění za rok 2015 ce-
nou za nejlepší zákaznický servis. 
Za minulý rok jsme letos v lednu v 
Berlíně převzali ocenění za nejlepší 
stát v segmentu VWR4 Production, 
což je sortiment pro čisté prostory a 
ochranné pomůcky. 
Rozvoj VWR ve Stříbrné Skalici 

bude pokračovat i díky dalšímu 
projektu, o kterém padlo rozhod-
nutí v prosinci 2016. Náš význam v 
rámci korporace dál poroste tím, že 
budeme zajišťovat z České repub-
liky služby pro ostatní státy. Nyní 
v březnu byla založena společnost 
VWR International Europe Servi-
ces s.r.o., která bude fungovat jako 
centrum sdílených služeb. Bude 
zajišťovat činnost finančních od-
dělení VWR v ostatních státech v 
Evropě. 
Nyní vás čeká další velký projekt. 
O co se konkrétně jedná? 
Zhruba před rokem koupilo VWR 

americkou firmu Therapak s obra-
tem cca 60 mil. USD. Společnost 

Therapak se specializuje na výrobu 
kitů pro klinické studie, které jsou 
nezbytnou podmínkou uvádění 
nových léků na trh. Therapak má 
vedle Kalifornie a Georgie v USA 
provoz také blízko Londýna. VWR 
má potenciál tento byznys dále roz-
víjet. Vloni v květnu se začalo uva-
žovat o tom, že by vznikl v Evropě 
další výrobní závod. Byl jsem oslo-
ven se zadáním vypracovat projekt 
a Česká republika byla nakonec vy-
brána jako nejvhodnější místo. Ve 
Stříbrné Skalici tak nyní zahajuje-
me stavební práce na úplně novém 
výrobním provozu. Zahájení výro-
by se plánuje již v září tohoto roku. 
Bude vaše firma nabízet nové 
pracovní pozice? 
Ano, náběh výroby na podzim 

2017 přinese cca 10 pracovních 
míst. Po postupném rozšiřování vý-
roby v dalších měsících se plánuje 
navýšení až na zhruba 60 pracovní-
ků. Výrobní kapacita bude připra-
vena na přibližně 120 pracovních 
míst. Tu bychom měli plně využít 
začátkem roku 2019. Přibližně 80 
procent pracovníků bude kom-
pletovat plastové komponenty do 
kitů, včetně jejich značení a opat-
ření dokumentací. Bude se jednat 
o práci vsedě, v čistých prostorách 
s řízenou teplotou vzduchu. Bude 
to tedy velmi příjemné prostředí 
určené s ohledem na charakter prá-

ce zejména pro ženy. Zbytek budou 
pracovní pozice v administrativě. 
Domnívám se, že podobná pracov-
ní příležitost v okolí není a že místa 
budou atraktivní i pro lidi z okol-
ních měst. Uvažujeme o možnosti 
svozu zaměstnanců na náklady 
firmy.  
Jak náročné období vás čeká v 
nejbližší době? 
Oba nové projekty beru jako pří-

ležitost, která se neodmítá. Je to 

Společnost VWR Internacional s. r. o. ve Stříbrné Skalici je 
pobočkou nadnárodní společnosti VWR International, LLC, 
sídlící v Pensylvánii v USA, která je globálním distributorem 
laboratorního vybavení s obratem přes 4,5 miliardy USD.  Má 
pobočky ve 35 státech světa a zaměstnává více než osm tisíc lidí. 
Značku VWR znají především vědci, výzkumní pracovníci, lékaři 
či pedagogové, kteří potřebují výrobky firmy pro svou každodenní 
práci – od laboratorního skla, produkty pro molekulární biologii, 
chemikálie, přístroje až po ochranné pomůcky. Společnost 
celosvětově nabízí téměř 5 miliónů výrobků a lze říci, že produkty 
VWR se významně podílejí na vědeckých projektech po celém 
světě.

sice spousta práce a starostí, ale 
máme již sehraný tým schopných 
lidí a věřím, že se nám z VWR v  
České republice podaří vybudovat 
významnou součást celé korpora-
ce. Přestože vím, že nebude lehké 
sehnat nové kvalitní zaměstnance, 
počítám s tím, že budeme zajíma-
vým zaměstnavatelem pro ty, kteří 
nechtějí dojíždět za prací do Prahy 
a trávit denně čas v kolonách nebo 
prostředcích MHD.

Zašlete Váš životopis na e-mail: prace.cz@vwr.com               Bližší info na https://cz.vwr.com

Zaměstnání u VWR International
Přijďte doplnit náš silný tým!

Administrativní pozice:

• finance

• nákup

• logistika

• zákaznický  servis

Pozice do výroby:

• operátor skladu

• operátor výroby (balení)

• kontrolor kvality

• supervizor výroby

Nadnárodní společnost VWR International 
ve Stříbrné Skalici se rozšiřuje o nový výrobní závod
a nabízí atraktivní pracovní pozice

Říčanská umělecká škola se 
s úspěchem zúčastnila okresní sou-
těže ve hře na klavír, která proběhla 
v  ZUŠ  Čelákovice.  
Z dvaceti devíti říčanských kla-

víristů, jich do okresního kola po-
stoupilo devatenáct. Do krajského 
kola postoupilo celkem šest kla-
víristů, kteří si z krajského kola od-
nesli krásné ceny.
Mia Viktorie Teclová získala ČU, 

Tereza Mužíková a Štěpánka Slá-
mová krásná  druhá místa (vyuč. 
MgA. Michal Rezek). Druhé mís-
to získala také Tereza Kudibalová 
a  Anna Thümmelová dokonce 
1. místo s návrhem na postup  
do ústředního kola (vyuč. Mgr. 
Hana Javorská). Sofie Khristia-
nová získala 3. místo (vyuč. MgA. 
Vjačeslav Grokhovskiy).

Stejně úspěšné byly i děti ve smyč-
cové soutěži. Smyčcová soutěž 

proběhla v ZUŠ Říčany a zcela ji 
ovládli mladí muzikanti z říčanské  
ZUŠky. Z šestnácti postupujících 
dětí do krajského kola je deset  dětí 
z Říčan.

Do krajského kola postupují  Ka-
teřina Končická  (vyuč. Mgr. Jitka 
Adamusová), Abigail Matochová  
a Kateřina Podlucká  (vyuč. BcA. 
Ondřej Cibulka) a  Kateřina Stoc-
ková, Adéla Hobzíková, Jakub Ku-
dibal, Karolína Týblová, Anděla 
Crhová, František Šuráň a Jáchym 
Šimon (vyuč. Mgr. Hana Kutmano-
vá). Houslisty čeká  krajské kolo 4. 
a 5. dubna 2017 v Mladé Boleslavi.

Okresní kolo kytarové soutěže 
proběhlo v ZUŠ Brandýs nad La-
bem. Naši školu reprezentovali 
čtyři mladí kytaristé a jeden kyta-
rový komorní soubor. Do krajského 
kola, které proběhne v Kladně 30.  

a 31. 3.  postoupili kytaristé Jan Ty-
rol a Jiří Veselý (vyuč. Taťána Klán-
ská, DiS.) a kytarové trio ve složení 
Vojtěch Polena, Petr Slavíček a Ště-
pán Choutka (vyuč.  L.  Malý).

Do krajského kola také postupují 
naše dechové soubory.  Říčanská 
dechovka – (vyuč. Mgr.  Jiří Odchá-
zel) a Sax&Rhythm Junior (vyuč. 
Tomáš Remek).

Účast dětí v soutěžích je dobrovolná 

a samozřejmě to není  hlavní náplní 

naší práce, ale každopádně vypoví-

dá o tom, jak šikovné a talentované 

děti v říčanské ZUŠce studují.

ZUŠ Říčany navštěvují talentované děti
Jako každým rokem se ZUŠ  v Říčanech zapojila do 
talentových soutěží, které vyhlašuje MŠMT. V letošním 
roce jsou vyhlášeny soutěže pro obory hra na smyčcové 
nástroje, hra na klavír, kytaru, hra dechových, hra  
jazzových a ostatních orchestrů a soutěžní přehlídka 
výtvarného oboru. Děti, které se soutěží účastní a postoupí 
až do nejvyššího stupně – ústředního kola - musí se svým 
repertoárem absolvovat školní, okresní a také krajské 
kolo a zahrát před odbornou porotou.

Děkuji všem pedagogům a korepe-

titorům za výbornou přípravu žáků 

a postupujícím muzikantům přeje-

me dobré nervy a hodně štěstí v kraj-

ských kolech.

Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka 

školy

 Bližší info na https://cz.vwr.com

Talentované houslistky Kateřina Končická a Adéla Hobzíková. Foto : R. Flachs
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1. Sociální pracovník na poloviční úvazek (po dohodě možný plný 
pracovní úvazek).
Předpoklad pro výkon této pracovní pozice – způsobilost k právním 

úkonnům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborné znalosti (vyšší 
odborné vzdělání požadované zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění 
pro výkon pozice sociálního pracovníka v socilních službách (viz. Zákon o 
sociálních službách v platném znění §110).
2. Pracovník v sociálních službách s přímou obslužnou péči - pečova-
telka (na plný pracovní úvazek).
Předpoklad pro výkon této pracovní pozice – způsobilost k výkonu pra-

covníka v sociálních službách pro pracovníka s přímou obslužnou péčí 
(viz. Zákon č. 108/2006 Sb. v platném znění), případně osvědčení o ab-
solvování akreditovaného vzdělávacího programu pracovník v sociálních 
službách s přímou obslužnou péčí. V případě, že žadatel nemá požadova-
nou způsobilost k výkonu pracovníka v sociálních službách s přímou ob-
služnou péčí, bude mu umožněno do 1 roku absolvování akreditovaného 
vzdělávacího programu pracovník v sociálních službách s přímou obsluž-
nou péčí.
3. Pracovník na úklidové práce (6  hodinový pracovní úvazek).
Předpoklad pro výkon této pracovní pozice: bezúhonnost, zdravotní 

zpúsobilost.
 
 Platové zařazení výše uvedených pracovních pozic: podle platných  

tabulek pracovníků v sociálních službách.

 Senior dům FELICITA je registrován u MPSV, poskytovaná sociální 
služba je spolufinancována Středočeským krajem.

 Informace k historii SENIOR domu FELICITA a popisu 
poskytované sociální služby naleznete na www. domov-felicita.cz.

SENIOR dům FELICITA vypisuje výběrové řízení 
na tři nové pracovní pozice

V případě zájmu si lze domluvit termín k pohovoru  
na tel.: 775 122 404,  pan Josef Strouhal.  
Životopis lze odeslat na email: pension.felicita@seznam.cz   

Sezona na Vyžlovce začíná!

JSME ZDE STÁLE PRO VÁS!                  WWW.AUTO-PILAR.CZ

Obec Vyžlovka leží zhruba na 
polovině trasy Říčany a Kostel-
cem nad Černými lesy, na kraji 
Voděradských bučin, na samém 
počátku kaskády jevanských 
rybníků. Je na průsečíku všech 
významných cyklistických stezek 
a turistických tras. Díky této 
poloze je vyhledávaným místem 
k rekreaci, pěším tůrám a cyklo-
výletům. 
V sezoně, která již pomalu začíná, 

je v obci a jejím okolí opravdu živo. 
Tím jsou ovšem kladeny i vysoké 
nároky na kvalitu a úroveň služeb 
poskytovaných v rámci nejen běž-
ného života v obci, ale i turistické-
ho ruchu. Jedním z  provozovatelů 
těchto služeb je pan Volf a jeho 
restaurace a hotel Praha v samém 
centru obce. Jak je připraven na se-
zonu nám řekl on sám. 
 „Na letošní rok jsme připravili 

nové posezení na zahrádce před re-
staurací, v minulých letech ho hod-
ně využívali cyklisté a pěší turisté  
a samozřejmě místní obyvatelé, ale 
chyběla tady zahrádka a hřiště pro 
děti. Od letošního roku je zprovoz-

něné hřiště hned vedle venkovního 
posezení, kde se mohou děti volně 
pohybovat a hrát si, takže rodiče 
mohou posedět, mají své děti pod 
dohledem a není zde riziko, že by 
bylo dítě nějak ohroženo provozem 
nebo se prostě někam vydalo bez 
kontroly samo. 
V samotné restauraci jsme se za-

měřili především na tradiční do-
mácí kuchyni, ze zkušenosti z mi-
nulých let vím, že tradiční domácí 
kuchyně je vždy oblíbená a ocení ji 
nejen turisté a výletníci, ale i místní. 
Již je zvykem, že v neděli hodně lidí  
z okolí nevaří doma, jdou na domá-
cí jídlo k nám do restaurace, takže 
v neděli v poledne je občas problém 
najít místo u stolu. Pro fajnšmekry 
máme  minimálně pět druhů piv, 
velký výběr nealko nápojů, nechybí 
různé pochoutky pro děti i dospělé. 

Po předchozí domluvě a objednání 
je možno u nás přespat, hotel dis-
ponuje pokoji ve standardním vy-
bavení. Objednávky je nutno řešit 
telefonicky předem, v sezoně máme 
většinou dlouhodobě obsazeno.

Naše firma provozuje i restauraci 
a občerstvení na nedalekém fotba-
lovém hřišti, kde je i tenisový kurt 
a příjemné posezení ve spíše spor-
tovním prostředí. Takže jestli plá-
nujete výlet na Vyžlovku a do jejího 

okolí, zajděte, poseďte, ochutnejte, 
užijte pěkný den a pro nás bude 
ctí, když nás navštívíte a budete se  
k nám vracet. Spolu s naším kolek-
tivem jsme vám k dispozici a těšíme 
se na vás!“

Kontakt: pan Volf,  
tel.: 775 405 905,

 email: jarfpraha@seznam.cz

Držte krok s nejnovějšími novinkami Hotel restaurace Praha.
Přehled pořádaných akcí, denní menu...  
Najdete nás https://www.hotel-praha-vyzlovka.cz

CO PODPOŘÍME?

Projekty pro rozvoj komunitního  
života a zachování místních tradic.

Více o programu se dozvíte  
na www.kozellidem.cz

Získejte grant 50 000 Kč 
na váš projekt

073_Kozel lidem_call to action_inzerce 92x128.indd   1 21.3.2017   9:44:05082_kozel helda skladniky zmena inzerce.indd   1 22.3.2017   13:17:52



ZAPRAZI.EU | 2726 | ZAPRAZI.EU

Provádíme zemní,výkopové a demoliční práce, 
dovoz štěrku, písku zeminy, betonu, odvoz sutě a 

komunálního odpadu. 
 výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, 

kanalizace)
 vyklízení - kontejnery
 bourací práce
 nakládka materiálů
 základy domů, plotů, zdiva
 sklepy, bazény, jímky, vodovodní šachty
 základové desky rodinných domů
 cesty, zámkové dlažby
 dovoz kompostované zeminy
 likvidace sutě demoličních a komunálních odpadů
 úprava zahrad a svahovitých terénů

777 035 666

ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE 
– SOFTWARE

POČÍTAČE
PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC

PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769
251 01 Říčany

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

 
DOVOZ VODY/ ODVOZ 

ODPADNÍCH VOD 
(jímky, fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 
Tomáš Rychta – Štíhlice

ZEMNÍ PRÁCE
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

Školní jídelna v Říčanech přijme  
kuchaře  a pomocnou sílu.  
Nástup možný ihned nebo dle dohody.  

Tel.: 323 603 577, 777 634 980,  pí Paulusová.

Přijmeme PRODAVAČE/ČKU na prodejnu maso-uzeniny  
v Říčanech. Mzda až 16 000 Kč. Volejte 725 263 672.

Jste připraveni na jarní práce na chatách, 
zahradách a domech? Přijeďte si k nám pro:

 

BETON, PÍSKY, DRTĚ, KAČÍRKY
OTEVŘENO I V SOBOTU od 7 do 12 hod.

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

         602 353 409       marek.lejcek@seznam.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

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

Dodávková autodoprava 
  web: akmtrans.cz  

 tel.: +420 702 025 594
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  PÉČE O TĚLO A DUŠI
   HATHA JOGA  

(max. 6 osob ve skupině, také individuálně)
 HOMEOPATIE  • MASÁŽE 

VÝKLAD KARET • REIKI KURZY
OC Lihovar, Říčany

www.mekouzelneja.cz

Nabízím provedení drobných 
zahr. prací. Sekání trávy, 

úpravy záhonů apod.
Tel č. 721721270

MOTOSHOP
Mukařov - SrbínOtevírací doba

Úterý – pátek 11:00-18:00
Sobota             10:00-15:00

www.mefo.cz
Tel: 736 452 405

(směr Ondřejov)

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

DOMOV 
PRO SENIORY 

PŇOV-PŘEDHRADÍ
nabízí 

volná místa k ubytování

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

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL 
KUNICE  přijme:

- ekonomku školy
Požadavky: ekonom. vzdělání, 

praxe v oboru, řídící a organizační 
schopnosti, orientace v právních 

předpisech. Nástup Ihned.
- kuchařku (0,75 úvazek)

Požadavky: vyučení v oboru + 
praxe. Nástup 1. 9. 2017. 

Kontakt: ssrkunice@ssrkunice.
cz, tel.: 323 665 483

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

 

Přijmeme 
pracovníka  

pro obsluhu  
bowlingových 

drah
BOWLING VOJKOV, Tehovec 

U Mototechny 114,  
Tel.: 323 660 231, 

602 373 445

Kurz základní poslušnosti psů
pro všecha plemena i bez PP
na cvičišti na Strašíně od 2. 4. 

Info: Kosanová,  tel.:  733 676 172

HLEDÁM PANÍ pro lehkou 
výpomoc na zahradě v Mnichovicích. 

Tel.:  606 470 756

SLEVA 15%, uveďte heslo Zápraží

AZ PLOTOVÉ CENTRUM
Pražská ulice, Tehovec u Mukařova
tel.: 725 356 015, www.oploceni.cz
otevírací doba: PO - PÁ  8 - 16 h

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

oplocení, lesnická pletiva atd.,
vzorkovna výrobků

AZ PLOTOVÉ 
CENTRUM Mukařov

prodej a montáž oplocení 
od A do Z

A   kompletní řešení vašeho oplocení
 cenové nabídky / prodej 
 doprava / realizace

Z    záruka kvality 
   firma působící 20 let 
 na českém trhu

Lakýrník/obsluha práškové lakovny
Požadavky: 
Vyučení (v oboru výhodou)   praxe vítána   silná motivace a 
flexibilita, samostatnost.

Obsluha ohraňovacího lisu
Náplň práce:  
Kompletní obsluha ohraňovacího lisu Durma AD-R30175, včetně 
nastavení parametrů stroje a nástrojů   zajištění pravidelné údržby 
stroje a nástrojů. 
Požadujeme:  
SŠ odborné vzdělání – obráběč kovů, programátor CNC strojů, 
mechanik seřizovač    velmi dobrou znalost technické dokumentace  
základy CNC programování * praxe na ohraňovacích lisech.

Obsluha vláknového laseru HD-F 3015
Náplň práce:  
Práce se stroji značky Durma    nastavování a korekce programů  
kompletní obsluha pálicího centra * následná kontrola výrobku.
Požadujeme:  
Vyučení (obor nerozhoduje)   praxe s laserem Durma (není podmín-
kou)   znalost řídících programů (není podmínkou)   silná motivace a 
flexibilita.
Novým kolegům nabízíme: 
Práci v moderním prostředí v provozovně v Černých Voděradech   
stabilní místo v progresivní firmě   v budoucnosti možnost 
výhodné práce na více směn   odpovídající mzdové ohodnocení. 
Kontakty: Jaroslav Sobotka 
tel.: 777 278 884 
email: jaroslav@sobotka-kovovyroba.cz

Květinářství 
Šmídová Alena  

Choceradská 300, Mukařov
Telefon: 736 648 639

Otevírací doba:
pondělí - pátek          8:30–17:30
sobota        9:00–13:00
neděle                   10:00–13:00

 
HOTEL ZÁMEK ŠTIŘÍN 
hledá portýra/bagážistu

 Telefon: 724 319 489 
nebo zašlete své CV na: 

sekretariat@stirin.cz.

JS-kovolak s.r.o.  Černé Voděrady
hledá do svého týmu:
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TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

www.oploceni-ploty-pletivo.cz

• PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ
• MOŽNOST USKLADNĚNÍ ZÁKAZNICKÝCH 
 PNEUMATIK
• ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL
• DOPLŇKOVÝ PRODEJ (autobaterie, propan-butan atd.)
•  VĚTŠINA PNEUMATIK IHNED SKLADEM

AKCE
DOPRODEJ ZIMNÍCH PNEU ZA SKLADOVÉ CENY 

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
VÝHODNÉ CENY LETNÍCH PNEUMATIK

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

www.tomicpneu.cz

Kostelec n. Č. lesy - Kutnohorská 24

VÝHODY OPROTI INTERNETOVÉMU NÁKUPU:
• OSOBNÍ PŘÍSTUP PŘI PORADENSTVÍ, PŘÍMÁ PROHLÍD-

KA S MOŽNOSTÍ POROVNÁNÍ RŮZNÝCH ZNAČEK PNEU
• 6 MĚSÍCŮ GARANCE NA NOVÉ PNEUMATIKY PIRELLI 

(ZDARMA NOVÁ PNEU V PŘÍP. POŠKOZENÍ) 

ZDARMA VYVÁŽENÍ PNEU
PŘI KOUPI NOVÝCH PNEUMATIK

TENTO KUPON JE PLATNÝ DO 30. 4. 2017
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