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ZUŠ Říčany vyhlašuje zápis do hudebního, 
tanečního a výtvarného oboru  pro školní rok 
2017/2018. 
V úterý 30. května se koná Den otevřených 
dveří v ZUŠ Říčany v rámci celostátního 
projektu ZUŠ OPEN. Info na str. 15

Městská část Praha 22 - Uhříněves 
pořádá  v neděli 14. května od 8 hodin 
JARNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC ve Sport Centru Uhříněves. 
Akce je určena pro dospěláky i  školní 
kolektivy. Více informací  na straně 17.

Dětský den 
a výstava veteránů
na Berchtoldu 
27. a 28. května
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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. *

Nová i30 Czech Edition překoná veškeré Vaše představy v oblasti 
komfortu, kvality zpracování, jízdních vlastností, výkonu a výbavy. 
Navíc Vás ohromí svou špičkovou bezpečností včetně nejbohatší 
sady vyspělých asistenčních systémů již ve standardu.

Limitovaná edice Vám nabídne například:
 Klimatizaci
 Systém varování před čelním nárazem FCWS
 Autonomní nouzové brzdění AEB do 180 km/h
 Aktivního asistenta jízdy v pruzích LKAS
 Sledování únavy řidiče DAA
 Stabilizační systém VSM, asistent rozjezdu do svahu HAC
 Rádio s USB
 Tempomat
 Elektricky ovládaná přední okna
 A mnoho dalšího

Milí čtenáři!

Doufáme, že se vám bude květnové 

Zápraží líbit. Všechny informace 

se bohužel do časopisu nevejdou, a 

proto  je tady www.zaprazi.eu, kde 

najdete nejrůznější zprávy  z naše-

ho regionu a ještě o kousek dále.  

Mrkněte...

Děkujeme za přízeň 

Vaše Zápraží

Zveme Vás na další ročník
výtvarných kurzů pro děti
v roce 2017 v těchto termínech:

 17. — 21. července
24. — 28. července
14. — 18. srpna
 21. — 25. srpna

Těšíme se na Vás!
bližší informace na

www.letniakademie.cz

LAJ_inzerce_2015.indd   3 27.04.17   21:36
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ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu 
z ceny montáže

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

www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA
4 ROKYŽALUZIE 

SUCHÝ

Mnichovice byly nejlepší v celé ČR!

Nové hřiště, chodníky, čistírna odpadních vod 
a v budoucnu snad i nová škola

Stacionář Olga
Blahoslavova 2576, 251 01 Říčany

vyhlašuje NONSTOP provoz 
odlehčovacích služeb

ve stacionáři OLGA
v termínu 

od 1. května 2017
Bližší informace a přihlášky
 Pavla Romanová, ředitelka stacionáře
tel.: 323 604 244 - 6, 733 340 028
e-mail: stacionar@dps.ricany.cz 
e-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz

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

První ročník participativního rozpočtu v 
Mnichovicích je velmi úspěšný. „Mám velkou 
radost, že se do projektu PRo Mnichovice za-
pojil takový počet občanů. Byli jsme dokonce 
nejlepší z celé České republiky. Mnichovičtí 
navrhli 17 projektů a do hlasování postoupilo 
14 z nich. O projektech pak hlasovalo téměř 
15 % občanů starších 16 let. Nikde jinde se 
zatím tolik lidí nezapojilo,“ říká starostka 
Petra Pecková.
„Také se ale ukázalo, že pravidla nemohou do-

předu pamatovat na všechny situace. Když jsme 
od společnosti Agora Central Europe, se kterou 
byla na participativním rozpočtu skvělá spolu-
práce a poskytovala hlasovací systém, obdrželi 
finální výsledky, stáli jsme před rozhodnutím, co 
dál? Splnit vůli obyvatelstva, ale porušit pravidla 
nebo pravidla dodržet?“

Na projekt, který získal mnoho hlasů a skončil 
na 4. místě, totiž nezbyly peníze. Částku 600 tisíc 
korun, která byla z obecního rozpočtu na partici-
pativní rozpočet vyčleněna, překročil o 75 tisíc. 
Řešením by bylo, že město tuto částku připlatí. 
Jenže to je proti pravidlům. Podle pravidel se 
realizují všechny projekty podle počtu hlasů až 
do vyčerpání 600 tisíc korun. Pokud se poslední 
projekt do částky nevejde, postupuje další, lev-
nější, a tak až do vyčerpání celé částky. Realiza-
ce by se tak podle pravidel dočkaly i projekty na 
desátém a jedenáctém místě, které sice takovou 
podporu nezískaly, ale „vešly“ do limitu. „Roz-
hodli jsme, že pravidla se dodrží. Byla jasně dána 
a není fér po hlasování pravidla ohnout, byť by to 
bylo v souladu s vůlí hlasujících občanů. 
Protože čtvrtý návrh v pořadí na vybudování 

dřevěných přístřešků na kontejnery na tříděný 

odpad získal velkou podporu a jedná se o smy-
sluplný projekt, bude se město snažit v obecním 
rozpočtu najít finance a návrh uskutečnit.
„Do druhého ročníku pravidla ještě upravíme a 

poučíme se ze zkušeností. Nyní nás čeká práce 
na vybraných projektech, “ říká  Petra Pecková.
 
V rámci PRo Mnichovice budou realizovány 
tyto projekty:

 Revitalizace okolí Žižkova dubu
 Defibrilátory pro bezpečnostní hlídku města 

a Sbor dobrovolných hasičů
 Osvětlení parčíku „Pod lipami“ u ZŠ
 Zrestaurování litinového kříže na Božkově
 Dopravní zrcadlo – Šibenička
 Umístění fotopastí u kontejnerů na tříděný 

odpad
 Vánoční osvětlení stromu v MŠ

Lensedly – V sobotu 20. května 
si nenechte ujít tradiční Májové 
slavnosti. Sraz průvodu a cvičné 
zatančení české besedy  začne ve 
12 hodin u kulturního domu. 
Letos se bude konat již 71. ročník. 

Zásluhu na tom, že tato akce stále 
„žije“, mají především členové Sboru 
dobrovolných hasičů Lensedly. Má-
jové slavnosti se v Lensedlích slaví ne-
přetržitě od roku 1946. Dospělí i děti, 

místní i lidé z daleka si jednou za rok 
užijí odpoledne plné tance, dechovky 
a krojů v malé vesničce s pohádko-
vou, památkově chráněnou návsí. 
Návštěvníky čeká průvod krojované 
mládeže obcí, tančení české besedy, 
stánky s občerstvením u místního 
kulturního domu a slavnostní kácení 
máje. Májový den zakončí večerní 
taneční zábava.  Všichni „Zápražáci“ 
jsou srdečně zváni.

Májové slavnosti v Lensedlích
Jaké velké akce vás ještě čekají?
Pravděpodobně největší akcí, kte-

rá proběhne v letošním roce, bude 
rekonstrukce téměř kilometr dlou-
hého úseku chodníků v Ondřejově. 
V rámci této akce plánujeme opra-
vit a částečně postavit chodník cen-
trem Ondřejova, v úseku od ulice 
Družstevní po ulici Turkovickou. 
Technický stav a někde i absence 
chodníků je problém, který vní-
mám jako významný, a budeme se 
mu věnovat i v následujících letech. 
Věřím, že souběžně s touto akcí 
bude provedena i oprava přilehlé 
komunikace, spravované Krajskou 
správou a údržbou silnic. Zároveň 
budeme pokračovat v opravách 
místních komunikací, jejichž stav 
nás trápí, ale vzhledem k finanční 
náročnosti není možné všechny ko-
munikace opravit hned, již druhým 
rokem jsme však významně navýši-
li tuto položku obecního rozpočtu. 

Dále v letošním roce přibude nová 
autobusová zastávka ve Střimelic-
ké ulici.  
V mnoha obcích se potýkají s 
nedostatečnou kapacitou čistíren 
odpadních vod. Jak je na tom 
Ondřejov?
V minulém roce se nám podařilo 

zkolaudovat a uvést do trvalého 
provozu ČOV v Ondřejově, na kte-
rou je nyní napojena významná část 
obce. Dále provozujeme ČOV ve 
Třemblatech. Zde nás dlouhodobě 
trápí problémy s hrubými nečisto-
tami, do konce prázdnin zde plá-
nujeme postavit nové česle, které 
by tento problém měly vyřešit. Sou-
časně pokračujeme v projektování 
a dalších přípravách stavby ČOV v 
Turkovicích, její kapacita bude do-
statečná nejen pro Turkovice, ale 
projekt zároveň předpokládá napo-
jení části ondřejovského kanalizač-
ního řadu.

Obec má připraven projekt na 
výstavbu nové školy. Budete tuto 
velkou investiční akci realizovat?
Ano, děláme vše pro to, aby se ško-

lu podařilo postavit, přípravy jsou 
v plném proudu. V současné době 
jsou dokončeny úpravy architekto-
nické studie, v rámci kterých byly 
vytvořeny předpoklady pro výstav-
bu energeticky úsporné budovy. 
V nové škole bude 18 kmenových 
tříd, odborné učebny, stravovací 
provoz a tělocvična. 
Co se týká financování tak s vý-

stavbou školy v Ondřejově počítá 
dotační program ministerstva škol-
ství, zaměřený na rozvoj kapacit 
základních škol. O postup příprav 
se při své nedávné návštěvě Ond-
řejova zajímala i paní ministryně 
Valachová, která nám přislíbila 

V Ondřejově u obecního úřadu vzniklo nové dětské hřiště. 
I když tvar ani velikost pozemku není ideální, podařilo se 
zde vytvořit příjemný prostor. Pro malé děti jsou určeny 
houpačky a pískoviště, dospělí mohou využít fitness prvky. 
Pro odpočinek všech slouží altán s dřevěným nábytkem. 
„Jsme rádi, že se podařilo využít neatraktivní místo u 
obecního úřadu, které konečně bude sloužit lidem,“ říká 
starosta Vladimír Zámyslický. „Na projekt jsme získali 
podporu poskytnutou Středočeským krajem v rámci 
programu obnovy venkova.“

podporu v některých problematic-
kých oblastech. Škola bude umís-
těna v klidnější části obce v soused-
ství sportovního areálu, nabízí se 
tak velmi vítaná synergie. Stavbu 
školy chceme realizovat v rámci 
svazku obcí, které historicky patřily 
do školského obvodu ondřejovské 
školy. Touto stavbou bychom zís-
kali moderní budovu s veškerým 
zázemím, kde nebudeme prostoro-
vě omezeni jako je tomu doposud a 
kde budou naše děti vyrůstat v dů-
stojných podmínkách. 

Školu v Ondřejově navštívila  ministryně  školství Kateřina Valachová a přislíbila 
podpořit  projekt výstavby nové školy
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                                                      Vozy ihned k dodání!

Krůtí maso na grilu výborně 
nahradí jiné druhy masa, 
kterým se chutí vyrovná 
a svými dietetickými 
vlastnostmi je rozhodně 
předčí. Je křehké, šťavnaté 

a výborně absorbuje marinády.  Jednotlivé 
druhy masa z krůty se navíc chuťově 
liší.  Pokud navíc zkusíte i maso uzené 
nebo  klobásy, můžete přátele překvapit 
opravdu rozmanitou hostinou. 

Naše maso je vždy z kvalitního chovu, chlazené 
a denně čerstvé. Vyzkoušejte při grilování naše 
krůtí speciality:

 Prsní svaly
Bílé křehké maso. Nemusíte se bát ani silnějšího 
řízku, který není třeba naklepávat.

 Horní stehno
Konzistencí a chutí připomíná telecí. Grilovat se 
může vcelku nebo jako gyros.  

 Křídla
Výborná jsou pomalu grilovaná, s křupavou kůr-
čičkou.

 Krůta na gril
Čerstvá chlazená krůta, osolená a kořeněná. Je 
možné ji bez úpravy rovnou péci nebo rožnit. 
Díky 9 různým druhům masa si každý může vy-
brat kousek podle své chuti.

 Krůtí játra nebo srdce
Jsou větší a pevnější než kuřecí. Na grilu jsou vy-
nikající omaštěná rozpuštěným máslem.

 Uzené krůtí díly
Ve vlastní udírně jemně nasolíme a dobře vyudí-
me kvalitní čerstvé maso. Grilované je lahodné  
a není tak tučné jako vepřové. 

 Grilované uzeniny
Naše uzeniny vyrábíme z prvotřídního masa 
podle vlastních receptur. Na gril doporučujeme 
například grilovací krůtí klobásy nebo ceněné 
krůtí párečky.

NAŠE SPECIALITY PŘIPRAVENÉ NA GRI-
LU MŮŽETE OCHUTNAT V PÁTEK 5. KVĚT-
NA  V AREÁLU PRODEJNY V UHŘÍNĚVSI. 
TĚŠÍME SE NA VÁS

Prodejna:  
Praha 10 – Uhříněves, 
ulice Přátelství 738/110, 
tel.: 739 414 253,  otevřeno:  
Po-Út 8 - 17,  St-Pá 8 – 18 , So 8 -13 hod.
Prodejna v Uhříněvsi je otevřena 
i přes dopravní komplikace. 
Bližší info na www.krutimaso.cz

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno 

od 7.30 do 8.30 hod. a odpoledne si 
je vyzvednout od 16.00 do 17.30 
hod. Během této doby je pro děti 
připraven bohatý program, který 
je zaměřen zejména na pohybové 
aktivity a sportování. Děti jsou roz-
děleny do skupin (5 až 8 dětí ve sku-
pině) a postupně se během dne stří-
dají na stanovištích - výuka tenisu, 
venkovní bazén, jízda na kole (není 
povinná), stolní tenis, míčové hry 
a další herní a sportovní činnosti. 
   Tábor je určen pro děti od 5 let 
až do 14 let. Pro letošní prázdniny 
je vypsáno 6 termínů.

   Vždy pondělí až pátek:  
10. - 14. 7.,  
17. - 21. 7.,  
24. - 28. 7.,  
31. 7. - 4. 8., 
7. - 11. 8., 
21. - 25. 8.

 Cena za tydenní turnus je  
3 000 Kč (možná účast i jeden nebo 
více dnů podle vaší potřeby - 600 Kč/
den). Další informace obdržíte na 
tel.: 736 679 097.  Přihlášky jsou  
k vyzvednutí v recepci nebo  
ke stažení na www.oazaricany.cz. 
Přihlášky odevzdávejte v recep-

ci Oázy nebo zasílejte na email: 
oazaricany@oazaricany.cz. 

Příměstské tábory a letní grilování
v Oáze Říčany 
Neváhejte a zarezervujte si již nyní vhodný termín oblíbeného 
sportovního příměstského tábora v Oáza Říčany. Areál dětem nabízí 
profesionální sportovní zázemí. Program se koná na venkovních 
sportovištích, v bazénu a v případě deště v tenisové hale. Děti mají 
k dispozici i “horní” restauraci, která slouží jako klubovna. 

LETNÍ GRILOVÁNÍ - Připravujeme během letních měsíců 
v předem stanovených termínech tematická grilování na naší 
venkovní terase. Termíny a vše ostatní se dozvíte na našich 
webových a FB stánkách .

NAŠE SPECIALITY PŘIPRAVENÉ 
NA GRILU MŮŽETE OCHUTNAT 

V PÁTEK 5. KVĚTNA  
V AREÁLU PRODEJNY V UHŘÍNĚVSI. 

TĚŠÍME SE NA VÁS

Více informací na:
info@dsricany.cz

www.dsricany.cz

Domov seniorů
se speciální péčí
zahájil příjem předběžných 
přihlášek. První klienty 
přivítáme již na podzim 
tohoto roku.

Veronika 180x200 - provedení masivní buk, lak 82
  www.NabytekPraktik.cz

Masivní postele 
VERONIKA 
s úložným 
prostorem
jsou na českém trhu s nábytkem 
jedinečné zejména pro své 
parametry, kvalitu zpracování, 
neotřelý  design a inteligentní 
řešení úložného prostoru v lůžku.

Nábytek Praktik – Říčany
Černokostelecká 555/15
tel.: 323 602 684
email: nabytek@nabytekpraktik.cz
Otevírací doba:
Po -Pá    9 - 18 hod.
       So     9 - 13 hod.

KRŮTÍ MASO NA GRIL PATŘÍ!
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OBJEVTE, 
NA ČEM

 OPRAVDU 
 ZÁLEŽÍ

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC 
Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV 
značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny s duší dobrodruha. 
S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 
s off -road režimem a sadou panoramatických kamer Vám cestou 
do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 
do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou 
touhu objevovat to, na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz  

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-31   1 7.4.2017   8:53:06

Po více než 10 letech do města 
Sázava nad Sázavou zamíří 
opět festivaloví návštěvníci. 
V areálu vodáckého kempu 
Sázavský ostrov se ve 
dnech  23. - 24. června 2017 
uskuteční nový hudební 
festival českých písničkářů 
a populárních interpretů 
nazvaný Slunovrat. 

Program Slunovratu:
Dvoudenní akce odstartuje v pá-

tek 23. června odpoledním kon-
certem Františka Nedvěda. Pak 
vystoupí populární zpěvák a pís-
ničkář Xindl X se svou kapelou. 
Den uzavře kapela zkušených mu-
zikantů Všichni Svatí.
V sobotu od 12.30 h se představí 

rodinná skupina Bratři Ebenové v 
čele s Markem Ebenem, pak mla-
dý hudební objev Thom Artway 
nebo talentovaný David Stypka. 
Návštěvníky jistě potěší vystoupe-
ní folkových Neřež, se slovenskou 

zpěvačku Katarínu Koščovou. 
Večerní část bude patřit Richardu 
Müllerovi, Anetě Langerové a pro-
gram zakončí Ivan Mládek se svým 
Banjo Bandem. 
Na Slunovratu na malé Muzikus 

hudební scéně ve spolupráci se 
Svazem autorů a interpretů zahrají 
své akustické sety: skupina Natu-
ral, hudební skupina Die Kabelka 
či vítězové březnové talentové sou-
těže - folková Tamdoletma, retro 
kapela Šouflšou, The Lazy Bones 
nebo písničkářka Tereza Jakobová.

Jak na festival
Ubytovací kapacita areálu je již 

zaplněna, ale chystá se stanové 
městečko. Přijet lze i na  raftu či 
lodi - úschovna bude zajištěna. Pro 
děti se připravuje např. dětský kou-
tek s hlídáním, hrací zóna, loutkové 
divadélko Schubert či dětský cate-
ring v rámci zdravého stravování. 
Děti do 6 let a výšky 110 cm mají 

v doprovodu dospělého s platnou 
vstupenkou vstup zdarma. 

Předprodej vstupenek (včetně 
V.I.P. vstupenek): Ticketstream, 
Čedok, Firo-tour, recepce Sá-
zavského ostrova a lokální před-
prodeje. 
Novinky sledujte na Facebooku 
a na www.slunovratfest.cz

Sázava přivítá v červnu nový 
hudební festival Slunovrat

Přejete si letošní léto užít v krásné dřevěné pergole? Těšíte se 
na grilování a setkávání s přáteli v moderním altánu? Už dlouho 
plánujete přístřešek na auto, aby na něj v létě „nepražilo“ 
slunce? Všechna vaše přání vám pomůže splnit internetový 
obchod DŘEVO PRO DŮM, který nabízí širokou nabídku výrobků 
ze dřeva.

Nemusíte jezdit do nejrůznějších obchodů a porovnávat ceny! Navštivte 
náš internetový obchod DŘEVO PRO DŮM a v klidu si vyberte pergolu, 
které bude vhodná pro váš dům a zahradu. Jestliže si budete přát jiné roz-
měry, než jsou uvedeny v nabídce, budeme se vám snažit vyhovět. Zajistí-
me dopravu a nabízíme možnost montáže a dalších povrchových úprav.

Přejeme krásné léto! Pod pergolou...

Internetový obchod www.drevoprodum.cz 
Informace: 606 076 736

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  Louňovice u Mukařova 
(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

ZELENINOVÁ SADBA
plodová: PAPRIKY SLADKÉ I PÁLIVÉ - RAJČATA TAKÉ KOKTEJLOVÁ ČI MASITÁ - CUKETY 
TYKVE - MELOUNY - DÝNĚ - OKURKY - PÓREK - ROUBOVANÉ OKURKY
košťálová: KVĚTÁK - BROKOLICE - KAPUSTA - KEDLUBNY
listová: SALÁTY - PETRŽEL - ŘAPÍKATÝ CELER

BYLINKY
MÁTA - MAJORÁNKA - MEDUŇKA - SATUREJKA - ESTRAGON - RUKOLA - ROZMANRÝN
ŚANTA - ŠALVĚJ

PRODEJ ŽIVÝCH KONZUMNÍCH RYB ZE SÁDEK A OD DUBNA KAŽDÝ PÁTEK RYBY UZENÉ

VLASTNÍ PRODUKCE KVALITNÍ ZELENINOVÉ SADBY, BYLINEK, 
LETNIČEK A BALKÓNOVEK V BOHATÉM SORTIMENTU!
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„Teď už odvezeme všechno!“ 
Libor S.

V chytře řešeném zavazadlovém prostoru modelu Variant odvezete více, než byste čekali. Při manipulaci s těžšími věcmi 
Vám pomůže nízko položená nákladová hrana a systém úchytů držících vše na místě. Přijďte se o tom sami přesvědčit 
k nejbližšímu prodejci Volkswagen.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů.  
Chcete vědět víc? Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf Variant.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

Zveme vás na zápis 
do MŠ Fialka Chocerady
Montessori pedagogika 
angličtina * logopedie
Jsme česko-anglická školka a naším vzdělávacím záměrem je in-
dividuální přístup k dětem s cílem rozvíjet jejich potenciál, talent a 
nadání. Náš vzdělávací program zahrnuje výuku anglického jazyka.  
Ve školním roce 2017-2018 zavádíme logopedickou prevenci, která bude 
součástí našeho vzdělávacího programu. Odborný logoped, který provede 
depistáž či kontrolní vyjádření v naší školce, vybere děti, které doporučí k 
zařazení do logopedické prevence. S těmi pak bude v rámci programu ve 
školce pracovat logopedický asistent. 

Příměstské tábory ve Fialce-Chocerady 
V létě otvíráme Sportovní tábor, Vaření s dětmi, Můj první tábor a Ang-
lický tábor. Termíny a ceny jsou na www.fialka-chocerady.cz. Kapacita je 
omezena, rezervujte si termín již nyní.

Nabízíme kroužky i pro „nefialkové“ děti
Celý květen se budou konat zápisy do našich kroužků. Taneční kroužek - 
sportovní rock’n’roll * výtvarka „Šikovné ručičky“ * jóga pro děti * pěvec-
ký kroužek * dramaťáček.  
Bližší informace  na www.fialka-chocerady.cz, dotazy ráda zodpoví 
ředitelka Jana Lightburn na tel.:  775 614 778
 nebo email: j.lightburn@seznam.cz

Přidej se k nám
a hraj fotbal za Slavii Louňovice

NÁBOR HRÁČŮ DO VŠECH VĚKOVÝCH
KATEGORIÍ (JIŽ OD 5 LET)
Jan Paroulek, hlavní trenér mládeže
e-mail: paroulek.jan+fotbal@gmail.com
http://slavia.lounovice.net
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Prázdninová nabídka říčanské 
plavecké školičky je tu pro vás!
Program na letní prázdniny 
je již připraven, a to pro 
předškoláky i děti starší. 
Jako každým rokem i letos je 
připravena řada akcí a aktivit 
a chybět nesmí ani oblíbený 
tábor v Krkonoších. Nechte se 
inspirovat a vybírejte…
Zábavné programy pro samo-
statné děti

 Letní pidiškolička pro samostat-
né předškoláčky od 4 do 6 let - do-
polední program s plaváním, spor-
továním a tvořením

 Letní školička pro školáky od 6 
let - celodenní program s plaváním, 
tvořením, sportováním a výletem

 Oba tyto programy probíhají 
vždy v týdenních turnusech. Začí-
náme 10. 7. a končíme 1. 9. 2017. 
Obsahově i časově jsou uzpůso-
beny dané věkové kategorii; před-
pokladem je určitá samostatnost, 
šikovnost a výdrž bez rodičů. Děti 
bude na jejich cestě za dobrodruž-

stvím doprovázet postavička naše-
ho skřítka Piháčka Mokronožky.

Letní tábor v Krkonoších 
 Pobytový tábor v Krkonoších ve 

Špindlerově mlýně - ve dvou termí-
nech 10.-14. 7. a 21.-25 .8. 
Tábor je určen pro děti od 6 let. Na 

programu jsou výlety, sportování, 
soutěže i poznání. Táborák a noč-
ní hra je samozřejmostí! Zázemí 
tábora je v krásné přírodě lokality 
Sedmidolí, v horské chatě No-
vopacká bouda. 

Kurzy plavání  i pronájem bazénu
 Mimo uvedené programy pro děti 

budou probíhat také naše již stan-
dardní prázdninové kurzy plavání. 
Poskytujeme na ně slevu až 50 % z 
běžné ceny kurzů, které probíhají 
během roku.

 A kdo si chce o letních prázdni-
nách zaplavat u nás v bazénu, může 

si ho také pronajmout a to nejen o 
víkendech, ale i ve všední dny mimo 
časy kurzů. A nezapomeňte – naro-
zeninové oslavy na přání u nás ve 
Světě dětí na dlani pořádáme celo-
ročně, tedy i o prázdninách! 
Těšíme se na vás.

Proč nakupovat LEGO u nás?
1) Specializovaná prodejna LEGO 

u Tesca Říčany nabízí skladem  
100 % položek z aktuálního katalo-
gu. Většina kamenných ani interne-
tových obchodů tolik zboží skladem 
nemá a musí ho objednávat od do-
davatele, kde ovšem již nemusí být. 
2) Při prvním nákupu je u nás 

možné získat klubovou kartu a 
od dalšího nákupu nakupovat již  
s 5% slevou s možností dostat se až 
na 10 % stálé slevy. Další informace 
ohledně výhod získáte na prodejně.
3) S klubovou kartou u nás naku-

pujete výhodněji než v interneto-
vých obchodech. Pokud si k cenám 
v internetových obchodech připo-
čtete přepravu zásilky, zjistíte, že 
mnohdy je cena stejná ne-li vyšší. 
Zboží si od nás navíc odnesete hned 
a v pěkném nepoškozeném obalu, 
který se může přepravou poničit.
4) Většina internetových obchodů 

ceny zvyšuje například o Vánocích. 
My vám garantujeme po celý rok 
stále ceny a naopak ve výprodejích 
nabízíme ceny nižší. Akční slevy 
pro vás připravujeme každý měsíc.
5) V případě, že sháníte položky 

mimo katalog, jsme schopni vám 
být v tomto nápomocni a v mnoha 
případech se nám daří „nedostup-
né“ položky sehnat.

 Výhodné ceny pro školy, školky, 
družiny, dětská centra

 Nabízíme slevu 15 % pro školská 
zařízení a dětská centra. Podmínky 
vám sdělíme na prodejně.
  Novinky a veškeré informace na-

jdete na www.specialkalega.cz
 Začátkem června budeme na-

skladňovat novinky červen 2017. 
Těšit se můžete na cca 70 položek.

Jaký dárek za vysvědčení a ke Dni dětí?
No přece LEGO!
Přijďte si vybrat do prodejny LEGO v obchodní zóně ATRIUM u Tesca v Říča-
nech. I přes opravu silnice do Uhříněvsi se k nám bez problémů dostanete 
a dobře zaparkujete. Vezměte s sebou děti, aby si mohly v klidu vybrat a pro-
hlédnout si kompletní nabídku LEGO na českém trhu. Některé sety jsou se-
staveny a v prodejně vystaveny.  Vaše děti si vyberou stavebnici, jakou si přejí 
a nebudou zklamané, když jim po internetu objednáte něco jiného. Dále pak 
mohou vybírat z doplňků LEGO, kterých máme také dostatek. Jde zejména o 
zápisníky, tužky, svítidla, přívěšky, lahve na pití, svačinové boxy a další.

Kontakt: Černokostelecká 2555, 
Říčany, tel.: +420 602 312 854, 
e-mail: specialkalega@gmail.com
Otevírací doba: 
PO– ČT 9.00 - 12.30 a 13.00 - 18.00
PÁ 9.00 - 12.30 a 13.00 - 19.00
SO 9.00 - 12.30 a 13.00 - 17.00

DÁREK ZDARMA!
Pokud u nás nakoupíte v hod-
notě nad 799 Kč a u pokladny 

předložíte tento kupón, získáte 
dárek zdarma. Akce trvá do 2. 

července !

Svět dětí na dlani, Černokostelec-
ká 2205, Říčany (parkoviště vedle 
obchodu LIDL), 
tel.: 323 605 426, 602 540 115
www.svetdetinadlani.cz.
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Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly, 
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

Zprávy z MASky  - Strategie schválena! 

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.

 Víc dobrých zpráv jsme si letos ani neumě-
li představit. Naše kancelář se začíná školit 
na konkrétní podmínky výzev do jednotlivých 
schválených operačních programů: IROPu, 
PRV a OPZ, aby vám byla plně k dispozici s po-
radenstvím. Všichni eventuální žadatelé budou s 
dostatečným předstihem informováni o harmo-
nogramu výzev na tento rok. Nebojte se na nás 
obrátit se svým projektovým záměrem. 

 Rádi bychom naše akce udrželi ve stejné kvali-
tě, na jakou jste zvyklí. Proto už plánujeme pod-
zimní Festival řemesel a jablečných slavností. 
Finance se nyní pokoušíme získat z Programu 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeské-
ho kraje ze Středočeského Fondu kultury a ob-
novy památek, kam jsme podali žádost o dotaci 
na kulturní a materiální zázemí akce.

 Kde jste se s námi mohli vidět? Vynášení Mo-
rany a Festival bylinek v Říčanech, Den Země na 
hájovně ve Světicích. Sobotní Festival bylinek se 
nesl v deštivém duchu, ale přesto jste na náměs-
tí mohli vidět spoustu lidí. Program byl nabitý a 
šikovní řemeslníci prodávající zde své výrobky, 
měli i přes deštivou clonu hodně koupěchtivých 
zájemců. Další den ve Světicích na Dni Země 
jsme již nezmokli, ale počasí bylo chladnější. Ale 
i tak jsme si obě jarní akce s vámi užili a těšíme se 
na další ročníky.

První letošní výzva se bude týkat těchto Opatření. Sledujte naše www stránky.

ABY PÉČE O VAŠI KRÁSU BYLA 
KOMPLETNÍ, NESMÍ CHYBĚT 
ANI KOSMETIKA, MANIKÚRA, 
PEDIKÚRA A KADEŘNICTVÍ. 
Základem je perfektní střih, kte-
rý si snadno upravíte i doma
Kadeřnice Daniela Hejtmánková 

patří mezi špičky ve svém oboru. V 
kadeřnických soutěžích získala na-
příklad první místo v ČR a ve světo-
vé konkurenci obsadila třetí místo. 
Na slávu si však Daniela nehraje. 
„Mám štěstí, že mě moje práce vel-

mi baví a když se povede střih, bar-
va a klientka je nadšená, je to stejně 
skvělý pocit, jako když vyhrajete 
nějakou soutěž,“ říká Daniela, pro 
kterou jsou prioritou zdravé vlasy.  

„Žádný účes nemůže vypadat dob-
ře, pokud vlasy nejsou zdravé. Na-
štěstí díky kvalitním přípravkům 
dokážeme spoustu škod napravit. 
Mě osobně se nejvíce osvědčily 
značky Loreal a Kérastase Paris. 

Vyzpovídáte klientku předtím, 
než se pustíte do práce?
Samozřejmě! Bez toho by to ne-

šlo. Ženy, ale i muži často přichá-
zejí s nějakou představou, ale pak 
zjistíme, že jejich životní styl vy-
žaduje úplně něco jiného. Někdo 
je ochotný a má čas si účes každý 
den upravovat, někdo potřebuje 
něco nenáročného. Jiné požadavky 
má manažerka, která musí repre-
zentovat a jiné sportovkyně nebo 
maminka na mateřské. Svou roli 
samozřejmě hraje i kvalita vlasů, 
tvar obličeje a věk.
Základem všeho je perfektní střih. 

Není umění, když zde v salónu něco 
vytvořím, žena je krásná, ale doma 
si už takový účes vytvořit nedokáže. 
Líbilo by se mi pořádat praktické 
poradny, kde bych kli-
entky učila, jak si 
perfektní účes 
lehce vytvořit 
i doma. 

Klientkám se často nechce domů
 „Kosmetické služby u nás nevní-

máme pouze jako péči o pleť, ale 
jako celkovou relaxaci. Chceme, 
aby od nás ženy odcházely krásné, 
rozzářené a odpočaté,“ vysvět-

luje Petra Šonková. „Pro-
to používám luxusní 

francouzskou kos-
metickou znač-

ku DARPHIN 
Paris, která 
využívá vzácné 
rostlinné výtaž-
ky a esenciální 

oleje. Péči o pleť 
praktikujeme ve 

třech fázích. Nejprve 
použijeme vysoce kon-

centrovaná rostlinná séra, která 
vyživují spodní vrstvy pokožky pro 
buněčnou obnovu. Pak následuje 
aromatická péče – esenciální oleje 
působí na tělo i mysl, odstraňují 
toxiny, hydratují, regenerují. Uni-
kátní přírodní krémy pak poskyt-
nou hydrataci, výživu a ochranu. 
Dermokosmetika DARPHIN Paris 

nabízí přípravky pro pleť normál-
ní i citlivou, mladou, zralou i  po-
vadlou. Kdo uvidí výsledky, nebude 
chtít již žádnou jinou kosmetiku,“ 
dodává s úsměvem Petra Šonková.

Jaké další služby klientkám 
nabízíte?
Například ošetření ultrazvukovou 

špachtlí, která šetrně zbaví pleť 
všech nečistot. Velice účinná je 
Ultrazvuková mezoterapie, která 
aktivuje tvorbu elastinových a ko- 
lagenových vláken, buněčnou rege-
neraci a má liftingový efekt.

V příštím čísle vás blíže seznámíme 

se světem thajských masáží a před-

stavíme manikúru a pedikúru.

V Říčanech na Černokostelecké 
ulici byl znovu otevřen 
kosmetický salon VISION by 
TAWAN. Jak název napovídá, 
salon nyní patří pod značku 
TAWAN, která úspěšně funguje 

v mnoha městech po celé České republice a je zárukou vysoké 
kvality služeb a profesionality.  
Salon se specializuje na jedinečné thajské masáže, které 
provádějí zkušené profesionální masérky z Thajska. Ty své  umění 
získaly dlouholetou praxí a především čerpaly z rodinné tradice. 
 V Thajsku se totiž toto „řemeslo“ předává z generace na generaci. 

Salon VISION by TAWAN 
- jsme tu pro vás!

VISION by TAWAN 
Říčany

Černokostelecká 616/45b,
 tel.: 607 025 053

Otevřeno denně: 
9:00 - 21:00 hod.
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Zápis žáků do ZUŠ Říčany

lou 1110, Masarykovo nám., mezi ZŠ a farou).
 Podle počtu přihlášených dětí, může být ter-

mín talentové zkoušky rozdělen na dvě až tři 
skupiny. Přijímáme děti od 5 let.

 Výtvarné práce si mohou děti po talentové 
zkoušce odnést domů.

ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018
Zápis žáků pro školní rok 2017/2018 se usku-

teční 29. května  (30. května  je Den otevřených 
dveří) a 31. května v ředitelně ZUŠ Říčany, Ma-
sarykovo nám. 57,  každý den od 14.00 do 17.00 
hodin. Žáci jsou přijímáni na základě talentové 
zkoušky.
  Přihlašování k zápisu bude pro vás připrave-

no na webových stránkách  www. zusricany.cz  
od 2. května od 10.00 hodin. Přihlašování bude 
uzavřeno 29. května v 10.00 hodin.

HUDEBNÍ OBOR 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástup-

ci se zaregistrují na www.zusricany.cz , vyplní 
elektronickou přihlášku a zvolí si termín talento-
vé zkoušky podle svých časových možností.  (Re-
gistrace k talentovým zkouškám, na úvodní stra-
ně našich webových stránek). V uvedenou dobu 
přijde dítě s doprovodem rodičů na talentovou 
zkoušku do ZUŠ. Uchazeči o studium prokáží 
předpoklady ke studiu při talentové zkoušce - 
orientace v rytmu a intonaci, zpěv.

 Děti si k talentové zkoušce nemusí nic připra-
vovat. Vše co při talentové zkoušce vyžadujeme, 
by mělo být dětem přirozené.

 Přípravná hudební výchova pro děti předškol-
ní 5 let a 6 let.

 Do 1. ročníku  přijímáme děti od 7 let. 
 Děti přezkoušené v mateřských školách poda-

jí pouze přihlášku.

TANEČNÍ OBOR 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástup-

ci se zaregistrují na www.zusricany.cz a vyplní 
elektronickou přihlášku.

 V úterý 30. května bude na www.zusricany.cz 
vyvěšen rozpis dětí do skupin na talentovou 
zkoušku. Podle počtu přihlášených dětí může 
být termín talentové zkoušky rozdělen na dvě až 
tři skupiny. Čas se tedy může ještě trochu změ-
nit.

 Talentová zkouška proběhne 1. června od 
18.15 do 19.00 v tanečním studiu, Pod školou 
1110 (Masarykovo nám. mezi ZŠ a farou)

 Rodiče a děti, kteří mají zájem o taneční obor, 
nemusí v zápisovém termínu navštívit ZUŠ, při-
jdou rovnou na talentovou zkoušku.

 Dítě si k talentové zkoušce přinese cvičební 
úbor a cvičky. Přijímáme děti od 5 let.

VÝTVARNÝ  OBOR 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci 

se zaregistrují na www.zusricany.cz vyplní elek-
tronickou přihlášku.

 V zápisovém termínu (29. 5.  nebo 31. 5.) při-
nesou rodiče výtvarné práce dětí do ZUŠ. Prosí-
me pouze výkresy (nikoli trojrozměrné práce) 
vložené do obalu či desek s nadpisem jména dítě-
te. Zároveň rodiče  dostanou informace k talen-
tové zkoušce a bude jim sdělen čas talentové 
zkoušky – záleží na počtu přihlášených dětí. 

 Talentová zkouška proběhne 5. června  
od 16 do 18 hod. ve výtvarném ateliéru (Pod ško-

    

 
 
 

 
 

   regionální podpora:  

za podpory hlavní mediální partneřive spolupráci

ZUŠ ŘÍČANY
KDYŽ OPEN, TAK OPEN.... 

První Den otevřených dveří v historii školy! 
ZUŠ Říčany, Masarykovo náměstí 57  

13.00 – 17.30 

Těšíme se na všechny děti a jejich rodiče - chceme jim ukázat naši ZUŠku. 
Přijďte mezi nás a nahlédněte do naší výuky v hudebním oboru. 

Těšíme se na vás! 

Vážení rodiče,
děkujeme za váš zájem o studium na ZUŠ Říčany. Vzhledem k tomu, že se každým rokem 
hlásí více dětí a čekání na zápis ve frontě na chodbě není pro vaše  děti ani pro vás nijak 
příjemné, zavedli jsme v letošním roce elektronické přihlašování. Na našich webových strán-
kách www.zusricany.cz je pro vás připravena aplikace, na které si sami zvolíte čas, který vám 
bude vyhovovat a přijdete ve vámi zvolený termín.  Děti přezkoušené v MŠ již aplikaci pou-
žívat nemusí. Přihlášky si vyzvedneme v MŠ a budou již evidované. Aplikace na www. zusri-
cany.cz  bude pro vás připravena od 2. 5.2017 od 10.00 hodin. Přihlašování bude uzavřeno 
29. 5. v 10.00 hodin.
Doufáme, že tato změna přispěje k větší spokojenosti vás i vašich dětí. Kdo se nestihne nebo 
nemůže elektronicky zaregistrovat, může také samozřejmě přijít k talentové zkoušce, ale 
musí počítat s určitou časovou prodlevou. Zároveň zveme vás i vaše děti na Den otevřených 
dveří , který proběhne  30. 5. od 13.00 do 17.30 hodin v budově na Masarykově nám. 57 – 
pouze hudební obor. 
Můžete společně s dětmi navštívit naší školu, zeptat se na vše, co potřebujete vědět o studiu 
a lehce nahlédnout do výuky u jednotlivých nástrojů. Vedení školy a naši pedagogové vám 
budou k dispozici.

Rádi zodpovíme vaše dotazy:  323 602 278, 
604 737 629 , 721 117 535.     
Prosíme, sledujte naše webové stránky 
www.zusricany.cz.
Přijďte, těšíme se na vás!!
Mgr. Iveta Sinkulová                                                
ředitelka ZUŠ Říčany
Mgr. Hana Javorská  

 Děti doporučené k přijetí do přípravných 
ročníků event. náhradníci budou oznámeni 
na www.zusricany.cz  od 16. června 2017. 

 Prosíme rodiče o přesné vyplnění 
přihlášky!

 Příjem žáků pouze do naplnění kapacity 
školy.

 V případě že se během září uvolní další 
místo v některém z oborů, budeme děti 
doplňovat na základě podaných přihlášek v 
zápisovém termínu (tj. v květnu 2017).

VELKÝ DĚTSKÝ DEN A VÝSTAVA VETERÁNŮ

Program dětského dne 
 V sobotu začíná program v 11 hod a končí v 15 

hod. vyhlášením soutěže veteránů. V neděli se 
můžete těšit  od 10.30  na divadélko „O Sněhu-
rce“, ve 12.00 začínají  Tanečky s Honzou Onde-
rem a ve 14.00 si nenechte ujít  Zábavné odpole-
dne s Majdou Reifovou a Petrem Vackem.

Koncert ABBA CZ a vystoupení zpěváka Petra 
Koláře a baviče Milana Pitkina
Pro tyto dvě akce nabízíme zvýhodněný kom-

binovaný vstup za 350 Kč.  Navštivte náš eshop 
http://obchod.zamekberchtold.cz/.
  9. červen - koncert ABBA CZ  od 20.00 
Nejslavnější hity slavné švédské skupiny v po-

dání ABBA CZ, pod letní oblohou v příjemném 
prostředí zámku Berchtold. Vstup: 250 Kč 

 16. červen - večer s Milanem Pitkinem a Pe-
trem Kolářem od 19.30  
„To nejlepší z humoru a hudby na nádvoří zám-

ku BERCHTOLD“. Během večera, kterým vás 
provede pan Antonín Panenka a majitel areálu 
Vašek Růžička, se můžete těšit na neotřelé vtipy 
Milana Pitkina, který zazpívá také známé písně 
od Waldemara Matušky. Dále vystoupí  český 
zpěvák Petr Kolář se svými nejznámějšími hity. 
Večer je naplánován pod širým nebem na zá-
meckém nádvoří, v případě špatného počasí se 
program přesune do sálů zámku. Vstup: 200 Kč.

Prázdninové sportovní přímětské tábory 
V průběhu týdne se budeme věnovat nejen 
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, návštěva 
sportovní střelnice a další zážitky. Bližší info na 
webu. 
Od 1. 5. bude zahájena letní tenisová škola 
pro děti od 5 let. Info na tel.: 732 41 48 80.

O víkendu 27. a 28. května se areál zámku Berchtold v Kunicích-Vidovicích opět promění v 
jednu velkou pohádku. Ani tentokrát nebudou chybět veteráni automobilového a motocyklo-
vého průmyslu. Po oba dny je  připraven pro návštěvníky bohatý program plný hudebních, 
tanečních a divadelních představení, soutěží, dílniček a atrakcí. Děti se mohou navíc těšit na 
koloběžky a motokáry na dopravním hřišti. V neděli vystoupí také tanečník HONZA ONDER, 
MAJDA REIFOVÁ A PETR VACEK.  

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

Pomůžeme vám získat dotaci na tepelné 
čerpadlo a zajistíme výhodný úvěr 

návratnost pohybuje kolem 4 až 5 let, v případě 
plynového kotle je návratnost 7 let. 
* NYNÍ VÁM ZAJISTÍME I VÝHODNÝ ÚVĚR 

od 40 000 Kč do 800 000 Kč bez ručení a s mož-
ností předčasného splacení. Například 100 000 
Kč získáte již za 728 Kč měsíčně. Do 24 hodin se 
dozvíte, zda vám byla půjčka schválena.  Zavo-
lejte, my přijedeme za vámi a vše vyřídíme. 
* Výměna starého kotle za tepelné čerpadlo trvá 

nejvýše tři dny, přičemž teplá voda není k dispo-
zici pouze jeden večer. 
* Veškeré administrativní úkony provedeme za 

vás. Nejdůležitější je přitom změna tarifu elek-
třiny na mnohem výhodnější. Díky tomu ušetří-
te nejen za topení, ale i za provoz jiných elektric-
kých zařízení v domácnosti. 
* Garantujeme servis do 24 hodin. Záruka na 

tepelné čerpadlo Toshiba je pět let. 

Společnost Verdeon má pobočku 
v Doubravčicích a nabízí možnost pro-
hlídky vzorového domu vybaveného te-
pelným čerpadlem Toshiba. Kontakt: 
Verdeon s. r. o., tel.: 776 111 011
 info@verdeon.cz, www.verdeon.cz.

Klub dětí a mládeže 
Čtyřlístek - hlasujte 
a získejte SLEVU!

Klub dětí a mládeže Čtyřlístek pro vás již 
nyní připravuje  KROUŽKY na školní rok 
2017/2018. Vybrat si můžete outdoorové, spor-
tovní a kreativní.
O nabídce dalších kroužků ve vaší lokalitě 
ROZHODNĚTE SAMI vyplněním krátkého 
anketního dotazníku na našich stránkách 
www.klubctyrlistek.cz Jako dárek pro vás 
máme připravenu slevu 100 Kč z kurzovného.  
Kontakt: tel. 724 148 850, 
email: petr.suchy@klubctyrlistek.cz

Zveme vás na letní příměstské tábory v Jeva-
nech, Mukařově, Ondřejově, Struhařově  
a v Říčanech. Více na www.klubctyrlistek.cz

Společnost Verdeon vám navrhne 
nejúspornější řešení a vše zrealizuje 
na klíč včetně vyřízení dotace a 
administrativních úkonů při změně 
tarifu elektřiny. NYNÍ VÁM ZAJISTÍME 
I VÝHODNÝ ÚVĚR. Vyřízení trvá jen 
několik hodin. 

* Naše klienty vždy nejdříve navštívíme a 
ZDARMA a nezávazně provedeme analýzu te-
pelných ztrát domu, navrhneme nejvhodnější  
řešení  a propočítáme úsporu a dobu návratnosti 
investice.
* Pomůžeme vám získat dotaci na výměnu sta-

rého kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo. 
Nebojte se papírování, vše vyřídíme za vás! 
Na tepelná čerpadla je aktuálně poskytována 

podpora v rámci programu Nová Zelená Úspo-
rám a to až ve výši 75 000 Kč nebo můžete získat 
finanční příspěvek v dotačním programu Kotlí-
kové dotace až 127 500 Kč! 
* Tepelné čerpadlo Toshiba lze pořídit již od 120 

tisíc, přičemž investici zvládnou klienti pohodl-
ně splácet díky úspoře na energiích. Pořízení 
tepelného čerpadla tak rodinný rozpočet příliš 
nezasáhne. Pokud jste topili elektřinou, tak se 
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

21. 5. 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

sobota 3. 6. 2017 
ONDŘEJOVSKÝ KRPÁL 2017
start závodu v 10:45 h

Posázavský klub  
historických vozidel
www.pkhv.cz

ZVEME VÁS SRDEČNĚ 
NA 

ZÁVODY POŘÁDANÉ V ROCE 2017
POSÁZAVSKÝM KLUBEM 
HISTORICKÝCH VOZIDEL  

3. 6.  ONDŘEJOVSKÝ KRPÁL
26. 8.  POSÁZAVSKÁ RALLY BERCHTOLD

7. 10.  ONDŘEJOVSKÁ OSMIČKA
            (MEMORIÁL JANA NOVOTNÉHO)

závody se konají vždy v sobotu - info: www.pkhv.cz

aquapalace.cz

Mistrovství ČR
       V JÍZDĚ NA 
TOBOGÁNECH

27. 5. 2017

Domov pro seniory v Mukařově hledá pečovatelky (směnný 
provoz). Nástupní plat 17 tis. + příplatky, kurz není podmínkou, 

zaučíme.  Informace na tel. 737 282 812

Městská část Praha22 pořádá pod záštitou radního Michala 
Selingera a zastupitele Jiřího Matyáška
 JARNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Neděle 14. května od 8 hod.
SPORT CENTRUM UHŘÍNĚVES

 Turnaj je rozdělen do dvou výkonnostních částí – AMATÉR a PROFI
Část Amatér je určena hráčům základních škol bez rozdílu věku a po-

hlaví, kteří nejsou sportovně registrování v Českém nohejbalovém svazu. 
Hraje se podle pravidel ČNS na tři dopady míče. Počet hráčů jednoho 
týmu včetně náhradníků je maximálně 5.

 Časový harmonogram:
8.00-8.30 prezentace
16.00 vyhlášení výsledků a ukončení turnaje

 Pro jednotlivé hráče umístěné v obou kategoriích na 1. až 4. místě jsou 
přichystány věcné ceny v celkové výši do 6 000 Kč. V kategorii Amatér 
získává škola vítězného týmu 3 000 Kč, škola týmu na druhém místě  
2 000 Kč a na třetím 1 000 Kč. V kategorii Profi získává oddíl vítězného 
týmu 2 000 Kč, na druhém 1 000 Kč a na třetím 500 Kč.

 Pro všechny hráč a trenéry je ZDARMA zajištěno občerstvení  -  dvě 
svačiny a oběd, současně s celodenním pitným režimem . 
  Závazné přihlášky do 8. května, kontakt: Jan Buddeus,  
tel.: 775 610 805, email: budd.j@seznam.cz

JARNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ    
TROJIC v UHŘÍNĚVSI
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V pátek 12. a v sobotu 13. května vás srdeč-
ně zveme na tradiční Dny otevřených dve-
ří. V době od 9.00 do 17.00 hodin vám rádi 
představíme náš výrobní program s ukáz-
kou jednotlivých pracovišť. Těšit se můžete 
na hodinovou procházku po okrasné školce 
s výkladem, na občerstvení a na cenové zvý-
hodnění rostlin a zboží. Sice budou pod-
le kalendáře „zmrzlí muži“, ale doufáme, 
že se počasí povede a všichni si to užijeme.  
  

Středisko okrasných a lesních školek Jevany 
Dny otevřených dveří 12. a 13. května

Prodejní doba:
Po-Pá 8.00 - 17.00 hod.
        So 9.00 - 17.00 hod.
Kontakt: email: zelen@slp.cz, 
tel.: 321 610 372, 724 772 488
https://kostelec.czu.cz
Najdete nás: V lánech 214, Jevany
Vezměte k nám i děti, máme zde krásné dět-
ské hřiště s houpačkami, klouzačkou a lezec-
kou stěnou.

Seznamte se s nejzajímavějšími výstupy demografické 
studie za ORP Říčany a obec Průhonice 

Díky projektu MAP v ORP Říčany byla zpra-
cována demografická studie „Prognóza vý-
voje obyvatelstva SO ORP Říčany a obce Prů-
honice“. Tato demografická studie si klade za 
cíl zmapovat dosavadní populační vývoj na 
území Říčanska a obce Průhonice. Výsledky 
demografických analýz, zejména prognóz, 
se stávají jedním z nejdůležitějších podkladů, 
jak zajistit efektivní plánování a rozhodování 
při řízení dotčeného územně-správního cel-
ku. Demografický vývoj na úrovni obcí výraz-
ně ovlivňuje především nárokované kapacity 
předškolních a školních zařízení a zařízení 
zdravotních a sociálních služeb. 

 Do roku 2030 by mělo dojít k vzestupu počtu 
asi o 26 % oproti výchozímu stavu. V horizontu 
roku 2050 lze předpokládat nejpravděpodobněji 
nárůst asi o 36 %, až nad hranici 100 tis. obyva-
tel. Očekávaný nárůst může zajistit za aktuál-
ních podmínek především migrace. 

 Současné věkové struktuře obyvatel dominu-
je generace narozená v 70. letech a jejich děti. V 
průběhu příštího čtvrtstoletí by se věková struk-

tura obyvatel měla vyrovnat. V horizontu 10 let 
patrně klesne počet narozených dětí, pravděpo-
dobně ne však o více než 5 %. Počet dětí ve sku-
pině 6–10 let intenzivně poroste, a to nejméně 
ještě 5 let, kdy by měl vzrůst zhruba o polovinu. 
Svého maxima dosáhne v roce 2021, po postup-
ném poklesu by se v roce 2050 měl k původní-
mu maximu opět vrátit. Vlivem očekávaného 
výrazného nárůstu počtu dětí ve věku docházky 
na druhý stupeň základních škol se počet dětí v 
porovnání s výchozím stavem podstatně zvýší. 
Dětí v této skupině by mělo být nejvíce v období 
2021–2026, a to přibližně o 50 %. Přestože po 
roce 2024 počet dětí ve věku 11–14 let pravdě-
podobně poklesne, jejich počet po celou dobu 
prognózy bude nejméně o 38 % vyšší než v roce 
2015.  

 Jestliže strukturální změny u dětí a mláde-
že ve věku přípravy na zaměstnání budou vý-
razné, potom stejné změny na druhém konci 
věkové pyramidy v seniorském věku můžeme 
bez nadsázky označit za zásadní. V rámci celé 
kategorie seniorů pak nejdynamičtěji poroste 
skupina nejstarších občanů, osob ve věku 85 a 

více let bude v roce 2050 téměř pětinásobek v 
porovnání s rokem 2015.

 Dne 11. 4. se pod záštitami ministryně škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, 
hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Po-
korné Jermanové, radní Hl. města Prahy Jany 
Plamínkové a radního Středočeského kraje 
Věslava Michalika konala konference s výstiž-
ným názvem „Hrozby a příležitosti vzdělávání 
v pražském prstenci“. Konferenci pořádal Míst-
ní akční plán Dolnobřežansko ve spolupráci s 
MAP v ORP Říčany, Český Brod a Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav. Konference byla rozdě-
lena do tří bloků: BUDOU ŠKOLY BEZ UČI-
TELŮ? UŽ STAVÍME – STAČÍ TO ? VE DVOU 
LETECH DO ŠKOLKY? Shrnutí konference 
naleznete na stránkách www.map.ricany.cz v 
sekci aktuality.

 Kancelář projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Říčany, sídlí na MěÚ v Říča-

nech v budově C – Olivova 1800. Konzultace ná-

mětů v oblasti vzdělávání v ORP Říčany uvítají 

hlavní manažerka Linda Kůstková nebo Monika 

Žilková na 323 618 122 nebo map@ricany.cz.
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Domácí fotovoltaickou elektrárnu 
SOLAR KIT si můžete pořídit i vy!

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

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

Faktor 100
Jen klienti Invia.cz získají ke všem zájezdům 
ZDARMA unikátní připojištění, které Vám 

 nanční náhradu za 
zrušený zájezd v případě úpadku CK.

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

Recenze hotelů
Desetitisíce unikátních recenzí hotelů od 
našich zákazníků.

Největší cestovní agentura ve 
střední Evropě a autorizovaný 
prodejce zájezdů více než 300 
cestovních kanceláří, letenek 
do celého světa a ubytování 
v ČR i ve světě. Naše práce 
byla oceněna již desítkami cen 
v České republice i zahraničí.

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

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

Cestujete individuálně?
Na Vaše cesty Vám rádi zajistíme:

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

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

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

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

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

Největší cestovní agentura 
ve střední Evropě a autorizovaný 
prodejce zájezdů více než 300 
cestovních kanceláří, letenek 
do celého světa a ubytování 
v ČR i ve světě. Naše práce 
byla oceněna již desítkami cen 
v České republice i zahraničí.

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

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

Garance nejnižší 
ceny
Prodáváme zájezdy za stejné 
ceny jako pořádající CK.

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

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

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

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

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

Recenze hotelů
Desetitisíce unikátních 
recenzí hotelů od našich 
zákazníků.

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

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

Proč nakupovat
dovolenou v CA Invia Říčany

ZÁJEZDY OD VÍCE NEŽ 300 CK
NA JEDNOM MÍSTĚ

pobočka Říčany

Po – Pá: 9.00 – 18.00

So: 9.00 – 12.00

Říčany, 17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)

e-mail: ricany@invia.cz
Tel.: 323 602 240

Ke každému zájezdu dárek od našeho 
partnera puzzleshop.cz®

Tým EKOTECHNIK Czech vám 
navrhne řešení přesně na míru 
– počínaje projektem, finanční 
rozvahou s předpokládanou ná-
vratností investice až po realizaci a 
vyřízení potřebných administrativ-
ních úkonů. EKOTECHNIK Czech 
nabízí i vyřízení dotace a možnosti 
financování.

Pro koho je fotovoltaická elek-
trárna vhodná?
Pro rodinné domy všech katego-

rií a velikostí. Ideální je zejména v 
kombinaci s bazénem, elektrickým 
vytápěním, klimatizací nebo ohře-
vem vody na vytápění objektu.

Mám nárok na dotaci Nová 
zelená úsporám? Papírování 
a běhání po úřadech mě děsí a 
nemám na to čas. Na koho se 
mohu obrátit? 
Nic řešit nemusíte, vše vyřídíme 

za vás v rámci našich služeb. Pouze 
poskytnete nezbytné dokumenty, 
náš energetický auditor vyřídí po-

skytnutí dotace, která vám po do-
končení instalace přijde na účet.
Jak rychlá je návratnost investice 
do fotovoltaické elektrárny?
Fotovoltaická elektrárna Solar Kit 

představuje kvalitní produkt s mo-
derními technologiemi za dostup-
nou pořizovací cenu. V kombinaci s 
dotačním programem Nová zelená 
úsporám je tak návratnost investice 
velmi rychlá (cca. 5 - 8 let).

Rádi bychom k nákupu využili 
možnost financování. Je to 
možné? Neztrácím tím nárok na 
vyplacení dotace?
Ano, na pořízení fotovoltaické 

elektrárny Solar Kit nabízíme rov-
něž výhodný úvěr, kterým lze pro-
financovat až 100 % pořizovací 
hodnoty. Na získání ani následné 
vyplacení dotace nemá úvěr žádný 
vliv.

Lze připojit elektrárnu bez sou-
hlasu provozovatele distribuční 
soustavy?

Ano lze, se dvěma podmínkami. 
První podmínkou pro tzv. “zjed-
nodušené připojení” je vystavení 
zprávy od autorizované osoby, 
dokládající, že síť v dané lokalitě 
splňuje technické požadavky PDS 
(limitní hodnoty impedance v síti 
odpovídají hodnotám dané vy-
hláškou). Druhou podmínkou je, 
že elektrárna připojena v tomto 
režimu, nebude dodávat elektřinu 
do distribuční soustavy. Případné 
přetoky budou pokutovány. Jednou 
z možností jak zabránit přetokům 
je instalace zařízení omezující pře-
toky (např. Watt router, případně 
instalace měniče, který je vybaven 
funkcí zamezující přetokům).

Jaká je základní pořizovací cena 
domácí fotovoltaické elektrárny?
Pořizovací cena základního ba-

Chcete ušetřit za spotřebu elektrické energie? Uvažujete, že si pořídíte do-
mácí fotovoltaickou elektrárnu, ale nevíte jako na to? Veškeré informace a 
kompletní servis vám poskytne společnost EKOTECHNIK Czech, která se 
v oblasti fotovoltaické energie pohybuje více než 10 let. Nabízí zkušenosti 
s vývojem a výstavbou rezidenčních i komerčních fotovoltaických instalací 
po celé České republice i v zahraničí - Velké Británii, Rumunsku, Turecku, 
Maďarsku, Rusku, Kazachstánu a na Ukrajině.

líčku Solar Kit 2000 je 121 900 
Kč (před dotací). Cena po dotaci  
61 900 Kč.

Společnost EKOTECHNIK 
Czech, s.r.o., Branická 69/66

Praha 4, tel.: 777 919 622, 
774 414 722, 775 585 997, 

email: info@solar-kit.cz 
www.solar-kit.cz

Proč si pořídit domácí solární 
elektrárnu?

 Umíme vyřídit dotační program 
Nová zelená úsporám.

 Cena klasicky vyráběné energie 
bude neustále stoupat.

 Pro provoz není potřeba téměř 
žádná údržba.

 Fotovoltaické systémy jsou bez-
pečné a vysoce spolehlivé.

Výstavba nových nízkoenerge-
tických domů v atraktivní oblasti 
Herink – Slunečná stráň II po-
kračuje podle plánu a o kvalitní 
bydlení na této dobré adrese je 
velký zájem. 
„Naším cílem je, aby lidé, kteří 
si koupí naše nízkoenergetické 
domy, bydleli kvalitně a s co 
nejmenšími náklady za spotřebu 
energií. Proto chceme našim 
klientům mimo jiné nabízet i 
možnost instalace solárních 
panelů. Naším partnerem se 
stala společnost EKOTECHNIK 
Czech, která je zárukou kvality 

a profesionality. Přijďte si k nám 
do kanceláře vybrat svůj nejhezčí 
dům – rádi vám sdělíme všechny 
potřebné informace,“ říkají 
zástupci developerské a investič-
ní společnosti FURUD a.s., která 
má obchodní kancelář v OC 
Lihovar v Říčanech. 
  
Projekt zahrnuje celkem 68 domů 

o velikostech 4+kk a 5+1 na po-
zemcích od 600 m2. Jde o osvědče-
né montované rodinné domy typu 
bungalov za velmi příznivé ceny. 
Vybírat můžete celkem z 11 typo-
vých rodinných domů! V součas-

né době dokončujeme inženýrské 
sítě, včetně veřejného osvětlení, 
chodníků a komunikací s finálním 
povrchem. Nemůže se tedy stát, že 
po nastěhování do svých nových 
domovů lidé budou několik let 
jezdit po nedokončených cestách. 
„Přijďte si k nám do kanceláře vy-
brat „svůj“ dům – ať už k bydlení 
nebo jako investici.“

 Společnost FURUD a.s. svým 
klientům nabízí možnosti výhodné-
ho financování. 

 Nabízené montované domy mají 
energetickou třídu B a splňují vy-

soké standardy. Stále sledujeme 
novinky na trhu a naše domy vylep-
šujeme a modernizujeme.

 První domy budou dokončeny v 
tomto roce.

Solární panely se objeví i na nízkoenergetických domech 
v Herinku – v nově budované lokalitě SLUNEČNÁ STRÁŇ II

FURUD a.s., Centrum Lihovar 
Barákova 237, Říčany
tel.: 731 777 654
e-mail:prodej@furud.cz
www.furud.cz
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I vaše dítě může zažít dobrodružství 
 s kocourkem Mikešem aneb
letní prázdniny v Mikešově školce

Milí rodiče, přemýš-
líte   nad tím, jak zajis-
títe svým dětem skvělé 
prázdniny, když vy musí-

te být v práci?! Svěřte je do Mikešovy školky v Tehově, která je tu pro vás již 
deset let. I na letošní prázdniny jsme  připravili originální tématické týdny, 
kterými bude děti provázet kocour Mikeš.
 Nebudou chybět dobrudružné výpravy, výlety, legrace, sportování, tvoře-

ní, zvídavé úkoly a samozřejmě koupání v našem bazénu. 
Těšíme se nejen na „naše“  děti ze školky, ale i na ostatní kamarády a sou-

rozence. 
Více o programu se dozvíte na www.mikesovaskolka.cz
Tel.: 602 277 489

Autopojištění Generali se nyní postará nejen o opravu vašeho auta, ale při vážném 
úrazu i o rychlý návrat do normálního života řidiče a celé posádky. Nové pojištění 
poúrazové péče po dopravní nehodě vám zajistí odborný dohled nad průběhem 
léčby, posudek druhého lékaře a umístění do špičkových rehabilitačních zařízení, 
lázní či plastickou chirurgii, včetně úhrady nákladů.

generali.cz

poúrazovou péči ano.

Nadstandardní

Jízdu bez nehod vám nezajistíme.

POJIŠTĚNÍ POÚRAZOVÉ PÉČE 
PO DOPRAVNÍ NEHODĚ

již od 1 Kč/den

Dobré uzeniny, takové jaké mají být Nabízíme kurzy na všechna řidičská oprávnění, 
rekvalifikační kurzy a jízdy po Praze

„Na všechny výše uvedené skupiny nabízíme i 
kondiční jízdy. Chodí k nám nejen maminky na 
mateřské dovolené, které se bojí jezdit nebo po-

třebují naučit parkovat, ale také řidiči autobusu, 
kteří si po letech přestávky přestali vě-

řit,“ říká majitel autoškoly. „Mno-
ho zájemců ani netuší, že výcvik 

na nákladní automobil či na 
autobus lze absolvovat jako 
rekvalifikační kurz ve spolu-

práci s Úřadem práce. Na bližší 
informace se přijďte informovat 

k nám do kanceláře. Rádi vám po-
radíme.“

Pomůžeme vám získat profesní průkaz tzv. 
profesák
Zajistíme vám vstupní školení, rozšiřující i pra-

videlné školení řidičů profesionálů. Školení řidi-
čů probíhá v akreditovaném školícím středisku. 
Jste držitelem oprávnění pro skupinu C nebo D 
a nemáte stále profesní průkaz řidiče nebo vám 
propadl? Rádi vám poradíme, jak ho získat za 
co nejvýhodnějších podmínek, např. formou 
pravidelných ročních školení.
Školení řidičů - referentů
Toto školení musí mít podle zákoníku práce 

všichni, kteří při výkonu zaměstnání řídí slu-
žební vozidlo.

Vrácení řidičského oprávnění
Pokud vám byl udělen zákaz řízení nebo jste 

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

Autoškola Kuky Říčany, Černokostelecká 
526/55a, tel.: 606 907 544,  776 786 231,
www.ridicak-ricany.cz, 
e-mail:  autoskola@ridicak-ricany.cz, 
úřední hodiny: pondělí 16:00 - 18:00 hod, 
středa 14:00 - 18:00 hod. 
Ostatní časy individuálně po telefonické 
dohodě.

Autoškola KUKY v Říčanech s více než 
patnáctiletou zkušeností v oboru nabízí 
možnost získat všechna řidičská 
oprávnění A, B, C, D, E, T. Naučíte 
se jezdit s osobním či nákladním 
automobilem, s přívěsem, 
autobusem nebo traktorem. 
Výuku a výcvik můžete 
absolvovat v běžných kurzech, 
formou individuálního studijního 
plánu či rychlokurzem. Veškeré 
školné je možné platit na splátky bez 
navýšení. 

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

Řidičský 
průkaz 

za vysvědčení 
nebo maturitu – 

skvělý dárek 

Co si budeme povídat, mít 
„svého“ řezníka se cenilo již 
v minulosti. Uměl poradit s 
výběrem a pro své zákazníky byl 
také zárukou kvality a čerstvosti 
nabízeného zboží. Na tuto tra-
dici úspěšně navázala již před 
lety Zámecká výrobna uzenin v 
Modleticích, v jejímž čele stojí 
Zdeněk Novák.

Zákazník musí mít na výběr a 
být spokojený
Není to jen fráze, ale ověřená re-

alita - jen spokojený zákazník se 
totiž rád vrací. Aby to tak bylo, je 
však třeba spousta práce. V Zá-
mecké výrobně uzenin začíná pra-
covní den již kolem čtvrté ráno; 
expedicí výrobků do supermarke-
tů, obchodů, restaurací ale i čtyř 
podnikových prodejen v Újezdu 
nad Lesy, Kostelci nad Černými 
lesy, na Chmelnici na Koněvově 
ulici na pražském Jarově a do ne-
mocnice v Motole. Tím však výčet 
nekončí. Firma své výrobky, ale i 
polévky či guláše dodává také do 

jídelen či zdravotnických zařízení. 
A kolik to tedy představuje masa a 
uzenin? Denně se expedují zhruba 
dvě tuny masa, asi 600 kilo kuřat a 
na osm tun nejrůznějších uzenin.
Základ je kvalita a osvědčené 
receptury
Uzeniny se v Modleticích vyrábí 

především z masa od českých cho-
vatelů. Důraz je kladen na kvalitní 
suroviny a jejich zpracování. I díky 
tomu a následné trvalé oblibě u 
zákazníků získaly masné výrobky 
tepelně opracované certifikát regio-
nálního produktu - značku ZÁPRA-
ŽÍ originální produkt®. K těm nej-
známějším patří tzv. zámecká řada 
uzenin s vyšším podílem masa, ruč-
ně špejlované jitrnice nebo Říčan-
ské klobásy. Světlá tlačenka spe- 
ciál je pak zařazena i mezi výrobky 
označené certifikátem Klasa.

Zámecká výrobna uzenin 
spol. s.r.o.
Modletice č. 1, Říčany
Tel.: 323 637 083
www.novak-uzeniny.cz

Česká firma 23let na trhu Poptávky zasílejte na e-mail: 
pk-podlahy@seznam.cz

www.noveinteriery.cz

Dodáváme a montujeme interiérové dveře 
a obložkové zárubně firem PORTA DOORS a DRE. 

DOPRAVA BENEŠOV A OKOLÍ ZDARMA 

JSME VÁM K DISPOZICI NA TEL.: 604 941 123

Lepené i zámkové vinylové 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

Vinylové Podlahy
Dřevěné Podlahy
Laminátové Podlahy
Korkové Podlahy
Přírodní Linoleum
Pvc
Koberce
Plovoucí Podlahy

Uvedené akce nelze kombinovat s dalšími slevami. 

Pojištění poúrazové péče po dopravní nehodě 
nabízí pojišťovna GENERALI jako jediná v ČR. 
Přijďte se informovat na pobočku v Říčanech.

Kde nás najdete: Masarykovo nám. 64/29, Říčany,  
mobil: 734 256 779, e-mail: izabella_halla@generali.cz
www.generali.cz 
Pobočka otevřena: Po, ÚT, ČT: 8.30 až 16.30 hod., 
ST: 14.00 až 18.00 hod., PA: 8.30 až 10.30 hod.
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Zahájení hlavního programu v 16.00 hod., vystoupení hudebních skupin:

Z HECU
FUSION EICHLER TRIO

PAVEL PETRAN A KAPELA
PANKIX

PROJEKT 76

v sobotu 20. května 2017
Masarykovo náměstí v Mnichovicích

 

14:00                      Zahájení programu
14:00-14:10                  Vystoupení MŠ Mnichovice
14:10-14:30                  Taneční skupina Podkovička Mirošovice a roztleskávačky
14:30-15:45   Vystoupení ZŠ Mnichovice
15:45-16:00   Vystoupení  taneční  skupiny Team GJ

Prodejní stánky a stánky s občerstvením. 
Stánky s domácími koláči a buchtami – výtěžek bude věnován na MŠ Mnichovice, 

ZŠ Mnichovice a Dětské centrum Strančice

Během celého odpoledne bude probíhat dobročinný bazar, antikvariát, burza starých hraček, 
pohledů a známek. Výrobky, zboží a hračky do dobročinného bazaru a antikvariátu je možné předat 

do TIC Mnichovice v otevírací době Po-Pá 8:00-12:00 , 13:00-17:00, So- 8:00-12:00

Potravinářské výrobky a cukrovinky je možno předat v den konání akce tj. v sobotu 20. května 2017 
od 13.00 hod.  na prodejní stánek na Masarykově nám. 

Těšíme se opět na tradiční domácí pečivo, které bude prodáváno ve stáncích.

Akci pořádá Město Mnichovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mnichovice, Hasičským sborem, 
Komunitním centrem  Palouček, Spolkem ROSa, Spolkem Mnichovický Rynek, 

Táborovým spolkem  Kormidlo a Klubem seniorů Mnichovice a okolí.

Zisk je určen pro mnichovickou školu a školku a opětovně i letos naše děti chtějí pomoci 
i jiným dětem a to Dětskému centru Strančice. 

Mediální partner: Rádio Blaník. 

Město Mnichovice děkuje všem sponzorům, 
bez jejichž přispění by se Kramaření neuskutečnilo

Program:

PŘIJMEME
 ŠIKOVNÉHO AUTOMECHANIKA

POŽADUJEME : 
 ŘP sk. B - TRESTNÍ BEZÚHONNOST 
 POUZE VÁŽNÍ ZÁJEMCI, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ VYDĚLAT PENÍZE 

A BAVÍ JE OPRAVOVAT AUTOMOBILY. 
 SAMOSTATNOST 
 PRAXE V OBORU NUTNÁ 

NABÍZÍME : 
 DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY 
 PLAT 25 000 - 35 000 Kč PODLE VÝKONU
 PROFESIONÁLNÍ ZÁZEMÍ - SLEVA NA FIREMNÍ ZBOŽÍ 

NÁPLŇ PRÁCE : 
 OPRAVY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ VČETNĚ DIAGNOSTIKY 

VOLEJTE NA tel. č.: 777 334 883 

JULY 2017 
SUMMER SCHOOL

Přihlášku a další informace najdete na: www.magic-hill.cz

Je Ti mezi 4 a 10 lety, chceš trávit prázdniny 
zajímavě a ještě si procvičit anglický jazyk?
Zveme Tě i Tvé sourozence a kamarády na 
prázdninovou školu Magic Hill.

V měsíci červenci můžete strávit týdenní 
turnusy v krásných prostorách nové školy 
s česko-anglickým programem a spoustou 
zajímavých témat.

Kde:
Základní škola Magic Hill, Mánesova ul., Říčany

Kdy:
Červenec 2017 denně od 8:30 do 17 hod.

Turnusy jsou týdenní: 
3.-7.7., 10.-14.7., 17.-21.7., 24.-28.7.2017

Program:
Celodenní dvojjazyčný program pod vedením 
zkušených učitelů Magic Hill a rodilých mluvčích, 
výlety, výukové aktivity, hry, program na zahradě 
školy.

Celodenní strava (2x svačina, oběd, pitný režim).

Cena za týdenní turnus:
4150 Kč (týden 3.-7.7.2017 – 2950 Kč), sleva 10% 
na druhého sourozence a v případě účasti na 
3 a více turnusech.

Nejnovější a nejmodernější technologie v kraji!

ÚVT s.r.o., 
stabilní společnost 

s osmnáctiletou 
tradicí, 

přichází nyní i k Vám 
s nabídkou kvalitní 

a skutečně 
fungující sítě 

se stálým technickým 
dohledem 

týmu profesionálů!

Při přechodu 
od jiného 

poskytovatele 
dostanete internet 

po dobu 
výpovědní lhůty 

zdarma.

S výběrem 
nejlepšího tarifu 

pro Vaše 
potřeby 

Vám rádi 
poradíme.

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

OPTICKÉ
PŘIPOJENÍ

DIGITÁLNÍ
TELEVIZE

KVALITNÍ
PODPORA

299,- Kč

za měsíc

227 023 023 www.uvtnet.cz

Ceny tarifů již od

2016_A5sirka.indd   1 6/21/16   11:41 AM

            LITE TRACK 50-30

         Tel.: 777 322 134

DRCENÍ SUTÍ 
BETONU NA VAŠÍ 
STAVBĚ 
VČETNĚ OBSLUHY. 

PRONÁJEM DRTIČE 
BEZ OBSLUHY.

PRODEJ SUŤOVÉHO A BETONOVÉHO 
RECYKLÁTU.

Témata v Magic Hill vybírají vyu-
čující úměrně rozumové vyspělosti 
žáků a vždy podle zásad prožitkové 
pedagogiky.  Zde je několik příkla-
dů aktuálních témat probíraných 
při výuce :

Projekt v 1. třídě 
Co se stalo za mého života 
Schopnost prvňáků vnímat čas a 

příčinné souvislosti je ještě závislá 
na zcela konkrétních představách, 
proto byl jejich historický projekt 
orientován na léta 2009-2017, 
tedy období od jejich narození do 
současnosti. Žáci z připravených 
pracovních listů četli a společně 
zaznamenávali hlavní události z 
oblasti politiky, přírody, vědy a kul-

tury - vždy pro každý jednotlivý rok. 
Nakonec společně vytvořili časo-
vou osu. 
Projekt ve 3. třídě 
Staré civilizace 
Třetí třída vytvářela kartonové 

modely podle informací, které žáci 
nastudovali z jednoduchých dět-
ských knížek v angličtině. Výstu-
pem byla výstava, na které nechy-
běly pyramidy, Koloseum, řecký 
chrám, vikingské lodě a další. K 
exponátům žáci připojili písemný i 
ústní výklad pro návštěvníky z řad 
rodičů  a spolužáků.  
Projekt v 5. třídě
Případ Milady Horákové 
Do obtížného tématu se pusti-

la pátá třída – děti nastudovaly  

Historie v Magic Hill ožívá
Učení v základní škole s rozšířenou výukou jazyků Magic 
Hill v Říčanech je založeno na prožitku dětí. Učebnice tu žáci 
příliš nepoužívají, zato pracují s různými zdroji, při studování 
historických událostí pátrají v dobových dokumentech, dotazují 
se pamětníků, hledají v archivech, na internetu a využívají 
bohatého fondu školní i městské knihovny. Vyučující dětem látku 
pouze nudně nevykládají, ale povzbuzují je klást otázky, nutí je 
přemýšlet, hledat odpovědi a utvářet si vlastní názor.

z dobových zdrojů dostupných na 
internetu průběh vykonstruované-
ho procesu s JUDr. Miladou Ho-
rákovou, domluvily se na scénáři, 
zajistily si kulisy a kostýmy a nato-
čily vlastní rekonstrukci událostí ve 
formě černobílého dokumentu. Ten 
můžete nalézt na webových strán-
kách školy.
Projekt v 6. třídě
Zámořské objevy Kryštofa 
Kolumba 

Kolumbus hledal pro uskutečně-
ní svých smělých plánů finanční 
zdroje na výpravu dlouhých 18 let. 
Také děti z Magic Hill vytipovaly a 
oslovily sponzory z Říčan a okolí a 
získaly podporu pro plavbu na pro-
najaté plachetnici z jednoho (ev-
ropského) břehu slapské přehrady 
na druhý (indický, resp. americký). 
K tomu natočily soundtrack podle 
filmu 1492: Dobytí ráje. 
    

Máte na výběr!
Chcete, aby se vaše děti vzdělávaly obdobným způsobem? Nebo 
spíše preferujete pečlivé výpisky do sešitu a výklad učitele?  
V Říčanech máte na výběr…
www.magic-hill.cz

Projekt ve 3. třídě - Staré civilizace 

Projekt v 1. třídě - Co se stalo za mého života 

Projekt - Objevy Kryštofa KolumbaProjekt v páté třídě  - Případ Milady Horákové
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777 035 666

ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

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

Přijmu brigádníka 
na červenec -  večerní úklid 

v Průhonicích.
Požaduji spolehlivost, pečlivost.

Kontakt: 605 215 094.

Nabízíme vlastní dopravu, 
podle přání zákazníka materiály dovezeme. 

BETON, PÍSKY, DRTĚ, KAČÍRKY
po-pá 7-16.30 h,  so 7-12 h

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

kamenictvijordan@seznam.cz

„Užij si tenis!“
TENISOVÝ SERVIS PRO VŠECHNY!

Tel.: 603 912 771
Email: jan.storch@centrum.cz

JAN ŠTORCH
tenisový trenér

Koupím malotraktor 
VARI-TERRA i v horším stavu, 

za rozumnou cenu. 
Tel.: 722 422 223

ZŠ Strančice přijme od srpna 2017 učitele/učitelku pro výuku 
matematiky, přírodopisu, fyziky, ICT , VV a HV 

na 2. stupni na plný, nebo částečný úvazek. 
* Velmi rádi přivítáme i studenta/studentku posledního ročníku 
příslušného oboru, absolventy i důchodce.
* Výborné dopravní spojení díky vlaku.
* Nabízíme perspektivní zaměstnání a případné 
prodloužení smlouvy, příjemné přátelské prostředí 
v nově postavené budově, možnost seberozvoje, 
uplatnění vlastní kreativity a podporu kolegů.
* Životopis zasílejte na info@skolastrancice.cz. nebo kontaktujte 
Mgr. Schejbalovou, tel.: 734 445 650.

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

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

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

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

Tel.: 603 329 940

ZŠ Stříbrná Skalice, okres 
Praha východ, přijme 
od šk. roku 2017/2018 

kvalifikovaného učitele/ku 
pro 1. stupeň, 2. stupeň - ČJ

a asistenta pedagoga. 
Nabízíme: práci v malé škole v 
klidném prostředí a služební 
byt. Kontakt: tel. 739 455 077, 

CV na e-mail:
boubinova@zsskalice.cz.

Německý ovčák štěňata s PP celočerná a tmavě vlkošedá. 
Říčany u Prahy - odběr začátkem června.

Tel. 733 676 172

Uchovejte si hezké 
chvilky navěky

Čištění klimatizace za 399 Kč
od 1. 3. do 31. 5. 2017

Renault doporučuje

RENAULT SERVIS 5+. Řešení pro starší vozidla Renault.

Uvedená cena je včetně DPH. Kompletní jarní nabídku žádejte u svého prodejce Renault.

JMÉNO DEALERA
adresa dealera
adresa dealera

Servis 5+
Řešení pro starší vozidla Renault

servis5plus.cz

                                                                                                                             Tel: 323 601 185 

Hledám pro osobní potřebu 
ŠIKOVNOU ŠVADLENU s 

možností docházky do domu - 
po dohodě. Mnichovice. 

Tel.:  606 470 756

VÝMĚNA SKEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČENÍ VOZU 

ZDARMA

210x100x5
2730



210x100x5
2730

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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Nabízím provedení drobných 
zahr. prací. Sekání trávy, 

úpravy záhonů apod.
Tel č. 721721270

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

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

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

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

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

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

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

  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
SLEVA 15%, uveďte heslo Zápraží

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

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

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

Pelety ⌀ 6 mm

RODINNÉ 
MALÍŘSTVÍ & LAKÝRNICTVÍ

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

www.malirirodina.cz
Realizujeme velké i malé zakázky,
čistota a profesionalita při práci je

 u nás samozřejmostí.

ZŠ VELKÉ POPOVICE přijme 

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

www.zsvelkepopovice.cz 

tel.: 605 865 712

MOTOSHOP
Mukařov - SrbínOtevírací doba

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

www.mefo.cz
Tel: 736 452 405

(směr Ondřejov)

 
DOVOZ VODY/ ODVOZ 

ODPADNÍCH VOD 
(jímky, fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 
Tomáš Rychta – Štíhlice

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

 

PRONTO Říčany          Vybavení koupelen & vzorkovna
VODA – TOPENÍ – KANALIZACE

Plánujete novou koupelnu?
Můžete ji mít od nás!

Slevy z doporučených cen až 34 %.

LEPŠÍ
LUXUSNÍ
KLASICKOU

Rychlé dodávky koupelnového zařízení.
Doporučíme kvalitní montážníky.

PRONTO ŘÍČANY DODÁVÁ TOPENÁŘSKÝ A INSTALATÉRSKÝ 
MATERIÁL NA HRUBOU STAVBU I KONEČNOU KOMPLETACI
Říčany, Černokostelecká 152/62      Po-Pá 7:30-17:00 h     So 8:30-12:00 h      tel.: 323 602 235

www.pronto-ricany.cz

MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

MALÍŘI

tapetáři

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

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.comcz

MŮJ TRÁVNÍK

Hotel Samechov – školicí 
středisko 

www.hotelsamechov.cz
Přijme  KUCHAŘE/KU na HPP 

   (stravování je pouze pro firemní 
akce a předem objednaná jídla)

 SERVÍRKU 
pro konferenční centrum hotelu 

na HPP/ částečný PP
Nabízíme dobré finanční 

ohodnocení, flexibilní prac. dobu, 
možnost ubytování ad. benefity. 

Praxe v hotelovém provozu vítána.
Informace: Miluše 

Puškařová,reditelka@samechov.cz, 
nebo mob.: 603 228 052 

Soukromá MŠ v Choceradech 
nabízí místo na HPP kvalifikované 
učitelce, angličtina na min.středně 
pokročilé úrovni podmínkou, plat 
22-2 4000 Kč podle získané praxe. 
Kontakt p. Lightburn 775 614 778.

přijme kolegu na pozici

MONTÉR - ELEKTRIKÁŘ
Požadavky: vyuční list v oboru, praxe min. 3 roky, 
ŘP skupiny B, platná vyhláška č. 50, nástup ihned

Náplň práce: montáže garážových vrat, bran, 
venkovních rolet a žaluzií

CV zašlete na e-mail chocholacek@rollo.cz , info na tel.: 602 778 731

www.rollo.cz

přijme 
PEČOVATELE / KU
Výborné platové podmínky, 

dotovaná strava,
malý kolektiv, 

domácí prostředí.
Pečovatelský kurs výhodou, 

ale i možnost zaučení.

Info na tel.: 603 113 771 

DOMOV 
SENIORŮ
SVĚTICE

PRODEJCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Do našeho týmů pracovníků

hledáme prodejce náhradních dílů.

Náplň práce:
Správa e-shopu (zadávání dat, focení 

dílů atd.), vyřizování objednávek 
– příjem, balení, komunikace se 

zákazníky, práce ve skladu – zakládání 
zboží, úklid skladu atd.

Požadujeme:
Pracovitost, selský rozum,

práci s PC (zejm. Internet, MS Excel),
znalost oboru je výhodou (nikoliv 
podmínkou), dobré komunikační 

schopnosti, schopnost práce v týmu.
Nástup možný ihned.

V případě Vašeho zájmu prosím, 
pošlete svůj životopis na 
PetrNemrava@seznam.cz

tel.: 603 213 588
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TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

www.oploceni-ploty-pletivo.cz

garážová vrata

předokenní rolety

vjezdové brány

venkovní žaluzie

ěnlp ýv évotolp

Říčany 774 224 878
ricany@rollo.cz

... pro Váš dům přímo od vý robce

www.rollo.czwww.rollo.cz

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo se seznámit s legendou? Přijďte si užít skvělý 
den pro malé i velké motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA 4×4 v čele s vozem KODIAQ. 
Navíc Vás čeká soutěž o model ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Oficiální partneři projektu:

ZKROŤTE SMEČKU
Dny testovacích jízd ŠKODA 2017

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO, 
OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TUkas a.s.
K Hrušovu 344
102 00  Praha
Tel.: 267 229 310
www.tukas.cz

Těšíme se na Vás:

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

10. 6. 2017
U Hřiště, Struhařov

Untitled-402   1 27.4.2017   14:58:26



montované
domy

již od 119 000 Kč

Navštivte naše ukázkové centrum
U Mototechny, 251 62 Tehovec (Říčany u Prahy)
exit č.12 z D1, dále sjezd 300m před Mukařovem

Po - Pá: 10 00 hod. - 16 30 hod.
So - Ne: 10 00 hod. - 16 30 hod. (bez obchodníků)

840 810 810
praha@hobbytec.cz


