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Do Pizza Barino v Říčanech si mů-
žete zajít na čerstvou pizzu, kterou 
vám zabalí i s sebou. Ale můžete zde 
koupít i domácí předpečenou šokově 
zmraženou pizzu do mrazáku. 
Více info na str. 24

SKC Ondřejov pořádá 3. ročník 
turnaje v boxu Ondřejovská 
rukavice 17. června  od 19 hod. 
Přijďte fandit ondřejovským 
boxerům.

Senohrabský 
triatlon 
pro děti 
se koná 
18. června
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TRE NAZIONI… UNA MUSICA!!!
V letošním roce bylo překrásné 
toskánské město Pistoia vyhlášeno 
Evropským městem kultury 
2017. Proto se během celého 
roku uskutečňuje v Pistoi mnoho 
kulturních a společenských událostí.
Jsme rádi, že právě ZUŠ Říčany měla 
možnost zúčastnit v rámci projektu  
Pistoia – Evropské město kultury 
2017 velkého mezinárodního setkání 
mladých muzikantů  3 evropských 
zemí ,,TRE NAZIONI… UNA MUSICA“. 

Hlavním organizátorem byla italská Associa-
zione Musicale "MaBerliner" Onlus a její prezi-
dentka paní Rose Lorena Polimeni. Účastníky, 
spolu s Komorním orchestrem ze ZUŠ Říčany 
(ČR), byl orchestr Grenzenloss ze  Zittau (Ně-
mecko) a domácí orchestr MaBerliner (Itálie).
První společná schůzka organizátorů projektu 

ze tří evropských zemí proběhla v dubnu 2016 

v německém Zittau. Pak už nastala fáze ročních 
intenzivních příprav, které vyvrcholily 17. – 23. 
4. 2017 úžasným hudebním setkáním více než 
100 mladých muzikantů v Toskánsku. 
Na dvou koncertech se na pódiu sešlo 109 mu-

zikantů ze tří zemí, kteří předvedli publiku, pod 
taktovkou vynikajícího dirigenta Riccarda Cirri, 
náročný program; zazněly skladby A. Michny  
z Otradovic, W. A. Mozarta a L. van Beethove-
na. Vrcholem programu byla Symfonie č. 8 Ne-
dokončená od F. Schuberta, a protože jsme byli 
v Itálii, nechyběla ani Marcia trionfale dell'Aida 
od G. Verdiho. 

Koncertům samozřejmě předcházely intenzivní 
zkoušky nejprve samostatné v jednotlivých ze-
mích, později společné v Itálii.
Italští organizátoři pro nás připravili nezapo-

menutelný týden, plný výletů a překvapení. Ne-
lze ani popsat, jak to byl skvělý týden!

Navštívili jsme Florencii, Pisu, Sienu, překrás-
ný anglický park Villa Demidoff, podzemí Pis-
toi, středověkou lékařskou univerzitu, zazpívali 
nám toskánští myslivci, kteří pro nás připravili i 
typické toskánské jídlo… každý den byl plný zá-
žitků, no prostě skvělá akce ve více než přátelské 
atmosféře, plná překrásné muziky.
Poděkování patří Rose Loreně Polimeni, Ric-

cardovi Cirri, Jitce Adamusové, Josefu Brázdo-
vi, Haně Javorské a Jiřímu Odcházelovi, dětem 
a rodičům jak z české tak i italské strany, panu 
řediteli Svenu Rösselovi z hudební školy v Zittau 
a  také městu Říčany, za finanční podporu celé 
akce. 
Atmosféru celé akce vystihnou asi nejlépe foto-

grafie.

Těšíme se na setkání v příštím roce v České re-
publice - v Říčanech.
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

STAČÍ MÁLO, ABYSTE ZÍSKALI HODNĚ. PROSTORU.
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Třetí ročník Akademického 
multižánrového festivalu 
A-fest in Park se koná 
v neděli 25. června 2017 
v Průhonickém parku 
a zámku.

Akademie věd ČR společně s Botanickým 
ústavem AV ČR Vás srdečně zvou na neděli  
25. června 2017 do krásných prostor parku  
a zámku v Průhonicích. V době od 11 do 20 h se 
zde uskuteční 3. ročník Akademického multi-
žánrového festivalu A-fest in Park a zároveň  
s ním také 4. ročník Vědeckého treku, v rámci 
něhož jsou pro zájemce připravena nejen stano-
viště s úkoly, ale také se všichni mohou seznámit 
s přístroji a metodami, které používají vědci  
z Botanického ústavu AV ČR. 
A-Fest in Park je určený převážně amatérským 

hudebním uskupením; návštěvníci se mohou tě-
šit na pestrou paletu žánrů od vážné hudby přes 
bluegrass, jazz až po funky, rock či death metal. 

Na třech podiích se každý rok představuje tři 
desítky kapel. Podmínkou účasti je, že alespoň 
jeden člen hudebního tělesa musí být pracovní-
kem Akademie věd ČR. Během dne se tak budete 
moci vydat na cestu napříč různými hudebními 
žánry, a navíc, pro malé i velké diváky budou při-
praveny i hudební a taneční workshopy.

Občerstvení zajistí mj. i nekuřácká a bezba-
riérová zámecká kavárna Taroucafé. Vstupné 
na obě akce je v ceně vstupenky do Průhonic-
kého parku.

A-FEST IN PARK
Akademický multižánrový 
hudební festival

Vážení čtenáři,
informace resp. zpráva bývala zajímavým artik-
lem již v dávné minulosti, ale ve smyslu prodejní-
ho zboží jsme ji začali chápat v okamžiku vzniku 
knihtisku a následného rozvoje žurnalistiky. Zá-
jem zajistil stálý běh poptávky a nabídky, což se 
nezměnilo ani dnes.
My jsme proto rádi, že máme věrnou čtenářskou 

obec, a že naším prostřednictvím lze každý měsíc 
získávat zajímavé tipy a informace.  A protože je 
tady konečně léto (za pár dní nejen kalendářní, 
ale již i podle samotného, doposud vrtošivého po-
časí), tak s ním přichází spousta kulturních akcí 
a dalších aktivit všeho druhu. Vydejte se proto za 
hudbou třeba na Sázavu nebo do Průhonic, při-
pravte se na výlety či akce s grilováním, a hlavně 
nezapomeňte na děti, pro které je tento měsíc 
zvlášť významný. 
Za celý kolektiv Zápraží přeje krásný červen
Alena Kvasničková, manažerka  inzerce



ZAPRAZI.EU | 54 | ZAPRAZI.EU

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

+ DÁREK 
PRO VÁS

360 minut 
do aquaparku

                  LETNÍ
                            PERMANENTKA

aquapalace.cz

f i t n e s sf i t n e s s

Dobrobazar v Čestlicích
V neděli 18. června se ve farní zahradě v Čestlicích koná 12. ročník 

Dobrobazaru. Nákupem rozmanitého zboží podpoříte organizace, 
které lidem na sklonku života umožňují zůstat v domácím prostře-
dí, a to Cestu domů a Hospic knížete Václava. Doprovodný program: 
hudba, soutěže pro děti, dražba, stánky s občerstvením, kadeřnictví.  
Předměty do prodeje můžete nosit do pátku 16. června denně 
po 18. hod. na čestlickou faru.

Ačkoliv jsou bratři Malinové „sta-
ří“ dobří muzikanti, dohromady 
začali vystupovat  teprve před sed-
mi lety a koncertů bylo ze začátku 
jako šafránu. Nadšené ohlasy fa-
noušků si však vynutily, aby bratři 
Malinové i přes časové vytížení vy-
stupovali častěji. Jejich tour sklízí 
úspěchy po celé republice, takže si 
koncert v Ondřejově rozhodně ne-
nechte ujít. 
Kdo dal první impuls k založení 
kapely?
„Kapela vznikla vlastně díky našim 

kamarádům, se kterými se schází-
me každého 25. prosince v hospodě 
Na Ostrovech, kde muzicírujeme  
a pro potěšení hrajeme naše oblíbe-
né písničky, na nichž jsme vyrost-
li,“ říká „nejmladší brácha“ Josef 
Malina.  „Historicky první vystou-
pení Malina Brothers se uskuteč-
nilo na hudebním odpoledni Hro-
novské slunce v rámci divadelního 
festivalu Jiráskův Hronov v roce 
2010. Kamarádi nás přesvědči-
li, abychom tam zahráli písničky, 
které hráváme v hospodě. Otázku 
koho si vypůjčit na kontrabas nám 
pomohl rychle vyřešit náš kamarád 
Pavel Peroutka. Vystoupení mělo 
takový ohlas, že jsme začali vážně 

přemýšlet o nějakém častějším vy-
stupování. No a dnes už chystáme 
třetí desku a jedeme šesté turné.“
Jak si užíváte turné? Nabíjejí vás 
koncerty? 
Každé turné se připravuje mini-

málně osm měsíců dopředu. Když 
už vyjedeme, užíváme si pohodu  
v kapele, skvělý zvuk, o který se nám 
stará náš kamarád Chris Schutt,  
a samozřejmě neopakovatelnou 
atmosféru. Baví nás i to cestování. 
Člověk projede kus republiky. To 
byste nevěřili, co je u nás bazarů, 
starožitnictví a vetešnictví! Ještě 
že kluci sbírají malé předměty jako 
skleněné frťánky nebo staré skle-
ničky a ne třeba starožitné židle. 
Užíváme si různorodost prostorů, 

kde hrajeme. Například Znojmo 
má nádherné secesní divadélko, 
jako vystřižené z nějaké disneyov-
ské pohádky. Když se sejde pěk-
né prostředí, příjemný pořadatel  
a natěšení posluchači, vznikne  
z toho koláč, který chcete mít každý 
den k večeři.
Sklízíte úspěchy nejen doma, 
ale i v zahraničí. Minulý rok jste 
absolvovali turné v Americe. Jak 
tam bylo?
Ameriku jsme doslova projeli. 

Za 21 dní jsme najezdili 11 500 
kilometrů, odehráli 16 koncertů 
nejrůznějšího typu a snědli asi 52 
hamburgerů, vypili třicet litrů koly 
a nakoupili džíny na dva roky do-
předu, protože za dvacet dolarů to 
nekup, že? 
Amerika je úžasná svou přírodou  

a zatracená všude přítomným kon-
zumem a až hysterickou posed-
lostí po bezpečnosti. Všechno zlé 
ale bylo převáženo skvělými lidmi  
a kamarády, kteří vám poskytnou 
střechu nad hlavou, ledničku i své 
auto. Setkali jsme se s mnoha skvě-
lými muzikanty a zažili i kus exoti-
ky Nového Mexika. Kdybych se měl 
rozhodnout, kde v Americe bydlet, 
bylo by to právě tam, v Taosu. Ale 
rodnou bražeckou zelenou trávu 
bych za nic neměnil.

Jaké vaše písničky máte nejraději?
Hrajeme písničky, na kterých 

hlavně Pavel a Luboš vyrůstali. 
Jsou to písně například od Miro-
slava "Skunka" Jaroše nebo Standy 
"Huňáče" Skály - východočeských 
rodáků a našich kamarádů. Osobně 
mám rád například Lady Yesterday. 
Nově jsme zařadili například Mid-
night Higway z repertoáru Petera 
Rovana. Lidé výborně reagují na 
Stín staré řeky. Je to „náborovka“ 
a vždycky zvedne lidi ze židle. To 
samé se dá říct také o Skočné od 
Bedřicha Smetany, která je však 
daleko propracovanější. Důležité 
je, aby se písničky líbily nám a také 
posluchačům. Zatím je to, zdá se 
vyrovnané. Jsem rád za to, že mají 
lidé o koncerty zájem a vždy si nás 
najdou. Za to všem moc děkujeme!

Malina Brothers – tři bratři a jeden adoptovaný
Vážení milovníci staré poctivé country muziky! Máme pro vás 
dobrou zprávu – skvělá kapela Malina Brothers pro vás zahraje 
v SKC Ondřejov v pátek 6. října 2017. Těšit se můžete na tradiční 
složení – banjista Luboš Malina (Druhá Tráva), kytarista Pavel 
Malina (ex. Žalman a spol.), houslista Josef Malina (Monogram) 
a „adoptivní“ bratr kontrabasista Pavel Peroutka (Spirituál 
Kvintet). 

SKC Ondřejov pořádá 3. ročník turnaje v boxu Ondřejovská rukavice  
17. 6.  od 19 hod. Přijďte fandit ondřejovským boxerům pod vedením troj-
násobného mistra republiky Standy Stárka v soubojích s pražskými boxe-
ry. V deseti zápasech se utkají sice amatéři, ale srdcem profíci.
Přijďte si box vyzkoušet – oddíl boxu a kondičního boxu trénuje v SK-

CENTRU Standa Stárek v úterý od 19.30 hod a v sobotu od 9.30 hod.
Kontakt: Choceradská 62, www.skcvondrejove.cz, tel.: 777 668 212.

Turnaj amatérského boxu 
Ondřejovská rukavice

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.
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                                                      Vozy ihned k dodání!

Od jara je v Kostelci nad 
Černými lesy otevřen 
obchod s eshopem, 
nabízející kvalitní a české 
potraviny přímo z farem. 

Specializací je pak čerstvá sezónní zelenina 
a ovoce formou bedýnkového prodeje.

Kamenná prodejna v Kostelci
Najdete ji na Kutnohorské ulici a je bohatě zá-

sobena regionálními a farmářskými produkty – 

ovocem, zeleninou, pečivem, ale také mléčnými 
výrobky (výrobky kozí, kravské, ovčí, domácí 
máslo, brynza atd.) Vybrat si lze i z bezlepko-
vých potravin, sušených plodů, luštěnin, těsto-
vin, moštů, sirupů, čajů nebo domácích povidel. 
Každý den je zde připraven také kvasový chléb  
z Ondřejova, či špaldový chléb s ořechy a semín-
ky.
Bedýnkový prodej
Není jen módním trendem, ale praktickou a již 

i osvědčenou záležitostí. Kromě ovoce a zeleni-

ny lze do bedýnek přidat téměř cokoliv z další 
nabídky obchodu; zvolit 
si můžete i tzv. mléčnou 
bedýnku. Dovoz v Kos-
telci n. Č. l. a okolí do tří 
kilometrů zdarma. 

Z FARMY PŘÍMO NA VÁŠ STŮL

Rozvoz čerstvých ovocných, 
zeleninových a mléčných bedýnek 

www.odfarmare.com 
TEL.: 731 696 043 

 

Také pro červen máme v našem zahradnictví pro vás 
připraven bohatý sortiment vhodný k výsadbě:
balkonové květiny a rostliny do nádob
letničky, trvalky, bylinky vlastní produkce
okrasné trávy
opadavé i stálezelené okrasné keře

Poradíme vám, pomůžeme s výběrem, 
nakoupíte u nás i zahradnické doplňky 
a osvědčená hnojiva na celou sezónu 
– pro podporu výnosnosti plodové 
zeleniny, kvetení i zdravý růst...

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

Chcete zažít s kamarády nebo rodinou 
něco výjimečného? Máte rádi výzvy? 
V tom případě si zapište do kalendáře 
9. září. V ten den se totiž v Horní 
Cerekvi konají jedinečné závody 
dračích lodí nazvané Půlnoční drak. 
Jedna rozjížďka se uskuteční ve dne 
a druhá v noci za osvětlení velkých 
ohňů. Barevně osvětlena je
i každá loď a celkový efekt je 
jedinečný. „Byl to nádherný zážitek 
– ohně, světla, bubnování, fandění, 
adrenalin závodníků a na závěr 
velkolepý ohňostroj s hudbou. Kdo to 
zažil, chce jet znovu,“ říká s úsměvem 
pořadatel Miroslav Kříž.

Závodu se může zúčastnit každý. Stačí sestavit 
posádku 18 lidí, přitom v každém týmu musí být 
nejméně čtyři ženy. Posádku navíc tvoří kormi-
delník, kterého přidělí pořadatel a bubeník či bu-
benice, které v případě zájmu také „dodá“ pořa-
datel. Zkušenosti s pádlováním nejsou potřeba, 
protože jde především o zábavu. I když ceny stojí 
za to! Po registraci obdržíte všechny potřebné 
informace, včetně časů tréninků, během nichž 
se mohou posádky sehrát. Lodě zajišťuje pořa-
datel.
Kde se celá akce uskuteční?
V Horní Cerekvi v krásném areálu Zámeckého 

rybníka. Připraven je bohatý doprovodný pro-
gram – včetně skvělého občerstvení, skákací-
ho hradu pro děti a živé muziky. Vyvrcholením 
programu je velký ohňostroj s hudbou. Návštěv-
níci mohou závody sledovat také na venkovní 
celoplošné televizi, aby jim neunikly napínavé 
finiše. Přespání je možné ve stanovém městeč-
ku ve vlastním stanu.  Vstup do areálu i všechny 
atrakce jsou zdarma, platí se pouze registrace na 
závody.
Konají se závody dračích lodí v noci i někde 
jinde, nebo jste jedineční?

Co vím, tak se noční závody za světla ohňů ne-
pořádají nikde na světě. Půlnoční drak je zkrátka 
originální!
Připravili jste pro závodníky odměny?
Samozřejmě a díky sponzorům je opravdu na co 

se těšit. Odměnu získá každá posádka – ta vítěz-
ná navíc obdrží nádherného kovového draka od 
mistra kováře.
 Drak je putovní, takže po roce prosíme vrátit. 

Kdo ho chce mít vystaveného déle, musí si ho 
příští rok vyhrát znovu.
Jak vás napadlo takovou akci uspořádat?
Jsme parta lidí, která má ráda výzvy a baví nás 

dělat to, co nikdo dosud nepodnikl.  Máme ra-
dost, že se lidi baví, že se sejdou kamarádi, rodi-
ny, spolupracovníci z firem. Sice nás to stojí čas, 
peníze a nervy, ale co bychom pro vás neudělali. 

Na Půlnočního draka nikdy nezapomenete 

Dejte dohromady tým a zaregistrujte se 
již  nyní, abyste si zajistili loď.
Registraci lze provést on-line 

na www.dragonboard.cz nebo 
na emailu: 93mk@seznam.cz

Putovní trofej - nádherný kovový drak

Minulého závodu se zúčastnil i český veslař  
a skifař Václav Chalupa, jehož největším úspě-
chem bylo druhé místo na olympijských hrách 
v Barceloně v roce 1992. 
„Byl to obrovský zážitek vidět všechna ta svět-

la a ohně a do toho nadšení závodníků, fandění 

lidí, zněla muzika…  Navíc  krásná příroda všu-

de kolem. Rozhodně si Půlnočního draka nene-

chám v září ujít,“ říká Václav.
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ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO
VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
FABIA COMBI TRUMF: 4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

 vozů
: 4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

274 900 Kčjiž od

ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou 
TRUMF získáte skvěle vybavený vůz
za příznivou cenu.

Model ŠKODA FABIA COMBI v provedení TRUMF vás 
potěší skvělou výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, 
centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, přední 
mlhové světlomety, malý kožený paket a další.
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF je nabízena včetně 
prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita 
Plus, s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA 
Předplacený servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho 
stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. Přijďte se na vlastní oči 
přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA
nebo si objednejte testovací jízdu na Infolince ŠKODA,
tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz
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Nový hudební 
festival 
písničkářů  
a populárních 

interpretů Slunovrat, vytahuje velké 
eso z rukávu. V rámci svého nultého 
ročníku nabídne návštěvníkům 
hudební vystoupení slovenské popové 
hvězdy Richarda Müllera. 

Jaký máte vztah k českému písničkářství? 
Máte nějakou oblíbenou píseň, kterou byste 
si rád zazpíval u táboráku?
Mám veľmi rád české pesničky. Mám rád Jarka 

Nohavicu a bratov Nedvědovcov. Nie som veľmi 
táborakový typ, tak by som si asi nezaspieval :-) 
Ale počúvám tuto muziku celkom pravideľne, či 
už na mojich nosičoch, alebo v rádiu, keď som  
v Čechách.
Na nultém ročníků festivalu Slunovrat zahra-
je jako hlavní účinkující. Jaké písně z Vašeho 
repertoáru zazní a na co se návštěvníci akce 
mohou těšit?
Je mi veľkým potešením a cťou, že ste si ma vy-

brali, na váš festival ako hlavného účinkujúceho. 

Čo sa týka repertoáru, hráme náš festivalový 
set, ktorý je zložený z mojich najväčších hitov. 
Fanušikovia sa môžu tešit na to isté čo ja, a to je, 
že si urobíme vzájomne dobrý koncert. Verím, že 
sa nám to podarí.
Byl jste někdy „na vodě“ náš festival promu-
jeme jako festival „ na vodě“ Jaký máte vztah 
k vodáctví?
Rád by som vám na túto otázku odpovedal, ale 

nemám k vodáctvu žiaden ani pozitívny ani ne-
gatívny vzťah. Nejako ma to v živote obišlo.

 Festival Slunovrat startuje již příští měsíc 
o víkendu 23. – 24. června 2017 v nově zre-
konstruovaném areálu rozlehlého vodáckého 
kempu Sázavský ostrov v Sázavě u Benešova. 

 Nabídne koncerty Xindla X, Anety Lange-
rové, Ivana Mládka, Bratrů Ebenů a mnohých 
písničkářů; navíc také bohatý doprovodný ro-
dinný program.

 Hudební žánr písničkářství se stále rozrůs-
tá a popularizuje, proto pořadatelé oslovili 
nejoblíbenější české písničkáře a pozvali je  
k táborovému ohni do magického prostředí 
vodáckého kempu k řece Sázavě.

 Dvoudenní akční vstupenky lze stále za-
koupit v předprodejích s výraznou slevou za 
590 Kč - zajišťuje Ticketstream, Čedok a Fi-
ro-tour, recepce Sázavského ostrova, Infocen- 
tra měst Sázava, Stříbrná Skalice, Benešov, 
Říčany atd. Děti do 6 let a 110 cm mají vstup 
ZDARMA v doprovodu dospělé osoby s plat-
nou vstupenkou.

Rozhovor s Richardem Müllerem:
MÁM RÁD ČESKÉ PESNIČKY

Noviny a informace na  Facebooku 
a www.slunovratfest.cz

Městská část Praha 22 je atraktivní 
lokalitou, která se neustále rozvíjí. 
Výstavba nových 1 200 bytů  
v developerském projektu u Nového 
náměstí je v plném proudu a počet 
obyvatel se tak znovu rozroste. Nyní 
máme 9 626 přihlášených obyvatel, 
celý správní obvod Praha 22 čítá 14 425 
obyvatel. „Sice nás těší, že je o bydlení 
v Uhříněvsi velký zájem, ale pro vedení 
městské části to znamená být neustále  
o krok napřed a takto velké projekty 
realizované v rychlém sledu znamenají 
pro město významnou zátěž“, říká 
starosta Martin Turnovský. 

„Postavili jsme přístavbu Základní školy Jan-
dusů, nové školky Sluneční a v Pitkovicích a už 
nyní víme, že budeme potřebovat další mateř-
skou školu. Zvláště po změně zákona s platností 
od roku 2020, který rozšířil předškolní vzdělává-
ní i pro dvouleté děti. Pamatujeme i na zajištění 
dostatečné lékařské péče. V nově budovaném 
developerském projektu jsme vyjednali prostory 
pro čtyři lékařské ordinace, které budou nedale-
ko Lékařského domu, takže naši občané budou 
mít vše na jednom místě.“

Největší investicí, která Uhříněves čeká, bude 
výstavba nové základní školy, jež dostala 
název Romance. V jaké fázi se projekt nové 
školy nachází?
Projektant dostal zadání, aby vypracoval dva 

návrhy. Odborné komise Rady MČ je připo-
mínkovaly a byl vybrán ten vhodnější, ovšem  
i tak ještě dochází k dalším úpravám. Pozemek, 

na kterém škola vyroste, se nachází v blízkosti 
frekventované ulice Přátelství, a proto požaduje-
me, aby byl objekt školy dostatečně odhlučněn. 
Projekt například počítá s protihlukovým 4,5  
metru vysokým valem osázeným zelení, který 
bude zároveň sloužit jako tribuna na školním 
atletickém hřišti. 
V této moderní škole nebudou chybět ani krytá 

stanoviště na kola nebo dostatečné parkoviš-
tě pro auta včetně průjezdné komunikace pro  
v současné době tolik oblíbené „rychlé“ vystupo-
vání dětí z aut typu K+R. 

Kdy by měla být škola dokončena?
Konkrétní termíny nemáme, ale bychom rádi, 

kdyby se podařilo do konce roku připravit do-
kumentaci pro sloučené územní řízení a sta-
vební povolení, což nebude jednoduchý proces.  
V druhé polovině roku 2018 bychom mohli 
zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby,  
a kdyby šlo vše naprosto ideálně, mohlo by se na 
konci roku 2018 stavět. Ale to je opravdu velice 
optimistické.

Kolik bude tato velká investiční akce stát?
V nové škole vznikne 27 kmenových tříd, od-

borné učebny, dvě tělocvičny, venkovní sportovi-
ště, jídelna a moderní kuchyň, která bude vařit  
i pro naše mateřské školy. Hrubé investiční ná-
klady byly vyčísleny na 320 miliónů korun včet-
ně DPH. 
Vzhledem k tak vysoké investici je zřejmé, že 

naše městská část by nemohla být investorem 
celého díla. Stavba i projekt budou financovány 
z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy, za 
což jsme velice vděční. 

Největší investiční akcí v Uhříněvsi 
bude výstavba školy za 320 miliónů 

Dovolte, abych vás pozvala do labyrintu, který 

se nachází  přímo před budovou Základní a Ma-

teřské školy v Senohrabech. Věřte nebo nevěřte, 

po vstupu do labyrintu se zklidní roztěkané myš-

lenky, začnete se soustředit a po chvíli budete mít 

úsměv na tváři.

 Labyrint jsme začali tvořit v letošním roce  den 

zápisu dětí do 1. třídy. Jde o věrnou kopií nej-

slavnějšího labyrintu v Evropě, který pochází ze  

13. století a nachází se ve Francii v katedrále 

Chartres. Průměr našeho kruhového labyrintu 

je 9 metrů, délka cesty do středu a zpět činí 350 

metrů. Žlutozelená barva rezonuje s dětskou hra-

vostí. V labyrintu nemůžeme zabloudit, cesta vás 

vede tam i zpět, není to bludiště. 

Labyrint představuje metaforu - symbol životní 

cesty.  Jde o prastarý symbol, který znázorňuje 

jednotu a celistvost.  Obsahuje v sobě tisíce let 

staré zkušenosti lidstva a může být proto vizí 

dnešní doby. Obec Senohraby se tímto labyrintem 

zapsala v Kalifornii do celosvětového vyhledávače 

labyrintů.

Mým záměrem bylo vytvořit  pro žáky a občany 

Senohrab zajímavé místo, kde je možné se potká-

vat a zažívat chvíle radosti a uvolnění. Přijeďte se 

s dětmi na náš labyrint podívat. 

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková 

ředitelka školy

Labyrint v Senohrabech 
vykouzlí dobrou náladu

Domluvíte se anglicky a máte chuť učit se nové věci? Pošlete nám Váš životopis na prace.cz@vwr.com.

ZAMĚSTNÁNÍ U VWR INTERNATIONAL
Jsme globálním distributorem laboratorního vybavení  
s celosvětovým obratem přes 4,5 miliardy dolarů  
a právě teď hledáme posily do našeho týmu v oborech:

Máme pro Vás práci, 

která Vás bude bavit!

•	 Regulatory Affairs

•	 Master Data

•	 IT

•	 Strategic Sourcing

•	 Human Resources
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Přijďte si prohlédnout novinky LEGO červen 2017!
Specializovaná prodejna LEGO Říčany

Kontakt: Černokostelecká 2555, Říčany, 
tel.: +420 722 922 650, 
e-mail: ricany@specialkalega.cz
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!
KUPÓN ZÁPRAŽÍ

Začátkem června jsme naskladnili více 
než sedmdesát nových stavebnic LEGO. 
Na své si příjdou téměř všichni milovníci 
této geniální stavebnice. Těšit se můžete 
například na novinky v řadách LEGO City 
a LEGO Friends. Pro nejmenší děti jsme 
doplnili novinky LEGO DUPLO, které 
jsou zaměřeny na pouť. Děti, které nyní 
přechází z LEGO DUPLO na tradiční LEGO 
kostky, jistě zaujmou nové stavebnice 
LEGO Juniors se stále populární 
tématikou z filmu Cars, kde nechybí hlavní 
hrdinové auta Blesk McQueen a Burák.

Některé stavebnice z novinek složíme a vystaví-
me na prodejně a vy si je budete moci prohléd-
nout. Pokud přemýšlíte, čím odměníte děti za vy-
svědčení, určitě si přijďte vybrat k nám. Kromě 
stavebnic nabízíme i velký výběr doplňků LEGO 
jako například zápisníky, tužky, svítidla, přívěš-
ky, lahve na pití, svačinové boxy a další. Na své si 
přijdou kluci i holky.

Proč nakupovat LEGO u nás?
 Specializovaná prodejna LEGO u Tesca Říča-

ny nabízí skladem 100 % sortimentu z aktuální-

ho katalogu. Většina kamenných ani interneto-
vých obchodů tolik zboží skladem nemá. 

 Rádi odměňujeme věrné zákazníky. Při ná-
kupu požádejte o založení naší zákaznické karty 
kde od dalšího nákupu již využíváte  5% slevu  
s možností dostat se až na 10% stálé slevy. Další 
informace ohledně výhod získáte na prodejně.

 S klubovou kartou u nás často nakupíte vý-
hodněji než v internetových obchodech. 

  Akční slevy pro vás připravujeme po celý rok. 
V současné době skoro v každé tématické řadě 
najdete vždy nějakou položku ve slevě.

  Výhodné ceny pro školy, školky, družiny, dět-
ská centra. Pro školská zařízení a dětská centra 
nabízíme slevu 15 %. Podmínky vám sdělíme  
na prodejně.  

Nyní probíhá akce DÁREK ZDARMA!

Pokud u nás nakoupíte v hodnotě nad 799 Kč 
a u pokladny předložíte kupón, získáte dárek 
zdarma. Akce trvá do 2. července!

 Novinky o veškeré informace najdete na 
www.specialkalega.cz

Nejvhodnější doba na objednání 
palivového dřeva je TEĎ!
Kvalitní dřevo na topení či na táborák si můžete pohodlně 
koupit v prostorném areálu v Mukařově, který se nachází 
u hlavní ulice Pražská. Firma Palivové dřevo Říčany zde 
nabízí tvrdé krbové dřevo, dřevěné brikety, peletky, 
podpalové třísky a další sortiment. Dřevo je rozváženo 
sedm dní v týdnu! 

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

Zajišťujeme maloobchod i velkoobchod (kamionový odběr). Specializujeme 
se na tvrdé palivové dřevo - především bukové, které je tvrdé, stejnorodé a husté 
a je nejvíce vhodné k topení pro svoji vysokou výhřevnost. 
Firma Palivové dřevo Říčany nabízí:
* Rozvoz sypaného dřeva za minimální sazbu – rozvážíme i velké objemy.
* Fungujeme již 12. rokem a získali jsme si přes 1600 stálých zákazníků 
– děkujeme za důvěru.

 K létu patří grilování, a to si v Oáze Říčany nemůžeme 
nechat ujít. Připravili jsme pro vás grilování s velkým G! 
Těšit se můžete na kvalitní maso, čerstvé ryby, zeleninku 
a další dobroty. Už se nemůžeme dočkat, tak neváhejte 
a přijďte! Nebo všechno sníme sami :)
Těšíme se na vás! 
Kuchařský tým OÁZA Říčany

Dovolujeme si  vás srdečně  pozvat na tematické grilování u nás v OÁZE 
na velké letní terase. V daný den se začne s grilováním za každého počasí ve 
12 hod a budeme grilovat, dokud se všechno nesní :)
3. června  Klobásky 
 Máme připraveno několik druhů klobásek přímo od řezníka s domácí hoř-
čicí a kečupem. K tomu na výběr několik druhů pečiva a další pochutiny.
17. června Burgery 
Račte ochutnat hovězí burger, kuřecí burger, cheesburger, vegetariánský 

portobello burger  a vše co k burgerům patří.
1. července Steaky 
Čeká vás prvotřídní  maso, grilovaná zelenina, steakové hranolky  a spe-

ciální omáčky.
15. července Ryby
Připravíme pro vás výběr z čerstvých ryb a k tomu zeleninové saláty dle 

vlastní volby.
29. července Vegetariánský den
 Těšte se na spousty grilované zeleniny a sýrů.

12. srpna Mix den
A na závěr to nejlepší! Nenechte si ujít výběr z nejúspěšnějších receptů 

předešlých grilovacích sobot. 
 Prosíme, rezervujte si  váš stůl předem na recepci nebo 

na telefonním čísle 736 679 097.

SUPER letní grilování v OÁZE Říčany

Máte šikovné ruce a rádi tvoříte? Pak přijďte do Velkých Popovic, kde 
v kavárně Posezení u Andělky fungují tvořivé dílny Rozmary a Inspi-
rium. V jejich nabídce najdete pravidelné kurzy i tematicky zaměřené 
workshopy. Přijít může kdokoliv. Těšíme se na vás!
A co si u nás můžete vytvořit? Oblíbené je sypání pískových mandal, po-

tisk triček nebo mozaiková dílna. Na tematických workshopech například 
vyrábíme čelenky zdobené kytičkami z plsti a organzy, pleteme košíky  
z pedigu, šijeme zipové kabelky. Z kurzů je velký zájem o kurz malých šva-
dlenek. Dámy si také mohou přijít pod odborným dohledem lektorky uháč-
kovat či uplést nějaký originální módní kousek.

Cílem dílniček není pouze dílo samotné, ale chceme si také navzájem pře-
dávat své zkušenosti a vytvořit komunitní centrum. 

Nabídka pro školní rok 2017/2018
 Pondělí: 19.00-21.00 - otevřená dílna pletení a háčkování pro dospělé. 

18.30–20.30 - kurz patchwork pro dospělé.
  Úterý: 16.00–18.00 - šití na stroji pro slečny od 10 let (začátečníci).
  Středa: 10.00–12.00 - otevřená krejčovská dílna. 19.00–21.00 - kurz 
pletení a háčkování pro dospělé (začátečníci). 
17.00–19.00 - kurz šití na stroji pro slečny od 10 let (pokročilé).

 Čtvrtek: 13.00–17.00 - otevřená dílna pro děti od 8 let.
 Pátek: 13.00–17.00 - otevřená dílna „mandalování“.
 Sobota (1-2x měsíčně): 11.00 –12.30 - kurz a otevřená dílna mozaika 

a keramika pro děti od 6 let. 
13.30 – 15.30 - kurz a otevřená dílna mozaika a keramika pro dospělé.

Tvořivé dílny ve Velkých Popovicích

Kontaktní osoby: 
 pro kurzy pondělí až pátek 

Simona Spáčilová:
simona@spacils.com nebo 
Tereza Doulová: doulova@atlas.cz

 pro sobotní mozaiku a keramiku 
Martina Regnerová, 
www.inspirium.cz, 
tel. 773 997 092
 e-mail: inspirium@inspirium.cz

Vznik, vybavení a provoz dílniček 
byl podpořeno z grantu společnosti 
T-Mobile Mluvme spolu 2017.

Na kurzy 
a workshopy je nut-

ná rezervace, na otevře-
nou dílnu můžete přijít 

bez rezervace.

Červnové akce pro děti  
v Senohrabech
Sobota 10. 6. - turnaj fotbalových přípravek
Fotbalový oddíl pořádá na fotbalovém hřišti v Senohrabech  od  9 do 16 

hodin již 15. ročník turnaje mladších přípravek, při kterém se loučíme  
s končící sezonou a mladí fotbalisté si k nám přijedou zahrát ještě poslední 
turnaj v tomto roce.  Info  o turnaji na -  www.fotbalsenohraby.eu

Sobota 17. 6. - 13. ročník dětského dne „Senohrabské pohádkování“
Děti každoročně procházejí lesem s pohádkovými bytostmi a plní úkoly, 

za které dostanou odměnu. Letos se budou muset děti naučit různá řemes-
la, aby je pak mohly ukázat nešikovnému  princi a tak zachránit princeznu  
a celé  království. Na děti se těšíme od 9.30 do 14.00 na Vávrově  palouku 
v  Senohrabech. 
Více informací a on-line rezervace na  www.senohraby-deni.cz.

Neděle 18. 6. Triatlon Senohraby
Po roce opět pořádá TJ Sokol Senohraby 4. ročník triatlonu určený dětem 

(8 - 15 let), které už triatlon provozují „profesionálně“ , a také pro děti, kte-
ré si chtějí tento sport podporující všestrannost jen vyzkoušet. Jako každo-
ročně je tento závod zařazen do Krajské serie mládeže a letos poprvé budou 
vítězové dekorováni jako „Přeborníci Středočeského kraje“.
 Plavání probíhá ve venkovním bazénu EA Hotelového resortu SEN, cyk-

listická část na přilehlých cestách a běžecká trasa je vedena překrásnou za-
hradou zámeckého resortu. Pro nejmenší (4-7 let) je připraven miniduat-
lon. Přihlášky na triatlon a info na wwww.sose.cz , www.czechtriseries.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.

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 pondělí až čtvrtek 
od 8 do 16h. 
Pátek po telefonické domluvě.

 Nově v salonu nabízíme šetrné prodlužování
  řas VISION LASHES - až do konce června 
  můžete využít slevu 50 % 

 Také můžete vyzkoušet jedinečnou 
   manikúru ALESSANDRO

 AKCE: Ke každé masáži získáte 30minutovou 
  kúru manikúry Alessandro ZDARMA.  
  Nemáte-li čas nebo chcete manikúru věnovat   
  jako dárek, můžete využít náš dárkový poukaz.

Červnové NOVINKY v salonu 
VISION by TAWAN Říčany

VISION by TAWAN Říčany
Černokostelecká 616/45b

 tel.: 607 025 053
Otevřeno denně: 9.00 - 21.00 hod.

Užijte si léto s krásnými a zdravými nehty
Manikúra Alessandro se zaměřuje na třepivé, lá-
mavé, měkké, suché, nebo dehydratované nehty. 
Přípravky Alessandro obsahují makadomový 
olej, hyaluron, perlový extrakt, vitamíny E,  A + 
C, aloe vera, hroznový olej, ricinový olej, tekuté 
hedvábí, myrhový olej, slunečnicový olej, bam-
bucký extrakt. Spojením účinků blahodárných 
éterických olejů a exkluzivních rostlinných vý-
tažků docílíte úžasných výsledků v péči o nehty 
a nehtovou kutikulu.

Ach ty řasy!
Kouzlo neodolatelného pohledu spočívá v leh-
kosti a přirozenosti, s jakou Vision Lashes půso-
bí. Řasy jsou jedna po druhé aplikovány na pů-
vodní řasy pomocí šetrného elastického lepidla, 
které díky obsaženému silikonu je i po zaschnutí 
pružné. Řasy jsou odolnější vůči mechanickému 
narušení a díky speciální ochranné péči skvěle 
drží v náročnějších podmínkách, při sportu i re-
kreaci.
Nabízíme devět různých délek řas, dvě rozdíl-
né tloušťky a dva typy zakroucení v různých 
barvách – každé zákaznici tak upravíme řasy 
podle jejích potřeb a na míru její tváři
 i osobnosti.
Vybrat si lze ze dvou typů provedení – Vision 
Lashes Single a Vision Lashes Deluxe. Vision 
Lashes Single provádíme metodou lepení jedné 
řasy na řasu původní. Metoda Vision Lashes 
Deluxe vytvoří výrazný pohled aplikací osmi no-
vých řas na řasu původní. Výsledkem je přiroze-
ný vzhled řas a okouzlující pohled.
Prodlužování trvá přibližně 1-2 hodiny v závis-
losti na množství aplikovaných řas a je zcela 
bezbolestné. Vision Lashes díky elastickému le-
pidlu vydrží stejně dlouho jako řasy pravé, které 

v normálním cyklu po dvou měsících opadnou  
a průběžně se obnovují. 
Vision Lashes exkluzivně pouze
 ve Vision by Tawan!

Salon se specializuje na jedinečné 
thajské masáže, které provádějí zkušené 
profesionální masérky z Thajska. 

Rozhodli jste se zkusit podat žádost o dotaci přes MAS Říčansko? S blížícími se termíny vyhlá-
šení výzev bychom vás rádi informovali o detailech. 
Již nyní se můžete seznamovat s aktuálními příručkami a pravidly pro žadatele a příjemce. Pro-

sím věnujte speciální pozornost povinným přílohám projektů, které bude nutno dokládat k žádos-
ti o podporu. Základem je nastudovat naši Strategii MAS Říčansko o.p.s. na http://mas.ricansko.
eu/2014-2020/ a váš projektový záměr na ni pasovat. O podpoře nerozhoduje sídlo organizace, ale 
realizace projektu v území MAS. Pro vypracování žádosti je třeba zaregistrovat se (pro IROP a OPZ) 
v IS KP14+ na https://msiu.mssf.cz/. K tomu potřebujete: Elektronický podpis uložený v počítači  
a program TescoSW Elevated Trust Tool. 
V případě PRV je třeba registrovat se na Portálu farmáře (dostupné na www.szif.cz). Žadatel vyge-

neruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání 
Žádosti o dotaci přes portál Farmáře naleznete na webových stránkách SZIF.
Informace pro mateřské a základní školy
 V červnu bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro  

mateřské a základní školy.
Zatímco první výzva byla založena pouze na dotazníkovém šetření, další již budou muset být v sou-

ladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání (tzv. MAP). Díky užší spolupráci s MAP dojde  
k lepšímu zacílení šablon a do škol budou směřovat prostředky v souladu s potřebami území. Druhá 
výzva bude projednávána monitorovacím výborem v říjnu 2017 s plánovaným vyhlášením v prosinci 
2017. Termín ukončení předkládání žádostí o podporu bude stanoven tak, aby bylo pro všechny pří-
jemce ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I možné navázat na předchozí projekt.

Značka Zápraží
Místní akční skupina Říčansko koordinuje regionální značku Zápraží originální produkt® pro pro-

vozovatele služeb a pro místní výrobce produktů z Říčanska a Dolnobřežanska.
Důležité je splnit certifikační kritéria a ukázat jedinečnost svých výrobků i ve vztahu k sounáležitosti 

s regionem. Značení je určeno jak návštěvníkům našeho regionu, kterým ho umožňuje objevovat 
a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou 
nákupem značených výrobků podporovat „své" místní výrobce.
V současné době je pod křídly Asociace regionálních značek celkem 26 regionů, což pokrývá více 

než dvě třetiny území ČR. Smyslem oceňování a značení výrobků a služeb je podpora místních pro-
ducentů a poskytovatelů služeb, tradic a šetrnosti k přírodě. Značení ukazuje jedinečnost a kvalitu 
nabízených služeb a držitelé značky se hlásí k podpoře svého regionu.
Podrobné informace o značce najdete na webu www.regionalni-znacky.cz/zaprazi nebo  

www.ricansko.eu či kontaktujte manažera značky Zápraží originální produkt® Michaelu Hupcejo-
vou na emailu mobiliar@ricansko.eu.

JAK NA VÝZVY DO IROPu, OPZ a PRV aneb 
příprava před vyhlášením výzev MAS

Certifikát obdržel  i Ateliér keramiky pana 
Václava Kalaše, který vyrábí užitnou keramiku 
a originální plastiky

Značku Zápraží získaly poctivé posvícenské 
koláče z říčanského Pekařství Frydrych 
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TEĎ, NEBO NIKDY !

www.lennermotors.cz        Tel. : 222 541 414       Černokostelecká 2096/16, Říčany

Ze Sněžky okolo České republiky 
aneb říčanský plavecký maraton
Druhý ročník plaveckého maratonu či tzv. plavatonu se uskutečnil po-

slední dubnovou neděli v bazénu Na Fialce. Začali jsme tam, kde jsme 
loni skončili - 18 km pod vrcholem Sněžky směrem k Ostravě po hranicích 
Čech a Polska. Čekalo nás neuvěřitelných 471 km přepočítaných na 18 840 
bazénů. A jak to letos dopadlo?
Celkem si zaplavat a podpořit naši akci přišlo 121 plavců -  amatérů i zá-

vodníků. Nejdelší uplavaná souvislá vzdálenost byla 12 km a za 24 hodin 
jsme celkem uplavali 330 km. K pokoření vytyčené hranice nám zbývá 
ještě 5 640 bazénů, které absolvujeme v příštím ročníku a také poplaveme 
dál, podél česko-slovenské hranice. Všem děkujeme za podporu, pomoc  
a hlavně za plavecké výkony!  Zvláště děkujeme Městu Říčany, které  
na akci přispělo v rámci grantu a firmám Lenner Motors a PEPSICO CZ.
Vlaďka Lipovská, vedoucí plavecké školy Na Fialce
www.plavecka-skola-nafialce, www.svetdetinadlani.cz

Staročeská pekárna, s.r.o.
U Kapličky 13, Dobřejovice
www.staroceska.cz
MHD z metra Opatov (bus č. 363, 328)
PID směry Jesenice/Říčany (bus č. 428)

Rodinná pekárna v Dobřejovicích
hledá nové spolupracovníky
na pozice

PEKAŘ/PEKAŘKA
LAHŮDKÁŘKA
po zkušební době náborový příspěvek 5 000 Kč 
pro mimopražské zaměstnance možnost ubytování

Bližší informace:

tel.: 777 718 109 
email: obchod@staroceska.cz

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

NOVÁ půjčovna svatebních šatů – Salón Popelka v Říčanech 
přivítal první nevěsty. „Děkujeme všem za důvěru a za slova 
chvály,“ říkají s úsměvem paní majitelky. „Slibujeme, že 
nepolevíme a nadále pro vás budeme hledat a dovážet ty 
nejkrásnější šaty. Vybírat můžete z velké nabídky šatů, které jsou 
ušité z kvalitních materiálů a mají perfektní střihy. Všechny šaty 
kontrolujeme a osobně zkoušíme, abychom věděly, zda opravdu 
dobře sedí a nemají žádnou vadu.” 

Nově jsme dovezly šaty MODECA. Tato holandská značka nabízí origi-
nální modely! Rádi vám pomůžeme i s výběrem doplňků – od šperků, ka-
belek, kabátků, kloboučků až po boty.
Jaké velikosti nabízíte?
Nabízíme velikosti 32 až 56 a samozřejmě pamatujeme i na těhotné ne-

věsty. Pokud nějakou velikost nemáme, není problém model objednat.

Pojďte si s námi užít BEAUTY DEN  24. června
Od 10 do 14 hodin si u nás v salónu můžete vyzkoušet šaty, doplňky, 
bude zde i kadeřnice a vizážistka, které vám rády poradí. Celá akce je 
zdarma a nezávazná!

Svatební i společenské šaty jedině od Popelky
Kde nás najdete:
Ulice Pod Lihovarem 2483/1
 (naproti Penny), Říčany
Tel.: 775 610 726, email: 
popelka.svatebnisalon@gmail.com
www.popelkasvatebnisalon.cz 
Jsme také na Facebooku.

Společenské šaty 
pro mladé slečny
Naši nabídku rozšiřujeme 

o společenské šaty. Zbystřit 
pozornost by měly zvláště 
mladé slečny, které očeká-
vají významné události jako 
jsou maturity, promoce, 
taneční. Sledujeme pro vás 
módní trendy, takže  
budete rozhodně „in“. 

Těšit se můžete na koncert ABBA 
CZ a vystoupení zpěváka Petra 
Koláře a baviče Milana Pitkina. Pro 
tyto dvě akce nabízíme zvýhodněný 
kombinovaný vstup za 350 Kč.  
Navštivte náš eshop 
www.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.

Užijte si červen na zámku Berchtold
Prázdninové sportovní příměstské tábory 
V průběhu týdne se budeme věnovat nejen teni-
su, ale děti si vyzkoušejí také stolní tenis, bad-
minton, fotbal, florbal, fotbalgolf. Dále na ně 
čekají výlety pěšky i na kole, soutěže na koloběž-
kách na dopravním hřišti, návštěva sportovní 
střelnice a další zážitky. Bližší info na webu. 
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

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.

18. 6. 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

ZAPOMEŇ  
NA CELULITIDU

aquapalace.cz

spa & wellnessspa & wellness

INTEGRATIVE  
SLIMMING
zatočí s celulitidou,  
ochablou pokožkou  
i pomalým metabolismem.

Rezervace na  
 271 104 131

Už přes rok na náměstí v Mnichovicích funguje Knihkupectví AB. Mnoho 
lidí si ho oblíbilo a jsou zde častými zákazníky. Samozřejmostí je různoro-
dý výběr literárních žánrů  - a co právě není, tak se okamžitě na přání ob-
jednává. Je také příjemné vidět děti, které se při čekání na autobus zastaví  
v obchodě prolistovat knížky, místo aby se „hrabaly“ v mobilu. A nadše-
ně si pak sdělují, co už četly a na kterou knížku si šetří peníze. Myslím, že 
tvrzení „dnešní děti nečtou“ není pravdivé. Možná nechtějí číst to, co četli 
jejích rodiče, ale mají zájem o zajímavé knihy současných autorů. A děti by 
rády četly, kdyby měly možnost výběru podle svého vkusu…
Knižní novinky, které jsou v prodeji, a zajímavé články o knihách se 

pravidelně objevují na stránkách knihkupectví; ty najdete pod heslem 
Knihkupectví AB ve vyhledávači na Facebooku.  Po označení To se mi líbí  
a Sledovat, budete na veškeré novinky dostávat upozornění přímo na váš 
facebookový profil. 
Knihkupectví AB, Masarykovo nám. 32, Mnichovice, tel.: 605 863 018

Čtení knih - dětská radost 
nebo povinnost?
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PESTRÁ ZAHRADA 
PO CELÉ LÉTO
Naše zahradnictví Jandl je ryze česká zahradnická firma; 
své rostliny, z kvalitního základního materiálu, pěstujeme ve 
skleníkovém areálu v obci Dobré Pole u Kouřimi a po celou 
sezónu máme svým zákazníkům co nabídnout…

Připraveny jsou pro vás záhonové letničky a dvouletky, osvědčené trvalky 
i zajímavé noviny v sortimentu. Stále můžete zakoupit také aromatické by-
linky a koření – mnohé z nich vydrží velmi dlouho pěstované v nádobách, 
tak, abyste je měli při vaření vždy po ruce. Není ještě pozdě ani na některé 
druhy zeleninové sadby, či na výsevy. 
Poradíme vám i při výběru hnojiv, herbicidů nebo substrátů; v nabídce 

máme také celou řadu přírodních produktů na ochranu rostlin, které jsou 
účinné a přitom neobsahují žádné chemické látky.
Nemáte prostor, a přesto chcete kousek pestrobarevného léta do 
bytu? 
Využijte truhlíky na okenním parapetu nebo nádoby na balkonech a osá-

zejte je našimi letničkami – vytvoříte si tak atraktivní barevné seskupení. 
Při doplnění bylinkami docílíte i praktického využití. Zaručujeme dobrou 
ujímatelnost a příznivé ceny. 

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.

Zakončení jarní 
sezóny 

8. - 11. června
Výprodej balkónových květin, 
prodejní výstava květinových 
sesadeb v truhlících a závěs-

ných nádobách.

    Den Země se každoročně koná 
22. dubna a děti ze třídy Ještěrek 
z ondřejovské mateřské školy se 
tohoto ekologicky zaměřeného 
svátku aktivně zúčastnily.  
Chovat se šetrně k životnímu pro-

středí učíme naše děti formou her  

a zábavy. Proto jsme v rámci tema-

tického týdne s názvem Třídíme 

odpad a čistíme přírodu, vyrazili 

sbírat odpadky do lesů v okolí Ond-

řejovské hvězdárny. 

    Během jedné hodiny se nám po-

dařilo naplnit tři pytle recyklovatel-

ného odpadu, jako jsou plastové la-

hve, sklenice, nápojové krabice. Děti  

s velkým elánem sbíraly odpadky  

a různé nečistoty. Nakonec jsme 

pytle s odpadky odnesli do mateřské 

školy a roztřídili do našich barev-

ných kontejnerů.  Máme radost, že 

děti se i po skončení akce stále pta-

jí, kdy budeme zase sbírat odpadky. 

Jistě si podobnou akci zopakujeme, 

nejen v Den Země a nejen třída Ješ-

těrek. 

Rozhledna Špulka
    V úterý 2. května se Ještěrky vy-

daly prozkoumat okolí nedaleké roz-

hledny jménem Špulka, nacházející 

se v obci Lbosín u Divišova. Cesta na 

rozhlednu začíná ptačí stezkou s ně-

kolika zastaveními. Ještěrky si tak 

mohly vyzkoušet deskové bludiště, 

projít se po laně nebo si prohlédnout 

tůňku s vodními živočichy a včelí  

V Mateřské škole Ondřejov 
se děti nenudí

naučný panel.  

   Na vrchol rozhledny vede 151 

schodů, což už bylo na „uťapané“ 

děti příliš. Přesto se našlo pět sta-

tečných Ještěrek, které s paní uči-

telkou na vrchol rozhledny vystou-

paly. Všichni jsem zažili krásný den  

a určitě výlet na Špulku všem dopo-

ručujeme. 

Léto je období plné slunce, posezení  
s přáteli, dobrého jídla a v neposlední 
řadě i dobrého pití. Jste ale připraveni? 
Nebo se vám stává, že přijdete do obchodu 
plného vína či destilátu a nevíte co vybrat? 
V naší neVINNÉ Jistotě se vám to nestane 
– vždy ochotně poradíme.

Stálá nabídka, osvědčená klasika i novinky
V našich prodejnách si můžete vybrat z nabíd-

ky vynikajících vín moravských vinařů, ale také 
zahraničních vín z Evropy i Nového světa; navíc 
také z třiceti druhů stáčených vín, od suchých 
až po ty nejsladší. Najdete u nás také oblíbený 
hořkosladký Spritz, perfektně osvěžující v let-
ních dnech, nebo šumivá vína, vhodná k lehkým 
grilovaným jídlům. Vyznavačům grilovaného 
červeného masa doporučíme některé z těžších 

červených vín - skvěle doplní jeho chuť. Nezapo-
mínáme ani na sladká a dezertní vína, na portská 
včetně ročníkových nebo na slámová a ledová 
vína. K letním dnům se skvěle hodí osvěžující 
Prosecco, pro mlsnější jazýčky některé z výbor-
ných Champagne. Za pozornost stojí také naše 
novinka – mladý a svěží rakouský Grüner Veltli-
ner Lösskindel z oblasti Wagram.
Destiláty a netradiční značky
Pro opravdové chlapy, kteří holdují tvrdšímu 

alkoholu, lze doporučit výborné rumy, či celou 
škálu whisky a bourbonů. Jako letošní novinku 
zařazujeme také netradiční piva z celého světa. 
Těšíme se na vás!
Naši milí příznivci,  najdete nás také 
na   Vinotéka DBK a Nevinná Jistota 
a Instagramu  vinotekadbk

Tipy pro letní čas z neVINNÉ Jistoty Říčany

www.lkvino.cz
www.nevinnajistota.cz

V sobotu 17.6.2017 od 10 hodin

Jízda do vrchu Zbraslav-Dolní Břežany  
vypsaná pro historické automobily, motocykly a automobily Morgan.
Výstava vozidel účastníků na náměstí Na Sádkách v Dolních Břežanech.
Bohatý kulturní program.

www.dolnibrezany.cz                                                www.morgan-motor.cz

JÍZDA SLUNOVRATU

Hlavní partneři: Partneři:
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Čekají vás krásné, nové prostory, 
příjemná zahrádka a poctivá 
česká jídla. Těšit se můžete na 
dobroty jako například zelňačka, 
svíčková, guláš, plněné knedlíky, 
řízek… Žízeň zaženete tanko-
vým pivem Plzeňský Prazdroj 
nebo třeba čepovaným ciderem. 
Připravíme pro vás nezapomenu-
telné rodinné oslavy, svatby nebo 
firemní akce. Těšit se můžete 
na hudební programy – sledujte 
nás na Facebooku - Hospůdka U 
Velké Prahy. Najdete zde všechny 
novinky včetně aktuálního jídel-
ního lístku.

 KAŽDÝ DESÁTÝ OBĚD 
ZDARMA
Skvělé obědové menu s věrnost-

ním bonusem.
 HAPPY HOURS

Půllitr tankového piva Plzeňský 
Prazdroj za 34 Kč od 17.00 do 
20.00 hod.  Jinak za krásných 37 Kč

  OTEVŘENO DENNĚ 
OD 11 DO 23 HODIN!

Srdečně vás zveme do nově otevřené 
Hospůdky U VELKÉ PRAHY v Uhříněvsi 

20% SLEVA
Předložte tento kupón a obdržíte slevu 
z celkového účtu při konzumaci jídel!

Rezervace: 735 755 345
Facebook: Hospůdka U Velké Prahy

Adresa: Přátelství 137/36, Praha – Uhříněves

Dopřejte svým dětem prázdninový týden plný zábavy a nových 
zážitků. Budeme si hrát, zpívat, tančit, vyrábět, malovat, soutěžit, 
poznávat okolí a také vyrazíme na celodenní výlet do Farmaparku 
v Soběhrdech. Zbývá pár volných míst, tak neváhejte. Na vaše 
děti se moc těší zkušené a usměvavé lektorky Lucka Nováková, 
Jitka Růžičková, Magda Stavinohová a Hanka Čermáková. 

SKC ONDŘEJOV
10.  7.–14.  7. Téma: TROLLOVÉ
14.  8.–18.  8. Téma: ŠMOULOVÉ
Sokolovna SÁZAVA
7.  8.–11.  8. Téma: TROLLOVÉ

Zajistíme:
 Táborový program pod dohledem vyškolených lektorek každý den  

od 8.30 do 16.30 hod.
 Celodenní jídlo a pití (SVAČINA, OBĚD, SVAČINA)
 Jednodenní výlet – FARMAPARK Soběhrdy
 Veškeré pomůcky a výtvarné potřeby
 K dispozici je vnitřní zázemí a tělocvična, takže nás špatné počasí ne-

může rozházet.
S sebou dětem přibalte: lahev na pití, přezůvky, sportovní obuv, oblečení 

na ven (na zahradu) i dovnitř.
CENA: 2 200 Kč. Přihlášky a platby prosíme do 16. 6. Bližší info  

na tel.: 608 708 963 nebo na mailu: mommytime@mommytime.cz,  
www.mommytime.cz.  Najdete nás také na FACEBOOKU

Příměstské tábory v Ondřejově a v Sázavě

Společnost MOMMY TIME funguje již pátým rokem a nabízí 
cvičení pro děti od čtyř měsíců v Jesenici, Říčanech, Kamenici 

a Ondřejově. Kurzy plavání dětí můžete vyzkoušet v Průhonicích.

Na gril si můžete hodit například 
naši krkovičku – to je klasika. Když  
ji budete nakládat sami, nepřehá-
nějte to s kořením, aby vynikla chuť 
masa. Naše maso je vždy čerstvé, 
lahodné a voňavé, takže ho 
nemusíte „topit“ v ma-
rinádě. Pochutnat si 
můžete i na plochých 
vepřových žebírkách, 
která si porcujeme 
sami a můžete se spo-
lehnout, že na nich zů-
stane hodně masa. 

Nahrubo mleté maso do burgrů
Dále doporučujeme kvalitní hovězí 
maso (nejlépe z krku), které vám 
na přání nahrubo nameleme, aby- 
ste si mohli připravit skvělé burgry.   
V případě zájmu vám připravíme 

selátko, kýtu, krůtu nebo kroca-
na na rožnění. Maso je naložené, 
takže pečení netrvá dlouho a vaši 
hosté nemusejí okusovat okrasné 

keře na zahradě.
Grilování a letní 

ohníčky by se ne-
obešly bez jem-
ných grilova-
cích klobás a 
poctivých buřtí-
ků. Ty nevyrábí-

me sami, ale vozí-
me je od ověřených 

dodavatelů. A že jsou 
opravdu dobré, o tom svědčí 

fakt, že se jich v Ondřejově při oteví-
rání nového hřiště snědlo na dvě stě 
kusů. Co ovšem vyrábíme sami, je 
vepřová šunka. A máme radost, že 
se k nám lidé kvůli naší šunce vracejí. 

Steaky z mladých býčků z Šumavy
Pro naše milé zákazníky také 

připravujeme steaky z mladých 
býčků chovaných na Šumavě.  

Osobně jezdím maso vybírat. K do-
stání je i vyzrálé „ostařené“ maso, 
které je křehké a má jedinečnou 
chuť. V případě zájmu zavolejte  
a speciální steaky si objednejte. 

Už je to tady! Nablýskejte grily, připravte 
obracečky a skočte si k nám pro maso
Také jste se těšili, až se konečně udělá hezky a začne grilovací 
sezóna? A už je to tady! Nablýskejte grily, připravte si obracečky 
a přijďte si k nám pro kvalitní české maso, které na vaše přání 
předem naložíme, aby bylo krásně křehké. 

Těšíme se na vás! 
V našem řeznictví si můžete kou-

pit i české kuřecí maso a různé dru-
hy krůtího masa. 

Mnichovické řeznictví, Petr Medřický, 
Masarykovo náměstí 31, Mnichovice, 

tel.: 731 005 726

 Nabízíme atraktivní, dynamickou práci 
a výborné finanční ohodnocení. Podpora 
makléřům do začátku 24 000 Kč. Nový vůz 
Volkswagen Golf či Passat za velice výhod-
né ceny, již od 2990 Kč měsíčně. Hledáme 
makléře pro stávající pobočky: Říčany, Český 
Brod, Benešov, Jesenice, ale i pro další lokali-
ty: Dolní Břežany, Jílové, Kolín, Úvaly a jiné. 
Přidejte se k nám a pracujte v týmu s makléři 
roku 2015 a 2016 v České republice!

Máte zájem stát se členem úspěšného týmu?
Získejte podporu 24 000 Kč

Okamžitě vykoupíme nemovitost v původním 
stavu za 100 % tržní hodnoty!
Zcela novým produktem společnosti M&M re-

ality holding a.s. je rekonstrukce nemovitostí, 
kterou kombinujeme s výkupem nebo jako sa-
mostatnou službu klientům. V případě výkupu  
s rekonstrukcí máte možnost vaši nemovitost 
prodat i za cenu nad současnou tržní hodnotou. 
O veškeré investice a rekonstrukci se postará 
naše společnost. 

Znáte někoho, kdo neúspěšně prodává, 
nebo bude prodávat nemovitost? 

Za váš tip vám vyplatíme  10 000 Kč.

Kontakt: tel.: +420 603 577 795
e-mail: jbares@mmreality.cz

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

Pekárna Ve Mlýně Ondřejov 
přijme zaměstnance

Společně s naším týmem budete připravovat a péci pečivo, bagety, 
kváskový chléb, sladké a slané koláče. Kromě pekařských profesí 

přijímáme i osoby se zkušenostmi s přípravou těsta. Pokud nemáte 
praxi v oboru, rádi vás zaškolíme.

Co vám nabízíme:
Pracujeme v malém kolektivu v příjemném prostředí. 

Nabízíme  naturální výhody, příspěvek na dopravu a další benefity.  
Plat 20 000 - 30 000 Kč/měsíčně (dle zkušeností). 

Pracovní doba: 2směnný provoz (8: 00 - 16:00, 18:00 - 6:00). Plný 
nebo zkrácený úvazek, či jako brigáda, pracovní smlouva na dobu 

neurčitou. 
Nabídky zasílejte na: info@pekarnavemlyne.cz, tel.: 734 573 371

WWW.PEKARNAVEMLYNE.CZ
TURKOVICKÁ 159 - ONDŘEJOV 251 65 

SERVIS PLYNOVÝCH A ELEKTRICKÝCH KOTLŮ
KUČERA & VACEK

 Pravidelné roční prohlídky a opravy
 Prodej, montáž a uvádění do provozu
 www.kvplynservis.cz   

                                                
VYUŽIJTE SLEVU 300 KČ 

Z PRAVIDELNÉ ROČNÍ 
PROHLÍDKY VAŠEHO ZAŘÍZENÍ DO 31. ČERVENCE 

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

DOPRAVA ŘÍČANY A OKOLÍ ZDARMA

Představujeme vám novinku v PK-PODLAHY Říčany 
-  ekologické designové podlahy firmy CLASSEN  -  
CERAMIN, které  jsou nástupci  módních vinylových 
podlah, ekonomicky výhodných laminátových podlah 
a praktické dlažby.

V naší nabídce najdete ekologické designové podlahy CERAMIN - 
NEO 2.0  a vysoce zátěžové SONO. 
Základem ekologických designových podlah CLASSEN je nosná deska 

CERAMIN. CERAMIN je 100% ekologický produkt vyrobený bez jakých-
koliv škodlivých látek jako jsou ftaláty, změkčovadla, těžké kovy a těkavé 
látky.  Složení CERAMINU  je z minerálních látek , které se používají např. 
v potravinářství a zdravotnictví a je velmi podobný složením keramice. 
Oproti keramice má nižší hustotu a je výrazně lehčí. CERAMIN je velmi 
robustní  a odolný materiál a je vhodný jako nosič pro podlahové krytiny 
a stěnové panely.
Ekologická podlaha od firmy Classen na nosné desce CERAMIN má 
tyto vynikající  vlastnosti, je:
• extrémně odolná, voděodolná
• vysoce zátěžová 
• neobsahuje PVC a ftaláty
• ekologická
• 100% recyklovatelná
• lehká
• vyrobena v Německu
• certifikovaná ekologickou značkou Modrý Anděl

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy najdete na Černokostelecké 
1623/14, Říčany (ve výškové budově bývalého Interiéru vedle Billy), ote-
vřeno Po-Pá 9.00 - 18.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby), tel.: 604 941 123, 
731 685 693, e-mail: pk-podlahy@seznam.cz, www.noveinteriery.cz.

Ekologické designové podlahy 
v PK-PODLAHY ŘÍČANY

Dodáváme a montujeme interiérové dveře a obložkové 
zárubně firem PORTA DOORS a DRE
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Jednou z legend pohostinství a 
klasiky trampingu a vodáků je i vl-
kovecká krčma U žraloka. Hospo-
da v pravém slova smyslu, ležící na 
levém břehu Sázavy těsně před obcí 
Chocerady.
Tak jako každá hospůdka zažila 

doby slávy i doby horší, kdy muse-
la bojovat o přežití, prostě si hledat 
novou cestu. 
V současné době ji vlastní a pro-

vozují Vláďa a Radka Maryskovi a 
nutno podotknout, že se jim zatím 
daří zlepšovat jak zázemí, tak služ-
by samotné a na provozu krčmy je 
to vidět.

Co se plánuje na tuto sezonu, 
jsme se zeptali krčmáře Vládi.
„Je to vlastně dost jednoduchá od-

pověď. Pokusů už tady bylo až dost 
a ne všechny byly reálné. Žralok 
je historicky vzato krčma, prostě 
zájezdní hospoda ležící na dráze, 
u řeky, na kraji lesů, uprostřed pří-
rody. Tenhle ráz bych rád zachoval, 
v minulosti tady hrávali legendární 
Žraloci, každý víkend tu zněly ky-
tary a trampská muzika, to se sem 
zase vrací a to mě těší.
Já osobně jsem založením rocker 

a tak bych rád tradici obohatil i 
o koncerty svého žánru. Na jaře 
u nás hrál například R. Dragoun 
nebo česko-americký bluesman 
Joe Karafiát. Plánujeme další kon-
certy a posezení. Už nyní se může-
te těšit  na cestopisné přednášky 
a hraní muzikanta, cestovatele a 
dobrodruha Honzy Chalupného.

Základem každé dobré hospody 
je kuchyň. Jak se u vás vaří?
Doufám, že si každý pochutná. Po-

dařilo se nám najít kuchaře, který 
rozhodně ostudu neudělá. Vaříme 
každý den od 11 hodin až do večera, 
každý druhý víkend máme specia-
lity mezinárodní kuchyně, jedeme 
nonstop celou sezónu, bez zavíra-
cích dní. Nabízíme i ubytování - je 
nutné se objednat minimálně tři 
týdny dopředu. 

Posázavské zastavení v krčmě U žraloka
Řeka Sázava, a její břehy od města stejného jména dále 
po proudu, je již minimálně sto let spojována s vodáckou a 
trampskou romantikou, táborovými ohni, trampskými kapelami, 
Posázavským Pacifikem. Je to údolí, ze kterého vyzařuje 
romantika, trochu nostalgie, tradice, ale i nová vlna trampingu, 
vodáckých výprav, turistů, v posledních letech i cyklostezek. 
Prostě letní pohoda jak má být.

Budeme rádi, když se v naší krčmě budou cítit lidé dobře a budou 
se sem vracet. Takže vodáci, turisté, cyklisté, trampové, muži, ženy, 
mláďata - jste srdečně zváni! Těšíme se na vás!

OTEVŘENO 
NONSTOP
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ELEKTRONIKY
HLEDÁKOZEL

Elektronik je klíčová role  

v procesu výroby a stáčení piva. 

Provádí elektroúdržbu na zařízeních 

stáčíren, výroby, energetiky – opravy, 

poruchy, preventivní údržbu, revize  

a kontroly. 

Přidejte se do našeho týmu  

a poznáte různé typy řídících systémů, 

od rychloběžného provozu stáčírny 

přes dávkový systém varny zajišťovaný 

např. nejmodernějším ŘS Pro Leit. 

Čeká Vás dobrý kolektiv, široká  

nabídka zaměstnaneckých benefitů 

včetně piva, kantýna, a především 

možnost učit se od expertů v oboru  

automatizace v nápojovém průmyslu.

Pivovar Velké Popovice  

leží 20 km od Prahy po D1. 

Nabízíme i možnost ubytování. 

Pro nově otevíraný showroom v Říčanech 
sháníme prodejce. Volejte: 604 236 953

Přijmeme ihned pracovnici 
do čistírny oděvů 

v Říčanech. 
Vhodné i pro matky s dětmi, též částečný 

úvazek. Předchozí praxe není nutná. 
Volejte: 603 415 689.

 Rodina v Říčanech přijme ihned uklízečku – hospodyni 
na 1 až 3 dny v týdnu. Volejte: 603 415 689

Také jste si oblíbili 
pizzu? Rádi na ni zajdete 
do restaurace, ale ne 
vždy máte čas?  O tom, 

že kvalitní a dobrou pizzu si nyní 
můžete dopřát kdykoliv i doma jsme si 
povídali s Filipem Šonkou, majitelem 
nově otevřené provozovny Pizza 
Barino v Říčanech.

Téměř na konci Černokostelecké ulice smě-
rem k Mukařovu se nachází objekt bývalé 
restaurace, který nese od letošního dubna 
název Pizza Barino. Co Vás přivedlo k tomuto 
kroku?
Mám rád pizzu, mám rád spokojené zákazníky, 

ale hlavně… jsem vyučen v oboru a téměř dvacet 
let se již v gastroslužbách a kolem pizzy pohy-
buji. Poslední dva roky jsem se navíc zaměřil na 
zdokonalení pizzy, určené k dopečení. Vlastní 
provozovna je tedy dalším logickým tahem.

Pizza Barino však toho nabízí mnohem více – 
včetně zmíněné pizzy k dopečení.
To ano, máme v úmyslu využívat objekt maxi-

málně, k dispozici je proto i venkovní posezení, 
pronájem objektu pro uzavřené společnosti či 
organizace oslav; připravujeme rozvozovou 
službu. 
Na přání ale také zajistíme např. cateringové 

služby na místo určené klientem. 
Naší specializací je ale ona ručně vyráběná, 

předpečená, šokově zmrazená pizza určená  
k dopečení v domácnostech, firmách i provozov-
nách.
Prosadit se na trhu není nikdy jednoduché…
Jsem přesvědčen o tom, a naši hosté i stálí od-

běratelé mi určité dají za pravdu, že naše pizza je 
nejlepší. Je totiž jiná. Vyráběná ručně podle tra-
diční receptury. A zásadní rozdíl je v kvalitních 
surovinách. 
Když naši pizzu z tenkého těsta uvidíte a ochut-

náte, nemáte pocit, že je třeba ji doplňovat další-
mi surovinami či jinak vylepšovat. 
Stejnou pizzu, kterou podáváme v naší restau-

raci si můžete objednat tzv. do krabice, ale také 
zakoupit šokově zmraženou za 69 Kč a kdykoliv 
si ji doma velmi jednoduše a rychle – bez ztráty 
kvality –  dopéct. Kdo přijde a ochutná naši piz-
zu, tak pochopí, o čem mluvím. 

Pizza Barino, roh Černokostelecké 
a Lipové ulice č. p. 152/1, Říčany

Otevírací doba: PO – NE  10:30 – 21:00 h
Tel.: 601 383 350

www.pizzabarino.cz

Není pizza jako pizza!
Barino představuje to nejlepší

UTKÁNÍ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Přijeďte v sobotu 17. června a v rámci bohatého 
doprovodného programu s námi oslavte

90 let od založení klubu Slavia Louňovice.

SOUTĚŽE, CUKROVÁ VATA A SKÁKACÍ HRAD

LOUŇOVICE, 17. ČERVNA 2017

web: slavia.lounovice.net
Podrobný program bude na našich internetových stránkách.

UKÁZKA FOTBALOVÉ AKADEMIE BÝVALÉHO 
PRVOLIGOVÉHO BRANKÁŘE RADKA SŇOZÍKA

INDIÁNSKÁ NÁVŠTĚVA, TANEČNÍ ZÁBAVA S DJ
A NESMÍ CHYBĚT ANI NEZBYTNÝ OHŇOSTROJ

z_oslavy_Zaprazi_105x148,5_v01.indd   1 26.5.2017   15:09:45
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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

 
BETON, PÍSKY, DRTĚ, KAČÍRKY
K vyzvednutí, nebo po tel. objednávce zavezeme.

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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

210x100x5
2730

ZŠ při Olivově dětské 
léčebně v Říčanech hledá 

kvalifikovanou učitelku/le na 
výuku M na druhém stupni. 
Zatím na 0,5 úvazku. Nástup 
září 2017. Tel.: 323 631 120, 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TEHOVEC
přijme dvě nové kolegyně s odpovídající kvalifikací.

Nabízíme práci v MŠ rodinného typu na HPP (úvazek 1 a 0,9) v 
malém kolektivu, v prostředí moderní školy s dobrým zázemím.

Vzhledem k všeobecnému nedostatku pedagogických pracovníků 
uvítáme i zájemkyně, které již na své kvalifikací pracují.

Nástup možný od 1. 8. 2017. Praxe vítána. Těšíme se na vás.

Profesní životopis zašlete na ou@tehovec.cz 
nejpozději do 30. 6.  nebo nás kontaktujte 

na tel.: 777 530 109.
www.mstehovec.cz  , www.tehovec.cz

MŠ při Olivově dětské 
léčebně v Říčanech hledá 

kvalifikovanou učitelku/le.  
Tel.: 323 631 120, 

skola.olivovna@seznam.cz

            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.

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.

Olivova dětská léčebna Říčany 
přijme :

 Zdravotní sestry 
  Fyzioterapeuty 

 Pomocnou sílu do kuchyně 
  Vychovatele (na letní 

brigádu) 

Kontakt: Olga Trnková, 
personalista, tel: 602 627 741, 
email: personal@olivovna.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

Přijmu brigádníka 
na červenec -  večerní úklid 

v Průhonicích.
Požaduji spolehlivost, pečlivost.

Kontakt: 605 215 094.

Společnost 3K značky s.r.o. přijme 
zaměstnance na pozici

DĚLNÍK - ZNAČKAŘ 
- Časová flexibilita - Zodpovědnost - Pracoviště Říčany
- Zvláštní odměny za vykonanou práci, stravenky
- Praxe v pozemních komunikacích a zednické zkušenosti výhodou
- Manuální zručnost; Podmínkou řidičský průkaz B
  Kontakt: tel.: 774 784 894, e-mail: buriankova@3kznacky.cz

www.3kznacky.cz

AZ PLOTOVÉ CENTRUM 
MUKAŘOV

pletiva, sloupky, branky, plotové sítě, 
posuvné brány, 
průmyslová a mobilní oplocení, 
lesnická pletiva, 
zastiňovací tkaniny atd.

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

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

 VZORKOVNA VÝROBKŮ SPECIÁLNÍ LETNÍ NABÍDKA

na všechny produkty

platnost od 1. 6. 2017

Dodávková autodoprava 
  web: akmtrans.cz  
 tel.: 702 025 594
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Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz
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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

  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

 
DOVOZ VODY/ ODVOZ 

ODPADNÍCH VOD 
(jímky, fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 
Tomáš Rychta – Štíhlice

 

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

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

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

tel. č.: 776 608 738

MOTOSHOP
Mukařov - SrbínOtevírací doba

Út – pá 11:00-18:00
So           10:00-15:00

www.mefo.cz
Tel: 736 452 405

(směr Ondřejov)

MŠ Velké Popovice 
hledá 

učitelku na plný úvazek 
a 

učitelku na úvazek 0.37 
Informace 

na tel. 724 876 395.

Střední škola řemesel Kunice 
přijme ekonomku školy, 

kuchařku, hospodářku školní 
jídelny a kvalif. učitele/

ku odborného výcviku pro 
odbor vzdělání Cukrář, Kuchař, 

Květinář-florista. Kontakt: 
e-mail: ssrkunice@ssrkunice.cz, 

tel.: 323 665 483.

MŮJ TRÁVNÍK

zaprazi_4_2017_45x63_vyska_KRIVKY.indd   1 8. 5. 2017   19:23:50

Výroba domácích knedlíků 
v Říčanech přijme šikovné 

pracovnice/ky do svého týmu 
ve výrobě. Nabízíme výhodné 

platové podmínky a práci neděle 
- čtvrtek. Kontaktujte nás prosím 

na tel. č. 608 206 227. 

777 035 666

VÝMĚNA S
KEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČ
ENÍ VOZU 

ZDARMA

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE 
V RESTAURACI KOUZELNÁ 

ZAHRADA NA ZÁMKU 
BERCHTOLD

Přijmeme nové kolegy do 
zámeckého kolektivu. Info hotel@

zamekberchtold.cz

MŠ Pitkovice, Hlívová 303/4
přijme

učitelku MŠ na plný úvazek
Požadavky: odpovídající 

pedagogické vzdělání, čistý TR, 
iniciativa, spolehlivost,

samostatnost, kreativita, 
schopnost týmové práce, 
empatický vztah k dětem

Nástup: od 1.9.2017
Nabízíme příjemné pracovní 

prostředí v nové MŠ, možnost 
osobního ohodnocení.

Kontakt: +420 602 945 812

OAZA ŘÍČANY
 Přijmeme brigádnici na úklid 

hotelu a restaurace, vhodné např. 
vitální důchodkyni.  V případě 

zájmu volejte na tel. č. 724 165 420.

OAZA ŘÍČANY 
hledá k trvalému pracovní poměru 
( i brigádně ) spolehlivé, pracovité a 
příjemné kolegy na pozici kuchaře a 
číšníka.  Info na tel. č. 724 165 420. 

Přijmeme PRODAVAČE/KY 
na prodejnu masa a uzenin 
v Říčanech. Mzda 17.000 Kč, 
volejte na tel.: 725 263 672.
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NOVÁ TOYOTA YARIS

NOVÁ LÁSKA

Srdečně Vás zveme na testovací víkend, který proběhne ve dnech
10. – 11. 6. 2017 na všech pobočkách Toyota Tsusho.

TOYOTA VÍKEND 
10. - 11. ČERVNA

Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Toyota Yaris:  
kombinovaná spotřeba 3,3–5,0 l/100 km, emise CO2 75–112 g/km.  Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK.

Obchodní 105 
Čestlice 
tel.: 777 738 951 
e-mail: k.popelka@tsusho.cz 

Hradecká 570 
Pardubice 
tel: 731 421 193 
e-mail: l.bensch@tsusho.cz

Brněnská 1228 
Hradec Králové 
tel: 731 421 196 
e-mail: j.miculka@tsusho.cz

Československého exilu 544/3 
Praha 4 – Modřany, 
tel.: 737 253 673 
e-mail: j.kroupa@tsusho.cz

TOYOTA TSUSHO                 www.toyotatsusho.cz

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s.r.o.

Zahraniční společnost 
s 26letou zkušeností 

na českém trhu se sídlem 
v Oticích

Přijme pracovníka 
na pozici logistik

Požadujeme:
 Pokročilá AJ, pokročilá znalost MS Office, 

program SAP výhodou

Náplň práce:
 Správa skladových zásob, inventarizace.
 Správa produktových dat a dodavatelů 

v systému.
 Spolupráce s CÚ.
 Správa zákaznických objednávek.
 Nástup: srpen 2017.

Nabízíme: 
 Práci na hlavní pracovní poměr, v menším 

kolektivu, firemní společenské a sportovní 
akce, benefity.
Životopisy zasílejte na fuchs.praha@fuchs-oil.cz

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

www.oploceni-ploty-pletivo.cz
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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.

www.krutimaso.cz


