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V základní škole 
Magic Hill budují
u žáků vztah 
k regionu. Místo, 
krajina, region – 
to jsou důležité 
obsahy v základ-
ním vzdělávání. 
Více info na str. 4

Zveme vás na výlov 
Vyžlovského rybníka
4. listopadu

Mortimer English 
Club v Říčanech 
již sedmým 
školním rokem 
otevírá kurzy 
angličtiny pro děti 
i dospělé. Více 
info na str. 14

Zveme vás v sobotu 
28. října od 16 hod. 
na zámek Berchtold 
na Halloween 
a lampiónový průvod. 
Více info na str. 15
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Výlov Jevanského 
rybníka je naplánován 
na 18. 10. 2017 
(středa) s prodejem 
ryb pod hrází rybníka 
v Jevanech. V nabídce 

k prodeji budou kapři a v malém 
množství štiky a býložravá kaprovitá 
ryba amur bílý. Dalším výlovem 
určeným pro veřejnost bude výlov 
Vyžlovského rybníka 4. 11. 2017 
(sobota). 

Také zde budete mít možnost zakoupit vylovené 
ryby. Stejně jako v předchozích letech se můžete 
těšit na stylové občerstvení z vylovených ryb. Ve-
řejnost bude mít možnost sledovat výlov z hráze 
rybníka a za doprovodu rybářů si prohlédnout 
rybolovnou techniku zblízka. 
Vozidla zaparkujte v obci a podél silnice z Vyž- 

lovky do Jevan. V žádném případě nevjíždějte do 
křižovatky u rybníka a na hráz. 
Vždy aktuální informace najdete na www.slp.cz 

- aktuality. Změna termínů vyhrazena!
Petru zdar, hezké zážitky z výlovů vám přejí 
zaměstnanci a vedení Školního lesního 
podniku v Kostelci nad Černými lesy.

Milí čtenáři a příznivci Zápraží!
Letošní podzim máme opět ve znamení voleb. 

Tentokrát jde o volby parlamentní (do Poslanec-
ké sněmovny) a jejich termín je nejzazší možný –  
v pátek a sobotu 20.–21. října 2017.  V tyto dny 
se rozhodne, které strany zůstanou pod hranicí 
vstupu do sněmovny a které naopak vybojují vaší 
přízeň. Co všechno rozhodne výsledky voleb? Kte-
ré kroky politiků a stran se vám zdají populistické, 
které naopak podporujete? To se ukáže právě na 
konci října… přijďte tedy volit, není to povinnost, 
ale vaše právo!

Výlovy Jevanského 
a Vyžlovského rybníka
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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
Ambulantní a odlehčovací služba
Kromě ambulantní služby v den-

ním stacionáři, určeném jen na 
denní pobyty ve všedních dnech, 
poskytujeme také ubytovací službu 
odlehčovací. Ta může být čerpána 
bez přerušení v délce až jednoho mě-
síce a max. dva měsíce v jednom roce 
 s možným prodloužením na měsí-
ce tři, ale to jen v případě volné ka-
pacity stacionáře. 
Pobyty slouží především pro 

seniory, ale také pro mladší vě-
kovou kategorii se sníženou mí-
rou soběstačnosti, zdravotním 
postižením a chronickým one-
mocněním. Kromě Říčan a 52 
přilehlých obcí nabízíme ubyto-
vání i ostatním zájemcům např.   
z Prahy.

Novinky ze stacionáře 
Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga Říčany
mob.: 733 340 028
e-mail: stacionar@dps.ricany.cz
www.stacionar-olga.cz

Při praktickém poznávání okol-
ní krajiny žáci hledají důkazy  
o proměnách přírody, sledují vliv 
lidské činnosti na životní prostře-
dí, ověřují možnosti, jak ve svém 
věku přispět k ochraně přírody  
a k vyšší kvalitě života v obci. 
Současně s poznávacími čin-

nostmi tak přijímají občanskou 
odpovědnost a vytvářejí si klad-
ný vztah k místu svého bydliště  
a k širšímu regionu.
Pedagogický přístup, který cí-

levědomě využívá bezprostřední 

zkušenosti dětí z jejich přírodního  
a sociálního okolí, se nazývá místně 
zakotvené učení a usiluje o rozvoj 
kulturní a environmentální gra-
motnosti. 
Takové vyučování bývá realizová-

no formou projektové výuky, při 
které žáci spojují přírodní, kultur-
ní, historické i sociopolitické po-
znatky do svého porozumění světu.
V základní škole s rozšířenou vý-

ukou jazyků Magic Hill v Říčanech 
můžeme najít řadu příkladů takto 
pojímaného učení žáků. Prvním  

a zcela zásadním principem je, že 
vyučování neprobíhá jen ve ško-
le, ale když je to možné a účelné,  
v terénu a při plnění praktických  
a smysluplných úkolů. 
Škola se k této filozofii hlásí kaž-

doroční účastí v (mezi)národních 
projektech, např. Den prázdných 
tříd 17. června, Den Země 22. dub-
na, dobrovolnické akce „72 hodin“ 
vždy v říjnu apod. Na každodenní 
rovině v průběhu celého roku se 
jedná o časté výpravy a exkurze tříd 
do okolí školy a do přírody, ať už ve 
spolupráci s Muzeem Říčany nebo 
samostatně. 
Pojďme si to tentokrát ilustrovat 

na několika příkladech akcí, které 
již od začátku školního roku stihli 
žáci 2. stupně:

 Pozoruhodné věci máme hned 
za oknem: žáci zaznamenávají do 
plánu města zajímavosti, kterých 
si dosud nevšimli, a pořizují foto-
dokumentaci (např. dům v ulici  
17. listopadu v Říčanech, jehož 
střechu podepírá ruka).

 Puťák do Posázaví s přespáním 
pod stany a vařením na otevřeném 
ohni.

 Dvoudenní výprava na kolech po 
cyklostezkách až k Sázavě.

 Poznávání naučných stezek, je-
jich síť je na Říčansku a v Ladově 
kraji neobyčejně hustá.

 Mapování Říčan z ptačí perspek-
tivy pomocí dronů.
Jan Voda, ředitel školy

www.magic-hill.cz

V základní škole Magic Hill budují
u žáků vztah k regionu
Místo, krajina, region – to jsou důležité obsahy v základním 
vzdělávání. Na základě poznávání blízkého okolí se žáci 
učí do tohoto prostoru vstupovat s vlastní aktivitou, 
ohleduplně, bezpečně  a s otázkami – učí se všímat si 
nových zajímavých věcí i nacházet krásu v obyčejnosti 
a každodennosti. 

V Ondřejově opravují komunikace
V obci Ondřejov budou zvelebeny komunikace – to je zcela určitě dobrá 

zpráva. Ale také je jisté, že v době opravy to pro obyvatele i návštěvníky 
obce nebude jednoduché – doprava (veřejná i osobní) bude značně omeze-
na. Práce na komunikacích budou zahájeny 2. 10. a potrvají zhruba měsíc. 
Omezení provozu se bude týkat silnice č. II/113, konkrétně ulice Pražská 
od začátku obce Ondřejov ve směru od Mnichovic po křižovatku ulic Cho-
ceradská a U Kampeličky včetně části Náměstí 9. května. Přechodná úpra-
va silničního provozu se bude týkat i okolních obcí. Podrobnější informace 
najdete na webu obce www.obecondrejov.cz  – zde budou zveřejňovány 
přechodné úpravy silničního provozu.

Podzimní akce
Zveme vás na podzimní akce konané v našich 
prostorách. První je 6. října – setkání 
k Mezinárodnímu dni seniorů, další se uskuteční v 
listopadu, v rámci předadventní doby (termín bude 
ještě upřesněn), a jako třetí chystáme překvapení, 
které osloví i jiné kategorie, než jen tu seniorskou. 
Bližší informace najdete na našem webu.

Ráda bych informovala čtenáře Zápraží o dění a dalších 
aktivitách zařízení sociálních služeb, říčanského 
stacionáře Olga.

Rekapitulace
Po uplynutí letních měsíců může-

me pomalu rekapitulovat, jak byly 
úspěšné z hlediska obsazenosti  
a samozřejmě též spokojenosti 
našich obyvatel, jejich rodin a dal-
ších blízkých osob.  Ne vše se úpl-
ně vydařilo, máme ještě rezervy, 
kterých jsme si vědomi a pokusíme 
se pro další období v rámci našich 
možností zapracovat na zlepše-
ní a nabídnout ještě vyšší kvalitu, 
tak abychom uspokojili co nejširší 
spektrum veřejnosti.
Přeji   všem     krásný   podzim  

a těším se na setkání ve stacionáři 

se všemi, kteří našich služeb využijí 

anebo se jen tak přijdou podívat – 

všichni jste srdečně vítáni. 

Pavla Romanová 

Divadlo U22 v Uhříněvsi vás zve ve středu 1. 11. v 19.30 hodin na 
koncert VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Když před mnoha lety začali někteří z přátel Vladimíra Mišíka používat 

před jeho jménem (podle jeho samého více méně z recese) slovo "legen-
da", málokdo z nich tehdy asi tušil, že se Vladimír Mišík za svého života 
tou legendou skutečně stane. 
V březnu letošního roku oslavil Vladimír 70 let. Je bezesporu jedním  

z nejvýraznějších muzikantů v oblasti české rockové hudby již od 60. let 
20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, 
výtvarného či literárního prostředí. V roce 1993 byl zařazen do „Síně slá-
vy“ (cena za celoživotní přínos udílená od prvního ročníku výročních cen 
Akademie populární hudby v roce 1991). Na koncertě zazní to nejlepší  
z tvorby Vladimíra Mišíka & ETC.

Vladimír Mišík & ETC 
v Divadle U22
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

  TĚŠÍTE
 SE NA
     ZIMU?

Zimní servisní prohlídka za 249 Kč
včetně zátěžového testu autobaterie

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho 
vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí 
je výhodná nabídka zimních kompletních kol a možnost 
přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 1 l zimního 
koncentrátu do ostřikovačů. Sháníte-li zimní 
příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám hodit 

Untitled-669   1 11.9.2017   15:56:05

Zajímáte se o módu? Chcete mít ve 
svém šatníku originální a kvalitní 
oblečení? Pak určitě navštivte 
nový obchod s italskou módou 
Corretto - Gabbiano, který najdete 
na Černokostelecké ulici v Říčanech 
(naproti MM reality). V nabídce 
objevíte oblečení pro běžný den, 
luxusní kousky pro výjimečné situace 
a samozřejmě i nejrůznější módní 
doplňky včetně jedinečných kabelek 
a obuvi. 
„Může se zdát, že v dnešní době není žádný 

problém sehnat kvalitní oblečení podle posled-
ních módních trendů, ale bohužel to tak není,“ 
říká majitelka obchodu. „Alespoň já jsem nebyla 
spokojena s tím, co se u nás nabízí, a proto jsem 
šla vlastní cestou. 
Dnes provozujeme deset ochodů po celé ČR  

a máme radost, že jsou naše zákaznice spo-
kojené a vracejí se k nám. Díky tomu, že jsme 
přímými dovozci zboží, které osobně vybírá-
me, můžeme našim zákazníkům nabídnout 
skvělé ceny.

 U nás si vyberou zákaznice všech věkových ka-
tegorií a vyberete si i větší velikosti. Se správným 
výběrem a kombinacemi oblečení vám ochotně 
poradíme.  

Italská móda v Říčanech

Obchod Correttto - Gabbiano 
Černokostelecká 55, Říčany

Tel.: 775 519 701
Facebook: móda Gabbiano

Otevírací doba:
Po–Pá 9–18 hod.          So 9–12 hod.

Zakládáme si na 
příjemném vystupo-

vání a osobním přístupu. 
Máme radost, když se 

zákaznice v našem ob-
lečení cítí skvěle. 

Častou chybou v zimním období je nesprávné větrání či zanedbání 
pravidelné údržby oken. Nejen poradenství, ale  především servis, 
opravy a bohatý sortiment příslušenství, stejně jako samotné dodávky 
oken, dveří a také výběr stínící techniky pro vás zajistí  společnost 
S.O.S. okna.

Rosení oken v zimě 
Mnohdy je způsobeno nedostatečným nebo špatným větráním. Rosení je 

nepříjemné, oknům ani prostředí neprospívá. Každý den je proto zapotřebí 
otevřít úplně co nejvíce oken najednou – po dobu alespoň deseti minut, aby 
proběhla dostatečná výměna vlhkého vzduchu.
Co je však v zimě chybou? Používání ventilace nebo mikroventilace. Při 

otevření okna na mikroventilaci totiž neprobíhá dostatečná výměna vzdu-
chu v interiéru a ten se pouze ochlazuje.
Vlhký vzduch v bytě
Každodenním vařením, sušením prádla, dýcháním a dalšími činnostmi 

vzniká velké množství vlhkosti, která se sráží na oknech. Díky velké těs-
nosti nových oken, ať už je to plast nebo hliník, se vlhkost drží v interiéru. 
Je zapotřebí ho tedy z interiéru dostat ven; a to právě intenzivním krátko-
dobým větráním. 
Údržba oken
Zvláště před zimou bychom neměli zapomínat na údržbu oken, přede-

vším těch dřevěných. Prodloužení životnosti dřevěných oken dosáhneme 
pravidelným ošetřováním. Můžeme použít např. přípravky firmy Sikkens, 
které naneseme na očištěné okno z venkovní strany. Ideálně alespoň 1x za 
rok. Pokud tuto ochrannou vrstvu nebudeme pravidelně obnovovat na po-
vrchu okna, vzniknou mikrotrhliny, kterými se pod lazuru (barvu) dostane 
vlhkost a dřevo začne degradovat. Za čas se lazura oloupe a nelze pak udě-
lat již nic jiného, že okno nechat nákladně opravovat.

Vzorková prodejna: 
Říčany, OC Lihovar
Tel.: 776 608 738
www.sosokna.cz

VĚTRÁTE V ZIMĚ SPRÁVNĚ?
UMÍTE SI PORADIT S ÚDRŽBOU OKEN?

Kdo ještě nezavítal do 
známého Hostince v Doubku, 
má nejvyšší čas to změnit. Od 
konce léta je hostinec v rukou 
nových nájemců, manželů 
Maňákových. Pavel Maňák je 
zde zároveň šéfkuchařem, 
a to velmi zkušeným 
a k hostům pozorným. 

Hostinec v Doubku za příznivého 
počasí láká k posezení na prostorné 
zahrádce ve dvoře, v zimě naopak 
nabízí útulné domácké interiéry.  
K dobrému jídlu však patří také 
dobrá zábava. Tu si můžete dopřát 
v rodinném kruhu či s přáteli na ně-
které z letošních akcí:

 28. 10. Galavečer amatérského 
boxu v Doubku

 11. –12. 11. Martinské posvícení 
– husy, svatomartinské víno

 17.–19. 11. Zvěřinové hody
 8. 12. Mikulášská zábava
 15. 12. Domácí zabijačka 
 31. 12. Silvestr

Rezervace na uvedené akce se 
doporučuje!

V HOSTINCI V DOUBKU TO ŽIJE 

HOSTINEC V DOUBKU
 Pronájem sálu pro oslavy, svatby, večírky (kapacita ca 100 osob)
 Pořádání firemních akcí 
 Nabídka grilování (gril na prase)
 Od podzimu kuřárna pro hosty
 Tel.: 702 565 000, 777 149 996 
  AKCE A MENU VŽDY NA WEBU www.hostinecvdoubku.cz

Otevírací doba:
Út – Čt   11-22 h
Pá –  So 11-23 h
Ne           11-23 h

Květinářství Sedmikráska, které sídlí v Říčanech na Masarykově 
náměstí v OD Mestek, vám nabízí profesionální služby již 20 let. 
V obchodě naleznete nejen řezané a hrnkové květiny, ale 
i nejrůznější dekorace a milé dárky. Vše je velice vkusně
 a nápaditě naaranžováno a lidé sem rádi chodí 
čerpat inspiraci. Přijďte se i vy „mrknout“ 
do nádherné výlohy, jejíž výzdobu paní 
majitelka pravidelně obměňuje.

 Sledujeme pro vás nejnovější trendy 
v oblasti vazby květin. Rozvoz květin 
po Říčanech zdarma! 

 Květinářství se specializuje i na profesionální vaz-
by z umělých či sušených květin, z přírodnin a dalších 
doplňků. 

 Těšit se můžete na naše adventní věnce, vánoční kytice a dekorace.

Květinářství SEDMIKRÁSKA: Masarykovo náměstí 14/10, Říčany
Tel.: 603 234 914, e-mail: kvet.sedmikraska@atlas.cz
www.kvetiny-sedmikraska.cz
Otevírací doba: po – pá 8.00 – 17.30 hod., so 8.00 – 12.00 hod.

Jsme tu pro vás již 20 let! 
DĚKUJEME všem zákazníkům za přízeň

PŘIJĎTE NA DOBRÝ OBĚD ČI VEČEŘI, JSTE VÍTÁNI! 
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                                                      Vozy ihned k dodání!

POHODA DŽEZ 2017
Pět  mladých  muzikantů z rockové 

skupinyPunch`n`Judy, dva peda-
gogové a pan ředitel Ulf Hoppenau 
z Borkenu navštívili naši školu za-
čátkem září (31. 8. – 3. 9. 2017).  
I přes krátký pobyt měli hosté při-
praven bohatý a zajímavý program. 

Navštívili jsme zámek Konopiště, 
pivovar ve Velkých Popovicích a ne-
chyběla ani Praha, prohlídka Říčan 
a mnoho osobních a pracovních 
setkání. Každý den byl naplněný 
událostmi. Borkenská rocková sku-

Umělecká spolupráce 
Říčan a Borkenu pokračuje
Základní umělecká škola Říčany již několik let 
spolupracuje s hudební školou v partnerském městě 
Borkenu (SRN, Severní Porýní-Vestfálsko).  Myslím si, že 
i vzájemná spolupráce uměleckých škol přispěla 
k tak významné události, jakou bylo 8. 10. 2017 podepsání 
smlouvy o partnerství mezi městem Říčany a Borkenem.
V letošním roce proběhly dvě výměnné akce mladých 
českých a německých muzikantů.

pina Punch`n`Judy také vystoupila 
v rámci jazzového festivalu Pohoda 
Džez 1. 9. 2017 na Jurečku. 
I když po celou návštěvu nás pro-

vázel déšť, byli hosté z Borkenu 
přesto u nás spokojeni. 
Vystoupení rockové skupiny bylo 

skvělé a tak jsme se s panem ředi-
telem domluvili, že Punch`n`Judy 
přijede ještě jednou a zahraje (snad 
už za lepšího počasí) na našem zu-
škovém  JAZZ JAMu v roce 2018.

STADTFEST BORKEN 2017
A za týden po této návštěvě (7. 9.)

odcestovali  zástupci města Říčany 
– starosta města Vladimír Kořen, 
Jana Vavřinová a  Vladimír Polan-
ský a zástupci ZUŠ Říčany, říčan-
ský soubor bicích nástrojů SAM-
BA BAND  s  Radkem Břicháčem  
a ředitelka školy Iveta Sinkulová na 
slavnostní výroční setkání partner-
ských měst do Borkenu. 
V rámci této návštěvy se uskuteč-

nil i podpis partnerské smlouvy 
mezi oběma městy. V rámci velko-
lepé slavnosti vystoupila také umě-
lecká sdružení i z dalších zúčastně-
ných měst. 
Umělecké soubory se podílely 

svým vystoupením i na městských 
slavnostech tzv. Stadtfest Borken. 
Město Říčany reprezentoval SAM-
BA BAND  s Radkem Břicháčem, 
který roztančil celé borkenské ná-
městí sambou.  Prožili jsme zde 
krásné dny, město Borken připra-

vilo skvělý program. Děkujeme, že 
jsme mohli být při tom!
Mgr. Iveta Sinkulová, 

ředitelka ZUŠ Říčany

Tel.: 323 602 268, 604 737 629 

E-mail: info@zusricany.cz

www.zusricany.cz

Jsme také na Facebooku

NOVINKA

12 VSTUPŮ DO

SAUNOVÉHO

SVĚTA

4 699 KČ*
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spa & wellness

spa & wellness

aquapalace.cz

SAUNOVÁ 

PERMANENTKA

 

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK 
ZAHAJUJE PODZIMNÍ PRODEJ 
OVOCNÝCH STROMKŮ A KEŘŮ 
OD CA 10. ŘÍJNA! 

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

prodej čerstvých ryb – třeboňský pstruh 
(další ryby dle aktuální nabídky)

Naše říjnová nabídka:
podzimní astry a chryzantémy – vlastní produkce
vřesy a různobarevné macešky
odolné a kvalitní růže
jarní cibuloviny pro podzimní výsadbu
český sadbový česnek
  podzimní dekorace
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„Topná sezóna probíhá naplno a v tuto dobu již můžete posoudit, zda je všechno 
v pořádku. Pokud máte pocit, že něco nefunguje tak, jak by mělo, neváhejte a objednejte 
si kominíka. Můžete tak předejít vážným problémům,“ vysvětluje jednatel firmy Michal 
Pechlát. „Objednat našeho pracovníka si můžete kdykoliv díky speciální telefonní lince 
323 603 444, na které se lze objednávat v pracovní dny od 7 do 15 hod. Vaše objednávka 
bude zaregistrována a vy dostanete přesnou informaci, v jaký den a v kolik hodin k vám 
kominík přijde. “

TOPÍTE BEZPEČNĚ?!

 Naše domy nemají dostatek vzduchu
„Kominictví Pechlát vám vždy přinášelo nové 

trendy a poznatky z našeho oboru. Nyní bych 
chtěl upozornit na velmi nebezpečný jev – a sice, 
že v našich domech není kvůli stále dokonalejší 
izolaci oken a fasád dostatek vzduchu“, říká pan 
Pechlát. „Pokud topíte v kamnech, krbu či máte 
plynový kotel, může to znamenat velký problém, 
protože aby jakákoliv kamna dobře „táhla“  
a byla výkonná, potřebují dostatek vzduchu. 
Pokud máte pocit, že vaše kamna nefungují 

dobře, obraťte se na nás. Speciálním měřením 
zjistíme proudění vzduchu a navrhneme řešení.“ 

 Chcete začít topit v kamnech či v krbu ještě 
letos? Obliba nerezových venkovních komínů 
stále roste. Jejich obrovská výhoda je v tom, že se 
mohou sestavovat i v zimních měsících a práce 
je za jeden den hotová. Pokud se nyní rozmyslíte, 

že chcete již tuto zimu topit v kamnech, žádný 
problém! 
Ráno přijedeme a už večer můžete topit. Vybou-
ráme potřebné zdivo, sestavíme a připevníme 
komín, opravíme zdivo a nainstalujeme kamna. 
Jde o „čistou práci“ a klienti se nemusejí obávat 
nepořádku. Večerní kávu si již mohou vychutnat 
u nových rozehřátých kamen. Lehké, odizolova-
né, dokonale konstrukčně propracované, nere-
zové komíny jsou navíc velice elegantní a může-
te je použít prakticky kdekoliv. Nabízíme i různé 
povrchové úpravy.

Kominictví Pechlát, s. r. o., 
Široká 214, Říčany, 
tel.: 323 603 444, 
e-mail: info@pechlat.cz
www.pechlat.cz

Provádíme kontroly kotlů a kamen 
těchto značek: DAKON, VIADRUS, 
ATMOS, OPOP, ROJE, BUDERUS, PRITY, 
JUNKERS, SLOKOV a HAAS-SOHN.

Herec Roman Zach fandí kominictví Pechlát.

Už více než 10 let  pod vedením manželů Jiří-
ho a Zuzany Boháčkových  získávají  taneční-
ci rokenrolu další a další světové úspěchy.  A 
už nejen v rokenrolu! Vloni získala TŠ Twist 
Říčany titul vicemistrů světa se skupinou 
Madonna. Další skupina dívek Queen vlastní 
bronzové medaile z ME. Dospělé páry se 
mohou pyšnit titulem mistrů ČR v akrobatic-
ké rokenrolové formaci a také získaly skvělé 
páté místo na MS v tanci boogie -woogie. 

„Za našimi úspěchy stojí především trpělivá 
práce s dětmi,“ říká Mgr. Jiří Boháček.  „Některé 
u nás začínaly v přípravce od čtyř let. Nyní jsou 
dospělí a pomáhají vychovávat další sportovce. 
Stále máme dveře otevřené pro kluky a holky, 
kteří se  pod vedením zkušených trenérek bu-
dou učit rozeznávat rytmus, základy gymnastiky  
a základy mnoha tanců – od tance Maxipsa Fíka 
až po rokenrol. V SKC Ondřejov vyučují příprav-
ku Lucie Mášová vždy ve středu, v Říčanech je 
přípravka v pondělí pod vedením Kristýny Ko-
houtové a Terezy Valtrové. A stále máme ještě 
volná místa.“
Manželka Ing. Zuzana Boháčková dodává: 

„Starší děti mohou zkusit některou z našich 10 
skupin. Máme jak reprezentační, tak rekreační 

Taneční škola Twist Říčany 

– začátečnické skupiny.  Napište nám na email: 
ts.twist@post.cz co by vaše děti bavilo. My je 
potom zařadíme do vhodné skupiny. Uvidíte, že  
je tancování chytne a navíc získají skvělou kon-
dičku a pružnost. Pokročilejší mají tréninky 3x 
týdně, začátečníci 1x .“
   Díky skvělému vedení se z malého kroužku 

stal úspěšný oddíl, který sklízí úspěchy na evrop-
ských i světových šampionátech. 
TŠ Twist má nyní více než 200 aktivních taneč-

níků. A to už je velmi náročné všechno organi-
začně zvládnout. Jen nyní na podzim cestují děti 
v různých kategoriích do maďarské Budapešti, 
chorvatského Slavoského Brodu, do německého 
Mnichova či francouzské Marseille.  Předtím na-
víc musely absolvovat nominační závody.

Všem tanečníkům držíme palce 
v nadcházejích soutěžích a děkujeme za 
skvělou reprezentaci nejen Zápraží, ale 
celé ČR. 
Novinky sledujte na ww.tstwist.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.

Práce pro zdravotně postižené
• Vizuální kontrola mobilních zařízení
• Kontrola softwaru mobilních telefonů 
 a jiných zařízení

NABÍZÍME: 
• Hlavní prac. poměr na 4h úvazek
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na dopravu nebo
 svoz od stanice metra Chodov
• Mzda od 8500Kč
• Hlavní pracovní 
 poměr

POŽADUJEME:
• Ochotu pracovat na směny
• Dobrý zrak
• Schopnost ovládat 
 chytrý telefon a PC
• Pracovní spolehlivost

www.filipa.cz

Filipa - Chráněná dílnaKONTAKT: p. Semeráková   
 tel.: 604 988 161

FILIP 
HLEDÁ 

PARŤÁKA

93x137_INZERCE.indd   1 19.9.2017   11:47:10

Odedávna – a nezáleží na tom, jestli sto nebo dvě stě let 
zpátky, či v 21. století – se centrum společenského života 
na venkově soustřeďuje do hospod, hostinců, pubů nebo 
saloonů. Platí to v Česku zrovna jako v Irsku nebo za 
velkou louží v Americe.
 U nás díky Bohu je tato tradice narušena pouze někde, ale konkrétně obec 

Vyžlovka na Praze východ si rozhodně na nedostatek společenského živo-
ta v místním hostinci a hotýlku rozhodně nemůže stěžovat. Tak jako vždy  
a všude je to hlavně o lidech, a to se v obci zatím více než daří. Především 
díky spolupráci obecního úřadu a pana Volfa, provozovatele místního ho-
telu a restaurace.
Místní OÚ i pan Volf už mají jasno, jaký místním i přespolním nabíd-
nou kulturní program v nadcházející podzimní a zimní sezóně:

 14. 10. od 18 hod. koncert Milana Drobného.
 21. 10. od 15 hod. loutková pohádka.
 28. 10. od 14 hod. Halloween pro děti a od 20 hod. posvícenská zábava.
 2. 12. od 14 hod. adventní dílny. 
 11. 11. od 16 hod. diskotéka pro děti ve spolupráci se ZŠ Vyžlovka a SK 

Vyžlovka a od 20.00 diskotéka pro dospělé ve spolupráci SK Vyžlovka.
 10. 12. od 17 hod. slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. 
 17. 12. od 15 hod. loutkové divadlo pro děti a od 18 hod. vystoupení 

Jana Přeučila.
Tímto jste všichni sousedé a lidé dobré vůle zváni k nám na Vyžlovku. 

Jak se žije na Vyžlovce

Kontakt: pan Volf, tel.: 775 405 905
 email: jarfpraha@seznam.cz

Držte krok s nejnovějšími novinkami Hotel Praha
Přehled pořádaných akcí, denní menu...  

Najdete nás www.hotel-praha-vyzlovka.cz

Střípky z MASky
 Hodnocení přijatých projektů do OP Zaměstnanost 

a Programu rozvoje venkova se uskutečnila 14.  září.
 Programový výbor schválil a potvrdil rozhodnutí výběro-

vé komise MAS Říčansko týden na to 19. září. Podpořené 
projekty naleznete na http://ricansko.eu

 Setkání starostů z území Říčanska se uskutečnilo 20. září 
v kapli Olivovy dětské léčebny. Na programu byly přede-
vším aktivity MAS a vyhlašování výzev ze tří Operačních 
programů. Ředitelka společnosti seznámila zástupce obcí 
s harmonogramem vyhlašování výzev, výší alokace na 
jednotlivá opatření, s možnou výší podpory a také na jaké 
projekty a za jakých podmínek lze žádat.

 Kaple Olivovy dětské léčebny se 27. září otevřela také 
pro zástupce Středočeských místních akčních skupin. Ve 
Středních Čechách je zastoupeno nejvíce MAS v celé ČR. 
Přítomné přivítal ředitel ODL Ing. Miroslav Vacek a pouká-
zal na aktivity a možnosti, jež léčebna nabízí.

 Od 1. září do 10. října 2017 probíhá další kolo příjmu pro 
zájemce o značku Zápraží originální produkt ® .

 Přijďte v sobotu 7. října na minigolf do Strančic podpořit 
náš Festival řemesel a jablečných slavností.

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 16 hodin 
 Pátek po telefonické domluvě

Setkání starostů území Říčanska v kapli ODL

Setkání zástupců středočeských MAS

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

Marokánky 
se připravují 

z kvalitních ořechů 
a pravé belgické 

čokolády

Opět se můžete těšit na linecké, kokosky, vanilkové rohlíčky, vosí hnízda, 
krémem plněné „ořechy“, Išlské dortíčky a nebudou chybět ani vyhlášené 
marokánky. Cukroví je připravováno z másla, ořechů a pravé belgické čo-
kolády. V Cukrárně Srbín se nepoužívá cukrářská pole-
va, která je sice levnější, ale na rozdíl od pravé čoko-
lády obsahuje ztužené tuky.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Cukrárna Srbín, Šípková 279
Mukařov, tel.: 722 903 669, jsme také na Facebooku 
Otevřeno každý den od 9 do 18 hod.

Neváhejte 
a objednávejte 

vánoční cukroví do 
20. listopadu! 
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Není jazykových škol nabízejících výuku 
tohoto jazyka dost?
Ano, školek, škol, center, kroužků a jiných zaří-

zení, kde se výuka angličtiny nabízí, je skutečně 
velké množství. Kvalita je však velmi různorodá. 
Doporučuji, aby se rodiče i studenti sami zašli 
do výuky podívat, aby mohli posoudit, zda jim 
bude nabízený přístup vyhovovat a zda skutečně 
přinese to, co od výuky očekávají.
Myslíte si, že pouze „školní“  angličtina 
dětem nestačí?
Vycházím ze zkušenosti z práce s dětmi, které k 

nám přijdou na druhém stupni a jejichž schop-
nost se v angličtině vyjádřit je často menší než  
u šestiletých dětí, které k nám docházejí od ma-
lička. Jsem tudíž přesvědčena o tom, že školní 
angličtina skutečně nestačí. 
Školní výuka cizích jazyků je postavena na bi-

flování slovíček a gramatiky. Nemohou za to ve 
většině případů učitelé, jako systém a osnovy. 
Mnohdy se stává, že dítě mluví plynně 
anglicky, ale občas udělá chybu 
v gramatice nebo při psa-
ní. Oznámkováno je ale 
hůře než dítě, které 
sice anglicky nepro-
mluví, ale píše na 
jedničku gramatic-
ké testy. Málokteré 
dítě se ve škole nau-
čí mluvit. 
Navíc je to nebaví a v 

tu chvíli ztrácí motiva-
ci. To v Mortimer English 
Clubu měníme. 
Kdy je nejlepší s angličtinou 
začít?
Cizí jazyky se dítě nejlépe naučí ještě v před-

školním věku, kdy jazyk vnímá přirozeně a do-
káže se jej naučit téměř jako rodnou řeč. Ideální 
je tedy začít od batolete. 
Dítě je schopno angličtinu vnímat a ukládat si 

ji již od prvního roku života. V našem centru ob-
vykle začínají děti mezi druhým a třetím rokem, 
ale nabízíme i kurz pro mladší děti. Do Morti-
mer English Clubu chodí i starší děti i teenageři. 
Zároveň věříme, že nikdy není pozdě a že anglič-
tina není jen pro děti a mladé.
 Začít se mohou učit i dospělí i senioři. I tyto 

kurzy mívají velký úspěch.

Ve vašem centru učíte děti podle metodiky 
Mortimer English Clubu, v čem je jiná?
Děti učíme nenásilnou formou, hrajeme si, 

zpíváme a tancujeme. Klademe důraz na to, aby 
děti uměly angličtinu používat, aby uměly mlu-
vit. Na děti proto mluvíme jen anglicky. Výrazy 
se učíme zážitkově. Například když se učíme  
o zimních sportech, máme v hodině brusle, lyže, 
boby a padá nám sníh. Mortimer má propraco-
vanou metodiku, která na sebe navazuje několik 
let. Děti postupně přecházejí na kurzy, které od-
povídají jejich zlepšujícím se schopnostem. Sys-
tém funguje po celém světě již přes 25 let, v sou-
časné chvíli je jen v České republice 17 klubů.
Kolik je v hodině maximálně studentů?
Učíme se v malých skupinkách se 3 až 6 studen-

ty ve skupině.
Vaše lektorky jsou vystudované učitelky 
angličtiny?
To, že je někdo vystudovaný pedagog, nezna-

mená, že umí učit, respektive, že umí pracovat 
s dětmi nebo komunikovat s lidmi 

obecně. Svoje lektory si vybí-
rám velmi pečlivě, požaduji 

perfektní angličtinu, cit 
k dětem a schopnost 
přátelské a efektivní 
komunikace. To mi 
žádný vysokoškolský 
diplom nezaručí. Naši 

lektoři jsou většinou 
lidé, kteří dlouhodobě 

v zahraničí žili a pracova-
li, tzn. mají velmi praktickou 

znalost jazyka. Všichni lektoři 
povinně a pravidelně prochází školení-

mi v české centrále Mortimer English Club.  
Pro jaké věkové skupiny nabízíte kurzy?
V tuto chvíli nabízíme v Říčanech kurzy pro 

všechny věkové kategorie i pro všechny úrovně 
angličtiny. Součástí nabídky jsou i individuální 
hodiny. Náš rozvrh je možno nalézt na webo-
vých stránkách.
V Říčanech nabízíme také program English 

Friday, což je dopolední program pro děti škol-
kového věku. Jedná se vždy o ucelený, tematický 
blok, během kterého s dětmi tvoříme, hrajeme, 
zpíváme, cvičíme. Celé dopoledne s dětmi ko-
munikujeme anglicky. 
V Jesenici nabízíme zatím English for Minis, 

což je kurz pro děti od 3 do 4 let a také kurz 
English for Children pro děti od 5 do 7 let. Do 
budoucna budeme ale určitě naši nabídku rozši-
řovat.
Kromě již zmíněných kurzů nabízíte dětem 
nebo jejich rodičům ještě něco dalšího?
Během celého roku nabízíme různé zážitkové 

aktivity např. vaření v angličtině, přespávačky 
se čtením nebo tvořivé dílny. Pro starší děti se 
snažíme organizovat videotelefonáty se studen-
ty z jiných zemí, zprostředkováváme dopisování, 
máme certifikát přípravného centra pro zkoušky 
Cambridge English a každoročně pořádáme 
také studijní zájezdy do Anglie. Letní kurzy for-
mou příměstského tábora  jsou již tradicí.

Mortimer English Club v Říčanech již sedmým školním rokem otevírá kurzy 
angličtiny pro děti i dospělé. Druhým rokem mohou kurzy navštěvovat i děti 
v Jesenici. Nejen  o výuce angličtiny metodou vytvořenou v rámci světového 
systému Mortimer English Club jsme si povídali s Katkou Dřízhalovou, 
majitelkou Mortimer English Clubu pro Říčany, Jesenici a okolí.

 Mortimer English Club je ote-
vřen všem, kdo mají zájem sku-
tečně se naučit anglicky a přitom 
si užít trochu zábavy. Na způsob 
výuky se můžete přijít podívat po 
předchozí dohodě do již běžících 
kurzů.
 Kurzy probíhají na adrese: 

Jiráskova 1519 v Říčanech a 
ve Světě plavání, Budějovická 
922/159 v Jesenici. 
 Vaše dotazy zodpovíme na tel.: 

602 663 910 nebo emailu: 
ricany@mortimer-anglictina.cz

www.anglictina-ricany.cz 
www.facebook.com/anglictinaricany

Jsem přesvědčena, že pouze 
„školní“ angličtina nestačí

Šprtají se grama-
tická pravidla. Neumí 

vytvořit větu. Nerozumí! 
Nevybaví si slovíčka. Po letech 

angličtiny ve škole se nedomluví. 
Nebaví je to! 

To jsou věty, které často slýcháme 
od rodičů dětí v sedmých či osmých 
třídách. Dopřejte svým dětem, aby 
měly v angličtině náskok, aby je 

bavila a aby ji byly schopné 
skutečně prakticky využít.

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

V minulém čísle jsme si povídali s Ing. Janou Havelkovou, 
kandidátkou do Poslanecké sněmovny  ČR pro region Praha-
východ za TOP 09.  Nyní vám přinášíme pokračování...

Když lidé mluví o politice, přidávají různá, spíše nelichotivá přídavná 
jména – věříte tomu, že se to může změnit?
Kdybych tomu nevěřila, tak nekandiduji. Vždy je to o lidech, ale přece jen 

bych přihlížela i k nabídce, kterou strany či hnutí předkládají ve svých pro-
gramech a zvažovala bych, jak moc jsou tyto nabídky reálné. Je krásné věřit 
slibům, ale školy ani silnice se z nich nepostaví, a ani peníze na důchody 
se zázračně neobjeví ve státní kase. Jen poznámka – současný důchodový 
systém je neudržitelný, nabádám všechny své děti, aby si již nyní šetřili na 
důchod. Přesvědčení vyplývá nejen z demografického vývoje (stárnutí po-
pulace), ale také ze životního stylu –stále více dětí studuje, doba studia se 
prodlužuje (neříkám, že to je úplně špatně) a tak nejen přibývá důchodců 
díky dlouhověkosti, ale také ubývá těch, kteří pracují. A když si to vše dám 
dohromady se zvyšujícím se státním dluhem, musím být ve střehu a při-
pomínat všem svým dětem, aby se již nyní starali o to, z čeho budou žít v 
seniorském věku.
Politika a korupce  – co s tím?
Korupce není jen o politicích, jsou na to třeba minimálně dva – ten, kdo 

nějakou výhodu získává, a ten, kdo prebendu nabízí. To už často poli-
tik není, ale například obyčejný člověk nebo malý podnikatel, který chce 
ohnout pravidla ve svůj prospěch, ale potom si v hospodě stěžuje, že země 
je zkorumpovaná. Je to běh na dlouhou trať, a pokud budeme chtít, doká-
žeme to změnit. Ale argument, že firma nedostane veřejnou zakázku, když 
„něco nenabídne mimo“, není omluvou za podplácení. A naše společnost 
se sebepřísnějšími zákony nezmění, pokud se každý sám za sebe neposnaží 
chovat se mravně – tedy alespoň trochu.
Co se podle vás musí v naší společnosti hlavně změnit?
Například by se měl změnit  socialistický přístup k veřejným službám. Nic 

není zadarmo – ani zdravotnictví, školství. Všude se platí penězi. Teď , kdy 
se ekonomice daří, je vhodná doba na nepopulární opatření. Je to stejné 
hospodaření jako doma – mohu si pořídit jen to, na co mám. Je třeba dis-
kutovat o tom, co např. zdravotnictví musí zvládnout (stanovit a dodržovat 
standardy) a co může zvládnout a za jakých podmínek. 
Na radnici v Kostelci nad Čer-
nými lesy jste byla zvyklá hodně 
komunikovat s lidmi. A co v 
parlamentu, pokud se tam dosta-
nete? Najdete si čas zajít na kávu 
„s obyčejnými občany“?
Na kávu, na pivo i na víno si zajdu 

ráda s každým člověkem, se kte-
rým si máme co říct, a se kterým 
si můžeme vyměnit názory. Jsem 
přesvědčena, že diskuze a výměna 
názorů (ať už formální nebo nefor-
mální) patří k životu. Ale jak jsem 
řekla, musí to být rozhovor, nikoli 
jednostranná přednáška. Na kaž-
dém člověku se snažím najít něco 
dobrého, po pravdě u někoho se 
musím hodně snažit... 

S Janou Havelkovou 
o politice, korupci 
a s kým půjde na kávuZveme vás v sobotu 28. října od 16 hod. na zámecký 

Halloween. Pohádková akce je určena pro všechny děti, 
které se nebojí čarodějnic, 
čertů, upírů a duchů. 
Děti, převlékněte se za 
vaše oblíbené strašidélko 
a zúčastněte se módní 
přehlídky a diskotéky 
strašidel! Těšit se můžete na 
lampionový průvod parkem, 
dětskou diskotéku v maskách, 
módní přehlídku masek – ty 
nejlepší budou odměněny. Nebude  
chybět dlabání dýní (přineste si svoji nebo je možnost 
zakoupení na místě). Nejkrásnější dýně bude odměněna. 
Také můžete ochutnat strašidelné dobroty. Akce se koná 
za každého počasí.

Halloween 
a lampiónový průvod

 Svatomartinské menu od 3. listopadu
Během podzimního období se můžete těšit na zvěřinového hody a oblíbe-

nou svatomartinskou husu, ke které se báječně hodí mladá vína. Koncem 
roku připravujeme také vrchol gastronomické sezóny – menu z kanadské-
ho humra. 
Kromě speciálních menu restaurace Kouzelná zahrada nabízí také stá-

lá jídla z české kuchyně. Nejoblíbenější je bezesporu svíčková pečeně ve 
smetanové omáčce.

 Přijďte si zahrát tenis nebo golf
I v zimních měsících u nás můžete v nafukovací hale na dvou kurtech tré-
novat tenis a v budově areálu využít profesionální golfový trenažér. Ceník 
najdete na našem webu. Rezervujte si včas volné hodiny v  klubové recep-
ci  nebo na tel. : 323 665 445,  736 757 577

 Začali jste přemýšlet o tom, kde letos oslavíte příchod nového roku? 
Srdečně vás zveme na Berchtold!
Nabízíme také zajímavé silvestrovské pobytové balíčky – probuďte se do no-

vého roku v zámeckém pokoji. V případě zájmu možnost přistýlek pro děti.
Silvestrovský večer bez ubytování pro jednu osobu 1 700 Kč.
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

15.10.  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

Jazyky od A do Z

www.LANGFOR.cz
MŠ a ZŠ NEMO Vás zve do 

AFRIKY
kdy? v sobotu 14.10.2017 od 10:00 hod. 

Kde? prostory MŠ a ZŠ NEMO, tenisová hala

Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

www.nemoricany.cz

Program: 
10:00-11:00  vystoupení skupiny Emongo se zábavným  
programem o Africe: tancování, hra na nástroje, seznámení 
s africkou kulturou.
11:00-14:00 prohlídka tříd MŠ a ZŠ NEMO, diskuse s učiteli, 
občerstvení

Těšíme se na všechny naše bývalé žáčky, příznivce 
a budoucí zájemce o MŠ a ZŠ NEMO. Během prohlídky 
je možno podat předběžné přihlášky do MŠ a ZŠ NEMO.

Nad Bahnivkou 140, 251 01 ŘíčanyNad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

Plujte s námi za poznáním!

Srdečně zveme do kavárny U stromečku ve Zbraslavi na vernisáž 
výstavy fotografií Hynka Kašpara na téma  „svět pod vodou“. Fotky 
vznikaly v mořích a také v českých lomech.  Některé snímky jsou 
zhotoveny metodou digitálního transferu na hliníkové desky  
a keramické dlaždice.  Vyrobila  DÍLNA V DOLNÍ (www.dilnavdolni.cz). 
Výstava začíná dne 23.10. od cca 17.00 hod. „Tak dorazte,“ říká Hynek 
Kašpar. „Je tam teplo a mají dobré víno.“

Václav Hudeček 
&Lukáš Klánský

hrají pro Motýlek

KC Matky Terezy, metro C – Háje
2. 11. 2017 v 18.00

www.motylek.org

Vstupenky: 

MAS Říčansko, RC Lodička a Na Vlnách Vás zvou na

Strančice, 7. října 2017 od 11h do 17h, areál minigolfu

Jablečný celodenní řemeslný trh
Atraktivní přehlídka fríských koní
Báječné divadélko pro děti
Lákavá dětská pěvecká a taneční vystoupení
Kreativní dětské workshopy
A tradiční ochutnávky jablečných odrůd

se soutěží o nejlepší jablečný moučník

Oficiální webové stránky a info: www.rclodicka.eu
www.ricansko.eu
www.navlnachzs.cz

Přijďte poznat své výrobce
držitele regionálních značek 

„Zápraží“

V kinech od 2. 11. 2017

aquapalace.cz

© 2017 United entertainment Ltd, Ambient Entertainment GmbH & Co. KG, Mack Media GmbH & Co. KG,

Agir Werbe GmbH & Co. KG, Rothkirch Cartoon Film GmbH

HUBNUTÍ JAKO ZÁBAVA  
Získáte radost z výsledku, zlepšení 

zdravotního stavu, energii 
a pocit sebevědomí 

REVOLUČNÍ ZJIŠTĚNÍ PŘÍČINY 
ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

pomocí „Kvantového magnetického analyzátoru“
! SLEVOVÁ AKCE !

Hana Herčíková, tel.: +420 602 215 347 
BENEŠOV – MYDLÁŘKA, Žižkova 2040   

   www.zdravaakrasna.com

Přísný zákaz krmení ovcí
Chovatel ovcí v Ondřejově v lokalitě Na Křížku podal trestní oznámení 
na neznámého pachatele pro trávení zvířat. „Je možné, že to dotyčný 
nedělá naschvál, jen si neuvědomuje, že ovce se nemohou krmit 
vším,“ říká majitel.
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Nebo jen chcete mít chvíli čas sama na sebe? Následující 
kurzy a aktivity jsou připraveny pro vás za to, že se staráte 
o děti, rodinu, domácnost a všechno ostatní. Kurzy  zlepší 
vaše šance najít uspokojivé zaměstnání.

 Kurz Komunikace, prezentace a řešení konfliktů – 6 dnů, 8 – 15:00 
hod. Ujasníte si svůj kariérní cíl, jaké jsou vaše priority, v čem jste dobrá, 
jak své silné stránky prezentovat, jak si udělat čas sama na sebe, výhody 
pozitivní komunikace, týmové a komunikační hry. 
Termín: 20.-22. 11. 2017+27.-29. 11. 2017, Říčany, Ondřejov.

 Chůva do zahájení povinné školní docházky – 13 dnů, 8 – 15:00 hod. 
Kurz je zakončen profesní zkouškou s celoživotní platností. Umožní vám 
pracovat ve školce jako chůva, nebo pracovat jako OSVČ. Od 17. 10. 2017, 
úterý + středa, Mrač u Benešova.

 Marketing Online + Sociální sítě – 6 dnů, 8 – 15:30 hod. Základy re-
klamy na internetu, prezentace přes sociální sítě, internetový prodej, pro-
pagace webových stránek a její analýza. Od 4. 12. 2017, Říčany, Ondřejov

 Účetnictví a daňová evidence s použitím SW Pohoda – 8 – 15:00 hod, 
20 dnů (vždy 2 – 3 dny v týdnu). Tento kurz vám poskytne kvalifikaci pro 
práci účetní, mzdové účetní a budete mít velkou výhodu při hledání práce  
v administrativě/ back-office. Od 4. 12. 2017 – 31. 1.2018.

 Asistent pedagoga – Kurz vám umožní pracovat jako asistent žáků  
s lehkým hendikepem ve třídách s inkluzí, která se nyní zavádí na všech 
základních školách. Leden + únor 2018, Mrač u Benešova
Kurzy jsou určeny pro všechny rodiče (ženy i muži) dětí do 15 
let, kteří hledají nebo chtějí změnit zaměstnání, chtějí se rozvíjet  
v rámci své profese, mění profesní zaměření nebo se jen snaží 
sladit osobní a pracovní život. Kurzy jsou financovány z fondu 
ESF, v případě profesní zkoušky po kurzu hradíme 50 % z ceny. 
Pro rodiče dětí mimo školku můžeme poskytnout finanční pří-
spěvky do 150 Kč na hodinu hlídání. V případě zájmu se nám ozvě-
te na tel.: 770 101 875 , info na www.dejmepracisanci.cz

Potřebujete nabrat energii 
během rodičovské „dovolené“? 
Už pracujete, ale zasloužíte si vyšší 
ohodnocení a lepší podmínky? 

Díky našim zkušenostem dokážeme optimalizovat 
náklady tak, abyste zbytečně neplatili víc, než je ne-
zbytné. Koupelnové studio ČERO provádí veškeré 
potřebné práce spojené jak s rekonstrukcí staré kou-
pelny a bytových jader, tak s realizací nové. 

Proč spolupracovat s koupelnovým studiem 
ČERO

 Jsme schopni zajistit realizaci kompletně na klíč, 
čímž  klientům šetříme čas, peníze a hlavně problémy.

 Naše řešení jsou chytrá, inovativní a funkční 

– interiéry jsou promyšlené z pohledu designu, 
funkčnosti a praktičnosti. Využíváme aktuální 
novinky výrobců a jsme vždy o krok napřed.

 Nejsme závislí na jedné značce – kritériem při 
výběru je kvalita a přání našich klientů.

 Jsme tým profesionálů – každý prodejce a ře-
meslník absolvuje školení. Jen tak lze dosáhnout 
maximálních výsledků.

 Poskytujeme nadstandardní servis – v oboru ne-
jsme nováčci, proto poskytujeme plný servis jak při 
výběru vhodných materiálů, tak při vlastní realizaci.

 Nabízíme zodpovědnost a záruky na jednom 
místě – vyřizujeme za vás záruční i pozáruční 
vady na všechna zařízení, která jsme dodali.

 Pracujeme rychle a efektivně – plně se vám bude 
věnovat odborný grafik, který navrhuje a koordinuje 
celý projekt i práci jednotlivých členů týmu.

DESIGNOVÉ KOUPELNY PRO KAŽDÉHO…

Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368, 251 62 Louňovice,
 tel.: 311 240 850, mob.: 739 627 840
www.cero.cz

Řešení kompletní rekonstrukce koupelny 
nebývá úplně jednoduchou a bezstarostnou 
záležitostí. Proto je lepší využít služeb 
odborné firmy. Pomůžeme vám vymyslet 
celé řešení tak, aby nejlépe odpovídalo vašim 
požadavkům a finančním možnostem.

Inspiraci najdete v naší vzorkové prodejně

Produkční společnost PIXA PRO je stálicí 
na divadelní scéně. Od ostatních produkcí 
se odlišuje svými výpravnými muzikály 
 s pohádkovým příběhem, které uvádí  
v pražském Divadle Hybernia. V sezóně 
2017/2018 sází na dva osvědčené muzikály 
- Alenka v kraji zázraků s hudbou Vašo 
Patejdla a Sněhovou královnu s hudbou 
hitmakera Zdeňka Bartáka.

Sezónu zahájí 24. září muzikál Alenka v kraji 
zázraků. Známý příběh, ve kterém se představí 
hned tři královny, Bílý králík a samozřejmě Alen-
ka, je aktuální i pro dnešní dobu. V muzikálu ex-
celují hvězdní herci, zpěváci i skvělí tanečníci: 
Michaela Kuklová, Dagmar Patrasová, Anička 
Slováčková, David Gránský, Bořek Slezáček, 
Michaela Nosková, Jana Zenáhlíková, Ernesto 
Čekan, Petr Macháček a další. Alenka odehraje 
na podzim posledních 8 představení a pak uvolní 
prostor pro další muzikály.
Muzikál Sněhová královna se vrátí  na diva-
delní prkna 3. prosince.
V muzikálu PIXA PRO dominuje krásná hudba 

Zdeňka Bartáka, úchvatné kostýmy, čarokrás-
ný a vtipný pohádkový příběh, který vás nene-
chá ani chvíli vydechnout. V muzikálu uvidíte 
Mahulenu Bočanovou, Dagmar Patrasovou, 

Michaelu Noskovou, Lindu Finkovou, Sabinu 
Laurinovou, Davida Gránského, Jana Kopečné-
ho, Aničku Slováčkovou, Michaelu Sejnovou či 
Ivanku Korolovou.

Nejzajímavější novinkou je bezesporu chysta-
ný muzikál, který bude mít premiéru 7. března 
2018 opět v Divadle Hybernia. Bude se jednat  
o pokračování muzikálu Kapka medu pro Ve-
runku, který navštívilo za 5 let přibližně 120 tisíc 
diváků. Jan a Alena Pixovi k němu prozrazují: 
“Muzikál bude mít název Královna Kapeska. Té 
půjde o život, protože v našem příběhu přibude 
skutečný zloduch Kates. Příběh nového pokra-
čování navazuje na původní muzikál pouze vol-
ně, tedy vůbec nevadí, pokud jste Kapku medu 
pro Verunku neviděli. .“ Herecké obsazení sází 
na osvědčená jména v muzikálech produkova-
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e-mail: objednavky@muzikalyprodeti.cz
tel.: +420 777 551 830
(pondělí až pátek od 9 do 17 hodin)
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Vstup do nové sezony 2017 – 2018 zahájila Škola Taekwon-Do Kwang 
Gae z. s., náborem nových členů do oddílů v SKC Ondřejov, ZŠ 
Bezručova v Říčanech, Open Gate Babice a FTA Brandýs n. L. Škola 
pro své členy i v letošní sezoně nabízí pravidelné tréninky, účast na 
soutěžích, zkoušky na vyšší technické stupně, soustředění a semináře. 

„První velkou akcí, kterou naše škola pořádala ve spolupráci s mezinárod-
ní federací Taekwon-Do ITF,  byl oficiální národní seminář vedený senior 
vicepresidentem mezinárodní federace ITF velmistrem Paulem Weilerem 
9. Dan,“ říká mistr Vladimír Machota 7. Dan. „Velmistr Weiler je jednou 
z nejvýznamnějších osobností tohoto sportu ve světě a tak seminář, kte-
rý se připravoval bezmála rok, byl nejen možností, jak se naučit a opravit 
techniky, ale i vzácnou příležitostí setkat se s touto osobností. Semináře, 
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to v kalendáři mezinárodní federace. Načasování semináře bylo záměrně 
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Škola Taekwon-Do Kwang Gae 
zahájila novou sezonu

A když LEGO, tak z prodejny  
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lega je síť prodejen, která 
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stavebnic LEGO  dostupných  
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adventní kalendáře. 
Vyberou si kluci i holky. 

A neváhejte – brzy 
nebudou.
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Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

Nová letní kolekce španělské značky Mayoral, 
v nabídce český PLEAS a Loap. 

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

• při nákupu nad 500 Kč sleva 50 Kč 
• při nákupu nad 1000 Kč sleva 100 Kč 
Platnost kupónu do 30.  6.  2014

✃

Život v kraji
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DĚTSKÝ DEN
V LIHOVARU
pátek 13.6. od 15,00 hod. 

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

Zábavné odpoledne 
a soutěže
pro děti i dospělé
   soutěžní stanoviště Bambuláci 
  s odměnou
  vystoupení rapperky SharkaSs
  (semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má Talent)

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

PLAKAT_den_detik_70x100_4.indd   1 5/22/14   3:33 PM

www.csob.cz

Nyní navíc obdržíte slevu 15% na pojištění domácnosti 
a řadu dalších výhod jako asistenční služby nonstop zdarma 
a bonus za bezeškodní průběh.

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

Sjednejte si pojištění přímo v ČSOB!
Pohodlně na jednom místě.

Inzerce Říčany 93x40.pdf   1   23. 5. 2014   11:57:06

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

Letošní léto se uskuteční první ročník Diva-
delního léta, během kterého můžete navštívit 
celkem tři divadelní představení. Ta se uskuteční 
ve čtvrtek 31. července, v pátek 1. srpna a v pá-
tek 29. srpna.
31. července Svaté neřesti

Ve čtvrtek 31. července se od dvaceti hodin 
můžete těšit na představení „Svaté neřesti“ v re-

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

Divadlo kdysi bývalo oblíbenou 
zábavou zámeckých pánů a jinak 
to nebylo ani u rodiny Berchtoldů. 
Ti dokonce sami rádi nastudovávali 
různá drobná představení 
a jejich hraním bavili sebe i své 
přátele. Proto divadlo k zámku 
BERCHTOLD neodmyslitelně patří. 
Je tedy čas na jejich počest v této 
tradici pokračovat.

tvůrci popisují náplň světově úspěšné hry. Ale 
pozor, hra není vhodná pro děti a mládež mladší 
patnácti let.

Vstupné na každé ze tří představení je 280 Kč 
a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v síti Ticket Art nebo na naší hotelové recepci. 
Přijďte a prožijte příjemný a humorný večer 
na divadelním představení na zámku BERCH-
TOLD. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

13. června ABBA
Nezapomeňte na koncert ABBA CZ v amfi-

teátru před zámkem, kde zazní nejslavnější hity 
této popové skupiny. Každý rok je to večer ve 
jménu skvělé hudby, dobré zábavy, tance a vý-
borného zámeckého vína. Takže si ho nenech-
te ujít! Lístky v předprodeji 14 dní před akcí. 
Cena: dospělí 250 Kč; dítě, student, důchodce 
125 Kč, děti do 3 let zdarma.

žii Vojty Nouzáka. Dvouhodinová hra pojímá 
o lásce v minulosti, současnosti i budoucnosti 
a o všem, co k ní patří.
1. srpna Hledám milence, značka spěchá   

Hned v pátek pro vás ve stejnou dobu divadel-
ní soubor Artur přehraje hru „Hledám milence, 
značka spěchá“ v režii Filipa Jana Zvolského. 
Být finančně zabezpečený či se oddat radostem 
mileneckého styku? A co mít peníze i milenku? 
Jak svést nechtěnou manželku k nevěře? Toto di-
lema je hlavní náplní hry o neúspěšném malíři, 
kterého chytila druhá míza. 
29. srpna Táta

V pátek 29. srpna též v osm večer začíná one 
man show „Táta“. Komedie humorně vypráví 
o tom, jak se muži stávají otci a jak se otci stá-
vají dobrými otci. „Vstup dětí do našeho života 
všechno změní. Všichni by se rádi vyspali, ale 
nepodaří se to nikomu. Intimní život jde do háje, 
oba partneři jsou podráždění a unavení…“, tak 

Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé 
mohou nabídnout velké zkušenosti. První tábo-
ry byly organizovány v létě 2004 a od té doby 
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí 
profesionální sportovní zázemí. V případě dešti-
vých dní se program koná v tenisové hale, tělo-
cvičně a v horní restauraci, kde mají děti zázemí. 
Zajištěno je kvalitní celodenní stravování (2x 
svačina, ovoce a oběd) a pitný režim. 

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45 

do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 
do 18:00. Během této doby je pro děti připraven 
bohatý program, který je zaměřen zejména na 
pohybové aktivity a sportování. Program probí-
há pod vedením kvalifikovaných trenérů a jejich 
asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 
dětí ve skupině) a postupně během dne „rotují“ 
po stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní 
bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.

Příměstské tábory v Oáze  
Říčany jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu 
během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 

Tábor je určen pro děti od 5 ti let až do 15 let. 
Pro letošní prázdniny je vypsáno 9 „týdenních“ 
termínů (vždy pondělí až pátek). 30.6. -  4.7., 
7.7.-  11.7., 14.7.-  18.7., 21.7.-  25.7., 28.7  -  1.8., 
4.8. -  8.8., 11.8. - 15.8., 18.8. - 22.8., 25.8. - 29.8.

Cena za týdenní turnus je 3.250 Kč (možná 
účast i jeden nebo více dnů – 650 Kč/den). Za-
jímavá je určitě sleva 500 Kč, která je určena 
všem dětem, které navštěvují tenisovou školu 
Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na více turnusech. 
Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve 
výši 500 Kč/celý turnus.

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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  (semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má Talent)

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

PLAKAT_den_detik_70x100_4.indd   1 5/22/14   3:33 PM

www.csob.cz

Nyní navíc obdržíte slevu 15% na pojištění domácnosti 
a řadu dalších výhod jako asistenční služby nonstop zdarma 
a bonus za bezeškodní průběh.

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

Sjednejte si pojištění přímo v ČSOB!
Pohodlně na jednom místě.

Inzerce Říčany 93x40.pdf   1   23. 5. 2014   11:57:06

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

Letošní léto se uskuteční první ročník Diva-
delního léta, během kterého můžete navštívit 
celkem tři divadelní představení. Ta se uskuteční 
ve čtvrtek 31. července, v pátek 1. srpna a v pá-
tek 29. srpna.
31. července Svaté neřesti

Ve čtvrtek 31. července se od dvaceti hodin 
můžete těšit na představení „Svaté neřesti“ v re-

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

Divadlo kdysi bývalo oblíbenou 
zábavou zámeckých pánů a jinak 
to nebylo ani u rodiny Berchtoldů. 
Ti dokonce sami rádi nastudovávali 
různá drobná představení 
a jejich hraním bavili sebe i své 
přátele. Proto divadlo k zámku 
BERCHTOLD neodmyslitelně patří. 
Je tedy čas na jejich počest v této 
tradici pokračovat.

tvůrci popisují náplň světově úspěšné hry. Ale 
pozor, hra není vhodná pro děti a mládež mladší 
patnácti let.

Vstupné na každé ze tří představení je 280 Kč 
a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v síti Ticket Art nebo na naší hotelové recepci. 
Přijďte a prožijte příjemný a humorný večer 
na divadelním představení na zámku BERCH-
TOLD. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

13. června ABBA
Nezapomeňte na koncert ABBA CZ v amfi-

teátru před zámkem, kde zazní nejslavnější hity 
této popové skupiny. Každý rok je to večer ve 
jménu skvělé hudby, dobré zábavy, tance a vý-
borného zámeckého vína. Takže si ho nenech-
te ujít! Lístky v předprodeji 14 dní před akcí. 
Cena: dospělí 250 Kč; dítě, student, důchodce 
125 Kč, děti do 3 let zdarma.

žii Vojty Nouzáka. Dvouhodinová hra pojímá 
o lásce v minulosti, současnosti i budoucnosti 
a o všem, co k ní patří.
1. srpna Hledám milence, značka spěchá   

Hned v pátek pro vás ve stejnou dobu divadel-
ní soubor Artur přehraje hru „Hledám milence, 
značka spěchá“ v režii Filipa Jana Zvolského. 
Být finančně zabezpečený či se oddat radostem 
mileneckého styku? A co mít peníze i milenku? 
Jak svést nechtěnou manželku k nevěře? Toto di-
lema je hlavní náplní hry o neúspěšném malíři, 
kterého chytila druhá míza. 
29. srpna Táta

V pátek 29. srpna též v osm večer začíná one 
man show „Táta“. Komedie humorně vypráví 
o tom, jak se muži stávají otci a jak se otci stá-
vají dobrými otci. „Vstup dětí do našeho života 
všechno změní. Všichni by se rádi vyspali, ale 
nepodaří se to nikomu. Intimní život jde do háje, 
oba partneři jsou podráždění a unavení…“, tak 

Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé 
mohou nabídnout velké zkušenosti. První tábo-
ry byly organizovány v létě 2004 a od té doby 
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí 
profesionální sportovní zázemí. V případě dešti-
vých dní se program koná v tenisové hale, tělo-
cvičně a v horní restauraci, kde mají děti zázemí. 
Zajištěno je kvalitní celodenní stravování (2x 
svačina, ovoce a oběd) a pitný režim. 

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45 

do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 
do 18:00. Během této doby je pro děti připraven 
bohatý program, který je zaměřen zejména na 
pohybové aktivity a sportování. Program probí-
há pod vedením kvalifikovaných trenérů a jejich 
asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 
dětí ve skupině) a postupně během dne „rotují“ 
po stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní 
bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.

Příměstské tábory v Oáze  
Říčany jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu 
během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 

Tábor je určen pro děti od 5 ti let až do 15 let. 
Pro letošní prázdniny je vypsáno 9 „týdenních“ 
termínů (vždy pondělí až pátek). 30.6. -  4.7., 
7.7.-  11.7., 14.7.-  18.7., 21.7.-  25.7., 28.7  -  1.8., 
4.8. -  8.8., 11.8. - 15.8., 18.8. - 22.8., 25.8. - 29.8.

Cena za týdenní turnus je 3.250 Kč (možná 
účast i jeden nebo více dnů – 650 Kč/den). Za-
jímavá je určitě sleva 500 Kč, která je určena 
všem dětem, které navštěvují tenisovou školu 
Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na více turnusech. 
Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve 
výši 500 Kč/celý turnus.

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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Školička Říčánek 
má ještě pár 
volných míst pro 
rok 2017/2018. 
Nabízíme indi-
viduální péči a pří-

jemné rodinné prostředí. Přijmeme 
děti od jednoho roku. Školkovné 
od 1800 Kč. Více informací 
na www.ricanek.com nebo na tel. 
722 966 460, paní J. Bačovská.

Nově nabízíme legendární americkou outdoorovou značku 
The North Face. V nabídce máme oblečení, boty a městské 
batohy. Vše se slevou minimálně 40%. Právě přišla zimní 
kolekce oblečení Icebreaker. Přijďte si vybrat
 z široké nabídky za skvělé ceny! 
www.outdooroutlets.cz

KDYŽ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, TAK NOVÝ ŠKOLNÍ BATOH! Novinky od oblíbených 
skate značek VANS, BURTON, QUIKSILVER, ROXY a dalších. V nabídce více než 
500 modelů batohů. Možnost objednání libovolného množství na prodejnu 

SKATE PRAHA z e-shopových 
stránek www.skate-praha.
cz a poté výběr dle libosti. 
Mimo školní batohy můžete 
objednávat také oblíbené 
penály a vaky na přezůvky. Více 
informací na 
webu či na 
prodejně.

NEJNOVĚJŠÍ ŠPANĚLSKÁ MÓDA PRO DĚTI 
V ŘÍČANECH. VYUŽIJTE VĚRNOSTNÍ SYSTÉM. 
OTEVŘENO DENNĚ 9-19

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
Administrativní obchodní 
pracovník/ice, péče o klienty

 Práce ve zprostředkování spotřebitelských úvěrů, obchodně-administrativní 
ráz: péče o naše stávající klienty a komunikace s klienty, kteří se nám sami 
ozvali a očekávají naši reakci.  Komplexní adaptační program pro nováčky.  

 Zpracování žádostí.   Zadávání údajů do systému.   Řešení požadavků 
klientů.   Péče o klientský kmen, řešení požadavků klienta.   Spolupráce 
na ŽL.  Min. vzdělání: středoškolské – maturita. 
  Kontakt: lucie.kasikova@email.cz, tel.: 608 836 945

DO NAŠEHO PRODEJNÍHO TÝMU V ČESTLICÍCH 
HLEDÁME 

NOVÉHO KOLEGU NA POZICI 

NÁPLŇ PRÁCE: 
 ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST PŘI PRODEJI   

    NOVÝCH VOZŮ 
 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKY 
 PŘÍPRAVA VOZŮ 

POŽADUJEME: 
 SŠ VZDĚLÁNÍ, ŘP, ZNALOST PRÁCE NA PC 
 SVĚDOMITOST A ZODPOVĚDNOST 
 OCHOTU SE UČIT NOVÝM VĚCEM 
 POZITIVNÍ PŘÍSTUP 

      KONTAKT: 731 138 201

 

 

www.modredvere.cz 

Modré dveře Říčany 

Krizová pomoc 

 Trápí Vás něco? 

 Stalo se něco vážného a netušíte, jak to dál řešit? 

 Máte psychické problémy, se kterými si nevíte rady? 

 U nás se Vám bude věnovat školený pracovník a pokusí se s Vámi 

najít řešení, jak náročnou situaci zvládnout.   

 Můžete k nám  přijít každý den od 8 do 15,30. 

 Najdete nás  v Říčanech v ulici Tyrše a Fügnera 105/7. 

 Krizová pomoc je anonymní. 

 Služba  je zdarma. 
 

Telefon:   606 603 115, 606 600 275 

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. 

Modré dveře Říčany 

Tyrše a Fügnera 105/7 

251 01  Říčany 

 

 

 

Krizová pomoc je provozovaná  

s podporou Středočeského kraje 

082_kozel helda skladniky zmena inzerce.indd   1 10.8.2017   12:34:26

ASISTENT PRODEJE NOVÝCH VOZŮ

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

Autoservis Vosátka 
v Choceradech a v Ondřejově

 Díky partnerství s Auto Kelly vám můžeme 
nabídnout každý měsíc zajímavé slevy a akce, 
které sledujte  na www.autokelly.cz. 

 Máte nehodu? Zavolejte nám ihned, vše 
vyřešíme k vaší spokojenosti včetně odtahu 
zdarma. Nečekejte na „lovce nehod“.

AKCE PRO VÁS!

K PRONÁJMU 
PROSTOR PRO KAVÁRNU
celková plocha 140 m2 
+ 80 m2 venkovní terasa ko
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VWR International, s.r.o. je globálním 
distributorem laboratorního vybavení 

s celosvětovým obratem přes 4,5 miliardy 
a právě teď hledá posily do týmu ve 

Stříbrné Skalici na pozice:

Máte chuť učit se nové věci? Pošlete nám 
váš životopis na prace.cz@vwr.com 

Další volné pozice najdete 
na www.cz.vwr.com

Nabízíme práci, 
která vás bude bavit! 

produktový specialista 
servisní technik 

■ Spolupracujeme se společnos-
tí Xtuning a díky tomu můžeme 
svým zákazníkům nabídnout 
další profesionální služby. XTU-
NING s.r.o. je česká společnost 
s vlastním vývojovým centrem, 
která se zabývá softwarovou 
úpravou řídících jednotek, a to 
více než 14 let. Za tu dobu pro-
vedli více než 5 000 úprav. SW 
úpravou řídící jednotky dosáhne-
te zvýšení výkonu motoru a sní-
žení spotřeby. 

Úpravu provádíme tak, že náš tech-
nik „načte“ originální SW z řídící 
jednotky motoru a soubor se pošle 
specialistovi k úpravě. Ten provede 
modifikaci SW na požadované hod-
noty pro konkrétní vůz s ohledem na 
jeho stav (bereme v potaz rok výro-
by, ujeté km, typ převodovky, stáva-
jící výkon vozidla). 
Takto individuálně upravený SW 

náš technik nahraje zpět do řídicí 
jednotky motoru. Tato individuál-
ní úprava SW zachovává životnost 

komponentů spojených úpravou. 
Originální SW vždy zálohujeme, 
aby bylo možné kdykoliv nahrání 
zpět. Poskytujeme doživotní záruku. 
Autoservis Vosátka v Choceradech 

je partnerem společnosti Auto Kelly. 
Díky tomu může svým klientům na-
bízet komplexnější služby – zejména 
v oblasti dostupnosti náhradních 
dílů. Nyní jsme schopni vyhovět zá-
kazníkům v maximálně krátké lhůtě 
– náhradní díly máme na skladě nebo 
jsou nám dodány během dvou hodin.

■ Autoservis Vosátka v Choceradech
Chocerady 321, po-pa: 8-17 hod., 
víkendy dle dohody. Pneumatiky 
přezouváme i o víkendu, nabídka 
platí od 14. října. Objednávejte 
se na tel.: 602 338 840 od 8 do 16 
hod., tel.: 778 480 480, e-mail:  
autovosa@email.cz 
www.autovosa.cz

■ Autoservis Vosátka v Ondřejově
Nám. 9. května 18, po-pá: 8 až 17 hod., 
tel.: 777  338  840 (p. Říha)
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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

...od dudlíku po kočárek

Trendy Baby - Komerční park Nupaky, Nupaky 466, 251 01 Praha východ
Tel.: +420 245 008 562, E-mail: nupaky@trendybaby.cz

Otevřeno:
Po-Pá 9:00-18:00 h, So 9:00-16:00 h

600 m2 prodejní plochy
Osobní přístup, poradenství, výbavičky na míru
Rozšíření sortimentu o nové prémiové značky
Doprodej skladových zásob, posledních kusů a vzorků

SOUTĚŽ O CENY (v hodnotě 5 až 10 tis. Kč)
NECHTE SE PŘEKVAPIT! Každá říjnová účtenka nad
500,- Kč bude zařazena do slosovaní, které proběhne 
31. 10. 2017.

Těšíme se na Vás!

jsme pro Vás připravili:

Brno

EXIT 8

Nákupní zóna
Čestlice

Hornbach

Nupaky

Průhonice D Modleticeobřejovice

EXIT 10EXIT 6

Praha

D1D1

www.trendybaby.cz

V říjnu

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

podle vašich potřeb.

2017_128x44_inzerce.indd   1 5/26/17   9:52 AM

A - Z  PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o.
Pražská ulice, Tehovec u Mukařova

tel.: 725 356 015
otevírací doba: PO - PÁ  8 - 16 h

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

oplocení, lesnická pletiva atd.,
vzorkovna výrobků

www.oploceni.cz 

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

Catherine Showroom
Pod lihovarem 1, Říčany u Prahy
Tel: 602 372 813
FB: catherinenailcollectioncz
www. catherine-nail.cz

Objednávky pouze telefonicky! Osobní konzultace každé úterý od 10,00 – 15,00 h.

Navštivte nově otevřený 
exklusivní salón 

pro vaše

„STÁLE KRÁSNÉ NEHTY”
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kamenictvijordan@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.

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
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N O V Ě  O T E V Ř E N O  V  Ř Í Č A N E C H

www.husse.cz

SHOWROOM:  
Černokostelecká 27/50, Říčany 
tel.: 724 920 313

LÍDR V DODÁVKÁCH ŠVÉDSKÉHO  
SUPERPRÉMIOVÉHO KRMIVA  

PRO PSY A KOČKY 
Nabízíme:
•  švédská superprémiová krmiva pro psy a kočky  

(granule, konzervy, kosmetika, doplňky stravy)
•  podporu s krmením při různých zdravotních problémech  

(zažívací obtíže, diabetes, nadváha, alergie na lepek,  
onemocnění ledvin, jater, srdce a slinivky)

•  bezplatný vzorek na vyzkoušení
•  dovoz objednávky ZDARMA AŽ K VÁM DOMŮ!
•  naši infolinku Husse 777 773 900,  

kde vám rádi poradíme

Nabídka zimních pneumatik a disků 2017

DEZENT TD/
/TD dark
rozměr 14“–19“ 

od 2 090 Kč

AEZ Reef/ 
/Reef si
rozměr 17“–20“ 

od 4 090 Kč

DEZENT TX/
/TX graphite
rozměr 14“–18“ 

od 2 190 Kč

Akční značky pneumatik s přezutím zdarma Značky pneumatik bez přezutí zdarma Plechové disky

Model Rozměr

Logan
Sandero

Lodgy
Dokker

185/70 R14 88T
WR D3: CB2-71 Kr.Montero: FC2-69 GForceW: CC2-71 Alpin3: EC2-71 UG8: EE2-69 TS 860: CB2-71 Polaris3: FC2-71 MP54: FC2-71 MasterGrip2: EC2-71 EskimoS3+: EE1-68 Krisalp2: CC2-71

1 689 1 449 1 399 2 119 2 119 2 099 1 219 1 179 1 419 1 299 1 379 1 299 
185/65 R15 88T

WR D3: CB2-71 Kr.Montero3: CC1-68 Alpin4: EC2-70 UG8       : CC1-67 WResp2: CC1-67 TS 860: CB2-71 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 MasterGrip2: EC2-71 EskimoS3+: EC1-68
1 449 1 299 1 649 1 649 1 649 1 649 1 149 1 099 1 269 1 219 1 499 

195/55 R16 91H
WR D4: CB1-69 GForceW2: EB1-69 Alpin5 91H: EB1-68 UG9: EC1-68 Krisalp3 91H: EB1-69

2 439 1 949 2 869 2 999 1 889 
205/55 R16 91T

WR D3: CB2-72 Kr.Montero3: CC1-69 GForceW2: EB1-69 Alpin5: EB1-68 UG9: CC1-68 WSport5: CB1-69 TS 860: CB2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-71 EskimoS3+: CC2-71 Krisalp3: EB1-69
2 049 1 919 1 799 2 349 2 399 2 399 2 399 1 329 1 339 1 869 1 439 1 729 1 699 

205/55 R16 91H
WR D3: CC2-72 Kr.Control2: CB2-71 GForceW2: EB1-69 Alpin5: EB1-68 UG9: CC1-69 WSport5: CB1-69 TS 860: CB2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-71 Eskimo 2: CC2-71 Krisalp3: EB1-69

2 099 1 979 1 799 2 419 2 419 2 419 2 459 1 499 1 349 1 929 1 599 1 729 1 699 
Logan  
Dokker 185/65 R15 92T

WR D4: CA1-68 GForceW2: CB1-69 Alpin4: EC2-70 UG9: CC1-68 WResp2: CB1-67 TS 860: CB2-71 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 MasterGrip2: EC2-71 Krisalp3: CB1-69
1 779 1 299 1 989 1 969 1 969 1 949 1 239 1 199 1 499 1 199 1 499 

Duster 215/65 R16 98-102H
WR SUV 3: CC2-72 Kr.Control2 98H: BB2-71 GFW2 SUV 102H: CB1-69 Alpin5 98H: CB2-71 UG PerfG1 98H: CB2-70 WSport5 98H: CB2-70 TS 850P 98H: CC2-72 Polaris3 98H: FC2-71 MP92 98H: FC2-71 MasterGrip2 98H: EC2-72 Eskimo 2 98H: BB2-71 KA3 SUV 102H: CB1-69

2 699 2 199 1 999 2 839 2 929 2 929 2 879 1 969 1 849 2 049 2 019 1 899 1 699 
Twingo II

Clio II
Thalia

Kangoo I

165/65 R14 79T
WR D3: CB2-71 Kr.Montero3: EC1-68 Alpin3: EC2-71 UG8: EC2-69 WResp: EC1-67 TS 860: EB2-71 Polaris3: GC2-71 MP54: FC2-71 MasterGrip2: EC2-71 EskimoS3: EC1-68

1 379 1 259 1 799 1 749 1 749 1 719 1 039 999 1 189 1 069 1 299 
175/65 R14 82T

WR D3: CC2-69 Kr.Montero3: EC1-68 GForceW: EC2-71 Alpin4 : FC2-70 UG9: EC1-67 WResp2: CB1-66 TS 860: EB2-71 Polaris3: FC2-71 MP54: FC2-71 MasterGrip2: EC2-71 EskimoS3+: EC1-68 Krisalp2: EC2-71
1 249 1 149 1 149 1 499 1 499 1 499 1 499 999 969 1 099 1 069 1 099 1 299 

185/55 R15 82T
WR D3: CB2-71 Kr.Montero3: EC1-68 GForceW2: EB1-68 Alpin4 : EC2-70 UG9: EB1-68 WResp2: CB1-66 TS 860: EB2-71 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-71 EskimoS3+: FC2-69 Krisalp3: EB1-68

1 999 1 799 1 699 2 299 2 299 2 299 2 299 1 479 1 439 1 689 1 529 1 589 1 499 

Twingo III 
Clio III
Clio IV
Modus

Mégane I
Scénic I

165/65 R15 81T
Kr.Montero3: EC1-68 Alpin4 : EC2-70 UG9: EC1-68 WResp2: CB1-66 TS 860: EB2-71 MP54: FC2-71 MasterGrip2: EC2-71 EskimoS3+: EC1-68

1 299 1 799 1 779 1 779 1 779 1 099 1 289 1 159 1 499 
185/60 R15 84-88T

WR D3 88T: CC2-71 Kr.Montero3 84T: EC1-68 GForceW2 84T: EB1-68 Alpin4 88T: EC2-70 UG9 84T: EB1-68 WResp2 84T: CB1-67 TS 860 84T: EB2-71 Polaris3 84T: FC2-71 MP92 84T: FC2-71 MasterGrip2 84T: EC2-71 EskimoS3+ 84T: EC1-68 Krisalp3 84T: EB1-69
1 489 1 299 1 299 1 769 1 769 1 769 1 769 1 099 1 079 1 259 1 199 1 199 1 499 

185/65 R15 88T
WR D3: CB2-71 Kr.Montero3: CC1-68 Alpin4: EC2-70 UG8       : CC1-67 WResp2: CC1-67 TS 860: CB2-71 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 MasterGrip2: EC2-71 EskimoS3+: EC1-68

1 449 1 299 1 649 1 649 1 649 1 649 1 149 1 099 1 269 1 219 1 499 
185/50 R16 81H

Alpin5: FB1-68 TS 860: EB2-71
2 629 2 769 1 499 

195/55 R16 87T-H
WR D3 T: CB2-72 Kr.Control2 H: CC2-71 Prim.Alpin3 H: EC2-71 UG9 H: CC1-69 WSport5 H: CB1-68 TS 860 H: EB2-72 Polaris3 H: FC2-71 MP92 H: FC2-72 SpeedGrip3 T: EC2-72 Eskimo 2 H: CB2-71

2 199 2 129 2 599 2 699 2 699 2 799 1 599 1 439 1 899 1 689 1 699 
205/45 R16 83-87H

GForceW2 87H: EB1-69 Alpin5 87H: FB1-68 EagleUG GW3 83H: EC1-68 TS 860 87H: CB2-72 Krisalp3 87H: EB1-69
2 089 3 259 2 989 3 419 2 029 

205/45 R17 88H-V
WR A4: CB2-72 GForceW2: EB1-69 Alpin5: EB1-68 UG8 Perf. V: EC1-68 WSport4D: CB1-69 TS 850P: CC2-72 SpeedGrip3: EC2-72 Krisalp3: EB1-69

3 799 2 749 3 889 4 089 4 089 4 069 3 149 2 669 

Captur 
Kangoo II
Mégane II
Mégane III
Mégane IV

Fluence
Scénic II
Scénic III
Laguna II
Laguna III
Latitude

195/65 R15 91T
WR D3: CC2-72 Kr.Montero3: CC1-69 GForceW2: EB1-69 Alpin5: EB1-68 UG9: EB1-69 WResp2: CB1-67 TS 860: CB2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 MasterGrip2: EC2-71 EskimoS3+: EC2-70 Krisalp3: EB1-69

1 399 1 299 1 249 1 549 1 599 1 599 1 579 1 119 1 089 1 299 1 199 1 199 1 499 
195/65 R15 95T-H

WR D4 H: BB1-69 Kr.Montero3 T: CE1-69 GForceW2 T: CB1-69 Alpin5 T: EB1-68 UG9 T: CC1-68 WResp2 T: CB1-67 TS 860 T: CB2-72 Polaris3 T: FC2-71 MP92 T: FC2-71 MasterGrip2 T: EC2-71 EskimoS3+ T: EE1-69 Krisalp3 T: CB1-69
1 819 1 479 1 399 1 899 1 869 1 869 1 829 1 279 1 239 1 439 1 299 1 359 1 499 

195/65 R15 91H
WR D4: CB1-69 Kr.Control2: BC2-71 GForceW2: EB1-69 Alpin5: EB1-68 UG9: CC1-69 WSport5: CB1-69 TS 860: CB2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 MasterGrip2: EC2-71 Eskimo: EC1-68 Krisalp3: EB1-69

1 799 1 599 1 479 1 899 1 979 1 979 2 019 1 319 1 119 1 539 1 399 1 429 1 499 
205/65 R15 94T

WR D3: CB2-72 Kr.Control2: BB2-71 GForceW2: EB1-69 Alpin5: EB1-68 UG9: CC1-69 WSport5: CB1-68 TS 860: CB2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 MasterGrip2: EC2-72 Krisalp3: EB1-69
2 169 1 939 1 829 2 599 2 659 2 659 2 629 1 639 1 589 1 879 1 779 1 499 

205/65 R15 94H
Kr.Control2: BB2-71 GForceW2: EB1-69 Alpin5: EB1-68 UG9: CC1-68 TS 860: CB2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 MasterGrip2: EC2-72 Eskimo 2: CC2-71 Krisalp3: EB1-69

2 129 1 929 2 759 2 929 2 899 1 829 1 659 2 059 1 949 1 879 1 499 
205/55 R16 91T

WR D3: CB2-72 Kr.Montero3: CC1-69 GForceW2: EB1-69 Alpin5: EB1-68 UG9: CC1-68 WSport5: CB1-69 TS 860: CB2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-71 EskimoS3+: CC2-71 Krisalp3: EB1-69
2 049 1 919 1 799 2 349 2 399 2 399 2 399 1 329 1 339 1 869 1 439 1 729 1 699 

205/55 R16 91H
WR D3: CC2-72 Kr.Control2: CB2-71 GForceW2: EB1-69 Alpin5: EB1-68 UG9: CC1-69 WSport5: CB1-69 TS 860: CB2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-71 Eskimo 2: CC2-71 Krisalp3: EB1-69

2 099 1 979 1 799 2 419 2 419 2 419 2 459 1 499 1 349 1 929 1 599 1 729 1 699 
205/60 R16 92H

WR D4 92H: CA1-69 Kr.Control2 92H: CB2-71 GForceW2: EB1-69 Alpin5: EB1-68 UG PerfG1: EC1-68 WSport5 92H: CB1-69 TS 850P 92H: CC2-72 Polaris3 92H: FC2-71 MP92: FC2-71 MasterGrip2: EC2-72 Eskimo 2 92H: CB2-71 Krisalp3 92H: EB1-69
2 419 2 079 1 899 2 549 2 579 2 579 2 579 1 679 1 499 1 919 1 799 1 799 1 699 

205/50 R17 93H-V
WR D4 H: CA1-69 Kr.Control2 V: EB2-72 GForceW2 H: EB1-69 Alpin5 V: EB1-68 UG PerfG1 H: CC2-70 WSport5 H: CB2-70 TS 850 P H: CC2-72 Polaris3 H: FC2-71 MP92 H: FC2-72 SpeedGrip3 H: EC2-72 Krisalp3 H: EB1-69

3 379 3 079 2 729 3 699 3 629 3 629 3 649 2 329 2 249 2 849 2 639 
205/55 R17 95V

WR A4: BB2-72 GForceW2: CB1-69 Alpin5: EB1-68 UG PerfG1: CC1-69 WSport5: CB2-71 TS 850P: CC2-72 SpeedGrip3: EC2-72 Krisalp3: CB1-69
3 769 3 029 4 129 4 179 4 179 4 239 3 279 2 939 

215/50 R17 95V
WR A4: CB2-72 Kr.Control2: EB2-72 GForceW2: CB1-69 Alpin5: EB2-71 UG PerfG1: CB2-70 WSport5: CB2-70 TS 850P: CC2-72 Polaris3: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-72 Eskimo 2: CC2-71 Krisalp3: CB1-69

3 399 3 149 2 839 3 859 3 679 3 679 3 819 2 089 2 939 2 299 2 759 
225/45 R17 94V

WR D4: CA1-69 Kr.Control2: CC2-72 GForceW2: CB1-69 Alpin5: EB2-71 UG PerfG1: CB2-70 WSport5: CB2-70 TS 860: CB2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-72 Eskimo 2: EB2-71 Krisalp3: CB1-69
3 529 3 189 2 799 3 469 3 699 3 699 3 869 2 109 1 809 3 139 2 299 2 699 

225/50 R17 98V
WR D4: CA1-69 Kr.Control2: CB2-72 GForceW2: CB1-69 Alpin5: EB2-71 UG PerfG1: CB2-70 WSport5: CB2-70 TS 860: EB2-72 Polaris3: EC2-72 MP92: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-72 Eskimo 2: CC2-71 Krisalp3: CB1-69

3 619 3 119 2 759 3 669 3 869 3 869 3 899 2 169 1 869 3 059 2 379 2 679 
225/40 R18 92V

WR D4: CB1-69 Kr.Control2: EB2-72 GForceW2: EB1-69 PilotAlpin4: EC2-70 UG PerfG1: EB2-71 WSport5: EB2-71 TS 850 P: CC2-72 Polaris3 4x4: FC2-71 MP92: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-72 Eskimo 2: EC2-71 Krisalp3: EB1-69
3 769 3 319 2 859 3 739 4 029 4 029 3 959 2 279 1 859 3 209 2 399 2 779 

225/45 R18 95V
WR D4: CA1-69 Kr.Control2: EB2-72 GForceW2: CB1-69 PilotAlpin4: EC2-70 UG PerfG1: CB2-70 WSport5: CB2-71 TS 850P: EC2-72 SpeedGrip3: EC2-72 Krisalp3: CB1-69

4 239 3 669 3 059 4 239 4 399 4 399 4 479 3 399 2 969 
235/45 R18 98V

WR A4: BB2-70 GForceW2: CB1-69 PilotAlpin4: EC2-70 UG PerfG1: CB2-71 WSport5: CB2-70 TS 850P: CC2-72 SpeedGrip3: EC2-72 Krisalp3: CB1-69
4 549 3 359 4 649 4 739 4 739 4 929 3 819 3 259 

Scénic IV 195/55 R20 95H
WR D4 Alpin5: CB1-68 UG PerfG1: CB1-68 TS 850P: BC2-72 SpeedGrip3: CC2-72

3 679 4 129 4 129 3 849 2 869 

Kadjar

215/65 R16 98-102H
WR SUV 3 102H: CC2-72 Kr.Control2 98H: BB2-71 GFW2 SUV 102H: CB1-69 Alpin5 98H: CB2-71 UG PerfG1 98H: CB2-70 WSport5 98H: CB2-70 TS 850P 98H: CC2-72 Polaris3 98H: FC2-71 MP92 98H: FC2-71 MasterGrip2 98H: EC2-72 Eskimo 2 98H: BB2-71 KA3 SUV 102H: CB1-69

2 699 2 199 1 999 2 839 2 929 2 929 2 879 1 969 1 849 2 049 2 019 1 899 1 699 
215/60 R17 96H

WR D4: CA1-69 Kr.Control SUV: CB2-70 Alpin4 : EC2-70 UG PerfG1: CC2-70 WSp5 SUV: CC1-69 4x4 WContact: FE2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 MasterGrip2: EC2-72
3 639 3 049 3 719 3 899 3 899 3 899 2 519 2 379 2 999 

225/45 R19 96V
WR A4: CB2-72 TS 830P: CC2-72

5 889 6 999 

Koleos
225/60 R17 99-103H-V

WR SUV 3 103H: CC2-72 Lat.Alpin 2 103H: EC2-72 UG PerfG1 103V: CB1-69 WSp5 SUV 103V: CB1-69 TS 850P 99H: CC2-72
3 899 4 419 4 689 4 689 4 589 

225/55 R18 102H-V
WR SUV 3 H: CC2-72 PilotAlpin4 V: CC2-70 UG PerfG1 V WSport4D H: CC1-69 TS 850P V: CC2-72

4 889 4 869 4 849 5 569 5 039 

Koleos II

225/65 R17 102-106T-H
WR SUV 3 106H: CC2-72 Lat.Alpin 2 106H: EC2-72 UG PerfG1 102H: CB2-70 WSp5 SUV 102H: CC2-71 TS 850 P 102H: EC2-72 Polaris3 102H: FC2-71 MP92 102T: FC2-71 MasterGrip2 102H: EC2-72 EskimoSUV2 106H: CB2-72

3 989 4 119 4 389 4 389 4 459 2 789 2 459 3 069 3 389 
225/60 R18 104H

WR SUV 3: CB2-72 Lat.Alpin 2: EC2-72 UG PerfG1 TS 860 S
4 449 4 499 4 579 5 299 

225/55 R19 99-103V
WR SUV 3 103V: CC2-72 TS 850 P 99V: CC2-72

5 299 5 769 

Talisman 
Espace IV
Espace V
Vel Satis

215/60 R16 99H
WR D4: CB1-69 Kr.Control2: BB2-72 GForceW2: BB1-69 Alpin5: CB2-71 UG PerfG1: CB2-71 WSport5: CB2-70 TS 830P: CC2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: EC2-71 SpeedGrip3: EC2-70 Eskimo 2: BB2-71 Krisalp3: BB1-69

2 969 2 499 2 249 3 099 3 189 3 189 3 179 1 989 1 779 2 439 2 069 1 179 1 699 
225/60 R16 98-102H-V

WR D4 102V: CB1-69 GForceW2 102H: BB1-69 Alpin5 102H: CB2-71 UG PerfG1 102V: CB2-70 WSport3D 98H: FC1-69 TS 830P 98H: EC2-72 Polaris3 102H: FC2-71 MasterGrip2 98H: EC2-72 Krisalp3 102H: BB1-69
3 319 2 729 3 429 3 779 3 349 3 299 2 369 2 599 2 649 1 699 

225/55 R17 101V
WR A4: CB2-72 Kr.Control2: CB2-72 GForceW2: CB1-69 Alpin5: CB2-71 UG PerfG1: CB2-70 WSport5: CB1-69 TS 850P: BC2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-72 Eskimo 2: CB2-71 Krisalp3: CB1-69

3 679 3 299 2 929 4 039 4 199 4 199 4 189 2 279 1 949 3 269 2 499 2 839 2 199 
235/65 R17 104-108H

WR SUV 3 108H: CC2-72 Kr.Control SUV 108H: BB2-70 Lat.Alpin 2 108H: EC2-72 UG PerfG1 104H: CB2-70 WSp5 SUV 104H: CB2-70 TS 850 P 104H: CC2-72 Polaris3 108H: FC2-71 MP92 104H: FC2-71 MasterGrip2 108H: EC2-72 EskimoSUV2 108H: BB2-71
3 799 3 759 3 979 4 219 4 219 4 199 2 739 2 529 3 269 3 049 

235/60 R18 103H-V
WR SUV 3 V: CC2-72 Kr.Control SUV H: CB2-70 Lat.Alpin 2 H: CC2-72 UG PerfG1 H: CB1-69 WSp5 SUV H: CB2-70 TS 850P H: CC2-72 Polaris3 H: FC2-71 MP92 H: FC2-72 MasterGrip2 H: EC2-72 EskimoSUV 2 H: CB2-71

4 119 3 819 4 019 4 499 4 499 4 399 2 889 2 719 3 439 3 039 
245/45 R18 100V

WR D4: BA1-69 Kr.Control2: CB2-72 GForceW2: EB1-69 PilotAlpin4: EC2-70 UG PerfG1: CB2-71 WSport5: CB1-69 TS 850P: CC2-72 Polaris3: FC2-71 MP92: FC2-71 SpeedGrip3: EC2-72 Eskimo 2 Krisalp3: EB1-69
4 849 4 079 3 449 4 799 5 339 5 339 5 109 2 979 2 419 3 899 3 159 3 339 

235/55 R19 105V
WR SUV 3 105V: CC2-72 Lat.Alpin 2: EC2-72 UG PerfG1: BA1-69 WSp5 SUV: BB2-70 TS 850P: CC2-72 SpeedGrip3: EC2-72

5 399 4 979 6 279 6 279 5 619 4 449 
245/40 R19 98V

WR A4: CB2-72 PilotAlpin4: EC2-70 WSport5: CB2-70 TS 830 P: EC2-72
6 229 6 439 6 889 6 929 

255/45 R20 105V
WR SUV 3: CB2-72 Lat.Alpin 2: EC2-72 UG PerfG1 WSp5 SUV: CC2-72 TS 850P: CC2-73

6 149 6 779 7 439 7 439 7 399 
Kangoo EXP 165/70 R14 C 89/87R

UG9: CB1-67 VanContact W: EB2-73 SnoVanis2: EC2-73 MPS530: EC2-73 VanGrip2: EC2-72
2 769 2 769 1 729 1 589 2 079 1 299 

Trafic
Master

195/65 R16 C 104/102R-T
WR C3 T: CE2-72 ConveoTrac2 R: EC2-73 ActivanW R: EB2-71 Ag.Alpin R: EB1-70 Cargo UG2 T: EC1-70 LT 60 R: FC2-71 VanContact W T: EB2-73 SnoVanis2 T: EC2-73 MPS530 T: EC2-73 VanGrip2 T: EC2-73 Trenta R: EC2-73 Transalp2 R: EB2-71

2 879 2 529 2 369 3 089 3 149 3 149 3 149 2 019 1 869 2 599 2 259 2 299 1 699 
195/75 R16 C 107/105Q-S

WR C3 S: CE2-72 ConveoTrac2 R: EB2-73 ActivanW R: EB2-71 Ag.Alpin R: EB1-70 Cargo UG2 R: EC1-70 LT 60 R: FC2-71 VancoW2 R: EC2-73 SnoVanis2 R: EC2-73 MPS530 R: EC2-73 VanGrip2 R: EC2-73 Trenta Q: EB2-73 Transalp2 R: EB2-71
2 549 2 339 2 239 2 799 2 779 2 779 2 819 1 829 1 679 2 329 1 969 2 179 1 699 

205/65 R16 C 107/105T
WR C3: CE2-72 ConveoTrac2: EB2-73 ActivanW: EB2-71 Ag.Alpin: EB2-71 Cargo UG2: CC2-71 LT 60    : FC2-71 VancoW2: EC2-73 SnoVanis2: EC2-73 MPS530: EC2-73 VanGrip2: EC2-73 Trenta: EB2-73 Transalp2: EB2-71

3 169 2 759 2 499 3 379 3 399 3 399 3 439 2 249 2 069 2 789 2 399 2 429 1 699 
215/65 R16 C 106/104T

ConveoTrac2: EC2-73 LT 60    : EC1-70 VanContact W: EB2-73 Trenta: EC2-73
2 989 3 529 3 499 2 599 1 699 

215/65 R16 C 109/107R-T
WR C3 R: CE2-72 ActivanW R: CB2-71 Ag.Alpin R: EB2-71 Cargo UG2 T: CB2-71 SnoVanis2 R: EC2-73 MPS530 R: EC2-73 VanGrip2 R: EC2-73 Transalp2 R: CB2-71

3 259 2 679 3 499 3 569 2 269 2 079 2 949 2 599 1 699 
225/65 R16 C 112/110R-T

WR C3 T: CE2-72 ConveoTrac2 R: EC2-74 ActivanW R: CB2-71 Ag.Alpin R: EB2-71 Cargo UG2 R: EB2-71 LT 60 R: FC2-72 VancoW2 R: EC2-73 SnoVanis2 R: EC2-73 MPS530 R: EC2-73 VanGrip2 R: EC2-73 Transalp2 R: CB2-71
3 589 3 169 2 999 3 899 3 919 3 919 3 919 2 559 2 359 3 269 2 919 1 699 

235/65 R16 C 115/113R
ActivanW: CB2-71 Ag.Alpin: EB2-71 Cargo UG2: CC2-71 LT 60: FC2-73 VanContact W: CB2-73 SnoVanis2: EC2-73 MPS530: EC2-73 VanGrip2: EC2-73 Transalp2: CB2-71

3 219 4 339 4 399 4 399 4 279 2 839 2 609 3 679 3 129 1 699 
215/60 R17 C 109/107T

WR C3: CE2-72 Ag.Alpin: EB2-71
4 269 4 589 

Uvedené doporučené zákaznické ceny jsou v Kč včetně DPH za 1 kus a jsou platné u participujících partnerů Renault a Dacia od 1. 9. 2017 do odvolání nebo do vyčerpání zásob. Vyhrazujeme si právo měnit uvedené ceny a technické specifikace bez předchozího upozornění. Dostupnost a cena se můžou lišit dle modelu a motorizace vašeho vozidla. Aktuál-
nost doporučených cen prosím konzultujte u participujících partnerů nebo na www.renault.cz/servis v sekci Zimní pneumatiky. Přezutí zdarma platí při zakoupení sady 4 ks pneumatik Nokian, Fulda, Goodyear, Dunlop, BFGoodrich nebo Michelin a realizaci přezutí u participujících partnerů. Přezutí zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží) kromě 
případných nákladů spojených s nutností použití čidla pro systém stálé kontroly tlaku v pneumatikách (SSPP). Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy.

Valivý odpor
Brzdné vlastnosti na mokru

Vnější hlučnost v dB
Třída hlučnosti

195 / 65  R15  91  T
WR D3:  C C  2 - 72

1 399

Rychlostní 
symbol 
pneumatiky

Dezén pneumatiky

Akční cena s DPH

Index 
nosnosti 
pneumatiky

Průměr ráfku 
v palcích

Profilové číslo (výška pneumatiky v % její šířky)
Šířka pneumatiky v mm

PICK-UP
VAN

AEZ Reef/
/Reef si
rozměr 17“–20“

od 4 090 Kč

DEZENT TD/
/TD dark
rozměr 14“–19“

od 2 090 Kč

DEZENT TX/
/TX graphite
rozměr 14“–18“

od 2 190 Kč

www.auto-pilar.cz
+420 323 601 185
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ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

210x100x5
2730

 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

MŠ klasického životního stylu 
pro d   1-7 let 

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

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

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

SPECIALISTA - ŽIJEMZDRAVĚ
Nabízíme pracovní příležitost 
v oblasti zdravého životního 

stylu. Volná prac. doba, 
bez omezení lokality.

Bližší info: tel.: 604 804 040

Přijmeme bowlera pro bowling 
Vojkov – obsluha a servis drah. 

Krátký a dlouhý týden, 
plat 25 000 + bonusy. Požadujeme 

příjemné vystupování 
a zručnost. 

Kontakt 602 373 445.

ZEMNÍ PRÁCE
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad, nákl. vůz s rukou
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

DOMOV PRO SENIORY 
PŇOV-PŘEDHRADÍ 

(u Kolína) 
nabízí volná místa 

k ubytování
Poskytujeme komplexní péči 
seniorům, kteří jsou odkázáni 

na pomoc druhé osoby 24 
hodin denně za dohledu lékařů: 

praktického, rehabilitačního 
a psychiatra.

Info na tel. 603 828 040
Mgr. Zdenka Farkašová
www.domovpredhradi.cz

PŘIJMEME PANÍ NA ÚKLID 
na HPP do Open Gate, 

v Babicích. Nástup možný 
ihned. Kontakt: 725 518 145 

nebo info@mysteryservices.cz

Nabízím k prodeji BYT 4+1  
NADSTANDARDNÍ VELIKOSTI 
110 m2 v Kostelci nad Černými 

lesy  v 1. patře panelového 
domu. Byt prošel rekonstrukcí 

(koupelna, WC, kuchyně; 
součástí je myčka, podlahy, 

dveře atd.) Dům – nová fasáda, 
zateplení, střecha, plastová 

okna, vnitřní prostory. Ihned 
k nastěhování. 

Info na tel.: 702 393 723

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
ČTYŘLÍSTEK ŘÍČANY, 

příspěvková organizace,
hledá do svého detašovaného 

pracoviště v Říčanech, 
Kolovratská 1704,

kvalifikovanou učitelku. 
Nástup možný ihned.

Info: 731 449 153, 323 631 551, 
www.ctyrlistek-ricany.cz 
Kontakt: Šárka Skůpová, 

ředitelka MŠ

Kdy: 23. 10. 2017 od 18 hod.
Kde: Na Fialce, Mánesova 2530,Říčany
Vstup volný, rezervace se doporučuje!
E-mail: jakub.berdych@gmail.com
Tel.: 604 804 040

BUĎTE V TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ POHODĚ! 
NEVÍTE JAK NA TO?

ŽIJEMZDRAVĚ
ve spolupráci s centrem Na Fialce v Říčanech
vás zve na přednášku 
ÚPRAVA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ


kyselé zásadité



ŽIJEMZDRAVĚ
ve spolupráci s centrem Na Fialce 
v Říčanech
pořádá dne 23. 10. 2017 od  18 h
přednášku na téma
ÚPRAVA 
STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ

MĚŘENÍ HODNOT 
V TĚLE

váha – objem – BMI
 % vody – % tuku

svalová hmota
metabolický věk

• součást přednášky
• vstup volný
kontakt:  tel.: 604 804 040

OPRAVY AUTOMATICKÝCH 
PRAČEK zn. Whirlpool, Ignis, 

Philco atd.
Spolehlivost, rychlé jednání. 
J. Marek, Doubravčice 128

Tel.: 603 329 940

LEGNER HOTEL ZVÁNOVICE  
LESNÍ LÁZNĚ

(u Ondřejova – Praha-východ) 
přijme  kolegy na  pozice:

* číšník / servírka – vedoucí směny
* číšník / servírka
( praxe v oboru není nutná )

Přijmeme kolegy/ kolegyně 
na HPP i brigádně. Velmi 

dobré finanční ohodnocení, 
firemní benefity a možnost 

UBYTOVÁNÍ.
Info na tel.: 724 104 148 

E-mail: zvanovice@legner.cz
www.lesnilazne.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

ŽIJEMZDRAVĚ
ve spolupráci 
s centrem Na Fialce v Říčanech
pořádá 

dne 9. 10. 2017 od  18 h
přednášku na téma

PÉČE O PLEŤ
• součástí přednášky praktické  
  ukázky
• vstup volný
• rezervace doporučena
kontakt:  tel.: 604 804 040

VYŠÍVÁRNA
DODÁNÍ TEXTILU
TRIČKA – MIKINY – BUNDY

nasivky@nasivky-sandy.cz
  tel.: 731 156 791

MUKAŘOV
www.nasivky-sandy.cz

NABÍZÍME PŘEDVÁNOČNÍ, 
JEDNORÁZOVÉ 

A PRAVIDELNÉ ÚKLIDY.
Tel.: 723 406 818

E-mail: edworakova@
seznam.cz

www.hezkyuklizeno.cz

Hledám paní pro lehkou 
výpomoc na zahradě v 

Mnichovicích. Tel.:  606 470 756

Hotel zámek BERCHTOLD 
přijme pokojskou na HPP. 
Info na tel.: 733 627 044
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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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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

 

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

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

777 035 666

VÝMĚNA S
KEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČ
ENÍ VOZU 

ZDARMA

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

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

www.oploceni-ploty-pletivo.cz

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

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

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

www.tomicpneu.cz

Kostelec n. Č. lesy - Kutnohorská 24

VÝHODY OPROTI INTERNETU:
• osobní kontakt, poradenství, přímá prohlídka 

a porovnání pneu, okamžité převzetí zboží při 
placení...

• 6měsíční garance na nové pneumatiky Pirelli 
(zdarma nová pneu v příp. poškození)

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

 PORADNA ZDRAVÍ
   HATHA JOGA  

(max. 8 osob ve skupině, také individuálně)
 HOMEOPATIE  • MASÁŽE 

VÝKLAD KARET • REIKI KURZY
Revoluční 220, Strančice (bývalá 
pošta) www.mekouzelneja.cz
SLEVA 15%, uveďte heslo Zápraží

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

DOVOZ VODY/ ODVOZ 
ODPADNÍCH VOD 

(jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 
Tomáš Rychta – Štíhlice

MŮJ TRÁVNÍK

zaprazi_9_2017_45x63_vyska_KRIVKY.indd   1 17. 9. 2017   18:52:33

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – VČETNĚ PROŠKOLENÍ  
v oblasti dietologie 

a zdravého životního stylu. Podmínkou příjemné vystupování  
a chuť se učit. Bez omezení věku a lokality.  

Podrobněji na tel.: 602 215 347
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... a toho  
 papírování ?

Co to bude  stát ?

?
? ?

Potrebuju  
právníky ?

ˆ
Neokradou  

me ?

ˆ
... kolik casu   
to zabere ?

ˆ

... potrebuju  smlouvu ?

ˆ

... kolik penez   
dostanu ?

ˆ

Přenechte zbytečné starosti 
Vašemu makléři.

724 248 176

Neprodávám levne ?

ˆ

  Školní 19, 251 62 - Mukařov  | ricany@rkevropa.cz  

www.rkevropa.cz/ricany

724 248 176

VAŠE REALITKA 
VÁŠ MAKLÉŘ

Školní 19
251 62, Mukařov
martin.romanek@rkevropa.cz
www.rkevropa.cz/ricany

VAŠE REALITKA 
VÁŠ MAKLÉŘ

Školní 19
251 62, Mukařov
martin.romanek@rkevropa.cz
www.rkevropa.cz/ricany

Martin Románek

PRACUJTE S NÁMI
A ZMĚŇTE 
SVŮJ ŽIVOT

Školní 19
251 62, Mukařov
ricany@rkevropa.cz
www.rkevropa.cz/ricany

724 248 176

PŘIJÍMÁME
realitní makléře!

Již po 3 měsícíchslužební vůz pro makléře

 EVROPA realitní kancelář je tu pro vás 
od roku 1997 a v současné době patří 
mezi  pět největších realitních kanceláří 
v ČR. Vznikli jsme jako ryze česká 
společnost. 

 Záleží nám na tom, jak jsou realitní trh 
a realitní kanceláře u nás vnímány, proto 
jsme členy profesních organizací v realitním 
podnikání. 

 Jako jediná realitní kancelář působící na 
území ČR máme pouze kladné reference. 
Klienti by si měli vždy pečlivě realitní kancelář 
prověřit, nejlépe osobně. 

 EVROPA realitní kancelář ŘÍČANY , člen 
franchisingové skupiny RK Evropa, pro 
vás otevřela novou pobočku 
v moderních prostorech v Mukařově 
(přímo u kruhového objezdu) se 
specializací na regiony Praha, Praha-
východ a střední Čechy. Jednatelem 
pobočky a certifikovaným profi 
makléřem je pan Martin Románek. Spolu 
s ostatními makléři je připraven vám 
pomoci s kompletním servisem prodeje 
a pronájmu vaší nemovitosti. Přijďte  na 
kávu a přesvědčte se… Nebo zavolejte 
a my přijedeme za vámi!

 NABÍZÍME NADSTANDARDNÍ SLUŽBY 
    A SERVIS VŠEM KLIENTŮM:

 Prodáme rychle a spolehlivě vaši 
nemovitost.

 Najdeme pro vás vysněné bydlení.
 Stanovíme zdarma co nejpřesněji tržní    

cenu vaší nemovitosti. 
  Vyřešíme za vás financování nemovitosti, 

pokud budete potřebovat, máme ty nejlepší 
specialisty.

 100% právní servis.
 Online odhad ceny nemovitosti zdarma. 

Máme bohaté zkušenosti s realitním trhem, 
přístup do specializovaných databází, 
cenových map i jedinečné know-how. 

  Výkupy nemovitostí a exekuce. 
Pokud jste se dostali do dluhů, nebo na vaši 
nemovitost byla nařízena exekuce, jsme 
připraveni vám pomoct. 

 TREZOR 48
Otevřete náš trezor a nahlédněte do nabídky , 
kterou nikde jinde neuvidíte...

EVROPA Realitní kancelář Říčany
Školní 19, Mukařov 

 Tel.: +420 724 248 176
 Email: ricany@rkevropa.cz
 www.rkevropa.cz/ricany
 Jsme i na Facebooku. Staňte se 

příznivcem našich stránek...

Pokud se ptáte, kolik věcí musíte 
udělat pro úspěšný prodej 
vaší nemovitosti, odpověď je 
jednoduchá – zavolat nám! 
O zbytek se postaráme.

ZA VÁŠ TIP AŽ 20 000 Kč !  
Staňte se tipařem! Znáte někoho ve 
vašem okolí, kdo neúspěšně 
a dlouho prodává nemovitost, nebo 
někoho, kdo se chystá prodat dům, 
byt či pozemek? Pošlete nám na něj 
tip na email: ricany@rkevropa.cz 
nebo zavolejte na tel.: 724 248 176. 
My se hned ozveme a navíc se vám 
bohatě odměníme!


