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ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU
Rezidence Slunce
v Mrači u Benešova
zahajuje svůj provoz
od února 2018. Více
info na str. 10.

Šárka Strachová
si užívá
„normální“ život

Nenechte si ujít
výstavu unikátních
fotografií
z přírody od 12.
února ve Zbraslavi.
Více info
na straně 17.

Bohemia balet
vystoupí v SKC
Ondřejov 3. 3.
Více info
na straně 5.

Vážení čtenáři,
v závěru loňského roku jsme vám přislíbili aktualizovaný seznam výdejních míst časopisu Zápraží; zde ho máte a připomínáme, že časopis je vám
k dispozici také v elektronické podobě na našem
webu www.zaprazi.eu.
Únorový výtisk, který právě čtete, je již tradičně
naším prvním vydáním Zápraží v novém roce.
Přejeme vám tedy, ať je tento rok po všech stránkách pro vás vydařený a prožijete ho dle svých
představ. Děkujeme za přízeň, kterou nám stále
zachováváte a my vám i nadále budeme každý
měsíc přinášet aktuální informace z obcí, škol,
kultury či z komerční sféry. Alena Kvasničková
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Výdejní místa
ZÁPRAŽÍ
BABICE – potraviny a bistro Elit
DOBŘEJOVICE – potraviny Na návsi
DOUBRAVČICE – Potraviny
HRUSICE – potraviny Na hlavní
CHOCERADY – Potraviny
JEVANY – potraviny ENAPO
JEVANY – ŠLP Arboreto
JEVANY – Vinotéka Chromý
KAMENICE – Obecní úřad
KOLOVRATY – potraviny Na Viničkách
KOSTELEC N. Č. L. – Tabák Kalianko
KOSTELEC N. Č. L. – Česká spořitelna
KOSTELEC N. Č. L. – kavárna Modré dveře
KŘENICE – Fiat Roškota-Janoušek
KUNICE – zámek Berchtold
LENSEDLY – Hostinec u Miládky
LENSEDLY – potraviny U Vaňků
LOUŇOVICE – zahradnictví Alfík
MNICHOVICE – Infocentrum MÚ
MNICHOVICE – potraviny CZ-POGGR
MUKAŘOV – Květinářství Šmídová
MUKAŘOV – potraviny ENAPO
MUKAŘOV – prodejna FLIP
MUKAŘOV – prodejna MEFO
MUKAŘOV – Zelenina Budský
MUKAŘOV – vinotéka Pohodička
MUKAŘOV – Cukrárna Jandová
ONDŘEJOV – Česká pošta
ONDŘEJOV – Potraviny
ONDŘEJOV – SKC
PRAHA 10 Malešice – Auto Steiger
PRAHA 10 – TUKAS auto

PRŮHONICE – Obchodní dům Azalka
PRŮHONICE – Servis Auto Opat
ŘÍČANY – Cukrářský salon, Široká ul.
ŘÍČANY – čistírna Magnific
ŘÍČANY – Foto FLACHS Masarykovo nám.
ŘÍČANY – Infocentrum MÚ
ŘÍČANY – Městská knihovna
ŘÍČANY – MÚ Masarykovo nám.
ŘÍČANY – MÚ Komenského nám.
ŘÍČANY – Centrum Na Fialce
ŘÍČANY – Pizzerie U slepiček
ŘÍČANY – Potraviny Komenského nám.
ŘÍČANY – vinotéka Nevinná jistota
SENOHRABY – zastávka ČD
SLUŠTICE – hospoda U Jarky
SLUŠTICE – potraviny Na křižovatce
STRANČICE – Česká pošta
STRANČICE – nádraží ČD
STŘÍBRNÁ SKLALICE – Tabák Novák
SVOJETICE – potraviny U Čápů
UHŘÍNĚVES – Infocentrum ÚMČ Praha 22
UHŘÍNĚVES – potraviny NORMA
VELKÉ POPOVICE – potraviny ENAPO
VOJKOV – čerpací stanice 212
VOJKOV – Autocentrum Vojkov (vrakoviště)
VYŽLOVKA – Dům seniorů FELICITA
VYŽLOVKA – Pizzeria Ristorante Vyžlovka
ZLATÁ – autobusová zastávka
ZVÁNOVICE – Potraviny
Průběžne pro vás připravujeme další
výdejní místa.

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 | tel.: 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz
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Důležité je nebát se udělat chybu
Šárka Strachová patří mezi nejúspěšnější závodnice
v historii českého alpského lyžování. Během své kariéry
vystoupila na stupně vítězů sedmnáctkrát. Loni na
posledním závodu Světového poháru v alpském lyžování
v Aspenu ukončila svou kariéru v situaci, kdy patřila do
elitní sedmičky slalomářek – mezi světovou špičku.
S kariérou jste skončila loni
v březnu. Jak dlouho ve vás toto
rozhodnutí dozrávalo? Jaké jste
cítila emoce? Co vám pomohlo
správně se rozhodnout?
Během mé sportovní kariéry se naskytlo několik momentů, které se
nabízely jako vhodný okamžik pro
ukončení kariéry. Ať už to byly mé
vážné zdravotní problémy v roce
2012 nebo zisk bronzové medaile,
kterou jsem vybojovala po svém návratu mezi světovou špičku na mistrovství světa v roce 2015. Po každé
ve mne ale převládal pocit, že mám
ještě u vrcholového sportu zůstat.
Nebyla to touha po dalších medailích a úspěších co mne motivovalo
pokračovat ale pocit, že se díky vrcholovému sportu mohu ještě něco
naučit, ještě něco poznat. Vnitřní
pocit, že mohu tuto životní kapitolu
se vším všudy uzavřít nastal až během loňské zimy. O to jednodušší
toto rozhodnutí bylo. Nebyla jsem
k němu nucena okolnostmi, jako
je třeba dlouhodobě špatná výkonnost nebo vážné zranění. Poslední
závod na finále světového poháru
v Aspenu ale samozřejmě emoce
doprovázely.
Čemu se nyní věnujete?
Rozhodně jsem si po skončení
sportovní kariéry nemusela lámat
hlavu, co s volným časem či prázdným prostorem :-). Jednu kapitolu
života jsem uzavřela a rovnýma
nohama skočila do nové. Již v roce
2015 jsem společně s manželem
založila kliniku celostní terapie

ÚSPĚCHY ŠÁRKY STRACHOVÉ
15 sezón ve Světovém poháru závodila Šárka Strachová.
Za tu dobu nastoupila do 236 závodů, z nichž dva vyhrála
(Aspen 2008 a 2009).
9 mistrovství světa se účastnila, ve slalomu získala
čtyři medaile. Světovou šampionkou se stala v roce 2007
v Aare.
3 zimní olympijské hry zažila (Turín 2006, Vancouver
2010, Soči 2014). V Kanadě skončila bronzová ve slalomu.
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Sportovně kulturní centrum uvítá taneční soubor Bohemia
balet na svém jevišti již pošesté. Každé představení mělo
obrovský úspěch. Skvělí tanečníci Bohemia baletu, z nichž
někteří se stali sólisty známých tanečních scén včetně
Národního divadla (např. Ondřej Vinklát získal za roli
Romea prestižní cenu Thálie), se představí 3. března 2018
v 19 hod.

a sportu, které se od loňského jara
věnuji na plný úvazek. Díky této
práci mohu sdílet a předávat ostatním své zkušenosti, které jsem během své kariéry nasbírala, a které
se točí především kolem přístupu k
lidskému tělu. Výjimečnost kliniky
je především ve složení nabízených
služeb a týmové práci terapeutů.
Nezaměřujeme se jen na vrcholové
sportovce. Pracujeme především
s „normálními“ lidmi, ať už sportovně aktivními či nikoli, které trápí akutní nebo dlouhodobé obtíže.
A to na fyzické i psychické úrovni.
Učíme naše klienty, že být zdravý,
neznamená jen žít bez bolesti, ale
především žít s radostí.
Vrcholový sport je především
o hlavě. Kdy nastal ten okamžik,
kdy jste poznala, že se musíte
naučit vnímat sebe sama a okolní
svět jinak?
Je to především o zkušenostech
a o tom, jak na sobě kdo pracuje
a chce se rozvíjet a posouvat dál.
V osmnácti nebo dvaceti jsem sebe
i okolní svět vnímala úplně jinak
než o pět let později a úplně jinak
než teď. Je to přirozený vývoj. Důležité je nebát se udělat chybu. Díky
chybám se můžeme poučit a posunout dál, stereotyp nás zastaví na
místě. Věřím, že já sama si nesu
zodpovědnost za svůj život a udávám jeho směr. Nejlepší cesta jak
toto předávat ostatním je, tím co
děláte, jak žijete, uvažujete, jak se
chováte ... Díky tomu můžete své
okolí inspirovat.

Bohemia balet v SKC
Ondřejov 3. března

Kam nyní jezdíte lyžovat? Stojíte
normálně ve frontě?
Musím se přiznat, že od posledního závodu na konci loňského března v Aspenu, jsem na lyžích nestála.
Klasická zimní dovolená nás letos
teprve čeká. Mými oblíbenými destinacemi jsou střediska v Rakousku. Například Reiteralm, který byl
i takovým mým druhým domovem
během mé sportovní kariéry. Kažodpádně se moc těším. Budu ten
naprosto klasický turista, který
půjde na půl devátou na sjezdovku,
vystojí si frontu apod. :-)
Jak vidíte české lyžování? Neuvažovala jste o tom, že byste sama
trénovala?
Mezi úplně mladými sportovci
se zatím dostatečně neorientuji,
abych mohla říct, že tam vyrůstá
nějaký nový závodník či závodnice,
kteří se mohou dostat až do světové špičky. V současné době máme
několik závodníků, kteří mají na

to, aby se dostávali pravidelně do
druhého kola světového poháru.
Bohužel umístění na stupních vítězů jsou zatím v nedohlednu. O sobě
v roli trenérky rozhodně neuvažuji.
Jste nyní šťastná?
Myslím, že člověk nemůže být neustále šťastný. Jsem velmi spokojená, radostná, těším se na nová dobrodružství, která mne čekají a často
mne zaplavuje pocit štěstí.

Šárka Strachová si nyní užívá
„normální“ život a těší se na miminko.
Foto: MAFRA

Velké díky za to, že se Ondřejov může pochlubit touto prestižní kulturní
akcí, patří „šéfovi“ souboru Jaroslavu Slavickému, který na scéně ND vytvořil neuvěřitelných 80 rolí, vyučoval na Taneční konzervatoři i Akademii
múzických umění v Praze a od roku 1996 je ředitel Taneční konzervatoře Praha a uměleckým ředitelem souboru TKP Bohemia Balet. Mezi jeho
žáky patří například Jiří a Otto Bubeníčkovi, Václav Kuneš, Daria Klimentová, Michal Matys, Jiří Jelínek a Lukáš Slavický.
Posláním souboru je rozvoj uměleckého růstu mladých tanečníků ve
spolupráci s mladými choreografy. Další oblastí činnosti je spolupráce
se zahraničními choreografy, a to jednak při studiu nových choreografií
vzniklých pro soubor, či nastudováním ověřených, kvalitních děl. Záměrem v činnosti souboru je využití velkého uměleckého potenciálu studentů
končících školu a vytvoření souboru schopného interpretovat na vysoké
profesionální úrovni taneční díla širokého stylového zaměření. Bohemia
Balet výrazně obohacuje českou taneční scénu o původní tvorbu i kvalitní
díla českých a zahraničních choreografů.
Za dobu existence získal soubor mnoho ocenění a vytvořil mimořádné
projekty i v profesionálním kontextu, vystupuje na domácích i zahraničních scénách, je zván na festivaly a taneční přehlídky (Německo, Francie,
Slovensko, Polsko, USA, Japonsko, Kolumbie, Portugalsko, Kambodža).
Záběr repertoáru je velmi široký – zahrnuje jak ukázky klasického baletního odkazu (slavná pas de deux z baletu Korzár, Don Quichotte, Labutí jezero, Šípková Růženka), tak současné choreografické kompozice i lidové
tance z Čech, Moravy, Slovenska.

Březnové představení ve Sportovně kulturním centru
v Ondřejově bude plné novinek. Těšit se můžete na
působivou choreografii „Dům Bernardy Alby“ a úsměvnou
„Tintin a zlaté střevíce“. Vstupenky jsou již v předprodeji
v Cukrárně sv. Ondřeje na náměstí, případně si je můžete
objednat on-line na www.skcvondrejove.cz.

Změny parkování
v centru Uhříněvsi
Od 1. února 2018 se mění provozovatel parkovišť na Praze 22. Jedná
se o parkoviště na obou stranách Nového náměstí a parkoviště
u obytného souboru VIVUS 2, na okraji ulice Františka Diviše. Tato
parkoviště se vrací do správy Magistrátu hl. m. Prahy a budou součástí městského parkovacího systému.

Parkoviště budou i nadále přístupná všem motoristům, platit se bude stejně jako dosud jen ve všední dny od 8:00 do 17:00 hod., mimo tuto dobu a o
víkendech bude stále parkování zdarma. Cena za hodinu parkování je také
na pražské poměry výhodná, činí 10 Kč / hod.
Parkoviště jsou osazena novými automaty
Parkovné je možno platit přes mobilní aplikaci, kontaktní i bezkontaktní
platební kartou a v hotovosti. Automat po zaplacení vydá účtenku, tu však
nemusíte mít jako dosud v autě, je to pouze doklad pro parkujícího, kontrola bude probíhat dle registrační značky vozidla.
Parkování u Lékařského domu
Ve stejném termínu dojde ke změně parkovacího režimu i na parkovišti u
Lékařského domu. Část parkoviště bude upravena tak, aby co nejvíce vyhovovala pacientům jedoucím do Lékařského domu. Proto zde bude časově omezené parkování s hodinami ve vozidle.
Vzhledem k nutnosti zajištění parkování lékařů co nejblíže jejich ordinacím, např. vzhledem k nutnému zajištění návštěvní služby u pacientů,
bude část parkoviště rezervována pro vozidla „s povolením MČ Praha 22“,
což budou právě vozidla lékařů.
Nové automaty budou ze začátku fungovat na platbu hotovostí a platební kartou. Virtuální parkovací hodiny (platba přes mobilní aplikaci) budou, dle informací TSK, zprovozněny později. Staré automaty
budou postupně odstraněny a ekologicky zlikvidovány.
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Extraligový tenisový klub OÁZA ŘÍČANY
zve děti, juniory i dospělé

Příměstské tábory
pro naše děti

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

Rozhodovací orgán MAS Říčansko o.p.s. (Programový výbor)
schválil projekty podporující školní družiny a příměstské tábory.
Díky dotacím MAS bude v regionu tento a příští rok realizována
řada finančně dostupných příměstských táborů pro děti.
Následující realizátoři táborů se v nejbližší době chystají přijít s nabídkou,
čeká se jen na závěrečné potvrzení dotací ze strany řídícího orgánu OPZ.
Ve schvalovacím kole byl také návrh příměstských táborů v SKC Ondřejov,
kde budou po dobu čtyř týdnů probíhat zdarma tábory pro děti ze širokého
okolí, a to za účasti a vedení svých oblíbených učitelů a lektorů, kteří vedou kurzy tanců, rokenrolu, sebeobrany a dalších i v běžném školním roce.
Více info u pana H. Kašpara, tel. 774 780 038.

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

Model ŠKODA FABIA TRUMF si teď může pořídit
opravdu každý.
V rámci výhodného financování se ŠKODA Financial Services ho můžete
mít za bezkonkurenční úvěrovou splátku 2 999 Kč měsíčně včetně
pětileté záruky a s výkupním bonusem 10 000 Kč za váš stávající vůz.
Navíc od 50% akontace můžete získat 0% navýšení.
ŠKODA. Simply Clever

také pro ty, jež mají zájem věnovat
se tenisu intenzivněji a zapojit se do
našich závodních mládežnických
družstev. V loňském roce se náš závodní tým poprvé zúčastnil nejvyšší
soutěže v tenise družstev Extraligy.
Rodiče nemusí pouze čekat!
Rodiče mohou počkat na své ratolesti v naší restauraci nebo na krásné letní terase! Ale rodiče nemusí
pouze čekat! Připravujeme tenisové hodiny pro „starší a pokročilé“. V době tréninku svého dítěte
si můžete i vy zahrát s naším trenérem!
Chcete si zahrát tenis v Oáze?!
Kurty může využívat široká veřejnost. Zavolejte a rádi vám sdělíme

K dispozici je 8 venkovních antukových kurtů a 3 kurty se špičkovým tenisovým
povrchem Rebound Ace v pevné tenisové hale.

informace, za jakých podmínek je
možné si kurt pronajmout.
Po tenise si můžete dopřát saunu
či whirlpool nebo se osvěžit ve venkovním bazénu.

Přihlášky odevzdávejte
do 31. března na recepci,
nebo na e-mail:
oazaricany@oazaricany.cz

OÁZA Říčany, V Chobotě 2112
Recepce tel.: 323 601 170, 736 679 097
email: oazaricany@oazaricany.cz
www.oazaricany.cz

ŠKOLKA JE PŘÍSTUPNÁ
VŠEM DĚTEM,VE VĚKU
1–7 LET, BEZ OHLEDU
inzerce.
..
NA JEJICH
BYDLIŠTĚ.
DĚTI SE ZDRAVOTNÍM
OMEZENÍM PŘIJÍMÁME
PO DOHODĚ.
PŘIHLAŠOVAT DĚTI LZE
V PRŮBĚHU ROKU – DO
NAPLNĚNÍ KAPACITY.

TEĎ NA TO MÁTE
AKČNÍ NABÍDKA TRUMF

20

www.skoda-trumf.cz

www.ms-lednacek.cz
Tel.: 720 332 030

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz

Hledám výpomoc pro středisko sociální péče,
které poskytuje terénní osobní asistenci v okolí
Kamenice, Velkých Popovic a Říčan
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA HB TRUMF 1.0 TSI 70 kW v ceně 286 400 Kč (po započítání výkupního bonusu 10 000 Kč za vůz na protiúčet k prodejní ceně 296 400 Kč), splátka předem 105 000 Kč
(36,66 %), výše úvěru 181 400 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 205 825 Kč,
celkové platby za úvěr vč. pojištění 237 220 Kč, RPSN vč. pojištění 9,307 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední
nerovnoměrná splátka 57 280 Kč, měsíční splátka úvěru 2 476 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 999 Kč,
roční pevná zápůjční úroková sazba 3,99 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné
ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění
skla (limit plnění 10 000). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi
společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Untitled-1620 1
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Vhodné jako přivýdělek pro maminky na mateřské
dovolené, nebo aktivní seniorky.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
FABIA TRUMF: 4,4l – 4,9l / 100 km, 101-111 g/km

15.8.2017 11:00:09

Podrobné informace a odpovědi
na dotazy můžete získat
na telefonním čísle 774 994 357
Mgr. Věra Bobovská,
email: bobovska@socialnipece.cz;
www.socialnipece.cz
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Najde se zkušený speciální pedagog na pozici
ředitele Střední školy řemesel Kunice
a udrží tuto školu v rejstříku škol MŠMT?

PROFI AUTO CZ a. s.
Kolovratská 1367, Říčany

přijme
do svého kolektivu:
TECHNIK OBCHODNÍHO
ODDĚLENÍ

AUTOMECHANIK
Požadujeme:
ŘP skup. B,C.
Schopnost týmové práce, pracovní flexibilitu.
Nástup možný ihned.

Požadujeme:
Dobré komunikativní dovednosti, systematický
přístup.
Technické znalosti o vozidlech na pokročilé úrovni.
Znalost anglického jazyka – výhodou, není
podmínkou.
Řidičský průkaz skupiny C,E.
Nabízíme:
Nástup ihned / dohodou.
Služební automobil (lze používat i k soukromým
účelům).
Pracovní smlouva po zapracování na dobu
neurčitou.
PC, mobilní telefon.
Pracoviště Říčany + Středočeský kraj.
Stravování za výhodných podmínek.

Nabídky a bližší info: Ing. Jiří Poběrežský,
tel.: 604 298 537, email: poberezsky@profiautocz.cz

Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace
Středočeského kraje, je zřízená podle § 16, odst. 9 školského
zákona. Ke vzdělávání přijímá pouze žáky, u kterých jsou
školským poradenským zařízením diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby
a u kterých není předpoklad pro úspěšné a smysluplné společné vzdělávání. Vzdělává
tedy mládež s mentálním postižením, závažnými vývojovými poruchami učení a chování,
souběžným postižením více vadami, autismem, případně žáky pocházející z kulturně
a jazykově odlišného prostředí.
Vzhledem k tomu, že obecné projevy mentálního postižení zahrnují zejména sníženou schopnost učení, myšlení, orientace v čase, prostoru
i určitém sociálním prostředí, není varianta
společného vzdělávání jak formou individuální
či skupinové inkluze pro určitou skupinu lidí s
tímto postižením vhodná. Žákům se nedaří zvládat obsah učiva ani se nestanou rovnocennými
členy třídních a školních kolektivů. Zažívají neúspěch, posměch, opovržení a v horších, avšak
dost častých, případech i šikanu. Psychická deprivace jim pak způsobuje nejen poškození řeči
a jiné somatické problémy, ale často i posunutí
hierarchie hodnot, nežádoucí rysy charakteru,
experimentování s alkoholem a drogami.
SŠŘ Kunice, nacházející se cca 20 km jižně od
Prahy, nedaleko Velkých Popovic, vznikla již v
roce 1969 a za svou existenci poskytla vzdělání
a připravila ve tříletých oborech (vzdělání kategorie E – cukrář, kuchař, květinář-florista,
pečovatel, prodavač) na úspěšné začlenění do
společnosti mnoho mladých lidí se speciálními
vzdělávacími potřebami. Svým žákům poskytuje také ubytování na internátě; komplexně tak
působí a ovlivňuje rozvoj jejich osobností v ob-

VEDOUCÍ SKLADU ND
Požadujeme:
Základy ang. jazyka.
SŠ nebo VŠ technického směru.
Praxe v oboru logistiky, dobré organizační
schopnosti.
Samostatnost a schopnost vést tým lidí.
Nástup možný ihned.

AUTOELEKTRIKÁŘ
Požadujeme:
Pokročilá práce na PC a s diagnostikou.
ŘP skup. B,C.
Schopnost týmové práce, pracovní flexibilitu.
Nástup možný ihned.
Nabídky a bližší info: Jan Jindra,
tel.: 602 654 218, email: jindra@profiautocz.cz

fitness

lasti edukační, výchovné a socializační.
V lednu 2017 oznámila stávající ředitelka školy
zřizovateli vzdání se funkce k 30. 6. 2017 z důvodu odchodu do starobního důchodu. Zřizovatel
vypsal konkurz na pozici ředitele školy; informace o konkurzu byla uvedena pouze na úřední
desce KÚSK. Vhodný kandidát se nepřihlásil.
V červnu byla ředitelka požádána o setrvání ve
funkci do doby, než se na základě dalších konkurzů podaří najít vhodného ředitele. Konkurzy
byly vyhlášeny ještě dva, bezúspěšně.
Již 12. 9. 2017 byl však odborem školství KÚSK
ve Výboru pro vzdělání KÚSK projednán návrh
na sloučení SŠŘ Kunice se SOU potravinářským Jílové u Prahy. Následně Rada kraje doporučila Zastupitelstvu kraje rozhodnout o sloučení těchto příspěvkových organizací SK k 31.
12. 2017. V důvodové zprávě pro zastupitele se
však uvádí, že jde o optimalizační změnu v rámci
vzdělávací soustavy SK, že tímto krokem dojde
k vytvoření ekonomicky silnějšího a stabilnějšího vzdělávacího subjektu. O zachování školy
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, alespoň jako detašovaného pracoviště nově
vzniklého školského zařízení, jak bylo zástupci
zřizovatele ústně ředitelce SŠŘ Kunice sděleno,

se v materiálu pro zastupitele vůbec nehovořilo.
Naopak vyčíslovaly se finanční úspory, ke kterým dojde zrušením SŠŘ Kunice – úspora provozních prostředků a „pokud nebude zachováno
pracoviště v Kunicích, ušetří se i plat zaměstnanců, kteří do nového pracoviště nepřejdou“ –
citace z důvodové zprávy k tisku č. 0628(2017).
Jaká byla tedy pravda a jaký byl skutečný záměr
zřizovatele? Odpověď je třeba asi hledat v jiných
skutečnostech a materiálech.
Skutečností je, že na základě intervencí (rodičů
žáků a zaměstnanců SŠŘ Kunice) a přislíbené
podpory mnoha zastupitelů byl předmětný bod
stažen z jednání Zastupitelstva SK dne 5. 12.
2017. SŠŘ Kunice nebyla vymazána z rejstříku
škol MŠMT ani sloučena se SOUp Jílové u Prahy. Následně Rada kraje rozhodla o vyhlášení
dalšího konkurzu na pozici ředitele SŠŘ Kunice.
Redakčně zkráceno, plná verze článku je k dispo-

Termín pro předložení přihlášky
do konkurzu je do 15. února 2018
Přihlaste se do konkurzu a zachraňte
existenci malé rodinné školy, která je pro
všestranné rozvíjení osobnosti mladého
člověka se speciálními vzdělávacími potřebami (při respektování jeho odlišností
a uplatňování citlivého a individuálního přístupu), nezbytná, opodstatněná,
smysluplná a její vymazání z rejstříku škol
MŠMT by bylo nezodpovědnou a nevratnou chybou!
Ing. Bc. Lenka Hanzlová, ředitelka školy
www.ssrkunice.cz

fitness

SHOĎ KILA!

PRODUKTOVÝ PARTNER

První trénink s osobním
trenérem ZDARMA!*
*Při nákupu 4
os

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

07832 - 03389 Fiat Range Billboard 510x240__CZ_PRESS.indd 1
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*Při náku
pu 4 osobníc
h

obních tréninků

tréninků

aquapalace.cz
ZAPRAZI.EU | 9

Zveme vás na premiéru rodinného muzikálu
KRÁLOVNA KAPESKA
Jenom ti nejlepší z nejlepších dostali

možnost spolupracovat na pohádkovém
muzikálu Královna Kapeska, který
bude mít premiéru 7. března v Divadle
Hybernia. Představí se vám například
Michaela Nosková, Martina Pártlová, Jana
Zenáhlíková, Jiří Zonyga. Peter Strenáčik,
David Gránský, Anna Julie Slováčková,
Michaela Sejnová, Gabriela Partyšová či
Ernesto Čekan.
Královna Kapeska je volným pokračováním velmi úspěšného, divácky oblíbeného autorského
muzikálu Kapka medu pro Verunku, který navštívilo více než 120 000 diváků. Opět se vydáme
na pohádkový ostrov, kde půjde o záchranu života královny přírodních sil Kapesky.
„V dnešní době nabízí domácí scéna velké množství muzikálů. Proto je nezbytné, aby nově vznikající muzikály byly dokonalé v každém detailu.
Je potřeba mít výborné autory (příběh, hudba,
texty), režiséra, mistra zvuku, experta na scénu
a světla a hlavně vynikající herce, zpěváky i tanečníky.
Dali jsme dohromady opravdu ty nejlepší z
nejlepších. Všechno musí do sebe správně zapadnout, abychom získali unikátní muzikálové
dílo v každém ohledu. Kapka medu pro Verun-

ku takto unikátní byla a my pevně věříme, že její
pokračování „Královna Kapeska“ bude stejně
úspěšné,“ říká producentka Lenka Pixová.
„Písničky, které v muzikálu zpívám, jsou přímo
nádherné . Věřím, že to bude stejně krásná
Slavnostní premiéra se uskuteční
7. března 2018 v 19 hod. v Divadle
Hybernia v Praze.
Za vznikem „Kapesky“ stojí sehrané
scénáristické duo manželů Aleny a Jana
Pixových, hudbu složil Tomáš Beran,
texty písní Kristýna Pixová.
Vstupenky si můžete zakoupit již nyní
na www.pixapro.cz nebo na e-mailu:
objednavky@pixapro.cz
Tel.: +420 777 551 830 (pondělí až
pátek od 9 do 17 hodin)

Bydlení pro seniory – Rezidence Slunce
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsem vás poprvé
informoval o projektu bydlení pro
seniory – Rezidenci Slunce, která dne
9. prosince poprvé otevřela dveře
veřejnosti. Návštěvníci přicházeli v
průběhu celého odpoledne a zájem
o prohlídku, jejíž součástí byla
také retro výstava a pohoštění, byl
obrovský.
Rád bych proto touto cestou poděkoval vám
všem, kteří jste se přišli před Vánoci podívat
a také vám, kteří jste projevili vážný zájem o některý z bytů.
Objekt rezidence splňuje veškeré požadavky kvalitního bydlení. Nabízí byty 1+kk, 2+kk
a 3+kk, plně bezbariérový přístup, společenskou
místnost a zahradu s možností parkování. Jeho
hlavním cílem je poskytovat služby, které pomohou udržet soběstačnost a maximální kvalitu
života seniorů i ve vysokém věku a zároveň vytvořit milý a přátelský prostor, kde se budou lidé
rádi potkávat, ale bude zároveň přísně respektováno jejich soukromí.

10 | ZAPRAZI.EU

Ve čtvrtek 1. února 2018 spouští
Rezidence Slunce svůj provoz.
Pro bližší informace navštivte
naše webové stránky
www.rezidenceslunce.cz
nebo volejte na telefonní číslo
+420 603 442 349 a domluvte si
v rezidenci osobní prohlídku.
Těšíme se na vás!
Mgr. Oldřich Kumprecht
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Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly,
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

Zprávy z MASky
Všechny přijaté projekty do výzvy IROP prošly formálním
hodnocením a kontrolou přijatelnosti. Jde o devět projektů
v požadované výši podpory za cca 27,6 mil. Kč. Koncem
února proběhne věcné hodnocení, vybrané a doporučené
projekty Výběrovou komisí schválí v průběhu března
Programový výbor a následně je MAS předá CRR
k závěrečnému ověření způsobilosti.
MAS připravuje další výzvy IROP s pravděpodobným příjmem žádostí
o dotaci od dubna do konce června. Podpora bude směřována opět do infrastruktury mateřských, základních škol a neformálního vzdělávání. Dále
do oblasti dopravy, kde je možné podpořit výstavbu chodníků v návaznosti
na cestu do zaměstnání a do škol, autobusové zastávky, nové cyklostezky,
veřejné osvětlení, bezbariérové přístupy na komunikace, světelné signalizační zařízení a další.
Přijímat budeme projekty také na deinstitucionalizaci psychiatrické péče a
projekty v oblasti kulturního dědictví – památky UNESCO.
Žadatelům do výzvy na sociální podnikání a také všem ostatním, kteří do
výše uvedených oblastí výzev IROP chtějí podat své projekty, doporučujeme co nejdříve konzultovat své záměry.
Výzvy PRV předpokládáme předat ke schválení na SZIF do konce února,
tzn. příjem projektů na MAS prostřednictvím Portálu Farmáře pravděpodobně také od března do konce dubna. Dotace bude cílena na investiční
projekty zemědělských podniků, na založení nebo rozvoj nezemědělské
činnosti, lesnickou a zemědělskou infrastrukturu.
MAS se zavázala k čerpání finančních prostředků určených pro území
Říčanska. Již nyní víme, že budeme muset měnit celou strategii, včetně finančního plánu, harmonogramu výzev a nastavení indikátorů. Ze strany
jednotlivých manažerů OP bude snaha o využití financí na projekty, které
s námi budete včas konzultovat a tomu budeme chtít nastavit výzvy a alokace.
U projektů do OP Zaměstnanost na Rozvoj a podporu sociálních služeb
a sociálního začleňování bylo provedeno věcné hodnocení a projekty vybrané výběrovou komisí budou předány Programovému výboru ke schválení.
Výzvu na příjem projektů na prorodinná opatření OPZ (dětské skupiny)
připravujeme k vyhlášení v průběhu března.
Na Jednání Pléna MAS dne 14. 12. 2017, které se konalo v konferenčních prostorách hotelu Pavilon v Říčanech, byl přijat další partner ke členství. Jde o Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s. ze Všestar. Členství naopak
ukončili dva partneři a to 1. SČV, a.s. a Olivova nadace.
Pavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka pro IROP
a PRV
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu
Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena
pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.
Schůzky po telefonické domluvě.
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Partnerství s MAS je nedílnou součástí celé organizace a jejího fungování. Z jejich středu se volí členové Výběrové komise, Programového
výboru a Monitorovacího výboru. Volba členů do těchto orgánů, včetně
převolení stávajících byla hlavním bodem tohoto jednání. Od 1. 1. má
MAS celkem 45 partnerů. Na všechny partnery MAS se můžete podívat na našich www stránkách.

Jednání Pléna MAS Říčansko v hotelu Pavilon

Držitelé značky ZÁPRAŽÍ
originální produkt®
Přehlídka certifikovaných koordinátorem MAS Říčansko.
Držitele sdružuje Asociace regionální značek
(www.regionalni-znacky.cz)

Turkovická keramika – Irena Pudíková
Značka Zápraží originální produkt od roku 2014 mi pomohla zviditelnit mé
výrobky, navázat kontakt s ostatními prodejci, přinesla mi možnost účastnit
se prodeje a prezentovat keramiku na zajímavých akcích v našem regionu.
Na mé práci mě nejvíce baví samotný proces, kdy z hroudy hlíny pod rukama vzniká hrneček, miska, svícen... Sednu si ke kruhu, pustím si muziku
a točím… Pak také okamžik, kdy s napětím otevírám vychladlou pec a jsem
zvědavá, jak se výrobky povedly.
Keramické výrobky si můžete koupit přímo v mojí dílně v Turkovicích
nebo v cukrárně ,,Svatý Ondřej“ v Ondřejově a v příjemné kavárně ,,U Andělky“ ve Velkých Popovicích a na různých trzích v okolí.
Věnuji se kurzům pro děti ve školkách a školách, a tam mě děti často
rozesmějí svými výtvory. Děti se hlíny nebojí a pod rukama jim vznikají
roztodivné příšerky, vtipné figurky a vždy mě překvapí svou fantazií.
Momentálně mě baví experimentovat s efektními glazurami, které bych
ráda použila na dekorování hrnků. A mám jednu novinku mám a tou je výroba malých keramických bubínků, hudebních nástrojů, které krásně zní.

Šperky z polymerové hmoty
a přírodních materiálů – Petra Nemravová

Díky POTÁPĚNÍ zapomínáme
na náš handicap
Zaměstnanci kolínské společnosti Colognia press
dokázali, že umí myslet na lidi, ke kterým nebyl osud příliš
nakloněn. Rozhodli se, že uspořádají tombolu
a výtěžek věnují na podporu nevidomým potápěčům. „Když
jsem poprvé slyšela o potápění nevidomých, velice mě to
zaujalo,“ říká ředitelka společnosti Štěpánka Líznerová.
„Netušila jsem, že slepí lidé dokážou mít z potápění takový
zážitek. Že pod vodou cítí obrovskou svobodu a bezpečí,
protože se mohou volně pohybovat a nemusí se obávat,
že o něco zakopnou. Proto jsme se rozhodli, že vybranou
částku věnujeme právě na podporu této aktivity. Velice si
vážím všech svých kolegů, kteří nezaváhali a přispěli.“
Jako poděkování uspořádali František Pudil, Bohdana Holá, Hynek
Kašpar a Klára Toušková, kteří se o nevidomé potápěče starají, setkání se
zástupci firmy v Aquapalace Praha – stylově u potápěčské jámy. Osobně
přišli poděkovat i Vladimír a Petr, kteří sice nevidí, ale s potápěním mají
bohaté zkušenosti a také to na místě předvedli. „Vždy se pod vodu těším,“
říká Vladimír Machota – držitel 7. danu v Taekwon-Do, který o zrak přišel
při nevydařeném seskoku padákem. „Takové akce nám dávají zapomenout
na náš handicap.“

Certifikát regionální značky Zápraží mám již čtvrtým rokem. Díky němu
mám možnost zúčastnit se akcí MAS Říčansko.
Nejvíce mě baví možnost uplatnit všechny barevné myšlenky, které se
mi rodí v hlavě. Různorodost. To, že má práce těší mě i ostatní. Možnost
organizovat si čas podle toho, jak potřebuji.
Moje výrobky je možné mé produkty koupit na mých nových webových
stránkách petranemravova.com. (e-shop: www.nemravka.cz)
Konkrétní vtipný moment mě v tuto chvíli nenapadá, snad jen, že
doručovatelé většinou zjevně netuší, že v “balíčku od Nemravky” jsou
samé krásné věci ke tvoření. Řada z mých zákaznic se setkala s vševědoucími úsměvy.
Přiznám se, že moc neplánuji. Snažím se zpracovávat aktuální témata,
která se mi honí v hlavě. Novinkou posledních měsíců minulého roku jsou
mé již zmíněné webové stránky a zasednutí k šicímu stroji a šití všeho možného, od patchworku k legínám pro děti.

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

Ing. Monika Žilková
Animace škol
Mobil: +420 607 066 055
E-mail: projekty@ricansko.eu

Petra Fialová
Animace škol
Projektová manažerka
pro IROP
- Mobil: +420 774 780 039;
E-mail: sablony@ricansko.eu

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

Společnost Colognia press je ryze českou firmou s nejmodernějším
strojním vybavením. Mezi její produkty patří hlavně etikety a speciální etikety, ale zabývá se celou řadou dalších produktů, jako jsou visačky, flexibilní obaly, nekonečné pásy, potisk laminátu nebo vstupenky.
Colognia press získala druhé místo v soutěži Vodafone Firma roku
2017. Zároveň získala i titul Odpovědná firma roku 2017. Tuto cenu
uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. „Společnost porota ocenila za genderovou vyváženost v týmu,
zaměstnanecké benefity a podporu vzdělání nejen v rámci firmy, ale celém regionu. Dále úzce spolupracují s aplikací „Lepší místo“ a přispívají
na sportovní akce, domy s pečovatelskou službou a do školství. Trvale se
zaměřují na zdokonalování systémů a procesů vedoucích ke snížení dopadu na životní prostředí,“ zdůvodnila volbu Jolana Hájková z Vodafone
Czech Republic.
Soutěž Hospodářských novin Firma roku 2017 patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi.
V hodnocení dosahuje maximální objektivity a vytváří zcela ojedinělé
vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou
republiku. V rámci Středočeského kraje soutěžilo více než 400 firem.
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Když se na školu připravujete průběžně,
NEMUSÍTE SE ZÁPISU BÁT
Školní rok se nám přehoupl do druhého
pololetí a kvapem se blíží zápisy do
základních škol. Začíná čas, kdy rodiče
předškoláků lehce znervózní a ptají se
sami sebe: „Uspěje to naše dítko při
zápisu, naučilo se všechno, má na to, aby
příští rok nastoupilo do školy?“

Naši školku Ratolest naleznete v obci Petříkov
u Velkých Popovic. U nás nic neponecháváme
náhodě a děti na školu připravujeme již od nejmladšího věku. U každého dítěte zvažujeme, jak
mu nejlépe pomoci při individuální práci. Dětem
se intenzivně věnujeme v dopoledním programu
a navíc s předškoláky pracujeme i odpoledne.
Rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku či předmatematické představy,
základní pracovní návyky, schopnost spolupracovat nebo soustředit se. Podkladem je nám
kvalitní diagnostika podle J. Bednářové, ve které
je i celá řada nápadů na následnou reedukaci.
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V letošním školním roce jsme zařadili s vybranými předškoláky „Metodu dobrého startu“,
se kterou v Čechách poprvé pracovala PhDr.
J. Swierkoszová. V naší MŠ jde o pilotní projekt,
pokud se osvědčí, budou do něj zapojeni všichni
předškoláci.
Předškoláčky si už nehýčkáme jen ve školce,
ale vypravujeme je i do světa. První kontakt
s „velkým světem“ bez rodičů děti absolvovaly při prosincovém výletu za betlémy. Zažily
nejen krásnou atmosféru předvánoční Prahy,
ale v praxi si také vyzkoušely pravidla správného
chování v různých situacích. Všichni to zvládli
na výbornou, což posílilo sebevědomí šikovných
dětí i skvělých učitelek.
Při tom všem snažení nezapomínáme na přátelské vztahy mezi dětmi a navazujeme na práci
rodičů, co se týká základních norem slušného
chování. Umět poděkovat, pozdravit, poprosit
a omluvit se, by pro předškoláka mělo být samozřejmostí. Přesto hlavní náplní naší školky zůstává hra. Pokud jsou jasné cíle, lze si s dětmi
hodně hrát a zároveň je tím mnohé naučit.
Chceme, aby naši předškoláci odcházeli do školy nejen velmi dobře připraveni, ale také s hezkými vzpomínkami na svůj poslední rok ve školce.

Do MŠ Ratolest
přijímáme přednostně
děti, které chtějí
pokračovat do
naší ZŠ Navis
Dobřejovice.

MŠ Ratolest, Petříkov 166
skolka.ratolest@gmail.com
tel: +420 773 226 531

Z Říčan na druhý konec světa
Mnoho lidí touží užít si alespoň párkrát
za život nezapomenutelnou exotickou
dovolenou. V současné době není zase až
takový problém si svůj sen splnit
a vypravit se na kouzelný ostrov někde
na rovníku, kde můžete odpočívat na
pohádkové pláži s bělostným pískem,
potápět se nebo šnorchlovat a v průzračné
vodě pozorovat pestrobarevné ryby,
žraloky, pilouny či rejnoky…
Pokud máte obavy, že takto náročnou dovolenou nedokážete naplánovat nebo si nejste jistí,
zda chcete ubytování v luxusu nebo dáte raději
přednost dobrodružnějšímu pobytu, obraťte
se na pobočku cestovní agentury Invia.cz v Říčanech. Pracovníci pobočky mají bohaté zkušenosti a nabídnou vám profesionální služby.
V loňském roce si díky říčanské pobočce cestovní agentury Invia.cz splnilo svůj sen o pohádkové dovolené více než 2 tisíce cestovatelů.
„Velkou výhodou je, že prodejní tým říčanské
pobočky Invia.cz zná mnohé exotické destinace
z vlastní zkušenosti. Přáli jsme si dobrodružnější dovolenou, a proto nám doporučili jeden
z ostrůvků na Maledivách. Byli jsme nadšeni a na
tuto dovolenou nikdy nezapomeneme. Už jen přílet na ostrov malým letadlem byl úžasný a okolní
podmořský svět je ohromující. Na tomto ostrůvku
působí potápěčská základna Dive & Sail (alfonsstraub.com), která organizuje každý den ponory
a šnorchlování. Mohli jsme pozorovat například
velrybí žraloky i krásné manty obrovské.“
Spokojení klienti z Říčan

Pokud plánujete
letošní dovolenou, obraťte se
na pobočku cestovní agentury
Invia.cz v Říčanech, která „umí“ dovolené nejen v Evropě, ale i v dalekých exotických destinacích. Najdete nás již více než
15 let na stále stejném místě v centru
Říčan vedle Komerční banky.
Přijďte, těšíme se na vás!

Fotografie
jsou z Malediv, ze
severního Ari atolu Ellaidhoo
– jednoho z 200 obydlených
ostrovů a byly pořízeny klienty
říčanské pobočky cestovní
agentury Invia.cz.
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fitness

Nenechte si ujít výstavu
unikátních fotografií z přírody
od 12. února ve Zbraslavi

fitness

SHOĎ

Zveme vás na výstavu Fandíme vodám, fandíme rybám, která se bude
konat od 12. února 2018 do 31. března 2018 v Městském domě
v Praze - Zbraslavi. Na výstavě představí potápěči a fotografové
Marcela Hovorková, Marina Kopáčková, František Pudil, Bohdana
Holá, Klára Toušková a Hynek Kašpar své podvodní fotografie, fotograf
Václav Šebek fotografie krajiny, přírody a volně žijících zvířat v Arktidě,
Tanzanii, Keni, Botswaně, Jižní Americe, Madagaskaru. Fotografka
a výtvarnice Hana Nováková, působící v nedalekých Dolních
Břežanech, prezentuje svá díla.

KILA!
První trénink
s osobním
trenérem
ZDARMA!*

Na velkých barevných fotografiích uvidíte ryby a živočichy, kteří žijí
nejen ve vodách České republiky, ale i mořské živočichy a zvířata z
exotických oblastí. Některé fotografie jsou zpracovány technikou
přenosu obrazu na kovové desky a jiné materiály v dílně Hany
Novákové. Výstava je přístupná v otevíracích hodinách knihovny.
Výstavu organizuje spolek Fandíme potápění za podpory
Městské části Praha – Zbraslav. Sponzoři AccoTax s.r.o, HAK
Servis Říčansko z.s, časopis Zápraží a www.potapeni.cz

PRODUKTOVÝ PARTNER
*Při
náku
pu 4
osobn
ích trén
inků

aquapalace.cz

Pivovar Velké Popovice
Přijeďte do malebného pivovaru
a užijte si:

D Ě TS K É KU R Z Y
od února do června 2018

Foto: František Pudil

prohlídky pivovaru
„Po stopách Kozla“!
zážitkové programy – Škola
čepování či Kozlí výprava
Kozlí obchod se suvenýry či
e-shop: www.kozel.eshop.cz

Miroslav Šmíd
Choceradská 6, Svojetice
přijme do svého kolektivu:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI

Náplň práce: komunikace se zákazníky a zaměstnanci,
jednoduché administrativní úkony (pošta, mailová a telefonická
komunikace, zakládání a třídění dokladů …)
Požadujeme: Dobré komunikativní schopnosti, spolehlivost,
flexibilitu.
Nabízíme: Zajímavou práci v kanceláři rodinné firmy, která se
zabývá zemními a jeřábnickými pracemi, autodopravou a prodejem
betonových výrobků na klíč. Stravování za výhodných podmínek.
Nástup ihned / dohodou.
Nabídky a bližší informace: Michala Šmídová,
tel.: 777 344 947, email: michala.smidova@miroslavsmid.cz
www.miroslavsmid.cz

Plán akcí v pivovaru v roce 2018:

3. 3. 2018
21. 4. 2018
9. 6. 2018
září 2018
listopad 2018
prosinec 2018

Vepřové hody
Krajinou barona Ringhoffera
Den Kozla
Klobáskofest
Listopadové prohlídky
Kozlí nadílka

Změna termínu vyhrazena.

Prohlídky pivovaru Velké Popovice
tel.: +420 323 683 425, e-mail: exkurze@kozel.cz, www. kozel.cz

ÁME
ZAČÍN 8
1
5. 2. 20
Kurzy pro děti od 3 do 17 let
Čas konání kurzů: od 10 do 18 hodin
SPORTOVNÍ KURZY:
základní gymnastika, gymnastika pro pokročilé, aerobic,
roztleskávačky, dětská zumba, street dance, sportovní všestrannost,
junior Be fit, jóga pro náctileté
KREATIVNÍ KURZY:
kreativní mix mini, keramika

11.02. 2018 – 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

Více informací na telefonním čísle +420 267 310 506
nebo emailem na info@sokolovnapruhonice.cz

16 | ZAPRAZI.EU

ZAPRAZI.EU | 17
sokolovna_detske kurzy_18_92x128_sport.indd 1

22.01.18 9:40

ZVĚŘINOVÉ HODY V DOUBKU
Pamatujete na slavnou českou filmovou
scénu, kdy se rozhodovalo o tom, jak
připravit právě uloveného kance? Zda
se zelím, nebo se šípkovou omáčkou?
Vy stejné dilema řešit nemusíte, vaše
gastronomické možnosti budou mnohem
bohatší; stačí využít nabídky a zavítat v únoru na Zvěřinové
hody do hostince v Doubku.
Kančí kýta, jelení guláš či snad srnčí na smetaně? To je jen malá nabídka
toho, co vás ve dnech 6.–10. února 2018 čeká v rámci Zvěřinových hodů.
Přijeďte do Doubku a vychutnejte si pořádnou porci divočiny na talíři,
kterou pro vás připraví šéfkuchař Pavel Maňák se svým kolektivem!
Nezapomeňte na svátek sv. Valentýna a oslavte ho u nás!
Na středu 14. 2. 2018 připravíme Valentýnské menu – rezervace
nutná, info na FB a našem webu.

Cukrárna Paloma
v Průhonicích
přijme do svého týmu
servírku/číšníka

Na hlavní pracovní poměr
Nástup možný ihned
Výhodné platové a pracovní podmínky
Více informací na:
denisa.kvapilova@palomapruhonice.cz
nebo na tel. čísle 220 188 612

HOSTINEC V DOUBKU
pronájem sálu pro oslavy, svatby, večírky (kapacita ca 100 osob)
pořádání firemních akcí
nabídka grilování (gril na prase)
venkovní posezení, vnitřní prostory s původní atmosférou
kuřárna pro hosty
OTEVÍRACÍ DOBA LEDEN – ÚNOR:
Út – Čt 11.30-20 h
Pá – So 11.30-23 h
Ne
Zavřeno
Tel.: 777 149 996
AKCE A MENU VŽDY NA NAŠEM
WEBU www.hostinecvdoubku.cz
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Pojďte pracovat
Kozel!
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VALENTÝNSKÝ PLES
a romatická noc na zámku

Výhodné spoření
pro vaše děti

Hoďte starosti za hlavu a vydejte se svou drahou polovičkou načerpat
nové síly na zámek Berchtold. Čeká vás pohádkový ples za svitu
svíček a speciální valentýnské menu. Pokud budete chtít, můžete na
zámku strávit romantickou noc a užít si wellness.
Valentýnský ples při svíčkách na zámku Berchtold
Hotel Zámek Berchtold zve na Valentýnský ples při svíčkách 10. února
od 20 hod. Během večera se můžete těšit na welcome drink, valentýnské
překvapení pro dámy, půlnoční tombolu. K poslechu a tanci hraje kapela
PARTY LEADERS. Rezervace: hotel@zamekberchtold.cz. Ceny vstupenek: 500 Kč /osoba.
NOC NA ZÁMKU S VALENTÝNSKOU VEČEŘÍ
V období 12. 2. – 16. 2. 2018 si můžete užít ubytování na zámku, v depandanci nebo apartmánu (podle kapacity), s bohatou snídaní a lahví sektu na
pokoji. Pobyt si můžete zpestřit sportovními aktivitami nebo wellnes . Pro účastníky plesu nabízíme výhodné ubytování s 10% slevou!
Valentýnské menu v zámecké restauraci Kouzelná zahrada
Aperitiv – Sklenka Prosecca Corte delle Calli DOC a jahody
Amuse Bouche – Tartar z pečené řepy s krémovým kozím sýrem
Předkrm – Grilovaná tygří kreveta, květákové pyré, zauzená bramborová
kaše se špetkou chilli a zelenina Romanesco
Hlavní chod – Filet pravé svíčkové připravený do růžova, bramborový fondant, glazovaný cukrový hrášek, telecí jus a čerstvý zelený pepř
Dezert – Čokoládový dortík s pařížskou šlehanou smetanou, bílou belgickou čokoládou a tmavými třešněmi.
Rezervace provádějte na tel.: 313 039 747, 604 210 931
nebo osobně u obsluhy restaurace předem.
Nedělní rodinné obědy
Chcete naplánovat setkání pro vaši rodinu, oslavit narozeniny nebo jiné
významné události, ale postrádáte čas vše připravit? Proto jsme pro vás
nově vytvořili koncept „Nedělní rodinné obědy“, kdy si můžete bez stresu,
nakupování, vaření a bez nádobí užít se svými nejbližšími příjemné chvilky. Stačí si rezervovat stůl nejdéle tři dny předem a o vše ostatní se postará
náš tým ze zámecké restaurace Kouzelná zahrada. Na oběd můžete přijí v
jakýkoliv den, na výběr je několik lákavých menu.
Sportujeme v únoru
Připravili jsme pro vás turnaje ve stolním tenise 10. 2. a v golfu 11. 2. Více
informací najdete na našich stránkách.

Sjednejte výhodné spoření se státní podporou také dětem.

generali.cz

!
Těšíme se na Vás

HOTEL zámek BERCHTOLD
Hlavní 6, Kunice – Vidovice
tel: 313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz
inzerce_sklep a cov_216x149.indd 1
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Kde nás najdete:
Masarykovo nám. 64/29, Říčany
mobil: 734 256 779, www.generali.cz
e-mail: izabella_halla@generali.cz
Pobočka otevřena: PO, ÚT, ČT: 8.30 až 16.30 hod.,
ST: 14.00 až 18.00 hod., PA: 8.30 až 10.30 hod.
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S PROFESIONALITOU
se na realitním trhu neztratíte
O tom ví své společnost PSN, která vznikla
před více než 26 lety a svůj zájem zaměřila
na investice v oblasti nemovitostí. V jejím
portfoliu proto dnes naleznete bytové
domy, rezidenční a developerské projekty
nebo komerční objekty a průmyslové
areály.
Nemovitosti k bydlení i podnikání
Profesionální přístup, stabilita firmy a široká
nabídka nemovitostí různých typů jdou ruku
v ruce s důvěryhodností, kterou si PSN za léta
působení na českém realitním trhu vybudovala.
Hlavní doménou společnosti je Praha a okolí, ale
v nabídce má i lukrativní nemovitosti v Hradci
Králové a Pardubicích. PSN je přímým majitelem nabízených nemovitostí. Do jejich portfolia
patří např. Tančící dům, obchodní dům Kotva,
Dům módy a mnoho dalších budov po celé Praze. PSN zajišťuje pro klienty kompletní servis a
na nich pak je jen rozhodnutí, zda upřednostní
pronájem, koupi, rekonstruovanou nemovitost
nebo třeba soukromou investici do budoucna.
Aktuální nabídka v Uhříněvsi
Ulice Přátelství je hlavní tepnou napříč pražskou Uhříněvsí a zároveň také spojnicí s neda-
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lekými Říčany. V průmyslové a komerční zóně,
s vynikající dopravní dostupností, u kruhového
objezdu a jen 5 km od dálnice D1 a Pražského
okruhu, se nachází dominantní čtyřpatrový objekt s výtahem a non-stop recepcí s možností
využití, kancelářských, skladových, ale i komerčních prostor, kde je možné realizovat atraktivní
showroom.
Veškerá občanská vybavenost je v okolí, autobusová zastávka přímo u budovy (10 min na metro), vlakem je to do centra 20 minut, pro parkování aut jsou pak určeny také podzemní garáže.

Zakázková výroba krovů, altánů, pergol...
Krolan s.r.o. - klempířství a tesařství
Provádíme zakázkovou výrobu krovů, altánů,
pergol, garážových stání, nebo jiných vámi
navržených dřevěných konstrukcí.

Vše vyrábíme na CNC stroji Hundegger. Na základě
vašich požadavků zhotovíme návrh v 3D programu.
Vlastní výrobek můžeme dodat jako celek i s montáží,
nebo jako stavebnicově vyřezaný polotovar s popisem
a plánkem pro vaši vlastní montáž. Díky CNC stroji
jsou všechny spoje dokonale přesné. Složení dřevěné
konstrukce je tak montážně nenáročné.

V současné době PSN nabízí za výhodných
cenových podmínek jednotlivé prostory v tomto objektu, který je v oblasti bezkonkurenční:
svou polohou, řešením a celkovým stavem
představuje vhodné místo pro vaše podnikání.
ADRESA: Praha 22, ul. Přátelství 19, Uhříněves
PROSTORY: obchodní, skladové, kancelářské
VLASTNICTVÍ: osobní
DISPOZICE: 4 podlaží s výtahem
BLIŽŠÍ INFORMACE: PSN spol. s.r.o., odd. pronájmu Praha,
pronajem@psn.cz, tel.: 605 083 611, www.psn.cz

Kontakt: Poděbradská 1163, Šestajovice u Prahy
tel.: 732 222 266, 732 222 333
e-mail: krolan@krolan.cz, www.krolan.cz
Provozní doba: 7:00 - 17:00 hodin (Po - Pá)
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Kurz osobního rozvoje pro maminky
aneb „Konec rodičovské, kam dál?“

Společnost EuroProfis pro vás pořádá
v rámci projektu „Dejme práci šanci!“
zajímavé kurzy ZDARMA. Nyní se
můžete přihlásit na kurz osobního
rozvoje, který bude zaměřen na
témata: v čem jsem dobrá, co mě
baví, co se chci ještě naučit, jak mám
správně vymezit své hranice, jak lépe
sladit práci a péči o rodinu, timemanagement, sebeprezentace
a další.

Kurz povede lektorka Jitka
Rozhonová, které jsme se
zeptali: Co nejvíce trápí
ženy, se kterými se na
kurzech potkáváte? Co
s nimi nejvíce řešíte?
Ženy během rodičovské „dovolené“ ze sebe vydávají obrovské
množství sil a energie. Péče o děti, nebo
třeba jen o jedno, která trvá 24 hodin denně po
dobu několika let je opravdu nesmírně náročná.
K tomu se přidá minimálně částečná sociální
izolace, změna životního rytmu, a ženy bývají
nakonec velmi vyčerpané fyzicky i psychicky.
Potřebují pochopení, čas na sebe a povzbuzení
pro hledání vlastní cesty a zapojení ve společnosti.
Jaké jim dáváte rady? Co je potřeba změnit?
Žádné „rady“ jim samozřejmě nemohou pomoci. Kurz je úžasný v tom, že nabídne ženám
prostor se projevit, navzájem ocenit a podpořit.
Radost ze vzájemného sdílení rozvíjím i já, maminkám dodávám odvahu svoje problémy řešit,

radím různé koučovací postupy a předávám
základní informace o formách a možnostech
pozitivní komunikace, pomáhám také účastnicím si uvědomit své vnitřní postoje. Toto je často
klíčem k řešení. Vždy se navazujeme na aktuální
potřeby účastnic, a často měníme téma ze dne
na den.
Jaké ženy je možné na kurzech potkat? Může
se přihlásit každý?
Ano, každý se může přihlásit a kurzy je dobré
absolvovat již během rodičovské, nebo kdykoliv potom, třeba ve chvíli, kdy žena
cítí, že potřebuje podporu nebo si chce
ujasnit své pracovní nebo osobní
priority. Jedinou podmínkou je
doložení obyčejné kopie rodného
listu alespoň jednoho dítěte do 15
let. Hlásí se nám maminky ze všech
profesních směrů, některé jsou nezaměstnané i několik měsíců, některé mají
naopak skvělou, ale časově náročnou kariéru, a
chtějí se více věnovat své rodině. Každá žena má
asi někdy takové období, kdy potřebuje přehodnotit své aktivity a cíle.
Co se vám osobně na kurzech nejvíce líbí?
Samozřejmě je to rozvoj účastnic. Když vidím,
jak se jejich obavy postupně rozplývají a ony odchází s větším sebevědomím, s radostí a zvědavostí, co následující den přinese.
Hodnocení od absolventek kurzu:
„Kurz mi dal mnohem víc, než jsem vůbec doufala a čekala, poznala jsem báječné ženy, získala
spoustu nových informací a novou energii...“
„Skvěle zvolená témata kurzu a výborná lektorka. Pro mě to byla „injekce energie.“

„Okamžitě jsem začala využívat nové komunikační techniky, které jsem se na kurzu naučila.
Věřím, že mi to pomůže i v profesním životě.“
„Moc děkuji za tenhle druh kurzu. Nic jsem nečekala, ale výsledek je skvělý, úžasný a velmi pozitivní! Škoda, že je to tak krátké.“
Šestidenní kurz začíná 3. března.
Kurz se koná v tyto dny: 5. - 7.
března + 12. - 14. března,
8:30 - 12:30 hod. v SKC Ondřejov,
Choceradská 62.
Lektorka: Jitka Rozhonová –
přes 15 let pracuje jako lektorka
osobního rozvoje jednotlivců,
zlepšení měkkých a manažerských dovedností pro střední
i top-management ve firmách,
používá koučovací techniky a
také techniky psychoanalytické
psychoterapie.

Letní příměstské tábory
s MOMMY TIME
Máte už plán na letošní letní prázdniny? Dopřejte vašim
dětem týden plný zábavy, zážitků, kamarádů, zkrátka
pohodové letní atmosféry.
Již poosmé pro vaše děti připravujeme příměstské tábory plné her, soutěží,
tvoření... a samozřejmě plavání. Program zajišťují osvědčení zkušení a certifikovaní instruktoři z našeho týmu. Kapacita táborů je cca 15 dětí, čímž
zaručujeme individuální přístup, díky kterému mohou vaše děti rozvíjet
své dovednosti.
Naše tábory jsou pro děti již od tří let
Letos chystáme oblíbené plavecké tábory v Průhonicích v areálu hotelu
Floret a těšit se můžete i na tématicky zaměřené příměstské tábory v Sázavě a v Ondřejově. Nově pro vás také chystáme plavecké tábory v Senohrabech v hotelu SEN.
Pro bližší informace sledujte www.mommytime.cz
nebo Facebook Mommy Time

Máte starý kotel, protopíte
spoustu peněz? Pořiďte si
tepelné čerpadlo ještě teď!
Společnost Verdeon vám navrhne
nejúspornější řešení a vše zrealizuje
na klíč včetně vyřízení dotace
a administrativních úkonů při změně tarifu elektřiny.
Naše klienty vždy nejdříve navštívíme a ZDARMA a nezávazně
provedeme analýzu tepelných ztrát domu, navrhneme nejvhodnější řešení
a propočítáme úsporu a dobu návratnosti investice. Pomůžeme vám získat
dotaci na výměnu starého kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo. Nebojte
se papírování, vše vyřídíme za vás!
Na tepelná čerpadla je aktuálně poskytována podpora v rámci programu
Nová Zelená Úsporám a to až ve výši 75 000 Kč nebo můžete získat finanční příspěvek v dotačním programu Kotlíkové dotace až 127 500 Kč!
Tepelné čerpadlo Toshiba lze pořídit již od 120 tisíc, přičemž investici zvládnou klienti pohodlně splácet díky úspoře na energiích. Pořízení
tepelného čerpadla tak rodinný rozpočet příliš nezasáhne. Pokud jste
topili elektřinou, tak se návratnost pohybuje kolem 4 až 5 let, v případě
plynového kotle je návratnost 7 let.

Kurz je určen pro všechny rodiče dětí do 15 let,
kurzy jsou financovány z fondu ESF. V případě
kvalifikačních kurzů se hradí malé částky jako
registrace.
Pro rodiče „neškolkových“ dětí nabízíme finanční příspěvky na hlídání a také příspěvky na cestovné.
V případě zájmu nás kontaktujte na
www.dejmepracisanci.cz
nebo přímo na tel. 770 101 875.

Výměna starého kotle za tepelné čerpadlo trvá nejvýše tři dny, přičemž
teplá voda není k dispozici pouze jeden večer.
Veškeré administrativní úkony provedeme za vás. Nejdůležitější
je přitom změna tarifu elektřiny na mnohem výhodnější. Díky tomu
ušetříte nejen za topení, ale i za provoz jiných elektrických zařízení v
domácnosti. Garantujeme servis do 24 hodin. Záruka na tepelné čerpadlo Toshiba je pět let.

Společnost Verdeon má pobočku v Doubravčicích a nabízí
možnost prohlídky vzorového domu vybaveného tepelným
čerpadlem. Kontakt: Verdeon s. r. o., tel.: 776 111 011
info@verdeon.cz, www.verdeon.cz.

Den otevřených dveří Gymnázia da Vinci 8. 2.
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat
ve čtvrtek 8. 2. od 15:30 do18:00. Jsme soukromá škola s inovativními
způsoby výuky. Sídlíme v krásném areálu v Dolních Břežanech. Přijímáme studenty do 1. ročníku ve školním roce 2018/19, nabízíme
i možnost přestupu do vyšších ročníků.
Nabízíme ucelený systém vzdělávání – mateřská škola, první a druhý
stupeň ZŠ, gymnázium. Klademe
důraz na individuální přístup (třídy
s maximálně 18 žáky) a profesní
i lidskou kvalitu pedagogů. Mezi
pilíře našeho vzdělávání patří
i možnost volby předmětů, takže
se každý student může rozvíjet ve
svém „nejsilnějším“ oboru. Samozřejmostí je rozvinutá výuka angličtiny a projektové vyučování.
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Já jsem se od přestupu ze státního
gymnázia naučil víc, než kdy jindy.
Poprvé v životě mám chuť se učit, zároveň mám prostor soustředit se na
to, co mě baví, a tak mám mnohem
větší šanci se v životě prosadit.
Neumím si představit, že bych se
opět připravoval na test s vědomím,
že po testu zase všechno zapomenu,
abych udělal místo další zbytečné
látce, která mě vůbec nezajímá.
Andrej, student G2

www.skoladavinci.cz
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Získejte finanční odměnu, nebo
luxusní dovolenou v Dubaji
Přijmeme nové makléře a kolegy pro
lokality – Říčany, Uhříněves, Jesenice,
Sázava, Kostelec nad Černými lesy
a Český Brod.
Víte o vhodných adeptech pro
tuto zajímavou práci? Dejte nám
doporučení. Pokud zájemce přijmeme,
vy získáte odměnu 5 000 Kč.
Nově otevřené pobočky:
JESENICE
Vedoucí pobočky: Petr Török
Adresa: Budějovická 5, 252 42 Jesenice
Tel.: +420 734 542 543
Email: jesenice@mmreality.cz
ŘÍČANY 2
Vedoucí pobočky: Veronika Pelikánová
Adresa: Masarykovo nám. 3/20, 251 01 Říčany
Tel.: +420 737 147 602
Email: vpelikanova@mmreality.cz
SÁZAVA
Vedoucí pobočky: Michal Konopásek
Adresa: Školská 309, 285 06 Sázava
Tel.: +420 774 644 530
Email: mkonopasek@mmreality.cz
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KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Vedoucí pobočky: Anita Pelánková
Adresa: Pražská 376, 281 63 Kostekec n. Č. l.
Tel.: +420 603 308 826
Email: apelankova@mmreality.cz
Novým makléřům nabízíme:
VW Golf za 2 990 Kč vč. DPH za měsíc
a výhodný firemní tarif od T-Mobile.
Expresní výplaty provizí, odměny ze všech divizí M&M reality holding a.s.
Nový projekt Moderní makléř – možnost práce s tabletem Lenovo Yogabook 10 LTE s nejnovějšími technologiemi a interním systémem
přímo pro využití v M&M reality.

Dejte nám doporučení na prodávanou nemovitost nebo prodejte
svou nemovitost prostřednictvím
M&M Reality a zúčastněte se
slosování o luxusní pobyt pro dva
v Dubaji.
Každý den losujeme dovolenou
pro dvě osoby v 5* hotelu v Dubaji, včetně all inclusiv a letenek.

Přidejte se k týmu, ve kterém pracují nejlepší
makléři roku 2015 i 2016 z celé ČR.

Jan Bareš
Tel.: +420 603 577 795
Email: jbares@mmreality.cz
Pobočka: K nádraží 99/1, Říčany
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NABÍDKA PRÁCE! OPERÁTOR VE VÝROBĚ

Jste manuálně zruční a máte chuť pracovat? Nabízíme vám zajímavou práci
ve výrobě nábytku pro mateřské školky. Možnost nástupu ihned!
Náplň pracovní pozice:
Práce na předmontáži nábytkových dílů Opracování a úprava dílců
Montáž a finální kompletace výrobků Obsluha výrobních strojů a zařízení
Požadavky na uchazeče:
Věk min. 18 let Pečlivost a aktivní přístup k práci Manuální zručnost
Zdravotní způsobilost
Nabízíme:
Pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr Zajímavé finanční
ohodnocení Příplatky za práci přesčas Rychlé zaučení do našich
pracovních postupů Čisté a příjemné pracovní prostředí
Místo výkonu práce:
Společnost Nábytek Jiroušek s.r.o., Říčany, Voděradská 2233
V případě zájmu nás kontaktujte na:
info@nabytekjirousek.eu nebo na tel. 602 219 730

DOVOZ VODY
ODVOZ ODPADNÍCH
VOD

ING. IVANA MALÁ
daňový poradce, certifikovaný účetní

(jímky, fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ
KANALIZACE

(recyklačním vozem Kaiser)

INSPEKČNÍ KAMERA
(záznam stavu kanalizace)

tel.: 604 414 916
Tomáš Rychta – Šơhlice

DAŇOVÁ EVIDENCE – PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
VEŠKERÉ DANĚ – PŘIZNÁNÍ
MZDY, PERSONALISTIKA
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ – PRO STÁLÉ KLIENTY ZDARMA
NAJDETE NÁS:
Zelená 248, 251 62 Mukařov, tel.: 602 242 663
Dělnická 12, 170 00 Praha 7, tel.: 602 400 746
E-mail: info@maledane.cz, www.maledane.cz

kamenictvijordan@seznam.cz

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

LESNÍ LÁZNĚ – LEGNER HOTEL ZVÁNOVICE

(u Ondřejova – Praha-východ) přijme nové kolegy na pozice:
VEDOUCÍ RESTAURACE
KUCHAŘ / KUCHAŘKA
příjemné vystupování,
samostatně pracující, ale i v týmu a s kolegy,
organizační schopnosti,
iniciativní, s chutí do práce,
praxe výhodou; přivítáme i zájemce bez předchozí
s novými nápady,
zkušenosti v oboru, schopnost vedení týmu nutná!
s ochotou rádi se učit novým věcem.
Nabízíme:
Nabízíme:
ČÍŠNÍK / SERVÍRKA
dlouhodobou spolupráci,
spolupráci na HPP,
praxe v oboru výhodou,
HPP (lze i zkrácený úvazek),
velmi dobré platové ohodnocení,
zaměstnání na HPP nebo
v případě potřeby zaučení v odb. dovednostech,
příjemné prostředí a přátelský kolektiv,
brigádně.
velmi dobré platové ohodnocení,
firemní benefity.
Nabízíme:
příjemné prostředí a přátelský kolektiv.
velmi dobré platové
Benefity: zvýhodněné stravování,
ohodnocení, firemní benefity. MOŽNOST UBYTOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE!
čerpání relaxace v resortu zdarma.
e-mail: zvanovice@legner.cz / tel.: 724 104 148 / www.lesnilazne.cz

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

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

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

www.tomicpneu.cz

Hledáme milou a vstřícnou

kolegyni na pozici
recepční/asistentka

Praha 10-Kolovraty, Sedmikrásková 833/1
Bližší info osobně po předběžné dohodě na tel. 775 329 799

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

731 160 030

www.zahradypittner.cz
KOUPÍM MALOTRAKTOR
VARI-TERRA I V HORŠÍM STAVU.
TEL:722 422 223

ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

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

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

www.calounik-vavra.cz
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ZAHRADNÍK / ZAHRADNICE

Bezplatná registrace

do celostátního projektu
v Praze - jihovýchod
Občané v lokalitě Praha - jihovýchod se mohou připojit k více
než 68 000 domácnostem a 570 obcím po celé České republice
využívajících výhod úspěšného celorepublikového projektu.

Zapojené domácnosti v minulých letech
ušetřily na energiích průměrně 5 250 Kč
Garantem a organizátorem tohoto projektu je společnost Občanům
s.r.o., která zajišťuje výhodnější služby pro vás i vaše sousedy.
V rámci aktuální kampaně je možné získat levnější dodávky elektřiny, plynu, a také získat dodatečnou úsporu na vodě. Díky vysokému
počtu zapojených domácností, spolků a i firem jsou ceny nižší až
o 25 % oproti běžným cenám na trhu.

Přijmeme 2 zahradníky/zahradnice do našeho
kolektivu pro dlouhodobou a každoroční spolupráci
a láskyplnou péči o naše tři velké zahrady
v Říčanech a blízkém okolí.
Nástup možný 1. 3. 2018
Nezbytnou kvalifikací jsou odborné znalosti v
oblasti péče o zahrady, otevřené srdce a láskyplný
přístup k rostlinám, keřům a zahradám a přírodě
celkově. Zahradníci využívají k pracovní činnosti
služební vůz a přívěs, je třeba ŘP.

www.maitrea.cz
Tel.: 221 711 622

Registraci pro domácnosti vyplňte na www.setrimeobcanum.cz,
a to z pohodlí vašeho domova. Nebo si domluvte schůzku s naší
koordinátorkou. Zastaví se za vámi a spočítá vám úsporu přímo na
základě dodaných podkladů.
Koordinátor projektu
Marta Božíková, tel. 736 769 370
E-mail: marta.bozikova@obecobcanum.cz
Zavolejte nebo pošlete sms. Ozvu se vám.

SÍDLÍME V CENTRU
BENEŠOVA, TYRŠOVA 178.
PŘIJÍMÁME TAKÉ ZNAČKOVÉ
OBLEČENÍ DO KOMISNÍHO
PRODEJE.
www.dreambazar.cz
GSM: +420 608 555 318

Zaregistrujte se na www.setrimeobcanum.cz

Do našeho kolektivu Oáza
Říčany hledáme usměvavého
a spolehlivého kolegu nebo
kolegyni na pozici číšník/
servírka na HPP nebo brigádně.
Bližší info na tel.: 731 192 109.

ELEKTRO
instalace
revize
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Přijmu

JIŽ BRZY OTVÍRÁME
Pražská 411, Mukařov

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

reklama_tisk_92x63mm.indd 1

ŘIDIČE NA
KONTEJNEROVOU AVII
STROJNÍKA NA
TRAKTORBAGR
A OTOČNÝ BAGR

bezúhonost/ profesní
průkaz /nejlépe
z okolí Říčan/ možno
i důchodce
NÁSTUP IHNED
Tel.: 777 322 134

Tomáš Drahotínský
Říčany – Pacov, tel.: +420 607 176 827
email: dratom@volny.cz

PNEUSERVIS

23.01.18
v Kostelci n. Č. lesy hledá:

MECHANIKA

na trvalý pracovní poměr.
Nástup dle dohody.

Tel.: 739 096 475
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
A PROŘEZ STROMŮ
ÚDRŽBY ZAHRAD

TEL.: 734 880 880
muj-travnik.cz

Všestary

montáže, opravy
rekonstrukce
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477
www.elektro.tk.sweb.cz

OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK
zn. Whirlpool, Ignis, Philco atd.
Spolehlivost, rychlé jednání.
J. Marek, Doubravčice 128, tel.: 603 329 940

Ceny tarifů
již od
nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!
Poskytujeme kvalitní,
rychlé a neomeZenÉ
internetové připojení.

777 035 666
NOVĚ OTEVŘENO!
LUXUSNÍ BAZAR
SVĚTOVÝCH ZNAČEK
VÁS ZVE NA NÁVŠTĚVU.
JSME OBCHOD PRO
NÁROČNÉ.

Zaregistrujte se a čerptejte všechny výhody projektu co nejdříve.
Registrace je zdarma a garantuje úsporu pro každého.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE STŘEDOČESKÝ KRAJ /
PRAHA A OKOLÍ
Auto a čistý trestní rejstřík podmínkou. Obchodní zkušenosti
výhodou. Vhodné i pro 50+, ženy na MD, aktivní důchodce. Výdělek:
15 - 18 000 Kč. Tel: 737 436 427, www. knihynovotna.cz

A SKEL
VÝMĚN
A
ZDARM OZU
ÍV
N
E
Č
J
A ZAPŮ RMA
ZDA

Při přechodu od jiného
poskytovatele dostanete
internet po dobu
výpovědní
lhůty zdarma.

299,Kč

za měsíc

Pro velké i malé firmy
připravíme nabídku
podle vašich potřeb.

www.uvtnet.cz
5/26/17 9:52 AM
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Ale také budeme od Vás očekávat:
přivedení nových zákazníků  péči o stávající klienty
plnění plánu CRM

V případě zájmu zašlete své CV na e-mail:
burdova@alfaclassic.cz nebo doručte na adresu:
Alfa Classic, a.s. Černokostelecká 740, 251 01 Říčany.
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Na oplátku Vám nabídneme:
pořádné zaškolení služební vůz  telefon notebook
stravenky  bonusový systém odměňování  milý kolektiv
rodinné firmy  práci ve středočeském regionu

Hradecká 570, Pardubice
tel.: 731 421 196
e-mail: j.miculka@tsusho.cz

Brněnská 1228, Hradec Králové
tel.: 731 421 196
e-mail: j.miculka@tsusho.cz
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Toyota Yaris: Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,3–5,0 l/100 km, 75–112 g/
km. Toyota Auris: Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,5–5,9 l/100 km, 79–138 g/km. Toyota Aygo: Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,1–4,2 l/100 km, 95–97 g/km. Toyota Corolla: Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,8–6,0 l/100 km, 100–139 g/km. Toyota
C‑HR: Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,8–6,3 l/100 km, 86–144 g/km. Toyota RAV4: Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–6,8 l/100 km, 115–158 g/km. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic
a nařízení EU nebo předpisů EHK. Pojištění Komplet+ na 3 roky zdarma platí s úvěry Toyota Garant (akontace 10 %) a Toyota Kredit s 0% úrokem (akontace 50 %), které jsou nabízeny společností Toyota Financial Services Czech s.r.o. Jedná se o nabídku pro
podnikatele, plátce DPH, se smlouvou se splatností 36 měsíců a v případě Toyota Garant s celkovým nájezdem 60 000 km nebo 90 000 km. Tato nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Českosl. exilu 544/3, Praha 4-Modřany,
tel.: 777 738 951
e-mail: k.popelka@tsusho.cz



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



TOYOTA TSUSHO, váš dealer s opičkou na střeše

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
(JUNIOR)
www.toyotatsusho.cz

Cítíte se při komunikaci s lidmi jako ryba v vodě?
Baví Vás práce v terénu a neradi sedíte dlouho v kanceláři?
Bydlíte v blízkosti Prahy?
Jste teamový hráč a umíte věci dotáhnout do konce?
Jezdíte rádi autem?
Nevadí Vám práce s PC – tabulky, nabídky...?
Hledáme právě Vás, pokud jste otázky zodpověděli kladně.

Hotovostní bonus až 110 000 Kč
Zimní pneumatiky zdarma
Financování s 0% navýšením
Kompletní pojištění na 3 roky zdarma

Limitovaná edice

Český výrobce čisticích prostředků
a distributor hygieny se sídlem v Říčanech
hledá do svého týmu
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PODLAHY & DVEŘE
www.noveinteriery.cz

BYTY RODINNÉ DOMY
KANCELÁŘE PRODEJNY

AKCE ÚNOR
K vinylovým podlahám soklové lišty ZDARMA.
K plouvoucím podlahám izolační podložky ZDARMA.

Vzorkovou prodejnu najdete v Říčanech

na Černokostelecké 1623/14, (ve výškové budově vedle Billy).
Otevřeno Po–Pá 9.00–17.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby).
Tel.: 604 941 123, 778 719 447
E-mail: info@noveinteriery.cz, www.noveinteriery.cz

