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Masopust 
v Tehově se 
opět vydařil

Zakladatel předměřických 
mlýnů Josef Voženílek byl 
v oboru mlynářství vizionářem. 
Jeho vize se naplňují dodnes. 
Více se dozvíte na str. 19.

Míša Nosková hraje 
vílu Lesanku 
v novém muzikálu 
Královna Kapeska. 
„Je to vtipná role,“ 
říká v rozhovoru na 
straně 4.

Tutor je ten, který sleduje 
pokroky dítěte, mluví 
s ním nad rámec běžné 
pedagogické činnosti 
a také se pravidelně 
setkává s rodiči... Více se 
dočtete  na straně 21.
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Získejte klíč k vysněnému bydlení

/ Bez zbytečných poplatků 

/  Mimořádné splátky zdarma

/ Jednoduše na koupi, výstavbu i rekonstrukci

Více, než čekáte
www.equabank.cz

Výše úvěru 1 800 000 Kč, doba trvání 30 let, celkový počet splátek 361, měsíční splátka 7 103 Kč, pevná úroková sazba po dobu tří let 2,49 % p. a., 
RPSN 3,22 %, celková částka splatná spotřebitelem 2 794 911 Kč. Poplatky související s úvěrem: zdarma poskytnutí hypotéky, zdarma měsíční vedení 
běžného účtu, zdarma vedení a správa hypotéky, měsíční poplatek za pojištění schopnosti splácet 630 Kč. S hypotékou vám dále vzniknou následující 
náklady: očekávané náklady na odhad nemovitostí 3 900 Kč (v případě bytové jednotky), náklady na zápis zástavního práva k nemovitosti do katastru 
v předpokládané výši 1 000 Kč, poplatek bance za odeslání pokynu k výmazu zástavního práva a dalších práv z katastru při ukončení hypotéky ve výši 
500 Kč společně s náklady na řízení u katastru nemovitostí v předpokládané výši 1 000 Kč, náklady na ověření podpisů v předpokládané výši 30 Kč, 
náklady na výpis nebo opis z katastru ve výši 300 Kč, požadováno pojištění nemovitosti. Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

2,49 p.a.
%

Hypotéka od

Volejte 800 222 288
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Koncem minulého roku zvedla Česká 
národní banka základní úrokovou 
sazbu a ohlásila její další růst. 
Ekonomové předpokládají, že ceny 
hypoték nadále porostou a očekává se 
i zvýšení cen nemovitostí především 
ve velkých městech. 
Více o současné situaci v oblasti 
hypoték odpovídá Ondřej Hák, ředitel 
produktů a rozvoje obchodu Equa 
bank.

Jak nyní vypadá hypoteční trh a jaký to má 
vliv na běžného občana, který o hypotéce na 
bydlení uvažuje? 
Snížení úrokových sazeb v posledních letech 

vyvolalo velký zájem o nemovitosti i rekordní 
zájem o hypotéky. Byty, domy nebo pozemky se 
staly dostupné i těm, kteří si ještě před pár lety 
nemohli vlastní bydlení dovolit. Přestože úroko-
vé sazby na hypotékách rostou, stále se pohybují 
na historicky nízkých hodnotách. Doba levných 
hypoték se však chýlí ke konci. Proto by ti, co o 
nákupu nemovitosti již dlouho uvažují, neměli 
příliš váhat.

Pokud plánujete hypotéku, 
JE NEJVYŠŠÍ ČAS

Podle čeho vybírat nejlepší hypotéku a na co 
si dát pozor?
Klienti by se měli zajímat nejenom o úrokovou 

sazbu, ale také o výši ostatních poplatků spo-
jených se splácením hypotéky a při podezřele 
nízkém úroku raději zpozornět. Mnoho bank si 
totiž nízký úrok kompenzuje vysokými poplatky 
za poskytnutí a vedení hypotečního úvěru. Equa 
bank v současné době nabízí jednu z nejnižších 
úrokových sazeb na trhu, přičemž poskytnutí, 
vedení i správa hypotéky jsou zcela zdarma. Kli-
ent navíc zdarma získá vedení běžného účtu a 
možnost vybírat kartou ze všech bankomatů na 
území České republiky. Equa bank rovněž nabí-
zí možnost bezplatných mimořádných splátek 
ve výši až 20 % jistiny, které lze provést jednou 
ročně. 

Nejnižší úrok neznamená nejvýhodnější 
nabídku. Často se mluví o tzv. RPSN. Můžete 
vysvětlit, co tato zkratka znamená a nakolik 
je důležitá?
Při srovnávání nabídek je nutné posoudit 

všechny náklady spojené s hypotékou, nejenom 

úrokovou sazbu. Roční procentní sazba nákla-
dů, neboli RPSN, započítává všechny poplatky 
a vyjadřuje, kolik procent z celkové částky zapla-
títe ročně navíc. O výhodnosti úvěru tedy vypo-
vídá nejvíce. 

Pro ověření výše splátek i úrokové 
sazby nezávazně navštivte hypoteční 
kalkulačku na www.equabank.cz 

Na dotazy čtenářů odpovídá Ondřej Hák, ředitel 
produktů a rozvoje obchodu Equa bank.

Městská část Praha 22 má nově k dispozici 
dva byty, kde v nouzové situaci ubytuje 
lidi a pomůže jim překonat těžkou životní 
situaci. Typickým příkladem může být 
požár nebo povodeň. Oba tyto případy 
už jsme v Uhříněvsi zažili. Lidé většinou 
končí uprostřed noci bez věcí a střechy 
nad hlavou. Proto byla jedna z priorit 
místostarosty Jiřího Knotka po nástupu na 
radnici, najít vhodné prostory a vybudovat 
v nich bytové jednotky pro případy, kdy 
je třeba jednat bezodkladně – byty jsou 
připraveny k nastěhování skutečně 
nonstop, jsou kompletně vybaveny 
pračkou, ledničkou, kuchyňskou linkou, 
skříněmi, postelemi vč. ložního prádla.

Praha 22 Uhříněves má dva 
byty pro krizové situace

V bytovém domě, který má ve vlastnictví město, 
byly zrekonstruovány dva staré nebytové prosto-
ry s dispozicí 2+kk, o velikosti 44 a 47 m2 a cel-
kem deseti lůžky. Nacházejí se v centrální části 
Uhříněvsi naproti divadlu.

Místostarosta Prahy 22 dodává: „Přestože do-
táhnout myšlenku krizových bytů do zdárného 
konce byla práce nelehká, tak bych si přál, aby 
tyto byty nenašly obyvatele. Připraveni ale jsme 
a možnost jejich využití jsme nabídli i okolním 
městským částem v našem správním obvodu 
(Benice, Kolovraty, Nedvězí u Říčan, Králo-
vice). Moderní městská část musí mít kvalitní 
zázemí odpovídající 21. století k dispozici.“ říká 
Jiří Knotek.

Na fotografii místostarosta Jiří Knotek (vpravo) a radní Jiří Matyášek (vlevo)

Vážení čtenáři,
nevím jak vy, ale já mám s příchodem měsíce března 
vždy pocit, že nastává specifické období – čas jar-
ního plánování a předsevzetí. Co všechno je třeba 
zařídit? Mráz a zima mě přesvědčili, že je nutné 
seřídit nebo nechat přetěsnit všechna okna. Soused 
mi trochu strčil do už tak vratkého plotu, bude třeba 
ho tedy nechat opravit. Znamená to sehnat slušného 
řemeslníka. Mohl by se rovnou podívat i na dlažbu 
na terase? Také zahrada volá po změně a z loňska 
tu mám připomínku k výsadbě drobného ovoce.  Auto 
by si zasloužilo po roce opět kontrolu a vyměnit pneu-
matiky. A nezapomenout na děti! V březnu je vhodný 
čas, kdy se rozhodnout pro letní tábory a zaplatit 
zálohy. Určitě to ale není všechno. No jasně, daňové 
přiznání... 
Prožíváte březen podobně a nevíte co dřív? Najděte 

si chvilku a v klidu prolistujte naše Zápraží, získá-
te odpovědi, informace a také inspiraci pro zábavu  
a odpočinek. A pamatujte – s úsměvem jde všechno 
líp a jaro budete mít o to krásnější :o)
Alena Kvasničková
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                                                      Vozy ihned k dodání!

V Mnichovicích byl slavnostně otevřen nový most ve Sportovní ulici. 
V úvodním proslovu paní starostka Petra Pecková shrnula průběh 
stavby a poděkovala všem, kteří se na stavbě podíleli.
Mostu popřál hodně let v bezproblémové službě i zástupce dotačního 

orgánu, tedy Středočeského kraje, radní pro dopravu František Petrtýl. U 
slavnostního přestřižení pásky nechyběl ani zástupce generálního dodava-
tele stavby, společnosti Raeder & Falge, stavbyvedoucí pan Kubík, dále ko-
ordinátor bezpečnosti práce Tomáš Mimránek, technický dozor investora 
Naďa Hájková, paní místostarostka Margita Valentová a paní tajemnice 
Miroslava Vojtíšková. 
Stavba byla díky kvalitní práci realizační firmy dokončena v termínu a ob-

služnost celé oblasti se stala zase bezproblémovou.  
Projekt „Stavební obnova mostu ve Sportovní ulici v Mnichovicích po 
povodni 2013“ je finančně podpořen z Povodňového fondu Středočes-
kého kraje.

Mnichovice mají další 
nový most

Vy jste skutečně jako malá nena-
vštěvovala žádnou hudebku?
Ne. Ráda jsem zpívala, ale byla 

jsem na úrovni ostatních dětí. Nic 
zvláštního. Rozhodně ve mně nikdo 
nemohl ani náznakem vidět talent. 
No a pak jsem se v osmnácti jedno-
ho dne vzbudila a řekla si, že se chci 
stát zpěvačkou.
A jak to bylo dál?
Šla jsem na jeden konkurz, ale  

v půli písničky mě zastavili, proto-
že jsem zpívala tak falešně, že se to 
nedalo poslouchat. Já se však ne-
nechala odradit a naopak si řekla, 
že se tedy naučím zpívat pořádně.  
A začala jsem intenzivně navštěvo-
vat hodiny zpěvu.  Pak jsem dostala 
nabídku od jedné kapely, která hrá-
la na zábavách. Sice to nebyl žádný 
vyhraněný styl, ale mě to bavilo  
a hráli jsme velmi často. Když sečtu 
koncerty a lekce, tak jsem v tomto 
období zpívala i šest hodin denně. 
Jsem zářným příkladem, že silná 
vůle a pracovitost zmohou všechno.
Rozhodla jste se studovat JAMU. 
Vzali vás na poprvé?
Nevzali! Ale opět jsem se nenecha-

la odradit a na podruhé to dopadlo. 

Měla jsem štěstí na paní profesorku 
Krátkou, která byla skvělá a učila 
klasický zpěv. Přesněji klasické ve-
dení tónu, a to mi dalo strašně moc. 
Ze začátku ze mne byla nešťastná. 
Měla jsem špatnou techniku, sna-
žila se všechno „uřvat“ a do toho 
hlasivky velmi namáhala, protože 
jsem se nechtěla vzdát víkendového 
hraní s kapelou. S pokorou děkuji 
za své hlasivky, které už vydržely 
opravdu hodně!
Ale studium jste nedokončila…
Byla jsem úspěšná v druhém roč-

níku soutěže SuperStar, díky tomu 
přišla nabídka hudebního divadla 
Karlín do muzikálu Jekyll a Hyde… 
Věci pak dostaly rychlý spád a na 
školu už nebyl čas.
Je pro úspěšnou kariéru důležité 
na sobě stále pracovat?
To je základ. A také je dobré podí-

vat se, jak dělají velké muzikály ve 
světě. I když jsou české muzikály 
na dobré úrovni, stále máme co do-
hánět. Pro moji kariéru byl důležitý 
pobyt v New Yorku na Brodwayi  
a také v Londýně, kde jsem se se-
známila se skvělou hlasovou porad-
kyní. Létám za ní pravidelně každý 

měsíc a mám radost, že se přiletí 
podívat na můj narozeninový kon-
cert 22. března.
Nemrzí vás, že neděláte svoje 
písničky? Že jste se zaměřila jen 
na muzikály?
Někdo může říci, že jsem vsadi-

la na jistotu a stálý příjem, jenže 
já mám muzikály skutečně velmi 
ráda. Poslouchám je i doma, v autě, 
všude… Sleduji novinky ve svě-
tě, znám muzikály, o kterých tady 
nikdo vůbec neslyšel. Vyzkoušela 
jsem si i jiný styl – měla jsem roc-
kovou kapelu v Německu, ale nena-
plňovalo mě to. Muzikály mě baví 
více, takto jsem šťastná.
Není škoda, že někdy dostávají 
přednost před talentovanými 
muzikálovými herci „známá 
jména“?
Co na to říci… Je to pravda, ale 

producenti a tvůrci muzikálů jen 
plní přání návštěvníků. Lidé zkrát-
ka chodí „na jména“ – až potom je 
zajímá hudba, příběh. Sebetalento-
vanější neznámý zpěvák diváky bo-
hužel nepřitáhne. Ve světě je to jiné, 
i když i tam rádi nasazují osvědčené 
hvězdy.
Co nyní připravuje?
Hraji v Plese upírů a finišujeme 

se skvělým rodinným muzikálem 
Královna Kapeska, který bude mít 
premiéru 7. března v Divadle Hy-

bernia v Praze. Královna Kapeska 
je volným pokračováním úspěšné-
ho muzikálu Kapka medu pro Ve-
runku. Tyto muzikály jsou unikátní 
tím, že je vytvořil český tým v čele se 
scénáristy manžely Pixovými. Je to 
originální pohádkový příběh, který 
je určen především pro děti.  Ale sa-
mozřejmě se pobaví i dospělí. S tím 
se počítá :-). 
Hrajete hlavní roli královnu 
Kapesku?
Tu jsem hrála v „Kapce“ – alter-

novala jsem například s Bárou Ba-
sikovou, ale nyní si s chutí zahraji 
vílu Lesanku. Sice nebudu mít tak 
nádherný kostým jako královna, 
ale zase si s Lesankou užiju spoustu 
legrace. Je to opravdu vtipná role a 
věřím, že si ji děti oblíbí.

Jsem zářným příkladem, že silná vůle 
a pracovitost zmohou všechno
Míša Nosková se v současné době řadí mezi naše nejlepší 
muzikálové zpěvačky a jde z role do role.  Zpěvu se přitom 
začala věnovat až ve svých osmnácti letech a jak sama 
přiznává, vůbec nebyla talent. Za jejím úspěchem stojí 
velká vůle a píle.

Patnáctiletý Miroslav Šmíd ze Svojetic se od šesti let věnuje stolnímu 
tenisu. Ping pong ho chytil více než například oblíbený fotbal, 
který hráli téměř všichni jeho kamarádi. Mnoho z nich se už sportu 
nevěnuje, ale Miroslava stolní tenis stále baví, trénuje i čtyřikrát 
týdně a dosahuje skvělých výsledků. Mezi nejcennější trofeje patří 
například vítězství v přeboru Prahy v kategorii starší žáci.

V jakých oddílech jste trénoval?
Začal jsem v Říčanech, pak dojížděl do Krajského centra mládeže v Bran-

dýse n. L. a nyní dva roky trénuji v oddíle Sparta Praha, kde jsem velmi 
spokojen a trenéři se nám maximálně věnují. Je velmi důležité mít hned od 
začátku dobrého trenéra, který vystihne u hráče jeho potenciál a pomůže 
mu vypilovat efektivní, individuální styl hry. V začátcích totiž hrozí pochy-
cení špatných pohybových návyků, kterých je pak těžké se zbavit.
Je stolní tenis fyzicky náročný?
Ano, velmi. Mnoho lidí se domnívá, že jen tak stojíme za stolem a je to 

pohoda. Opak je pravdou. Stolní tenis vyžaduje dynamiku, rychlé reakce  
a když k tomu připočteme maximální soustředění, tak je to velmi namá-
havý sport. 
Jakou máte pálku? Je těžké vybrat si tu správnou?
Pálka se skládá ze dřeva a potahů. Výběr správného dřeva je u stolního 

tenisu stejně důležitý jako výběr rakety u tenisu. Každému vyhovuje něco 
jiného. Dřevo si musíte osahat a platí, že čím déle ho máte, tím lépe sedne 
do ruky. Měnit se musí potahy, které se na dřevo lepí. Já je měním jednou 
za měsíc.
Jak se daří českým stolním tenistům na mezinárodních soutěžích?
V mužích se v minulosti nejlépe umístili hráči Petr Korbel a Jindřich Pan-

ský (oba mistři Evropy), ale v současné době ve světě nepatříme ke špičce, 
a ani se neblýská na lepší časy. Stolní tenis se bohužel netěší takové popu-
laritě jako jiné sporty. Já bych však neměnil.
K vašim dalším velkým koníčkům patří kouzlení s kartami, u kterého 
je také zapotřebí postřeh a rychlé reakce…
Do kouzel a neuvěřitelných triků s kartami mě zasvětil podle mne náš nej-

lepší kouzelník v oboru mikromagie pan Petr Kasnar, který mě mimocho-
dem naučil i další důležité věci – být sebevědomý, nemít trému a mluvit 
před publikem. Ne že bych se chtěl kouzlením živit, ale tyto „lekce“ oceňuji 
i v běžném životě. 
Takže umíte skutečně profesionální karetní triky, kdy karty mizí 
a záhadně se objevují v botě nebo za uchem a létají vzduchem?
Ano! Nyní ještě trénuji efektivní míchání karet, kdy skutečně dokážu vy-

hodit karty do vzduchu a ony se poslušně vrátí tam, kam chci. Ale upozor-
ňuji, že tyto triky lze provádět pouze s profesionálními kartami, které mají 
speciální povrch s mikrokapsičkami vzduchu.

Stolní tenis vyžaduje 
dynamiku, rychlé reakce 
a soustředění 

Chci poděkovat celé 
své rodině, která mě podporuje 

ve všem, co dělám. 
Bez vás by žádný 

z mých úspěchů nebyl možný. 
Moc si toho vážím 

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

Příměstské tábory v Oáza Říčany 
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu během 
letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 
Areál Oáza Říčany nabízí profesionální sportovní zázemí. 
Program se koná na venkovních sportovištích, bazénu 
a také v případě deště v tenisové hale a v horní restauraci, 
která slouží jako „klubovna“. 

ZUŠ Říčany je velmi aktivní v zahraniční 
spolupráci. Velmi intenzivně spolupracujeme 
s kulturními institucemi v  partnerských měs-
tech, zejména s hudební školou v Borkenu 
(SRN), navázali jsme kontakt s hudebními 
školami v Dainville (Francie), Albertslundu 
(Dánsko) a Mölndal (Švédsko). Několikaletá 
spolupráci probíhá také s hudební asociací 
v italském městě Pistoia a nové partnerství 
máme také s hudební školou v německém 
Löbau. Stále jsme  také v kontaktu s hudební 
školou v japonském Ótzu. 
V letošním roce se nám přes České centrum v 

Madridu   naskytla jedinečná příležitost navázat 
spolupráci s velkou hudební  asociací Asociación 
de Música de Cámara de Madrid, speciálně s její 
dechovou odnoží Ensemle  de clarinetes de Mad-
rid, který umělecky vede profesor madridské 
konzervatoře, klarinetista Alberto Rodríguez.
Pro děti z dechového oddělení ZUŠ Říčany se 

naskytla skvělá reciproční spolupráce se členy 
tohoto souboru a  jedinečná příležitost, jak se 
aktivně zapojit do našich zahraničních aktivit.
V současné době vrcholí na naší škole přípra-

vy na příjezd španělských muzikantů do České 
republiky. Návštěva proběhne od 28. dubna 

do 2. května 2018.  Vedle společných zkoušek 
členů asociace s našimi muzikanty proběhne 
i  workshop pro učitele klarinetové hry ve stře-
dočeském kraji pod vedením profesora Alberta 
Rodrígueze.
Pro španělské hosty máme připraven bohatý 
program. 
Na 1. května připravujeme dva společné kon-

certy, dopolední matiné na náměstí v Říčanech 
s Tanečním orchestrem ZUŠ a souborem Samba 
Band a velký slavnostní koncert v kapli v Oli-
vovně, kde zazní v podání velkého dechového 
orchestru i něco ze španělských rytmů. 
Děkujeme za podporu městu Říčany a Olivo-

Aktivní zahraniční spolupráce ZUŠ Říčany 
s dechovou asociací z Madridu

vě dětské léčebně. O koncertech vás budeme 
blíže informovat v dalším vydání časopisu 
Zápraží. 
Iveta Sinkulová

ředitelka ZUŠ Říčany

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést 

ráno od 7:30 do 8:30 a odpoledne 
si je vyzvednout od 16:00 do 17:30. 
Během této doby je pro děti připra-
ven bohatý program, který je zamě-
řen zejména na pohybové aktivity a 
sportování. Děti jsou rozděleny do 
skupin (5 až 8 dětí ve skupině) a 
postupně se během dne střídají na 
stanovištích jako je výuka tenisu, 
venkovní bazén, jízda na kole (není 
povinná), stolní tenis, míčové hry a 
další herní a sportovní činnosti.

Tábor je určen pro děti od 5 let až 
do 14 let. Pro letošní prázdniny je 
vypsáno 7 „týdenních“ termínů 
(vždy pondělí až pátek). 

 Jsou to: 9.-13. 7., 16.-20. 7.,  
23.-27. 7. , 30. 7.-3. 8. , 6.-10. 8. , 
13.-17. 8. , 20.-24. 8.

 Cena týdenního turnusu: 
2 750 Kč při zaplacení do 30. 4.  
3 250 Kč při zaplacení do 30. 6. 
3 500 Kč po těchto termínech 
 

 Možná účast i jeden nebo více 
dnů – 700 Kč/den. Veškeré další 
podmínky a informace jsou k dis-
pozici v recepci Oázy Říčany.

 Přihlášky jsou k vyzvednutí v 
recepci Oázy nebo ke stažení na 
webových stránkách www.oazari-
cany.cz. 

 Přihlášky prosím odevzdávejte v 
recepci Oázy nebo zasílejte mailem 
na oazaricany@oazaricany.cz 

Za včasnou platbu SLEVA!

P r á v ě  z a č í n á

MITSUBISHI
SUVSEZONA

www.mitsubishi-motors.czKombinovaná spotřeba 5,7–5,8 l / 100 km, emise CO
2
 131–152 g/km. Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu.

VŠESTRANNÉ ASX
NÍZKÁ SPOTŘEBA – JEN 5,7 LITRU    ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR 488 l    BOHATÁ VÝBAVA – KLIMATIZACE, 
TEMPOMAT    PROSTORNÝ INTERIÉR    VYSOKÁ 
BEZPEČNOST – 7 AIRBAGŮ, PARKOVACÍ KAMERA
ZÁRUKA 5 LET

ceny od

395 000 K
bonus až 100 000 Kč

Auto Palace Spořilov s.r.o.
Na Chodovci 2457/1 Praha 4 www.autopalace.cz

APS_Mitsub_216x149.indd   1 21.2.2018   16:57:16

„Rozhodli jsme se, že si takové 
hodné divadelní děti vychováme,“ 
řekla nám spoluautorka a spolupro-
ducentka muzikálu Alena Pixová. 
„Založili jsme divadelní přípravku 
Muzikálové studio Múzy, kde děti 
učíme nejen správnou artikulaci, 
základy herectví, tanec, zpěv, ale 
také jak se chovat na zkouškách  
a jak při představení. Chodíme  
s nimi i do různých divadel a máme 
velkou výhodu v tom, že teorii pro-
pojujeme s praxí, a že některé děti si 
v našich muzikálech na velkém jevi-
šti mohou zahrát.  V divadle poznají 
i technické profese, dovědí se, co je 
to inspicient, jevištní mistr, výtvar-
ník scény, výtvarník kostýmů, co 

Rodinný muzikál KRÁLOVNA KAPESKA
aneb máte doma šikovné děti?
V pražském Divadle Hybernia bude mít 7. března slavnostní premiéru 
pohádkový muzikál Královna Kapeska, který připravila česká společ-
nost PIXA-PRO, jež se specializuje na rodinné muzikály.  Že se jí to 
daří, dokazují  muzikály Kapka medu pro Verunku, Sněhová královna 
či Alenka v kraji zázraků. Všechny mají společný nejen pohádkový 
příběh, ale i to, že v nich vedle mnoha profesionálních známých herců 
hrají i děti. Říká se, že děti a zvířata na jeviště nepatří, protože jsou 
s nimi jen potíže. Nemají trpělivost, zlobí, ruší a zdržují ostatní herce. 
Jak tedy takovou skupinku dětí zvládá produkce PIXA-PRO? 

dělají  kostymérky, maskéři, zvuka-
ři, osvětlovači, spotaři, portaři, 
režisér, produkční, poznají portál, 
forbínu, tahy, točny, propadla a 
také trému a sounáležitost k něče-
mu, čemu se říká divadelní předsta-
vení a divadelní soubor. To všechno 
chceme dětem z přípravky vysvět-
lit. A i když možná ze všech slavní 
herci nebudou, budou jistě schop-
nými představiteli „svých rolí“  
v běžném životě.“  

Muzikálové studio Múzy od dětství navštěvuje i Kačka Průšová ze Senohrab. 

Nyní studuje Mezinárodní konzervatoř v Praze, hraje ve čtyřech muzikálech 

a moderuje pořad Wifina v ČT.

Jak ses k divadlu dostala?
Hraní, předvádění se, zpívání jsem měla ráda odmala.

A není divu. Celá moje rodina se kolem divadla pohybuje. 

Babička byla herečka a velmi mi pomáhá. Učí také

v Múzách. Děda byl dobrý moderátor. Mám 

velké štěstí, že mě celá rodina podporuje.

Máš před vystoupením trému?
Když hraji nějakou roli, tak problém nemám, 

to si celkem věřím, ale jakmile se mám 

postavit na jeviště sama za sebe jako Kačka,

 tak mám trému obrovskou. 

Muzikálové studio Múzy funguje 
i v SKC Ondřejov. Přijďte se se 
svými dětmi podívat. 
Bližší info na tel.:  603 852 078, 
lenka.pixova @pixapro.cz
www.pixapro.cz



Počasí je proměnlivé, některý rok je v březnu jaro v plném proudu, 
jindy teprve nesměle přichází. V každém případě je však březen ten 
správný měsíc pro první návštěvu zahradnictví, ať již za účelem inspi-
race nebo pro nákup rostlin a zahradnických potřeb.
Skleníkový areál v Dobrém Poli poblíž Kouřimi obhospodařuje rodinná 

firma Zahradn ictví Jandl s.r.o. Otevřeno má celoročně, ale právě březen 
je tím důležitým měsícem v nadcházející jarní sezóně. Na zákazníky jsou 
zde již připraveni.  
V prodejních prostorách na ně čekají nejen květiny a výběr z aromatických 

bylinek, ale také zeleninová sadba z vlastního základního materiálu. Míst-
ní klimatické podmínky přispívají, spolu se zázemím v podobě rozsáhlých 
skleníků, k úspěšnému pěstování a kvalitě výpěstků. Jarní atmosféru si 
můžete doma navodit zakoupením zdejších macešek, primulek, sedmikrá-
sek nebo obl íbených pryskyřníků.  V prodeji jsou však i cibuloviny nebo 
okrasné dřev iny a postupně se na prodejní plochu dostanou i balkonové 
a záhonové okrasné květiny, muškáty, chryzantémy, surfinie či již zmíně-
ná zeleninová sadba. A pokud vám chybí substráty, hnojiva nebo hledáte 
odpovídající postřiky včetně řady přírodních produktů na ochranu rostlin 
proti škůdcům a chorobám, určitě zde uspějete.
OTEVÍRÁNÍ JARA 
 V rámci Dnů otevřených dveří je v zahradnictví  již tradičně na březen 
připravena akce s názvem Otevírání jara – prodej jarních květin 
a zahradnického materiálu. 
Letos se uskuteční 
ve dnech 16.–18.  3. 2018.

ZAPRAZI.EU | 98 | ZAPRAZI.EU

K tradičně úspěšným a každoročně 
opakovaným akcím v Základní škole 
Magic Hill v Říčanech patří přehlídka 
dětských talentů – Talent Show.  
Letos se konala 12. února v kinosále 
centra Na Fialce, který doslova 
praskal ve švech.
 V publiku byla spousta transparenty 

mávajících a  bouřlivě povzbuzují-
cích fanoušk ů, kteří přišli podpo-
řit své favo rity. V pohotovosti byli  
i fotografov é a kameramani. Žáci  
a žákyně ZŠ Magic Hill předváděli 
nejen své talenty v mnoha disciplínách, 
ale důležité bylo i společně podpořit spolužá-
ky, kamarády, ocenit jejich snahu, povzbudit je  
k lepšímu výkonu a především společně se vše-
mi z Magic Hill sdílet takovéto okamžiky, které 
se poněkud l iší od tradiční představy běžných 
školních dnů. 

Samotná soutěž byla rozdělena do dvou katego-
rií a k vidění bylo mnoho zajímavých a originál-
ních vystoup ení od hry na klavír, gymnastické  
a taneční choreografie, pantomimu, přes kouz-

lení, divadelní skeč a hru na saxofon, až po před-
stavení parkouru, které vyhrálo diváckou cenu.
Všechna vyst oupení pozorně sledovala a hod-

notila česko -anglická odborná porota, která 
nakonec vyhl ásila vítěze a předala jim zají-

mavé ceny. P rvní místo v nižší kategorii 
1. - 4. tříd  získaly gymnastky s ná-

zvem Noční m ůry, které před-
vedly pečliv ě připravené číslo  
s míči a stu hou. Vyšší kategorii 
5. - 7. tříd vyhrála žákyně 5. tří-
dy, která za hrála vlastní klavírní 

skladbu.
Velký dík patří sedmačce Zuzce, 

která celé představení skvěle moderova-
la. Už nyní se všichni těšíme na další ročník Ta-
lent Show 2019! 
Podobné akce jsou v Magic Hill součás-

tí výuky, neboť jsme ve škole přesvědčeni, 
že děti se mají kromě vědomostí učit také 
důležitým sociálním dovednostem, jaký-
mi jsou sounáležitost, podpora kamarádství  
a respekt k druhým. Vždyť heslo celé akce  
každoročně zní „Všichni jsme v něčem dobří!“  
Daniela Dušková, učitelka ZŠ Magic Hill

Všichni jsme v něčem dobří
Naše sociální služby, které poskytujeme ve Stacionáři 
Olga v Říčanech, jsou záchranným lanem pro lidi, kteří se 
ocitnou v nepříznivé sociální situaci, například
z důvodu zdravotního postižení, dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu, stáří, nevhodného sociálního prostředí 
či nečekané náročné životní události.
Hlavním důvodem, proč tyto služby nabízíme, je ulehčit situaci pečujícím 

osobám a zároveň poskytnout zájemcům o naši službu kvalitní péči tako-
vým způsobem, aby co nejvíce odpovídala jejich potřebám a pomohla jim  
s řešením různých problémů.

V loňském roce jsme kromě ambulantních pobytů v denním stacioná-
ři nabídli odlehčovací služby, tedy 24 hodinovou, pobytovou péči.
Pro naše uživatele nabízíme rodinné prostředí, které jim umožní v klidu 

a pohodě strávit několik dnů až týdnů se svými vrstevníky, milými pečova-
telkami a dalším lidmi podílejícími se na chodu našeho stacionáře. Mnozí 
z nich se k nám rádi vracejí a žertem říkají, že jdou na „dovolenou“, stejně 
jako jejich rodiny.
Na všechny naše jarní akce i ty následující srdečně zveme a těšíme se na Vás. 

Sledujte naše webové stránky a také říčanský tisk; aktuality průběžně zveřej-

ňujeme. Bližší informace:  Pavla Romanová 

SLUŽBY A JARNÍ AKTIVITY 
VE STACIONÁŘI OLGA

Denní stacionář Olga Říčany
Blahoslavova 2576
mob.: 733 340 028
e-mail: stacionar@dps.ricany.cz
www.stacionar-olga.cz

I v roce 2018 připravujeme různé zábavné akce
 pro širokou veřejnost.
 Do 8. března u nás probíhá výstava amatérské 

fotografie.
 15. 3. od 14:30 h pořádáme v rámci „Národního 

týdne tréninku paměti“ zábavně naučné setkání 
s hudebním doprovodem.  
 Dne 3. 5. přijďte do stacionáře oslavit 

„Čarodějnice“ s opékáním buřtů a muzikou. 

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově 
navštěvují díky široké nabídce děti a dospělí 
z širokého okolí. „Eskácéčko“ tak považují 
za vlastní nejenom obyvatelé Ondřejova, ale 
i sousedních obcí.
„Snažíme se stále udržovat vysokou kvalitu 

a pestrost nabízených kroužků a kurzů,“ říká 
manažer SKC Hynek Kašpar. „Kromě pra-
videlných aktivit pořádáme koncerty, před-
stavení a další akce. Našim cílem je, aby lidé 
našli kvalitní kulturní program i v okolí svého  
bydliště a nemuseli dojíždět například až do 
Prahy. Nyní se všichni těšíme na unikátní 
představení Bohemia baletu 3. března. Tento 
známý taneční soubor k nám zavítá již pošesté 
a pokaždé se jedná o velký zážitek. 
Takto atraktivní nabídku můžeme připra-

vovat díky spolupráci s obecním úřadem  
v Ondřejově. Poděkovat za podporu bych chtěl 
i obci Kaliště.“
„Děti z Kaliště, Lensedel navštěvují školu  

v Ondřejově a na hodiny tělocviku chodí do krás-

né, moderní tělocvičny v SKC,“ říká starostka  

Kaliště paní Ing. Renata Kalcovská. „Mnohé  

z nich zde navíc navštěvují nejrůznější kroužky. 

Proto je pro nás samozřejmostí přispět na pro-

voz SKC. Považuji za správné a přínosné, když 

spolu sousedící obce spolupracují a nedohadují 

se. S Ondřejovem máme dobré vztahy a čeká 

nás společná práce na výstavbě nové ondřejovské 

školy a také jsme spojili síly při přípravě výstavby 

kanalizace v chybějících částech našich obcí.“

Limuzy 68, Český Brod, PO-SO 9 – 18 h, NE 9 – 13 h, 
tel.: 736 765 346, email: zahradnictvi.limuzy@seznam.cz

www.zahradnictvilimuzy.cz

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

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

na ploše více než 2 000 m2.

NYNÍ 
NABÍDKA
JARNÍHO 

SORTIMENTU!

Obce mají spolupracovatZAHRADNICTVÍ JANDL

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál 
Dobré Pole u Kouřimi
Tel.: 736 630 111
zahradnictvi.jandl@seznam.cz
wwww.zahradnictvi-jandl.cz
Otevírací doba: Po-Pá 9-17 h. 
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Tvořivá dílna Rozmary je součástí kavárny Posezení u Andělky 
ve Velkých Popovicích. Založila ji Simona Spáčilová s vizí, že zde 
vznikne místo pro setkávání a zároveň tvoření, které propojuje 
místní komunitu.  A PODAŘILO SE! V krásné kavárně panuje 
tvůrčí atmosféra a společně zde tvoří babičky, maminky i dcery. 
V dílně nově najdete obchod s drobnou galanterií a originálními 
autorskými výrobky. 
Nabídka kurzů je široká a všechny lektorky se snaží vytvořit příjemnou 
atmosféru. „Dokážeme se vzájemně podpořit v různých životních situacích, 
pomoci si a zastoupit se. Navzájem si dodáváme energii,“ říká Tereza 
Doulová.

 Simona Spáčilová vede kurzy tvorby mandal sypaných z barevného pís-
ku. Otevřená dílna „mandalování“ se koná každý pátek odpoledne.

 Tereza Doulová – společnice Simony, na začátku uspořádala několik ví-
kendových kurzů, na kterých ženy a dívky tvořily čelenky, sponky do vlasů, 
kabelky a další výrobky z plsti a organzy. Kurzy měly velký úspěch, a tak 
se Tereza pustila dále a otevřela kurzy šití na stroji pro slečny od cca 9 let. 
„Mám obrovskou radost, že je o šití takový zájem. Dochází k nám 14 švadle-

nek, které se postupně učí zvládat složitější věci. Je úžasné sledovat, jakou 

mají radost z vlastnoručně ušitého výrobku. Je to důkaz, že když se dětem 

věnujeme a nabídneme jim něco zajímavého, nepotřebují trávit celé dny u 

počítače.

 Vlaďka Černíková – učitelka na místní ZŠ, vás zve na čtvrteční otevřené 
dětské dílny (není nutná rezervace). Vhodné i pro malé děti, kterým mo-
hou pomáhat rodiče.

 Jana Pourová vede ve středu večer příjemné setkávání žen u pletení a 
háčkování.
A TO NENÍ VŠECHNO...

 Hana Danková vás ve středu dopoledne provede kurzy kreslení, Míša 
Hupcejová má ve středu odpoledne keramiku a páteční dopoledne patří 
mateřskému centru  a maminkám s dětmi. Na keramickou a mozaikovou 
dílnu Inspirium vás zve Martina Regnerová. 

 V kavárně se také konají psychoterapeutická sezení s PhDr. Kristýnou 
Klápovou. 

 V dílně Rozmary vám uspořádají originální dětskou oslavu.  
 Přehled o aktuálním dění na FB - Tvořívá dílna Rozmary: 

www.facebook.com/dilnarozmary/

Tvořivá dílna Rozmary

Spojit krásné s užitečným. To je 
základ. Jinými slovy v každé naší 
zahradě najdete místo okrasné 
lahodící oku, které tvoří většinou 
jehličnany a konifery společně s ka-
menem a zároveň místa, kde vysa-
zené keře či stromy nás budou jen 
tak mimochodem těšit svými jedlý-
mi plody (např. muchovník, aronie 
či kanadská borůvka). Bylinková 
zahrádka je také v dnešní zahradě 
samozřejmostí. Vždy se najde slun-
né místo, kde se bude těmto užiteč-
ným kráskám dařit. Nezapomíná-
me ani na trvalkové záhony, které 
svými květy potěší snad každého.
Kámen v zahradě – to nás velmi 
baví. Alpina, zídky, suťoviště, 
chodníčky, cestičky a solitérní 
kameny – odvěké prvky zahradní 
tvorby. 
Pokud se v zahradě objeví, vždy 

přitáhnou pozornost. Pokud nám 
prostor tyto možnosti dává, určitě 
je využijeme. Ne vždy je nutná všu-

dypřítomná výsadba. Pracujeme v 
krajině, která nám přírodní kámen 
nabízí – říčanská žula, okolní lomy, 
to jsou zdroje přírody, které nám 
tak bezpodmínečně sama poskytu-
je. Je to těžká práce s velkou rozva-
hou, ale výsledek nám dává zapo-
menout na všechny mozoly. 
Rozsvícená zahrada
Nakonec bychom vás rádi sezná-

mili s další možností jak zvelebit 
zahradu aneb „není zahrady bez 
osvětlení“. Máme pro vás připra-
veno nekonečné množství řešení 
jak rozsvítit zahradu „od soumraku 
do úsvitu“, za použití vysoce kvalit-
ní 12V led technologie (IN-LITE), 
která vás překvapí svojí nízkou 
energetickou náročností.

Děkujeme všem svým zákazníkům, kteří nám dali důvěru a hlavně vě-
řili našim nápadům, které vznikaly za podpory jejich představ o místě, 
kde relaxují, o místě, kde mohou nejlépe obnovit svoji psychickou 
a fyzickou pohodu. Každá nově vytvořená či obnovená zahrada nás 
posune o krůček dál a naši zákazníci se tak stávají nedílnou součástí 
vývoje požadavků na tvorbu zahradního prostoru.

Těšíme se s VÁMI 
na nadcházející sezónu. 
www.budkazahrady.cz  
Tel. 602 800 909

BUDKA ZAHRADY
SPOJIT KRÁSNÉ S UŽITEČNÝM

„Myslím, že zedničina a s ní spo-
jené další práce mají nejen smysl, 
ale budou stále čím dál lukrativněj-
ší. Dobrý zedník, který svou práci 
umí, se neztratí,“ říká Michal No-
tek ze Sluštic. 
Sám se vyučil v oboru zedník-ob-

kladač a této činnosti se věnuje již 
dvacet let; může se tedy pochlu-
bit i dostatečnou praxí. Současný 
systém, ať již na základě hypoték 
či např. stavebního spoření, který 
umožňuje rozmach výstavby no-
vých rodinných domů nebo rekon-
strukce bytů, zednickému řemeslu 
nahrává. 
Pan Notek nejčastěji pracuje v Pra-

ze a v jejím okolí, ale nevylučuje ani 

zakázky ze vzdálenějších lokalit po 
celé republice.
„Samozřejmě, pokud se osvědčíte, 

získáte i své stálé zákazníky, nebo 
se přes jejich doporučení dostanete 
k další zajímavé práci,“ souhlasí s 
tvrzením o šikovných řemeslnících. 
„I já mám své zákazníky, pracuji u 

nich např. na chatách a chalupách. 
Jsem živnostník, otáčím se celý rok 
a objednávky přijímám tak, abych 
neměl prodlevy, ale zároveň vše 
stíhal. Je pak na rozhodnutí zákaz-
níka, zda mu vyhovuje čas realizace 
zakázky.“
V jednom člověku se však nedají 

veškeré práce zvládnout, proto i 
pan Notek má kolem sebe svůj ko-

lektiv, který podle potřeby doplňu-
je. Úkolem zedníka je provádění 
zednických prací, ty  však v sobě 
zahrnují více činností např. rekon-
strukce koupelen, drobné i rozsáh-
lejší zednické opravy, stavební prá-
ce, sádrokartonářské práce a někdy 
také demoliční práce.

ŠIKOVNÝ ZEDNÍK MÁ SVÉ MÍSTO NA TRHU JISTÉ
Svaz podnikatelů ve stavebnictví už delší čas upozorňuje na vážný 
úbytek řemeslnického dorostu. To, že je nedostatek zedníků, 
obkladačů, tesařů či pokrývačů (těch kvalitních, zručných a 
kvalifikovaných), že je po nich neustálá poptávka, však dobře vědí 
firmy i běžní zákazníci. Generace zkušených zedníků zestárla a 
ta nová se teprve hledá a tvoří. Není výjimkou, že když poznáte 
řemeslníka, který se vám osvědčí, tak ho začnete považovat za 
„svého“.

„Práce mne stále baví, vidím totiž 
za sebou výsledky a těší mne, když 
je zákazník spokojený. A také 
pozoruji, že zákazníci si více cení 
kvality a přístupu řemeslníka. 
Přicházejí totiž na to, že levná cena 
a rychlá práce nerovná se většinou 
požadovanému výsledku. Navíc 
nevyučený, byť levný amatér, 
dokáže napáchat spoustu škod; 
stížností na takovou práci slyšíme 
stále dost a velmi často jsme 
žádáni právě o předělávky nebo 
nápravu předchozího 
„řemeslnického“ zásahu. Ale i to 
k životu patří, doufejme, že se to 
s další generací změní  k lepšímu.“

Zednické 
a obkladačské práce
Michal Notek 
Sluštice 
Telefon: 603 598 809 

Sdružení Srdíčko existuje již 20 let a 18.  3. po-
řádá již tradiční setkání vozíčkářů. Zváni jsou 
všichni – handicapovaní, zdraví, dospělí i děti. 
Připravena je dobrá zábava,  hudba i tanec.  
Zakladatelkou Srdíčka je Vlasta Moravcová, 
která vyniká velkým soucitem, otevřeností, 
schopností komunikovat s lidmi a neohroženos-
tí, která jí vydržela až dodnes.    
Slavnostní  Akademie SKC již po dvanácté. 
To to letí!
24. 3. v 15 hod. se koná Akademie SKC. Těšit 

se můžete na představení nejrůznějších kroužků 
a kurzů, které SKC pořádá. Bohužel se do mo-
derní ondřejovské tělocvičny nevejdou všechny. 
Představí se kroužky hry na kytaru, rokenrol, 
balet, Taekwon-Do, Parkour&Freerun (tzv. 

Hopsáci), Rope Skipping (švihadla), muzikál, 
karate a sebeobrana. I předškoláci se letos hlásí 
o slovo a nově vystoupí děti z kurzů z MOMMY-
TIME a opětovně z MŠ v Ondřejově. 
Moc si vážíme práce všech, kteří věnují nemálo 

času přípravám na Akademii. Proč vlastně? Pro 

vystupující je Akademie motivací –  ukázat, co se 

během roku naučili. Pro rodiče je radostí vidět ze-

jména svoje děti, ale i získat přehled, kam je mož-

né pravidelným tréninkem dojít. Ostatní diváci 

se mohou inspirovat při výběru kurzů pro své děti 

nebo i pro sebe.  SKC se může prezentovat téměř 

60 lekcemi týdně s účastí kolem 600 osob od před-

školáků až po 70+. 

Těšíme se na vaši návštěvu

Bohumila Řešátková

SKC Ondřejov zve na jógu, slavnostní akademii 
a na ples vozíčkářů
Zájem o různé formy jógových cvičení stále roste, a tak samozřejmě i naše centrum rozšiřuje 
svoji nabídku už na 8 kurzů týdně. K pěti stávajícím kurzům jógy (pondělí s Ditou Fuchsovou 
od 20 hod. powerjóga, v úterý s Jolanou Soukupovou od 17.30 a 19.15 hod hathajóga, v neděli 
s Olgou Šípkovou jóga od 17 a 18.30 hod.) přibyly od 1. března 3 nové kurzy s lektorkou Luc-
kou Marešovou. Ve středu od 19.30 hod. powerjóga vhodná i pro začátečníky a ve čtvrtek od 
9.30 hod. zdravé cvičení s prvky jógy a od 10.45 hod. „polední“ powerjóga.  
Proč právě jóga oslovuje? V dnešním uspěchaném světě dokáže kromě blahodárného cvičení, 
které prospívá tělesné kondici, přinést i celkové zklidnění a pohlazení na duši. Všechny naše 
lektorky mají tu nejvyšší kvalifikaci a osobní přístup k účastníkům, mezi kterými stále více 
přibývají i muži. Na stránkách www.skcvondrejove.cz se dozvíte více o obsahu i lektorech.
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Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly, 
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

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

 Ing. Monika Žilková 
Animace škol 
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 OP zaměstnanost
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu 

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

 Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena 
pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. 
Schůzky po telefonické domluvě.

Držitelé značky ZÁPRAŽÍ 
originální produkt®

Přehlídka certifikovaných koordinátorem MAS Říčansko. 
Držitele sdružuje Asociace regionální značek 
(www.regionalni-znacky.cz)

Levandulové panenky – Ludmila Eismanová
 Značku Zápraží pro své panenky jsem získala již v roce 2012  a výhodou 

je možnost prezentace a účast na akcích pořádaných MAS Říčansko. 
 Nejvíce mě baví kontakt s lidmi při prodeji ve stánku, jejich reakce, ra-

dost a nadšení nad mojí prací.
 Své levandulové výrobky dodávám do Galanterie v Říčanech, na zámek 

Berchtold v Kunicích, do Infocentra v Mnichovicích. Mám své výrobky 
dokonce v obchůdku ve Zlaté uličce na Pražském Hradě nebo v Českém 
Krumlově.

 Překvapují mě dotazy na Levandulové panáčky – kluky. Párkrát jsem 
to zkoušela, ale panenky jsou variabilnější a mám k nim lepší vztah, víc si 
mohu pohrát.

 V poslední době jsem si pohrála se ztvárněním Bílé a Černé paní, na přá-
ní pro odběratele. Zkouším trochu jiné šatičky a slamáčky. Už se těším na 
letošní jarní Festival řemesel 21.4.2018 v Říčanech, kde opět budu své pa-
nenky prodávat. 

Ručně malované oděvní doplňky z hedvábí 
– Miroslava Jeníčková 

 Regionální značku Zápraží jsem získala již v roce 2012 a jednoznačně je 
pro mne přínosem. Mohu využívat podpory MAS Říčansko. Otevřely se mi 
další možnosti od zapůjčení prodejního stánku přes propagaci v katalogu 
certifikovaných výrobců až po prezentaci mého zboží na webových strán-
kách regionální značky. Díky jim mne vyhledala řada zákazníků včetně fi-
rem, např. Povodí Moravy.

 Malba na hedvábí je pro mne spojením koníčku a podnikání. Přináší mi 
relax, svobodu, radost. Každý výrobek je malé dobrodružství, kdy s napě-
tím sleduji reakci barev v očekávání konečného výsledku.

 Své výrobky nabízím v Galerii 18 v Říčanech, Galerii Kotrč ve Velkých 
Popovicích, na zámku Berchtold, mimo náš region např. v Luhačovicích 
nebo Uherském Brodě. Moje prodejní galerie najdete samozřejmě také na 
slovenském portálu www.sashe.sk/jena.silk.

 Něco nečekaného? To když mě „objevil“ na stránkách regionální značky 
krajský úřad, zazvonil telefon a já získala zakázku na zhotovení daru pro 
prezidenta ČR a první dámu a následně pak i na další kusy pro oficiální 
návštěvy SČ kraje.

 Stále zkouším něco nového, momentálně je to speciální akvarelová tech-
nika za použití přípravku z mořské řasy pro zahuštění barev. Tato technika 
mi otevírá nové možnosti do budoucna a já se na ně velmi těším.

 Nahlédnout můžete na www.fler.cz/jena, www.simira.cz/jena

Zprávy z MASky  

 
 

     

Individuální  př ístup nn Designové prostředí

VISION by TAWAN
Říčany u Prahy

Černokostelecká 616/45b
T  607 025 053

www.vision-salon.cz

NOVINKA V ČR
Řasy VISION LASHES
Pouze v salonu VISION by TAWAN

Rozšířili jsme 
prostory salonu. 
Hledáme kadeřníky 
a kadeřnice.

Více na krejci@tawan.cz 
nebo 777 903 210.

Až 40.000Kč
měsíčně! 
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 15. 2. 2018 zasedl Programový výbor MAS Říčansko, který schválil vý-
běr projektů k podpoře z vyhlášené výzvy OP Zaměstnanost na podporu 
rozvoje sociálních služeb a sociálního začleňování. Ze šesti přijatých 
projektů byly hodnotící komisí schváleny 4 žádosti a dvě byly zamítnuty. 
Programový výbor jejich hodnocení potvrdil. Na Říčansku budou realizo-
vat rozvoj sociálních služeb z výzvy MASky tyto subjekty: ENVERO, z.s.; 
Cesta integrace, o.p.s.; Komunitní centrum Říčany, o.p.s. a Terapeutické 
centrum Modré dveře, z.ú.

 Příjem projektů do další vyhlášené výzvy MAS z OP Zaměstnanost na 
podporu sladění rodinného a pracovního života bude od 12. 3. do 11. 4. 
2018. Výzva je zaměřena na podporu dětských skupin a vzdělávání peču-
jících osob. MAS uvolnila na tuto výzvu 2 125 662,50 Kč, projekty můžou 
být v minimální výši 400 tis. až do 1,9 mil. Kč. Kontaktní osoby pro tuto 
výzvu naleznete na webu MAS.

 Výběrová komise zasedla dne 27. 2. 2018 k hodnocení přijatých pro-
jektů do výzvy IROP. Hodnotila celkem 9 projektů zaměřených na in-
vestice do škol, sociálních služeb a Sborů dobrovolných hasičů. Jejich 
výběr schválí ke konci března rozhodující orgán MAS (Programový 
výbor), o výsledku bude MAS informovat prostřednictvím svých www 
stránek. Žadatelé budou vyrozuměni interní depeší v systému ISKP 
14+. Hodnotící komise přijatých projektů IROP proběhla za přítom-
nosti pracovníků z Centra pro regionální rozvoj. Ti se zaměřili přede-
vším na kontrolu, zda MAS dodržuje nastavené postupy, transparent-
nost a není porušován Etický kodex členů hodnotící komise. Fyzicky 
se na místě kontrolovalo také proškolení členů komise k vyhlášeným 
výzvám IROP. Zda MASka obstála, zatím nevíme. Z jednání nám bude 
zaslán zápis s případným doporučením, co v dalších výzvách a jejich 
hodnocení vylepšit. 

 Projekt „Komunitní plán sociálních služeb na Říčansku“ má první utvo-
řené pracovní skupiny z celého území. Jsme rádi, že spousta lidí není lho-
stejná a podílí se s námi ve svém volném čase na rozvoji sociálních služeb.

 Blíží se další výzvy IROP a PRV. Čekáme na jejich schválení, ať můžeme 
vyhlásit termíny pro příjem projektů. Předchází tomu, bohužel, opětovné 
schválení nastavených Interních postupů pro MAS, kde došlo ke změně 
celé struktury formuláře.

 Z IROP MAS podpoří opětovně infrastrukturu škol a nově zázemí pro 
sociální podnikání. Novinkou je také podpora zaměřená na rozvoj pamá-
tek UNESCO a podpora deinstitucionalizace psychiatrické péče. Nejen 

Projekty přijaté do výzev IROP a hodnocené dne 27. 2. 2018

pro obce je možné podávat záměry na rozvoj bezpečnosti dopravy a cyk-
lodopravy, např. stezky a jízdní pruhy pro cyklisty, samostatné chodníky, 
stezky pro pěší, chodníky a pásy pro chodce jako součást silnice nebo míst-
ní komunikace, podchody, lávky, autobusové zastávky, dopravní značení, 
veřejné osvětlení a další prvky v souvislosti s bezpečností dopravy. 

 Do výzvy Programu rozvoje venkova MAS uvolní všechny Fiche, které 
má ve svém strategickém dokumentu: 1. Investice do zemědělských podni-
ků, 2. Investice do nezemědělské činnosti, 3. Lesnická technologie, 4. Les-
nická infrastruktura, 5. Zemědělská infrastruktura. Podrobnosti naleznete 
po schválení výzvy ze strany SZIF na webu MAS.

 Koncem února proběhlo volební setkání středočeských místních akčních 
skupin. Novým předsedou po rezignaci pana Václava Pošmurného z Posá-
zaví se stala předsednickou MAS středočeských místních akčních skupin 
MAS Pošembeří a její ředitel Miloslav Oliva. Věříme, že nové vedení bude 
prosazovat práci MAS a hájit jejich zájmy i na úrovni Národní sítě ČR.  
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11.03.  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

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

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

dětského oblečení
JARNÍ  BAZÁREK  

burzakolovraty@seznam.cz

SOBOTA  17. 3. 2018  9.00–18.00
PRODEJ:

Jarní a letní oblečení, obuv, 
                       sportovní potřeby, hračky, kojenecké 
                                                              potřeby, těhotenské oblečení

Do našeho kolektivu Oáza Říčany hledáme 
usměvavého a spolehlivého kolegu nebo 

kolegyni na pozici číšník/servírka na HPP. 
Bližší info na tel.: 731 192 109.

                                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 administrativních úkonů při změně tarifu elektřiny.

Kontakt: Verdeon s. r. o., Doubravčice, tel.: 603 175 915, 
email: vzduchotechnika@volny.cz, www.verdeon.cz

BAZAR JARO - LÉTO ZŠ Strančice, Revoluční 170

Příjem věcí k prodeji                           – pátek 13. 4.  16 -19 h
Prodej                                – sobota 14. 4.  14 -17 h
Výplata a výdej neprodaných věcí – neděle 15. 4.  15 -16 h

 Při nákupu se o vaše děti se postaráme v dětském koutku. Do prodeje 
přijímáme dětské (0-16 let) jarní a letní oblečení, boty, sportovní (a jiné) 
potřeby, kola, kočárky, hračky, knížky, těhotenské oblečení apod. 

 Pořádá RC Lodička – www.rclodicka.eu a ZŠ Strančice. 
 Kontakt:  Jana Dočkalová, e-mail: janaj@seznam.cz, tel.: 603 735 987, 

Michaela Hupcejová, e-mail: hupcejova@rclodicka.eu, tel.: 732 161 706.

Večer scénického čtení při svíčkách 27. března
Účinkuje Lukáš Hejlík
Divadlo U22 v Uhříněvsi připravilo projekt Projekt LiStOVáNí – cyklus 
scénických čtení. Má za úkol představovat zajímavé, aktuální knihy, 
které se objevují na trhu. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených 
pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, 
začátkem a koncem. Nenechte si ujít v úterý 27. 3. ve 20:00 hodin 
scénické čtení Lukáše Hejlíka knihy Co by můj syn měl vědět o světě 
autora Fredrika Backmana.
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Již za

990 Kč369 V případě využití akce 
HYUNDAI Startovné

úsporné a silné turbomotory T-GDI vrchol kvality podložen
5letou zárukou bez omezení

limitovaná  edice Best of Czech s bohatou výbavou:
• 16″ litá kola • bluetooth + multifunkční volant
• tempomat • parkovací senzory a další

asistenční systémy Hyundai SmartSense™ 
(FCA, LKA, DAW, HBA) již v základní výbavě

zavazadlový prostor 450 ‒ 1351 litrů

Elegance, prostor
a praktičnost.
První český fastback.

Nový Hyundai i30 Fastback – kombinovaná spotřeba: 5,2–5,7 l/100km, emise CO2

Nejvyšší ocenění 
bezpečnosti 

Důkaz
absolutní kvality 

Národní cena kvality 
České republiky

Pomůžeme Vám zbavit se zlozvyku kupovat horší 

Získejte navíc Startovné 30 000 Kč – dodatečný 
bonus při výkupu Vašeho ojetého vozu. Vždyť pouze 
Vám Hyundai nabízí:

.ukseč v yzov íšjěntilavkjeN  | 1

.íntatso žen zův íšpel ydžV  | 2

 itsončepzeb ňevorú íššyvjen A  | 3

Více na www.hyundai.cz/startovne  

Lenner Motors s. r. o.

+420 601 313 684  / www.lennermotors.cz
Černokostelecká 2096/16, 251 01, Říčany
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 Začněme od začátku. Kdy se zro-
dil Váš obdiv a vášeň pro auta?
To je spousta let, už jako malému 

klukovi se mi líbila auta a lákalo 
mne vše, co mělo kola. S kamarády 
jsme si třeba vyrobili dřevěné káry a 
závodili na nich! 

Dnes pracujete s vozy Hyundai. 
Jak je to dlouho a proč jste se 
rozhodl právě pro tuto značku? 
S vozy Hyundai pracuji necelé dva 

roky. Obchodní spojení jsem zvolil 
po důkladném promyšlení a roz-
hodla ta skutečnost, že Hyundai je 
dnes značkou domácí a navíc s vel-
kou dynamikou vývoje všech mode-
lů. A proč Hyundai doporučuji? Z 
mnoha důvodů. Ale především jde 
o  auta velmi kvalitní, s atraktivním 
designem, bohatou základní výba-
vou; a to vše za super cenu. 

O jaká auta mají zákazníci 
největší zájem? A mění se časem 
jejich požadavky?
Největší zájem je jednoznačně o 

rodinné vozy!  Jsme národ chatařů 
a kutilů, tudíž prodejům dominu-
je verze ix20, i30 kombi a hned za 
nimi Tucson ze segmentu SUV. Po-
žadavky klientů se mění neustále. 
Lidé dříve více preferovali vozidla 
segmentu MPV, zato v dnešní době 
se ubírá spíše směrem do SUV.  Je 
to záležitost bezpečnosti a komfor-
tu jízdy.

Pozorujete odlišné preferenční 
požadavky českých zákazníků a 
těch v zahraničí resp. má český 
trh svá specifika?
Ano, jak jsem již řekl, požadavky 

Čechů jsou rozdílné od těch za-
hraničních. Tam se spíše prodávají 
menší vozidla typu sedan či liftback 
zato v Čechách je to z 80 procent 
verze kombi. V Čechách ještě větši-
na lidí upřednostňuje auto vlastnit, 
kdežto u našich sousedů již začínají 

převládat dlouhodobé pronájmy v 
podobě operativních leasingů.

Pojďme k aktuální nabídce. Jaké 
jsou u Vás nejnovější modely?
Ten nejnovější, který nabízíme, 

je ze segmentu B SUV Hyundai 
Kona. Jde o zcela nový model znač-
ky. V polovině minulého roku jsme 
zahájili prodej již třetí generace i30, 
kterou nabízíme ve třech varian-
tách jako sedan, kombi a fastback; 
všechny modely jsou tuzemské 
výroby a mají mimořádně vysokou 
kvalitu.

Velkým trendem dnešní společ-
nosti se stávají hybridní automo-
bily – má Hyundai i tento typ ve 
svém programu? 
Samozřejmě, značka Hyundai ne-

zaostává ani v trendu elektromobi-
lity. Zařadili jsme se s vozem Ioniq 
k těm, kteří tyto automobily nabí-
zejí, již před více než rokem. Ioniq 
se vyrábí hned ve třech variantách: 
Hybrid, Plugin a Electric. 
Hybrid je vybaven benzínovým 

motorem doplněným o elektromo-
tor. Plugin je elektromobil, který 
má záložní benzínový zdroj. Třetí 
verze je čistý elektromobil. V polo-
vině tohoto roku dorazí další elek-
tromobil, tentokrát z řady B SUV 
Hyundai Kona. 
Tento vůz by měl disponovat 

dojezdem až 500 km. Budouc-
nost v elektromobilech jistě je. 
Velká města, která mají problém 
se smogem, začínají různými 
způsoby podporovat elektromo-
bily, ať už dotacemi či neomeze-
ným bezplatným parkováním. 
Na dálnice a delší trasy se však vozi-
dla zatím moc nehodí; kvůli nízké-
mu dojezdu a malé infrastruktuře 
dobíjecích stanic.

Nabízíte nejen testovací jízdy, ale 
také zprostředkování krátkodo-

bého pronájmu vozidel. Využíva-
jí zákazníci této možnosti?
Ano máme své zájemce. Kromě 

standardních finančních produktů 
nabízíme již zmíněné krátkodo-
bé, ale také dlouhodobé pronájmy 
všech modelů s kompletním servi-
sem. Každý zákazník má u nás 
zároveň zajištěnou mobilitu při 
servisování svého vozu zapůjčením 
adekvátního modelu. To je velmi 
využívaná a žádaná služba.

A jaké další služby na zákazníky 
u Vás čekají?
Mimo prodej, servis a půjčovnu 

nabízíme také služby našeho my-
cího centra. Disponujeme třemi 
boxy ručního mytí a zákazník má 
možnost si vybrat z velké škály my-
cích programů, od toho základního 
až po mokré tepování s ošetřením 
laku keramickým voskem. Dále 
provozujeme značkový autobazar 
H Promise, kde nabízíme předvá-
děcí a referenční vozy všech kate-
gorií za velmi příznivé ceny.

Začátek roku a zvláště pak jaro 
bývá často ve znamení různých 

aktivit. Co připravujete na toto 
období? 
Snažíme se jít s naší značkou  

a službami přímo mezi lidi. Na jaro 
chystáme mnoho akcí jak u nás na 
provozovně, tak i mimo ni. 
V březnu nás čekají Dny otevře-

ných dveří, v dubnu se účastníme 
pálení čarodějnic a v květnu plá-
nujeme už druhým rokem účast 
na Prvomájových slavnostech ve 
Vlašimi. Aktivní však budeme po 
celý rok!

ŽIVOTNÍ VÝHROU JE, když vás práce 
baví a naplňuje

Úspěchy značky Hyundai jsou nepřehlédnutelné a tak jsme 
si o autech, zákaznících i jejich požadavcích povídali s Jiřím 
Lennerem, majitelem říčanské společnosti Lenner Motors, 
s.r.o., autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.

Jiří Lenner – majitel říčanské 
společnosti Lenner Motors, 
s.r.o., která je autorizovaným 
prodejcem vozů Hyundai



ZAPRAZI.EU | 1918 | ZAPRAZI.EU

„Vize a představy zakladatele 
společnosti naplňujeme do-
dnes,“ říká jednatel společnosti 
a pravnuk jejího zakladatele 
Jaroslav Horák.

Předměřická mouka je zárukou 
tradice a kvality. PEČTE S NÁMI
Společnost Mlýny J. Voženílek z Předměřic nad Labem 
patří mezi největší výrobce mlýnských výrobků v zemi. 
K tomu si zakládá také na více než stoleté tradici a kvalitní 
nebělené mouce s přirozenou barvou a typickou vůní.

Můžete stručně představit vaši 
firmu?
Jsme česká rodinná společnost  

s více než stoletou tradicí a největší 
producent mouky v regionu. Můj 
pradědeček a zakladatel firmy Jo-
sef Voženílek byl v oboru mlynář-
ství vizionářem a jeho vize a před-
stavy naplňujeme dodnes.
Čím je mouka z Předměřic cha-
rakteristická?
Mouka s naším logem je v duchu 

rodinné tradice vždy čistě přírod-
ním produktem bez chemických 
aditiv a různých zlepšovadel. 
Jedině špičková švýcarská mo-

derní technologie značky Buhler 
ve spojení s vysokokapacitním si-
lem nám umožňuje celoročně vy-
rábět mouku se stabilní kvalitou.  
A v tom je základ spokojenosti 

našich odběratelů, kteří oceňují 
právě mouku bez výkyvů a změn  
v kvalitě.
Kdo jsou vaši dodavatelé?
Přednostně spolupracujeme  

s producenty kvalitního obilí z na-
šeho regionu. Obilí podrobujeme 
důkladné kontrole v naší moderně 
vybavené laboratoři. Díky tomu 
splňuje široká škála druhů pšenič-
né a žitné mouky veškeré nároky 
všech výrobců moučných výrobků 
a dobrot.
V jakém balení vaši zákazníci 
mouku odebírat?
Velikost balení mouky maximálně 

přizpůsobujeme jejich potřebám. 
Nově spouštíme balicí linku na 15 
a 25 kilogramů mouky do ventilo-
vých pytlů. 
Kromě snadné manipulace bez 

dřiny umožňují tyto obaly svým 
pevným tvarem maximální využití 
skladových prostor a minimalizují 
prašnost.

Jaké další no-
vinky chystáte? 
V letošním roce 
startujeme vý-
znamný a roz-
sáhlý projekt 
realizace nového systému 
nakládky krmných produktů. Zvý-
šená skladovací kapacita, rychlost, 
snadnost a variabilita nakládky 
krmných produktů bude spuštěna  
v polovině roku 2019. Vloni jsme 
též zahájili úzkou spolupráci s vě-
deckými týmy na vysokých školách 
na rozvíjení možnosti zavedení 
nových technologických směrů  
a trendů. Tuto novou spolupráci 
chápeme jako významný vklad do 
naší budoucnosti.
Jak se vám daří realizovat investi-
ce do modernizace výroby?
Velmi rozsáhlé investice by v tom-

to tempu nebyly možné bez pod-
pory systému dotací především  
z projektu Podpory rozvoje venkova.

Zakladatel firmy Josef Voženílek 

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK VÁS VÍTÁ V NOVÉ SEZÓNĚ
Během března u nás naleznete vše potřebné pro vaše zahrady, terasy či balkóny. Vybírat tak můžete nejen 
z doplňkového sortimentu (hnojiva, substráty, postřiky, semena, květináče apod.), ale především z naší aktuální 
jarní nabídky:
macešky, petrklíče v mnoha barevných variacích a za výhodné ceny
rychlené cibuloviny a hlíznaté rostliny
semena, sadba česneku a cibule sečky
první druhy ovocných stromků pro jarní výsadbu

NEZAPOMEŇTE NA VELIKONOČNÍ SVÁTKY A JARNÍ VÝZDOBU
S nástupem jara u nás opět můžete zakoupit čerstvé ryby! 
Přijďte si vybrat.

Louňovice
u silnice Kutnohorská (na první hrázi)
PO-SO 9 až 17 hod.
NE 9 až 12 hod.
tel.: 606 494 939, 723 516 513

 „Předem bych chtěl poděkovat všem našim stálým zákazníkům za přízeň,“ 

říká pan Medřický. „Vsadili jsme na kvalitu, na vlastní výrobu a na spoluprá-

ci s osvědčenými dodavateli. Těší nás, že to lidé oceňují.“

Masové rolády
Připravíme pro vás „pláty“ na rolády z kuřecího, krůtího, vepřového či ho-

vězího masa. Stačí si jen ukázat, z jakého masa si roládu přejete… Dále pro 
vás máme nabídku jehněčího masa, kuřat z českých chovů a také kachny, 
husy a oblíbené krůtí maso. 
Naši specialitou je ochucené sekané maso. Z této směsi vytvoříte 
báječnou sekanou nebo ji můžete použít na nádivky. 
Samozřejmě nebude chybět uzené maso, naše domácí jitrnice, jelita, vin-

ná klobása a především naše šunka, kterou vyrábíme podle osvědčeného 
receptu. 
Jako překvapení jsme pro vás připravili dárkovou šunku od českého 
výrobce ve tvaru zajíce a vejce.

Křehké jehněčí, masové 
rolády, domácí šunka 
a sekané maso do nádivky...

MNICHOVICKÉ ŘEZNICTVÍ, Petr Medřický, 
Masarykovo náměstí 31, Mnichovice, 
tel.: 731 005 726 
Otevřeno: PO 7.30 až 13.00 hod. 
ÚT-PÁ 7.30 až 17.00 hod., SO 7.30 až 12.00 hod.

O Velikonocích si rádi pochutnáváme na tradičních dobrotách – jako 
je nádivka s mladými kopřivami, lahodná masová roláda, křehké jeh-
něčí či dozlatova propečená kachna. Zárukou, že se slavnostní oběd 
povede, je kvalitní maso. A to zaručeně najdete v MNICHOVICKÉM 
ŘEZNICTVÍ na náměstí v Mnichovicích.

VWR International s.r.o. je globálním 
distributorem laboratorního vybavení 

s celosvětovým obratem přes 4,5 miliardy 
USD 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 https://cz.vwr.com 

Nabízíme práci, která vás 
bude bavit! 

Referent/ka zákaznického servisu s AJ
Účetní – vedoucí týmu

Administrátor /ka faktur

Do nově vzniklého provozu hledáme 
posily na pozice: 

Vedoucí skladu s AJ
Operátor/ka balení
Operátor/ka skladu
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Taneční škola TWIST Říčany působí také 
v SKC Ondřejov. Malé tanečnice rokenrolu 
od čtyř let až po školačky navštěvují oddíly 
Stars a Jungles. 
 
V  SKC  Ondřejov si mohou holčičky užít 
zábavu, zdravý pohyb, ale také si zasoutěžit a 
zkusit profesionální přípravu! Už v dubnu se 
chystají formace Jungles  a Stars na mezinárodní 
soutěže. Ondřejovské trenérky –  mimochodem  
samotné jsou mistryněmi světa – rády předávají 
svoje umění dalším. 
Vedoucí pobočky v Ondřejově Bc. Lucie 
Mášová dodává:  „Vidět rozzářené dívenky, 
které baví především samotný trénink, je velmi 
povzbuzující do další práce. Možná je to víc, než 
medaile ze soutěží. A když se někomu nedaří, 
nevadí, snažíme se to v klidu naučit – nechceme 
děti nutit do výkonu za každou cenu.“ 

Rokenrol předávají dětem i Tereza Malá a stále 
tanečně aktivní Veronika Kajuková. Těší nás, že 
všechny trenérky jsou u dětí velmi oblíbené.

Sjednejte výhodné spoření se státní podporou také dětem.

generali.cz

Výhodné spoření

pro vaše děti

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.

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

Taneční škola Twist - záruka kvality!

Přijďte si nezávazně vyzkoušet 
trénink v SKC Ondřejov. Tréninky 
bývají ve středu a v pátek vždy 
(podle skupin) od 15.00 do 16.30 
hodin. Více se dočtete 
na www.tstwist.cz 

Jak je to s důležitostí osob ve 
vzdělávacím a výchovném procesu? 
Na prvním místě jsou rodiče a rodina 
je tím určujícím prostředím 
k dobrému rozvoji dítěte. Nejen proto, 
že do tří let v ní dítě tráví většinu 
svého času, ale i proto, že role rodičů 
v celém našem životě je jedinečná, 
záleží nám na jejich názoru, radíme se 
s nimi. Předškolní a mladší školní věk 
je doba, která je zásadní pro vytvoření 
dobrého vztahu mezi rodiči a jejich 
dětmi.

Projekt, jehož součástí se stala i naše mateřská 
škola v Petříkově u Velkých Popovic, je založen  
na úzké spolupráci s rodiči a klade důraz na roli 
rodiny. S touto motivací jsme téměř před deseti 
lety založili soukromou neziskovou školku. Náš 
projekt zaujal i další rodiče a díky nim stále roste. 
Dnes už na naši školku navazuje základní škola 
Navis v Dobřejovicích, která má i druhý stupeň.
Dobrá komunikace mezi školou a rodinou je 

základem úspěchu. Dospělí okolo dítěte musí 
táhnout za jeden provaz a domluvit se na tom, 
jakým směrem. Proto je třeba najít společný čas, 
kdy se sejdou  oba rodiče a pedagog ze školky. 
Není to chvilka při předávání v šatně, to lze ře-

šit různé provozní věci. Vážnější témata je dobré 
probrat v klidu a za zavřenými dveřmi.
Pro tato setkání se u nás ve školce vžilo ozna-

čení tutoriální setkaní neboli tutoring. Je to od-
vozeno z anglického slova tutor, jehož význam 
lze přiblížit slovem průvodce. Tutor je ten, který 
sleduje pokroky dítěte, mluví s ním nad rámec 
běžné pedagogické činnosti a také se pravidelně 
setkává s rodiči. Výstupem tohoto setkání jsou 
konkrétní kroky, jak pomoci dítěti, aby se co nej-
lépe rozvíjelo.
Rodičovská láska je nenahraditelná a žádná 

instituce, ani ta naše, nemůže rodiče zastoupit  
v jejich důležité roli. Nicméně můžeme jim s vý-
chovou jejich dětí pomoci a poskytnout jim no-
vou inspiraci. 

NA PRVNÍM MÍSTĚ JSOU RODIČE

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

Nikdy nebudeme litovat času, který věnuje-
me dětem. Naše děti se nestanou dospělými 
tehdy, když vyrostou a budou  schopné se 
postarat samy o sebe. Skutečně dospějí 
tehdy, až se dokážou postarat o někoho 
jiného a budou to i chtít. A k tomu jim 
společně chceme pomáhat dorůst.

Plánujete dětskou oslavu a dochází vám inspirace?  Pro vaše děti 
kompletně naplánujeme nezapomenutelnou narozeninovou oslavu 
plnou zábavy a nových zážitků.
Můžete si vybrat, kde oslavu uspořádáte: v zámecké zahradě pod stanem 
(kapacita: 30 – 50 osob),  v Green místnosti ve Sport centru (kapacita: 20 
osob), nebo v zámeckém sále (kapacita: 30 – 40 osob).
Zámecká restaurace Kouzelná zahrada připravuje pro dětské oslavy jen 
to nejlepší. Oblíbené jsou kuřecí miniřízečky s hranolkami, zeleninové 
proužky s dipem, čokoládová fontána, ovoce. Dort můžete mít vlastní.
Program zajistí profesionální animátor. Těšit se můžete na diskotéku, hry, 
soutěže, dílničky, facepainting a také na prohlídku Dětského ráje a zámku. 
K dispozici je dopravní hřiště s možností zapůjčení vozítek. Děti si mohou 
vyzkoušet sportovní aktivity: indoor golf, tenis, fotbal, fotbalgolf, střelnici.

DISCO OLDIES NA ZÁMKU
Přijďte se pobavit a zatančit si NA ZÁMEK BERCHTOLD
Hrajeme písničky na vaše přání nejen z 80. a 90. let. Diskotéky se konají 
2. 3. (bez vstupného), 16. 3. a  30. 3. od 20 hod.
LETNÍ TENISOVÉ KEMPY VE SPORT CENTRU  pro děti od 6 let
Termíny: 9. – 13. 7. pouze dopoledne, 23. – 27. 7., 13. – 17. 8., 27. – 31. 8.
Přihlašovat děti můžete již nyní! te
CELOROČNÍ VSTUPENKY pro rodiny
Pro pravidelní návštěvníky Dětského ráje jsou k dispozici celoroční rodin-
né vstupenky, které se vztahují i na veřejné rodinné akce. Cena celoroční 
vstupenky je pro 2 dospělé osoby a 2 děti pouhých 1 000 Kč, takže se již 
druhá návštěva vyplatí.

Narozeninové oslavy 
a letní tenisové kempy

Pro vaše děti uspořádáme nezapomenutelnou narozeninovou oslavu.
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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 majite-
lem nabízených nemovitostí. Do jejich portfolia 
patří např. Tančící dům, obchodní dům Kotva, 
Dům módy a mnoho dalších budov po celé Pra-
ze. 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 praž-
skou Uhříněvsí a zároveň také spojnicí s neda-

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 ob-
jekt s výtahem a non-stop recepcí s možností 
využití, kancelářských, skladových, ale i komerč-
ních prostor, kde je možné realizovat atraktivní 
showroom. 
Veškerá občanská vybavenost je v okolí, autobu-
sová zastávka přímo u budovy (10 min na met-
ro), vlakem je to do centra 20 minut, pro parko-
vání aut jsou pak určeny také podzemní garáže. 

 V současné době PSN nabízí za výhodných 
cenových podmínek jednotlivé prostory v tom-
to objektu, který je v  oblasti bezkonkurenční: 
svou polohou, řešením a celkovým stavem 
představuje vhodné místo pro vaše podnikání.   

S PROFESIONALITOU 
se na realitním trhu neztratíte

 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

Administrativní budova

UHŘÍNĚVES
Pronájem kanceláří
Čtyřpatrová budova s výtahem nabízí kancelářské prostory 
od 20 m2 do 800 m2. K dispozici je rovněž recepce. Přímo u domu 
se nachází autobusová zastávka Na Vrchách, odkud se dostanete 
za 10 minut na metro C/Háje. Na Hlavním nádraží jste vlakem 
za cca a 20 minut. Pro parkování můžete využít podzemní garáže. 

605 083 611

  Společnost Zeppelin CZ má s dodávkami tech-
niky pro hasičské sbory dlouholeté zkušenosti. 
Největší zastoupení značky Cat® v červeném laku 
najdeme na severu Moravy, v garážích specializo-
vaného útvaru HZS v Hlučíně, který vlastní pět 
hasičských speciálů Caterpillar, mimo jiné i pan-
céřovaný pásový nakladač Cat® 973D. Nejno-
vější energocentrum s typovým označením KEC 
400 bude sloužit k zásahům v Olomouckém kraji. 
Pojďme se podívat, co všechno toto zařízení umí a 
jak je vybavené.  

Elektřina na povel 
O tom, že pořídit si vlastní energo-centrum se 

vyplatí, se olomoučtí hasiči přesvědčili v rám-
ci naplánovaného cvičení Power Outage v roce 
2015, kdy byl simulován výpadek proudu na 
transformátoru ve velínu elektro rozvodny vyso-
kého napětí. K zásahu byl tehdy povolán mobilní 
kontejnerový dieselagregát o výkonu 250 kVA, 
který byl přivezen ze vzdálené stanice Ostrava - 
Zábřeh. Aby se v budoucnu nemusela převážet 
technika na takovou vzdálenost, bylo rozhodnu-
to pořídit do Olomouce vlastní energocentrum, 
schopné v případě výpadku proudu zásobovat 
klíčové objekty elektrickou energií. Při výběru 
dodavatele byly rozhodující zkušenosti i technic-
ká vyspělost řešení. Tyto předpoklady do puntíku 
splňuje divize Energetické systémy Zeppelin CZ.  

Energocentrum KEC 400 je mobilní záložní 
zdroj v technologickém kontejneru, který 
je možné pomocí jednoramenného podélně 
uloženého háku přepravovat na standardním 
kontejnerovém nosiči. 

Konstrukce umožňuje i manipulaci pomocí 
jeřábu nebo vrtulníku a pro tyto účely je opat-
řena horními rohovými prvky s kotevními body. 
Uvnitř kontejneru pracuje dieselagregát s moto-
rem Cat® C13, který dává výkon 450 kVA. 
V kontejneru dále najdeme celou řadu prvků dle 

specifických požadavků HZS, jako je například 
elektrické čerpadlo (24 V) na pohonné hmoty, 
ruční svítilnu Survivor ATEX s nabíječkou, lé-
kárničku, sadu zámečnického nářadí, chrániče 
sluchu nebo elektrikářskou sadu. Kontejnerové 
provedení i speciální uložení dovoluje hasičům 
provozovat toto zařízení v širokém spektru pod-
mínek; v teplotách až minus 25 °C nebo při rela-
tivní vlhkosti vzduchu do 90 %. 

Technické specifikace KEC 400
 Výkon: 450 kVA PRIME
 Třída stability výstupního napětí a kmitočtu: G3
 Vysoká schopnost skokového převzetí zátěže
 Rozvaděč s hlavním jističem a vývodovým 

polem
 Zásuvkové výstupy v soustavě TN-S ks 125A,  

4 ks 63A, 4 ks 32A)

 Výstup s kabelovými oky (svorkovnice) 
v soustavě TN-C

 Zásuvkové výstupy v soustavě TN-C 
(2ks 125A, 2ks 63A)

 Řízení stroje  umožňuje paralelní chod zdrojů, 
ostrovní provoz

Hasiči v Olomouci převzali speciální 
„energo“ kontejner   

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ dokončila další úspěšnou zakázku 
pro hasiče. Pro Hasičský záchranný sbor (HZS) v Olomouci vyrobila na zakázku mobilní 
kontejnerové energocentrum (KEC), které bude v případě výpadků elektřiny sloužit 
jako náhradní zdroj pro klíčovou infrastrukturu. Slavnostní předání kontejneru se 
uskutečnilo v říjnu na ústředí HZS Olomouckého kraje. Celý projekt byl financován 
z rozpočtu kraje.

Kontejnerové energocentrum se odborné veřejnosti 
představilo na ústředí HZS v Olomouci. 

S požární technikou mají v Zeppelin CZ dlouholeté 
zkušenosti. Na obrázku ukázka dostupné techniky 
Cat® ve specializovaném útvaru HZS v Hlučíně. 



Snížením spotřeby tepla a zamezením jeho nežádoucích úniků klesají 
provozní náklady, tj. šetříte své peníze.  Proto je vhodné podniknout první 
krok, povolat odborníky a nechat provést měření tepelných ztrát termoka-
merou, a to nejen v oblasti oken. Na základě získané zprávy lze pak efektiv-
ně stanovit opatření k zamezení úniku tepla; měření je možné za určitých 
tepelných podmínek provádět i u novostaveb či rekonstruovaných domů 
a bytů. Termografické měření ukáže slabé stránky, plochy s vysokými te-
pelnými ztrátami, neseřízená či špatně těsnící okna, dveře, různé defekty 
apod.
Nejen v případě zjištění tepelných ztrát u stávajících oken je doporučova-

nou variantou výměna starších typů skel plastových a dřevěných oken, tak, 
aby výsledná tepelná izolace oken vykazovala co nejlepší výsledky (tedy co 
nejnižší hodnotu prostupu tepla). 

 Společnost S.O.S. OKNA  s.r.o. provede termografické měření, jeho 
vyhodnocení, zajistí seřízení oken (odpovídající těsnost), zrealizuje 
úpravu oken nebo  nabídne okna či dveře nová – vše dle vašich 
požadavků. 

 Měření termokamerou nyní za výhodné akční ceny (500 Kč/byt 
nebo menší RD)!

 Vzorkovou prodejnu naleznete v OC Lihovar Říčany, Barákova  237, 
(nutné tel. objednání). NONSTOP SERVIS do 24 hodin.
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Nestíháte navštívit pneuservis v pracovních 
dnech? Autoservis Vosátka pro vás rozšířil 
otevírací dobu – v provozovně v Chocera-
dech bude otevřeno celý týden, včetně sobot 
a nedělí! 
Autoservis Vosátka v Choceradech je partne-

rem společnosti Auto Kelly. Díky tomu může 
svým klientům nabízet komplexnější služby 
– zejména v oblasti dostupnosti náhradních 
dílů. Nyní jsme schopni vyhovět zákazníkům 
v maximálně krátké lhůtě – náhradní díly 
máme na skladě nebo jsou nám dodány během 
dvou hodin.
Prodej náhradních dílů za skvělé ceny

 V našem autoservisu vaše auto opravíme v co 
nejkratším možném čase. 

 Nabízíme náhradní díly pro všechny typy au-
tomobilů, a to za přijatelné ceny. 

 Spolupracujeme s dodavateli originálních ná-
hradních dílů, i osvědčenými výrobci neoriginál-
ních alternativních dílů. 
Profesionální služby
Jsme jeden z mála autoservisů v okrese Praha vý-
chod, který nabízí profesionální služby v tak vel-
kém rozsahu. V našem autoservisu využíváme 
dlouholetých zkušeností, dobrého technického 

zázemí a lidského přístupu k našim klientům. 
Nabízíme profesionální mechanické, klempíř-
ské a lakýrnické práce, pneuservis, autoskla, au-
topůjčovnu, diagnostiku vozidel, STK a emise.
Spolupracujeme se společností XTUNING, 
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 dosáhnete zvýšení výkonu motoru 
a snížení spotřeby. 
Úpravu provádíme tak, že náš technik „načte“ 
originální SW z řídící jednotky motoru, který se 
pošle specialistovi k úpravě. Ten provede modi-
fikaci SW na požadované hodnoty pro konkrétní 
vůz s ohledem na jeho stav Takto individuálně 

Pneumatiky přezouváme v sobotu i v neděli
Náhradní díly na skladě nebo dodáme do dvou hodin

Autoservis Vosátka v Choceradech
Chocerady 321, po-pa: 8-17 hod., 
víkendy dle dohody. 
 Pneumatiky přezouváme po tel. 

domluvě i o víkendu, nabídka platí 
od 1. 4. Objednávejte se na 
tel.: 602 338 840 od 8 do 16 hod.
 Další info na tel.: 778 480 480, 

e-mail: autovosa@email.cz
www.autovosa.cz

AKCE PRO VÁS!

upravený SW náš technik nahraje zpět do řídicí 
jednotky motoru. Originální SW vždy zálohuje-
me, aby bylo možné kdykoliv nahrání zpět. Po-
skytujeme doživotní záruku. 

Společnost PRESSKAN system,a.s., dodavatel systému tlakové 
kanalizace, přijme pracovníka na pobočku Mukařov na pozici:

ELEKTRIKÁŘ 
Popis práce:

 Činnosti související s odbornými pracemi v oblasti elektro 
montáže a servisu čerpacích technologií tlakové kanalizace pro 
region Čechy, práce na HPP

 Provádění souvisejících drobných oprav a elektroúdržby
Požadujeme:

 Vyučen/SŠ v oboru elektro, vhodné i pro absolventy
 Odbornou způsobilost v oboru, Vyhl. 50/1978Sb.
 Manuální zručnost, komunikativnost a samostatná orientace 

v pracovní problematice
 ŘP sk. B, trestní bezúhonnost

Nabízíme:
 Nástup dohodou – možno IHNED
 Možnost ubytování ve firemním zařízení Mukařov
 Dovolená 25 dnů
 Zaměstnanecké benefity – stravenky apod.
 Služební telefon
 Mimořádné odměny

Kontakt: Hana Plesková, personalista
Tel.: 777 730 150

E-mail: hpleskova@presskansystem.cz
http://www.presskansystem.cz/

PŘIJMU 
 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                   

Kanadské značky mají ekologic-
ký certifikát
Ať se již jedná o značku Regency, 

jejíž kvalitní kamna na spalování 
dřeva splňují velmi přísné normy 
nebo značku Napoleon, pro kterou 
jsou typické výrobky s esteticky 
čistými liniemi. Inspirací pro řadu 
krbových kamen Hampton bylo 
umění smaltování, které ve spojení 
s nejnovějšími technologiemi a vy-
sokou kvalitou ruční práce přináší 
originalitu u každého kusu. 
Vlajkovou lodí mezi uvedený-
mi kanadskými produkty jsou 
kamna a vložky Pacific Energy, s 
nimiž nelze udělat chybu. 
V řadě modelů jsou tři výkonové 

KANADSKÁ KRBOVÁ KAMNA 
– dokonalost vytápění a jedinečný design

varianty pro různě velké prostory, 
snadné ovládání, čisté tzv. efektivní 
hoření při spalování dřeva, moder-
ní vzhled či vynikající vlastnosti; 
krbová kamna a vložky Pacific 
Energy jsou tak kombinací toho 
nejlepšího, co se dnes nabízí.
Nejen kanadská krbová kamna 
však dokáží zajistit za příznivou 
cenu tepelnou úsporu a příjem-
nou pohodu.  
To potvrzuje také pan Tomáš Bo-

hatec ze společnosti Argan CZ 
s.r.o., který se před několika lety 
rozhodl pro hypokaustní kachlová 
kamna, fungující na principu uza-
vřené cirkulace tepla a jeho násled-
ného pozvolného sálání. „Udělal 

jsem dobře, stávající systém s radi-

átory mi nevyhovoval, kamna nejen 

perfektně fungují a splňují vše, co 

jsem chtěl, jsou i obdivovaným de-

signovým prvkem.“ 
Pražská společnost Argan CZ 

s.r.o. má dostatek zkušeností v obo-
ru, dokáže klientům poradit, dopo-
ručit vhodný výrobek, v její nabídce 
naleznete nejen kanadské produk-
ty, ale také kamna s hypokaustním 
systémem, kachlové sporáky, krby 

či venkovní udírny a sortiment jed-
notlivých kamnářských dílů.  Vzor-
ková prodejna s výstavní plochou 
se nachází v Praze-Březiněvsi.

Lety prověřená funkčnost, dlouhá doba hoření, vysoká účinnost, 
atraktivní design a široký výběr modelů včetně povrchových 
úprav a příslušenství. Tak lze popsat kanadská krbová kamna a 
krbové vložky, které má v nabídce společnost Argan CZ s.r.o., a o 
které čeští zákazníci projevují stále větší zájem. 

ARGAN CZ s.r.o.
Na hlavní 24, 
Praha 8-Březiněves
Tel.: 777 116 616
E-mail: bohatec@argan.cz
www.argan.cz

Prodej 
palivového dřeva

Areál Mukařov, Pražská 322
tel.: 602 388 435, info@drevoricany.cz

www.drevoricany.cz
Zajišťujeme maloobchod i velkoobchod (kamionový odběr). 

V současné době se specializujeme na tvrdé palivové dřevo - 
především bukové, které je tvrdé, stejnorodé a husté a je nejvíce 

vhodné k topení pro svoji vysokou výhřevnost. 

ŘEŠENÍ PRO VÝRAZNOU 
ÚSPORU ENERGIÍ

Vzorková prodejna: 
OC Lihovar Říčany
Tel.: 776 608 738
vanek@seznam.cz
www.sosokna.cz

Říčanská firma S.O.S. OKNA s.r.o. se zaměřuje na plastová a hliníko-
vá okna, dřevěná eurookna, dveře, garážová vrata a provádí pozáruční 
opravy a servis. Nyní nabízí také měření tepelných ztrát a úniků ter-
mokamerou  a spolu s tím i následné zlepšení kvality stávajících oken. 

Záběry z termokamery odhalí úniky tepla.
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ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

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

kamenictvijordan@seznam.cz

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

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

DOVOZ VODY
ODVOZ ODPADNÍCH 

VOD
(jímky, fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
KANALIZACE

(recyklačním vozem Kaiser)

INSPEKČNÍ KAMERA
(záznam stavu kanalizace)

tel.: 604 414 916
Tomáš Rychta – Š  hlice

  RIZIKOVÉ KÁCENÍ 
 A PROŘEZ STROMŮ
  ÚDRŽBY ZAHRAD

TEL.: 734 880 880
muj-travnik.cz    Všestary

RODINNÉ 
MALÍŘSTVÍ & LAKÝRNICTVÍ

...Z OTCE NA SYNA
Kontakt: 774 818 460

e-mail: maliri.valenta@seznam.cz

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

 u nás samozřejmostí.

Nabízím provedení drobných 
zahr. prací. Sekání trávy, 

úpravy záhonů apod.
Tel č. 721721270

ZAHRADNICKÁ FIRMA
hledá 

BRIGÁDNÍKA
  Práce zajištěna od 1. 4.  do 30. 11. 2018

  Říčansko a okolí
  Vhodné pro studenty či zdatné důchodce

Tel. 608 850 818

Práce na pozici kuchař/ka
Základní škola a Mateřská škola Senohraby 

přijme kuchaře na plný úvazek.  Požadujeme vyučení v oboru a praxi. 
Nástup během měsíce srpna 2018.

Bližší informace: skola.senohraby@centrum.cz
Tel.: 725 781 366, 323 655 337

Nabízíme:
krmiva pro psy a kočky, ptáky, rybičky, králíčky, morčata a hospodářská zvířata
pochoutky, konzervy, kapsičky
veterinární diety
chovatelské potřeby 
an� parazitární přípravky pro psy, kočky, koně a hospodářská zvířata
prodej mraženého masa

Značky osvědčených krmiv např. Happy Dog, Royal Canin, Calibra, K9, Taste of Wild, Brit Care, For� fy, 
Chicopee, Animonda, Vet Life, Hills.        CELKOVÝ NABÍDKOVÝ SORTIMENT POSTUPNĚ DOPLŇUJEME.

9:30 - 18:00
9:30 - 18:00
9:30 - 18:00
9:30 - 18:00
9:30 - 18:00
9:30 - 12:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

PRODEJNA KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB
CHOCERADY 
NOVĚ OTEVŘENO! 
PŘIPRAVUJEME TAKÉ PROVOZ VETERINÁRNÍ ORDINACE.

PRODEJNA KRMIV 
A CHOVATELSKÝCH POTŘEB
MVDr. LENKA VÁVROVÁ
CHOCERADY 300
(penzion Jaro)
www.veterinachocerady.cz

210x100x5
2730

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

HOTEL U SV. HUBERTA 
Louňovice

přijme servírku
Nástup dle dohody. Nabízíme 

příjemné prostředí a dobré 
platové podmínky. Info: p. Růža, 
tel.: 774 096 499, 775 068 765.

OPRAVY 
AUTOMATICKÝCH 

PRAČEK 
zn. Whirlpool, Ignis, Philco atd.  

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

tel.: 603 329 940

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

            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.

PŘIJMEME PRODAVAČKU, PRODAVAČE 
DO PRODEJNY V ŘÍČANECH
Co nabízíme?
    příjemné prostředí malého týmu,
    různorodou práci,
    možnost kariérního postupu,
    práci také na částečný úvazek.
Bližší informace: 
tel.: 728 065 546, e-mail:  F1071@obchod.izabka.cz
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777 035 666

VÝMĚNA S
KEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČ
ENÍ VOZU 

ZDARMA

AUTOSERVIS JIŘÍ NENADÁL TEHOV
PŘIJME  AUTOMECHANIKA

pro opravy osobních vozů

Požadujeme: spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost
Nabízíme: práci na HPP, pracoviště Tehov, zázemí v zavedeném 

rodinném autoservisu, dobré platové podmínky, školení.
V případě zájmu nás kontaktujte nebo zašlete životopis.

TEL: +420 777 146 343
email: j.nenadal@autoservis-nenadal.cz

www.autoservis-nenadal.cz

ČERPACÍ STANICE 
SENOHRABY

hledá 
příjemnou a pracovitou 

obsluhu 
do dámského kolektivu. 

Požadujeme ochotu 
poznávat nové věci, 

spolehlivost, aktivní přístup, 
čistý trestní rejstřík. 

Nástup možný ihned. 
Tel.: 605 569 629

Životopisy zasílejte na email 
station.senohraby.zapad

@omv.com

PROVOZ EKOLOGICKÉ 
LIKVIDACE VOZIDEL

v Tehovci u Říčan 
PŘIJME PRACOVNÍKA

Pracovní náplň: 
rozebírání vozidel, třídění 
náhr. dílů, příjem vozidel.
Zaměstnání na HPP. 
Zkušenos�  s autoopraváren-
stvím výhodou, požadavkem 
základní znalos�  práce s PC 
a trestní bezúhonnost. 
Prac. doba po - pá 8-17 hod. 

Tel. 603 213 588 nebo 
petrnemrava@seznam.cz

Společnost 3K značky přijme  

DĚLNÍKA-ZNAČKAŘE
pracoviště Říčany

Požadavky:  časová flexibilita, 
zodpovědnost, ŘP B., praxe 
v pozemních komunikacích 
a zednické zkušenosti vítány.
Výhody: stravenky, zvláštní 
odměny za práci.
Tel.: 739 087 248 
Email:  muller@3kznacky.cz
www.3kznacky.cz

    A-Z Plotové centrum, spol. s r. o.
Pražská ulice

 251 62 Tehovec u Mukařova
 +420 725 356 015

po - pá  8:00 - 16:00

PLETIVO   I   PANELY   I   BRÁNY   I   BRANKY

-10 %

Kompletní dodávka drátěných plotů
     Odborné poradenství
          Doprava až do domu
              Kalkulace zdarma
                   20 let zkušeností 

www.oploce
ni.c

z

SLEVOVÝ KUPÓN
na nákup zboží do 31. 5. 2018

Sleva se odečítá z maloobchodní ceny. 

BOTANICKÝ ÚSTAV AVČR – SPRÁVA PRŮHONICKÉHO PARKU 
přijme:

ASISTENTKU  PR ODDĚLENÍ
Požadujeme: SŠ, dobrá znalost práce na PC, vstřícné jednání, 

spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, organizační 
schopnosti, znalost Aj, RP sk. B, 

lze i zkrácený prac.  úvazek, nástup duben 2018.
POKLADNÍ do pokladny Průhonického parku

Požadujeme:  znalost práce na PC, komunikativnost, vstřícnost, 
základní  znalost AJ nebo NJ, nástup březen 2018.

Zaměstnanecké benefity: 
podniková mateřská školka, stravenky, příspěvek 

zaměstnavatele k penzijnímu připojištění, 5 týdnů dovolené.
Info: tel.: 271 015 153, 602 305 616,  e-mail: pr@ibot.cas.cz

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice
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Cena nového vozu vč. metalízy
749.900,- vč. DPH

Benzínový motor 1,8 Valvematic 6M/T (147 koní), kombi s bohatou výbavou.

499.900,- vč. DPH

Akční cena referentského vozu

            413.140,- bez DPH

*platí na referentský vůz

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 Avensis: kombinovaná 
spotřeba a emise CO2: 6,0-6,1 l/100 km, 138-139 g/km. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK.

Toyota Tsusho Pardubice
Hradecká 570
530 09 Pardubice - Staré Hradiště
Tomáš Řádek
GSM: 777 738 272
e-mail: t.radek@tsusho.cz

Toyota Tsusho Praha Průhonice
V Oblouku 800
252 43 Průhonice
Miroslav Pyka
GSM: 777 738 271
e-mail: m.pyka@tsusho.cz

Toyota Tsusho Hradec Králové
Brněnská 1228
500 03 Hradec Králové
Jan Čapek
GSM: 737 253 704
e-mail: j.capek@tsusho.cz

REFERENTSKÝ VŮZ
TOYOTA Avensis
Touring Sports Active Trend

Toyota Tsusho Praha

Základní barevná varianta

Další vozy najdete na www.ttpcar.cz

      Sleva
250.000,-

vč. DPH*

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

AKCE
DOPRODEJ ZIMNÍCH PNEU ZA SKLADOVÉ CENY 

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
VÝHODNÉ CENY LETNÍCH PNEUMATIK

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

www.tomicpneu.cz

Kostelec n. Č. lesy - Kutnohorská 24

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

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

(ZDARMA NOVÁ PNEU V PŘÍP. POŠKOZENÍ) 

ZDARMA VYVÁŽENÍ PNEU
PŘI KOUPI NOVÝCH PNEUMATIK

TENTO KUPON JE PLATNÝ DO 30. 4. 2018
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MONTÁŽ A VÝROBA PLETIVA
VYROBÍME JAKOUKOLIV VÝŠKU A DÉLKU

JARNÍ AKCE NA PLETIVO 
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Vztahuje se pouze na celé role = 25 m s napínacím drátem.

Tel.: 323 640 660
        602 236 893

Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

Drát ZN + PVC 1,8 – 2,8 mm     Drát ZN + PVC 1,65 – 2,5 mm
Výška                 Cena s DPH      Výška                   Cena s DPH
100 cm                    1.125 Kč      100 cm                     1.025 Kč
125 cm                    1.325 Kč      125 cm              1.200 Kč
150 cm                    1.575 Kč      150 cm                     1.375 Kč
160 cm                    1.700 Kč      160 cm                     1.475 Kč
180 cm                    1.875 Kč      180 cm                     1.650 Kč

V prodeji také dřevěné pelety – paleta (1050 kg) za 6300 Kč.
www.ploceni-ploty-pletivo.cz




