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Festival řemesel 
a jara v Říčanech
21. dubna

Užijte si volnost 
a svobodu při ces-
tování a půjčte si 
karavan. Bližší info 
na straně 24.

XII. ročník Festivalu 
ZUŠ Středočeského 
kraje se uskuteční 
v ŘÍČANECH 25. a 26. 
dubna. Více čtěte na 
straně 11.

Připravili jsme pro vás 
rozhovor s redaktorem, 
moderátorem ČT a vysoko-
školským  pedagogem 
PhDr. Václavem Moravcem. 
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 Vážené plavkyně, vážení plavci 
a všichni vodomilové, rádi bychom vás 
pozvali na plavecký maraton neboli 
PLAVATON, který se bude konat od 22 
hodin 30. 4. do 22 hodin 1.  5. v bazénu 
Na Fialce. Ano, poplaveme 24 hodin.

 Začali jsme v roce 2016, kdy jsme se vydali z 
Říčan na Sněžku a loni jsme pokračovali podél 
česko-polské hranice na trase okolo ČR. Nepo-
dařilo se nám zdolat celou česko-polskou hranici 
a tak nás letos čeká doplavání této části a přidá-
me ještě česko-slovenskou hranici. Opět je to 
akce zdarma, ale účastníci se musí registrovat 
na webu plavecké školy. Maraton je určen pro 
všechny. Můžete si vyzkoušet, kolik kilometrů 

Plavecká škola Na Fialce
zve na plavecký maraton 

jste schopni uplavat, může plavat celá rodina, 
parta,  pracovní kolektiv. Poplavou s námi opět 
plavci z klubu Kontakt bB - což je klub plavání 
pro plavce s postižením.

REGISTRACE: 
http://plavecka-skola-na-fialce.webnode.cz/
maraton/ 
Napište, kolik kilometrů byste chtěli plavat 
a v jakou denní či noční dobu. Po potvrzení 
vaší registrace čekáte již jen na den marato-
nu. Přijďte v co největším počtu a nebojte se 
nahlásit jakoukoliv vzdálenost,  kterou  byste 
chtěli zvládnout. Každý metr nám pomůže na 
cestě k cíli. Těšíme se na vás.

Česko-slovenská hranice má délku  251,763 km - to je celkem 10 070 bazénu plus musíme doplavat 
ještě 5 640 bazénů, které nám zbyly z loňska z polsko-české hranice. Loni jsme plavali polsko-českou 
hranici v celkové délce 18 840 bazénů a uplavali jsme 12 200 bazénů - zbývá nám tedy 5640. Celkem 
plánujeme tedy letos odplavat 15 710 bazénů což odpovídá  392,750 km.
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Na loukách mezi Štiřínem a Všedobrovicemi se bude 
v sobotu 19. května konat 8. ročník dnes již velmi 
populárního přespolního běžeckého závodu,  který nese 
název MCC Kros Štiřín.  Akce bude opět pod patronátem 
hvězd světového sportu, kterými jsou Bára Špotáková, 
Tomáš Dvořák a Roman Šebrle. Závod je určen pro 
všechny věkové kategorie, ale jako vždy je zaměřen 
především na mládež a děti  od nejútlejšího věku. 

Stejně jako v loňském roce, tak i letos bude tato sportovní akce mít ještě 
hlubší význam. Veškeré finanční prostředky, které se získávají při regist-
raci účastníků závodu a od dobrovolných dárců budou věnovány oddělení 
pro předčasně narozené děti Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékař-
ské fakulty a VFN v Praze, kterou většina lidí zná pod názvem „Porodnice 
u Apolináře“. 
Ředitelem závodu je doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (uznávaný po-

rodník a anesteziolog Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN 
v Praze), který ve Všedobrovicích žije a kdysi aktivně sportoval. „Máme 
obrovskou radost, že se této akce zúčastňuje stále více lidí, kteří štiřínský 
kros vnímají nejen jako možnost zazávodit si a udělat něco pro zdraví, ale 
zároveň se zde mohou potkat a popovídat si se svými přáteli, sousedy,“ vy-
světluje Antonín Pařízek. Pro závodníky a širokou veřejnost je připraveno 
zázemí s občerstvením. První tři závodníci v každé kategorii obdrží medai-
le a věcné ceny. Všichni účastníci závodu obdrží diplom a drobné dárky.
Bližší informace naleznete  na: www.kros-stirin.cz.

Štiřínský kros bude 
opět pomáhat

AIKIDO Říčany

 Aikido se nezaměřuje jen na fyzic-
ký, ale i na duševní rozvoj člověka. 
Z tohoto důvodu odmítá všechny 
formy soutěží či zápasů. Prakti-
kování Aikido by se mělo stát ja-
kousi životní filosofií, která usiluje  
o harmonii mezi našimi duševními 
silami, fyzickými možnostmi a na-
pomáhá vytvářet harmonii i v kaž-
dodenním životě. 
PÍĎATA
Cvičení na téma Aikido a Jóga 

je určeno pro předškolní děti  
a také prvňáčky, tedy cca 4 – 7 let. 
Děti si zvykají na práci v kolektivu  
a získávají správné morální a etic-
ké návyky. Také se zbavují strachu 
a získávají  větší sebejistotu. Úterý 
nebo Čtvrtek: 16:00 - 17:00
Aikido 8-14 let
Náš oddíl je veden tak, aby v něm 

mohli spolu cvičit jak úplní začá-
tečníci, pokročilí, chlapci i děvčata. 

Tento koncept je pro Aikido typický 
a dětem přináší lepší orientaci i ko-
munikaci v různorodém kolektivu. 
Během tréninků u nás praktikuje-
me i rozsáhlý program dechových 
cvičení, která k Aikidu neodmysli-
telně patří.  Pondělí: 16:00 - 17:20, 
Úterý: 17:30 - 18:50, Středa: 16:00 
- 17:20, Čtvrtek: 17:30 - 18:50.
Aikido pro dospělé
Nábor nových členů probíhá prů-

běžně celý rok. První trénink je 
zdarma. Pokud se bojíte, že jste 
na aikido již příliš staří, jsou vaše 
starosti zcela neopodstatněné. To-
muto japonskému bojovému umě-
ní se můžete věnovat v jakémkoliv 
věku. Úterý: 19:15 - 20:50, Čtvrtek: 
19:15 - 21:10
Kontakt:  učitel Jógy a Aikido 
Miroslav Skala, tel: 603 841 852, 
e-mail:pida.aikido@seznam.cz 
www.aikidoricany.cz

Aikido je neagresivní moderní japonské bojové umění, které 
rozvíjí tělo i ducha a vzájemně je harmonizuje. Název vznikl 
spojením tří znaků ai (harmonie), ki (životní energie) a do 
(cesta), nejčastěji se do češtiny překládá jako „cesta harmonie“. 
Zakladatelem aikido je japonský mistr Morihei Ueshiba (1883 – 
1969), který se inspiroval principy tradičních bojových umění.

Loňského závodu se zúčastnil i přední český kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Nechyběl ani patron závodu světový 
rekordman Roman Šebrle se svou 
manželkou – bývalou vrcholovou běžkyní.

Oblíbenou disciplínou jsou rodinné 
štafety, ve kterých nesmí chybět žena. 
Tak neváhejte, neseďte doma a přijďte. 

Nepřerostla nám svoboda síťových 

digitálních médií typu Facebook, 

Twitter přes hlavu? 

Síťová digitální média prostou-

pila naši společnost, která se pod 

tímto vlivem mění. Já toto období 

nazývám digitálním barbarstvím  

a obávám se, že bude hůře. Jsme to-

tálně přehlceni informacemi a velice 

špatně se orientujeme v tom, co je 

pravda a co ne. Digitální média na-

prosto smazala rozdíl mezi ověřenou 

informací a výmyslem. Navíc mu-

síme rozlišovat omyl, který vzniká  

z neznalosti a fake news, což je vy-

kalkulovaná lež s jasným cílem ublí-

žit. Tradiční demokratická média, 

která pracují na racionálních prin-

cipech ověřených dlouhým historic-

kým vývojem, kvůli tomu také ztrácí 

na důvěryhodnosti, i když přináší 

pravdivé informace. Slovo ztratilo 

svoji váhu – denně něco čteme, po-

sloucháme a už to s námi téměř nic 

nedělá.  

Šíření lží a manipulace jsou jed-

no nebezpečí. Druhým je únik in-

formací. Případ z Velké Británie, 

kde bylo zneužito 50 miliónů fa-

cebookových účtů, je alarmující.  

A netroufám si hodnotit, jak da-

lece si toto ohrožení  lidé uvědo-

mují. Spoluzakladatel, prezident  

a výkonný ředitel Facebooku Mark 

Zuckerberg vždy tvrdil, že jde pouze 

o technologickou platformu, díky 

které se budou posilovat sociální 

vazby mezi lidmi. O nic nejde. Fa-

cebook prý musí být svobodný, bez 

kontroly, protože nejde o médium. 

Ale každému už musí být jasné, jak 

velkou moc Facebook a další sociál-

ní sítě mají a že existují cílené pro-

gramy, jak manipulovat s lidmi, jak 

řadit zprávy… Je to velký nepoměr 

ve srovnání s Českou televizí, kde je  

s nadsázkou pitváno každé slovo  

a kdy musím každou chvíli Radě pro 

rozhlasové a televizní vysílání vy-

světlovat své rozhodnutí.

Za co jste byl v poslední době 

kritizován?

Rada kritizovala moje rozhodnutí 

pozvat si do Otázek dva přední eko-

nomy Jana Švejnara a Tomáše Sed-

láčka, kteří jsou oba pro přijetí eura. 

V rámci vyváženosti bych měl mít  

v debatě i někoho, kdo je proti euru. 

Tomuto argumentu rozumím a no-

vináři by měli předkládat co nejvíce 

pohledů na daná témata, ale! Také se 

musím řídit kodexem České televize 

a dodržovat nějaký hodnotový rá-

mec. A pro mne je zásadní, že oba pá-

nové jsou uznávaní odborníci, kteří 

bez ohledu na populismus říkají i ne-

příjemná fakta – třeba to, že se Čes-

ká republika zavázala euro přijmout! 

A co se týče vyváženosti hostů – mů-

žeme se pak dočkat takových situací, 

jaká se stala nedávno, když v rozhla-

se významný český astrofyzik Jiří 

Grygar diskutuje s druhým hostem  

o tom, že Země je placatá!

Uveďl byste příklad typické mani-

pulace s lidmi pomocí nepravdivé 

zprávy.

Zajímavým příkladem fake news 

byla zaručená zpráva o tom, že 

byl skutečně nalezen článek Fer-

dinanda Peroutky s názvem Hitler 

je gentleman, o kterém pan prezi-

dent Zeman tvrdí, že existuje. Ale 

důkazy nepředložil, což už je samo 

o sobě  alarmující. Pan prezident 

dokonce uveřejnil výzvu, že kdo 

článek najde, dostane finanční od-

měnu. Jedna recesistická skupina 

vyrobila dokonalý padělek histo-

rických novin s údajným článkem  

a podstrčila ho do Čapkovy vily, kde 

ho našla tehdejší starostka Prahy 10 

Radmila Kleslová. 

Ačkoliv jde o starou kauzu a bylo 

prokázáno, že jde o padělek, vždy mi 

v určitých časových vlnách začnou 

chodit emaily, že se důkaz našel  

a že „zločinecká“ ČT o tom nechce 

informovat. Je to důkaz toho, jak 

jsou fake news zákeřné a téměř ne-

zničitelné.

Jak na tyto emaily reagujete?

Snažím se poctivě odpovídat a na 

ty sprosté obzvláště! Možná vás 

překvapí, že tak v 75 % jsou pisatelé 

nejprve překvapeni, že jim odepíši,  

a pak se začnou omlouvat, že nechtě-

li být tak sprostí. Vždy se snažím vy-

světlit, v čem se mýlí. Je to náročná, 

nevděčná práce, ale věřím, že to je je-

diná možná cesta – nezatracovat lidi 

s jiným názorem, ale předkládat jim 

pravdivé informace, snažit se je pře-

svědčit. Myslím, že to je velká chyba 

i takzvané pražské kavárny. Nestačí 

diskutovat mezi sebou a plácat se po 

zádech, jací jsme intelektuálové. Ač-

koliv jsem označován za člena praž-

ské kavárny, já se za něj nepovažuji. 

Narodil jsem se v Ústí nad Orlicí  

a chápu lidi, kteří žijí v chudých re-

gionech. Nemají se dobře, ačkoliv 

tvrdě pracují, nerozumí tomu, co se 

kolem nich děje, cítí se vyloučení.  

A to samé se týká i seniorů. Vždyť   

v naší republice má milión lidí exe-

kuci. 

A pokud se s těmito občany neza-

čneme seriózně bavit a vnímat, jak 

uvažují, tak se nic nezmění. Je to 

velmi těžké! Ale nemůžeme se stále 

vymlouvat, že nám Pražákům zkazil 

venkov volby.

Může být obranou větší vzdělanost 

lidí, protože aktivní občané se nene-

chají tak snadno manipulovat?

Jsme ve společnosti, kde se o vzdě-

lávacím systému vůbec nehovoří  

a já to upřímně nechápu. Vždyť vzdě-

lání je základ. Nejsem příznivcem 

konspiračních teorií, ale začíná mi 

připadat, že má někdo zájem, aby 

školství u nás nefungovalo, protože 

je jasné, že vzdělané lidi nelze tak 

snadno ovládat. 

Nedávno mě velmi pobouřilo, když 

Václav Klaus mladší negativně ko-

mentoval, že se studenti na školách 

politicky angažují. Že politika do 

škol nepatří. Podle mě tam patří! 

Čím dříve budeme děti vychovávat  

v tom, že se mají angažovat a být ak-

tivní, tím lépe. Díky projektu ČT Fo-

kus jezdím již tři roky po základních 

a středních školách. Každý měsíc na-

vštívím cca sedm škol po celé repub-

lice.  Při debatách si studenti stěžují, 

že se nedostanou k nejmodernějším 

dějinám. Výuka dějepisu končí dru-

hou světovou. Výuka společenských 

věd záleží výrazně na osobnosti 

kantora a ve většině případů je pre-

zentována nudně. Naprosto chybí 

téma mediální výuky a s tím souvisí 

i problematika sociálních sítí, ve 

kterých necháváme děti nechráněně 

plavat. Jestliže se v naší společnosti 

stále objevují názory, že učitelé mají 

až dost peněz a že mají dva měsíce 

prázdniny, tak to je otřesné. 

Nejste někdy „vyhořelý“, nemáte 

chuť všeho nechat a dělat něco 

jiného, klidnějšího?

Stále mám svoji práci rád, věřím, 

že ji dělám dobře a že jsem společ-

nosti něco platný. Na druhou stra-

nu nelpím na nějaké slávě, a pokud 

budu odvolán, vezmu to tak, že moje 

služba skončila a půjdu dělat něco 

jiného.  

Máte v České televizi svobodu?

Na Českou televizi byly vždy vyví-

jeny politické tlaky, ale mohu zod-

povědně prohlásit, že redaktoři zde 

dostávají prostor svobodně a prav-

divě informovat o dění kolem nás. 

ČT dobře plní funkci nezávislého 

veřejnoprávního média a važme si, 

že ji máme.

Bývalá hasičská zbrojnice ve Všedobrovicích byla díky nadšení míst-
ních lidí v roce 2013 zrekonstruována a začala fungovat jako komu-
nitní centrum. Konají se zde nejrůznější akce pro děti a svůj program 
mají i „dospěláci“.  Velkou oblibu si získaly besedy se zajímavými 
osobnostmi. Minulý měsíc do Všedobrovic zavítal redaktor, mode-
rátor ČT a vysokoškolský učitel žurnalistiky PhDr. Václav Moravec, 
který přijel na pozvání manželů Pařízkových. „Každou neděli 
s panem Moravcem obědváme při jeho pořadu, stal se téměř členem 
rodiny a jsem velmi rád, že přijal naše pozvání,“ vysvětlil MUDr. 
Antonín Pařízek. „V dnešní, ale i v každé jiné době, bychom měli hle-
dat pravdivé informace a reagovat na dění kolem sebe. Znepokojuje 
nás, že síťová sociální média, ale bohužel i některá tištěná média a TV 
vysílaní, zaplavují polopravdy a lži. Proto jsme pozvali pana Moravce, 
abychom společně nad tématem fake news a dalšími alarmujícími jevy 
diskutovali,“ dodal pan Pařízek.

Važme si veřejnoprávní České televize,
říká Václav Moravec
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                                                      Vozy ihned k dodání!

 Společnost EuroProfis pro vás pořádá v rámci projektu 
„Dejme práci šanci!“ zajímavé kurzy ZDARMA. Nyní se 
můžete přihlásit na kurz Základy IT – Word+Excel pro 
středně pokročilé, v termínu 23. + 24. dubna, 8.30 – 15.30 
hod v SKC Ondřejov.
Návrat z rodičovské dovolené do práce není vůbec jednoduchý! A nezá-

leží na tom, zda se vracíte do zaměstnaneckého poměru nebo chcete začít 
podnikat. Ženám, které se starají o děti, o domácnost, se přirozeně změní 
priority a řeší neustálou časovou tíseň a únavu. „Je také naprosto běžné, 
že maminky během rodičovské dovolené ztratí  sociální i profesní kon-
takty, jsou více izolovány, začnou zaostávat ve znalostech ve svém oboru 
a tím ztrácejí i sebevědomí. Ačkoliv se podmínky pro návrat maminek do 
pracovního procesu lepší, situace stále není růžová. A právě proto vznikl 
projekt Dejme práci šanci,“ říká koordinátorka projektu Barbora Kočová.
Projekt  se skládá z několika kurzů. Termíny konání se dozvíte na 
webových stránkách www.dejmepracisanci.cz 
nebo na tel.: 770 101 875.

Jak se můžete přihlásit?
Pokud máte zájem, zašlete nám nezávazně své kontaktní údaje a my se 

vám ozveme! Program není časově náročný a je přizpůsoben vašim po-
třebám a možnostem. Poskytneme vám také příspěvek na dopravu a pří-
spěvek na hlídání dětí (do 150 Kč/hod), na základě výdajového dokladu, 
eventuálně čestného prohlášení.
Kdo se může přihlásit?

 Rodiče s malými dětmi (do 15 let)
 Ženy  ve věku nad 55 let
 Osoby, které se chtějí vrátit na trh práce po/během mateřské nebo rodi-

čovské dovolené.
Pro účast v programu není nutné být registrován na úřadu práce jako 

uchazeč o zaměstnání.

V lednu jsme naskladnili první novinky letošního roku. Jednalo se o sta-
vebnice ze série City , Friends, Technik, Ninjago a další.  V dubnu se může-
te těšit na další novinky a to ze série Elves, Star Wars a Speed champions.  
Pro věrné zákazníky stále připravujeme zajímavé ceny na vybrané položky. 
Některé novinky si můžete prohlédnout sestavené na prodejně.  Celý sorti-
ment najdete  na stránkách www.specialkalega.cz. Zboží si zde můžete 
i zarezervovat a poté v klidu se pro něj vydat. Pokud to do prodejny máte 
daleko, není nic jednoduššího než si vysněnou stavebnici objednat v e-sho-
pu a nechat si jí poslat až domů. Ceny na e-shopu i prodejně jsou stejné.
Pro školská zařízení nabízíme slevy 15 % na celý nákup. 
Pro registrované zákazníky jsou slevy 5-10 % dle podmínek 
registrace. Doufáme, že LEGO od nás udělá velkou radost nejen 
vašim dětem.

Nenechte si ujít 
novinky LEGO

Obchodní zóna Atrium Říčany 
(u Tesca),  tel.: 722 922 650
www.specialkalega.cz
Otevírací doba: 
PO–ČT 9.00-12.30 a 13.00-18.00
PÁ         9.00-12.30 a 13.00-19.00
SO         9.00-12.30 a 13.00-17.00

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  Louňovice u Mukařova 
(u silnice Kutnohorská, na první hrázi)

Otevírací doba:  PO-SO 9 až 17 hod., NE 9 až 12 hod.   Tel.: 606 494 939, 723 516 513

CIBULOVINY A HLÍZY PRO JARNÍ VÝSADBU
gladioly (mečíky), jiřiny
cibule sazečka různých odrůd, brambory

OSIVO A SEMENA
velký výběr z mnoha položek – zeleniny, květin, aromatických a léčivých rostlin

OKRASNÉ STROMKY, DROBNÉ OVOCE
rybíz, angrešt, maliny, ostružiny, borůvky

HNOJIVA, POSTŘIKY
pro zeleninovou i okrasnou zahradu na bázi přírodních látek 
trávníková hnojiva a osiva

VLASTNÍ PRODUKCE KVALITNÍ ZELENINOVÉ SADBY, BYLINEK, LETNIČEK 
A BALKÓNOVEK SE PŘIPRAVUJE A BĚHEM DUBNA (V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ) 
BUDE ZAŘAZOVÁNA DO PRODEJE.

PRODEJ ŽIVÝCH KONZUMNÍCH RYB ZE SÁDEK BYL JIŽ ZAHÁJEN. 
SORTIMENT DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY.

Městská část Praha 22 Uhříněves 
v loňském roce zakoupila po-
zemek za Novým náměstím, na 
kterém se nachází zahrádkářská 
kolonie. Vzhledem k charakteru 
území, těsné blízkosti náměstí 
a přímému napojení na chráněné 
území Obora se nabízí jedinečná 
možnost vytvořit zde park. 
A jak bude park vypadat? „O tom 
rozhodnou místní obyvatelé,“ 
říká starosta MČ Praha 22 Ing. 
Martin Turnovský. „Již nyní je 
ale jasné, že chceme této krásné 
lokalitě ponechat přírodní cha-
rakter, aby se z ní nestal jakýsi
Disneyland mnoha různých 
atrakcí.“
„Chceme, aby se na návrhu podíle-

li naši občané. Své nápady a přání 
nám mohou sdělit prostřednictvím 
ankety, kterou najdou na www.
uhrineves.cityupgrade.cz.  Už jsme 
oslovili i mladé architekty, kteří se 
nad obsahem parku zamysleli kom-
plexně v širších souvislostech celé 
Uhříněvsi a vytvořili prvotní skici. 
Samotný návrh bude projektován 

až po zapojení veřejnosti prostřed-
nictvím ankety a občané se k němu 
budou moci opět vyjádřit. V plánu 
je i jarní procházka s architekty 
přímo na místě. Prosím všechny 
obyvatele  naší městské části o sou-
činnost, máte jedinečnou možnost 
zapojit se do budoucího vzhledu 
místa, kde žijete,“ vzkazuje pan 
Turnovský.
Jak vnímají nový prostor 
architekti?
Jedinečnost parku vychází ze spe-

cifického genia loci zahrádkářské 

kolonie. Atmosféru místa může při-

pomínat tu a tam ponechaný dřevě-

ný plot, případně zachovalá drobná 

stavbička, záhony, ovocný strom, 

které budou přirozeně přecházet 

do volné plochy louky.  Mohou tak 

vzniknout rozmanitá zákoutí s růz-

ným využitím a mírou otevřenosti 

– např. lavička u plotu s ovocným 

stromem, komunitní zahrádka  

s možností sběru plodů, pískoviště 

pro děti, ohniště a místa pro grilo-

vání, venkovní posilovna, pavilonek 

pro mateřskou školku...

Jak bude vypadat nový park, rozhodnou občané 

Travnatá plocha má být koncipo-

vána jako přírodní plocha (louka) 

doplněná speciálními odolnými 

trávníky, které snesou větší provoz 

(koncert, sportovní aktivity apod.). 

Nemělo by chybět přírodní travnaté 

hřiště, které může využívat sousedící 

základní škola i veřejnost...

Dejme práci šanci –
využijte kurzy ZDARMA
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Zápis se koná ve středu 4. dubna od 15 do 17 hodin. Děti 
čekají zábavná stanoviště, po kterých je provedou žáci 
ZŠ NEMO. Náhradní termín bude ve středu 25. dubna od 
15 do 17 hod.  Do MŠ NEMO probíhá zápis děti průběžně 
(individuálně). 
Poprosili jsme rodiče, jejichž děti ZŠ NEMO navštěvují, aby ve zkratce 
vystihli, co se jim na škole líbí a proč by ji doporučili...

 Malá rodinná škola          Méně žáků ve třídě  

 Není zde místo pro šikanu    Spousta projektů navíc
 Skvělý přístup pedagogů 
 Individuální přístup k dětem a rodičům
 Případné problémy se hned řeší  
 Mnoho kulturních akcí, výlety, školy v přírodě

 Poutavý styl výuky    AJ s rodilým mluvčím
 Bohaté mimoškolní aktivity, kroužky, denně pobyt venku

Zveme vás na zápis 
do ZŠ NEMO

Od září 2018 hledáme do našeho týmu:
 Učitele/učitelku ZŠ – aprobace 1. stupeň 
 Vychovatele/vychovatelku do družiny

Výhody: málo žáků ve třídě, malý a přátelský kolektiv, dobré platové 
podmínky, možnost bydlení přímo v ZŠ a využívání služebního vozu, 
osobní rozvoj pedagoga a možnost dalšího přivýdělku. 
Požadavky: odpovídající kvalifikace, přátelská povaha, znalost AJ 
výhodou (není podmínkou).

 Více informací na www.nemoricany.cz
pište na info@nemoricany.cz, volejte na 777 727 334.
Těšíme se na vás a vaše děti, celý tým MŠ a ZŠ NEMO

VÝHODNÉ ROČNÍ

ČLENSTVÍ
od 21,90 Kč/den

aquapalace.cz

 Zajišťujeme stavbu rodinných 
domů na klíč včetně dokončení 
venkovních prostor  – úprava za-
hrad, pokládka dlažby, stavba plotů 
či garážových stání.

 Realizujeme kanalizační, vodo-
vodní, plynové a elektro přípojky. 
Díky vlastní bezvýkopové techno-
logii můžeme provádět přípojky  
i bez narušení povrchu (protlaky, 
podvrty).

 Poskytujeme kompletní zajištění 
výstavby inženýrských sítí a komu-
nikací včetně geodetického zamě-
ření.

AMAR INSTALACE s. r. o. 
zabýváme se širokým rozsahem 
služeb v oblasti stavitelství

 Provádíme topenářské, instala-
térské, plynařské i elektro práce 
včetně poradenské činnosti a také 
revize kotlů EkoScroll a Viadrus.

 Provádíme zemní a výkopové 
práce. Provádíme ruční výkop  
a strojní bagrování s následným od-
vozem suti či zeminy pomocí vlast-
ní techniky.

 Nabízíme výrobu a prodej plas-
tových vodoměrných jímek, kanali-
začních jímek, šachet na vrt, nádrží 
na dešťovou vodu a septiků. Všech-
ny výrobky jsme schopni dopravit, 
usadit a odborně zapojit. 

POZOR! Provozovna přesunuta na adresu: Struhařov 
u Mnichovic, Ondřejovská 343 (za kompostárnou). 
V případě zájmu o naše služby nás neváhejte 
kontaktovat – email: info@amarinstalace.cz 
nebo tel.: 603 189 677, více na www.amarintalace.cz

Na letošní jaro jsme pro vás při-
pravili kolekci roubovaných jehli-
čin, různobarevných a zakrslých 
jedliček, boroviček a smrčků,  
a spoustu jiných okrasných rost-
lin z vlastní produkce. Vybrat si 
můžete ovocné stromky od kolegů 
ovocnářů a také novinky z českých 
i zahraničních školek. 
Udělejte si příjemný výlet a na-

vštivte náš areál.  Určitě u nás 
najdete inspiraci, jak oživit vaši 
zahradu. Potěší vás rozmanité jeh-
ličnany a krásné rašící listnaté keře 
a stromy. Dobrou náladu vám vy-
kouzlí barevné jarní květy.

Na ploše 7000 m2 nabízíme:
 Ovocné stromky (jabloně, hruš-

ně, slivoně, višně, třešně, meruň-
ky a broskvoně,  i ve sloupovitých  
a mini tvarech). 

 Drobné ovoce (angrešty, rybízy,  
maliny, ostružiny a také kanadské  

Středisko okrasných a lesních školek Jevany 
Školní lesní podnik v Kostelci n. Č. l.
Letošní jaro se trošičku opozdilo, ale nyní v dubnu už hezké 
počasí nic nezastaví. Neváhejte a navštivte naši okrasnou školku 
v Jevanech. Přichystali jsme pro vás k jarnímu sázení nádherné 
rostliny, které zkrášlí vaše zahrady.

borůvky, muchovníky, rakytníky).
 Vřesovištní rostliny (rododen- 

drony, azalky, vřesy, vřesovce aj.).
 Popínavé rostliny (klematisy, 

vistárie, jedlé aktinidie, břečťany  
a přísavníky).

 Prostokořenné i kontejnerované 
růže (polyantky, čajovky, anglické 
a pnoucí).

 Traviny, trvalky a skalničky kve-
toucí na jaře a v následném období.

 Široký sortiment jehličnatých  
a listnatých stromů a keřů v kontej-
nerech i balech a v různých velikos-
tech.

 Bahenní a vodní rostliny do jezí-
rek. 

 Kvetoucí rostliny do truhlíků 
(muškáty, petunie, surfínie a jiné).

 Doplňkové zboží jako jsou sub-
stráty, hnojiva, chemické prostřed-
ky na ochranu rostlin, květináče, 
keramika, kůly a zahradnické ná-
řadí.

Středisko okrasných školek, V lánech 214, Jevany
OTEVŘENO CELOROČNĚ
listopad až březen 8.00-15.00 hod.
duben až říjen 8.00-17.00 hod.
sobotní prodej 9.00-12.00 hod.
bližší info na: kostelec.czu.cz

Pro velký zájem pro vás připravujeme  tradiční Dny otevřených dveří, 
tentokrát  vycházejí na 11. a 12. května .  Opět se můžete těšit na ukázky 
práce sázecího a vyzvedávacího stroje, řízkování, roubování, pozveme vás 
do výrobních objektů a pěstebních ploch s možností odborného výkladu. 
Nebudou chybět akce pro děti, prodej čerstvých ryb z našich rybníků, 
občerstvení a  10% zvýhodnění zboží a rostlin pro tuto akci. 
Těšíme se na shledanou

kolektiv okrasných a lesních školek

Dny otevřených dveří
11. a 12. května
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Letos se festival stěhuje do Říčan, 
pořadatelem je Středočeský kraj  
a Základní umělecká škola v Říča-
nech ve spolupráci s městem Říča-
ny. Festival ZUŠ SK se uskuteční ve 
dnech 25. – 26. dubna 2018, pod 
záštitou hejtmanky Středočeského 
kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jer-
manové a starosty města Říčany 
Mgr. Vladimíra Kořena.
Do Říčan se sjedou vítězové kraj-

ských kol soutěží žáků ZUŠ, nej-
lepší hráči na bicí nástroje, dechové 
nástroje, zpěv, zúčastní se i smyč-
cové soubory a orchestry, taneční 
obor a lidové nástroje a soubory.  
Festival je rozdělen do čtyř dílčích 

koncertů a galavečera. Koncerty 
se budou konat v prostorách KC 
Labuť od 10 h a 13 h. Průvodního 
slova se ujme pan Pavel Ryjáček, 

XII. ročník Festivalu ZUŠ Středočeského 
kraje se uskuteční v ŘÍČANECH
Již po dvanácté se setkávají nejúspěšnější žáci, pedagogové a ředitelé 
ZUŠ s organizačním týmem festivalu v některém z měst Středočes-
kého kraje, aby společně byli součástí malého hudebního svátku. 
Festival ZUŠ SK má za sebou již pěknou řádku krásných koncertů; 
první se konaly r. 2007 v Poděbradech.

dlouholetý moderátor ČRo 3 Vltava. 
Festival vyvrcholí Slavnostním kon-
certem 26. dubna 2018 v 18.30 h, 
kde se vedle absolutních vítězů sou-
těží představí i profesionální umělci. 
Pozvání přijala vynikající česká kla-
rinetistka Ludmila Peterková a sou-
bor bicích nástrojů Tam Tam 
Batucada Miloše Vacíka.
Poděkování: Středo-
českému kraji (za 
finanční zajištění a 
tím podporu talento-
vané mládeže), 
organizačnímu 
výboru, pedagogům 
připravujících své studen-
ty na soutěže a městu Říčany. 
Za organizační tým SK a ZUŠ 

Říčany vás srdečně zve Mgr. Iveta 

Sinkulová,  ředitelka ZUŠ Říčany

Španělští muzikanti z Madridu navštíví ve dnech 28. 4. – 
2. 5. 2018 ZUŠ Říčany. Naši žáci a pedagogové společně 
s Asociación de Música de Cámara de Madrid, speciálně 
s její dechovou odnoží Ensemle  de clarinetes de Madrid, 
který umělecky vede profesor madridské konzervatoře, 
klarinetista Alberto Rodríguez, vás srdečně zvou 1. května 
2018 na velké česko-španělské hudební setkání.

Připraveny jsou dva koncerty. Dopolední matiné na náměstí v Říčanech  
v 10.15 h s Tanečním orchestrem ZUŠ, pod taktovkou Jiřího Odcházela  
a souborem Samba Band Radka Břicháče, zaměřené především na taneč-
ní a populární melodie.  Dále se můžete těšit na velký Slavnostní koncert  
v kapli v Olivovně v 17.30 h, kde zazní v podání velkého dechového orchest-
ru něco z klasiky a  i  španělské rytmy.  Přijďte, čekají vás krásné koncerty!
Děkujeme za podporu městu Říčany a Olivově dětské léčebně.

Mgr.Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Španělské rytmy rozezní Říčany

Zahradní koupací jezírko 

Koupací jezírko na biologické bázi je ideální 
kombinace přírodního jezírka a komfortního 
bazénu. Při správném nastavení systému 
se minimalizuje alergenní odezva nebo jiné 
zdravotní komplikace. Kvalita (čistota) stojí 
na čtyřech pilířích:

 Činnost mikroorganismů – bakterií vytvářejí-
cích kolonie na povrchu substrátu v regenerační 
zóně a médiu samostatné biologické filtrace.

 Činnost zooplanktonu – zajišťuje primární 
biologickou redukci řas a spotřebu živin.

 Mikro a makro vegetace – udržuje nízkou hla-
dinu živin a minerálů v systému. 

 Mechanická filtrace – pomocí nuceného obě-
hu vody odstraňuje ze systému přirozený spad 
organických a mechanických nečistot.
Abyste si mohli jezírko opravdu užít, vsaďte na 

kvalitní filtrační systém, samočistící účinek rost-

lin by vás mohl rychle zklamat. Rostliny dokáží 
vodu filtrovat jen částečně a důležitější význam  
v jezírku mají bakterie. Myšleno samozřejmě 
bakteriální kmeny člověku, živočichům i rostli-
nám neškodné (nepatogenní). V rámci reklamy 
se zneužívá termín ekologické a samočištění. 
Tvrdí se, že se voda v koupacím jezírku čistí sama 
bez technického zásahu do procesu. To samo-
zřejmě není pravda – bez údržby nemůže přežít 
žádný uměle vytvořený relativně malý systém. 
Kvalitní filtrace je nutností, ale nemá a nesmí 

biologický proces narušovat, nebo potlačovat, 
ale má ho podporovat, urychlovat a zjednodu-
šovat. 
Zapomíná se i na postupné uvolňování ftalátů 

(změkčovadel) z fólií na bázi PVC, kterými se 
kontaminuje voda v jezírku. Nejvhodnější ná-
hradou za PVC se jeví kaučuková fólie. 

Odlišné konstrukce a systémy jednotlivých 
druhů nádrží, hloubka a další řada paramet-
rů výrazně odlišuje jezírka podle použití –  
v tomto právě dělají zákazníci i zahradníci 
nejčastější chyby. Nespěchejte, zahradní kou-
pací jezírko není levná záležitost, nestavíte ho 
na rok, pečlivě plánujete a poraďte se! 
Jedna rada na závěr: „Nejlevnější je jezírko 

postavené jednou.“

Společnost GARSTONI 
s. r. o. se zabývá tvorbou 

zahradních jezírek od návrhu až 
po kompletní realizaci na klíč, včetně 
následného servisu. GARSTONI dále 

nabízí kompletní servis pro vaše 
zahrady – zemní práce, stavby plotů, 

gabionové zídky, drobné stavby, 
pergoly, zahradní domky... 

Kde nás najdete:  Do potoků 50, 
Praha 10 Lipany 
Tel.: +420 774 407 061
info@garstoni.cz
www.garstoni.cz
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Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly, 
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

Držitelé značky ZÁPRAŽÍ 
originální produkt®

 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.

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

Posvícenské koláče, turistické rohlíky 
– David Frydrych

 Regionální značku mají Frydrychovy rohlíky a koláče již od roku 2011, 
kdy získalo pšeničné pečivo z Říčan značku Polabí, originální produkt. V 
roce 2013 značku obhájili i v regionu Říčansko a získaly „Zápraží“.

 Rodinná firma má mnohaletou tradici. První pekárnu otevřel ve 30. le-
tech minulého století děda současného majitele, Antonín Frydrych (1907–
1981), úspěšně ji provozoval až do znárodnění v roce 1953. Otec majitele 
Antonín Frydrych (1944–2002) získal pekárnu zpět v restituci v roce 1991 
a od této doby se pekařskému řemeslu věnuje i současný majitel David Fry-
drych.

 V Říčanech má dvě své prodejny. Jedna Pekařství a lahůdky sídlí a peče v 
ul. Černokostelecká 619 a druhá je v Pekařství, ul. 17. listopadu 136.
Kromě certifikovaného pšeničného pečiva (posvícenských koláčů s náplní 
makovou a tvarohovou a turistických rohlíků) vyrábí pekárna běžné více-
zrnné a jemné pečivo, výrobky z listových a plundrovaných těst, brambo-
rové placky, italské pečivo, aj.

 Heslo firmy zní: „Tradice a kvalita v každém kousku.“

Velkopopovický Kozel ČERNÝ– Plzeňský 
Prazdroj, a.s. pivovar Velké Popovice

 Regionální značku vlastní Pivovar Velké Popovice od roku 2013. Černé 
pivo bylo vždy důležitou součástí sortimentu velkopopovického pivovaru 
a podle historických pramenů provázelo i jeho vznik. Černý Kozel se často 
vyráběl jako čtrnácti nebo šestnáctistupňový tmavý speciál a až do součas-
nosti se vyrábí podle původní originální receptury z unikátní směsi speci-
álních tmavých sladů.

 Zajímavý pro nás všechny je příběh výroby velkopopovického piva od 
historie po současnost. Jsou to příběhy lidí, kteří pivo vyrábějí a mají nej-
větší podíl na jeho kvalitě a úspěchu.

 Ve většině prodejen a mnoha restauracích patří Velkopopovický Kozel 
k základnímu sortimentu piva. V regionu pivovar připravuje řadu akcí, na 
kterých mohou zákazníci pivo ochutnat přímo od zdroje.

 Pivo Kozel má podobu i ve formě živého maskota kozla. Ten plní svoji 
pracovní funkci velice vzorně. Neváhá pomáhat při natáčení televizní re-
klamy a každý den odpovědně vítá  návštěvníky na prohlídkové trase a tváří 
se jako opravdová hvězda.

 Velkopopovický Kozel Černý nedávno obdržel prestižní ocenění v do-
mácí odborné soutěži Pivex. Je značkou sdělující svůj historický význam 
v pivovaru, který nepřetržitě vyrábí svůj produkt od roku 1874 až do sou-
časnosti.

Zprávy z MASky  
 V březnu byla vyhlášena 3. výzva MAS z OP Zaměstnanost na pod-

poru sladění rodinného a pracovního života. Výzva běží od 26. 3. do 
30. 4. 2018 a je zaměřena na podporu dětských skupin, vzdělávání pe-
čujících osob a příměstské tábory. Finální alokace činí 2 075 662 Kč, 
projekty můžou být v minimální výši 400 tis. až do 1 mil. Kč. Kontakt-
ní osoby pro tuto výzvu naleznete na webu MAS. Termín a čas konání 
semináře k této výzvě se koná 5. 4. 2018 v čase od 10. 00 do cca 12.30 
hodin v kanceláři MAS Říčansko, Olivova 224, Říčany.

 Ve výzvách IROP podala proti hodnocení Výběrové komise MAS žádost 
o přezkum obec Struhařov a obec Kamenice. Jde o projekty zaměřené na 
techniku a zázemí Sborů dobrovolných hasičů. Monitorovací výbor musí 
znovu přehodnotit preferenční kritéria, která žadatelé požadují přezkou-
mat. Výrok kontrolního orgánu MAS Říčansko je závazný a neměnný. 
Celá 3. výzva IROP 2017 - Hasiči tak bude předána Rozhodovacímu or-
gánu (Programový výbor MAS) až po tomto procesu v řádném termínu a 
dále pak na Centrum pro regionální rozvoj (CRR) k závěrečnému ověření 
způsobilosti.

 Projekty přijaté do 1. výzvy IROP – Školství a 2. výzvy IROP – Sociál-
ní služby schválí a vybere Programový výbor v polovině dubna a násled-
ně je MAS předá na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti. 

 Vyjádření MAS Říčansko k plánovaným výzvám IROP v roce 2018: V 
souvislosti s obesíláním obcí v území MAS Říčansko o.p.s. společností 
LK Advisory, s.r.o. ohledně plánovaných výzev v roce 2018 zaměřených 
na infrastrukturu do vzdělávání, bezpečnost dopravy, sociální podnikání, 
památky UNESCO, deinstitucionalizaci psychiatrické péče, sdělujeme, 
že výzvy MAS jsou ve schvalovacím procesu u ŘO IROP. O vyhlášení vý-
zev, termínech příjmů žádostí, výše minimálních a maximálních výdajů na 
projekt, budeme veřejnost včas informovat prostřednictvím www stránek, 
e-mailem a místními médii.  To samé se týká výzev Programu rozvoje ven-
kova. Děkujeme za pochopení.

 Dne 28. 2. 2018 byla vyhlášena výzva MŠMT č. 02_18_063 a 
02_18_064 Šablony II.Cílem této výzvy je opět podpořit mateřské, 

základní a nově také základní umělecké školy a školská zařízení pro 
zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní 
kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou 
zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setká-
vání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc 
školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném 
vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o 
školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociál-
ního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány 
extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové 
poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 
MAS Říčansko nabízí i nadále metodickou pomoc školám, které jsou 
již zapojeny do projektu nebo mají zájem podat žádost do výzvy nové.

 Projekt „Komunitní plán sociálních služeb na Říčansku“ byl březnu 
prezentován na setkání poskytovatelů sociálních služeb, které organizo-
val městský úřad v Říčanech spolu s  lokální síťařkou pro oblast Říčanska 
Janou Kocurovou, která je pracovnicí projektu Systémový rozvoj a podpo-
ra nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních 
věcí (více na www.pravonadetstvi.cz). Projekt na vznik KPSS se setkal s 
kladnou odezvou, jelikož v regionu chybí aktuální plán, na jehož základě 
můžou poskytovatelé žádat o dotace, je potřeba sladit potřeby místních s 
nabídkou sociálních služeb. Během jara se budou konat v kanceláři MAS 
školení, nápomocná k sestavení a tvorbě Komunitního plánu na Říčansku.

 S platností od dubna uzavřela MAS partnerskou smlouvu se společ-
ností La Mamka Education z.s. a počet partnerů se tak navýšil na 46.

 Jarní kolo certifikace výrobků značkou Zápraží právě probíhá a 12. dub-
na se sejdou členové komise a prodlouží a podpoří další tvůrce v regionu. 
Certifikáty budou slavnostně předány na podiu při příležitosti Festivalu ře-
mesel a jara 21. 4. 2018 všem vybraným šikovným producentům. Velice si 
vážíme všech výrobců a řemeslníků, kteří se věnují lidové tvořivosti, kvalitě 
a jedinečnosti v našem kraji.

Jsme rádi, že 
můžeme s městem 

Říčany spolupracovat na 
„Vynášení Morany“, které 

se uskutečnilo 18. března na 
Marvánku. Letos se zima ne-

chtěla vzdát a přichystala 
nám mráz a sníh.

Foto: Rudolf Flachs

„Jsem rád, že se nám podařilo 
uspět v žádosti o dotaci a mů-
žeme dětem nabídnout kvalitní  
a finančně dostupný prázdninový 
program,“ říká manažer SKC On-
dřejov Hynek Kašpar.  „Plánujeme 
celkem čtyři  týdenní  turnusy v ter-
mínech od 23. 7. do  17. 8. Začátek 
vždy od 7.30 hod. a konec v 16.30 
hod. Celková kapacita 12 dětí. 

Tábory budou ZDARMA, rodiče 
zaplatí pouze příspěvek na stra-
vování – obědy a svačiny – ve výši 
750 Kč. Děti budou mít k dispozici 
tělocvičnu a veškeré vybavení SKC.  
Program zahrnuje sportovní aktivi-

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. Jedním z nich bude 
i příměstský tábor v SKC Ondřejov.

ty, výlety, tematické povídání  o pří-
rodě a ekologii, ukázky sebeobrany, 
kurz první pomoci  a také například 
přednášku o práci záchranářů.  
O děti se budou starat vždy dva lek-
toři. Navíc jsme pro děti přichystali 
skvělé odměny – LEGO z obchodu 
Speciálka Lega v Říčanech,“ dopl-
ňuje pan Kašpar. 
Příměstské tábory v SKC On-
dřejov jsou realizovány z výzvy 
MAS Říčansko ve spolupráci se 
společností HAK Servis.

Přihlášky a informace u pana 
Kašpara, tel.: 774 780 038, 
email: hynekkaspar @seznam.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program
Zaměstnanost

Projekt

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V ONDŘEJOVĚ
je spolufinancován Evropskou unií.
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Příměstské tábory
v SKC Ondřejov

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.
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8. 4.  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

SBÍRKA NA PODPORU 
OBLASTÍ ZASAŽENÝCH 
DĚTSKÝM HLADOMOREM

14/4/2018
14/00 hod.
KUNICE / RESTAURACE NA STARÉ FAŘE
DOBROČINNÁ AKCE PROBÍHÁ NA PODPORU 
ORGANIZACE LÉKAŘI BEZ HRANIC
HUDEBNĚ CELOU AKCI PODPOŘÍ OD 20/00 hod.  

GARAGE A TONY DUCHÁČEK  
310 KOSMONAUTŮ 

VSTUPNÉ 199 Kč
SOUČÁSTÍ AKCE JE DOBROČINNÝ BAZÁREK/BLEŠÁK, 
KTERÝ KONČÍ V 18/00 hod. SBÍRKA VĚCÍ, JIŽ PROBÍHÁ!
VÍCE INFORMACÍ NA 732 168 222, P. LISNÍKOVÁ.
VEŠKERÝ VÝTĚŽEK Z BAZÁRKU I VEČERNÍCH 
KONCERTŮ JDE NA PODPORU ČINNOSTI
LÉKAŘŮ BEZ HRANIC.

spa & wellness

aquapalace.cz
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392 KČ
1 VSTUP DO 

SAUNOVÉHO 
SVĚTA*

NEJVÝHODNĚJŠÍ

SAUNOVÁ 
PERMANENTKA
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SPLŇTE SI SVŮJ

Pojďte pracovat k nám.
DETSKÝ SEN,

E-mail: prace@zoeller.cz www.zoeller.cz

Firma Zoeller Systems je aktivní sou-
částí života ve městě Říčany už 25 let. 
Soustředíme se na výrobu  mecha-
nismů pro zvedání a vyklápění nádob 
na komunální i průmyslový odpad.

nadprůměrné mzdové ohodnocení
pravidelné čtvrtletní bonusy
obědy zdarma ve firemní kantýně (na výběr 9 jídel denně, vč. soboty)
možnost ubytování v nedávno vystavěné zaměstnanecké ubytovně (3.000,- Kč měsíčně)
příplatky za směnný provoz (10,- Kč za hodinu)
příplatky za přesčas (25% na hodinu)
příplatky na práci v sobotu (35% na hodinu)
příplatky za práci ve svátek (100% na hodinu)
příspěvky na dovolenou (až 10.000,- ročně)
příspěvky na sport, kulturu a volný čas (6.000,- Kč ročně)
možnost pracovat v moderních prostorách vybavených kvalitním nářadím
volání zdarma mezi členy rodiny a zvýhodněné volání mimo daný okruh
možnost zvyšování kvalifikace
zaškolení na naše náklady vč. získání oprávnění pro řidiče VZV či jeřábník
účast na pravidelných firemních akcích
nové firemní pracovní oblečení vč. zajištění praní a oprav

Benefity:

záleží nám na neformálním a přátelském prostředí
platíme včas s veškerými příplatky za přesčasy, soboty, odpolední a noční služby
zajistíme kompletní a kvalitní pracovní nástroje

Proc k nám

Pozice:
Specialista oddělení nákupu
Mistr výroby
Řidič VZV
Technik kontroly kvality
Trenér výroby
Lakýrník
Operátor CNC
Svářeč CO2
Zámečník
Pracovník montáže
Obsluha svářecího robota
Brusič
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To se nezdá jako lehký úkol, ob-
zvláště pro tak velké území jako 
je Říčansko.
Máte pravdu. V ORP Říčany je 52 

obcí, pro realizaci MAP byla zapo-
jena po dohodě ještě obec Průho-
nice, takže obsáhneme celkem 53 
obcí. Ne každá obec je zřizovatelem 
školního zařízení, ale z hlediska po-
čtu škol, které jsou zapsány v rejs-
tříku MŠMT, patří MAP na Říčan-
sku mezi největší v ČR. V současné 
chvíli máme zapojeno do projektu 
85 státních i soukromých organiza-
cí – ať už se jedná o MŠ, ZŠ, ZUŠ.

Jak hodnotíte spolupráci s tak 
velkým územím?
Máme velké štěstí. Již v průběhu 

první etapy MAP I vznikla mezi ře-
diteli velká potřeba sdílet své zku-
šenosti a navázat dobré vztahy. Na 
našem území se s řediteli a jejich 
zástupci velmi dobře spolupracuje. 
Zástupci této skupiny mají své mís-
to v Řídicím výboru, v pracovních 
skupinách a v neposlední řadě se 

ředitelé schází u kulatého stolu, u 
kterého řeší specifické problémy 
týkající se především vedoucích 
pracovníků ve školách. 

Tuto odbornou platformu jsme 
nazvali Učící se sítí. Mnohdy jsou 
na setkání přizvání další odborníci, 
kteří přispívají do aktuální diskuze. 
Aby však partnerství mohlo fun-
govat, je důležité do těchto vazeb 
zahrnout také zřizovatele, další or-
ganizace, které se podílejí na vzdě-
lávání neformálním či zájmovém. 
Musíme myslet na to, že je třeba 

prohloubit spolupráci s pedago-
gicko-psychologickými poradnami 
a dalšími organizacemi, které jsou 
součástí vzdělávacího systému. 
Tyto vazby v našem území byly i 
před samotným projektem. Trou-
fám si říci, že pravidelným setkává-
ním a aktivní prací nad společným 
tématem se tyto vztahy umocnily. 

V čem vy osobně spatřujete nej-
větší přínos projektu pro území?

V rámci první etapy MAP bylo 
důležité zanalyzovat území, najít 
společné cíle, definovat problémy 
a nalézt pro ně po dohodě se členy 
pracovních skupin a dalšími part-
nery řešení. Výsledkem je obsáhlý 
strategický dokument „MAP v 
ORP Říčany“. Tento dokument je 
potřebný nejen pro naše území, ale 
i pro Středočeský kraj a MŠMT. 

Přínosné bylo zpracování demo-
grafické studie, a to komplexně 
za celé ORP Říčany, tak zvlášť za 
Říčany a oblast Louňovicka. Na 
různých setkáních, seminářích, 
workshopech se navázaly vztahy, 
mnohdy i přátelství, které by třeba, 
nebýt projektu, nikdy nevznikly. 
Od navazujícího projektu MAP II 

očekáváme, že se podaří zrealizo-
vat další aktivity, které by mohly 
mít i po ukončení projektu trvalou 
hodnotu. Za region jsme cent-
rálním místem, který zpracovává 
přehled plánovaných investičních 
záměrů jednotlivých škol. Tento 
dokument je nezbytný, pokud ško-
ly uvažují o čerpání z některých 
dotačních titulů. 

A co máte v plánu dál?
Budeme pokračovat v tom, co 

jsme začali, tedy hlavně v posilová-
ní vazeb mezi aktéry a ve strategii, 
kterou je nutné pravidelně aktua-

MAP je zkratkou pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání. 
„Hlavním cílem projektu je prohlubovat spolupráci mezi školami, 
jejich zřizovateli, mezi školami a organizacemi poskytujícími 
neformální a zájmové vzdělávání, mezi dalšími organizacemi 
zabývající se vzděláváním dětí a žáků od předškolního věku 
do ukončení povinné školní docházky,“ vysvětluje Ing. Linda 
Kůstková, manažerka projektu MAP v ORP Říčany. “Projekt se 
může dotknout veškeré problematiky školství, ale převážně je 
zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků“.

Na Říčansku se s řediteli a jejich zástupci 
VELMI DOBŘE SPOLUPRACUJE 

Ing. Linda Kůstková, manažerka 
projektu MAP v ORP Říčany , si 
spolupráci se školami chválí.

lizovat. Nyní sestavujeme funkční 
pracovní skupiny složené z různých 
odborníků. Nově máme v plánu 
setkávání učitelů dle aprobací. Zá-
jem o setkání projevili také zástupci 
ředitelů. Naším cílem je získat do 
regionu zajímavé lektory či odbor-
níky, ať už pro pedagogy či pro ro-
dičovskou veřejnost. O zrealizova-
ných aktivitách budeme průběžně 
informovat. 

Veškeré informace sdílíme na 
Facebooku a na stránkách 
www.map.ricany.cz
Registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0008643

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. - 29. 4. 2018 (9-17 h)

Přijměte pozvání na naši tradiční  prodejní 
výstavu balkonových a záhonových kvě� n 
a zeleninové sadby. Pro inspiraci i k zakou-
pení vám nabídneme klasické letničky, 
balkónovky a také zajímavé novinky. 
Na vybraný sor� ment pak zvýhodněné 
ceny až o 40 %.

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

Otevírací doba: Po-Pá 9-17 h, So 9-12 h
Tel.: 736 630 111

www.zahradnictvi-jandl.cz

Jsme česká zahradnická  rma, důraz 
klademe na vlastní výpěstky z našich 
skleníků. Dominantní jsou pro nás 
balkónové a záhonové kvě� ny, koření, 
aroma� cké bylinky a sadba plodové, 
košťálové a listové zeleniny; vše                  
v širokém sor� mentu a odpovídající 
kvalitě. Zakoupíte však u nás také drobné 
ovoce, jahodníky či substráty, hnojiva, 
produkty na ochranu rostlin atd.

S radostí oznamujeme, že dne 1. března 2018 se do naší 
rezidence v Mrači nedaleko Benešova, která nabízí nájemní 
bydlení pro seniory se službami, nastěhovala první klientka. 
K dnešnímu dni je již čtvrtina kapacity obsazena a zájemců 
přibývá. Neváhejte a přijeďte se i Vy k nám podívat. Rádi 
Vás rezidencí provedeme, poinformujeme, a pokud se Vám  
u nás bude líbit, můžete si rovnou vybrat byt. 
Pro více informací navštivte naše webové stránky 
www.rezidenceslunce.cz 
nebo volejte na tel. číslo 603 442 349  či  702 008 899.
Rezidence Slunce,  
to je DOMOV, KTERÝ SI ZAMILUJETE.

Rezidence Slunce zahájila svůj provoz!

Dispozice  bytu

Na začátku letošního roku se ukáza-
lo, že ve starší třídě dětí je většina 
předškoláků; zamýšleli  jsme se tedy 
nad tím, jak je ještě lépe připravit na 
školu. Spolupráce s rodiči a důraz na 
celkový rozvoj osobnosti u dětí nám 
přináší každoročně mnoho podnětů.
 
V pondělí odpoledne se věnujeme znalostem o 

tom, jak plyne čas a také osobnostně sociální vý-
chově. Úterý je věnováno tréninku prostorových 
a předmatematických představ. Středa zrako-
vému vnímání a pohybovým hrám. Čtvrtek pak 
grafomotorice a rozvoji řeči a to nejen po stránce 
skladby vět a gramatiky, ale také po stránce po-
rozumění – stále cvičíme i správnou výslovnost.  
V pátek nacvičujeme sluchové vnímání. Připo-
mínáme si také pravidla kamarádských vztahů, 
slušné chování vůči ostatním či správné stolová-
ní a samostatnost ve všem, co je třeba.

Tento odpolední program však již fungoval od 
loňského školního roku, stejně jako kvalitní do-
polední rozvojový, kde se střídá angličtina s hu-
dební a výtvarnou činností. To vše velmi dobře 
doplňuje celkový stimulační program s důrazem 
na rozvoj dobrých návyků, především v oblasti 
samostatnosti a socializace. 
Chtěli jsme však ještě další obohacení a doplně-

ní. Nakonec jsme se zaměřili na hudbu a na po-
hyb. Ten je pro předškoláky důležitý a pravidel-

Hudba jako pomocník
ná sportovní aktivita jim dává vnitřní disciplínu, 
přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu a drobné 
sportovní úspěchy posilují sebevědomí. Máme 
mnoho sportovních aktivit; zmíníme se o nich 
někdy příště. 

A hudba? Ta je krásná a nedoceněná. Bohu-
žel dnes již neplatí úsloví„Co Čech, to muzi-
kant.“ Mnoho rodičů namítá, že sami nemají 
hudební sluch, a proto s dětmi nezpívají.  Pod-
le různých studií se počet lidí bez hudebního 
sluchu pohybuje kolem 10 %. Zpěv ani dobrý 
hudební sluch nepadá z nebe, je třeba cvičit,  
a tím posouvat své schopnosti. Ve školce zpívá-
me často a rádi, máme lektorku zpěvu a taneč-
ků a zajišťujeme dětem i různé hudební pro-
gramy. Dětem pouštíme denně krátké úryvky 
klasické hudby, rozvíjíme tím u nich estetické 
vnímání, sluchovou diferenciaci, soustředění 
a schopnost porozumět hudbě. Písničky nám 
pomáhají i ve chvilkách čekání, nebo když je 
některé dítě smutné nebo neklidné. 

Zahájili jsme také program „Metoda dobrého 
startu“. Je určen především pro předškoláky  
s odkladem školní docházky a pro děti s rizikem 
vzniku specifických poruch učení. Děti mají 
program velmi rády, zlepšily se ve zpěvu, v opa-
kování rytmických struktur i v grafomotorice. 
Program se osvědčil a příští školní rok v něm bu-
deme pokračovat.

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

Pod mottem: „Za 10 týdnů fit do 
plavek“ se skrývají lekce kruhové-
ho intervalového tréninku. Vždy 
30 sekund se „tvrdě maká“, pak je 
cca 15 s pauza, střídá se stanoviště 
a jede se dál. Na začátku je zahřá-
tí, tzv. aktivní strečink, pak 30 min 
dřiny podle popsaného modelu, 
nakonec pomalé a důkladné prota-
žení. Toto je ideální forma tréninků 
pro hubnutí a tvarování postavy 
(kardio plus posilování). Nároč-
nost je přizpůsobena fyzické kondi-
ci účastníků kurzu. Katka je rovněž 
nutriční poradce a může účastní-
kům kurzu poradit i se stravou. 
Začněte s ní už v sobotu 7. dubna 
v 9 hod. 

Kurzy klasického a kondičního 
boxu jsou určeny pro všechny, 
kteří chtějí zkusit něco nového  
a zcela odlišného, vylepšit si kon-
dičku, zpevnit postavu, zlepšit 
koordinaci pohybu, zvednout si 
sebevědomí či umět se ubránit  
v nečekaných situacích. Zúčast-
nit se mohou všichni bez rozdílu 
pohlaví od 12 let. Všichni kurz be-
rou spíše jako klub „srdcařů“, kteří 
zjistili, že se náročnost tréninků 
dá zvládnout a není třeba hledat 
zbytečné výmluvy, které mívali vět-
šinou nováčkové, ale nakonec „to 
dali“. Kdo chodí a trénuje pravidel-
ně, je na něm vidět vzestup kondice 
i techniky. 

Přijít můžete každé úterý od 
19.30 hod nebo sobotu od 9.30 
hod.
Úterní večerní lekce se od 18 hod. 

zaplní „aerobičkami“, a že jich je! 
Vždyť je vede Olga Šípková. 90 
minut aerobiku a Body Form s vy-
užitím stepů, činek, gumiček, over-
balů a dalších pomůcek dá s promy-
šlenou skladbou lekce i perfektním 
vedením Olgy všem nadšeným 
ženám zabrat. Kurz je kromě aero-
biku zaměřen i na formování těla  
s cíleným posilováním ochablých 

a problémových svalových skupin, 
které umocňuje použití různého 
náčiní i stepů. Aerobik je v jedno-
dušší formě, než čtvrteční Dance 
Aerobic. Celou lekci prozařuje vý-
borná atmosféra a dobrá nálada, 
kterou dokáže navodit  právě Olga 
Šípková.                 

    Za SKC Ondřejov Bohuna Řešátková

Kde získáte skvělou postavu i kondičku? 
V SKC Ondřejov...
 Každé jaro většina z nás řeší co s nabytými zimními kily. Pomoc vám 
nabízí Sportovně kulturní centrum v Ondřejově, kde si můžete vybrat 
z mnoha kurzů, které uspokojí i ty nejnáročnější. Pořádně “do těla” si 
můžete dát např. na tréninku boxerů se Standou Stárkem, trojná-
sobným mistrem republiky, na lekcích aerobiku a Body Form s Olgou 
Šípkovou, mistryní světa, nebo na kruhových trénincích s profesionál-
ní fitness trenérkou Katkou Kudrmanovou. 

Kurzů, které vedou ke 
zlepšení kondice, je 
v našem centru daleko 
více, stačí si vybrat na 
www.skcvondrejove.cz 

Hledáme	
PEKAŘE
LAHŮDKÁŘE
ŘIDIČE
do	našeho	kolektivu	
rodinné	pekárny.	
Nezaučené	rádi	
zaučíme.
Pro	mimopražské	
nabízíme	možnost	
UBYTOVÁNÍ	v	nově	
otevřené	ubytovně.
Bližší	informace:
tel.:	777	718	109,	
nebo	při	osobním	
setkání	přímo	u	nás	
v	Dobřejovicích.

Staročeská	pekárna,	s.r.o.
U	Kapličky	13
Dobřejovice	
www.staroceska.cz

Od otevření dílny uplynuly již tři roky a za tu dobu 

jsme společně uspořádaly např. výstavu historic-

kých a retro panenek ze sbírkyTerezy Doulové. Na 

tuto akci jsme navázaly retro módní přehlídkou 

nazvanou „Šaty s příběhem“, na níž diváci mohli 

obdivovat modely od roku 1910 až do roku 1980. 

Rádi podporujeme i nejrůznější regionální akce,  

na kterých zajišťujeme program pro děti v otevře-

ných dílnách a nabízíme naše výrobky. 

Podílíme se na kulturním rozvoji obce Vel-

ké Popovice – snažíme se oživit lidové tradice 

jako masopust, vítání jara a dýňové slavnosti. 

Také se zapojujeme do zdobení sálu pro obec-

ní ples. V loňském roce byla výzdoba zaměřena 

na počest výročí narození barona Ringhoffera  

a letos byl ples laděn do období první republiky. 

Vzájemně si pomáháme a motivujeme k uspořá-

dání dalších akcí, jako je například znovuobnove-

ní středočeského kroje. 

V minulém čísle jsme vám představili 
tvořivou dílnu Rozmary  a všechny lektorky 
a aktivity, které se konají v přilehlých 
dílnách kavárny Posezení u Andělky ve 
Velkých Popovicích. Naše dílna sdružuje 
ženy mnoha profesí a otevírá své prostory 
jejich přirozeným schopnostem, které 
každá z nás nosí v sobě a mnohdy nemá 
odvahu je před ostatními ukázat.

Při všech těchto aktivitách je zapotřebí vel-

ká podpora rodiny, a proto dost často do akcí 

zapojujeme i naše děti. Tím předáváme další 

generaci nejen zkušenosti, ale také poselství  

o vzájemné pospolitosti a o tom, že je krásné, když 

lidé spolupracují a dělí se o své radosti i starosti. 

Není dobré zavírat se doma za „svou zdí“.

Na závěr velké poděkování mužům, kteří jsou 

naší podporou a zázemím, bez kterého by se naše 

aktivity jen těžko obešly.

Za tvořivou dílnu Rozmary Simona Spáčilová   

Přehled o aktuálním dění v tvořívé dílně 
Rozmary najdete na: www.facebook.com
/dilnarozmary/ V kavárně se také konají  
psychoterapeutická sezení s PhDr. Kristý-
nou Klápovou. 

Tvořivá dílna Rozmary ve Velkých Popovicích

Vítání jara ve Velkých Popovicích

Výstava retro panenek a stylová módní přehlídka. Dílna Rozmary je místem pro tvoření i setkávání.
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Nabízíme široký výběr interiérových žaluzií od 
levných modelů po luxusní stínění z přírodního 
materiálu či s motorovým ovládáním. Klasické 
žaluzie doplňuje sortiment látkového stínění a 
sítí proti hmyzu. Zajistíme také stylové garnýže, 
záclonové konzole, ale i shrnovací dveře a stěny.

Látkové stínění je v dnešní době bráno jako 
stylový doplněk domácnosti a kanceláří. 
U látkového stínění můžete volit z obrovské-

ho množství barev a typů. Vyberte si typ a vzor, 
který bude dokonalý přesně do vašeho interiéru! 
Látkové stíněné splní očekávání i nejnáročněj-
ších zákazníků.

Sítě proti hmyzu jsou nejefektivnější přiroze-
nou ochranou proti obtížnému hmyzu. 
Díky široké nabídce si dokážeme poradit s vel-

kým množstvím typů oken a dveří. Dlouholetá 
životnost rámu a samotné síťoviny. Síťovina je 
vyrobena z poplastovaného sklolaminátového 
vlákna a rám je vyroben z hliníku. 

Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí
Nabízíme, dodáváme a montujeme: horizontální žaluzie, interiérové 
i venkovní, vertikální žaluzie, látkové rolety, plisé, předokenní rolety, 
markýzy, rolovací garážová vrata, shrnovací dveře, garnýže, látkové rolety 
a sítě proti hmyzu. Zajistíme i opravu poškozených markýz, rolet apod.

VENKOVNÍ STÍNĚNÍ, MARKÝZY 
A ROLETY
Toužíte po příjemném stínu na své terase nebo 

zahradě? Vyberte si ze široké nabídky markýz s 
klikovým nebo motorovým pohonem. Při stav-
bě domu nebo montáži oken nezapomeňte na 
venkovní rolety, které nejen že vypadají skvěle a 
chrání proti slunci, ale výborně plní také  izolač-
ní a bezpečnostní funkci.
V naší nabídce máme velké množství typů 

markýz: klasické, boxové, pergolové + pergoly 
z hliníku – boční, svislé clony atd. Doplňkem 
dnes bývá i větrné čidlo, které automaticky 
stáhne markýzu při velkém větru. Látky jsou 
vyrobeny z 100% akrylového vlákna a vyzna-
čují se dlouhou životností a stálobarevností. 

ŽALUZIE ŠVORC & ŠVORC 
Gorkého 1, Říčany.
Tel.:  , 602 209 561, 724 090 183 
email: frantisek.svorc@zaluzie-svorc.cz 
http://zaluzie-svorc.cz 

Říčany podle svých slov dobře zná a právě Čer-
nokostelecká – rušný bulvár plný obchůdků – 
mu připomíná  Itálii.  „Snad je to tím širokým 
otevřeným prostorem, vilkami a architekturou, 
snad borovicemi, které zde hojně rostou,“ říká 
Petr Pivoňka.
„Vymyslel jsem koncept příjemného bistra s pi-

zzou a jednoduchým menu. Těšit se můžete na 
moderní a svěží kuchyni, kde hlavní roli hraje 
pečená zelenina, kvalitní olej, skvělé sýry, ryby, 
mořské plody a čerstvé těstoviny. Hosté ocení  
i přívětivou zahrádku, která nabízí soukromí, ale 
zároveň jste ve středu všeho dění. Právě zde si 
můžete vychutnat  prosecco, aperol spritz, mar-
tini s tonikem a jiné kokteily.  Líbí se vám tento 
nápad? Napíšete nám?“ říká pan Pivoňka. 

Co je to? Proč v Říčanech? Kdo za tím 
stojí? Hodně otázek a odkud začít... La 
Speranza v překladu z italštiny znamená 
„naděje“. Tento název nese i stylové 
bistro na Černokostelecké v Říčanech. 
A pro svého zakladatele Petra Pivoňku 
skutečně představuje naději, že se mu 
podaří zúročit všechny zkušenosti, které 
získal v dobrých restauracích a hotelích 
v Čechách i Rakousku. Naděje, že svou 
lásku k italské kuchyni i pasticcerii –tedy 
cukrárně dokáže zprostředkovat i vám.

La Speranza?

Máte hektické dny?  To je dobré zastavit se na 
pořádnou snídani nebo lehký  oběd, uspořádat 
myšlenky a vyrazit do práce.
La Speranza je ideální klidné „odpočívadlo“, 
kde můžete načerpat energii. A pro případ, že 
byste spěchali, nám můžete zavolat na číslo 
775 272 587 a my vám vše přichystáme, 
popřípadě zabalíme s sebou.

LA SPERANZA 
Černokostelecká 740, Říčany
Tel.: 775 272 587
Otevřeno:  PO-SO 8.00-22.00 hod.
                  NE 9.00-22.00 hod. 
Všichni v La Speranza mají naději, že se  
v bistru budete cítit jako v trattorii na italském 
venkově a že se budete rádi vracet…

Česká firma 23let na trhu Poptávky zasílejte na e-mail: 
projekty@noveinteriery.cz

www.noveinteriery.cz

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

Největší interiérové studio v regionu, kde vás čeká široká nabídka 
podlahových  krytin a interiérových dveří, najdete na 

Černokostelecké 1623/14,  Říčany (vedle Billy) 

JSME VÁM K DISPOZICI NA TEL.: 604 941 123

AKCE NA BŘEZEN
VINYLOVÉ PODLAHY 

PLOVOUCÍ VINYLOVÉ PODLAHY 

Lepené i zámkové vinylové podlahy
K-Floor u nás nakoupíte

ZA CENU BEZ DPH

Při zakoupení dřevěné podlahy BOEN, nebo TILO
nad 50m2 máte u nás pokládku podlahy 
(instalaci podlahy) ZDARMA

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

Uvedené akce nelze kombinovat s dalšími slevami. 

AKCE NA BŘEZEN
VINYLOVÉ PODLAHY 

PLOVOUCÍ VINYLOVÉ PODLAHY 

NOVÉ INTERIÉRY

Česká firma 23let na trhu Poptávky zasílejte na e-mail: 
projekty@noveinteriery.cz

www.noveinteriery.cz

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

Největší interiérové studio v regionu, kde vás čeká široká nabídka 
podlahových  krytin a interiérových dveří, najdete na 

Černokostelecké 1623/14,  Říčany (vedle Billy) 

JSME VÁM K DISPOZICI NA TEL.: 604 941 123

AKCE NA BŘEZEN
VINYLOVÉ PODLAHY 

PLOVOUCÍ VINYLOVÉ PODLAHY 

Lepené i zámkové vinylové podlahy
K-Floor u nás nakoupíte

ZA CENU BEZ DPH

Při zakoupení dřevěné podlahy BOEN, nebo TILO
nad 50m2 máte u nás pokládku podlahy 
(instalaci podlahy) ZDARMA

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

Uvedené akce nelze kombinovat s dalšími slevami. 

AKCE NA BŘEZEN
VINYLOVÉ PODLAHY 

PLOVOUCÍ VINYLOVÉ PODLAHY 

NOVÉ INTERIÉRY

Ke všem plovoucím podlahám 
zvuková izolace podlah ZDARMA

Lepené vinylové podlahy K-Floor 
u nás nakoupíte ZA CENU BEZ DPH

NOVĚ
U VÁS

ULICE

 REVOLUČNÍ 

STRANČICE
Těšíme se na Vás

OTEVÍRACÍ DOBA
PO – SO  7:00 – 21:00
NEDĚLE  8:00 – 21:00

OD 6. 4. 2018

BILLA_inzerce_Zaprazi_173_Strancice_216x149.indd   1 19.03.18   9:58
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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

IVANA NOSKOVÁ
E-mail: ivana.noskova@cmss-oz.cz
Tel.: 724 106 391

 REFINANCOVAT

Hledáme do společnosti 

GASTROART CZ, spol. s r.o. 
spolehlivé a flexibilní pracovníky 

na pozice:

 montážní technik 
    Požadavky: elektrické zkoušky § 50; ŘP sk. B; flexibilitu a chuť 
    pracovat.

 servisní technik chlazení 
    Požadavky: vyhlášku č. 50/1978 Sb., minimálně §6; ŘP sk. B; 
    certifikát kategorie I vydaný Ministerstvem životního prostředí.

 referentka servisního oddělení 
    Požadavky: SŠ vzdělání, schopnost práce s PC, komunikativnost.

Zabýváme se prodejem, montáží a servisem gastrotechnologie 
– vybavujeme spotřebiči restaurace, školy, školky aj.

Nabízíme: zajímavé platové ohodnocení, výkonnostní prémie, 
zázemí stabilní společnosti.

Kontakt: Vachulková Kateřina, tel.:  +420 777 230 493
Email: k.vachulkova@gastroart.cz

www.gastroart.cz

PRONÁJEM BYTU 2+1 S KRBEM
Nabízíme byt 2+1 s krbem  v Louňovicích, Praha-východ 

o výměře 55m2. Byt se nachází v areálu TJ Slavia Louňovice. 
Podmínkou pronájmu je úklid kabin hráčů a praní fotbalových dresů. 

Měsíční nájemné 4 000 Kč + 3.000 Kč poplatky. 
Více informací na tel. 739 569 871.

Hledám šikovného a 
zodpovědného POMOCNÍKA, 

který zvládne i drobné stavební 
úpravy na zahradě. Mnichovice. 

Tel.: 606 470 756

CUKRÁRNA SRBÍN
přijme 

prodavačku a cukrářku

Nová půjčovna karavanů
Domeček na kolečkách 
Vyzkoušejte dovolenou jinak 

Půjčíme vám karavan, na který stačí řidičské oprávnění B.
Karavany jsou velmi lehké a proto se dobře ovládají 

i úplnými začátečníky. Kompletně vybavené. 

Stačí přijet, zapřáhnout a jet, kam vás napadne.

Absolutní svoboda cestování
Bližší info a ceny: tel.: 608 966 362

email: petr.bedrnik@tiscali.cz

Rooseveltova 332/10
Říčany (pod hradem)

Obracet se na nás můžete nepřetržitě 
na bezplatné lince 800 100 147 nebo 
na tel. 323 602 374, 602 319 542.

www.pohrebnisluzbysommer.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBY
SOMMER

Pronájem sálu – oslavy, svatby, večírky  (kapacita 100 osob)
Pořádání firemních akcí   Nabídka grilování (gril na prase)
Kuřárna pro hosty  Letní zahrádka ve dvoře
Otevírací doba: 
Út – Čt  11.30-22 h, Pá – So 11.30-23 h, Ne 11.30-20 h
Tel.: 777 149 996, 773 973 042   www.hostinecvdoubku.cz

PŘIJMEME SERVÍRKU/ČÍSNÍKA 

NA HPP ČI BRIGÁDNĚ – IHNED.

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

www.pragoclima.cz +420 602 202 262
+420 602 298 987

• Spolehlivost
• Úspora energie
• Garance 7 let
•  Zpracování technického 

řešení a nabídky ZDARMA

27 let na trhu

Pragoclima
U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10

tel.: +420 283 882 539
www.pragoclima.cz

e-mail: praha@pragoclima.cz

Tepelná čerpadla 
vzduch/voda

pragoclima_.indd   1 19.01.18   13:33

Společnost AKMKA s. r. o. nabízí tyto služby:

 ÚKLID a ČIŠTĚNÍ – vnitřní i vnější

 STĚHOVÁNÍ
 VYKLÍZENÍ 
 DLAŽBA – realizace venkovních dlažeb

 AUTODOPRAVA
 – plachta valník do 3,5t, 8 palet, cena již od 8 Kč /km  

 – mezinárodní přeprava osob (do 9 osob/8 pasažerských míst) 

 ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – terénní úpravy

 ÚDRŽBA a SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 
 ZAHRADA – realizace a údržba

AKMKA s.r.o., tel.: 775 301 206, 702 025 594
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Tel.: 603 525 617, 603 525 592kamenictvijordan@seznam.cz

  VERTIKUTACE TRÁVNÍKŮ
   STŘIH ŽIVÝCH PLOTŮ

  ÚDRŽBY ZAHRAD PO ZIMĚ 

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

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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.

PROVOZ JIŽ ZAHÁJEN! TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
Veterinární ordinace a obchod z Hrusic mají novou adresu: CHOCERADY – penzion Jaro, čp. 300.

Chocerady čp. 300                                                                                                     www.veterinachocerady.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE 
MVDr. Lenka Vávrová

PRODEJNA KRMIV 
A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

prodej krmiv 
pro psy, kočky, ptáky, hlodavce, drobná hospodářská zvířata 
prodej chovatelských potřeb, oblečků, hraček 
prodej léčiv

Po - St
Čt
Pá

So

14:00 - 18:00
17:00 - 18:00

9:30 - 11:30
14:00 - 18:00

9:30 - 12:00

Po - Pá
So

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

případné změny ordinačních hodin na webu

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

Požadavky: SŠ/VŠ stavební 
obor pozemní stavby, 2 roky 
praxe v oboru, dobré organizační 
a komunikační schopnosti, 
samostatnost, zodpovědnost, 
flexibilita. Orientace ve stavebním 
provozu, výkresové dokumentaci 
a postupech řízení kvality. ŘP sk. B, 
znalost MS Office.
Tel.: 737 010 000
Email: burianek@3kznacky.cz

Společnost 3K značky přijme

STAVBYVEDOUCÍHO

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

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

210x100x5
2730

777 035 666

VÝMĚNA SKEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČENÍ VOZU 

ZDARMA

PRODÁM ELEKTROMOBIL PEUGEOT 106 Elektrik, ve velmi 
dobrém stavu po TK, plný automat s autorekuperací, spotřeba 

16,2kWh/100 km jízdy, nabíjení ze standardní domácí  zásuvky na 
230 V, dojezd zima/léto 65/75 km. U PRE nabíjení v Praze u 28 stanic. 

Parkování – modré zony v Praze bezplatně a neomezeně.
Zkušební jízda nutná. Cena 135 tis. Kč. Tel.:  606 214 013.

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.
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    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. 

KRBY 
Návrhy
Realizace
Revize  
Servis
Tel. 604 831 101
ladislavtichovsky@seznam.cz

cz

PŘIJMEME IHNED 
POKOJSKOU 

- správa a úklid malého penzionu
 v Říčanech, 

plný úvazek (příp. částečný). 
Výhodné podmínky!

Volejte: 
603 415 689 nebo 604 236 953

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

po-pá 7-16.30 h,  so 7-12 h

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

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

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE 
– SOFTWARE

POČÍTAČE
PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC

PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769
251 01 Říčany

tel.: 323 604 238
mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO

PELETY A BRIKETY
Štěpkování větví do průměru 10 cm

Sklady-odběrná místa: 
Prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)
Otevírací doba: Po-Pá: 7-17 

               So:7-13
Ceník: www.broukal.cz

KOUPÍM MALOTRAKTOR 
VARI-TERRA I V HORŠÍM STAVU.

TEL:722 422 223

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY – KUTNOHORSKÁ 24

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

www.tomicpneu.cz

AKCE
DOPRODEJ ZIMNÍCH PNEUMATIK 

(skladové ceny)
VÝHODNÉ CENY LETNÍCH

PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ
ODBORNÉ PORADENSTVÍ A MONTÁŽ
OSOBNÍ NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA

VĚTŠINA PNEUMATIK SKLADEM
GARANCE 6 MĚSÍCŮ NA ZNAČKU PIRELLI  
        (ZDARMA NOVÁ PNEU V PŘÍP. POŠKOZENÍ)
USKLADNĚNÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL
DOPLŇKOVÝ PRODEJ

OPRAVY 
AUTOMATICKÝCH PRAČEK 
zn. Whirlpool, Ignis, Philco atd.  

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

tel.: 603 329 940

Tréninkové hodiny 
Kondiční běh a chůze 
Pohyb pro všechny 

 

 
www.chuzebeh.cz (Tel: 605 517 557) 

Prodám byt v osobním vlastnictví 
ve Velkých Popovicích, 3 + 1 

s lodžií a vl. sklepem, ve zděném 
bytovém domě, tel. 732 633 890

HOTEL ZÁMEK ŠTIŘÍN hledá 
recepční sportovní recepce. 
Kontakt na tel. č.: 724 319 489 
nebo zašlete své CV na adresu: 

sekretariat@stirin.cz

ZŠ při Olivově dětské léčebně 
v Říčanech hledá  

učitelku/le  
Nástup září 2018. Malý kolektiv, 

max. 14 žáků ve třídě. 
Tel.: 323 631 120,

email: skola.olivovna@seznam.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
450 Kč + DPH 
za m³ + DOPRAVA
Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

Kurz základní poslušnosti 
pro všechna plemena psů i bez 

PP,  na cvičišti Strašín, od 1. 4.
Info: Kosanová 733 676 172.

KOUPÍM MENŠÍ RD 
V MNICHOVICÍCH A OKOLÍ.

Tel. 721 555 821

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
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Provádíme zemní,výkopové a demoliční 
práce, dovoz štěrku, písku zeminy, betonu, 

odvoz sutě a komunálního odpadu. 

 výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod,
   kanalizace)

 vyklízení - kontejnery
 bourací práce
 nakládka materiálů
 základy domů, plotů, zdiva
 sklepy, bazény, jímky, vodovodní šachty
 základové desky rodinných domů
 cesty, zámkové dlažby
 dovoz kompostované zeminy
 likvidace sutě demoličních a komunálních odpadů
 úprava zahrad a svahovitých terénů

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

        602 353 409      marek.lejcek@seznam.cz

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.oploceni-ploty-pletivo.cz

Hledáme nové kolegy! Přidejte se 
k týmu, ve kterém  pracují nejlepší 
makléři v rámci celé ČR. Víte
o vhodných adeptech pro tuto 
zajímavou práci? Dejte nám 
doporučení. Pokud zájemce přijmeme, 
vy získáte odměnu 5 000 Kč.

Brzy otevřeme novou pobočku v Uhříněvsi 
a také v Mukařově:

 MUKAŘOV
Vedoucí pobočky: Martin Románek
Adresa:  Školní 19, 251 62 Mukařov
Tel.: +420 724 248 176
Email: mromanek@mmreality.cz

„MM REALITY je největší značka na českém 

realitním trhu s obrovským potenciálem, jde mí-

lovými kroky dopředu a využívá nejmodernějších 

technik pro své makléře,“ říká pan Románek.  

„V počtu poptávek a nabídek je bezkonkurenč-

ně největší realitní kancelář a v momentě, kdy 

jsem byl osloven ke spolupráci, jsem neváhal ani 

vteřinu. V Mukařově jsme za necelých 9 měsíců 

působení získali velmi silnou klientelu, máme za 

sebou několik obchodů s výbornými referencemi, 

zákazníci nás vnímají velmi pozitivně. Na kvalitě 

a spokojenosti klientů chceme stavět i pod novou 

značkou. Jsme spolehlivý partner pro prodej ne-

movitostí a pod křídly MM REALITY získáme 

ještě větší možnosti pro naše zákazníky.“

Navštivte i naše další pobočky, kde se vám 
budou věnovat zkušení makléři:

 JESENICE
Vedoucí pobočky: Petr Török
Adresa: Budějovická 5, 252 42 Jesenice
Tel.: +420 734 542 543
Email: jesenice@mmreality.cz
  SÁZAVA
Vedoucí pobočky: Michal Konopásek
Adresa: Školská 309, 285 06 Sázava
Tel.: +420 774 644 530
Email: mkonopasek@mmreality.cz

 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

Získejte finanční odměnu, nebo 
luxusní dovolenou v Dubaji

 Jan Bareš
Tel.: +420 603 577 795
Email: jbares@mmreality.cz
Pobočka: K nádraží 99/1, Říčany

 DEJTE NÁM TIP 
na prodávanou nemovitost a zís-
káte provizi až 10 tisíc korun 
a po podpisu smlouvy prodávají-
cího s naší kanceláří budete au-
tomaticky zařazeni do slosování 
o luxusní pobyt pro dva v Dubaji.

 PRODÁVÁTE NEMOVITOST
Vyplňte v jednoduchém formu-
láři na www.mmreality.cz ne-
závazně pár údajů a my se vám 
obratem ozveme. Po podpisu 
výhradní smlouvy na zprostředko-
vání prodeje vaší nemovitosti se 
společností M&M Reality Holding 
budete automaticky zařazeni do 
slosování o luxusní dovolenou 
v Dubaji.



Dopřejte svému vozu čistý vzduch

Čištění a údržba  
klimatizace  
za atraktivní ceny

Od 12. 3.  do  29. 6. 2018

Ke 4 ks  
letních pneu 

měření 
geometrie
ZDARMA

Vybrané 
originální 

příslušenství
sleva 25 %

Regenerace 
chladicího  

média
600 Kč

Čištění 
a dezinfekce 
klimatizace

300 Kč

www.toyotatsusho.cz

TOYOTA TSUSHO PRŮHONICE
Obchodní 105
Čestlice-Průhonice
Tel.: +420 227 629 111

TOYOTA TSUSHO MODŘANY
Československého exilu 544/3
Praha 4 – Modřany
Tel.: +420 227 629 222


