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Štiřínský kros
bude odstartován
19. května

VYŽLOVSKÉ LÉTO
Na akci v sobotu 9. června 
vystoupí také Vojtaano čili Voj-
těch Záveský – populární stand 
up komik, hudebník a herec. 
Info a program viz str. 11

O víkendu 26. a 27. 
května se v areálu 
zámku Berchtold 
v Kunicích-Vidovicích 
uskuteční VELKÝ  
DĚTSKÝ DEN 
s Michalem Nesvadbou 
a výstava veteránů. 
Info na str. 18.

Májové slavnosti v Lensedlích se 
uskuteční 19. května
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 | tel.: 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz

BEZ
ČEKÁNÍ Fiat tipo již od 269 900 KČ

www.fiat.cz

Život sE mĚní, tipo s ním
Kombinovaná spotřeba 3,7–8,3 l/100 km, emise CO₂ 98–146 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km.
Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.

LBFI_180346_Fiat Tipo_dealer_OOH_CZ_598x296.indd   1 21.03.18   17:13

*ilustrační foto

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF, TRADE IN Bonusu, ŠKODA 
Bonusu v rámci fi nancování se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

Na nový vůz FABIA má teď každý! 

Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF s klimatizací, koženým volantem,
rádiem Blues a další bohatou výbavou, včetně 5leté záruky. Neváhejte a informujte
se u vašeho autorizovaného partnera ŠKODA, protože teď na to máte!

www.tednatomam.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

Servis AUTO OPAT s.r.o.
Komerční 467
251 01  Nupaky 
Tel.: 240 200 750
www.autoopat.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TEĎ NA TO MÁTE
NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

Untitled-81   1 8.3.2018   14:36:12

Populace stárne a společnost musí na 
tento fakt reagovat. Už nyní je jasné, že 
chybí odborný personál a také zařízení, 
která by seniorům poskytla potřebnou 
péči. Řešením jsou soukromé domovy 
pro seniory nebo stále více oblíbenější 
samostatné byty v objektech, kde senioři 
mají zaručen potřebný servis a bezpečí. 
Jedním z takových objektů je Rezidence 
Slunce v Mrači u Benešova, která nabízí 
23 samostatných bytů většinou s 
balkónem nebo předzahrádkou (1+kk, 
2+kk a 3+kk). „Rezidence Slunce má také 
společenskou místnost, velkou zahradu s 
možností vlastního záhonku, čtecí a cvičící 
koutek,“ vysvětluje provozní manažerka 
Eva Šobrová.

Funguje zde nějaká služba, která seniorům 
poskytne pomoc? 
V Rezidenci Slunce držíme pohotovost na te-

lefonu 24 hodin denně. Jedenkrát týdně děláme 
nákupy, zajišťujeme dovoz obědů a pečovatelské 
služby. Lidé mohou využít přímo ve svém bytě 
služeb lékaře, zdravotní sestry, kadeřnické služ-
by, manikúru, pedikúru, masáže a další. 

Jaký je v těchto zařízeních režim?
Rezidence Slunce představuje kompromis mezi 

samostatným bydlením a bydlením v domově 
pro seniory, které vychází z individuálních po-
třeb seniorů. Prodlužuje soběstačnost, nikterak 
neomezuje, v ničem nebrání a k ničemu nenutí. 
Zároveň ale nabízí v případě potřeby podporu, 
pomoc a flexibilní služby. Lidé tak mají možnost 
setrvat doma co možná nejdéle.   

Je náročné realizovat takový projekt? 
Na začátku bylo důležité vybrat vhodnou lo-

kalitu a projektově naplánovat stavbu tak, aby 
vyhovovala potřebám seniorů. Jako provozní a 
projektová manažerka vím, že každý projekt má 
svá úskalí. Když máte ale dobrý tým lidí, který 
má jasný cíl, je radost takový projekt realizovat. 

Jaké má investor možnosti?
My jsme o fungování a využívání domu měli 

jasnou představu hned o začátku. Investovat do 
něčeho, co zároveň pomáhá a usnadňuje život 
druhým, je ta nejlepší investice. 
 Samozřejmě je nutné sledovat ekonomickou 

stránku věci. V podstatě jde o dvě roviny – jed-
na je návratnost investice a druhá je o pokrytí 
nákladů. Nabízí se možnost dotací, což je ale 
možné jen za spoluúčasti obce. V případě, že se 
obec nechce nebo nemůže na investici podílet, 
je nutné plánovat projekt tak, aby byl objekt co  
nejefektivněji využit při zachování kvality byd-
lení.

Platí nějaké měřítko nebo pravidlo?
Je to otázka individuálního přístupu a možnos-

tí, nicméně lze obecně říci, že do cca 100 míst 
není návratnost rentabilní. Investiční náklady 
jsou vysoké, protože jsou vysoké i požadavky 
na tento typ bydlení, který musí splňovat přísné 
normy. Pokud není kladen důraz na tato krité-
ria ohledně návratnosti investic, nemá snad ani 
cenu uvažovat o pokrytí následných nákladů 
provozu. Jen splátky úvěru a prvotních investic 
jsou pak tak vysoké, že provoz není možno eko-
nomicky pokrýt.

JAK SE ŽIJE SENIORŮMMilí čtenáři,

jaro máme v plném proudu, počasí se konečně 

umoudřilo a dopřává nám plno slunečných dní, 

mnohým se završuje čas jarních zahradních pra-

cí, rozjely se stavební činnosti, všude se objevují 

pozvánky na nejrůznější kulturní či sportovní 

akce a jeden najednou neví, kam skočit dřív.  Ale 

přiznejme si, není to právě to, na co jsme celou 

zimu čekali? A navíc – kocour nosí myši a klíš-

ťata, děti poznámky za nepozornost a i to je ne-

klamná známka toho, že jaro vrcholí a za rohem 

již vykukuje léto, prázdniny a čas dovolených.  

A jak je to u vás doma?

Všem čtenářům Zápraží krásné jarní dny přeje za 

celou redakci  Alena Kvasničková
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ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu 
z ceny montáže

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ
tel.: 728 863 201

www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA
4 ROKYŽALUZIE 

SUCHÝ

Každým rokem v prvním týdnu měsíce června pořádá Výzkumný 
ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi společně se šlechtitel-
skou stanicí SELGEN, a.s. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
popularizační akci –  naučnou stezku „Věda na polích a ve stájích“ 
s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN.  Snahou uhříněveských výzkum-
níků a jejich spolupracovníků je hravou formou přitáhnout pozornost 
dětí k základním informacím o běžných hospodářských zvířatech. 
„Je nádherné pozorovat děti, jak se rozplývají nad telátky, ovečkami, 
prasátky, jak pozorují slepice nebo dojení mléka,“ říká koordinátorka 
projektu Ilona Bečková. 
Naučná stezka je koncipována jako dvoudenní akce, páteční program je 
vyhrazen pro I. stupeň základních škol. Žáci si společně s průvodcem pro-
jdou farmu Netluky, na několika stanovištích se dozví vše o krmení, dojení, 
seznámí se s chovem skotu a prasat. Sobotní program je již tradičně při-
praven pro rodiny s dětmi, které mají možnost projít trasu s několika stano-
višti, kde se setkají s hospodářskými zvířaty, uvidí původní česká plemena 
krav, prasat, ovcí a koz, poznají i další malá zvířátka – husy, králíky, kře-
pelky, dokonce i včely. Projdou si i osetá políčka, poznají nahou a vousatou 
pšenicí, mák, konopí a další plodiny, umelou si obilí a upečou chléb. Také 
děti mohou prozkoumat zemědělskou mechanizaci – kombajny, traktory.

VĚDA NA POLÍCH A VE STÁJÍCH

Pøíbìh

NETLUKY

9. 6. 2018

Výzkumný ústav živoèišné výroby, v.v.i.
Šlechtitelská stanice SELGEN, a.s.
Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

www.vuzv.cz
www.selgen.cz
www.czu.cz

8. ROÈNÍK NAUÈNÉ STEZKY                       VSTUP ZDARMA Pøíbìh potravin
Vìda na polích a ve stájích

9.6.2018      9.00 - 16.00
STANOVIŠTÌ NAUÈNÉ STEZKY

1. POLÍÈKA
Populární staroèeský sendviè
Bramborová dílnièka - brambory jsou hraèka
Jak tìžké to mìla Popelka? 
Traktorová pøetahovaná 
Ochutnávka pokrmù z netradièních obilnin

2. MALÁ FARMA

Hmyz - strava budoucnosti

Pøíbìh vèely medonosné
Národní zemìdìlské muzeum
Historie zemìdìlského výzkumu v Uhøínìvsi

3. KRMENÍ 
Bašta pro naše holky a kluky
Traktory, kombajny, øezaèky

4. MÝTY O MLÉCE
Popcorn pro krávy
O mléce trochu jinak

5. KÙÒ JAKO KONÍÈEK

Víte, èemu se øíká obrok?

Povozíte se na koníèkovi

6. FARMA JELENOVITÝCH
Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou?

CÍL 
Odmìna za vyplnìný test, koutek 
pro nejmenší, obèerstvení, wc, první pomoc

ÈEKÁ NA VÁS BÁJEÈNÝ DEN PLNÝ POZNÁNÍ A ZÁBAVY SE ZVÍØÁTKY.

Sbor dobrovolných hasičů zve na Slavnost staročeských májí, která se 
koná 19. května 2018 od 12 hodin. Kácení máje a tancování české besedy 
krojovanými tanečníky se uskuteční mezi 18. a 19. hodinou před kulturním 
domem (hasičárnou). Zveme také na večerní taneční zábavu od 20 hodin, 
k tanci a poslechu hraje kapela p. Hrušky. Tradiční Slavnosti staročeských 
májí se konají v Lensedlích nepřetržitě od roku 1946!

Májové slavnosti v Lensedlích

V Základní škole Magic Hill v Říčanech se žáci každý měsíc  ve 
výuce zabývají tématem, které dopodrobna sledují z různých úhlů 
a v různých předmětech. Letos v dubnu byla tématem ekologie, 
ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj a vše vyvrcholilo 
oslavou Dne Země v úterý 24. dubna. V tento den žáci školy 
vyrazili do říčanských ulic a sledovali míru znečištění vod a ulic 
města, zatížení hlukem, rozmístění popelnic 
a problém s recyklací odpadů, užívání plastových tašek 
v místních supermarketech a v neposlední řadě průzkumem 
mezi spoluobčany i míru povědomí o správné recyklaci odpadů. 

DĚKUJEME, že i vy přispíváte 
k ochraně přírody!

Plastové tašky ohrožují Zemi 
Páťáci se zaměřili na používání 
plastových tašek na nákupy a jejich 
další osud. Zjistili, že spousta tašek 
končí v mořích a oceánech a tam 
ohrožují životy různých živočiš-
ných druhů.
Přemýšleli, jak by mohli přispět 

a konkrétním činem upozornit na 
tento globální problém. S velkými 
poutači vyrazili k místní prodejně 
Albert, aby vyzpovídali nakupující, 
jak přispívají k ochraně životního prostředí a jaké tašky používají na ná-
kupy. Těm, kteří se aktivně zapojili do akce a podpořili ji, rozdávali tašky  
z recyklovaného materiálu. Tyto tašky zakoupila škola na podporu  
ekologie.
Děti ocenily, že prodejny Albert mají propracovaný systém předcházení 

vzniku odpadu, že již před osmi lety zpoplatnily igelitové tašky a v nepo-
slední řadě část výtěžku z prodeje pravidelně věnují Nadačnímu fondu 
Albert.

4.B měřila hluk v Říčanech. Děti zanesly do mapy místa, která by 
chtěly měřit. Rozdělily  lokality na přírodní, běžný městský ruch  
a  rušné lokality.  V terénu pracovaly s aplikací Decibel meter a GPS 
lokátorem na svých telefonech. Obešly 10 lokalit, změřily decibely 
a zaznamenaly data potřebná pro vyhodnocení. Ve třídě zanesly data 
do tabulky a vznikla mapa. Děti si celé dopoledne velmi užily 
a nachodily přes 10 000 kroků.

V rámci měsíčního projektu ekologie jsme vymysleli sběr papíru pro celou 
školu. Akce se konala 26. 4. na parkovišti před školou a zapojili se téměř 
všichni. Společně jsme nasbírali více než 3 tuny starého papíru! Vybrané 
peníze půjdou na českou nadaci http://oceandetem.cz, která čistí oceány.
Pomůžeme tak naší planetě. Budoucnost Země je v rukou každého z nás! 
Školní Parlament

Třeťáci se ptali a pak odměňovali dospělé spoluobčany
Žáci 3.A vymysleli ekologické otázky, na které se ptali občanů Říčan. Do-
hromady oslovili 279 respondentů.
Skupina děvčat se věnovala tématu dopravy – čím jezdíte častěji na ná-

kup, do práce, školy či na výlety? Z 56 dotazovaných děvčatům odpovědělo 
46 občanů a vyšlo najevo, že  více než dvě třetiny využívají ekologičtější 
způsob dopravy! Skvělá zpráva! Děvčata za odměnu rozdávala vlastno-
ručně vyrobené medaile. 
Další dvě skupiny se věnovaly třídění odpadů. Na ulici jste mohli po-

tkat chodící popelnice nebo recyklační krabici... První skupina oslovi-
la 100 lidí, z nichž odpovědělo 80 a pouze 4 respondenti vytřídili vše 
správně! Největším problémem bylo třídění krabiček od vajíček, které 
patří do směsného odpadu a ne do papíru.

Ze zbylých 123 oslovených občanů svolilo 60 k třídění dalších předmě-
tů. Tato skupina vyhodnotila za největší problém třídění krabice od pizzy, 
která je mastná a také nepatří do papíru, ale směsného odpadu. Děti byly 
nadšené a chválily si, jací hodní a sympatičtí občané ve městě žijí a že jsou 
ochotni třídit odpad! Pro zájemce měli děti připraveny vlastnoručně vyro-
bené pomůcky „jak třídit správně“. 
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                                                      Vozy ihned k dodání!

Vážení rodiče, děkujeme za váš zájem 
o studium na ZUŠ Říčany. V současné 
době nabízíme vašim dětem čtyři obory 
– hudební, výtvarný, taneční a literárně-
dramatický. Novinkou příštího roku je 
otevření nového hudebního zaměření – 
hra na harfu.

Zápis žáků pro školní rok 2018/2019 se usku-
teční 28. a 29. května 2018 v ředitelně ZUŠ Ří-
čany, Masarykovo nám. 57,  denně od 14.00 – do 
17.00 h. Žáci jsou přijímáni do všech oborů na 
základě talentové zkoušky.

Přihlašování k zápisu bude pro vás připrave-
no na webových stránkách www. zusricany.cz  
od 2. 5. 2018 od 10.00 h. Přihlašování bude 
uzavřeno 25. 5. v 10.00 h.  
Seznam dětí, doporučených k přijetí do příprav-

KVĚTNOVÝ ZÁPIS ŽÁKŮ DO ZUŠ ŘÍČANY 
ných ročníků event. náhradníci, bude zveřejněn 
na našem webu od 15. 6. 2018. 
Schůzka rodičů všech nově  přijatých žáků  se 
uskuteční ve středu 5. 9. 2018 v 18.00 h ve třídě 
č. 1 v ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 57. 
Pokud se chcete o naší škole dozvědět co nejvíce, 
přijďte v rámci celorepublikového happeningu 
ZUŠ OPEN do zahrady v Olivovně. Připravili 
jsme velký koncert určený právě pro vás a vaše 
děti. 24. května 2018, 17.30 – 20.00 h, Olivovna, 
Říčany.
Jako to chodí ve výtvarném oboru, se můžete do-
zvědět na vernisáži VODA NADE VŠE, která se 
koná 30. 5. – 31. 8. 2018 v Technologické galerii 
Fakulty strojní ČVUT v Praze od 18.00 h.

Více o tanečním oboru zjistíte 14. 6. 2018 od 
17.00 h v KC Labuť v Říčanech, kdy taneční 
obor společně s literárně dramatickým pořádá 
TANEČNÍ AKADEMII.

Přijďte, těšíme se na vás!

Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Mgr. Hana Javorská, zástupkyně ředitelky  

a kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany

Kontakty a informace:
www.zusricany.cz
tel.: 323 602 278, 604 737 629, 721 117 535     

CELOSTÁTNÍ HAPPENING  UMĚLECKÉHO 
ŠKOLSTVÍ ZUŠ OPEN V ŘÍČANECH
24. května 2018,  17.30 – 20.00 h,  Olivovna, 
zahrada.
Ve všech městech ČR se pod patronací operní 
pěvkyně Magdalény Kožené koná již druhým ro-
kem celonárodní svátek základních uměleckých 
škol. 
Jsem potěšena, že záštitu nad touto mimořád-

nou akcí u nás převzali významní lidé a umělci – 

starosta města Říčany Vladimír Kořen a ředitel 

ODL Miroslav Vacek, klavírista Jan Simon, aka-

demický malíř Karel Pokorný, profesorka pražské 

taneční konzervatoře Pamela Morávková a hereč-

ka Markéta Častvaj Plánková.

Kolektiv pedagogů připravil program pro širokou 

veřejnost všech věkových kategorií. Dopoledne 

bude v ZUŠ Říčany patřit dětem z mateřských 

škol. Odpoledne soubor SAMBA BAND R. Bři-

cháče a děti z výtvarného oddělení H. Šebestíkové 

budou zastupovat naši školu a kraj na prezentaci 

hudebních souborů krajů ČR v Praze.

Večerní program je připraven v říčanské Olivovně 

pro všechny, kteří mají zájem prožít příjemný pod-

večer a o naší škole se dozvědět něco víc.  Neza-

pomeňte deky pro lepší posezení, dobrou náladu a 

zamiřte za námi do Olivovny! Občerstvení zajiš-

těno (firma Rancheras).
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V srpnu loňského roku Základní 
škola T. G. Masaryka Mnichovi-
ce okres Praha - východ zahájila 
realizaci projektu s názvem „Ko-
legiální podpora – společná cesta  
k úspěchu!“, registrační číslo CZ
.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000
530, který je finančně podpořen  
v rámci Výzvy č. 02_16_010 pro 
Budování kapacit pro rozvoj škol I. 
v prioritní ose Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Základní škola T. G. Masaryka 

Mnichovice okres Praha - východ 
je hlavním nositelem a řešitelem 
projektu. Do projektu jsou dále za-
pojeny partnerské školy: Základní 
škola Strossmayerovo nám., Pra-
ha 7 a Gymnázium Přírodní škola, 
o.p.s. Spolupráce bude probíhat 
po dobu tří let a v celkovém kon-
textu podpoří profesní rozvoj 76 
pedagogů.

Projekt se soustředí na individu-
ální podporu rozvoje profesních 
dovedností pedagogů zapojených 
základních škol a gymnázia, a to 
ve formě vzájemného sdílení prak-
tických zkušeností v tématech Čte-
nářská a Přírodovědná gramot-
nost. Hlavním smyslem je umožnit 

Společně k úspěchu každého žáka i učitele

učení pedagogů od sebe navzájem 
praktickou formou – kolegiální 
podporou s prvky interního men-
toringu, a tím rozvíjet jejich peda-
gogickou profesi. Učitelé společně 
plánují, vyučují dané předměty  
v konkrétních třídách a vyhodno-
cují svou práci. Snahou projektu 
je podpořit učitele tak, aby se zlep-
šila kvalita vzdělávání a výsledky 
žáků zapojených škol v klíčových 
kompetencích s důrazem na jejich 
celoživotní učení. 

A co říkají sami pedagogové?
 Díky výborné vzájemné spolu-

práci se podařilo výrazně zkvalit-
nit výuku ve třídě. Výuka se dá více 
individualizovat a věnovat se jak 
slabším, tak i nadaným žákům.

 Zlepšila se i skupinová práce. 
Víc očí víc vidí.

 Dochází k diferenciaci vzdělává-
ní na úrovních pracovního tempa, 
studijního potenciálu a zájmových 
preferencí žáků. V páru si můžeme 
děti rozdělit, respektovat jejich in-
dividuální potřeby.

 Zpětná vazba je pro nás důleži-
tým nástrojem ke zlepšování výu-
ky. 

 Společně se můžeme inspiro-

vat, mluvit o vyučovacím procesu  
a zhodnocovat pedagogické kom-
petence. 

 Mentor podporuje svého mentee 
v sebereflexi, profesním sebevě-
domí, uvědomění si toho, co umí 
a zjišťování dalších vzdělávacích 
potřeb, aby vyučování probíhalo 
efektivněji.

Mentor, mentee, párová/tandemová výuka – slova, která se nyní 
často objevují v souvislosti se vzděláváním. Kolegiální podpora 
formou vzájemného učení je účinným nástrojem profesního 
rozvoje pedagogů.

ZŠ T. G. M. MNICHOVICE HLEDÁ: 
 UČITELE/KU

nejlépe s kvalifikací: 
1. stupeň, český jazyk, dějepis, 

informatika, fyzika, tělesná 
výchova 

 ASISTENTA/KU PEDAGOGA 
  VYCHOVATELE/KU ŠKOLNÍ 

DRUŽINY
Nabídky s profesním 

životopisem zasílejte do 
25. května 2018 na email: 

reditelka@zsmnichovice.cz 
Kontakt: Mgr. Marcela 

Erbeková, tel: 606 189 863 
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Životní náhody
Sběratelem současného umění se 

stáváte náhodou, podotýká hned 
na úvod paní Kočová. Při zařizová-
ní svého bydlení najednou zjistíte, 
že by se vám líbilo mít také na stě-
ně něco, co by osvěžilo celý interiér  
a zároveň bylo podle vašeho vkusu 
a výběru. A pak logicky následuje 
otázka, co a kde si vybrat, kterou  
z galerií zvolit; a těch na internetu 
najdete opravdu mnoho. 
Sběratelství je vášní i generační 
záležitostí
Za dobrou galerii s prodejem 

umění současné generace aka-
demických výtvarníků a zároveň  
s potenciálním kvalitním výběrem 
uměleckých děl, která se mohou 
stát vhodnou investicí do budouc-
na, hovoří její stabilita, historie 

Obklopte se krásou a investujte do hodnot 
Současné moderní umění je základním tématem říčanské Galerie 
Kotelna. Její majitelka, paní Eva Kočová, zvolila pro galerii 
výstižné motto: Umění pro radost a dobrou investici. A právě 
o investicích a sběratelství současného moderního umění jsme si 
povídali. 

výstav moderního umění i prodej 
děl. Galerie pro vás dělá pouze tzv. 
předvýběr před vaším finálním 
rozhodnutím. Současné umění má 
jiná specifika sběratelství, odlišná 
od sbírání umění již léty a obchody 
ověřeného. Vyžaduje vlastní názor 
a rozhodnutí neovlivněné daný-
mi výsledky na trhu s uměním již 
obchodovaného. O to zajímavější 
toto tzv. živé sběratelství proto je. 
Sběratel může velmi dobře sledovat 
vývoj autora či jeho výstavy. A tak 
se z jednoho nezávislého nákupu 
uměleckého díla, potřebného k vyz-
dobení interiéru, stává vášeň sběra-
telů. Umění se předává z generace 
na generaci a provází nás naším 
životem, je vizitkou a otiskem na-
šeho bytí. 
Galerie Kotelna
Zatím u nás není mnoho (svojí his-

torií) ověřených galerií současného 
umění. Jedna z těch prověřených, 
které mají za sebou více než 11 let 
úspěšné existence a zároveň náleží 
k největším ve svém oboru, je Ga-
lerie Kotelna v Říčanech u Prahy. 
Zveme vás proto k její návštěvě; 
právě zde si můžete udělat předsta-
vu o současném moderním umění, 
a nebo si vybrat některé z nabíze-
ných uměleckých děl: od grafic-
kých listů až po velkoformátové 
malby na plátně, plastiky a další 
díla akademických výtvarníků. Ga-
lerie Kotelna je živou institucí, stále 
se zde něco děje. Pořádají se výsta-

vy, aukce a výtvarné workshopy.  
V nabídce nechybí ani poradenství 
v umění či pronájem prostor galerie 
a veřejností oblíbené oceňování děl. 

Eva Kočová, galeristka

Galerie Kotelna, 
Plynární 1815/1, Říčany, 

tel.: 323 604 137   
www.galeriekotelna.cz

aquapalace.cz

DĚTSKÝ DEN

SE SKUPINOU ČEZ

VE VLNOBITÍ

1. 6.

…tak zní motto společnosti Allstar Net, 
která poskytuje kvalitní internetové 
připojení přes bezdrátové i kabelové 
technologie. „V oblasti internetových 
technologií a infrastruktury se pohybuji 
patnáct let a proto nyní můžeme našim 
klientům nabídnout více než profesionální 
služby,“ říká majitel Zdeněk Polách.  
“Naším cílem je, vybudovat u nás kvalitní 
síť za použití nejnovějších technologií 
a zařízení, ale stále si chceme zachovávat 
„sousedské“ vztahy. Já i moji kolegové 
zde bydlíme a chceme, aby to „dobře jelo“ 
nejen nám, ale i ostatním obyvatelům. 
Často se setkáváme s tvrzením, že 
internet nejde moc rychle, ale že to 
stačí, vždyť jsme na vesnici… S tím ale 
nesouhlasíme, protože víme, že to jde 
dělat lépe.“

Společnost Allstar Net využívá napojení z pá-
teřní sítě o kapacitě stovek gigabitů.  Celou ob-
last obsluhují čtyři optické vstupy – přípojky 
do center internetu v Praze. Jen pro představu 
– většina firem, které zde působí, má k dispozici 
pouze jeden vstup. 
„V optické síti je budoucnost, a proto se sna-

žíme ji co nejvíce rozšířit, zejména tam, kde se 
nám daří dobře komunikovat s místní samo-

správou. Investice do optiky je vysoká, návrat-
nost je v řádu 15-20 let, proto si vybíráme místa, 
kde radnice naši myšlenku bere za svou a chce, 
stejně jako my, zajistit lidem technologicky nej-
vyspělejší způsob připojení k internetu. Nyní na-
příklad stavíme optickou síť v Mukařově a dále 
na Žernovku společně s novým vodovodním 
řadem. V Mukařově zároveň připojujeme ZŠ 
rychlostí jednoho gigabitu (1000 Mbps). Trou-
fám si říci, že takový internet jen tak nějaká ško-
la nemá. My to bereme jako obecně prospěšnou 
službu – když zde máme vybudovanou optickou 
síť, proč obci /škole nenabídnout plnou rychlost. 
Internet může pedagogům usnadnit přípravu,  
a díky tomu mohou kvalitně vzdělávat další ge-
nerace.
Rádi uzavřeme spolupráci i s dalšími obcemi 
nebo developery. Budujete novou lokalitu 
k bydlení? Síťujete nové parcely nebo vytváří-
te inženýrské sítě? Kontaktujte nás – věříme, 
že máme co nabídnout.

Nabízíte řešení i pro klienty, kteří musí volit 
připojení vzduchem?
Samozřejmě. Základem je kvalitní přijímač, 

rozvody  a profesionální nastavení. Důležité je 
o připojení stále pečovat a v případě jakýchkoliv 
změn signál přeladit.

Nespokojujte se s průměrem – nabízíme vám 
rychlost  minimálně 20 Mbps, ale umíme i 100 
Gbps. Řešení máme pro domácnosti i firmy. Sa-
mozřejmostí je neustálý monitoring sítě a servis. 
Naši technici jsou tu pro vás. Každoročně prová-
díme investice do výstavby a modernizace naší 
sítě, abychom vždy zajistili našim zákazníkům 
služby v nejvyšší kvalitě. Zavolejte nám a společ-
ně vymyslíme nejlepší řešení.  

Zdar sousede, jak ti jede internet…

POBOČKA Mirošovice, Hlavní 126
Prac. doba techniků: Po – Pá: 8:00-16:30

CALL CENTRUM Tel.: 733 788 883
Po – Pá: 8:00 – 21:00,  So-Ne: 10:00 – 20:00

Email: info@allstarnet.cz
www.allstarnet.cz

Školy, školky, obecní úřady připojujeme zdarma! 
Chceme, aby tyto instituce měly kvalitní internet. 
Považujeme to za standard v západní Evropě.  
Naším přáním je, aby náš kvalitní internet přispěl ke 
kvalitnějšímu vzdělávání dalších generací.

ZŠ Mukařov

„Za posledních několik let v naší moderní 
městské části došlo k rozšíření a navýšení 
kapacit mateřských i základních škol, 
navýšil se i počet obyvatel. V návaznosti 
na tento vývoj musíme primárně 
investovat do zdravotnictví a zajistit našim 
občanům dostupnou lékařskou péči,“ 
vysvětluje místostarosta MČ Praha 22 Jiří 
Kotek. „Zastupitelstvo schválilo nákup 
nebytových prostor v nových bytových 
domech.  Prostory od investora jsme již 
převzali a nyní intenzivně připravujeme 
smlouvy.“

Zatížila tato investice rozpočet MČ?
 Na nákup ordinací vedení města zajistilo fi-

nanční prostředky z dotací MHMP, tudíž náš 
rozpočet nebyl zatížen a mohli jsme investovat i 
do jiného rozvoje naší městské části. 

ROSTEME, 
BUĎTE U TOHO

Společnost VWR International se sídlem ve Stříbrné Skalici 
je globálním distributorem laboratorního vybavení s 

celosvětovým obratem přes 4,5 miliardy USD. Do nově 
vzniklého finančního oddělení zajišťující účetní operace 

pro ostatní  evropské země  hledáme nové kolegy  
a kolegyně.

 ADMINISTRÁTOR/KA FAKTUR
 ÚČETNÍ 
 JUNIOR FINANCE MANAGER

Nabízíme jedinečnou příležitost pro všechny, kteří mají rádi systematickou
práci s dokumenty a orientují se v účetnictví. Oslovila Vás naše nabídka? 
Pošlete nám Váš životopis na emailovou adresu prace.cz@vwr.com 
Další nabídky zaměstnání najdete na http://cz.vwr.com.

Proč jste se rozhodli zřídit ordinace právě zde?
Tyto nebytové prostory se nacházejí blízko 

centra a vedení MČ chce i nadále zajistit svým 
občanům, aby měli lékařskou péči „na jednom 
místě“.  Když se před deseti lety rekonstruovala 
Uhříněves,  myslelo se hlavně na pohodlí obyva-
tel a na Novém náměstí vznikl polyfunkční dům 
s obchody, provozovnami služeb, radnice, dále 
Domov pro seniory, školní jídelna a Lékařský 
dům, který je vybaven mnoha ordinacemi, la-
boratoří, rentgenem, lékárnou a stanicí rychlé 
záchranné služby. V té samé budově sídlí Poli-
cie ČR a městská policie. Chtěli jsme navázat  
a v nastoupeném trendu pokračovat, a tak  
v obytném domě v  ulici Ke Kříži vznikají čtyři or-
dinace odborných lékařů těchto praxí: gynekolo-
gie, pediatrie, ortopedická chirurgie a praktický 
lékař. Bezbariérové jednotky se samostatným 

vchodem a s kompletním zázemím pro pacienta 
i lékaře jsou umístěny v přízemí nového bytové-
ho domu. Devizou tohoto místa je docházková 
vzdálenost (cca 200 m) do Lékařského domu, 
blízké parkoviště, zastávka MHD a poblíž ležící 
nádraží. Tímto krokem se nám povedlo soustře-
dit zdravotní péči pro naše obyvatele do malého 
okruhu v centrální části obce.“

V Uhříněvsi vzniknou nové ordinace
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Vyžlovské léto

o
PROGRAM PRO DĚTI A HUDBA PRO DOSPĚLÉ

9. června
2018

Odpoledne pro děti
 a celou rodinu               13:00
• Hasiči HZS Říčany – interaktivní stan – orientace                 
 v zakouřeném prostoru všemi smysly s asistencí hasiče,    
 ukázky techniky 
• SK Vyžlovka – nejmenší fotbalisti v akci, aneb Vyžlovský  
 fotbalový válec v akci – zapojte i svoje děti 
• Michaela Perčinová – agility - co všechno umíme se psy
• Škola Vyžlovka – o dětech a pro děti – prezentace školy

• Střelba ze vzduchovky s historickými vojáky
• Historičtí šermíři s koňmi
• Skáčeme a hrajeme si - skákací hrady a obří skluzavka
• Soutěže
• Malování na obličej – prodej doplňků – stánky s občerstvením – dětský kreativní koutek
• Eva Zemanová - tvořivý koutek pro všechny děti
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 muzika, pivo, párky         17:00
• 17:00 - 18 :00 Michal Horák 
• 18:00 - 19:00 Vojtaano 
• 19:30 - 20:30 Jakub Ondra 
• 20:30 -  21 :30 Oleg Homola & hosté
• 22:00 -  23:00 Trocha klidu

Inzerat Zaprazi A4 new.indd   1 15.04.18   22:19

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

AKCE:
Vinylové podlahy již od 359 Kč/m2 včetně DPH
Široká nabídka plovoucích vinylových podlah
Dřevěné podlahy – nakupujte u přímého dovozce

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

                                  www.noveinteriery.cz

U nás v prodeji luxusní grily za zaváděcí ceny

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
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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)

Kunické šperky a dekorace – Dana Podskalníková
 Díky značce Zápraží mohu od roku 2013 využívat možnosti prezentovat 

své šperky na různých akcích, pořádaných MAS Říčansko. Jsem ráda, že je 
zde někdo, kdo se snaží zviditelnit ruční výrobky šikovných lidí.

 Práce s fimem je pro mě zábavou a relaxací. Je fascinující sledovat, jak se 
z barevných kostiček rodí nějaký vzor a následně originální šperk.

 Všem přáním svých zákaznic se snažím vyhovět v mém internetovém ob-
chodě www.atelierkoralky.cz

 Pár šperků mám na zámku Berchtold, v galerii ve Velkých Popovicích a 
v cukrárně v Říčanech.

 Příjemné je vždy, když mi zákaznice, která navštíví můj kurz tvoření z 
fima se slovy “jsem nešikovná a asi mě to nebude bavit”, nechce po 4 hodi-
nách tvoření skončit.

 Plánů mám moře, jen času se nedostává. Ráda bych sehnala pár ob-
chůdků, které by chtěly prodávat mé výrobky. Letos jsem stihla zatím nové 
rybičkové náušnice. Dlouhou dobu v hlavě nosím motýly, tak snad letos 
přiletí.

Kulíškovy dobroty – Dagmar Spívalová
 Certifikát mám tři roky. Značka Zápraží budí u části zákazníků zvěda-

vost a pro mě je to možnost reprezentovat náš krásný region.
 Zvolila jsem si tuto práci sama a mám ji ráda. Hlavní předností je varia-

bilita.  V tom, co dělám, kdy to dělám, jak to dělám. Mám volnost v rozho-
dování, kdy a co budu vyrábět. Jeden den třeba zavařuji od brzkého ráno do 
západu slunce, další den  prožiji krásný den s vnoučaty. 

 Moje výrobky lze koupit přímo u nás doma, kde mám sklad, na webových 
stránkách www. kuliskovydobroty.cz, na trzích a jarmarcích, na které vel-
mi ráda jezdím, protože přímý kontakt se zákazníky mi dává značnou sílu 
do další práce.

 Při své práci si uvědomuji, jak hodně platí přísloví “není ten, aby se zalí-
bil lidem všem”. Na jednom trhu přišly dvě zákaznice v rozmezí snad pěti 
minut. Obě ochutnaly. První konstatovala, že moje marmelády nejsou sko-
ro vůbec sladké a druhá, že jsou moc sladké!  

 Nic extra nového nechystám, ono vždy něco přijde samo. A když to při-
jde, musím to hned udělat. Přeci jen....asi rozšířím nabídku CIBULÁD, 
protože je o ně velký zájem.

Zprávy z MASky  

www.HANSCRAFT.com

Jedinečná  
nabídka
Přijďte si pro vířivku 
za skvělou cenu od 
renomovaného výrobce 
Viking Spas. K vybraným 
modelům získáte navíc 
úžasný dárek v podobě 
domácí infrasauny 
ZDARMA. 

Navštivte náš showroom HANSCRAFT  
v Čestlicích. Těšíme se na Vás.

D1 Exit 8 – směr Dobřejovice
Čestlice 289   251 01 Čestlice

Pravidla této akce jsou upřesněny na našich webových stránkách.

 Všechny projekty přijaté do výzev IROP – 1. Školství a vzdělávání, 
2. Sociální služby, 3. Hasiči byly předány na ŘO Centra pro regionální 
rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti. Kontrola z Ministerstva, 
která se konala při samotném hodnocení projektů na MAS proběh-
la bez zásadních připomínek. MAS obdržela doporučení, kterými se 
bude při dalších jednáních hodnotící komise řídit.  

 Ohledně plánovaných výzev z Programu rozvoje venkova stále čekáme 
na schválení jednotlivých Fichí a preferenčních kritérií. SZIF posílá při-
pomínky, které kancelář MAS obratem zapracovává. Bohužel proces je 
zdlouhavý. Děkujeme potenciálním žadatelům za trpělivost. Vaše projekty 
s námi konzultujte a neváhejte domluvit si osobní schůzku.

 Výzvy IROP jsou ve stejném procesu. Čekáme na schválení jednot-
livých výzev a preferenčních kritérií. Nedílnou součástí schválení jsou 
také přepracované Interní postupy dle nové metodiky, které také zatím 
nemáme schváleny. Přestože MAS dodržuje nastavené termíny, nedá 
se to samé říct o CRR.

 Projekt MAS na tvorbu komunitního plánu sociálních služeb na obecní 
úrovni se dostává do další fáze. Dne 24. 5. 2018 od 9,00 do 11,00 hodin 
se koná setkání poskytovatelů sociálních služeb. Každý poskytovatel má 
jedinečnou možnost podílet se na nově vznikajícím plánu sociálních služeb 
na Říčansku. 

 Jarní kolo certifikace výrobků značkou Zápraží proběhlo, certifikáty 
byly slavnostně předány na podiu při příležitosti Festivalu řemesel a 
jara 21. 4. 2018 čtyřem prodlužujícím dámám – paní Bělinové s Mni-
chovickými perníky, paní Pudíkové s Turkovickou keramikou, paní 
Jeníčkové s Ručně malovanými oděvními doplňky z hedvábí a paní 
Kuchařové s kabelkami a Textilní výrobou Gugu design. Děkujeme dá-
mám, že můžeme podpořit místní kvalitu, jedinečnost a ruční práci. 

 Mohli jste se s námi potkat na tradičním Festivalu řemesel a jara v sobotu 
21. 4. 2018 od 8 hodin v Říčanech na náměstí, kde byla řada vystoupení, 
zábavy, zástupci výrobců, tvořivé dílničky, jarní produkty, výrobci se znač-
kou „Zápraží regionální produkt ®“, ale i Polabí a Toulava. Zástupci MAS-
ky děti malovali na obličej. Na trh přijelo přes 40 prodejců a řemeslníků. 

 Jsme rádi, že můžeme s Muzeem Říčany stále spolupracovat na nauč-
ném Dni Země ve Světicích a v neděli 22. 4. u Říčanské hájovny jsme s dět-
mi vyráběly dopravní značky s žabí tématikou.
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

13. 5.  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

sobota 2. 6. 2018 
ONDŘEJOVSKÝ KRPÁL 2018

4. ročník závodu historických vozidel pořádá Posázavský klub  historických vozidel   start 
závodu v 10:30 h z náměstí v Ondřejově  jízda zručnosti  spanilá jízda po okolí  závod do vrchu 
 veteráni k vidění také na náměstí v Kouřimi  přijďte podpořit závodníky  těšíme se na vás

www.pkhv.cz
ZVEME VÁS SRDEČNĚ:  

ZÁVODY POŘÁDANÉ V ROCE 2018
POSÁZAVSKÝM KLUBEM 

HISTORICKÝCH VOZIDEL  

2. 6.  ONDŘEJOVSKÝ KRPÁL
25. 8.  POSÁZAVSKÁ RALLY BERCHTOLD

6. 10.  ONDŘEJOVSKÁ OSMIČKA
      (MEMORIÁL JANA NOVOTNÉHO)

závody se konají vždy v sobotu - info: www.pkhv.cz

aquapalace.cz

MČR
V JÍZDĚ
NA TOBOGÁNECH

26. 5. 2018

DĚTI 8-12 LET
MLÁDEŽ 12-18 LET

ŽENY 18+
MUŽI 18+

KATEGORIE:

Velkopopovická legenda
Kdo se zajímá o historii pivovarnictví 
či místního kraje, neměla by mu 
uniknout právě vydaná kniha 
autorky Evy Kršňákové s názvem 
Velkopopovická legenda. Textem 
i množstvím dobových dokumentů 
a fotografií představuje legendární 
podnikatelskou rodinu Ringhofferů, 
založení pivovaru ve Velkých 
Popovicích, jeho rozvoj, proměny 
i další vývoj až do dnešních dnů. 
Zakoupit knihu za 199 Kč lze v 
Kozlím obchodě v návštěvnickém 
centru v pivovaru ve Velkých 
Popovicích nebo 
na www.eshop.kozel.cz.

Mnichovické kramaření tentokrát v duchu 1. republiky
Sobota 26. 5. 2018 - Masarykovo náměstí v Mnichovicích

Vystoutení dětí z MŠ a ZŠ, Staropražská kapela FIAKR, PROJEKT 76, 
GREEN DAY PRAGUE IDIOTS, PANKIX

Stánky, domácí koláče a buchty, dobročinný bazar.
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 Kde vás mohou zákazníci najít a prohléd-
nout si ukázky produktů, které prodáváte?
V současné chvíli máme v ČR tři výstavní centra. 
První se nachází v Tehovci u Říčan, druhé v Brně 
a třetí u Hradce Králové. Další výstavní centra 
plánujeme otevřít v Bratislavě a v Košicích. 
 
Jaké služby od vás zákazníci mohou očeká-
vat? 
Naším cílem je dodávka kompletních služeb  
a to napříč celým segmentem zakázkových pro-
duktů. Není naším cílem pouze prodat výrobek, 
nýbrž zákazníkovi zajistit skutečně kompletní 
servis od poradenství za začátku celého proce-
su, přes návrh řešení až po jeho realizaci. Kromě 
dodávek výrobku, samozřejmě včetně montáží, 
zajistíme i dokončovací práce. Třeba pokládku 
dlažby a tak podobně. 

Který produkt pro dům či zahradu je v součas-
né době nejžádanější? 
Je těžké některý z produktů vypíchnout. Mám 
pocit, že se prodává vše co máme v nabídce. Ně-
které produkty jsou sezónní, takže prodej se liší 
v jednotlivých měsících. Třeba nyní s příchodem 
jara jsou populární pergoly a celkově zastřešení 
teras. S příchodem letních dnů se prodává více 
stínění. 

Na podzim letí zimní zahrady a zastřešení aut, 
atd.  Naopak některé produkty se prodávají celý 
rok. Typickým příkladem jsou rodinné domy. 
Lidé řeší bydlení po celý rok bez ohledu na se-
zónu. 
 
Plánujete otevřít  další výstavní centrum? 
Ano,  jak již jsem zmínil, v tomto roce chceme 
posílit naše postavení na Slovensku. V Brati-
slavě a Košicích proto otevřeme další výstavní 
centra. Chceme zákazníkům umožnit si vybra-
né nejprodávanější výrobky přijet prohlídnout  
a přesvědčit se o jejich kvalitě na vlastní oči. 

Daří se vám v této době ? 
Každoročně máme roční růst více než 30 % obra-
tu. Při tomto tempu bychom mohli do tří let pře-
konat roční obrat 300 mil. Kč. Neustále se sna-
žíme zvyšovat kvalitu námi nastavených služeb 
na základě vašich požadavků a přání. Průběžně 
rozšiřujeme nabídku produktů a proaktivně při-
způsobujeme naše služby vašim požadavkům. 
Prosazovat se mezi konkurenty, od nichž se li-
šíme spojením sil odborníků, reálnou a funkční 
vizí i celkovou kvalitou nastavených služeb. Díky 
našemu spojení s nejlepšími partnery se stáváme 
lídry v tom co děláme.
 
Jaké byly začátky firmy?
Jsme typický příklad garážové společnosti. Není 
to tak dlouho, přibližně 6 let zpět, kdy jsem za-
čínal s prodejem z garáže, kterou mám dodnes 
u domu. Jen tam dnes není kancelář, ale sklad 
na víno.  Konec konců tato betonová garáž byla 
i první produkt, kterou měla společnost v nabíd-
ce. Šlo o hotové garáže německého výrobce Re-
kers. Výrobky máme v nabídce dodnes. 
Postupně jsme rozšiřovali sortiment na základě 
požadavků zákazníků, až do stávajícího stavu, 
kdy máme v nabídce eshopu přes 20 tisíc polo-
žek desítek dodavatelů z celého světa. Dovážíme 
zejména zakázkové produkty třeba až z Japon-
ska, Polska, Německa, Holandska nebo i Izraele. 
Před pěti lety jsme aktivně vyhledávali vhodné 

dodavatele a výrobce. Dnes se situaci změnila  
a oni vyhledávají nás. V současné době dodává-
me výrobky včetně montáží v rámci celé České 
republiky a také Slovenska.
 
Z jakého úspěchu máte největší radost? 
Těch úspěchů, ať malých nebo velkých, za tu 
relativně krátkou dobu fungování společnosti je 
hodně. Kdybych měl alespoň některý zmínit, tak 
asi to, s jakou živelností společnost dynamicky 
roste a musím zmínit své kolegy a pracovníky ve 
firmě. 
Mám pocit, že se mi podařilo dát dohromady 
skutečnou funkční partu lidí, kterou práce baví. 
Je to na nich vidět. Navíc máme ve firmě perfekt-
ní vztahy a skutečně rodinné prostředí. Vnímám 
to tak, že pokud se daří firmě, měli by to pocítit  
i všichni její členové. 
Nově jsme třeba zavedli svačiny pro naše mon-
tážníky. Denně se dělá více než 50 obložených 
housek, aby montéři kteří jsou v terénu, netrpěli 
hlady. Takto bych mohl pokračovat dále. 
 
Co pro vás bylo v dosavadním podnikání 
nejtěžší? 
Určitě jedním z klíčových okamžiků bylo převze-
tí zodpovědnosti. Mám na mysli odpovědnosti 
ne za své rozhodnutí a výsledky práce, na to jsem 
zvyklý,  ale odpovědnost za své zaměstnance  
a finanční závislost všech těchto rodin. 
V současné době má společnost přes 35 zaměst-
nanců, k tomu přes 20 sezónních pracovníků. 
Odpovědnost za 50 rodin a jejich rodinné pří-
slušníky je obrovská. 
 
Kde stále čerpáte inspiraci?
Nedokáži přesně definovat, kde beru inspiraci. 
Sílu mi dává moje rodina, ale inspiraci vnímám 
všude kolem sebe. Mám pocit, že podnikaní je 
u mě intuitivní věc. Jsem ten typ člověka, který 
nedokáže chvíli sedět na židli u musí stále něco 
budovat a rozvíjet. 
Stále mám v hlavě nespočet nezrealizovaných 
projektů a nové stále přibývají. Někde mám po-
cit, že čím více pracuji, tím více práce mám před 
sebou. 
 
Jaké máte další cíle ve svém podnikání?
Cílů a plánů mám nespočet. Je třeba rozlišit krát-
kodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a plány. 
Kdyby mi někdo před 6 lety, kdy jsem začínal  
s podnikáním ze zmiňované garáže řekl,  že fir-
ma bude mít obrat přes 100 mil. Kč/rok, bude 
zaměstnávat přes 35 lidí, zaťukal bych si čelo, 
protože bych tomu nevěřil.  Společnost roste 
každým rokem o více než 30 %. Je to neskuteč-
ně rychlé tempo a nerad bych, abychom se stali 
obětí vlastního úspěchu. Stále chci, aby společ-

nost byla rodinného charakteru, a abych znal 
jména všech jejich zaměstnanců.
Přesto mám v hlavě kromě dalšího rozvoje spo-
lečnosti i mnoho jiných projektů. Některé jsou 
zatím ve fázi nápadů. Z předešlých zkušeností 
vím, že reálně úspěšný je jeden projekt ze tří. 
 
Co vám podnikání vzalo a naopak přineslo?
Co mi vzalo? V některých momentech a situ-
acích mi vzalo myslím pár let života. Dále kus 
soukromí. Těch věcí, myslím pozitivních věcí je 
určitě více. Musel jsem se naučit hodně znalostí 
a dovedností, které bych normálně asi nepotře-
boval. 

Jak to myslíte ?
Třeba to, že jsem se díky své práci stal napůl 
programátorem, marketingovým specialistou, 
finančním analytikem, psychologem, zpovědní 
vrbou a takto bych mohl pokračovat dál a dál. 
Díky své práci jsem se dostal do zemí a míst 
kam bych se asi normálně nepodíval. Kromě 
celé Evropy příkladem Dubai, Omán, Thajsko, 
Čína nebo Japonsko. Poznal jsem lidi, se který-
mi bych se normálně nepotkal. V Japonsku jsem 
se sešel dokonce s předsedou japonské vlády.  
V neposlední řadě mi podnikání dává finanční 
nezávislost. 
 
Máte vůbec čas na rodinu?
V tom mám od začátku zcela jasno. Nejsem ty-
pický workoholik, který stráví v práci 15 hodin 
denně. Už na začátku podnikání jsem si strikt-
ně určil své hodnoty. Nechci skončit v padesáti 
po třech infaktech, s Bentleyem zaparkovaným  
v garáži a dětmi, u kterých neznám ani jejich ko-
níčky. 
S rodinou trávím, na rozdíl od jiných, výrazně 
více času. Mám obrovskou výhodu, že nemu-
sím ztrácet čas cestováním do práce. Práci mám 
hned vedle svého domu. Nejen tento ušetřený 
čas tak mohu věnovat své rodině. 

Co vaše koníčky, záliby ?
Na první místo patří má rodina, manželka, děti. 
Společně máme rádi psy, takže jsou zároveň na-
ším velkým koníčkem.  Rád s nimi chodím do 
lesa na procházky. Kromě toho se snažím spor-
tovat. Oblíbil jsem si kolo, v sezóně je to plavání. 
Loni jsem si splnil přání a pořídil si 10 metrový 
bazén. 

Cílem společnosti Hobbytec je poskytnout zákazníkům plnou škálu všech 
dostupných kvalitních variant a řešení napříč celým segmentem pro dům 
a zahradu. V současné době má společnost čtyři hlavní činnosti.
“První z nich je prodej a montáž zakázkových výrobků ze segmentu pro dům 
a zahradu, zejména jde o produkty pro exteriér. Jsou to produkty jako zimní 
zahrady, pergoly, přístřešky, garáže a různé druhy zastřešení,” vysvětluje 
Miroslav Zelený – jednatel společnosti HOBBYTEC. “Dále provozujeme e-shop 
www.Hobbytec.cz s nabídkou “krabicových” produktů pro dům a zahradu. 
Tyto produkty dodáváme zpravidla do dvou až tří pracovních dnů.  Kromě toho 
od loňského roku zajišťujeme výstavby rodinných domů pod vlastní značkou 
Hobbytec Home, mobilních domů Hobbytec Mobile a dřevěných domů Hobbytec 
Wood. V poslední řadě jsme zahájili vlastní výrobu výrobků z hliníku, zejména 
hliníkových pergol a zastřešení.” 

HOBBYTEC – vše pro dům a zahradu

Miroslav Zelený – jednatel společnosti HOBBYTEC

Prodejní centrum TEHOVEC, U Mototechny, 251 62 Tehovec (Říčany u Prahy)
exit č.12 z D1, dále sjezd 300 m před Mukařovem

 Otevírací doba: Po - Pá: 10.00  - 16.30 hod.
So - Ne: 10.00 - 16.30 hod. (otevřeno bez obchodníků)
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Odpočívejte uprostřed přírody 
v Lesních lázních...

Lesní Lázně, Zvánovice 154, Zvánovice (Praha-východ)    

Tel.: 323 649 679   www.lesnilazne.cz

∞ Wellness pobyty s jógou nebo pilates
∞ Pobyty s ayurvédskými procedurami

∞ Pobyty pro zdravá záda a odbourání stresu
∞ Wellness pobyty pro ženy

První ze série Festivalů jak víno zavítá 12. května do překrásného 
prostředí Průhonického parku. Za vůní květin nemusíte až 
do zahrad, stačí přivonět k našim vínům, která vám chceme 
představit. Na Festival jak víno pečlivě vybíráme pouze malá 
rodinná vinařství, jejichž vína běžně neochutnáte. Představujeme 
moderní vinaře odkazující na úctu k tradicím. Převážně ochutnáte 
originální vína z Moravy, avšak citlivě doplněná o zahraniční 
produkci. To nejlepší vám představí Jindrovo vinařství, Sklep 
Drápalovo, Vinařství Gertner, Vinařství Trávník, Tombalina Wines 
(JAR), Borprince (Maďarsko) a GORGHI TONDI (Itálie).
Tématem FJV v Průhonickém parku jsou květinové tóny. Už jste pili levan-

dulové Frizzante, či Tramín s vůní po růžích? Ryzlink vlašský zas ukrývá 
vůni lipového květu?  Na své si přijdou i milovníci koření, pepřové tóny 
hledejte ve Veltlínském zeleném a muškátový oříšek v Muller Thurgau. To 
vše bude připraveno k ochutnání 12. 5. od 9 hod. v Průhonickém parku na 
velkém nádvoří na Květinových slavnostech. Degustuje se ze skla, za tónů 
živé hudby v příjemném prostředí Průhonického zámku.
Bližší info najdete na www.festivaljakvino.cz nebo na Facebooku.

Víte, jak se pozná, že už bude opravdu krásné počasí? Když 
Cukrárna v Srbíně otevře zahrádku a začne připravovat tu 
nejlepší točenou zmrzlinu v okolí. Letos se navíc můžete těšit na 
osvěžující ledovou tříšť. 
Nabídka bude opět rozšířena o lehké zákusky s čerstvým ovocem, tvarohem 
či zakysanou smetanou. “Naši zákazníci si zvykli, že pro ně připravujeme 
stále něco nového,” říká Michaela Jandová. “I mne baví zkoušet nové 
recepty, ingredience a překvapovat. Rádi pro vás připravíme i jakýkoliv 
dort na zakázku. Děkuji všem zákazníkům za přízeň, přeji krásné jaro  
a těším se na vaši návštěvu.”

Už jste ochutnali levandulové 
Frizzante či Tramín vonící 
po růžích?

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

ZELENINOVÁ SADBA
plodová: PAPRIKY SLADKÉ I PÁLIVÉ - RAJČATA - CUKETY TYKVE - MELOUNY - DÝNĚ 
OKURKY - PÓREK - ROUBOVANÉ OKURKY
košťálová: KVĚTÁK - BROKOLICE - KAPUSTA - KEDLUBNY
listová: SALÁTY - PETRŽEL - ŘAPÍKATÝ CELER

BYLINKY
MÁTA - MAJORÁNKA - MEDUŇKA - SATUREJKA - ESTRAGON 
ROZMARÝN - ŠANTA - ŠALVĚJ

PRODEJ ŽIVÝCH KONZUMNÍCH RYB ZE SÁDEK (sortiment dle aktuální nabídky)

VLASTNÍ PRODUKCE 

ZELENINOVÉ SADBY, BYLINEK, LETNIČEK A BALKÓNOVEK V BOHATÉM SORTIMENTU!

O víkendu 26. a 27. května se v areálu 
zámku Berchtold v Kunicích-Vidovicích 
uskuteční VELKÝ DĚTSKÝ DEN. Ani 
tentokrát nebudou chybět veteráni 
automobilového a motocyklového 
průmyslu. Oba dny je od 10 hodin 
připraven pro návštěvníky bohatý 
program, plný hudebních, tanečních 
a divadelních představení, soutěží, 
dílniček a atrakcí. Děti se mohou těšit 
na soutěže, koloběžky a motokáry na 
dopravním hřišti. V neděli vystoupí také  
MICHAL NESVADBA. 

PROGRAM SOBOTA 27. 5.
Po celý den výstava veteránů a soutěže pro děti. 
11:00-13:00   vystoupení ZUŠ Slunovrat
11:00- 13:00  pochod Nadačního fondu ztracené 
děti  (Strančice vlak – zámek Berchtold)
13:30 - 14:30 kapela HWĚZDNÁ PĚCHOTA
15:00 vyhlášení  soutěže veteránů

NADAČNÍ FOND ZTRACENÉ DĚTI
Na sobotní program jsme přizvali i nadační fond 
Ztracené děti, který u nás na zámku zakončí svůj 
pochod, který každý rok organizuje pro prohře-
šované děti. 

NEDĚLE 28. 5.
Po celý den budou v parku dispozici velká ská-
kadla, které pro děti připravil náš partner MM 
REALITY.
10:30  vystoupení taneční skupiny Podkovička
11:30 divadelní a hudební vystoupení  „Kurník“ 
Petra Nedvěda
13:00  vystoupení Michala Nesvadby
Zvýhodněné vstupenky můžete již nyní zakoupit 
na našem eshopu.

Prázdninové sportovní  kempy
V průběhu týdne se budeme věnovat mnoha 
sportovním aktivitám. Nejvíce se zaměříme na 
výuku tenisu a rozvoj kondičky a také pružnos-
ti  dětí. Vyzkoušíme si  golf, badminton, fotbal, 
stolní tenis, fotbalgolf. Využijeme také naše do-
pravní hřiště a celý zámecký park včetně naučné 
stezky k různým hrám a soutěžím.
Kemp probíhá vždy od pondělí do pátku od 
9.00 do 16.30. Zajištěn pitný režim, 2x svačina 
a oběd. Kemp je vhodný pro děti od 6 do 12 let.
TURNUSY KEMPŮ:
9. – 13.7.2018          dopolední
23. – 27.7.2018        celodenní
13. – 17.8.2018        celodenní
27. – 31.8.2018        celodenní

VELKÝ DĚTSKÝ DEN A VÝSTAVA VETERÁNŮ

Přijmeme brigádníky – průvodce, 
pokojské, do půjčovny sportovních 

potřeb, do restaurace. 
Info na tel.: 313 039 747, 604 210 931.

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

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

Přijďte do Srbína 
na zmrzku a dortík
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Po – Pá: 9.00 – 18.00

So: 9.00 – 12.00

Říčany, 17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)

e-mail: ricany@invia.cz
Tel.: 323 602 240

Ke každému zájezdu dárek od našeho
partnera puzzleshop.cz®

ČAS DOVOLENÝCH A LETNÍHO CESTOVÁNÍ 
                          SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ...

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

MONTÁŽNÍ STAVEBNÍ PRACOVNÍKY     

CO NABÍZÍME?
–	 	Měsíční	plat	30.000	Kč	čistého
–	 	Manuální	práci	v	české	firmě	–	montáž	a	stavba	 
rodinných	domů

–	 	Cestování	na	montáže	po	celé	ČR
–	 	Zajímavou	práci	v	dobrém	kolektivu

CO OČEKÁVÁME?
–	 	Manuální	zručnost	a	samostatnost
–	 	Časovou	flexibilitu
–	 	Pečlivost	a	dotahování	věcí	do	konce
–	 	Řidičské	oprávnění	B
–	 	Zkušenost	ve	stavebnictví

HOBBYTEC CZ, společnost se sídlem v Tehovci u Říčan

PŘIJME

Pro	více	informací	volejte	pana	Bartoše: 

776 486 478
Svůj	životopis	zasílejte	na:	 
bartos@hobbytec.cz

Středisko sociální péče
okolí Kamenice, Velkých Popovic a Říčan

poskytuje terénní osobní asistenci: kompletní péči  
o seniora a jeho domácnost

poskytuje služby mediátora: mimosoudní řešení 
sporů sousedských, rodinných

774 994 357
Mgr. Věra Bobovská

email: bobovska@socialnipece.cz
www.socialnipece.cz

Farní charita
Starý Knín
radost pomáhat

Hledáme výpomoc pro středisko sociální péče.
Poskytujeme terénní osobní asistenci                          

v okolí Kamenice, Velkých Popovic a Říčan.
Vhodné také jako přivýdělek pro maminky na 

mateřské dovolené, nebo aktivní seniory.
774 994 357

Mgr. Věra Bobovská
email: bobovska@socialnipece.cz

www.socialnipece.cz

Farní charita
Starý Knín
radost pomáhat
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Česká společnost PRESSKAN system, a. s. Prostějov 
s pobočkou v Mukařově je na našem trhu přes 
20 let a za tu dobu má na svém kontě více než 30 000 
realizací odkanalizování domácností nejen v ČR, ale 
i v okolních státech. Své profesionální služby nabízí 
jednotlivým stavebníkům, firmám i obcím.

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

Vyřešíme veškeré problémy s výstavbou kanalizace
Vhodné pro jednotlivé objekty i  pro celé obce

Systém PRESSKAN® je vhodný 
všude tam, kde nelze vybudovat 
gravitační kanalizaci - ať již kvůli 
terénu, podloží, spodní vodě 
nebo velké finanční náročnosti. 
Společnost PRESSKAN system, 

a. s. nabízí pomocnou ruku při ře-
šení odkanalizování celých obcí. 
Zavolejte nebo přijďte k nám na po-
bočku a my vám navrhneme řešení.

Nabízíme profesionalitu a exklu-
zivní servis 
„Naše společnost jako jediná na 

trhu nabízí exkluzivní servis přímo 
u zákazníka, a to do 24 hodin od na-
hlášení poruchy. Tento servis nabí-
zíme jak záruční, tak pozáruční a za 
tuto službu neplatíte nic navíc,“ 
říká statutární ředitel společnosti  
Ing. Robert Nevrlý. „Výhodou je, 
že zákazník nemusí čerpadlo nebo 
jiné poškozené části sám vymonto-
vávat a vozit na servis. Naši tech-

nici se o vše postarají a snaží se 
všechny závady vyřešit okamžitě. 
Chápeme, že čekat týden na opravu 
čerpadla není možné.“

Jak funguje odkanalizování 
nemovitostí?
Z domu se odpadní vody přive-

dou klasickou gravitační přípojkou 
do čerpací šachty k čerpadlu. To 
splašky rozmělní a odvede do hlav-
ního kanalizačního řadu a pak na 
centrální čistírnu odpadních vod.  
Každá technologie je vybavena  
optickou signalizací stavu čerpadla   
a hlídání hladiny, aby nedošlo  
k přetečení jímky.

Vyberte si z naší nabídky 
vřetenových kalových čerpadel 
PRESSKAN®. 
Vřetenová kalová čerpadla PRE-

SSKAN®, kompletně vyvinutá  
a vyráběná v České republice, jsou 

určena na čerpání splaškových 
a kalových vod. Tato čerpadla si 
dokáží  poradit i se splaškovými 
vodami, které obsahují například 
trávu, slámu, slupky od ovoce a ze-
leniny.  Díky jednoduché konstrukci  
a použitému nerezovému materiálu 
bylo dosaženo záruky dlouhé život-
nosti čerpadel bez nutnosti náklad-
ných servisních zásahů.

Při projektováni kanalizace 
se klade velký důraz nejen na 
pořizovací náklady, ale hlavně na 
náklady provozní. 
Výhodou provozu tlakové kanali-
zace PRESSKAN® je uzavřenost 
systému, vysoká rychlost dopravy 
splašků na ČOV a  nízké investiční 
náklady. Odpadají problémy s pro-
plachováním potrubí, deratizací 

Společnost PRESSKAN system, a. s.  
středisko Mukařov, Kutnohorská 349
tel., fax: +420 323 661 814, 774 130 161
bližší info www.presskansystem.cz

a údržbou revizních šachet jako  
u gravitační kanalizace. Na rozdíl 
od vakuové kanalizace má nízkou 
energetickou náročnost a není nut-
né pravidelně kontrolovat systém. 
Výhodu oproti jiným systémům 
tlakové kanalizace je vyloučení pro-
plachovacích, odvzdušňovacích  
a odkalovacích prvků v  síti.

Ovládací automatika THS je 

určena k napájení, jištění a 

řízení chodu ponorných kalových 

čerpadel používaných v tlakové 

kanalizaci PRESSKAN®.

Součástí ovládací automatiky je 

hlavní vypínač, popř. proudový 

chránič, stykač, motorový spouš-

těč chránící motor čerpadla před 

přetížením a hlídač hladiny, který 

společně s elektrodovým hladino-

vým snímačem řídí chod čerpadla. 

Za poslední roky udělal vývoj v oboru keramických obkladů a dlažeb 
neuvěřitelný posun. Díky zavedení digitálního tisku se na trhu objevi-
lo mnoho věrných kopií přírodních mramorů, žul, pohledových beto-
nů nebo dlažeb v designu dřeva. Stále oblíbenější jsou velké formáty 
– současný největší rozměr keramické dlažby je 160 x 320cm! 

Tyto obklady a dlažby posouvají  bytový  design zase o úroveň výše.  Synte-
tický mramor nebo žula splňují vysoké technické parametry a snesou vel-
kou zátěž. Díky velkým deskám jsme schopni vytvořit impozantní obklady 
stěn nebo podlah s navazující kresbou kamene. Práce s velkými formáty 
je náročná a vyžaduje velké zkušenosti, proto jsme vám v Koupelnovém 
studiu ČERO připraveni nabídnout profesionální služby. Přijďte k nám do 
showroomu načerpat inspiraci  – naši odborníci vám rádi poradí.

Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368, Louňovice
Bližší informace na www.cero.cz
tel.: 311 240 850, 739 627 840
Otevírací doba: PO-PÁ 8-18, SO 9-13 

Keramické dlažby jinak než znáte

Naše firma se zabývá výrobou, prodejem 
a pokládkou kamenného koberce. Tento 
unikátní materiál tvoří směs přírodních 
oblázků a pryskyřice a vytváří originální 
povrch, který vyniká luxusní vzhledem, 
dlouhou životností a snadnou údržbou. 
Kamenný koberec si můžete položit 
sami – rádi vám poradíme a dodáme vše 
potřebné. Nebo využijte náš profesionální 
tým.

EXTERIÉRY
Předností tohoto povrchu je nejen exkluziv-
ní vzhled, ale i jeho vlastnosti – celistvý po-
vrch beze spár, mrazuvzdornost, dlouhá ži-
votnost a rychlá aplikace. Hodí se jako nová 
podlaha, ale i jako náhrada na staré vydro-
lené betonové povrchy, díky čemuž ušetříte 
spoustu času s bouráním a odvážením suti. 
Kamenný koberec se výborně hodí i na stavbu 
teras, chodníků, příjezdových cest, schodů... 
BAZÉNY
Kamenný koberec je také velmi vhodný jako 

povrchová úprava okolí bazénů. Jeho hlavní vý-
hodou je, že i když je mokrý, nestává se kluzkým, 
takže nemusíte mít obavu z uklouznutí. Jelikož 

je porézní, propouští vodu, takže nevznikají žád-
né nevzhledné a nebezpečné louže.
INTERIÉRY
Díky výborným izolačním vlastnostem a pře-

nosu tepla našel kamenný koberec využití také  
v interiéru – hodí se do obývacích pokojů, cho-
deb, posiloven a především do koupelen, jelikož 
je odolný vůči vlhkosti a mechanickému poško-
zení. Nachází uplatnění i v komerčních prosto-
rách jako jsou autosalony, kanceláře či výstavní 
plochy.

 KAMENNÝ KOBEREC má nekonečné kon-
strukční možnosti, lze jej nanášet na vodorovný 
povrch, ale můžeme kopírovat i členitý terén. 
Odpadají dořezy jako u dlažeb a ušetříte tak za 
zbytkový materiál. Díky široké barevné škále lze 
vytvářet i různé obrazce, firemní loga, dětské 
motivy a další.

KAMENNÝ KOBEREC v Říčanech –
největší showroom  v ČR!

Showroom a prodejna ŘÍČANY
Černokostelecká 613/100

(bývalá prodejna Kuchyně Sýkora)
Otevřeno každý všední den 9- 16 hod.

Tel.:  (+420) 731 001 200
E-mail.: info@kamenny-koberec.eu 

www.kamenny-koberec.eu

Firma Němec Sport provádí revizní kontroly dětských hřišť a sportov-
ních zařízení venkovních i vnitřních (tělocvičny, herny, posilovny) 
v návaznosti na ČSN EN 1176, ČSN EN 15312, ČSN EN 1069 a na 
další směrnice. Klient obdrží revizní zprávu o technickém stavu 
a bezpečnosti jím provozovaných zařízení a vyhodnocení případných 
nalezených rizik. V případě zájmu můžeme provést odstranění případ-
ných nalezených nedostatků či závad.

Jak často mají být prováděny kontroly a prohlídky dětských hřišť?
 Mateřské školy s venkovním vybavením a zahradním zařízením – hlavní 

kontrola 1x ročně.
 Dětská hřiště, venkovní hřiště - hlavní kontrola minimálně 1x ročně.
 Roční hlavní kontrola musí být prováděna oprávněnou osobou.
 Provozní kontrolu provádí provozovatelem určená osoba a interval je ob-

vykle 1 až 3 měsíce, podle frekvence používání.
Kontakt: tel.: 603 574 689, email: nemec.sport@volny.cz

Povinné revize dětských 
hřišť a sportovišť

Navštivte 
náš nový 

eshop 
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Český výrobce čisticích prostředků a distributor hygieny 
se sídlem v Říčanech hledá do svého týmu

  

VEDOUCÍ 
ZÁKAZNICKÉHO 

SERVISU
Náplň práce: 

 vedení odd. zákaznického servisu dle firemních standardů 
ISO  fakturace – zpracování objednávek, obratové bonusy, 
dobropisy, evidence smluv  vyřizování reklamačních řízení 
s dodavateli, práce s cenami, údržba databáze zákazníků  

administrativní činnost při nástupu nových zaměstnanců, 
docházka, evidence PC a tiskáren  součinnosti při nákupu 

zboží, jednání a hodnocení dodavatelů
Požadujeme: 

 VŠ/SŠ vzdělání  komunikativnost, organizační schopnosti 
pokročilou znalost práce na PC (MS Office, Excel) AJ na 
komunikativní úrovni, NJ výhodou  zkušenosti s vedením lidí, 

zákaznického servisu i nákupu vítány
Nabízíme:

 různorodou a zajímavou práci  nástup dle dohody
 místo výkonu práce v Říčanech u Prahy

V případě zájmu zašlete své CV na e-mail: 
E.Medricky@alfaclassic.cz nebo doručte na adresu: 
Alfa Classic, a.s. Černokostelecká 740, 251 01 Říčany.

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.

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 info na www.nemoricany.cz
email: info@nemoricany.cz,

 tel: 777 727 334
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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INSTALKLUB
Tel.: 603 525 617
Email: many74@seznam.cz
www.instalklub.praha-cz.com

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

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

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

kamenictvijordan@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 AMSpolečnost 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

210x100x5
2730

777 035 666

VÝMĚNA SKEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČENÍ VOZU 

ZDARMA

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

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. 

OPRAVY  AUTOMATICKÝCH PRAČEK 
zn. Whirlpool, Ignis, Philco atd.  Spolehlivost, rychlé jednání. 

J. Marek, Doubravčice 128, tel.: 603 329 940

Kurz základní poslušnosti pro 
všechna plemena psů i bez PP

na cvičišti Strašín probíhá od 
1. 4. 2018. Přihlašovat se lze 

průběžně i během kurzu!
Info : Kosanová 733 676 172

ZŠ při Olivově dětské léčebně v Říčanech hledá  
učitelku/le pro výuku M ve 4.- 9. ročníku 

Nástup září 2018. Malý kolektiv, max. 14 žáků ve třídě. Dále hledáme 
vychovatelku do ŠD na dopoledne. 

Tel.: 323 631 120, mail: skola.olivovna@seznam.cz

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

SLEVOVÝ KUPON

Sleva až 30 %
na pojištění majetku

Tuto slevu můžete uplatnit pouze na uvedených kontaktech. Sleva platí do 31. 12. 2017.

Pro více informací nás kontaktujte: 
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Říčany, Masarykovo nám. 64/29
Mgr. Izabella Halla, M 734 256 779 / izabella_halla@generali.cz

Tuto slevu mužete uplatnit pouze na uvedených kontaktech.
Sleva platí do 30. 6. 2018

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

Mateřská škola Zvánovice přijme učitelku (úvazek 0,5 – 0,8) 
a školní asistentku (úvazek 0,5).

Kombinace obou úvazků možná. Zaškolení dle domluvy, nástup od 1. 9. 2018. 
Výhodou: vzdělání odpovídající zákonným požadavkům a praxe v oboru  

(v rámci CŽV umožníme a zaplatíme 1,5 leté studium v oblasti metodiky výuky, 
koučingu a mentoringu). Nabízíme možnost zvýhodněného stravování, volno 

během většiny prázdnin dle rozpisu MŠMT. 
Dále benefity (kultura, sportovní vyžití, příplatky na dovolenou, příspěvky na 

tábory dětí, na další vzdělávání, apod.).
Své nabídky v podobě motivačního dopisu a strukturovaného CV se 

souhlasem se zpracováním Vašich dat můžete posílat 
na mszvanovice@seznam.cz.

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 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
9:00 - 13:00
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

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

VETERINÁRNÍ ORDINACEVETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Lenka VávrováMVDr. Lenka Vávrová A CHOVATELSKÝCH POTŘEBA 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
9:00 - 13:00
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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
PRODEJ

RECYKLÁTŮ
(SMĚS SUŤ A BETON)

DOPRAVU ZAJISTÍME

KONTAKT:

777 322 134

Přijmeme truhláře  
na ŽL nebo brigádu.

 Provozovna ve Zvánovicích.
Mobil: 603 203 559

www.TruhlarnaProchazka.cz
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Dřevěné pelety – bílé (bez kůry) z čistého suchého 
smrkového dřeva (piliny a hobliny) – certifikováno 
dle ENplus A1 (EN 14961-2) vyrobené v ČR. 

Aktuální ceny na www.espedi.cz nebo na tel.: 
608 611 208, 777 283 009, 777 283 003.

Sklad v Olešce u Kostelce nad Č. lesy v bývalém JZD. 
Baleno v 15kg pytlích. Na paletě 1050 kg.

Pelety ⌀ 6 mm 210x100x5
2730

    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. 

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.comcz

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

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

Tréninkové hodiny 
Kondiční běh a chůze 
Pohyb pro všechny 

 

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

ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

 Čenda úklid 
– úklid oken, koberců, sedaček či pravidelné úklidy kanceláří, domů.  

Úklid provádíme profesionální vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.

Tel.: 603 874 107, www.cenda-uklid, wbs.cz, cendauklid@seznam.cz

NABÍDKA PRÁCE 
různé pracovní pozice

výhodné podmínky
klouzavá pracovní doba

příp. částečný úvazek 4–6 h
NÁSTUP IHNED

Volejte: 
603 415 689 nebo 604 236 953

INTERIÉROVÝ DESIGN PRO 
VEŘEJNOST – kurz, který vás 

bude bavit !
Uvažujete o stavbě, přestavbě 

nebo novém bytě či domě 
a nevíte si rady?  Tento kurz 

vám pomůže zorientovat se v 
interiérovém designu, trendech 

a nabídce obchodů. Na závěr 
si vyzkoušíte návrh vlastního 

malého projektu. Termíny, 
přihlášky a další kreativní kurzy 
Ateliér Al. Mara – Kolovraty, 

tel.: 773 479 223
www.designbymm.cz  

Hledám zahradnici a paní pro 
občasnou běžnou výpomoc 
v domácnosti. Mnichovice. 

Tel.:  606 470 756

            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.
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Nabízíme:
● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

Tel: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz 

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

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, PORADENSTVÍ
OSOBNÍ NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA
USKLADNĚNÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL
DOPLŇKOVÝ PRODEJ

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
KUTNOHORSKÁ 24 (u náměstí)



Radost z nového vozu? 
Pouze s Hyundai.

990 Kč399Od

Hyundai i30 Fastback Best of Czech

Tři důvody, 
proč si vybrat pouze Hyundai

V dubnu lepší nabídku než  
od Hyundai nikde nedostanete! 
Nepromarněte ji! 
Navštivte prodejce Hyundai  
právě teď!

Nejlepší nabídka na trhu Hyundai i30 Fastback v edici 
Best of Czech již za 399t 990 Kč

Neodolatelná splátka ve výši 2 808 Kč/měsíčně při 
financování PREMIUM

A další zvýhodnění až                                         za Váš starý vůz40 000  Kč

Váš Hyundai na dosah

Kontaktujte nás na  
601 313 674 nebo  
kariera@lennermotors.cz

• AUTOKLEMPÍŘ
•  AUTOMECHANIK
•  RUČNÍ MYTÍ VOZIDEL
•  PRODEJCE ZÁNOVNÍCH  

VOZŮ

Hledáme nové kolegy pro následující pozice:

Lenner 210x297 - zaprazi v3.indd   1 24.04.2018   20:57:52

V květnu  lepší nabídku než
od Hyundai nikde nedostanete!

Nepromarněte ji!
Navštivte prodejce Hyundai  
právě teď!


