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V Kostelci n. Č. l.
vysadí za každého 
nového občánka strom

ONDŘEJOVSKÁ 
RUKAVICE se 
uskuteční 
19. června 
v SKC Ondřejov

V Senohrabech 
bylo otevřeno nové 
infocentrum 
a cyklocentrum. 
Více info na str. 6.

Pivovarská 
restaurace 
v Uhříněvsi zve 23. 6. 
od 14 hodin
na oslavu
2. narozenin 
znovuotevření
našeho pivovaru. 
Více info na str. 14
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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

Milí čtenáři,
dáváte nám najevo, že Zápraží vyhledáváte a čtete, což nás těší. Samozřej-
mě není v našich silách postihnout v každém čísle všechny akce a události, 
které se v našem regionu konají. Stejně tak zajímavých osob, míst, institucí, 
podnikatelských záměrů či firem a živnostníků je zde mnohem více, než je 
kapacita našich možností a počet stránek časopisu. Jedno však víme jistě: 
přestože jsme časopisem komerčním, snažíme se o vyváženost a vždy ucho-
vat obsahovou pestrost a informovanost.
Navíc se nyní s námi můžete vypravit na jednu z populárních každoročních 
akcí: jednodenní hudební festival BROD 1995, konaný 18. srpna 2018 
v Českém Brodě (více na str. 18 a na www.brod1995.cz). Stačí jen napsat 
správnou odpověď na otázku: Jak zní název hudebního festivalu, který se 
v roce 1995 zrodil na českobrodském stadionu a dodnes patří mezi nejzná-
mější u nás? Dva z vylosovaných výherců od nás obdrží vstupenky a užijí si 
pohodovou atmosféru fesťáku Brod 1995!
Odpovědi zasílejte do 25. 6. na email marketing.zaprazi@seznam.cz
a do předmětu zprávy uvádějte Brod 1995.
Na odpovědi se těší a příjemné dny přeje Alena Kvasničková

Horská dráha poprvé na Dni dětí.
To bude jízda...

DEN DĚTÍ – 10. ČERVNA 2018
OD 13:00 DO 18:00 HOD.

AREÁL RYCHETY
(ULICE K DÁLNICI)

Program:
Uvádí a zpívá Heidi Janků a přijde speciální host Sagvan Tofi.
Zpívat bude také Davide Mattioli.
• Horská dráha, kolotoče, střelnice a další atrakce.
• Skákací hrad (zapůjčil Dům UM).
• Koně a výcvik psů.
• Motorky a autíčka.
• Malování na obličej.
• Městská policie – ukázka sebeobrany a další...

  Vstup a všechny atrakce zdarma.
  Připraveno bude občerstvení a cukrovinky.

Změna programu vyhrazena.

Pořádá a srdečně vás zve městská část Praha 22

Den dětí 2018.indd   1 21.5.2018   9:42:58
CHCETE BÝT VIDĚT? PODNIKÁTE?
NABÍZÍTE SLUŽBY? 
ZÁPRAŽÍ JE ZDE PRO VÁS
PROČ ZÁPRAŽÍ?
má tradici a váží si spolupráce
oslovuje široký okruh čtenářů
je zdarma a také volně ke stažení na webu
KDY?
měsíčně v nákladu 24 000 ks
KDE?
na více než 60 výdejních místech 
adresně do schránek
po celém regionu jihovýchodně od Prahy

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
S NÁMI SE VAŠE ŠANCE ZVYŠUJÍ
WWW.ZAPRAZI.EU
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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

Neutěšená dopravní situace trápí snad všechny obce na 
Praze východ. Kolony aut každým rokem narůstají a zácpy 
se tvoří pomalu už i na lesních cestách. Obrovskou zátěž 
nesou Říčany a také Uhříněves, která je v dopravní špičce 
téměř neprůjezdná.  O dopravní problematice MČ Praha 22 
jsme si povídali se starostou Ing. Martinem Turnovským.

„Všichni víme, že nedostavěný úsek Pražského okruhu 511 je základním 
stavebním kamenem řešení dopravního problému. Investorem je stát  
a stavba má v naší MČ jednoznačnou podporu vyjádřenou v proklamacích, 
usneseních zastupitelstva, dopisech resortním ministrům i představite-
lům Evropské komise. Nechali jsme zapracovat do  dokumentace v téměř 
celé délce naší trasy protihluková opatření i nad rámec hlukových limitů. 
Prosadili jsme příjemnější křížení pro pěší a cyklisty a nemáme vůči stavbě 
žádnou zásadní připomínku. Poslední novinkou je, že právě Odbor výstav-
by našeho ÚMČ Praha 22, a nikoliv Magistrát hl. m. Prahy, byl pověřen Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj k vydání územního rozhodnutí stavby 511, 
což je klíčový dokument, od kterého se vše další odvíjí. Ačkoliv se jedná 
o přísně oddělený výkon státní správy, nutně musíme pomoci po stránce 
materiální, lidské i finanční, tak aby nejnáročnější územní řízení v dějinách 
našeho úřadu bylo zdárně dokončeno. Zahájení brání v tuto chvíli poří-
zení jedné změny územního plánu, které by mělo být na podzim vydáno,  
a územní řízení zahájeno.“

Je pro Uhříněves klíčová i realizace Hostivařské spojky?
Nutně potřebujeme, aby se spolu s dostavbou 511 zrealizovala stavba 

Hostivařské spojky – obchvatu Uhříněvsi. Bez ní se naše situace v Uhří-
něvsi nezlepší a ulici Přátelství hrozí stejné či vyšší zatížení kamiony jako 
dnes. Potvrzují to modelové intenzity dopravy zpracované v loňském roce. 
Hostivařská spojka je naše priorita, kterou se podařilo s hl. m. Prahou roz-
běhnout, ale je nutný soustavný tlak, aby nedošlo ke zpoždění či odsunutí 
za jiné významné stavby typu nového Libeňského mostu. Připraveni tak 
musíme být i na krizový scénář opoždění. Naše vyjádření do územního  
i stavebního řízení ke stavbě 511 budou obsahovat i podmínky dopravních 
opatření, tak aby byly ochráněny ulice Přátelství a K Netlukám před vjez-
dem nákladní dopravy. Podmínky se budou týkat obou mimoúrovňových 
křižovatek Uhříněves a Říčany. 
Říčany připravují opatření zákazu tranzitu nad 12 t na silnicích II. 
a III. třídy říčanského regionu. Podpoříte tuto aktivitu?
Naše MČ se připojila a podpořila připravované opatření. Společnými sila-

mi tím pomůžeme významně ulici Přátelství. Tento zákaz před více než půl 
rokem platil a skutečně nám úlevu přinesl. Podotýkám, že ani MČ Praha 
22, ani město Říčany nejsou schopny zakázat tranzit nákladní dopravy na 
komunikaci I. třídy Přátelství – Černokostelecká I/2. Připravovaný zákaz 
se týká jen přivádějících komunikací nižších tříd, což ale v důsledku situaci 
velmi pomůže. 

MČ Praha 22 byla pověřena 
k vydání územního 
rozhodnutí na dostavbu okruhu

Tradičně – již po dvacáté od restaurace „U Hálů“, kde tato akce na zá-

kladě sázky dvou kamarádů před lety vznikla, bude první sobotu v čer-

venci – letos 7. července v pravé poledne odstartován „Černokostelecký 

Paďour®“. Novinkou je, že jsme ke dvacátému výročí této akce získali od 

Úřadu průmyslového vlastnictví Osvědčení o zápisu ochranné známky 

„Černokostelecký Paďour®“ a nemělo by tak docházet k jejímu zneuží-

vání.

Této akce – ne závodu, ale vyjížďky dnes již historických jednostopých 

vozidel, se mohou zúčastnit neupravené motocykly vyrobené v Českoslo-

vensku do roku 1989 o obsahu do 50 ccm. 

Zveme všechny zájemce na přehlídku veteránů, které nejen krásně vy-

padají, ale i rychle a spolehlivě jezdí. Zápis účastníků bude od půl jede-

nácté. Za partu spolupořadatelů akce „Černokostelecký Paďour®“ Pepa 

Škeřík a Honza Skořepa

Zveme na 20. ročník akce
Černokostelecký  Paďour® 

Po roce opět pořádá TJ Sokol Senohraby  17. června  již 5. ročník 
Senohrabského triatlonu. Závod je určen dětem (8-15 let), které 
už triatlon provozují „profesionálně“ a také ostatním malým 
sportovcům, jež si chtějí tuto disciplínu podporující všestrannost 
jen vyzkoušet. Letos je závod navíc vyhlášen jako Přebor Středo-
českého kraje.
Pro děti jsou připraveny tratě, které jsou uzpůsobeny tak, že distance 
jednotlivých disciplín jsou dostatečně náročné pro zkušené triatlonis-
ty, ale zvládnou je i začátečníci. Plavání probíhá v bazénu EA Hotelo-
vého resortu SEN, cyklistická část na přilehlých cestách a louce pod 
Ježovem a běžecká trasa je vedena překrásnou zahradou zámeckého 
resortu. 
Pro nejmenší (4-7 let) je připraven miniduatlon – běh/kolo/běh.
Přihlášky na triatlon, propozice , foto a info najdete na:  
www.sose.cz , www.czechtriseries.cz

Senohrabský triatlon

Užili jste si Setkání Kostelců?
Je to skvělá akce, která propoju-

je lidi z celé republiky.  Navážeme 
nové kontakty, podělíme se o zají-
mavé zkušenosti a nápady.  Velmi 
nás potěšilo, že do našeho krás-
ného města přijely i obce, které se 
pravidelně nezúčastňují – třeba 
Vrbatův Kostelec.  Velký podíl na 
úspěchu akce má i Česká zeměděl-
ská univerzita, která nám poskytla 
nádherné prostory zámku. 
Tradiční keramický den je prestiž-

ní akce, kterou vyhledávají lidé ze 
širokého okolí. Snažíme se každý 
rok zlepšovat. Letos jsme například 
zavedli kyvadlovou dopravu do 
Českého Brodu na vlakové nádra-
ží, abychom návštěvníkům nabídli 
alternativu k autobusovým linkám 
z Prahy, které často končí v kolo-
nách.  
Srdcem Kostelce je náměstí 
Smiřických s farním kostelem sv. 
Andělů strážných. V minulosti 
proběhla architektonická soutěž 
na úpravu náměstí. Některé 
návrhy počítaly i s radikálními 
změnami... 
V žádném případě nechceme zasa-

hovat do koncepce náměstí. Jsme 
oba hrdí Kosteláci a nevidíme jedi-
ný důvod, proč měnit naše krásné 
náměstí, které má mimochodem 
půdorys anděla s křídly. Uvědo-
mujeme si však, že centrální část 
našeho města potřebuje péči. Zvo-
lili jsme cestu menších oprav, které 
provádíme postupně. Jednak tím 
nezatížíme obecní rozpočet, a jed-
nak máme o to větší radost z každé 
hotové práce. Již se nám podařilo 
osadit cesty na náměstí kamenný-
mi obrubníky, upravit část zeleně 
a nyní pracujeme na rekonstrukci 
pomníků, kterým chceme vrátit dů-

stojný vzhled. Tímto bychom chtěli 
poděkovat za spolupráci zastupiteli 
panu architektovi Jiřímu Andrle-
mu, který nám s úpravou náměstí 
významně pomáhá.
Dále pracujeme na dokončení sítě 

chodníků v celém městě, některé 
úseky jsou skutečně v havarijním 
stavu. Nejde to tak rychle, jak by-
chom chtěli, ale jde to! A neza-
pomínáme ani na okrajové části 
města. Obyvatelé těchto lokalit 
museli chodit a jezdit po prašných 
nebo podle počasí blátivých ko-
munikacích, protože se s finálními 
povrchy čeká, až bude dokončena 
kompletní infrastruktura. Proto 
jsme zde vybudovali zpevněné ces-
ty, které jsou přijatelnějším řeše-
ním, než dojde k dokončení sítí.
Plánujete nějaké velké investiční 
akce?
Jako mnohá města a obce se po-

týkáme s nedostatečnou kapacitou 
ČOV. Po zvážení všech možností 
jsme se rozhodli, že pokud to bude 
možné, nebudeme intenzifikovat 
stávající čističku, ale pustíme se do 
výstavby nové „pod kopcem“. Toto 
řešení bude jednoduší a ve svém 
důsledku i levnější. Máme připra-
veno územní rozhodnutí a nyní če-
káme na dotační výzvu, popřípadě 
hledáme spolu se Státním fondem 
životního prostředí i jiné možnosti 
financování.  
Na novou ČOV si budeme muset 

ještě chvíli počkat, co se však rozjíž-
dí, je výstavba kanalizačního řadu v 
historické části města. Jde o nároč-
nou akci – spolu s kanalizací chce-
me opravit i vodovodní řad, když 
už budou komunikace rozkopané. 
Nakonec nás čeká finální úprava 
povrchů. Své si opět řeknou památ-
káři, kteří trvají na tom, že musíme 
obnovit kamenné dlažby. Chápe-

me, že je nutné zachovat historický 
ráz centra, ale kamenné povrchy 
jsou velice nepraktické. Budeme se 
snažit vyjednat nějaké kompromis-
ní řešení. 
Když nedopadne dotace na 
novou ČOV, zvládne město finan-
covat tuto náročnou akci formou 
úvěru?
Nechali jsme si vypracovat hodno-

cení rozpočtu pro případné čerpání 
úvěru a výsledky nás velmi potěšily. 
Máme velice zdravý rozpočet a ve 
středních Čechách patříme mezi 
patnáct nejlépe hospodařících 
měst. Takže ano – město je připra-
veno vzít si úvěr, který zvládne-
me splácet, aniž bychom umrtvili 
všechny ostatní akce. Dál chceme 
Kostelec zvelebovat a podporová-
vat nejrůznější komunitní akce.  
Důležité je pro nás i to, že hospo-
daříme s delším výhledem než na 
čtyřleté volební období. Neřídíme 
se heslem: po nás potopa.
Škola v Kostelci nad Černými 
lesy je spádová pro 11 obcí. Je její 
kapacita dostatečná?
Je to boj, ale stále ještě zvládáme 

školu „nafukovat“. Podařilo se nám 
vysoutěžit dotaci od ministerstva 
financí na výstavbu modulární pří-
stavby, ve které vzniklo sto dvacet 
nových míst. Současná kapacita je 
920 dětí, což už je opravdu dost a 
další rozšíření neplánujeme. Co by 
se nám však líbilo, je rekonstruk-
ce budovy starého mlýna, která 
se školou sousedí a kterou jsme 

koupili. Vzniknout by zde měly od-
borné učebny, jež zkvalitní výuku. 
I v tomto případě musíme dodržet 
nařízení památkářů, která mohou 
práce protáhnout a zdražit.
Co vám udělalo největší radost a 
jaké máte plány do budoucna?
Čerstvou radost máme z nově 

otevřeného multifunkčního hřiš-
tě, které bude sloužit široké veřej-
nosti. Zahrát si zde můžete tenis, 
basketbal, fotbal, florbal…  S touto 
lokalitou máme ještě další záměry 
– chtěli bychom doupravit stáva-
jící dětské hřiště a vybudovat wor-
koutové hřiště pro náctileté. Nové 
hřiště se vybudovalo i ve Svatbíně 
v bývalé požární nádrži, což má 
výhodu, že dětem „neutíkají“ míče. 
Podařilo se nám získat dotaci na 
rozšíření kapacity mateřské školy.
A ještě výhled do opravdu vzdále-

nější budoucnosti – pokud by opět 
přestávala stačit kapacita školy, 
chceme připravit projekt nové 
školy se sportovním zaměřením u 
fotbalového hřiště. V této lokalitě 
by mohla vzniknout i další sporto-
viště, která by sloužila široké veřej-
nosti…

Kostelec nad Černými lesy má za sebou dvě velké akce – 30. 
ročník Tradičního keramického dne, na který se sjíždějí lidé z 
celé republiky a Setkání Kostelců ČR, jež se letos uskutečnilo již 
po sedmadvacáté. Obě události se podařily na jedničku 
a celé náměstí i nádvoří zámku bylo zaplněno spokojenými lidmi, 
ačkoliv to kvůli dopravním omezením nebylo vůbec jednoduché. 
A co v Kostelci nad Černými lesy plánují dále? O tom jsme si 
povídali se starostou Ing. Jiřím Kahounem a místostarostou 
MVDr. Janem Černým.

Kostelec n. Č. l. patří ve středních Čechách
mezi patnáct nejlépe hospodařících měst 

Radost máme z nově otevřeného 
multifunkčního hřiště
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                                                      Vozy ihned k dodání!

Po řadu let opuštěný objekt 
bývalých uhelných skladů na 
senohrabském nádraží začal 
opět sloužit široké veřejnosti. 
Budova č.p. 33 (a proto dostala 
název depo33) prošla celkovou 
rekonstrukcí a zcela se 
změnilo její využití.

Infocentrum a cyklocentrum
Návštěvníci Senohrab tak mohou 

po vystoupení z vlaku navštívit in-
formační centrum, kde jim ochotný 
personál poradí s naplánováním 
výletů po okolí a vybaví je mapami, 
průvodci a dalšími propagačními 
materiály. Můžete si zde koupit po-
hlednice a další upomínkové před-
měty a připojit se přes místní WiFi 
k internetu.
 Infocentrum se nachází v prosto-

rách cyklocentra, kde si lze rovnou 
zapůjčit elektrokola, jízdní kola, či 
elektrokoloběžky a absolvovat výlet 
po okolí Senohrab v sedle. V pří-
padě, že  potřebujete  opravit vaše 
jízdní kolo či elektrokolo, můžete 
využit služeb cykloservisu. 

Společenské centrum
V patře nad kancelářemi a pra-

covištěm fyzioterapeutky je velká 
společenská místnost s vlastním 
vstupem a sociálním zařízením, 
vybavená ozvučením, promítacím 
plátnem a projektorem. Zde probí-
hají firemní školení, teambuildingy 
a přednášky. Prostor je vhodný rov-
něž pro oslavy narozenin, svatební 
hostiny, výročí, třídní srazy apod. 
Společenská místnost je využívána 
i pro cvičení menších skupin (do 20 
cvičenců). 

Galerie
V patře nad cyklocentrem se na-

chází galerie. V galerii se konají 
příležitostné výstavy, z nichž první 
byla koncem dubna výstava Seno-
hraby a Posázaví v obrazech Jana 
Gotha. Na přelomu května a června 
pak zde proběhla výstava Origami   
– skládanky z papíru Milady Blá-
hové a Marcely Buřilové, doplněná 
dílnami pro zájemce skládání ori-
gami.

Vladimír Dvořák, depo33 s.r.o.

Nové infocentrum a cyklocentrum v SENOHRABECH 
slouží místním obyvatelům i návštěvníkům

Kompletní informace o nabízených službách, otevírací 
době a kontaktech najdete na webu www.depo33.cz

CY K L OCEN T RUM 

Prodejna  servis  půjčovna 
elektrokola  jízdní kola  koloběžky 

 Prodejce a autorizované servisní centrum 

Apache Bicycles (elektrokola, jízdní kola) 

 Prodejce elektrokol SENSE 

 Prodejce elektrických koloběžek PERUT 

 Servisní centrum vidlic a tlumičů SR SUNTOUR 

 Servisní centrum pohonů BOSCH 

Najdete nás: Hlavní 33, 251 66 Senohraby 

(u nádraží)

 Provozní doba: 

Pondělí až sobota 9-17 hodin  

Neděle a mimo otevírací dobu dle telefonické dohody. 

 Telefon: 732 339 989 

 www.depo33.cz 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
velký výprodej jarního sor� mentu

1.-3. 6. 2018 (9-17 h)
Nemáte dostatečný zahradní prostor, nebo 
chcete přinést kousek pestrobarevného 
léta do svého bytu či na balkón? 
Přijeďte se podívat do našeho zahradnictví 
a nechte se inspirovat...

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 ryze česká zahradnická  rma, důraz 
klademe na vlastní výpěstky z našich 
skleníků. 
Zaměřujeme se především na balkónové 
a záhonové kvě� ny, letničky i dvouletky, 
trvalky, koření, aroma� cké bylinky a sad-
bu 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.

Také jste se těšili, až se konečně udělá hezky 
a začne grilovací sezóna? A už je to tady! 
Nablýskejte grily, připravte si obracečky 
a přijďte si k nám pro kvalitní české maso, 
které na vaše přání předem naložíme, aby 
bylo krásně křehké. 

Na gril si můžete hodit například naši krko-
vičku – to je klasika. Když  ji budete nakládat 
sami, nepřehánějte to s kořením, aby vynikla 
chuť masa. Naše maso je vždy čerstvé, lahodné 
a voňavé, takže ho nemusíte „topit“ v marinádě. 
Pochutnat si můžete i na plochých vepřových 
žebírkách, která si porcujeme sami a můžete 
se spolehnout, že na nich zůstane hodně masa. 
Dále doporučujeme kvalitní hovězí maso (nejlé-
pe z krku ), které vám na přání nahrubo namele-

Ugrilujte si ten nejlepší burger
me, abyste si mohli připravit skvělé burgry. 
V případě zájmu vám připravíme selátko, kýtu, 

krůtu nebo krocana na rožnění. Maso je nalože-
né, takže pečení netrvá dlouho a vaši hosté ne-
musejí okusovat okrasné keře na zahradě.

Grilování a letní ohníčky by se neobešly bez jem-
ných grilovacích klobás (nejoblíbenější jsou bílé 
Bavorské) a poctivých buřtíků. Pro naše milé 
zákazníky máme připraveny steaky z mladých 
býčků z českých chovů.  Vyzkoušejte i vyzrálé 
„stařené“ maso, které je křehké a má jedinečnou 
chuť. V případě zájmu zavolejte a speciální stea-
ky si objednejte. Těšíme se na vás !

V našem řeznictví si můžete koupit i české 
kuřecí maso a různé druhy krůtího masa. 

MNICHOVICKÉ ŘEZNICTVÍ, 
Petr Medřický, 

Masarykovo náměstí 31, Mnichovice, 
tel.: 731 005 726 

Otevřeno: PO 7.30 až 13.00 
ÚT-PÁ 7.30-17.00, SO 7.30-12.00 
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Léto 
 v džungli

aquapalace.cz

 Divoká řeka
 Stylové animace

 12 tobogánů 
 Super vlnobití

Užij si letní koupačku za každého počasí.

Než se vypravíte vybírat nábytek do některého z obchodních 
řetězců nebo budete riskovat nákup „naslepo“ na internetu, 
zastavte se u nás – v prodejně Nábytek Praktik v Říčanech.  
Vyzkoušejte si pohodlné české matrace, kvalitní celomasivní 
postele nebo sedačky, které něco vydrží. Velmi oblíbené jsou 
originální rozkládací pohovky, které vám ušetří spoustu místa. 
Preferujeme české výrobce, protože nabízejí kvalitu, na kterou 
se můžete spolehnout a ORIGINALITU.

Nábytek Praktik Říčany
– kvalita a originalita

NÁBYTEK PRAKTIK 
ŘÍČANY

Černokostelecká 555/15
tel.: 323 602 684

nabytek@nabytekpraktik.cz
Otevírací doba:

 Po-Pá 9-18, So 9-13
www.nabytekpraktik.cz

-15%

Pro vás věrné zákazníky stále připravujeme zajímavé akce na  vybrané 
položky. Stavebnice  LEGO u nás nakoupíte se slevou až 54 %. 
V červnu jsme také naskladnili novinky  s tématikou Jurského světa. 
Stavebnice s touto tématikou zakoupíte v sérii LEGO DUPLO, LEGO 
Juniors  a také v samostatné séríi  LEGO Jurský svět. 
Na prodejně si můžete vybrat z doplňkového sortimentu, jako jsou svači-

nové boxy, lahve na pití, hodinky, svítící přívěsky …
Celou nabídku najdete na stránkách www.specialkalega.cz, kde se sami  

přesvědčíte o množství nabízeného sortimentu. Zboží si zde můžete i zare-
zervovat a po té v klidu se pro něj vydat. Pokud to do prodejny máte daleko, 
není nic jednoduššího než si vysněnou stavebnici objednat v e-shopu a ne-
chat si jí poslat až domů. Ceny na e-shopu i prodejně jsou stejné.
Pro školská zařízení nabízíme slevy 15 % na celý nákup. Pro registro-
vané zákazníky jsou slevy 5-10 % dle podmínek registrace.

Za vysvědčení do Speciálky  
LEGA v Říčanech

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

Přejeme 
hezké 

prázdniny se 
stavebnicemi 

LEGO.

„V poslední době se hodně hovo-
ří o zaměstnaneckých benefitech. 
Každá firma nabízí vlastní řešení, 
příspěvky na obědy, více dovolené, 
různé poukázky a další a další be-
nefity. Naše výhoda je, že můžeme 
nabídnout více volného času těm, 
kteří denně dojíždění z východního 
okolí Říčan. Sám jezdím do práce 
ve Stříbrné Skalici ze Světic a dojíž-
dění autem mi trvá méně než dva-
cet minut. Když někdy vidím fronty 
v Říčanech od kruhového objezdu 
u lihovaru směrem k dálnici a pak 
se případně dozvím o dopravních 
zácpách z různých příčin na komu-
nikacích do Prahy, jsem rád, že tím 
směrem nemusím.“ 

Máte od svých zaměstnanců 
zpětnou vazbu, že oceňují ušetře-
ný čas, který by jinak strávili 
v kolonách?
Ti, co dříve dojížděli přes Říčany 

na Prahu či na Jesenicko, již mohou 
posoudit, že skutečně ušetří mnoho 
času při dojíždění do zaměstnání. 
To vnímají  jako největší benefit. 
Bohužel se situace zhoršuje i do-

pravou z Kostelce n Č. l. přes Mu-
kařov a Říčany. Takže pro ty, co 
jezdí tímto směrem, můžeme na-
bídnout pracovní uplatnění v naší 
společnosti a garantovat jim, že se z 
práce domů vrátí dřív. Každý kvar-
tál u nás nastupují noví kolegové či 
kolegyně z Mnichovic, Ondřejova, 
Kostelce nad Černými lesy a okolí.  

Představte nám ve zkratce spo-
lečnost VWR International.
Hlavním předmětem našeho pod-

nikání je distribuce laboratorního 
vybavení do všech segmentů, ať už 
jsou to farmaceutičtí výrobci nebo 
obecně průmysl, věda a školství  
a zdravotnictví. Se sortimentem 
přes 1,5 milionu produktů jsme 
také číslem jedna na evropském 
trhu. V České republice VWR pů-
sobí od roku 2012 akvizicí tehdy 
lokálního distributora, společnosti 

Vitrum, která působila ve Stříbrné 
Skalici v areálu bývalého Zeměděl-
ského družstva od roku 1998. 

Jste velice úspěšná firma, která 
si svých zaměstanců váží a nabízí 
spoustu výhod. Jaké profese se u 
vás uplatní?
Daří se nám a za poslední roky 

meziročně rosteme ve dvoucifer-
ných číslech. Náš tým průběžně 
doplňujeme novými kolegy, u kte-
rých předpokládáme vedle znalosti 
anglického jazyka středoškolské či 
vysokoškolské vzdělání chemické-
ho směru. Můžeme se pochlubit 
velmi nízkou fluktuací, což svědčí 
o tom, že zaměstnanci jsou u nás 
spokojení.

Očekáváte další rozvoj společ-
nosti?
Od podzimu 2017 jsme spustili 

nový projekt kompletace sad pro 
klinické studie. Produkty vyrobené 
ve Skalici dodáváme zákazníkům 
do celého světa. Tato výroba se  
v rámci VWR stěhuje z Anglie. Od 
října 2017 jsme naplnili téměř 60 
pracovních pozic lidmi převážně  
z okolí Stříbrné Skalice, Ondřejova 
a Sázavy. V rámci projektu nás do 
konce roku 2018 čeká ještě další 
rozvoj a počítáme s náborem dal-
ších 50 lidí. 

Co tato pracovní pozice obnáší?
Jedná se o práci v příjemném pro-

středí klimatizovaného provozu, 
typicky určena pro ženy. Nabízíme  
i práci na zkrácený úvazek či bri-
gádní formou, neboť zakázky vyža-
dují určitou flexibilitu. 

Dalším projektem VWR v České 
republice je založení sesterské 
společnosti, jejímž hlavním cílem 
je zpracování finančních dat pro 
ostatní státy v Evropě, kde VWR 
působí.  Přibližte nám, o co jde?
Do jisté míry se zde dá hovořit  

o centru sdílených služeb. Podob-

né podnikání je v České republice  
v posledních letech poměrně úspěš-
né, vzniklo zde téměř 100 000 pra-
covních míst. My jsme zatím první 
a jediní v okruhu několika desítek 
kilometrů. Nabízíme celkem nená-
ročnou administrativní práci, kde 
se očekává alespoň základní zna-
lost anglického jazyka a výhodou 
je alespoň základní znalost účetnic-
tví. Ostatní dovednosti nové kolegy 
naučíme. V rámci tohoto projektu 

Nabízíme více času pro rodinu
Společnost VWR International s.r.o. se sídlem ve Stříbrné 
Skalici nabízí nová pracovní místa. Do konce roku plánuje 
obsadit téměř 100 volných pozic. Jedná se dva projekty – 
administrativní pracovníky do finančního oddělení 
a pracovníky kompletace do výrobní divize. Více nám sdělil 
ředitel české pobočky Ing. Petr Moravec, MBA.

jsme od jara 2017 přijali téměř 30 
lidí a náš nábor bude pokračovat  
s postupným rozvojem oddělení  
i po následujících 12 měsíců.
Naše budoucí zaměstnance čeká 
práce v příjemném a přírodou 
obklopeném areálu daleko od 
stresu a kouzlo je právě v tom, 
že i bez stresu a časových ztrát 
způsobených denním dojíždě-
ním čím dál více se zahušťujícím 
okolím Říčan. 

„Naše budoucí zaměstnance čeká práce v příjemném a přírodou obklope-

ném areálu daleko od stresu a kouzlo je právě v tom, že i bez stresu a ča-

sových ztrát způsobených denním dojížděním čím dál více se zahušťujícím 

okolím Říčan,“ říká Petr Moravec. „Nedávno jsem na Facebooku četl, že do 

Prahy denně dojíždí 315 tisíc aut denně, zatímco pražská P+R parkoviště 

nabízí  kapacitu cca 3,5 tisíce míst. Nabídkou práce ve Stříbrné Skalici na-

bízíme alternativu těm, kteří nechtějí denně trávit část svého volného času 

v dopravní koloně.“

Oslovila vás naše nabídka? Budeme rádi, když nám pošlete 
životopis na email: prace.cz@vwr.com 

nebo volejte tel: +420 734 239 317.
Více pracovních nabídek najdete na http://cz.vwr.com
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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

U nás v prodeji luxusní grily za zaváděcí ceny

Muzikálový tábor pořádá společnost Pixa-Pro, která je autorem 
originálních rodinných muzikálů, jež můžete vidět v Divadle 

Hybernia –  Kapka medu pro Verunku, Sněhová královna, Alenka 
v kraji zázraků a nově Královna Kapeska. Tábor je určen pro všechny, 

kdo rádi zpívají, tančí a hrají. Žádné zkušenosti nejsou zapotřebí.
Pokud máte doma nadané dítě, můžete ho od září přihlásit do 

muzikálové akademie v SKC Ondřejov, v Kolovratech nebo 
v Benešově. Nejšikovnější děti mají možnost si zahrát buď na divadle 

nebo vystupovat s dětskou skupinou KOMIX.

Nenechte si ujít jedinečný zážitek a navštivte 
s dětmi výpravný muzikál Alenka v kraji zázraků. Vstupenky si 

můžete rezervovat již nyní na emailu: 
linda.matouskova@pixapro.cz

Do konce školního roku zbývá už jenom několik málo dnů 
a tak jsme se vypravili do mnichovické základní školy, 
abychom zjistili, jak žáci i učitelé prožili letošní školní 
rok. S otázkami jsme se obrátili přímo na ředitelku školy 
Marcelu Erbekovou. 

Jak pokračuje modernizace školy? 
 Stále stavíme. V posledních několika letech téměř nepřetržitě. Od ledna 
máme nové šatny a brzy přibude i výtah a hlavně velká tělocvična. Na to se 
moc těšíme. Současná malá tělocvična již nestačí. O sportovní aktivity je 
opravdu velký zájem. My se snažíme sport začlenit hodně do školní i mi-
moškolní výuky už nyní a s novou tělocvičnou to půjde ještě lépe.

Vedete děti k nějakému konkrétnímu sportu? 
V Mnichovicích má velkou tradici pozemní hokej. Hodně našich žáků také 

hraje fotbal nebo dělá sportovní gymnastiku. Ve spolupráci se sportovní-
mi oddíly u nás pracuje několik kroužků. Taky se nám podařilo vypracovat 
systém sportovních kurzů, které začleňujeme do výuky v jednotlivých roč-
nících: v první a ve čtvrté třídě všechny děti projdou kurzem gymnastiky, ve 
druhé a třetí třídě absolvují plaveckou výuku, ve čtvrtém a sedmém ročníku 
se koná lyžařský kurz v Krkonoších, v páté a osmé třídě pořádáme v Třebo-
ni kurz zaměřený na cyklistiku a letní sporty. A kromě toho jezdí nejmen-
ší děti na školy v přírodě a šesťáci na environmentální pobyt. A ještě jsem 
zapomněla na kurz bruslení pro páťáky. Naše nabídka je pestrá, ale stále 
je pohybu pro děti málo. Rádi bychom umožnili žákům ještě více pohybu 
zejména o přestávkách. To se nám zatím nedaří.

Vaše škola se zaměřuje na výuku jazyků. Daří se vám i v této oblasti? 
Určitě ano. I když už je to bráno spíše jako běžný standard než nadstan-

dard. Angličtinu vyučujeme od první třídy. Na druhém stupni máme třídy  
s rozšířenou výukou jazyků. Rodilí mluvčí u nás již působí několik let.  
Každý rok přijíždí jiní jazykoví asistenti. Financujeme je s pomocí příspěv-
ku od rodičovského spolku Rosa, ubytováváme ve škole nebo u někoho  
z učitelů. Také pořádáme mezinárodní výměnné pobyty – máme spolupráci  
s polskou a francouzskou školou. Zrovna v květnu bylo 40 našich studen-
tů na týden u svých korespondentů v Bretani. Komunikačním jazykem je 
angličtina. I když právě ve Francii je domluva dost obtížná. Naši žáci jsou 
na tom s angličtinou výrazně lépe. Naopak žáci z naší partnerské školy ve 
Varšavě mluví anglicky velmi dobře – jsou soukromá škola se zaměřením 
na jazyky. I přes komunikační komplikace jsou mezinárodní výjezdy velmi 
cennou životní zkušeností a všechny hodně  zocelí.

Slyšíme kolem sebe spoustu nářků – inkluze, chybějící učitelé, nedo-
statek peněz. Vy s tím nemáte problémy? 
Samozřejmě, že máme. Také pořád něco řešíme. Ale asi je důležité vě-

řit tomu, že to zvládneme a nevidět vše hned černě. Já jsem dost velká  
optimistka, i když připouštím, že i mě občas úsměv dochází. Všechny ty 
změny, novely zákonů, narůstající administrativa – je toho opravdu dost. 
Je ale potřeba na to nebýt sám. Já mám velké štěstí – v mnichovické škole 
pracují lidé, kterým na té naší škole opravdu záleží. Učitelé se hodně vzdě-
lávají, vzájemně se obohacují a hodně o své práci přemýšlejí. Hodně nás 
podporuje také zřizovatel. Škola je komunitním centrem obce – spoluprá-
ce se nám opravdu daří: učitelé, žáci, rodiče, zřizovatel, jiné organizace či 
spolky. Naše pojetí inkluze – dobře musí být všem. O to se snažíme. A to 
přeji i všem čtenářům Zápraží – Ať je nám všem dobře.

Učitelům na naší 
škole opravdu záleží

NOVÁ GENERACE VINYLOVÝCH PODLAH
 100% voděodolnost
 Jednoduchá montáž, která dokáže skrýt drobné nerovnosti
 Nepřítomnost škodlivých látek (polétavých sloučenin a formaldehydů)
 Tichá a teplá podlaha, dodatečně podpořena korkovou podložkou
 Výrobek je šetrný k životnímu prostředí
 Podlahy jsou cenově dostupné

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.

Koordinátor MAS Říčansko vám představuje držitele 
značky Zápraží, kteří jsou sdruženi v Asociaci regionálních 
značek (www.regionalni-znacky.cz).

Masné výrobky tepelně opracované 
– Zdeněk Novák

 Zámecká výrobna uzenin spol. s r.o., Modletice, www.novak-uzeniny.cz.
 Certifikát vlastníme od 31. 10. 2013. Značka Zápraží je vnímána velice 

pozitivně , a proto jsme rádi, že jsme ji již podruhé obhájili.
 Na naší práci nás baví především opětovný zájem o naše výrobky.
 Naše produkty si můžete nakoupit v našich prodejnách: Prodejna maso 

uzeniny Novák, Náměstí Smiřických 30, v  Kostelci n/ČL; prodejna, Ra-
činěveská 2444 v Újezdu nad Lesy; prodejna, Koněvova 208 na Praze 3. 
Našich výrobky si můžete všimnout například v MAKRU, kam dodáváme 
zboží jako regionální dodavatel. Dále dodáváme do dalších řeznictví a ob-
chodů v rámci regionu Říčanska. Naše klobásy můžete například ochutnat 
i na prvoligových fotbalových stadionech v Praze (Bohemians, Dukla, Sla-
via, Sparta Praha)

 V rámci zvyšování kvality výrobků, se stále investuje do nových techno-
logií v naší výrobně. To je naše snaha o vylepšení.

 
Košíky a proutěné zboží – David Čížek

 www.kosiky.net
 Certifikát mám asi 4 roky, ale žádnou výhodu z toho nemám, jen povin-

nost označovat výrobky. Možná že díky místním akcím je člověk trochu 
známější, ale větší počet zakázek to nepřináší. Jedině tak některé větší akce 
jako je Mukařovská pouť nebo jako byly Slavnosti Ondřeje z Dubé přinesly 
trochu větší tržby.

 Značka samotná na výrobcích lidem nic neříká, stačí jim vidět, že přímo 
na místě pletu.

 Na mé práci mě baví, když to jde od ruky a že je to vlastně relax.
 Mé výrobky si můžete koupit každé úterý na Tylově náměstí v Praze, kaž-

dou středu na Pankráci a každou sobotu v Čimicích na farmářských trzích.
 Novinky jsou pořád, většinou reaguji na přání zákazníka a udělám dva tři 

výrobky navíc do prodeje a když je to úspěšné, dělám je ve větším měřítku.

Zprávy z MASky  

 
 

 

Individuální  př ístup nn Designové prostředí

VISION by TAWAN
Říčany u Prahy

Černokostelecká 616/45b
T  607 025 053

www.vision-salon.cz

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

Už žádný přelet nad 
vrabčím hnízdem. 

Přijďte 
vyzkoušet 
profesionální 
kadeřnice ať už
pro zbrusu novou 
image nebo 
obnovit svůj 
oblíbený účes.
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 Druhá výzva Programu rozvoje venkova je schválena a vyhlášena. 
Příjem projektů přes Portál farmáře probíhá od 6. 6. 2018 do 13. 7. 
2018. Veškeré podrobnosti, na co lze žádat včetně povinných pří-
loh, naleznete na webu MAS pod záložkou „Dotační výzvy – PRV – 
2018“. Dohromady na všechny Fiche byla uvolněna alokace ve výši  
14 miliónů Kč. Podávat projekty můžete do těchto Fichí:
* Fiche 1:  Investice do zemědělských podniků.
* Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
                       činností.
* Fiche 3: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 
                       produktů.
* Fiche 4: Lesnická infrastruktura.
* Fiche 5: Zemědělská infrastruktura. 

 Příjem projektů do IROP předpokládáme každým dnem. Pokud vše 
půjde podle plánu, zpřístupnění systému bude od 1. 6. a samotný pří-
jem od 6. 6. 2018 od 8,00 hodin ráno. Ukončení příjmů se u jednotlivých 
opatření liší. Do konce října žadatelé mohou podávat projekty v oblasti 
předškolního základního a neformálního vzdělávání. Stejný termín MAS 
nastaví pro projekty v oblasti dopravy a bezpečnosti. 
Do začátku července bude otevřená výzva na příjem projektů v oblasti 
sociálního podnikání a deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Projekty 
památek UNESCO lze podávat do konce srpna. Výše alokace na jednot-
livá opatření:

* Opatření 1 – Školství a vzdělávání: 16 000 000 Kč
                                  (max. projekt  8 mil. CZV)
* Opatření 2 – Sociální podnikání: 4 000 000 Kč 
                                 (max. projekt 2 mil. CZV)
* Opatření 4 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče: 2 105 260 Kč 
                                 (max. projekt 2 mil. CZV)
* Opatření 6 – Obnova kulturního dědictví: 9 473 680 Kč 
                                 (max. projekt 9 mil. CZV)
* Opatření 8 – Udržitelná forma dopravy: 12 315 790 Kč
                                (max. projekt 4 mil. CZV)

 Všechny tři projekty 3. výzvy OPZ Prorodinná opatření žadate-
lů spolku La Mamka, Kolovrátek a Klubu dětí a mládeže Čtyřlístek 
prošly úspěšně hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí. 
Samotné hodnocení proběhne 7. června.

 Ve středu 6. 6. 2018 se na zámku Berchtold sejdou starostové území 
Říčanska na společné snídani, kde budou seznámeni s aktuálními dotač-
ními možnostmi do výzev MAS.

 MAS Říčansko prošla úspěšně auditem roku 2017. Výroční zprávu 
naleznete na www MAS.

 Setkání poskytovatelů sociálních služeb se pod záštitou města Říčany 
uskutečnilo ve čtvrtek 24. 5. 2018 v zasedací místnosti města. Přítomní se 
zapojili a přispěli svými zkušenostmi a názory, do právě vznikajícího ko-
munitního plánu sociálních služeb. Tento strategický dokument umožní 
poskytovatelům sociálních služeb získávat další finanční prostředky.

 MASka se zapojila do akce „Den záchranářů“, kde se s námi mů-
žete potkat v úterý 26. 6. v Říčanech na náměstí. Tuto akci pro školy  
a veřejnost pořádá Cesta Integrace spolu s partnery. 
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

17. 6.  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

V neděli 17. června od 9.30 do 15.30 hod. se ve farní zahradě 
v Čestlicích koná 13. ročník Dobrobazaru. Nákupem rozmanitého 
zboží podpoříte organizace, které lidem na sklonku života 
umožňují zůstat v domácím prostředí. Tentokrát bude výtěžek 
putovat do pražské Cesty domů a do Hospice Dobrého Pastýře 
v Čerčanech.
Těšit se můžete na bohatý doprovodný program: Sax & Rhythm, Tři v tri-
ku, soutěže pro děti, dražba, stánky s občerstvením, kadeřnictví. Předměty 
do prodeje můžete nosit od pondělka 4. června do pátku 15. června denně 
po 18. hod. na čestlickou faru.

Dobrobazar v Čestlicích
bude opět pomáhat

 Přijmeme KUCHAŘE do firemní 
jídelny v Uhříněvsi. 

Pracovní doba: PO-PÁ
 Přijmeme KUCHAŘE do Pivovarské 
restaurace  s vlastním pivovarem 

v Uhříněvsi.  
 Dále přijmeme VÝČEPNÍHO - 

BARMANA (VEDOUCÍHO SMĚNY) 
A SERVÍRKU. Velmi dobré platové 

podmínky. Bližší info na:
info@restaurantpivovarska.cz

tel.: 774 74 99 20

2. ROK
Vážení přátelé Uhříněvského pivovaru

23. 6. od 14 hodin
vás zveme

do Pivovarské restaurace na oslavu
2. narozenin znovuotevření

našeho pivovaru a svátku Aloise,
sládka, po kterém naše pivo

hrdě nese své jméno. 

Těšit se můžete na burgery
 z Vinohradského

Burger Baru, grilovanou kýtu,
soutěž v pití piva,

program pro děti a  živou hudbu.
Těšíme se na vás!

1. Dvoubarevná verze

PIVOVAR UHŘÍNĚVES

zAlOžENO 1705

1. Dvoubarevná verze

AQUAPALACE

RUN
SE SKUPINOU ČEZ

23. 6. 2018


Registrace na 
AquapalaceRun.cz

aquapalace.cz

   prohlídky pivovaru  
„Po stopách Kozla“

   zážitkový program 
Škola čepování piva

   Kozlí obchod se suvenýry 
e-shop: www.kozel.eshop.cz

   tel.: +420 323 683 425, 
e-mail: exkurze@kozel.cz

Pivovar Velké Popovice

 9. 6. 2018 Den Kozla
 7. 7. 2018 Kozlovo letní kino – Samotáři 
 21. 7. 2018 Kozlovo letní kino – Tmavomodrý svět 
 4. 8. 2018 Kozlovo letní kino – Masaryk 
 18. 8. 2018 Kozlovo letní kino – Jedna ruka netleská 
 29. 9. 2018 Klobáskofest
Začátek kina vždy v 21.30, v 19.00 prohlídka  
pivovaru s ochutnávkou piva Velkopopovický Kozel

www.kozel.cz 

Akce 2018

K Sokolovně 38, 
Praha – Uhříněves

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUSICE
 přijme učitelku

 práce v jednotřídní MŠ, 
 malý kolektiv,
 nástup 27.8.2018, praxe vítána.
   Profesní životopis zašlete na: 
   skolkahrusice@seznam.cz
   Tel. kontakt: 723 361 610 
   (p. Rajdlová) 

Senohrabská beseda a TJ Sokol Senohraby pořádají:

Král Senohrab I. zjišťuje, že jeho poddaní již neznají zvyky a tradice, které se na vsi vždy  
slavily a dodržovaly. Povolává proto všechny děti, aby pomohly oživit vše zapomenuté.  

Připravena je pohádková trasa, doprovodný program a občerstvení. 

Bližší informace a rezervace od 1. 6. 2018 na: www.senohraby-deni.cz

sobota 23/6/2018
9.15–14.00

vávrův palouk

senohrabské 
pohádkování

Víte, jak se slaví Masopust nebo Velikonoce?  
Co jsou to senoseče a kdy chodí Mikuláš?

Přijďte se podívat, těšíme se na vás!

Microdis Electronics s.r.o., 
distributor elektronických 

součástek  se sídlem v Říčanech,
nabízí volné pracovní pozice:
PRODUKTOVÝ/PRODEJNÍ 

MANAŽER
MANIPULANT/FAKTURANT

Kontaktní tel.: 606 743 072
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Celkem 14 dětí se probojovalo do 
ústředních kol a největším překva-
pením byl i postup komorního or-
chestru.
Jako jediná ZUŠ v ČR  jsme poslali 

do ústředních kol v dechových ná-
strojích  celkem 13 soutěžících a  ti 
ještě zahráli skvěle!! 
Historicky jsme měli i postup do 

ústředního kola v pěvecké soutě-
ži a jak jsem již zmínila i v soutěži 
smyčcových orchestrů.

Získali jsme osm 1. cen, 
pět 2. cen a dvě 3. ceny
Poděkování tak náleží všem dě-

tem, rodičům, kolegům pedago-
gům a korepetitorům za mimořád-
ný rok. 
Chtěla bych tímto  také poděkovat 

ZUŠ Říčany zabodovala v ústředních 
kolech hudebních soutěží MŠMT
Je to úspěch, který jsme opravdu nečekali!
Úspěch říčanské zušky v krajských kolech, kde  soutěžilo 
v různých oborech téměř 100 dětí, které se umístily na 
předních místech, překonal úspěch v ústředních kolech.

zřizovateli – městu Říčany – za fi-
nanční podporu, kterou nám město 
poskytlo na zabezpečení ústřed-
ních kol. Bez této finanční  pomoci 
bychom stěží mohli zabezpečit bez-
problémových chod ústředních kol 
pro naše žáky, pedagogy a korepe-
titory. Moc děkujeme!

Mgr. Iveta Sinkulová,

ředitelka ZUŠ Říčany

Říčanská ZUŠ se 
v letošním roce zařadila 

mezi nejúspěšnější 
umělecké školy v ČR 

a  zvláště dechové 
oddělení patří k nejlepším 

v republice. Je to velký 
úspěch říčanského 

uměleckého školství.

Úspěšný tým dechového oddělení ZUŠ Říčany. Foto: Rudolf Flachs

Komorní orchestr ZUŠ Říčany. Foto: Rudolf Flachs

Jindřiška Šebestová 
– pěvecké oddělení

Školní rok se pomalu chýlí ke konci 
a nastanou prázdniny, na které se všichni 
těšíme. Čas prázdnin ovšem přináší 
i určitou nostalgii; musíme se rozloučit 
s některými kamarády, kteří od nás ze 
školky odcházejí do školy. 

Celý rok se pilně připravovali, aby jejich nástup 
ve škole byl co nejlepší. Pomáhal jim k tomu 
nejen kvalitní předškolácký program, ale i po-
hodová atmosféra, kterou se snažíme ve školce 
udržovat. Předškoláci se každý den po obědě 
pravidelně věnovali přípravě do školy, a to v růz-
ných oblastech jako je např. zrakové a sluchové 
vnímání, grafomotorika, komunikace, vizumo-
torická koordinace, paměť. Zároveň se mezi 
nimi přirozeně rozvíjely přátelské vztahy. O to 
bude loučení těžší, ale stejně jako nás navštěvují 
naší starší absolventi, tak i letošní předškoláci u 
nás budou mít vždy dveře otevřené.
Čas prázdnin by neměl být prázdný, ale plný 

sportování, her a hezkých zážitků, aktivního 
odpočinku. Sport ve školce velmi podporujeme. 
Jednak v rámci pravidelného každodenního cvi-
čení, při kterém využíváme různé balanční po-
můcky, švihadla nebo třeba míče. A jednak při 
pobytu venku, kde hrajeme fotbálek, nacvičuje-
me házení, běhání, skákání. Zároveň se dětem 
snažíme nabízet ve spolupráci se sportovními 

lektory kurzy lyžování, plavání a in line bruslení. 
V letošním roce se k naší velké radosti účastnil 
těchto kurzů rekordní počet dětí a zdá se, že se 
děti ve všem velmi zlepšily. O to hezčí zážitky je 
čekají během letních prázdnin, kdy nově nabyté 
dovednosti budou moci využít.

V měsících květnu a červnu jsme prožili 
a ještě prožijeme mnoho hezkých chvil. 
Zavítal k nám truhlář Tonda z Muzea Říčany, 
krásně jsme si prožili Den Země a také šli na 
ekoprocházku zkoumat vodní toky v blízkém 
okolí. Těšíme se na Dětský den, který si pro 
nás připravili žáci naší základní školy Navis 
v Dobřejovicích. Čeká nás velký výlet, další 
keramická dílna, návštěva včelaře a pak již 
tradičně závěrečná Zahradní slavnost, při 
které se rozloučíme s našimi předškoláky.

BRZY BUDOU PRÁZDNINY!

MŠ Ratolest, Petříkov 166 
skolka.ratolest@gmail.com 

tel: +420 773 226 531, www.msratolest.cz

Ve Sportovně kulturním centru navazuje 
na tradici baletu Hanka Zadáková, která si 
zavzpomínala na svoje začátky.

Jak jste s baletem začínala?
Baletu jsem se věnovala od dětství pod vedením 
sester Šiklových, primabalerín Národního diva-
dla. V sedmdesátých a osmdesátých letech nad-
chly Jiřina a Máša pro balet mnoho dětí v Ondře-
jově. Patřila jsem mezi ně i já. Jiřina připravovala 
ty nejmenší a Máša již rozvíjela jejich talenty. 
Trénovalo se ve staré sokolovně dvakrát  týdně 
a před soutěžemi nebo vystoupeními i čtyřikrát. 
Na některé soutěže jezdily kromě amatérských 
skupin také soubory z konzervatoře, čili tvrdá 
konkurence. Ondřejov vozil z každé soutěže ne-
jednu medaili. Všechna ocenění jsou uložena v 
místní ZŠ.  
Soutěžila jsem za tým i mezi jednotlivci, dokon-
ce i se staršími dětmi. Do Ondřejova se jezdil po-
dívat také Vlastimil Harapes, který u nás hledal 
talenty. 
Balet se stala moje láska na celý život a vůbec 
nešlo jen o medaile a ocenění. Díky tréninkům 
jsme získali skvělou fyzičku a pružnost. A také 
dispciplínu, smysl pro povinnost a kamarádství. 
Mým přáním je, všechny tyto základy předat 
děvčatům, která kurzy v SKC navštěvují. 

Balet má v Ondřejově dlouhou tradici
Kdo a kdy se může do baletu zapsat?
Baletní průprava je rozdělena do 3 lekcí od úpl-
ných začátečníků, dětí od 3 do 4 let, přes děti od 
5  do7 let,  až k pokročilejším dívkám 8 až 13 let, 
které již zvládly základní techniky klasického ba-
letu a cvičí 2x týdně.

Co se děti v kurzech baletu naučí?
Obsah lekce je vždy přizpůsoben věku. Zákla-
dem je krásné držení těla, jednoduché baletní 
kroky, skoky, piruety, vše v souladu s hudbou. 
Kromě baletní průpravy se děti naučí i základy 
vybraných akrobatických cviků a krátké choreo-
grafie, se kterými mohou vystupovat především 
na Akademiích SKC. Důležité je i estetické cítě-
ní, které umocňuje taneční oblečení. Na vystou-
pení kostýmy  každoročně sama šiji. 

Jakou mají děvčata motivaci?
Kromě radosti z pohybu mohou děvčata načer-
pat motivaci na některém z představení, které 
SKC Ondřejov organizuje. BOHEMIA BALET, 
soubor Taneční konzervatoře hl.m. Prahy, vy-
stoupil v Ondřejově letos již pošesté. Zajímavé 
bylo i představení jednoho z nejlepších a  nejdéle 
existujících amatérských tanečních souborů – 
tanečního studia IMPULS. 

Bližší info na www.skcvondrejove.cz 
Kroužek baletu si můžete přijít vyzkoušet 

i během června. 
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V SKC Ondřejov pro vás připravujeme 
oblíbená cvičení pro děti různých věkových 
kategorií. Cílem našich lekcí je podpora psy-
chomotorického vývoje, hudebně pohybové 
výchovy a procvičování jemné a hrubé moto-
riky. Děti se naučí pobytu a spolupráci 
v kolektivu. Cvičení je doprovázeno písnička-
mi a říkadly s využitím pomůcek.

Při cvičení s nejmenšími dětmi se naučí mamin-
ky manipulaci s miminkem a správným úcho-
pům. Závěr cvičení tvoří kojenecká masáž. Ve 
všech kategoriích během cvičení instruktorka 
individuálně dohlíží na správný psychomotoric-
ký vývoj dítě a v případě potřeby zodpoví dotazy 
týkající se vývoje a péče o děti.
Pro chodící děti a samostatné děti bez rodičů 
jsme připravili opičí dráhy ve velké tělocvičně. 

Rozvrh:
STŘEDA  
9:00-9:45 hod MEDVÍDCI – cvičení pro chodící 
děti 1,5 až 2,5 roku s rodiči, cvičení v malém sále.
10:00-10:45 hod ŽELVIČKY – cvičení pro le-
zoucí děti od 7 měsíc s rodiči, cvičení v malém 
sále.
11:00-11:45 hod KLOKÁNCI – cvičení pro leží-
cí děti od 4 měsíců s rodiči, cvičení v malém sále.

Přijďte si zacvičit se svými nejmenšími 
PONDĚLÍ
15:30-16:15 hod MEDVÍDCI – cvičení pro cho-
dící děti 1,5 až 2,5 roku s rodiči, cvičení v malém 
sále.
17:00 - 17,45 hod OPIČKY – cvičení pro děti bez 
rodičů ve velkém sále, s velkou opičí dráhou .

Máte už plán na letošní letní prázdniny? 
Dopřejte vašim dětem týden plný zábavy, 
zážitků, kamarádů, zkrátka pohodové letní 
atmosféry.
Již poosmé pro vaše děti připravujeme příměst-
ské tábory plné her, soutěží, tvoření... a samo-
zřejmě plavání. Program zajišťují osvědčení zku-
šení a certifikovaní instruktoři z našeho týmu. 
Kapacita táborů je cca 15 dětí, čímž zaručujeme 
individuální přístup, díky kterému mohou vaše 
děti rozvíjet své dovednosti.  
Naše tábory jsou pro děti již od tří let
Letos chystáme oblíbené plavecké tábory v Prů-
honicích v areálu hotelu Floret a těšit se můžete 
i na tématicky zaměřené příměstské tábory v Sá-
zavě a v Ondřejově. Nově pro vás také chystáme 
plavecké tábory v Senohrabech v hotelu SEN.

Pro bližší informace sledujte 
www.mommytime.cz 

nebo Facebook Mommy Time

PŘEDPLATNÉ
UŠETŘETE 200 Kč

Předplaťte si časopis Bojová umění 
na rok a dvě čísla máte zdarma

Objednávejte na www.� ghters.cz

Na Slovensku předplatné zajišťuje společnost 
Mediaprint-Kapa

www.ipredplatne.sk

NOVÉ ČÍSLO V PRODEJI

–   Rozhovor se zpěvákem
 Václavem „Noidem“ Bártou

–   Olympionik Lukáš Krpálek
  má zlatou medaili z ME

–   Kondiční poradna 
 Daniela Hejreta: Mediální
 štvanice jako součást 
 přípravy

–   Návrat ke kořenům karate
NOID

VÁCLAV BÁRTA
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KONDIČNÍ 
PORADNA

DANIELA 
HEJRETA

JUDO – ZLATÝ LUKÁŠ 

KRPÁLEK
KUNG FU – VERONIKA

PARTIKOVÁ
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Také v červnu můžete pokračovat ve výsadbě rostlin, 
nebo si zakoupit již osázené nádoby. 
V našem zahradnictví máme pro vás mj. připraveny:
osázené závěsné květináče
   hortenzie – kvalitní rostliny z Německa, 
     kultivary velkolisté
okrasné trávy
opadavé i stálezelené okrasné keře
Nenechte si ujít doprodej letniček a bylinek! 

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

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

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

Náves ve Svojeticích dlouhá léta 
hyzdil chátrající objekt. Díky dobré 
spolupráci obce a investora – stavební 
firmy Simekostav – zde vyrostl nový 
objekt, který celkový vzhled návsi 
pozvedl. Navíc dojde i ke zlepšení 
služeb pro místní obyvatele. V přízemí 
bytového domu vznikly dvě ordinace 
s veškerým zázemím. Investor tyto 
prostory poskytl obci na dva roky 
do pronájmu za symbolickou jednu 
korunu. Obec tak může nalákat lékaře 
nízkým nájemným, aby si právě ve 
Svojeticích otevřeli svoji praxi.

BYTOVÝ DŮM NA NÁVSI  je  dům o třech pod-
lažích. Částečně druhé a třetí patro tvoří podkro-
ví. Tímto řešením i rozdělením objektu na hlavní 
budovu se dvěma na sebe kolmými sedlovými 
střechami a nižší vedlejší budovou s vlastní sed-
lovou střechou se architektům společnosti VMS 
projekt, s.r.o., podařilo velmi dobře začlenit celý 
objekt do okolní zástavby. Investor měl na pamě-
ti potřeby starších či handicapovaných občanů  
a v objektu vybudoval výtah, který zpříjemní by-
dlení ve vyšších patrech všem obyvatelům. 
Zájemci mohou vybírat z bytů od 1kk s výmě-

rou od 32 m2, přes 2kk až po 3kk s obytnou plo-
chou až 80 m2 a terasami o velikostech od 30 do  
60 m2. Byty jsou vybaveny podlahovým vytá-
pěním, nadstandardními vnitřními dveřmi  
a nechybí luxusní koupelny. Každý byt má v su-
terénu objektu i svůj vlastní sklep. Tam jsou také 
umístěny společné prostory, jako je kočárkárna, 
kolárna, sklad a technické zázemí domu. V sute-
rénu jsou také garážová stání pro 12 aut a další 
parkovací místa vznikla před objektem. 

Bytový dům  Na návsi – ve Svojeticích 

 Firma SIMEKOSTAV s.r.o. působí ve svém oboru již 14 let. Za tuto dobu 
zrealizovala na 200 projektů – jednalo se o výstavbu rodinných domů na klíč, 
komerčních budov, dřevostaveb, rekonstrukce starých objektů, ale také výrobních 
provozů.

 Společnost si zakládá na férovém jednání, poctivě odvedené práci, používá 
výhradně kvalitní materiály a moderní technologie. Většinu svých zakázek firma 
získala díky doporučení od spokojených klientů.

 Máte zájem o koupi či pronájem bytu v malebném a klidném prostředí svojetické 
návsi?  Navštivte www.bydlenisvojetice.cz  nebo volejte tel.: 602 777 214.

 Krůtí prsa
Bílé křehké maso není třeba naklepávat.

 Krůtí horní stehno
Konzistencí a chutí připomíná telecí. Grilovat se 
může vcelku nebo jako gyros.

 Křídla
Výborná jsou pomalu grilovaná.

 Krůta na gril
Kořeněná a nasolená celá krůta, kterou můžete 
bez úpravy péci nebo rožnit..

 Uzené krůtí díly
Jemně nasolené a dobře vyuzené v naší udírně. 
Grilované jsou lahodné a nejsou tučné. 

 Krůtí speciality
Zkuste například grilovací krůtí klobásy.

 Krůtí hamburger
Kořeněný a nasolený hamburger z 98 % masa 
můžete rovnou grilovat. Výrobek roku 2017! 

 Vepřové, kuřecí a hovězí maso
Široký výběr všech druhů čerstvého masa 
od krkovičky až po stejky.

S produkty z prodejny PROMINENT 
v Uhříněvsi můžete svým přátelům 
nebo zákazníkům připravit skvělý 
kulinářský zážitek. 

Prodejna: Praha 10, Uhříněves, ulice Přátelství 738/110 , tel.: 739 414 253 
Otevřeno: po, út:  8:00 – 17:00, st, čt, pá:  8:00 – 18:00, so:  8:00 – 13:00
vww.krutimaso.cz
Facebook: Prominent CZ – krůtí speciality

PROMINENT Uhříněves - speciality na gril!

Prázdninové sportovní příměstské tábory 
V průběhu týdne se budeme věnovat nejen teni-
su, ale děti si vyzkoušejí také stolní tenis, bad-
minton, fotbal, florbal, fotbalgolf. Dále na ně 
čekají výlety pěšky i na kole, soutěže na koloběž-
kách na dopravním hřišti, návštěva sportovní 
střelnice a další zážitky. Bližší info na webu. 

Užijte si červen na zámku Berchtold

 Zveme vás v pátek 15. 6. od 20:00 na koncert 
revival kapely ABBA CZ, který se odehraje na 
nádvoří zámku Berchtold v Kunicích. Každý rok 
je to večer ve jménu skvělé hudby, dobré zábavy, 
tance a výborného zámeckého vína. Zvýhodně-
ný předprodej na zámeckém eshopu! Předpro-
dej 250 Kč, na místě 270 Kč.  Po zakoupení na 
eshopu vám přijde elektronická vstupenka, kte-
rou vezměte s sebou  VYTIŠTĚNOU a předložte 
u pokladny v den konání akce.
UPOZORNĚNÍ: Celoroční vstupenka na tuto 
akci neplatí, celoroční vstupenka platí na denní 
akce a všední provoz. Koupená vstupenka není 
místenka.

Těšit se můžete na koncert ABBA CZ 
Nabízíme zvýhodněný vstup 
v předprodeji. Navštivte náš eshop 
www.obchod.zamekberchtold.cz

 Užijte si prázdniny plné sportu a pořiďte si 
výhodnou  LETNÍ TENISOVOU 
PERMANENTKU    
Deset hodin vás vyjde na 900 Kč. 
Platnost od 1. 7. do 31. 8. 2018.

 Přemýšlíte, jak strávíte letošní prázdniny. 
Nechce se vám k moři a dáváte raději přednost 
krásné české přírodě? V tom případě si pojďte 
užít léto u nás na zámku. Nabízíme krásné uby-
tování pro rodiny s dětmi a navíc pro vás připra-
víme zajímavé aktivity.
 

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

Firma Miroslav Šmíd se specializuje na:
 Zemní práce,  jeřábnické práce, nákladní 

dopravu.
 Betonové jímky kruhové a obdélníkové, 

stropní panely, betonové trouby – vše 
s možností realizace na klíč.
Železobetonové domovní jímky
Nabízíme kvalitní nádrže o síle stěn 15 cm! Pro 
nepříznivé hydrogeologické podmínky staveni-
ště lze jímku opatřit protivztlakovým límcem.
Stropní systém SPIROLL a PARTEK 
–betonové panely
Zpracujeme vám nabídku podle projektové do-
kumentace, dovezeme stropní panely nákladní 
dopravou na místo určení, provedeme usazení 
nebo vykládku pomocí vlastního jeřábu. 

Miroslav Šmíd přijme do svého kolektivu: 

ASISTENTA / ASISTENTKU k tvorbě cenových nabídek 

 Náplň práce: příprava cenových nabídek - jeřábnické, zemní, stavební a demoliční práce, betono-
vé jímky a výrobky, mailová a telefonická komunikace se zákazníky.

 Požadujeme:  EXCEL, výborné komunikativní schopnosti, spolehlivost, flexibilitu. Technické 
znalosti, program KROS a orientace ve stavebních výkresech výhodou.

 Nabízíme: Zajímavou práci v kanceláři rodinné firmy, která se zabývá zemními a jeřábnickými 
pracemi, autodopravou a prodejem betonových výrobků na klíč. Stravování za výhodných podmí-
nek. Nástup ihned / dohodou. 

 Nabídky a bližší informace: Miroslav Šmíd, tel.: 777 344 945, 
email: miroslav.smid@miroslavsmid.cz

Firma Miroslav Šmíd, Choceradská 6, 251 62 Svojetice, 
Infolinka: Po-So 7-18 hod., 323 610 000, 777 344 949, fax: 323 610 001

e-mail: kontakt@miroslavsmid.cz, www.miroslavsmid.cz
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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®

LÉTO JE TADY!
UŽ MÁTE SVOU VYSNĚNOU DOVOLENOU?

8



24 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 25

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

Jste zdravotně pos� žení nebo znevýhodnění?
Nemůžete dlouhodobě sehnat odpovídající práci?
Pomůžeme vám obnovit pracovní návyky a získat větší sebevědomí.
Poradíme vám ve vaší konkrétní situaci:
Jaká práce je pro vás i se zdravotním handicapem vhodná.
Jak vyřídit potřebné úřední formality a sepsat životopis.
Jak najít a správně oslovit vhodného zaměstnavatele.
Můžete si zkusit pracovat v chráněném prostředí i přivydělat.
Můžeme vás doprovodit na jednání se zaměstnavatelem
i doprovázet v začátcích nového zaměstnání.
Program je realizován v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Hrazeno z projektu CZ.03.1.48/0.0/15_040/0002399 

Nemusíte být dlouhodobě nezaměstnaní!
Pomůžeme vám a poradíme, vše ZDARMA.
Stačí vstoupit do „Modrých dveří“ na adrese:
Říčany, ul. Tyrše a Fügnera 105/7
Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 39
Více informací na:  
telefonu 606 600 275, mailu: centrum.ricany@modredvere.cz
nebo na www.modredvere.cz
V „Modrých dveřích“ můžete využít také:
• Krizovou pomoc v ob� žné situace
• Psychoterapii
• Služby klinického psychologa
• Navazující sociální služby

www.modredvere.cz

I se zdravotním pos� žením nebo znevýhodněním můžete pracovat

Český výrobce čis� cích prostředků a distributor hygieny 
se sídlem v Říčanech hledá do svého týmu

  

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
pro Prahu a Střední Čechy

• Baví Vás práce v terénu?
• Neradi sedíte dlouho v kanceláři?
• Jste teamový hráč a umíte věci dotáhnout do konce? 
• Jezdíte rádi autem? 
• Nevadí Vám práce s PC – tabulky, nabídky...?

Hledáme právě Vás, 
pokud jste otázky vyhodno� li kladně.

• Na oplátku Vám nabídneme:
služební vůz / telefon / notebook / stravenky
bonusový systém odměňování

• Ale také budeme od Vás očekávat:
přivedení nových zákazníků / péči o stávající klienty
plnění plánu / CRM

V případě zájmu zašlete svůj životopis na
 e-mail: e.medricky@alfaclassic.cz 

adresu: Alfa Classic, a.s. Černokostelecká 740, 251 01 Říčany.

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

MŠ LITTLE GATE
česko-anglická mateřská škola

Praha 10 - Benice
hledá učitele/ku MŠ na 

zkrácený úvazek.
Požadujeme vřelý vztah 

k dětem, vzdělání v oblasti
 předškolní pedagogiky, 
spolehlivost, flexibilitu 
a zodpovědnost. Aktivní 

znalost AJ vítána. Nabízíme 
příjemné prostředí s možností 
rozšíření pracovního úvazku

      od nového šk. roku.
Kontaktujte nás:
Tel.:  +420 604 201 651

MŠ LITTLE GATE
česko-anglická mateřská škola

Praha 10 - Benice
hledá brigádnici 

na pozici asistent učitele MŠ.
Požadujeme vřelý vztah 

k dětem, flexibilitu, vzdělání 
v oblasti předškolní peda-
gogiky či min. zkušenost 

s dětmi předškolního věku, 
vítaná je i dětská zdravotní 
sestra. Znalost AJ výhodou. 

Kontaktujte nás:
Tel.:  +420 604 201 651
Kontaktujte nás:
Tel.:  +420 604 201 651

777 035 666

VÝMĚNA SKEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČENÍ VOZU 

ZDARMA

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
PRODEJ

RECYKLÁTŮ
(SMĚS SUŤ A BETON)

DOPRAVU ZAJISTÍME

KONTAKT:

777 322 134
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

Čištění staveb, částí staveb i ve výškách a na špatně 
přístupných místech s následným ošetřením, ochranou 
proti nepříznivým vlivům prostředí i zlepšení vzhledu, 
Oken, výloh, zimních zahrad , skleněných ploch v jakékoliv 
výšce i špatně přístupných místech
koberce, čalounění, sedací soupravy 
potrubí, kanalizace, okapy 
fasád, omítek
dlažby a obklady
střechy 
chodníky, cesty, terasy 
parkety provádíme čištění parket, broušení 
sochy, skulptury

Finální úpravy , ošetření -  impregnace – voskování – krysta-
lizace - nátěry fasád, střech...

Úklid  po stavbě,  malování, řemeslnících, vyklízení, stěhování, 
generální  i stálý. 

Údržbářský servis  nemovitostí včetně drobných a středních 
oprav. 

Stěhování, vyklízení
bytových, nebytových prostor, objektů - bytů, domů, 
kanceláři, obchodních, skladových, výrobních aj. prostor, 
objektů včetně přípravy pro stěhování, demontáží a montáží, 
balení
pozemků, exteriérů, dvorů, zahrad...
Odvoz na sběrný dvůr
stěhování i jednotlivých kusů 

Autodoprava
Plachta , valník do 3,5t , 8 palet  8,61m2 cca 20m3
Mikrobus  - mezinárodní přeprava osob do 7 pasažérů 

Zemní práce, teréní úpravy, výkopové práce
úprava a modelování terénu pro stavby a v okolí staveb          
i založení zahrady
kopání pro kabely, potrubí, základů, hrobů, dlažeb, rostlin...

Realizace různých typů exteriérových dlažeb - zámková, 
skladebná, plošná, vegetační, drenážní, speciální, kamenná,   
kostky i divočina, dřevěná a různých typů ploch chodníky, 
ulice jiné komunikace, terasy, parkoviště

Realizace kamenných koberců v exteriéru i interiéru

Realizace – montáž plotů z pletiva, betonových prefabrikátů, 
kovu, dřeva.

Realizace gabionů

Zahrady, zeleň realizace a údržba , různé odborné práce na 
zahradě vyčištění pozemku,  výsadba a péče o rostliny, realizace, 
péče o trávníky včetně   sekání, vertikulace, aerifikace, výsadba 
a péče o dřeviny včetně průklestu a stromové chirurgie i kácení 
a to i na špatně přístupných místech výškovými pracemi, rea-
lizace, údržba různých zahradních prvků, staveb, skalek, alpinií 
ale i jezírek, koupacích jezírek, potůčků, vodopádů, kaskád.

Závlahy
realizace závlah, závlahových systémů  - včetně vodáren 
čerpacích, přečerpávacích stanic
údržba závlah, zazimování, jarní zprovoznění

Dřevo a kovostavby, prvky staveb
Jsme přímými zástupci výrobců.  Provádíme zaměření ,  návrh      
a  následnou montáž. Např: schody, zábradlí, balustrády, altány, 
pergoly, loubí, ploty, plotové dílce, dveře, vrata, vrátka, terasy, 
konstukce pro popínavé rostliny, aj.

AKMKA tel: 723222128  web: akmka.cz
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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 
   A SEČENÍ TRÁVNÍKŮ
 STŘIH ŽIVÝCH PLOTŮ 
 ÚDRŽBA ZAHRAD 

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

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

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

tel.: 603 329 940

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

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

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

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

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

210x148_SKLADNIK_FAST.indd   1 28.05.18   10:42

přijme 
pomocnou sílu do kuchyně 

pracovníka údržby 
Olga Trnková, personální odd., 
tel.: 323 619 189, 602 627 741, 
e-mail: personal@olivovna.cz

SVATEBNÍ OBŘADY 
V KAPLI NEBO PARKU 

OLIVOVY DĚTSKÉ LÉČEBNY 
V ŘÍČANECH

723 564 383 
marketing@olivovna.cz

PŘIJMEME 
ŘIDIČE sk.C

TEL: 721 870 737
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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

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

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

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

            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.

ZetFin s.r.o. 
(provozovna Zdiměřice) 
hledá KVALIFIKOVANOU 

ÚČETNÍ NA HPP, práce 
v účetním systému DUEL, 

zpracování DPH, roční závěrky, 
mzdy. Nástup v průběhu 
června. Bližší informace 

Bc.Hana Zápotocká, 
tel.: 731 412 256, 

e-mail: info@zetfin.cz
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Inzerce

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

TRVALE 
SNÍŽENÉ 

CENY

Do	našeho	týmu	přijmeme

PRACOVNÍKA	
do	provozu	

LIKVIDACE	VOZIDEL
v	Tehovci	u	Říčan	na	HPP.

Náplň	práce:
rozebírání	vozidel
příjem	vozidel

třídění	náhradních	dílů	
Požadujeme:

zkušenosti	s	autoopravárenstvím
zákl.	znalosti	práce	s	PC
trestní	bezúhonost

Pracovní	doba		PO-PÁ		8-17	h.
Kontakt:	likvidace@vojkov.cz
tel.:	603	213	588,	
605	238	887

Do	našeho	týmu	přijmeme
PRACOVNÍKA	do	sekce	
NÁHRADNÍCH	DÍLŮ.

Náplň	práce:
správa	e-shopu	

–	zadávání	dat,	focení	dílů	atd.
vyhotovávání	objednávek	–	příjem,	
balení,	komunikace	se	zákazníky

práce	ve	skladu	–	zakládání	zboží,	úklid	
Požadujeme:

pracovitost,	selský	rozum
práci	s	PC	(zejm.	Internet,	MS	Excel)

znalost	oboru	výhodou
dobré	komunikační	schopnosti

schopnost	práce	v	týmu
Nástup	možný	ihned	(Tehovec-Vojkov).
V	případě	zájmu	zašlete	životopis	
na	PetrNemrava@seznam.cz
tel.:	603	213	588

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

PLETIVO   I   PANELY   I   BRÁNY   I   BRANKY

-10 %www.oploce
ni.c

z

SLEVOVÝ KUPÓN
8

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

www.tomicpneu.cz

DOPRODEJ LETNÍCH PNEUMATIK 
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL
RUČNÍ MYTÍ

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
KUTNOHORSKÁ 24 (u náměstí)

PŘIJMEME 
DO SVÉHO TÝMU

MECHANIKA
spolehlivost, zájem o práci

nástup dle dohody (možno ihned)
Tel.: 321 697 575

210x100x5
2730
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DĚTSKÝ DEN
RUGBY CLUBU MOUNTFIELD ŘÍČANY

ZVEME VÁS VŠECHNY NA DĚTSKÝ DEN 

V SOBOTU 9.  6.  2018  OD 9:00  HODIN

Můžete se těšit  na skákací  hrad,  soutěže pro děti  i  dospělé,  prezentace
vystavených vozů,  odborné poradenství  a  mnoho dalšího…

HLAVNÍ SOUTĚŽ:  ZAPŮJČENÍ VOZU HYUNDAI I30 NA VÍKEND

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15. 6.–16. 6. / 8–19 hod.
NA DOVOLENOU (S)NOVÝM HYUNDAI
OD LENNER MOTORS ŘÍČANY

Bohatý program pro Vás i Vaše děti.
www.lennermotors.cz
Černokostelecká 2096/16
(Nabídka platí do 31. 6. 2018)

při koupi nového 
vozu

příslušenství v hodnotě 15 000 Kč
plná nádrž na Vaši dovolenou
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