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Slavnostní otevření 
Parku Pitkovické 
rybníky

Pokud chcete strávit 
dovolenou v Čechách, 
nemusíte jezdit 
daleko. Využijte 
příjemné ubytování 
v Restauraci Na 
Statku v klidné části 
Jevan. Více info na 
str. 19

Hotel zámek Berchtold 
zve 21. července od 10 h 
na  DEN RYTÍŘŮ.
Těšit se můžete na di-
vadlo, soutěže, rytířské 
souboje a balónkovou 
bitvu. Více info na str. 19

Den Záchranářů 
v Říčanech si nenechalo
ujít na 800 návštěvníků. 
Více info na str. 20.
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Milí čtenáři,

děti se konečně dočkaly, domů přinesly vysvědčení 

a nastal pro ně čas prázdnin, na mnohé z nás pak 

v nejbližších dnech čeká kratší či delší dovolená...  

Celá redakce Zápraží vám přeje pohodové léto, 

příjemné počasí, spoustu nových zážitků a (nejen) 

dětem prožití prázdnin dle jejich představ. 

V minulém čísle jsme vyhlásili soutěžní otázku 

s možností získání vstupenek na festival BROD 

1995. Správně jste tipovali, že hudební festival, 

který se v roce 1995 zrodil na českobrodském sta-

dionu a dodnes patří k nejznámějším u nás je… 

Rock For People! Vstupenku na hudební festival 

BROD 1955, který se koná 18. srpna 2018 v Čes-

kém Brodě (www.brod1995. cz) od nás obdrží 

pan P. P. z Vyžlovky a paní D. N. z Tehovce. Výher-

cům gratulujeme! 

Další číslo Zápraží, již zářijové, pro vás budeme 

připravovat v průběhu srpna.

V neděli 17. června byl slavnostně otevřen 
a pokřtěn Park Pitkovické rybníky. 
„Již dříve jsme řešili tak trochu na první pohled 
nereálný plán na revitalizaci území právě teď 
slavnostně otevřeného Parku Pitkovické rybní-
ky. Ale až koncem v roku 2012 nadešla ta správ-
ná chvíle, kdy se poprvé reálně dalo uvažovat o 
obnově tohoto území,“ upřesňuje při slavnost-
ním otevření starosta Martin Turnovský začátek 
cesty přeměny tohoto území.
Jedná se o plochu nedaleko kruhového 
objezdu v Pitkovicích směrem k Uhříněvsi. 
Celková rozloha parku je bezmála 2,7 ha 
včetně dvou rybníků obhospodařovaných 
rybářskou organizací Uhříněves, které pro-
pojuje dřevěný mostek z lepených hranolů. 
Kolem nich se vinou cesty, a to jak mlatové, 
tak i povalový chodník a v neposlední řadě 
zde můžete narazit na přírodní cestu. Vše je 
umně zasazené do na pohled místy divoké 
přírody, takže každý si zde může najít svoje 
místečko.
Park poskytuje všem věkovým skupinám různé 
možnosti využití – poznání (jsou zde umístěny 
informační cedule dřevin a stromů rostoucích  
v parku, živočichů i bylin atd.), relaxace (po-

sezení v různých zákoutích parku i u vody, 
procházky, relaxačně stroje apod.), sportovní 
vyžití (cvičební stroje, prolézačky atd.) a komu-
nitní setkávání (v centrální části parku je ohniště  
a altán pro setkání).
Cílem projektu mimo jiné bylo zpřístupnit zane-
dbané území s téměř neprostupnou zelení pří-
rodního charakteru se zbytky bývalých staveb. 
Ještě předtím, ale bylo nutné vyřešit vlastnické 
vztahy a nákup pozemků, jež z 90 % financoval 
Magistrát hl. města Prahy.

„Toto území byla opuštěná zahrádkářská kolonie 
se zbytky bývalých staveb, nebezpečných studní, 
zarostlá křovinami, kde rybníky úplně zanikly. 
Bylo to absolutně neprostupné místo, vlastně to 
byla džungle, jež nebudila žádnou důvěru,“ do-
plňuje starosta.
O údržbu parku, a to jak zeleně, tak i ostatních 
věcí se stará městská část prostřednictvím od-
boru hospodářské správy. OHS má na údržbu 
dostatek komunální techniky, jež dle potřeby 
doplňuje a průběžně obnovuje novou technikou.
Přejme tedy Pitkovickým, ať park slouží ku pro-
spěchu všech, kterým je určen. 
Pavel Veverka

Jak udělat z džungle přívětivé místo
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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

V Mirošovicích 7. června zkolaudovali rekonstrukci vodní nádrže 
U Zvoničky. Po více než 50 letech se nádrž dočkala odbahnění, 
byly opraveny vtokové a výtokové prvky, vytvořeny nové břehy 
včetně terénních úprav. Vodní plocha je nyní ozdobou centra 
obce. Starosty Mirošovic Tomáše Zvěřiny jsme se zeptali, zda se 
podařilo získat na opravu dotaci.
„Bohužel ne. V minulosti jsme na rekonstrukci nádrže dvakrát žádali, 

ale pokaždé neúspěšně.  V rámci revitalizace celého centra obce jsme se 
rozhodli, že již nebudeme čekat a celou akci jsme hradili z vlastních zdro-
jů. Navzdory úředníkům ŽP, kteří by rádi viděli přírodní nádrž s bahnitý-
mi břehy, jsme si prosadili modernější vzhled a z konečné podoby máme  
velkou  radost. 

Jak pokračují opravy komunikací?
Snažíme se! Podařilo se opravit krajskou silnici II/508, vedoucí celou 

obcí. O rekonstrukci této komunikace jsme žádali Středočeský kraj přes 
8 let. Řidiče, kteří naší obcí projíždějí, však musím upozornit na nové úse-
kové měření rychlosti. Takže i když krásný asfaltový povrch láká jet rychle, 
raději dejte nohu z plynu. Oprav se dočkal i  horní úsek ulice Pod Ježovem 
a novou živici dostane také ulice Ke Hradu. V červenci začneme v parku  
u Zvoničky budovat pétanque hřiště... Stále je co dělat.

Ale o most přes krajskou silnici I/3 na Senohraby jste přišli?
Stav tohoto nadjezdu byl před dvěmi lety shledán jako havarijní a došlo k 

jeho okamžitému uzavření. Nutno poznamenat, že se nakonec po vcelku 

konstruktivních a vstřícných jednáních se zástupci říčanské SÚS povolilo 

nejen užívat most pro pěší, ale hlavně odložit jeho demolici do doby, než bude 

vypracován nový projekt včetně stavebního povolení. Most byl odstraněn bě-

hem jednoho dne. Akce proběhla bez problémů a díra po něm zbyla veliká.  

Dle poslední informace od zástupců KSÚS však stále není ukončeno výběro-

vé řízení na zhotovitele nového mostu (uchazeč s vítěznou nabídkou odstou-

pil). Započít stavbu na konci července je však prý reálné.

Odbahnili jsme nádrž, 
máme novou silnici, 
ale zbourali nám most!

Vodní nádrž byla v žalostném stavu.

V Říčanech byl v Rýdlově ulici kousek od Masarykova náměstí otevřen 
obchod enveroMODA a sítotisková dílna. Najdete zde limitované 
kolekce ručně potištěného oblečení a bytového textilu s originálními 
náměty, jejichž autoři jsou aktivní výtvarníci. Obchod a dílnu provo-
zuje sociální firma Enve ART, která při tisku a v prodejně zaměstnává 
lidi, kteří mají zdravotní nebo sociálního handicap, např. dlouhodobě 
pečují o člena rodiny.  
„Firmu a obchod jsme založili jako přirozené pokračování činnosti spol-

ku ENVERO, který pro tyto lidi realizuje krátkodobé pracovně aktivizační 
programy. Velice nás těší, že se nám podařilo některé z těchto lidí zaměst-
nat a mohou vytvářet krásné a praktické věci,“ říká jednatelka sociální 
firmy Věra Šulcová. „Děláme tak dvojí radost – lidé podpoří dobrou věc  
a navíc získají originální, kvalitní tričko, tašku, ubrus či jiný textilní vý-
robek. Značka našeho oblečení „envero“   je navíc ekologická.  Pro tisk 
používáme kvalitní barvy na vodní bázi, které nezatěžují životní prostředí  
a postupně přecházíme na textilie v BIO kvalitě. Do obchodu v Říčanech 
vybíráme i zboží dalších českých výrobců, kteří pracují s BIO a fair trade 
materiály.  Tiskneme také na zakázku v malých sériích podle vašich námě-
tů nebo našich návrhů. Oblečení a metráž v BIO kvalitě si u nás můžete 
zakoupit i nepotištěné.“
Otevřeno každý pracovní den od 8 do 17 hodin.
Kontakt:  Enve  ART, enveroMODA, Rýdlova 38/1, Říčany, 
email: enve@enveroshop.cz, tel.: 774 227 657, 
www.facebook.com/enveroshop.cz

Obchod a sítotisková dílna 
zve na návštěvuOndřejov se může těšit na slav-

nosti, ale zároveň se vám daří 
opravovat i ty zmíněné 
chodníky...
Některé úseky byly v dezolátním 

stavu a opravy byly nutné. Poda-
řilo se nám získat dotaci z IROP a 
opravili jsme cca 1,5 km chodníků, 
výrazně se tak zvýšila bezpečnost 
chodců.  Máme velkou radost, že 
akce byla úspěšně dokončena, a že 
jsme se dokázali vypořádat se vše-
mi podmínkami, které bylo nutné 
dodržet v rámci získání dotace. Ak-
tuálně jsme museli řešit i další pro-
blémy, které se nabalovaly v průbě-
hu stavby, ať už to byly požadavky 
dotčených orgánů nebo třeba uzpů-
sobení projektu tak, aby řešení bylo 
přijatelné pro provoz autobusů.  
Ani po dokončení této rekonstruk-
ce se však nedá říci, že naše chodní-
ky jsou v pořádku. Máme zde další 
úseky, které volají po opravě nebo 
na nich chodníky chybí úplně, to se 
netýká jen Ondřejova, ale i Turko-
vic a Třemblat.
Největší investiční akcí Ondřejo-
va bude výstavba nové školy. Jak 
postupují přípravy?
Ministerstvo školství obci přislí-

bilo dotaci, která nás zavazuje, že 
škola musí dokončena v roce 2022. 
V prvním čtvrtletí příštího roku plá-
nujeme dokončit projekt a zahájit 
soutěž na dodavatele stavby. Záro-
veň připravujeme žádost o dotaci 
na provedení budovy v energeticky 
úsporném standardu a snažíme 
se nalézt i další zdroje financování 
této náročné akce. Stavba bude pro 
obec velmi náročná, ale novou ško-

lu potřebujeme. Kapacita stávající 
budovy je dlouhodobě nedostateč-
ná – učebny jsme již museli zřídit v 
prostoru sborovny, v budově obec-
ního úřadu, ve zdravotním středis-
ku, využili jsme i půdu staré školy… 
Nalézt další prostory v obecních 
budovách je již prakticky nemož-
né. Výuka v několika budovách a 
stísněných prostorech je velmi ob-
tížná, naši učitelé to zatím zvládají 
a za to jim patří velký dík.
Kde bude nová škola stát?
Umístění je podle mého ideální 

– nová škola vyroste na klidném 
místě Ondřejova u sokolského are-
álu, kde je fotbalové hřiště, teniso-
vé a volejbalové kurty, což umožní 
potřebné synergie. Škola bude mít 
kapacitu 540 dětí a nebude samo-
zřejmě chybět ani školní kuchyně, 
jídelna, tělocvična a odborné učeb-
ny. Investorem bude svazek obcí 
sdružující Ondřejov, Zvánovice a 
Kaliště. 
Máte nějaké vize, jak využijete 
budovu nynější školy?
Rozhodně nezůstane prázdná. 

Mojí vizí je, přemístit sem knihov-
nu, která sídlí v nedůstojných pod-
mínkách a také pracoviště obec-
ního úřadu. Může zde vzniknout 
prostor, kde si naši občané zařídí 
vše na jednom místě a ještě v pří-
jemném prostředí.  
Jaké další investiční akce vás 
čekají?
Jako mnoho dalších obcí musí-

me řešit kanalizaci. Nyní máme 
připraven projekt na novou čistír-
nu odpadních vod v Turkovicích 
a podanou žádost o dotaci. S tím 

souvisí i vybudování chybějícího 
kanalizačního řadu v Turkovicích 
a dále řešíme možnost přepojení 
některých objektů v Ondřejově na 
novou čistírnu.  Starost nám dělá i 
dešťová kanalizace, která je v mno-
ha místech nevyhovující a při sil-
ných lijácích nestíhá odvádět vodu. 
A věčný boj svádíme s rozbitými 
vozovkami…
Jak se vám daří všechny akce 
financovat?
Samozřejmě není možné zreali-

zovat vše okamžitě, musíme akce 
rozložit do delšího časového úseku. 
Snažíme se využívat všech dostup-
ných dotačních titulů. V posled-
ních letech se nám daří hospodařit 
tak, abychom nebyli nuceni obec 
zatěžovat úvěry. V případě stav-
by školy se již úvěru nevyhneme, 
jedná se však o zásadní investici a 
úvěry musí být nastaveny takovým 
způsobem, aby zadlužení nebylo ri-
zikové a zároveň se nezastavil další 
rozvoj obce.
Říčany připravují další zákaz 
tranzitu nad 12 tun na silnicích 

II. a III. tříd. Jak se toto opatření 
dotklo Ondřejova?
Musím říci, že při podzimním 

říčanském zákazu tranzitu jsme 
skutečně zaznamenali zvýšený 
dopravní provoz. Komunikace v 
Ondřejově jsou pro tranzit náklad-
ních vozidel naprosto nevyhovující.  
Chápeme Říčany a okolní obce, 
které se k akci připojily, ale ani my 
nechceme zatěžovat naši obec ka-
mionovou dopravou.  Proto jsme 
vyjádřili nesouhlas s opatřením 
města Říčany a ve spolupráci s 
podobně postiženými obcemi při-
pravujeme opatření, které pomůže 
obce od této zátěže ochránit.
Jaké máte plány do budoucna?
Ondřejov má krásné náměstí, 

které by si zasloužilo revitalizaci. 
Několik let se snažíme získat do-
tační podporu pro jeho úpravu, to 
se nám zatím nepodařilo, náměstí 
tak budeme zvelebovat postupně 
po částech. 
Dále budeme pokračovat v opra-

vách a stavbě chodníků a úpravách 
místních komunikací .

Ondřejov připravil pro své občany a pro návštěvníky z okolních obcí 
akci nazvanou Ondřejovské slavnosti, která se uskuteční 
8. září.  Na náměstí budou probíhat tradiční trhy a ukázky řeme-
sel. Těšit se můžete na atrakce pro děti a bohatý kulturní program 
–  například vystoupí děti ze základní a mateřské školy, prezentovat 
se budou zájmové kroužky z SKC Ondřejov. Završením akce bude 
koncert skupiny Poutníci a připraveno je i překvapení pro nejmenší. 
„Slavnosti navazují na tradici akcí, které se v minulosti v Ondřejo-
vě konaly a staly se důvodem k setkání nejen současných obyvatel 
Ondřejova, ale i rodáků a přátel, kteří již v naší obci nežijí,“ vysvětluje 
starosta Ondřejova Vladimír Zámyslický. „Rádi bychom Ondřejov-
ské slavnosti pořádali pravidelně každý rok, protože je důležité, aby 
se lidé sešli, popovídali si se sousedy, pobavili se. Vedení obce by dle 
mého mělo dbát nejen na opravené chodníky, ale také na to, aby lidé 
spolu dokázali komunikovat, spolupracovat a dobře se jim vedle sebe 
žilo,“ říká pan starosta.

Stavba nové školy bude náročný úkol

ONDŘEJOVSKÉ SLAVNOSTI 8. září
Připraven je bohatý program: Tradiční jarmark, ukázky řemesel, 

skákací hrad, obří skluzavka, malování na obličej, vystoupení dětí 
z MŠ, ZŠ a SKC, výstava fotografií. A na závěr velké PŘEKVAPENÍ. 

Chybět nebude skvělé občerstvení včetně BURČÁKU. 
Od 20 hod. zahraje skupina POUTNÍCI.

Nebezpečné úseky chodníků musely být opatřeny zábradlím.
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                                                      Vozy ihned k dodání!

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

Školy, které spadají pod správu obce s rozšířenou působností 
Říčany, se od nového školního roku zapojí do projektu Příběhy 
našich sousedů. Školáci se už seznamují s místní historií 
v projektu Říčanské kameny zmizelých (osudy židovských 
obyvatel v období druhé světové války) nebo v aktivitách Muzea 
Říčany při používání metody orální historie; nyní je tu další 
možnost poznání dějin 20. století. Příběhy našich sousedů jsou 
jednou z aktivit organizace Post Bellum, která zaznamenává 
vzpomínky pamětníků významných událostí minulého století 
a snaží se, aby se o jejich příbězích dozvěděla široká veřejnost. 

Buduje sbírku příběhů a fotografií veřejně přístupnou v internetovém ar-
chivu Paměť národa. V tomto vzdělávacím projektu se pamětníků – svých 
starších spoluobčanů – ptají na životní příběhy žáci a studenti, doprová-
zení svými učiteli a lidmi z Post Bellum. Na jedno školní pololetí dostanou 
možnost stát se rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy, aby vyprá-
vění zachytili i pro nás ostatní. Metody používané při tomto druhu projek-
tové výuky představili zástupci Post Bellum na setkání ředitelů škol, které 
proběhlo 14. června v budově Městského úřadu na Komenského náměstí. 
Jako dopady projektu uvedli mimo jiné budování a obnovování mezigene-
račních vztahů (mezi dětmi a seniory i mezi dětmi a učiteli).
V prvním pololetí školního roku 2018/19 se do Příběhů našich sousedů 
zapojí pět až sedm dokumentaristických týmů z Říčan a okolí. Aktivita se 
koná v rámci projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělává-
ní II v ORP Říčany, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008
643, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České 
republiky, z rozpočtu města Říčany a z rozpočtů vybraných obcí ORP Ří-
čany.

 Linda Kůstková, manažerka MAP a koordinátorka 
implementačních aktivit

 Renata Skalošová, místní koordinátorka projektu Příběhy našich 
sousedů

Základní umělecká škola v Říčanech oslaví v příštím roce 
65 let své činnosti.  OPEN AIR koncert JAZZ JAM 2018 bude 
prvním vystoupením v sérii koncertů, které pro příští školní rok 
připravujeme.

Školní rok 2017 jsme v srpnu začali velice netradičně a neformálně, po-
zvali jsme děti a pedagogy z partnerského města Borkenu a uspořádali  
v Olivovně JAZZ JAM 2017.  Letos v Říčanech přivítáme dvě německé  ka-
pely – Rock Band ,,Punch`n`Judy, pod vedením Olivera Jüngta a Pop Band 
„One More Light“, vedoucí souboru Manfred Eichler-Lohmann.
Vedle německých kapel vystoupí i Samba band, pod vedením Radka 
Břicháče, Sax&Rhythm Junior pod vedením Tomáše Remka a Taneční  
orchestr ZUŠ Říčany pod taktovkou Jiřího Odcházela.
V příštím roce navštíví zase děti ze ZUŠ Říčany Borken, kde plánujeme 
několik koncertů v Borkenu a přilehlých městech společně s borkenskými 
soubory. Návštěva německých dětí a pedagogů v Říčanech se uskuteční  
od 28. 8. – 31. 8.2018 a já moc děkuji rodičům, kteří nám nabídli svou 
pomoc s ubytováním dětí.
Zveme vás tedy 29. srpna od 18.00 na velký OPEN AIR KONCERT 
JAZZ JAM k zahájení oslav 65. výročí založení ZUŠ Říčany do Olivov-
ny. Občerstvení zajištěno, deky s sebou. Přijďte s námi přivítat nový 
školní rok! Děkuji všem dětem rodičům i pedagogům 
za tento velice náročný, ale skvělý školní rok.

Hezké prázdniny všem!
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany 
a kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany

ZUŠ ŘÍČANY PŘEJE 
KRÁSNÉ PRÁZDNINY 
A ZVE  NA JAZZ JAM  

Spolupráce 
s hudební 

školou v Borkenu 
pokračuje

Příběhy našich 
sousedů na Říčansku

 

Letní výsadba na zahradách může pokračovat!

Aktuálně u nás zakoupíte:
ibišky venkovní, mrazuvzdorné, velkokvěté
hortenzie 
     – v různých barvách
okrasné dřeviny 
    keře či stromkové varianty 
    – velký výběr kontejnerových rostlin

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 
- ryby pro skvělé letní grilování
(sortiment dle aktuální nabídky – pstruzi,  příp. kapři, jeseteři)
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Semifinálová kola 

Miss Léta 
v Aquapalace Praha

16 .6.
30.6.
14 . 7 .
28. 7 .

aquapalace.cz

Prázdniny jsou nejkrásnější část roku našich dětí. Bohužel 
nemáme vždy dost času, abychom se našim ratolestem mohli 
naplno věnovat.  Naštěstí existuje LEGO, které děti nejen zabaví, 
ale navíc rozvíjí kreativitu, fantazii a jemnou motoriku. Určitě je 
to lepší, než dát dětem do ruky mobil či tablet. V naší prodejně 
nabízíme ucelený sortiment stavebnic LEGO včetně všech 
novinek letošního roku. Přijďte si vybrat například stavebnici ze 
série Jurassic World, nebo překrásné stavebnice z řady LEGO 
Creator, LEGO Friends a dalších. 

Připravili jsme pro vás zajímavé slevy, a to zejména v řadách LEGO Bat-
man Movie a LEGO  NEXO KNIGHTS a dalších. Vybrat si můžete také 
mnoho doplňkových produktů s tématikou LEGO  jako jsou klíčenky, sví-
tící klíčenky, lahve na pití, svačinové boxy, hodinky atd.
Celou nabídku najdete na stránkách www.specialkalega.cz, kde se sami  

přesvědčíte o množství nabízeného sortimentu. Zboží si zde můžete i zare-
zervovat a poté 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.

Aby se děti nenudily a neseděly u mobilů
Pro školská zařízení nabízíme slevy 15 % na celý 
nákup. Pro registrované zákazníky jsou 
slevy 5-10 % dle podmínek registrace.

Obchodní zóna Atrium Říčany, (u Tesca),  tel.: 722 922 650
www.specialkalega.cz Otevřeno: 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

Společnost VWR International s.r.o. se sídlem ve Stříbrné Skalici je pobočkou americké 
nadnárodní společnosti VWR International LLC. Jsme globálním dodavatelem laborator-
ního vybavení s celosvětovým obratem přes 4,5 miliardy USD.

Nabízíme jedinečnou příležitost pro všechny zkušené i absolventy, kteří mají rádi             
systematickou práci s dokumenty, orientují se v účetnictví a mají chuť učit se nové věci. 
Hledáme nové kolegy do �nančního oddělení, které poskytuje účetní služby v rámci 
našich evropských poboček. Aktuálně máme volné pozice:

Dále nabíráme kolegy na různé pozice do výrobní divize, která se zabývá kompletací 
testovacích sad pro účely klinických studií. Aktuálně máme volné pozice:

Operátor/ka balení–štítkování zkumavek a kompletace testovacích sad
Operátor/ka skladování– příjem a výdej zboží, denní práce s PC
Administrátor/ka zákaznického servisu s AJ – písemná komunikace se zahraničním 
zákazníkem a zpracování objednávek
Koordinátor/ka výroby s AJ – koordinace celého procesu výroby, zajištění veškeré 
komunikace se zákazníkem a zodpovědnost za plnění zákaznických dodávek

Finanční manažer/ka
AR Manažer/ka
Finanční specialista/ka
Administrátor/ka faktur
Účetní

Operátorky balení – štítkování zkumavek a komple-
tace testovacích sad
Operátor/ky skladování – příjem a výdej zboží, 
denní práce s PC
Administrátor/ky zákaznického servisu s AJ                           
– písemná komunikace se zahraničním zákazníkem                
a zpracování objednávek
Koordinátora/ku výroby s AJ – koordinace celého 
procesu výroby, zajištěníveškerékomunikace se zákaz-
níkem a zodpovědnostzaplněnízákaznickýchdodávek

Oslovila Vás naše nabídka? Pošlete nám Váš životopis na emailovou adresu: 
prace.cz@vwr.com. Další nabídky zaměstnání najdete na http://cz.vwr.com 
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Všem 
přejeme 

krásné prožití 
prázdnin, hodně 

sluníčka 
a nezapomenutelné 

zážitky se 
stavebnicemi 

LEGO.
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Od září začínají i nové kurzy (přírodovědný, 
Hip Hop, výtvarná tvorba, fotokroužek 
a další), některé kurzy mění program, 
rozšiřují se, případně přecházejí z malého 
sálu do tělocvičny. 

Předškolní děti 
cvičí s rodiči již od 4 měsíců (klokánci), od  
7 měsíců (želvičky), od 1,5 roku (medvídci). Od 
3 let pak sportují opičky samostatně. Celý pro-
gram profesionálně připravuje MOMMYTIME. 
Zejména holčičky určitě potěší balet, tvořivé děti 
keramika a zvídavé angličtina podle Helen Do-
ron.

Pro školní děti 
je opravdu široký výběr od sportu (basketbal, 
karate, sebeobrana, Parkour&Freerun, Rope 
Skipping, Taekwon-Do, florbal, box i kondiční 
box), přes tanec (rokenrol, Hip Hop), hudbu 
(kytara, flétna), výtvarné kroužky (keramika, 
výtvarná tvorba), jazykové kurzy (angličtina), až 
po přírodovědný a fotografický kroužek a Muzi-
kálové studio Múzy.

Sportovní a kulturní centrum v Ondřejově
připravilo nabitý prázdninový program pro malé i velké
Pro všechny děti, které chtějí strávit prázdniny v pohybu, jsou připraveny od 
23. 7. čtyři běhy příměstských táborů. Kluci a holky II. stupně základních škol  
se mohou těšit  na týdenní sportovní kurz, který začíná 16. 7. Nezapomínáme 
ani na dospělé, kteří mohou vyzkoušet kondiční box se Standou Stárkem (cvičit 
se bude v různých termínech v úterý od 19.30 hod.), nebo pilates s Bárou 
Valuchovou (9. a 16. 7., 27. 8.), Power jogu s Ditou Fuchsovou (9., 23., 30. 7. 
a 6., 13. 8.) a Dance aerobik a Body Form s Olgou Šípkovou (od 31. 7. a 2. 8. po 
celý srpen.)  Jolana Kamarýtová cvičí celé prázdniny – každé úterý od 17.30 
hod na prostranství staré hvězdárny si můžete vyzkoušet Hatha jógu. Během 
prázdnin může dojít ke změně, která bude včas zveřejněna na našich stránkách
 www.skcvondrejove.cz

Dospělí až po 70+ 
si mohou vybrat program podle své fyzické kon-
dice. Populární jsou různé formy jógových cviče-
ní: Hatha jóga, Power jóga, Jin jóga. Pro zdraví 
se cvičí i v kurzech zdravá záda, zdravě do kon-
dice, Pilates, Port de Bras. Fyzický náročnější 
jsou kruhové tréninky, kondiční box, sebeobra-
na, Taekwon-Do, Aerobic a Body Form a Dance 
Aerobic.
Nejen pravidelné kurzy, ale i specifické služby, 
jako výživová poradna, poradna celostní medicí-
ny a nově i psychoterapeutická poradna, si našly 
v SKC svoje místo. Rodinný klub Pohoda využí-
vají rodiče s dětmi, ale i školáci, kteří zde tráví 
volný čas mezi vyučováním nebo před kurzy.

Velký zájem je také o pronájmy prostor v SKC 
především o víkendech, třeba pro individu-
ální akce, oslavy narozenin apod. Ve volných 
časech, kterých je opravdu málo, lze využít 
tělocvičnu, malý sál, učebnu i rodinný klub.
Ke spokojenosti účastníků i návštěvníků SKC 
přispívají profesionální lektoři a trenéři, mezi 
které patří bývalí reprezentanti ČR, mistři re-

publiky, Evropy i světa (Olga Šípková, Kristina 
Bosáková, Vladimír Machota, Dominika Pod-
hráská, Standa Stárek, Tereza Kölblová, Lucie 
Mášová, Tereza Malá a další), nebo profesionál-
ní dětské Muzikálové studio Múzy, které připra-
vuje děti pro účinkování v pražských muzikálech 
(Hybernia, Brodway atd.).  

Za celý tým SKC se na vás o prázdninách 
a v novém školním roce těší 
Hynek Kašpar a Bohumila Řešátková

Pokud se chcete dozvědět více, 
kontaktujte nás na:

 tel.: 777 668 212, 
email: skcvondrejove@seznam.cz,    

www.skcvondrejove.cz

Poptávky zasílejte na e-mail: projekty@noveinteriery.cz

www.noveinteriery.cz

Největší interiérové studio 
v regionu,  kde vás čeká široká nabídka podlahových  krytin a interiérových 
dveří, najdete na  Černokostelecké 1623/14, Říčany (vedle Billy) 

Uvedené akce nelze kombinovat s dalšími slevami. 

AKCE: 
Vinylové podlahy - již od 359,00 Kč/ m2 vč. DPH
- široká nabídka plovoucích vinylových podlah
- dřevěné podlahy - nakupujte u přímého dovozce 
  

AKCE: 
Vinylové podlahy - již od 359,00 Kč/ m2 vč. DPH
- široká nabídka plovoucích vinylových podlah
- dřevěné podlahy - nakupujte u přímého dovozce 
  

PODLAHY - DVEØE
www.noveinteriery.cz

JSME VÁM K DISPOZICI NA TEL.: 604 941 123

Jsme na trhu 24 let

- český výrobce
- rychlé dodání
- super ceny

- český výrobce
- rychlé dodání
- super ceny

CARMAN-DOORS

Již nyní si 
můžete vybírat 
z velké nabídky 

kroužků na nový 
školní rok
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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).
STATEK SVOJETICE – Lipový květ ze Svojetic
Kateřina Melíšková

  Certifikát ZÁPRAŽÍ upozorňuje zákazníky na lokální dodavatele. Máme 
ho už 3 roky. Na naší práci nás baví kreativita, pobyt v přírodě, uvádění 
nových produktů na trh.

 Specializujeme se na „voňavé celé květy“, které vynikají svojí kvalitou. 
Pěstujeme, sušíme a shromažďujeme byliny vysoké kvality a snažíme se je 
k zákazníkům dostat tou nejkratší možnou cestou. Prvním produktem je 
Lipový květ, který sklízíme, sušíme a uskladňujeme v bylinářství ve Svo-
jeticích.

 Naše byliny si můžete koupit v některých prodejnách Billa a Makro, kde 
jsme v sektorech regionálních dodavatelů. Také si je můžete objednat na 
eshopu, www.stateksvojetice.cz. Dokumentace ze sklizní i prodejů můžete 
sledovat na Facebook: statek Svojetice. Všechny naše produkty se prodá-
vají pod nově registrovanou značkou AAlia.

 Plánujeme obohatit nabídku o přírodní produkty ze Srí Lanky. O prázd-
ninách představíme první z řady - Černý čaj s Ceylonskou skořicí. 

Škvarková placka – Domov Laguna Psáry
Psárská pekárna Laguna

 Regionální značku Zápraží máme od roku 2014. Značka je zárukou kva-
lity pro naše zákazníky. Pomáhá nám šířit dobré jméno naší pekárny, dobré 
pečivo a dobré myšlenky. Škvarková placka je vyrobena z kvalitní pšenič-
né mouky, škvarků a sádla, které jsou dodávány regionálními dodavateli. 
Placka je vyrobena s vysokým podílem ruční práce našich pekařů a klientů 
Domova Laguna.

 Má to smysl! Dělat práci, která má smysl, je důležité pro každého. V naší 
pekárně takovou práci dělají i lidé se zdravotním postižením. Pomáhají při-
pravovat a prodávat pečivo, zapojují se tak do dění v obci a okolí, žijí tak 
svůj život plnohodnotněji a my s nimi. Nabízíme skvělé pečivo a máme z 
toho radost. 

 Festival řemesel a bylinek Říčany a jim podobné regionální akce.
 „Vyřeší svár spíš než facka ze Psár škvarková placka“ a neptejte se, jak 

to víme…
 My každý měsíc přicházíme s novým výrobkem, nyní je to například ky-

nutá buchta z bramborového těsta plněná různými náplněmi. Jsme rádi, 
když naše zákazníky můžeme překvapit a potěšit něčím novým.

 A vylepšit? Není co! Škvarková placka je přeci dokonalá.

Zprávy z MASky  

Praha • Bratislava • Brno • Karlovy Vary
Špindlerův Mlýn • Ml. Boleslav • Hluboká n./Vl.

Říčany u Prahy
Černokostelecká 616/45b

T. 607 025 053
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 Příjem projektů do výzev IROP se stal skutečností. Výzvy byly zpří-
stupněny koncem června a projekty lze podávat do konce října. Pouze 
u projektů týkajících se infrastruktury dopravy je příjem prodloužen 
na žádost starostů obcí do konce listopadu. Celkem MAS rozdá do re-
gionu 34,5 mil. do oblasti vzdělávání, sociálního podnikání a dopravní 
infrastruktury. Na památku UNESCO Průhonický park je vyčleněno  
9 mil. Kč. I přes prázdniny s námi můžete konzultovat své projekty. 
Veškeré podrobnosti naleznete na našich www stránkách.

 Přehled vyhlášených výzev MAS z IROP – u všech opatření je min. výše 
CZV na projekt 400 tis. Kč a spoluúčast 5%:
- Opatření 1 – Školství a vzdělávání: alokace 16 000 000 Kč 
(max. projekt 8 mil. CZV)
- Opatření 2 – Sociální podnikání: alokace 4 000 000 Kč 
(max. projekt 2 mil. CZV)
- Opatření 4 – Psychiatrická péče: alokace 2 105 260 Kč
 (max. projekt 2 mil. CZV)
- Opatření 6 – Památky UNESCO – alokace 9 473 680 Kč 
(max. projekt 9 mil. CZV)
- Opatření 8 – Udržitelná forma dopravy: alokace 12 315 790 Kč
 (max. projekt 4 mil. CZV)

 Příjem projektů přes Portál Farmáře do 2. výzvy Programu rozvoje 
venkova běží do 13.  7. 2018. Dohromady na všechny Fiche byla uvolně-
na alokace ve výši 14 mil. Kč. 

 Všechny tři projekty 3. výzvy OPZ Prorodinná opatření žadatelů spol-
ku La Mamka, Kolovrátek a Klubu dětí a mládeže Čtyřlístek byly předány  
k podpoře po hodnocení ze strany MAS a jednání Programového výboru 
na ŘO OP Zaměstnanost.

 Z 1. výzvy Programu rozvoje venkova se blíží jediný podpořený pro-
jekt k proplacení. Jde o projekt na pořízení lesnické techniky žadatele 
Tomáše Broukala ve výši přiznané dotace 185 000  Kč. 

 Jediné čerpání, ke kterému se MAS zavázala a nehrozí nám žádné sank-
ce, je splněno v OP Zaměstnanost, kde byly všechny alokované peníze do 
regionu rozdány, a je předpoklad, že akceptační dopisy budou vydány do 
konce letošního roku. U IROP i PRV se jedná o naprostý propad, který byl 
zapříčiněn celkovým zpožděním schvalování všech výzev, preferenčních 

kritérií ze strany ŘO a v neposlední řadě i Interních postupů, bez kterých 
MAS nemohla vyhlašovat výzvy. Zda nakonec MASka ponese finanční 
následky, se uvidí. Ve stejné situaci je 95% všech MAS v ČR. O posunutí 
termínu závazku a dalších nutných změnách jedná Národní síť MAS ČR. 
Věříme, že vyjednávání bude úspěšné a naše práce nebude zbytečná.  

 Snídaně starostů, která proběhla na zámku Berchtold začátkem 
června, se nesla v pozitivním duchu. Přítomní starostové získali in-
formace o výzvách MAS, do kterých mohou podávat své projektové 
záměry. Přestože přes MAS nejdou velké mnohamilionové investiční 
projekty, věříme, že třeba do „Dopravy“, kde je připraveno skoro 13 
mil. Kč,  se obce zapojí a záměry podají.  Majitel zámku JUDr. Václav 
Růžička provedl celý tým MASky zámkem a jeho znalosti pro nás byly 
příjemným zakončením dopoledne stráveného se zástupci obcí.

 Den Záchranářů, který za podpory města Říčany pořádala Cesta Inte-
grace v úterý 26. 6. 2018, a zástupci MASky mohli být u toho, se vydařil. 
Pomáhali jsme profesionálním hasičům u jejich stanu, který simuloval ho-
řící dům. I pro nás bylo zajímavé si zakouřený prostor projít pouze s bater-
kou a speciální thermo kamerou a dávat pozor na předměty, které zde byly. 
Děti asi nejvíc bavila figurína mrtvoly, kterou musely překračovat. Silnější 
povahy se jí snažily zachraňovat a ze stanu jí vyndat. Děkujeme organizá-
torům, bylo to příjemně strávené dopoledne. 

Společné foto ze Dne Záchranářů

Snídaně starostů se uskutečnila na zámku Berchtold
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

15. 7. a 12. 8.  2018 – Kostelec nad Černými lesy
Salon kotlů, Kutnohorská 678. Od 9.00 do 13.00 hod. zveme 

všechny zájemce o moderní vytápění biomasou na Den otevřených 
dveří v luxusní kotelně na pelety a dřevo a prohlídku Salonu kotlů 

Guntamatic. Další informace na www.SalonKotlu.cz

www.kozel.cz

Léto s Kozlem
Samotáři

Tmavomodrý svět

Masaryk

Jedna ruka netleská

Kozlovo letní kino 

   Grilování 
v pivovarském parku

Den Kozla
od 21.30

9.00–20.00

s kapitánem Národního týmu kuchařů  
a cukrářů AKC ČR Janem Horkým

7. 7.

21. 7.

4. 8.

18. 8.

9. 6.

Klobáskofest29. 9.

14. 7. 11. 8.

037_VPK_leto s kozlem_inzerce_92x128.indd   1 14.6.2018   15:56:09

aquapalace.cz

OBJEKTIVEM
pod vodou i na suchu

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Václava Šebka a Hynka Kašpara
v kapličce Mediteraneum v Zoo Plzeň.

Václav Šebek je členem asociace profesionálních fotografů 
ČR. Fotografuje převážně krajinu, přírodu, volně žijící 
zvířata v Arktidě, Tanzánii, Keni, Botswaně, Jižní Americe, 
Madagaskaru… prostě všude, kam ho život zavane. Svobodný 
život a cesty za poznáním s možností zachytit přírodu a její 
krásy jsou pro něj životním krédem.

Hynek Kašpar je fotograf amatér a potápěč. Jeho fotopráce 
byly oceněny na mezinárodních výstavách PAF Tachov, Czech 
Nature Photo a dalších. Na svých cestách po světě „fotí jak 
mu zobák narost“. Od té doby, co se podíval pod vodu, 
ho svět pod hladinou uchvátil a tak jezdí po světě, co to 
jde a fotografuje. Má rád české lomy, korály Rudého moře 
a rovníkové moře na atolech Malediv a okolí. Říká, že svět 
skrze objektiv zrcadlovky je pro něj mnohem srozumitelnější 
než kterýkoliv jiný.

Vernisáž 2. července od 13:00 hodin.
Výstava potrvá do konce července.

Město Mnichovice vás srdečně zve na akci

MARIÁNSKÁ 
POUŤ

Vstup zdarma

8. a 9. září 2018
na Masarykově náměstí v MNICHOVICÍCH

	 •		GREEN	DAY	PRAGUE	IDIOTS
	 •		INFINITY
	 •		PAVEL	PETRAN	A	KAPELA
	 •		PROJEKT	76
	 •		PANKIX

Hlavní	program	v	sobotu	8.	září	od	16.00	hod.

stánky – pouťové atrakce – soutěže
občerstvení – zábava

V neděli 9. září 2018 Mariánská pouť pokračuje.
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Školní lesní podnik Kostelec nad Černými lesy získal pro 
okrasnou školku v Jevanech vyzvedávací stroj. Jde 
o zásadní technologii pro pěstování vzrostlých stromů a keřů. 

Stroj Holmac HCZ 25 je určen pro vyzvedávání stromů a keřů vypěstova-
ných ve volné půdě. Stroj má řezný nástroj – obloukový nůž, který prove-
de plynulé podříznutí a zakrácení kořenového systému stromku. Správně 
vykrojený kořenový bal můžeme snáze obalit transportní tkaninou a pleti-
vem. Tak se zajistí ochrana balu zeminy na kořenovém systému a zamezí 
se vysychání. Díky tomu jsou vyzvednuté stromky dobře připraveny pro 
výsadbu.
Vyzvednutí rostliny z půdy je jedním z důležitějších momentů, který roz-

hoduje, zda se rostlina dobře ujme, prokoření a bude prospívat. Použití 
této technologie určují Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK,  kon-
krétně Arboristické standardy - SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.

Pro realizaci projektu byl ve veřejném výběrovém řízení vybrán výrobek 
italské firmy Holmac, v ČR dodávaný společností Školky Litomyšl, spol. s 
r.o., která také zajišťuje servis zemědělské techniky tohoto výrobce.

Okrasná školka v Jevanech byla původně založena v roce 1982. Stromy 

a keře z této školky ozelenily významnou část hlavních dopravních staveb 

a sídliště v Československu. Po restrukturalizaci Školního lesního podniku 

v Kostelci nad Černými lesy zůstala okrasná školka v Jevanech významným 

školkařským provozem v rámci České republiky. Výpěstky této školky slouží 

pro výsadby ve veřejném prostoru a dělají radost také majitelům soukro-

mých zahrad.  Okrasná školka nyní zaměstnává 30 stálých pracovníků, 

obyvatel mikroregionu Podlipansko.

Realizace projektu „Nákup vyzvedávacího stroje pro ČZU v Praze 
ŠLP  v Kostelci nad Černými lesy“ žadatele Česká zemědělská 

univerzita v Praze pro okrasnou školku v Jevanech je podpořena 
z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ pro 
území MAS Podlipansko.

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1 340 000 Kč, dotace 
činí 670 000 Kč, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek 
z národních zdrojů. Hlavním cílem projektu je investice vedoucí 

k modernizaci zemědělského podniku. 

Nový vyzvedávací stroj pro okrasnou školku

Středisko okrasných školek, 
V lánech 214, Jevany
Otevírací doba:
PO až PÁ:    8.00-17.00 hod.
SO:                  9.00-12.00 hod.
Bližší info na: kostelec.czu.cz

V letních měsících může Středisko okrasných školek kromě 
běžného sortimentu okrasných rostlin a stromů nabídnout 
nádherné kvetoucí čerstvé růže, zakořeněné ve třílitrových 
kontejnerech. Každá rostlina má několik výhonů s poupaty 
nebo květem. Můžete si vybrat z polyantek, čajovek, 
sadových a anglických nebo popínavých růží v různých 
barvách.
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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®

LÉTO NEPOČKÁ!
UŽ VÍTE KAM A S KÝM NA DOVOLENOU?

8
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Dobrá kuchyně je základ
Zakládáme si na tom, že se u nás 
hosté dobře najedí. Porce roz-
hodně nešidíme a vaříme jídla 
„jako od maminky“. Na jídelním 
lístku najdete klasiku jako svíčko-
vou, guláš, koprovku, španělské 
ptáčky, kuřecí roládu, dršťkovou 
polévku, ale například i zvěřinu. 
„Umíme“ i skvělé steaky a ham-
burgery. 

Za všechna jídla dáme ruku do 
ohně, ale našimi největšími speci-
alitami jsou křehký vepřový řízek 
s domácím bramborovým salá-
tem a pečená kachna s červeným 
zelím a knedlíkem. Tato dvě jídla 

máme na stálém jídelním lístku 
a lidé k nám na ně jezdí ze široka 
a daleka. 
■ Po dobrém jídle přijde k chuti 
dobré pivo – a to naše je fakt dob-
ré. Absolvovali jsme školení v Plzni 
a dokážeme se o pivo správně po-
starat.
■ Vítáni jsou u nás cyklisté, kteří 
si mohou vychutnat občerstvení 
na prostorné kryté terase stíněné 
vzrostlými lípami, i rodiny s malý-
mi dětmi. Součástí oplocené terasy 
je dětské hřiště. 
■ Nabízíme možnost uspořádání 
svateb, firemních akcí, rodinných 
oslav v sále s kapacitou 90 míst.
Foto: Marek M.

Ubytování v krásné přírodě
Pokud chcete strávit dovolenou v Čechách, nemusíte jezdit 
daleko. Využijte příjemné ubytování v Restauraci Na Statku 
v klidné části Jevan, které leží v NPR Voděradské bučiny. Celá 
oblast je protkána  cykloturistickými trasami a okolní rybníky 
lákají k  romantickému koupání. Ubytování nabízíme v šesti  nově 
zrekontruovaných pokojích - vybrat si mohou velké rodiny i páry. 
Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.  Věříme, že se u nás 
budete cítit skvěle, a že si užijete prima dovolenou.

Proč jezdit k moři, když v Jevanech je tak krásně...

Restaurace Na Statku, Náměstí 327, Jevany, tel.: 321 678 175
e-mail: jaroslav.hucek@nastatkujevany.cz
www.nastatkujevany.cz, otevírací doba: Po –Čt 10.00 – 22.00
Pá – So 10.00 – 24.00, Ne 10.00 – 22.00.

DOLNIS, s.r.o., Choceradská 236, 251 62 Mukařov
Tel.: +420 323 660 328, Mobil:+420 774 202 091

Než vyjedete 
na dovolenou, 

přijeďte si k nám 
zkontrolovat 
klimatizaci.

DOLNIS s.r.o 
- autorizovaný 
servis KIA vám 

přeje HEZKÉ 
PRÁZDNINY

Hotel zámek Berchtold vás zve na prázdniny

21. července od 10 hod. DEN RYTÍŘŮ 
DEN RYTÍŘŮ je jednou z pravidelných a návštěvníky velmi oblíbe-
ných akcí, která se na zámku koná každoročně. Kromě rytířských 
soubojů, divadelních představení, středověké hudby a ukázky středo-
věkých tanců vás čeká i mnoho soutěží pro malé i velké. Celá akce je 
zakončena balónkovou bitvou.
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Užijte si s celou rodinou léto na zámku
Pobyt si můžete zakoupit na našem eshopu 
http://obchod.zamekberchtold.cz
Pro ověření termínu kontaktujte hotelovou recepci.
V ceně balíčku:
* ubytování na 2 noci pro 2 dospělé osoby a až 2 děti do 9,9 let
 * 2x snídaně formou švédských stolů pro všechny
* 30minutová masáž pro oba dospělé (nutná rezervace)
* 60 minut fotbalgolfu pro celou rodinu
* volný vstup do zámecké zahrady „Dětský ráj“, minizoo a na vybrané  
akce, volný vstup do zámku
* zapůjčení koloběžek pro celou rodinu (nutná rezervace) na 3h, zdarma   
Wi-Fi , parkování
Bonus pro rodiny s dětmi: Možnost účasti dětí od 6 let 
na příměstském kempu za výhodnou cenu.

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

 

Moderní a finančně dostupné 
bydlení pro seniory se službami 

 

Více informací na www.rezidenceslunce.cz nebo na telefonu 

+420 702 008 899 – Ing. Eva Šobrová, provozní manažerka 

+420 603 442 349 – Mgr. Oldřich Kumprecht, jednatel 

Mgr. Oldřich Kumprecht 
 

 

 

 

 

Hledáte moderní, bezpečný a svobodný domov pro 
sebe nebo své blízké? Chcete bydlet tam, kde Vás 
nikdo neomezuje, v ničem nebrání, k ničemu nenutí, 
ale zároveň Vám nabízí v případě potřeby podporu a 
pomoc? Pak určitě neváhejte a přijeďte se podívat – 
poslední volné byty k pronájmu - většinou s balkónem 
nebo předzahrádkou, společenská místnost s 
kuchyňkou a televizí, velká zahrada, volnočasové 
aktivity s možností jednodenních i vícedenních výletů 
a celá řada dalších služeb. To vše nabízí Rezidence 
Slunce v Mrači u Benešova - v krásné přírodě 
nedaleko Prahy. Těšíme se na Vás! 

 

Hledáte moderní, bezpečný a svobodný domov 

pro sebe nebo své blízké? Chcete bydlet tam, kde 

vás nikdo neomezuje, v ničem nebrání, k ničemu 

nenutí, ale zároveň vám nabízí v případě potřeby 

podporu a pomoc? Pak určitě neváhejte a přijeďte 

se podívat – poslední volné byty k pronájmu – 

většinou s balkónem nebo předzahrádkou, spo-

lečenská místnost s kuchyňkou a televizí, velká 

zahrada, volnočasové aktivity s možností jedno-

denních i vícedenních výletů a celá řada dalších 

služeb. To vše nabízí Rezidence Slunce v Mrači 

u Benešova – v krásné přírodě nedaleko Prahy. 

Těšíme se na vás!

Moderní a finančně dostupné 
bydlení pro seniory se službami
Více informací na www.rezidenceslunce.cz nebo na telefonu
+420 702 008 899 – Ing. Eva Šobrová, provozní manažerka
+420 603 442 349 – Mgr. Oldřich Kumprecht, jednatel
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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 i sami – rádi vám poradíme a 
dodáme vše potřebné. 
Nevíte si rady co se starým nebo vydroleným betonem?
Pokud máte kolem domu nebo chaty  klasické betonové plochy,  je ideální 

povrch renovovat kamenným kobercem, bez nutnosti bourání a odvážení 
obrovského množství betonové suti a bez následné přípravy povrchu jako 
například pod zámkovou dlažbu. Jednoduše výtluky vyplňte směsí kamen-
ného koberce a nakonec naneste finální sjednocující vrstvu!
Výhody a vlastnosti kamenného koberce
Obrovskou výhodou povrchu je, že je vodopropustný – voda proteče přes 

materiál na beton, na kterém je položen a po betonu odteče vyspádova-
ným směrem. V zimě, pokud voda zamrzne, materiál neodmrzá a netrhá 
se, protože je pórovitý a led se má kam rozpínat. Další výhodou je, že ne-
klouže, má celistvý povrch – beze spár, je mrazuvzdorný a má vynikající 
trvanlivost.

Kamenný koberec 
zvládnete položit sami
Dodáme vše potřebné 
a poradíme jak na to

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

V showroomu Kamenný koberec.eu v Říčanech můžete zakoupit 
i luxusní grily OFYR nebo si je můžete vypůjčit na víkendové 
grilování, rodinnou oslavu či svatbu.

Společnost MM Reality – oblast Jana Bareše – se 
zúčastnila mnoha akcí, na které ZDARMA zapůjčila 
nejrůznější atrakce. Největší veselí vzbudil skákací hrad 
a obří skluzavka. 

20. 5. Příbram – Divadlo patří dětem
26. 5. Kostelec nad Černými lesy – Kostelecké trhy
27. 5. Říčany – dětský den  
1. 6. Jesenice – dětský den
8. 6. Sázava – dětský den 
15. 6. zámek Berchtold – koncert ABBA Revival
22. 6. Jesenice – fotbalová rozlučka
23. 6. Senohraby – pohádkování

K 1. červnu  bylo otevřeno nové kontaktní místo v Dolních Měcholupech
Vedoucí:  Jaromír Kosík
Otevírací doba: Po – Pá 9.00 – 17.00
Adresa: Kutnohorská 55/10
Tel.: 777 610 368, email:artemenkovaj@mmreality.cz

Měsíce květen a červen 
byly štědré k dětem

Přidejte se k nám
Sháníme schopné lidi, které motivuje budování 

týmu, ale i osobní úspěch, nadstandardní 
ohodnocení, progresivní růst i služební vozy za 

bezkonkurenční ceny!
Kontakt: Jan Bareš, tel.: +420 603 577 795

Email: jbares@mmreality.cz

Poslední úterý v červnu bylo v Říčanech ve znamení Integrovaného 
záchrannému systému – na Masarykově nám. byla stanoviště Policie 
ČR, Městské policie Říčany, Hasičského záchranného sboru ČR stani-
ce Říčany, Sboru dobrovolných hasičů Říčany, Asociace dobrovolných 
záchranářů ČR z Vestce, BESIP týmu a Pestré společnosti. 
Účastníci akce si mohli vyzkoušet pohyb v zakouřeném prostředí, pohyb 

s termokamerou, trenažéry od BESIPu se simulací nárazu při autonehodě, 
nechybělo představení dýchací techniky, cyklohlídky, vystoupení asistenč-
ních psů z Pestré společnosti či ukázky zákroku proti nebezpečnému pa-
chateli nebo první pomoci při autonehodě.
U příležitosti akce starosta Říčan předal HZS Říčany technický kontejner 

pro záchranu osob a Policii ČR a Městské policii Říčany záchranné batohy 
s lékařskými pomůckami k poskytnutí první pomoci. 
Organizátor akce: o. p. s. Cesta integrace (na Říčansku se věnuje prá-
ci s dětmi a mládeží v oblasti prevence i dopravní výchovy). Ozvučení: 
Bez cirkusu. Akce se konala za podpory města Říčan. Na zajištění 
akce se podílelo na 50 osob – děkujeme!

Den záchranářů v Říčanech

Projekt Dejme práci šanci! je ralizovan za finanční podpory 
EU ESF v rámci programu OP Zaměstnanost. Podporuje 
ohrožené skupiny na trhu práce a pomáhá jim nalézt uspokojivé 
zaměstnání. 

Kurz: Jak zacházet s pěnezi - 2 DNY
Plánování a správa rodinného rozpočtu
Bakovní produkty, hypotéky, půjčky
Lektor: Jan Walter, obchodní ředitel zavedené poradenské firmy
KDY A KDE:  SKC Odřejov, 16 - 17. 8., 8:30 - 15:00 hod.
Příspěvky na cestovné a hlídání dětí během kurzu.
PRO KOHO: rodiče dětí do 15 let a ženy ve věku 55+, nemusí být registro-
vaní na úřadu práce

Kurz: Účetnicví a daňová evidence s užitím PC - 21 DNŮ
Akreditovaný rekvalifikační kurz v délce 170 hodin
Lektorka: Miroslava Kubátová, účetní
KDY a KDE: Český Brod, 10. 9.-24. 10. (vždy po, út,st), 8 - 15:00 hod.
Příspěvky na cestovné hromadnou dopravou.
PRO KOHO: rodiče dětí do 15 let, ženy nad 50 let, podmínkou je registrace 
na úřadu práce jako zájemce nebo uchazeč o zaměstání.

Více nformací a další kurzy na www.dejmepracisanci.cz 
a www.seniorpool.cz
Hlásit se můžete také na tel.: 770 101 875.

KURZY PRO MAMINKY ZDARMA 
- LÉTO A PODZIM 2018
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O Rentě z nemovitosti se dočetla  
v časopise. Zaujala ji možnost, že 
by svůj dům mohla využít k tomu, 
aby získala větší obnos peněz, aniž 
by dům musela prodat. 

Zmínila se o tom dceři, která tou 
dobou pobývala v USA. Ta hned vě-
děla, o co se jedná, neboť v USA je 
tato varianta získání peněz z nemo-
vitosti velmi oblíbená. Maminku 
tedy podpořila, aby neváhala zjistit, 
jak Renta z nemovitosti funguje. 

„Byla jsem ráda, že jsem se moh-

la poradit s dcerou a hlavně, že 

mi Rentu schválila. Pochopila, že 

pokud nemá člověk našetřen větší 

obnos a chce prožít důchod důstoj-

ně, je Renta z nemovitosti výbornou 

volbou,“ vysvětluje Dana.
Výše Renty z nemovitosti sice 
byla nižší, než kolik by získala 

prodejem, ale skvělé jí přišlo, že  
o dům nepřijde, protože zůstane 
v jejím vlastnictví. To rozhodlo  
a paní Dana si Rentu z nemovi-
tosti pořídila.
 
„Se zástupcem FINEMO.CZ jsme 

prošli smlouvu, nechala jsem od-

hadnout cenu domu a do měsíce bylo 

vše vyřešeno. Nakonec jsem počkala 

na zápis zástavního práva do kata-

stru nemovitostí a nyní již dostávám 

každý měsíc peníze na účet.“

Paní Dana se rozhodla pro měsíční 
výplatu peněz a tím si téměř zdvoj-
násobila současný důchod. 

„Najednou si mohu koupit i něco 

pěkného na sebe, zajet do lázní  

a ještě mohu přilepšit vnoučatům. Je 

to skvělý pocit,” dodává paní Dana.

Když PENÍZE z důchodu nestačí…

Chcete vědět víc?
Další informace najdete na www.rentaznemovitosti.cz 
Můžete zde požádat o vlastní orientační kalkulaci 
a seznámit se s příběhy klientů.
Můžete také zavolat na tel. 233 321 850.

Paní Daně je 67 let. Po odchodu do penze zjistila, že jen 
s důchodem ve svém domku nevyžije. Svého bydlení se ale vzdát 
nechtěla. Pomohl jí nový finanční produkt pro seniory - 
Renta z nemovitosti.

Výhody Renty z nemovitosti:
 Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
 Za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí více než cena 

    nemovitosti.
 Zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu.

     Můžete žít důstojněji a život si více užívat.

O tom ví své společnost PSN, která vznikla 
před více než 26 lety a svůj zájem zaměřila 
na investice v oblasti nemovitostí. V jejím 
portfoliu proto dnes naleznete bytové 
domy, rezidenční a developerské projekty 
nebo komerční objekty a průmyslové 
areály.
Nemovitosti k bydlení i podnikání
Profesionální přístup, stabilita firmy a široká 

nabídka nemovitostí různých typů jdou ruku 
v ruce s důvěryhodností, kterou si PSN za léta 
působení na českém realitním trhu vybudovala. 
Hlavní doménou společnosti je Praha a okolí, ale 
v nabídce má i lukrativní nemovitosti v Hradci 
Králové a Pardubicích. PSN je přímým majite-
lem nabízených nemovitostí. Do jejich portfolia 
patří např. Tančící dům, obchodní dům Kotva, 
Dům módy a mnoho dalších budov po celé Pra-
ze. PSN zajišťuje pro klienty kompletní servis a 
na nich pak je jen rozhodnutí, zda upřednostní 
pronájem, koupi, rekonstruovanou nemovitost 
nebo třeba soukromou investici do budoucna.

Aktuální nabídka v Uhříněvsi
Ulice Přátelství je hlavní tepnou napříč praž-
skou Uhříněvsí a zároveň také spojnicí s neda-

lekými Říčany. V průmyslové a komerční zóně, 
s vynikající dopravní dostupností, u kruhového 
objezdu a jen 5 km od dálnice D1 a Pražského 
okruhu, se nachází dominantní čtyřpatrový ob-
jekt s výtahem a non-stop recepcí s možností 
využití, kancelářských, skladových, ale i komerč-
ních prostor, kde je možné realizovat atraktivní 
showroom. 
Veškerá občanská vybavenost je v okolí, autobu-
sová zastávka přímo u budovy (10 min na met-
ro), vlakem je to do centra 20 minut, pro parko-
vání aut jsou pak určeny také podzemní garáže. 

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

S PROFESIONALITOU 
se na realitním trhu neztratíte

 ADRESA: Praha 22, ul. Přátelství 19, Uhříněves
 PROSTORY: obchodní, skladové, kancelářské
 VLASTNICTVÍ: osobní
 DISPOZICE: 4 podlaží s výtahem
 BLIŽŠÍ INFORMACE: PSN spol. s.r.o., odd. pronájmu Praha, 

   pronajem@psn.cz, tel.: 605 083 611, www.psn.cz

Administrativní budova

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

605 083 611

Hotel restaurace Praha
VYŽLOVKA  přijme

servírku/číšníka
pomocnou sílu do kuchyně

 
Pracovní doba: dlouhý a krátký týden, možnost 
přespání mezi směnami, nástup možný ihned! 

Kontakt: pan Volf,  
tel.: 775 405 905, email: jarfpraha@seznam.cz

Najdete nás https://www.hotel-praha-vyzlovka.cz 

Otevřeno: 10:00 - 23:00 (hotová jídla 10:00 - 21:00)
Čepované pivo Pilsner Urquell 12°, Gambrinus, Kozel.

Přijmeme na hlavní pracovní poměr pracovitého 
a spolehlivého kolegu s vlastností kutila na 

pozici správce areálu.

 Jedná se o údržbu zeleně, kropení kurtů, zajištění 
drobných nákupů (řidičský průkaz sk. B nutností), 

přípravu kongresových sálů v krásném areálu v Říčanech. 
 Pravidelná pracovní doba, občas víkend. Zajištěno 

stravování, příjemný kolektiv. Nástup možný ihned. 
 Více informací poskytne p. Kahoun, tel.: 731 192 109.

Je vám 50, 60, 70 a více let?  
Zajímáte se o své zdraví a chcete být fit? 

Jste srdečně zváni v sobotu 21. ČERVENCE
 od 10 do 16 hod. do výživové poradny Svět zdraví. 

Přijďte se poradit, jak lze úpravou stravy zlepšit kvalitu života. 
My víme, že to jde a věříme, že to zvládnete, 

i když vám není dvacet. Cena za konzultaci: 100 Kč.
Doporučujeme předem se objednat na tel. 775 001 178 

nebo 775 329 799. Těšíme se na vás!

 SVĚT ZDRAVÍ
Sedmikrásková 833/1, Praha 10-Kolovraty
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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

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

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

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

PŘIJMEME
OBSLUHU

ČERPACÍ STANICE

V AREÁLU IVECO 
PROFI AUTO CZ  a.s.

ŘÍČANY

NONSTOP PROVOZ

Bližší info na tel.:

724 211 270 

DOMOV SENIORŮ 
V MNICHOVICÍCH
PŘIJME DO STÁLÉHO 
PRACOVNÍHO POMĚRU:

PEČOVATELKU / PEČOVATELE
 NABÍZÍME:  

Dobré finanční ohodnocení, příspěvek na stravování,
práci v příjemném prostředí a přátelském kolektivu. 

 POŽADUJEME: 
Kladný vztah k seniorům, spolehlivost, pečlivost, pracovitost, úsměv. 
Odborné vzdělání není nutné – ZAJISTÍME.

 NÁSTUP MOŽNÝ IHNED 
V případě zájmu prosím, volejte:
Mgr. Oldřich Kumprecht – tel.: 603 442 249

Hledáme vysoce 
motivované zájemce, 
kteří by se připojili 
k našemu týmu. Více info 
na kaspar.jan@seznam.cz
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

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) 
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kamenictvijordan@seznam.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

OPRAVY AUTOMATICKÝCH 
PRAČEK  zn. Whirlpool, Ignis, 

Philco atd.  
Spolehlivost, rychlé jednání. 

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

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

MATEŘSKÁ	ŠKOLA
VELKÉ	POPOVICE	

hledá	
ASISTENTKU	
PEDAGOGA	

NA	0,5	ÚVAZKU.	
Nástup	1.	září	2018.	

Informace	na	tel.	
724	876	395

Hledáme 

ŘIDIČE/-ČKU SKUPINY B
pro občasné závozy 

v rozsahu 1, 2 až 3 dny v týdnu. 
Částečný úvazek a brigády možné.
Vhodné také pro ak� vní seniory.

Výhodné podmínky.

Volejte 603 415 689 nebo 604 236 953.

PRONÁJEM  
ŘÍČANY U PRAHY

AREÁL – NEBYTOVÉ PROSTORY

Kontakt: pronajemdvora.ricany@gmail.com
Tel.: 606 817 929

pozemek 1 662 m2, z toho stavby 679 m2 
     vhodné jako sklady, prodejna, zázemí služeb, kanceláře,   
     drobná výroba  /  nevhodné pro činnosti produkující hluk,    
     prašnost či zápach  /  vyžadován klid přes víkend

měsíční nájem 55 tis. Kč
  ulice Polit. věznů (pod nádražím)

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

PLETIVO   I   PANELY   I   BRÁNY   I   BRANKY

-10 %www.oploce
ni.c

z

SLEVOVÝ KUPÓN
8

 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

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

odvoz sutě a komunálního odpadu. 

 výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod,
   kanalizace)

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

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

        602 353 409      marek.lejcek@seznam.cz
LEŠENÍ – MONTÁŽ TRUBKOVÉHO LEŠENÍ

Tel.: 737 657 323

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
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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

 
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

            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.

210x100x5
2730

NÁSTUP IHNED
různé pozice - výhodné podmínky 

KLOUZAVÁ doba - částečné 
úvazky možné (4 - 6 hodin)

Výhodné podmínky!
Tel.:  603 415 689
nebo 604 236 953

akční ceny

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

Rooseveltova 332/10
Říčany (pod hradem)

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

POHŘEBNÍ SLUŽBY
SOMMER

distributor elektronických součástek  
se sídlem v Říčanech

nabízí volné pracovní pozice:

PRODUKTOVÝ/PRODEJNÍ MANAŽER
MANIPULANT/FAKTURANT

Kontaktní tel.: 

606 743 072

HLEDÁME
DISTRIBUTORY

LETÁKŮ A NOVIN
V TÉTO LOKALITĚ, 

DOBRÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ
e-mail: roman.oralek@seznam.cz,

tel.: 602 321 261

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

Otevřeno 
máme 

i o prázdninách. 
Těšíme se na 

vás!
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Umíme toho hodně…
Naší prioritou je spokojený zákazník. Vyškolený 
tým profesionálů zpracuje každý váš požadavek 
či potřebu a ve většině případů to zvládneme 
i na počkání. Výsledek naší práce je vždy 100%, 
nemusíte se bát, nepotřebujete žádné odborné 
znalosti, vše za vás zařídíme a rádi poradíme. 
V případě jakéhokoliv problému či požadavku 
stačí zavolat na naše číslo 773 114 421 a některý 
z našich kolegů vám bude plně k dispozici.
Dokážeme též opravit zámky a spínací skřínky, 

postavit zámky na klíč či podle zámku udělat klíče. 
Opravujeme poškozené dálkové ovladače, měníme 
obaly, opravujeme zámky od vozidel. Vše děláme na 
nejmodernějším CNC stroji, kde jsou klíče originální 
nikoliv kopie. Klíče se systémem IMMO se kopírují 
(klonují) programovacím zařízením, nebo se progra-
mují přímo ve vozidle, za pomoci diagnostiky. 

Co dělat při ztrátě klíče
• stačí zavolat na naši tel. linku 773 114 421 

a mít po ruce technický průkaz 
• náš technik potřebuje znát vozidlo, model, 

typ a rok výroby 
• předložíme kalkulaci pro stanovení cílové 

ceny služby, kterou požadujete 
• automobil bez poškození otevřeme
• zajistíme odtahovou službu do místa našeho 

servisního střediska (pokud je to možné, vše 
provedeme na místě, aby zákazník ušetřil na 
odtahu vozidla)

• realizujeme demontáž a zpětnou montáž 
zámků (nutné pro výrobu či přestavbu me-
chanického klíče)

• uděláme opravu, vyčištění, výměnu vad-
ných dílů zámků (např. při poškození při 
pokusu o odcizení, nebo běžném opotřebe-
ní)

• uskutečníme demontáž a zpětnou montáž 
elektronických jednotek (potřebné pro na-
programování transpondéru klíče) 

• provedeme demontáž starých alarmů, nebo 
přídavných imobilizérů pro zprovoznění au-
tomobilu 

• prověříme kompletní diagnostiku automobi-
lu, pro vyloučení možných dalších závad

Každý problém, který se vyskytne na všem voze 
je řešitelný, pouze je třeba obrátit se na správné 
odborníky... a to jsme MY. 
Přejeme vám spoustu šťastných kilometrů. 

NERISKUJTE S JEDNÍM KLÍČEM,
UMÍME VYROBIT KLÍČE 
I OPRAVIT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
AutokliceCZ jsou častou záchranou řidičů, 
kteří ztratili klíče, přestalo jim fungovat 
dálkové ovládání otevírání vozu, nebo se 
třeba jejich vozidlo stalo cílem zlodějů 
a systém byl poškozen.

AutokliceCZ.cz
Provozovna: budova STK (1. patro)
Kolovratská 2020, Říčany
autoklicecz@seznam.cz
Osobní odběr po dohodě: po-čt 9-17 h, pá 9-16 h
www.autoklicecz.cz
Tel.: 773 114 421

AKCE NA MĚSÍCE 
červenec/srpen 2018 

SLEVA 15 % s tímto článkem



Sjíždím tedy směrem na Čestlice. 
Po sjezdu už vidím ukazatele 
směřující do Komerční zóny 

Nupaky, kde společnost sídlí. Zastavuji 
před obchodním domem s použitým 
zbožím, takovým automobilovým 
outletem, největší autosalon ojetých 
vozidel v ČR, AUTO OPAT nema-
je v Evropě svojí velikostí řádnou 
konkurenci.

 Vstup jako v Národním muzeu, 
recepce ihned za automatickými dveř-
mi a tolik novotu připomínajících aut 
pod jednou střechou jen tak nevidíte. 
Je to jako v Kotvě pro auta, ale větší!!! 
Ve 3 patrech napěchované až 400 
auty, k tomu střecha, v suterénu ruční 
myčka a servis. 
 Žádné zablácené boty, šlapky 
rozpíchané od štěrku tvářícího se jako 
zpevněná plocha a vlaječky či jiná 
tomu obdobná divočina jako bych 

se chtěl svézt na labuti místo výběru 
zánovního automobilu, jak je tomu 
u valné většiny autobazarů.

 Převažují Škodovky s důrazem na 
roční vozidla, kde jejich cena oproti 
„novotám“ je podstatně nižší, a to při 
najetí sotva 30.000 km. Z pohledu 
našich otců „dobře zajeté auto“, nyní 
prakticky nové, ale sleva prakticky 
v ceně rodinné dovolené. A k až pěti-
letá tovární záruka!!!
 Ostatní auta mají taktéž garanto-
vaný výborný technický stav, původ 
a dohledatelnou historii, záruku dle 
zákona. Žádné stočené tachometry či 
složení několika aut, nebo nefunkční 
klimatizace, vadná turba apd.
 Personál neobtěžuje, pochopí, 
kdy zákazníka oslovit či jej ponechat 
v jeho úžasu z prohlídky ojetých aut 
v obchodním domě. Jde povětšinou 
o mladé kluky. Dle jejich nadšení je to 

evidentně baví, nevnucují se a nema-
chrují, stanou se Vašimi automobilo-
vými mentory.
 Auto s Vámi vyberou, Vy se 
v něm projedete a nezaplatíte-li vše 
najednou, s vysvětlením nabídnou 
a doporučí financování dle Vašich 
představ, ať již formou krátkodobých 
či dlouhodobých úvěrů nebo ope-
rativního leasingu. Zajistí evidenční 
prohlídku, přepis auta včetně pojištění 
a vykoupení Vašeho stávajícího vozu, 
a to vše cirka za hodinu a půl.

 Nic obdobného v takovém rozsahu, 
kvalitě a četnosti v oblasti trhu s ojetý-
mi automobily u nás není.

 A to se v recepci střídají modelky 
dvě, protože mají otvíračku denně od 
08:00 do 20:00, čtyři roční období. 
Ještě, že jsou ty vybrané, prodej zaka-
zující svátky…

AUTOOPAT.CZ

500 VOZŮ
POD JEDNOU STŘECHOU

Kolem exitu 8 na D1 si nemohu nevšimnout dvou velkých budov s logy AUTO 
OPAT. Autorizovaný prodejce Škoda Auto a autorizovaný servis Škoda, VW 
a s nimi sousedící dům s ojetými vozy.

Tomu 
říkám 
autobazar!

SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
Prodejní a servisní centrum Nupaky
Komerční 521, 251 01 Nupaky
T: 720 942 864


