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Vinobraní 
na Herinku se 
uskuteční 22. září

V obci Herink 
v areálu firmy 
BUDA-MONT 
můžete navštívit 
nově otevřenou 
restauraci Stodola 
Herink Restaurant 
& Wine Bar. Více 
info na str. 4

Svatováclavský 
aquatlon 
se uskuteční 
28. září 
v Říčanech. Více 
info na str. 8

Zveme na koncert v pátek 19. října
v 19.30 hod. do SKC Ondřejov. 

Předprodej od 1. 9. v Cukrárně sv. Ondřeje nebo na 
www.skcvondrejove.cz. Vstupné v předprodeji 

250 Kč, na místě 300 Kč.
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Tiráž

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.
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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

Vinobraní na Herinku nabízí vyžití 
pro celou rodinu. Pro děti je k dis-
pozici prostorné hřiště s moderní-
mi atrakcemi a velkou trampolí-
nou, opět je připraveno malování 
na obličeje a možná přijde i bube-
ník. Dospělí návštěvníci dostanou 
na uvítanou welcome drink od 
dalšího sponzora akce, vinařství 
Réva Rakvice s.r.o., a během celé-
ho programu je bude bavit hudební 
vystoupení kapel Jamaron, či Bu-
merang. 
Těšit se můžete na kvalitní burčák  
z Moravy, grilované klobásy, párky 
v rohlíku i guláš od našich kuchařů. 
Během akce bude pivo a malinovka 
za příjemnou akční cenu 25 Kč. 

Vinobraní na Herinku 22. září
Srdečně vás zveme na 4. ročník Vinobraní na 
Herinku. Akci pořádá obec Herink a již tradičně se 
uskuteční v areálu hlavního sponzora, firmy BUDA-
MONT spol. s r.o. na adrese Hlavní 7, Herink. 

Ctíme tradice, a proto ani letos ne-
bude chybět Štrúdlování. Stačí své 
originální „nohavice“ dovést na 
Vinobraní a u stánku se přihlásit do 
soutěže. Pro vítěze bude připravena 
odměna. 

Letos pro vás obec Herink připravi-
la také unikátní výstavu dobových 
fotografií Herinku a okolí ke 100. 
výročí vzniku Československa.

Zkrátka a dobře, Vinobraní 
na Herinku bude letos opět 
nabité. Nenechte si tuto akci 
ujít. Budeme se na vás moc těšit. 
Zástupci obce Herink a tým 
BUDA-MONT.

V obci Herink v areálu firmy BUDA-MONT spol. s r.o. 
můžete navštívit nově otevřenou restauraci Stodola 
Herink Restaurant & Wine Bar. Jde o ideální místo pro 
romantickou večeři pro dva, setkání s přáteli u skleničky 
vína i posezení s rodinou a dětmi na zahrádce. 
Je jen na vás, zda k venkovnímu posezení zvolíte zahrádku u dětského hřiš-
tě, abyste vaše dítka měli pod dozorem a mohli si v klidu vychutnat orosené 
pivečko, či druhou zahrádku ve vnitrobloku s klidnější atmosférou. 
Pokud nechcete sedět venku, nabízíme posezení v naší pivnici, která vznik-
la zrestaurováním původní Stodoly. V dohledné době plánujeme otevřít 
nově postavenou moderní část restaurace s akváriem a možností podívat 
se na přípravu vámi vybraného pokrmu v naší otevřené kuchyni. Součástí 
restaurace je i nový Wine bar, kde si můžete v klidu vychutnat sklenku dob-
rého vína i koupit celou láhev s sebou. 
Celkem restaurace nabízí až 200 míst k sezení ve vnitřních i venkovních 
prostorách. Rádi pro vás zajistíme oslavu narozenin, svatbu, či firemní 
teambuilding.  
Pro více informací se podívejte na náš web: www.stodolaherink.cz
 či na náš Facebook @StodolaHerink. Těšíme se na vaši návštěvu.

Zveme vás do nově otevřené restaurace 
Stodola Restaurant & Wine Bar

 
Prázdniny jsou za námi a začíná nový  školní rok. Děti 
čeká učení a spousta povinností, ale zapomínat by neměly 
ani na oddych a hraní – a teď zrovna nemyslíme hraní 
počítačových her.  Nejlepší hračkou, která každého 
zabaví a nikdy neomrzí, je LEGO. Při stavění  musejí děti 
přemýšlet a zároveň rozvíjejí jemnou motoriku, trpělivost 
a fantazii. Na rozdíl od jiných hraček LEGO neztrácí na 
hodnotě a atraktivitě – a dědí se z generace na generaci.
Celý obsáhlý sortiment říčanské prodejny najdete na stránkách  
www.specialkalega.cz. Zboží si zde můžete i zarezervovat a poté se pro něj 
v klidu vydat. Pokud to do prodejny máte daleko, není nic jednoduššího, 
než si vysněnou stavebnici objednat v e-shopu a nechat si ji 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.

Dopřejte dětem veselejší 
začátek školního roku

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

Obec Herink pořádá 22. září již 4. ročník vinobraní, které se tradičně 
uskuteční v krásném areálu společnosti Budamont. Návštěvníci se 
mohou těšit na dobré jídlo, pití a zábavu. „Velice nás těší, že se tato 
akce stala tak oblíbenou a doufáme, že lidé opět přijdou v hojném 
počtu, aby se pobavili a setkali se sousedy,“ říká starosta Herinku Ka-
rel Zeman. „Snažíme se, aby se v naší obci dobře žilo, a k tomu patří 
nejen fungující infrastruktura, ale také dobré vztahy mezi lidmi.“  

Centrem každé obce by měla být náves, která slouží mimo jiné pro 
nejrůznější společenské akce a setkávání. V Herinku zatím takové 
centrum chybí.
Zatím chybí, ale současné zastupitelstvo udělalo obrovský kus práce, aby  
v Herinku důstojná náves vznikla. Spolu s architektem jsme vytvořili ná-
vrh centra, ve které bude logicky propojen obecní úřad, nové multifunkční 
hřiště a dětské hřiště. Na návsi nebude chybět altán, veřejné ohniště, hřiště 
na petanque, kuželky, stolní tenis, šachy nebo například pítko. K návrhu 
se mohli vyjádřit i obyvatelé Herinku na veřejné diskuzi. Jejich podněty 
jsme se snažili do konečné podoby zakomponovat. Po dlouhých vyjedná-
váních se nám podařilo získat pozemek vedle obecního úřadu, bez kterého 
bychom projekt nemohli uskutečnit. Již proběhla i řádná soutěž na zhoto-
vitele a zahájení prací tedy nic nebrání. Celý projekt by měl být dokončen 
do června 2019, celková investice do projektu je 6 milionů korun. Věřím, že 
nová náves bude nejen krásná, ale že bude občanům Herinku dobře sloužit.

Plánujete v Herinku vybudovat i školku, která zde také chybí?
Ano, podařilo se nám koupit pozemek u multifunkčního hřiště, takže škol-
ka bude stát také v centru obce, což zapadá do naší koncepce vytvoření 
živého a funkčního centrálního prostranství. Nyní připravujeme projekto-
vou dokumentaci a budeme se snažit získat dotaci. Ačkoliv školka zdale-
ka nestojí, je již nyní potřeba učinit spoustu administrativních kroků, aby  
v květnu příštího roku mohly proběhnout zápisy a v září slavnostní otevře-
ní. Dobrou zprávou je, že se nám podařilo získat zkušenou paní ředitelku, 
kterých je v současné době velký nedostatek. Paní ředitelka se bude podí-
let na realizaci školky od samého začátku, což je velké plus. Projekt počítá  
s kapacitou 48 dětí.
Chystáte ještě další investiční akce?
Dále pracujeme na vybudování kruhového objezdu na silnici 101 společně 
s Dobřejovicemi a Jesenicí, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti na této ko-
munikaci. Projektová dokumentace je ve finální fázi. Vloni jsme upravili 
polní cestu nad obcí, kterou místní využívají k procházkám. To nám vnuklo 
myšlenku vybudovat cyklostezku propojující Herink a Dobřejovice, která 
by měla usnadnit našim obyvatelům podnikat výlety po okolí. Chceme He-
rink „otevřít“. Myslím, že je přínosné, když spolu sousední obce komuni-
kují, spolupracují a pomáhají si. Rádi bychom také upravili okolí rybníka… 
Reálných plánů, jak zvelebit naši obec, máme více než dost.

Nová náves bude obyvatelům 
Herinku dobře sloužit

Zveme vás na KOSTKOVÁNÍ
Podílíme se na interaktivní výstavě LEGO modelů – KOSTKOVÁNÍ , kde 
si můžete prohlédnout modely stavitelů z celé ČR a pohrát si s kostkami 
na 30 hracích místech. Výstava se koná v Pardubicích, což není zase tak 
daleko, abyste si nechali tuto výjimečnou akci ujít. Více info na našem 
webu. Budeme se na vás těšit 6. až 7. října.
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PROFI AUTO CZ a. s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
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                                                      Vozy ihned k dodání!

 

U nás nakoupíte osvědčená hnojiva  pro každé 
sezónní období, vyberete si ze zahradnických 
substrátů, doplňků...  
Pro září jsme pro vás k naší nabídce připravili:

podzimní astry a chryzantémy – vlastní produkce
vřesy a různobarevné macešky
jarní cibuloviny pro podzimní výsadbu
český sadbový česnek

Prodej ovocných stromků a keřů zahajujeme od října!

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 čerstvých ryb – třeboňský pstruh 
(další ryby dle aktuální nabídky)

Výrobky společnosti KATRING 
Uhříněves najdete v automobi-
lech téměř na celém světě.
Když nasednete do své Škody, 
VW,  Audi, Fiatu a do dalších 
značek, máte naše výrobky pří-
mo na očích! Spusťte stěrače  
a bez hřídelek, kterých vyrábíme 
až 2,5 miliónů kusů ročně, by 
se ani nepohnuly. Ostatní naše 
výrobky jsou skryty v útrobách 
vašich dopravních „miláčků“  
a věřte – nevěřte, bez nich by se 
auta nemohla vydat na  cestu. 
Přestože jsme relativně nená-
padná firma, využíváme již pět 
výrobních a manipulačních hal.  
V současnosti zajišťujeme pra-
covní pozice desítkám zaměst-
nanců.

Obáváte se, že byste nezvládli 
ovládat stroje tuzemských 

 Jsme férová soukromá firma se 100% českým 
kapitálem, která byla založena v roce 1991 a od roku 
1995 působí v regionu „Zápraží”. 

 Vyrábíme kvalitní kovové obrobky na CNC 
vícevřetenových soustruzích. Svých zaměstnanců si 
vážíme a dokážeme ohodnotit poctivou práci a loajalitu.

 Nabízíme práci v příjemném, moderním prostředí.

Katring Uhříněves  – je tu s vámi a také pro vás!
Ulice Přátelství 1084/5, Praha 22
Kontakt: Jiri.Kadlec@Katring.cz          

Telefon:+420 727 972 166        
 www.Katring.cz

i zahraničních, celosvětově 
známých firem Tornos, Tajmac, 
Nokamura, nebo kontrolovat 
výrobky na moderních měřících 
2D a 3D přístrojích Hommel či 
Deom? Nikdy jste s takovými 
stroji nepracovali? 
Nevadí!  Zaškolujeme operátory 
CNC automatů a vychováváme 
si vlastní seřizovače, technology, 
programátory i mistry.
Domluvte si s námi termín po-
hovoru a uvidíte, že tato práce je 
vhodná pro všechny, kteří se chtě-
jí něčemu novému přiučit a doká-
zat si, že na to mají…

Pochopili jsme, že je nutné, 
aby se výrobní podniky chovaly 
ekologicky. Proto jsme zainves-
tovali několik miliónů korun do 
automatického systému drcení 
a odstřeďování špon.

KATRING UHŘÍNĚVES
nejen spolehlivý zaměstnavatel

Dlouhodobé kontrakty, 
stabilita výroby, vstřícné 

jednání vlastníků firmy, dobré plato-
vé podmínky a super bonusy – například 

výhodný telefonní tarif, svozová služba 
do zaměstnání – řadí firmu 

KATRING spol. s r.o. mezi přední 
zaměstnavatele v regionu 

Praha východ. 

Nabízíme práci mužům i ženám
Obsluha CNC soustruhů

 Zaučíme vás nebo vaši praxi a vzdělání finančně 
zvýhodníme.

V prvním roce až  29 000 Kč měsíčně

  Nepřetržitý provoz, 12 hodinové směny (krátký/dlouhý 
týden). Chcete si vydělat více? Projednáme s vámi další 
naše nabídky. Nástup ihned. 

 Po třech měsících obdržíte  náborový 
příspěvek 5 000 Kč.

 Po devíti  měsících můžete dostat 
další bonus 10 000 Kč.  

 NABÍZÍME PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ na HLAVNÍ 
PRACOVNÍ POMĚR  nejen obráběčům kovů, mechanikům, 
seřizovačům CNC automatů, ale VŠEM LIDEM, kteří se 
nebrání učit se novým věcem a chtějí mít pravidelný 
měsíční solidní příjem!

 Stravenky, prac. oděv a obuv po zkušební době jsou 
samozřejmostí. Navíc budete moci užívat paušální tarif 
na mobilní telefon již od 1 Kč za měsíc!

 Aktivně podpoříme váš profesní a platový růst
 (až 35 000 Kč měsíčně) 

 A další benefity vás čekají při pohovoru výběrového 
řízení.  Co byste řekli například (při splnění určitých 
podmínek) na odvoz do a z práce firemním autem?
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Cestujícím v městské hromadné 
dopravě v Praze a ve Středočes-
kém kraji je nově k dispozici rozší-
řená služba platby za jízdné. 
Cestující si nyní mohou zvolit 
nosič svého dlouhodobého časo-
vého kupónu. Vybrat si mohou 
„klasickou“ Lítačku, nebo nově 

bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard či In Kartu Čes-
kých drah.

 Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní 
karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lí-
tačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově 
paláci na Jungmannově ulici v Praze, či v některém z předprodejních míst 
ve stanicích metra. 

 Na novém webovém portálu pid.litacka.cz s e-shopem je možno koupit  
nejen jízdní kupóny, ale také:
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny; 
- nahrát kupón na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, In kartu ČD; 
- aktivovat kupón online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru, 
kupón je aktivní do 60 minut); 
- nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu; 
- změnit nosič během platnosti kupónu; 
- přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především ro-
diny a firmy pro své zaměstnance). 

 K dispozici je i nová mobilní aplikace PID Lítačka, která umožní:
- nakoupit jednorázové jízdné platné od několika minut až na tři dny; 
- pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu); 
- přeposlání jízdenky třetí osobě; 
- vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení.

Představujeme nový regionální 
dopravní systém PID Lítačka

Blíží se komunální volby a s nimi konec 
funkčního období. Starosty Městské části 
Praha 22 Martina Turnovského jsme se ze-
ptali, jak uplynulé necelé čtyři roky hodnotí.

Mohu zodpovědně říci, že jsme odvedli  obrov-
ský kus práce. Mnoho investičních akcí zejména 
z oblasti školství bylo dokončeno a  mnoho jich 
je připraveno k realizaci, včetně zabezpečení 
financování.  Což je velice důležité!  Podařilo 
se nám například kompletně připravit projekt 
Domu s pečovatelskou službou Betlímek – sta-
čí jen vybrat zhotovitele a začít stavět. Hotová je 
příprava pro výstavbu lávky pro pěší a cyklisty 
vedle železničního mostu. Dále se nám podařilo 
vykoupit pozemky pro  výstavbu tělocvičny u fot-
balového hřiště, která by měla sloužit ZŠ U Obo-
ry. Na druhou tělocvičnu u ZŠ Bratří Jandusů 
jsou zajištěny finance,  vydáno stavební povolení 
a běží výběrové řízení na zhotovitele.  Dále také 
pokračují  přípravy na výstavbu nové školy Ro-
mance. Tento projekt je hlavní výzvou pro naši 
MČ na příští volební období a věřím, že se z nové 
školy stane chlouba Uhříněvsi.

Jaká byla priorita vašeho funkčního období?
Určitě  zlepšení dopravní  situace.  Absolvoval 
jsem desítky jednání a vyjednávání a věci se po-
malu posouvají dopředu. Zásadní je, že se ledy 
hnuly,  náš odbor výstavby byl pověřen Minister-
stvem pro místní rozvoj k vydání územního roz-
hodnutí stavby úseku  511 Pražského okruhu. 
Mělo by být zahájeno na podzim. Jde o klíčový 
dokument, od kterého se vše další odvíjí.  Ačko-
liv se jedná o přísně oddělený výkon státní správy 
reprezentovaný naším odborem výstavby, nutně 
musíme pomoci po stránce materiální, lidské 
i finanční, tak aby nesmírně náročné  územní  
řízení, na jehož výsledek čeká snad celá Praha  
i převážná část Středočeského kraje, bylo zdárně 
dokončeno.

Důležité je, aby obě dopravní stavby – Pražský 
okruh a Hostivařská spojka, která bude sloužit 
jako obchvat Uhříněvsi, byly dokončeny součas-
ně. Jinak se naše dopravní situace nezlepší. Na-
opak, situace v Uhříněvsi by mohla být i horší. 
A toto „pohlídat“  bude důležitý úkol pro další 
volební období. 

Výstavba nové školy, pomoc pro dokončení 
Pražského okruhu – to nejsou malé úkoly, 
je ještě něco, co byste chtěl dotáhnout do 
zdárného konce?
Rád bych dokončil projekt nového  parku  
u Obory s pracovním názvem „Otevřené zahrady 
Uhříněves“, kde by naši obyvatelé mohli trávit 
volný čas obklopeni krásnou přírodou. Rozsáh-
lý přírodní park se bude skládat z několika zón  
a věřím, že si každý najde „své“ místo, kde si od-
počine a načerpá nové síly.  
Co byste přál Uhříněvsi do dalšího funkčního 
období?
Ať už vyhraje volby kdokoliv, je nesmírně důleži-
té, aby se pokračovalo v započatých projektech, 
které jsou pro Uhříněves životně důležité. Každá 
stavba má své příznivce a odpůrce, ale je potřeba 
potlačit vlastní zájmy ve prospěch celé městské 
části. Také je nutné si uvědomit, že nás čeká ná-
ročné období a v čele radnice by měli stát lidé, 
kteří jsou jednak odborníky a dokážou se orien-
tovat v náročné práci na úřadě, a jednak se ne-
bojí dělat těžká rozhodnutí. Určitě nesmí chybět 
smysl pro zodpovědnost!

Pražský okruh a Hostivařská spojka 
musejí být dokončeny současně

 Všechny malé i velké sportovce zveme 28. září na 1. ročník Svatováclav-
ského aquatlonu, který se uskuteční v Říčanech v plaveckém bazénu Na 
Fialce a na atletickém hřišti TJ Sokol Říčany.  Závod je určen dětem ve věku 
5 až 15 let. Závodníci  budou rozděleni podle věku do 4 kategorií (uzpůso-
bena bude  délka trati pro plavání i běh). Akci podpořilo grantem město Ří-
čany a sponzorsky se na celé akci podílí Lenner Motors a společnost VDG. 
Pořadatelem je plavecký oddíl PLAF Sokol Říčany a Radošovice a Plavecká 
škola Na Fialce. Pro všechny účastníky je mimo závodních tratí připraveno 
občerstvení v podobě rautu, věcné ceny pro každého a pro vítěze jednotli-
vých kategorií medaile.
Přihlášky na  https://plavecka-skola-na-fialce.webnode.cz/

Svatováclavský aquatlon 
se uskuteční 28. září v Říčanech
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Pane Zelený, co vás přivedlo na 
myšlenku tak zásadního rozhod-
nutí, jakým je realizace vlastní 
výroby?
V uplynulých letech jsme zazname-
nali rostoucí zájem o hliníkové pro-
dukty, což nás přivedlo k tomu, že 
růst musíme i my. To znamená mj. 
vyhovět zákazníkům s atypickými 
požadavky, uskutečnit jejich před-
stavy, zkrátit termíny dodání, vý-
robky provádět v odpovídající kva-
litě a ručit za ně dobrým jménem 
firmy. V neposlední řadě poskytnou 
pracovní příležitost šikovným li-
dem. To je myslím slušné naplnění 
předpokladů pro zrealizování kro-
ku, který jsme tak dlouho zvažovali.

Zmínil jste rostoucí zájem o 
hliníkové výrobky, proč lidé 
požadují právě hliník?
Hliník je oblíbený především pro 
své bezúdržbové vlastnosti; je leh-
ký, nepodléhá korozi, má výdrž  
a co zákazníky rovněž zajímá, je 
jeho dostupná cena. Hliníkové per-
goly a přístřešky dobře odolávají 
silnému větru a mají dostatečnou 

HOBBYTEC ZAHÁJIL VÝROBU PRODUKTŮ Z HLINÍKU 
Rodinná firma, tým zkušených pracovníků, specialisté 
v oboru, silný partner v prodeji výrobků určených pro 
dům a zahradu. Tak lze charakterizovat stále se rozvíjející 
společnost Hobbytec. Začátky Hobbytecu spadají do roku 
2012; tato ryze česká rodinná společnost vstoupila na trh 
s jednoduchým, ale jasným cílem – dodávat zákazníkům 
výhradně špičkové produkty a profesionální služby za 
příznivé ceny. Ukázalo se, že šlo o správné rozhodnutí. 
O rok později, prostřednictvím obchodního zastoupení, 
rozšířila působnost také na Slovensko. V současné době 
má společnost obrat přes 100 milionů korun 
s každoročním růstem přes více než 30 %.

nosnost. Tyto přístřešky dokáží 
ochránit nejen před deštěm a sně-
hem, ale i před sluncem a UV zá-
řením. 

Jaké varianty těchto pergol jste 
schopni zákazníků nabídnout? 
Pergoly z hliníku vyrábíme na 
zakázku v jakémkoliv barevném 
provedení a rozměrech; a to buď 
se střešní krytinou v podobě poly-
karbonátu, nebo bezpečnostním 
sklem. Nejpopulárnější pergoly 
jsou dnes v moderní antracitové 
barvě v kombinaci s mléčným sklem 
nebo polykarbonátem.  V naší na-
bídce máme samostatně stojící 
hliníkové pergoly i varianty pro na-
pojení ke zdi domu. Typ hliníkové 
pergoly se stahovací střechou pak 
např. poskytne stín ve chvílích, kdy 
je to žádoucí či nutné.  A podotý-
kám, některé naše výrobky  – zpra-
vidla ty cenově nejdostupnější – je 
možné montovat i svépomocí.

Jaké jsou vaše kapacity pro reali-
zaci hliníkových výrobků?
V současné době máme více než 

dvacet vlastních montážníků, tu-
díž jsme schopni denně provádět 
až sedm zakázek a to nejen v České 
republice, ale i v zahraničí.

Kde si mohou zákazníci vaše vý-
robky prohlédnout a přesvědčit 
se o jejich kvalitě?
Naše produkty v rámci široké na-
bídky zastřešení, garáží nebo i sta-
veb si zájemci mohou přijít osobně 
prověřit do center v Tehovci u Ří-
čan u Prahy, dále u Hradce Králové 
nebo u Brna. 

Dá se tento široký záběr a rychle 
se rozvíjející tempo společnosti 
rozumně zvládat? A máte ještě 
nějaké další plány, které nám 
můžete prozradit?
Abych byl zcela upřímný, nic není 
snadné a nic není zadarmo. Ovšem 
když nechybí energie, chuť, od-
hodlání a oprostíte se od různých 
negativ v podnikání, práce se stane 
koníčkem. 

Prodejní centrum TEHOVEC, 
U Mototechny, 251 62 Tehovec 

(Říčany u Prahy)
exit č.12 z D1, dále sjezd 300 m před 

Mukařovem
 Otevírací doba: 

Po - Pá: 10.00  - 16.30 hod.
So - Ne: 10.00 - 16.30 hod. 

(otevřeno bez obchodníků)

MONTÁŽNÍ STAVEBNÍ PRACOVNÍKY     

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

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

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

HOBBYTEC CZ, společnost se sídlem v Tehovci u Říčan

PŘIJME

Pro	více	informací	volejte	pana	Bartoše: 

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

Produktové řady a letošní novinka
Cílem Hobbytecu je poskytování široké a pestré nabídky v oblasti kva-
litních řešení určených pro bydlení, zejména pro dům a zahradu. Spo-
lečnost provozuje e-shop www.hobbytec.cz, s řadou výrobků určených 
právě pro dům a zahradu. Dále se společnost zaměřuje na exteriérové 
produkty, tj. prodej a montáž garáží, přístřešků, zimních zahrad, 
různých pergol a zastřešení. Ty jsou zajišťovány tzv. na klíč – od stavební 
přípravy až po samotnou montáž. Od roku 2017 se společnost začala 
zabývat také výstavbou rodinných domů pod vlastní značkou Hobbytec 
Home. Nabídka se velmi rychle rozšířila o mobilní domy 
a dřevěné stavby značek Hobbytec Mobile a Hobbytec Wood.  Absolutní 
novinkou je pak zahájení vlastní výroby produktů z hliníku – pergol 
a zastřešení včetně hliníkových zimních zahrad. Otázky týkající se právě 
této nové etapy rozvoje firmy, ochotně zodpověděl pan Miroslav Zelený, 
jednatel společnosti Hobbytec.

Díky své rodině a dobrému zázemí 
mám na přemýšlení vyhrazen do-
statek potřebného prostoru. Myš-
lenek a nápadů se mi honí hlavou 
nespočet, hlavně mi nechybí ta 
zmíněná chuť a možnosti své plány 
realizovat, za což jsem vděčný. Vel-
kou zásluhu na rozvoji naší společ-
nosti a celkovém úspěchu má moje 
žena, která se ve vedení firmy pohy-
buje od samého počátku. Síla žen 
je mocná, ne nadarmo se totiž říká, 
že za úspěšným mužem stojí silná 
žena. Jak jsem již řekl, myšlenek a 
plánů mám několik. Pevně věřím, 
že další realizace na sebe nenechají 
dlouho čekat. Nastínit mohu např. 
založení společnosti Hobbytec Re-
ality, která se úzce zaměří na oblast 
realit. Dále připravujeme kroky k 
zahájení vlastní výroby stavebních 
izolačních panelů (SIP). Je to mate-
riál 21. století, jedná se o mimořád-
ně silný stavební systém, energe-
ticky účinný a nákladově efektivní. 
Ale o tom třeba někdy příště…

TECHNIKY DO  VÝROBY / MONTÁŽNÍKY
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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: projekty2@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.

Zprávy z MASky  
 Všechny přijaté projekty do výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 

byly vybrány k podpoře a zaregistrovány na SZIF. Na území Říčanska 
se díky výzvě podpoří dva projekty z Ondřejova a Všestar zaměřené na 
lesnickou technologii. Dále si může zemědělský podnikatel z Doubku 
rozšířit svou techniku a v Ondřejově v rámci výzvy na podporu nezemě-
dělských činností vznikne nové ubytovací zařízení. Ve Zvánovicích a ve 
Struhařově začnou realizovat obnovu historických cest za účelem zpří-
stupnění zemědělské techniky na pole a také na podporu cestovního 
ruchu v regionu. Celková částka dotace všech projektů je necelých 3,7 
mil. Kč.  Děkujeme za účast členům Výběrové komise a Programového 
výboru, že si našli čas v horkém létě na hodnocení uvedených projektů.

 Stále trvá příjem žádostí do výzev MAS z Integrovaného operačního pro-
gramu (IROP):
4. výzva MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2018
5. výzva MAS Říčansko – IROP – Sociální podnikání 2018
6. výzva MAS Říčansko – IROP – Deinstitucionalizace psych. péče 2018
7. výzva MAS Říčansko – IROP – Památky UNESCO 2018
8. výzva MAS Říčansko – IROP – Doprava 2018
I nadále s námi můžete konzultovat své projektové záměry. Veškeré infor-
mace k našim výzvám najdete na www MAS.

 Šablony II – Školy, které podaly žádost do výzvy MŠMT Šablony II, 
prošly formálním hodnocením a přijatelností a v tuto chvíli čekají na 
vydání právního aktu. Některé z nich začnou realizovat již v září. 

 Můžete se s námi vidět na Veletrhu volného času a sportu, který bude 
součástí Městských slavností v neděli dne 9. 9. 2018 od 13.00 do 17.00 
hodin na Masarykově náměstí v Říčanech. Jako každý rok budeme děti 
malovat na obličej.

 I na projektu komunitního plánování sociálních služeb se děje hodně 
aktivit. Projekt je založen na jednoduchém principu – plánování je věc 
veřejná, každý má příležitost vyjádřit svůj názor. Jedním z nejdůleži-
tějších zdrojů informací pro tento projekt jsou obce a jejich pracovníci. 
Ti jsou v každodenním kontaktu se svými obyvateli, řeší s nimi mnohdy 
tíživé životní situace, snaží se jim pomoci navzdory vysoké pracovní 
vytíženosti. Proto oceňujeme aktivitu ze strany některých obcí, jako 
jsou partneři projektu město Říčany a Mnichovice. Navázali jsme užší 
spolupráci s obcemi Babice, Čestlice, Louňovice, Průhonice, Radějovi-
ce, Struhařov, Svojetice, Tehovec, Všestary a Vyžlovka. Projekt komu-
nitního plánování sociálních služeb není jen pro zástupce obcí a pro 
profesionály v pomáhajících profesích. Je také pro širokou veřejnost, 
která by ráda pomohla vylepšit stávající systém služeb pro potřebné. 
Do složité situace, která vyžaduje pomoc profesionálů, se může dostat 
každý z nás. 

 Pokud vás problematika sociálních služeb zajímá a chcete se podělit  
o své zkušenosti a názory, napište nám na: 
socialni.planovani@ricansko.eu
Rádi vám zavoláme a sdělíme možnosti. 

Jednání Výběrové komise MAS dne 1. 8. 2018 

Tradiční doplňky do domácnosti – 
Elena Velhartická

 Certifikát regionální značky mám již čtvrtým rokem. Považuji za jistou 
výsadu být jejím držitelem a jsem si jistá, že jsem díky ní získala řadu zá-
kazníků, neboť je jistou zárukou kvality, na kterou kladu velký důraz.

 Šití je už dlouho mojí vášní. Jakmile vidím nějakou krásnou látku, hned 
uvažuji, na co by byla vhodná a vlastně mám hned představu, s čím by bylo 
možné ji kombinovat a jak by měl finální výrobek vypadat. Krásných látek 
je kolem hodně, takže mohu zcela popustit uzdu fantazii. 

 Naše výrobky lze zakoupit na některých řemeslných jarmarcích na Ří-
čansku a také na stránkách www.fler.cz/u-dvou-hospodynek. Hodně na-
šich výrobků šijeme na zakázku. 

 Překvapivé pro mne bylo, že nejvíce šijeme na zakázku pro pány, zejmé-
na pokud jde o zástěry, mají pánové často velmi specifické požadavky, tře-
ba pokud jde o velikost a počet kapes. 

 Naše výrobky se také snaží reagovat na roční období. V zimě se prodává 
hodně polštářů, v létě jdou na odbyt tašky,  na podzim zase sáčky na sklado-
vání potravin. Je přeci důležité, aby dary podzimu, česnek, cibule, křížaly 
a houby byl řádně uskladněné a mohly se ještě dosušit. Oblíbené jsou také 
plátěné sáčky na uschování pečiva, nebo od 1. září dětské zástěrky. A letos 
máme zvlášť hezké a hravé látky.

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

Retro šaty Mia Bella – Lenka Iszák
www.miabella.cz

 Certifikát mám už čtvrtým rokem. Prodáváme sortiment v oblasti módy 
a certifikát mi pomáhá odlišit se od konkurence, která produkty nakupuje 
a dováží ze zahraničí, převážně z Asie. V současné době roste zájem lidí  
o lokální produkty od místního kvalitního výrobce.

Nejvíce mě baví denní kontakt se zákaznicemi. Ráda zákaznicím pomá-
hám vybrat ty nejkrásnější a nejlépe padnoucí svatební šaty, v kterých ve 
svůj velký den zazáří. Druhá velká část mé práce, která mně nesmírně baví, 
je vymýšlení nových kolekcí a jednotlivých modelů šatů. To pak trávím dny 
a týdny malováním, překreslováním a studováním různých střihů a obráz-
ků, kterými se inspiruji.

 Šaty MiaBella si můžou zákaznice přijet vyzkoušet do mého salonu 
ve Svojeticích. V průběhu zkoušky si vyzkoušíte různé střihy, materiály  
a barvy šatů. Vždy zákaznicím ráda poradím s výběrem nejlépe padnoucí-
ho střihu. 

 Pro mě jistě zajímavý moment byl ten, když se u mě potkaly dvě nevěsty 
– sestřenice, které si obě nechávaly šít svatební šaty a vůbec netušily, že 
budou mít šaty ze stejného salonu. Naštěstí každá měla vybraný úplně roz-
dílný model svatebních šatů. 

 Novinky u nás vznikají každého půl roku. Momentálně připravujeme na 
podzim nové vlněné kabáty s kašmírem, košile a košilové šaty a také bych 
ráda přidala do nabídky kalhoty, které si vyžádaly samotné zákaznice. 

S oslavami 65. výročí založení naší školy jsme začali již v srpnu 
Open Air koncertem JAZZ JAM v Olivovně; pod patronací města 
Říčany a Olivovy dětské léčebny. A v průběhu nového školního 
roku budeme pokračovat dále…

V říjnu to bude Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československého 
státu. V listopadu jste zváni na koncert pedagogů ZUŠ. V únoru pak ote-
vřeme novou výstavní a koncertní síň a představíme veřejnosti jedinečné 
koncertní křídlo Steinway & Sons. Na duben je připravena Taneční akade-
mie – podílet se na ní bude i naše nové dramatické oddělení. Květen bude 
ve znamení retrospektivní přehlídky výtvarného oboru (na ČVUT) a v srp- 
nu přivítáme na společných koncertech přátele z italského města Pistoia  
a německého Zittau. 
Zahraniční aktivity
Samozřejmě nás mimo oslav výročí školy čekají i pravidelně se opakující 
koncerty a vystoupení. V květnu 2019 se naši muzikanti zúčastní velké me-
zinárodní akce ,,EXTRA-SCHICHT“ v několika městech poblíž Borkenu 
v SRN a v roce 2020 se taneční oddělení zapojí do rockového projektu, 
taktéž v SRN. Dechového oddělení se v červenci představí na koncertech 
ve španělském Madridu a v srpnu přivítáme v Říčanech přátele z italské 
Pistoie a německého Zittau. 
Navazujeme kontakty s hudebními školami ve francouzském Dainvillea, 
dánském Albertslundu a švédském Mölndalu. Největším problémem je 
však finanční zajištění dopravy.  Rádi bychom obnovili také spolupráci  
s naší partnerskou školou v Japonsku – máme již komorní orchestr, který 
snese i tu nejvyšší konkurenci.
Novinka roku 2018/2019
V letošním roce otvíráme nové hudební zaměření – výuku hry na harfu (ve 
Strančicích). Osobně jsem velmi překvapena, jaký je o tento obor zájem!

Naše přání
Byla bych velmi ráda, kdyby se v roce 2019 podařilo zrealizovat 
půdní vestavbu, která by nám přinesla lepší podmínky pro vzdělávání 
říčanských talentů. Neskromně musím říci, že si to říčanská ZUŠka 
zaslouží.
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Mgr. Hana Javorská, zástupkyně ředitelky 

a kolektiv pedagogů a zaměstnanců ZUŠ Říčany www.zusricany.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA V ŘÍČANECH 
SLAVÍ 65 LET!

Německá kapela Rock Band 
,,Punch`n`Judy měla velký úspěch.

Na akci JAZZ JAM 2017 v Olivovně 
panovala skvělá nálada.
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

16. 9.  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

Přijďte si užít pohodu do pivovaru! Vstup zdarma.
Pivovar Uhříněves, K soKolovně 37 (na Konci slePé Ulice)
Další informace na www.upiva.cz. Změna programu vyhrazena.

vážení Přátelé  
UhříněvesKého PivovarU!

vás zveme na

8. 9. 2018
V sobotu

od 14 hodin

2. uhříněVeské
PiVní slaVnosti

Grilované speciality  
a burgery z našich tankoven 
– Pivovarské restaurace  
a Vinohradského Burger Baru.

Kompletní sortiment 
uhříněveských piv.

Zahrají: totální nasaZení  
∙ PaKáš ∙ CoVers for LoVers ∙ HouPaCí Kůň ∙

∙ harmonikáři ∙ program pro děti ∙ soutěže  pro dospělé ∙ grilování  ∙

JAZYKOVÁ ŠKOLA LANGFOR – 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 6., 11. a 13. září
Vybíráte si jazykový kurz? Nevíte, jakou školu si vybrat? Vyzkoušejte 
prověřenou kvalitu – LANGFOR zve na dny otevřených dveří.

LANGFOR působí v Říčanech od roku 2001. Výuku provádíme 
výhradně pomocí osvědčených metod s hlavním důrazem na rozvoj 
komunikačních dovedností. Používáme nejlepší dostupné učební 
materiály předních vydavatelství, lektoři jsou plně kvalifikovaní s 
dlouholetou praxí a odpovídajícím vzděláním. Učebny jsou vybaveny 
interaktivními tabulemi, umožňujícími soustředit veškerou energii 
jen na učení, jež je pak účinnější, snadnější a zábavnější.
Čtyři hodiny zdarma na vyzkoušení
Pokud vám k rozhodnutí nebude stačit návštěva Dnů otevřených 
dveří 6., 11. a 13. září, máme pro vás unikátní nabídku. Vyzkoušejte si 
výuku a zúčastněte se čtyř hodin vámi vybraného kursu pro dospělé 
se zárukou vrácení 100 % kurzovného v případě odstoupení z kurzu. 
Certifikovaná škola AJŠ
V roce 2016 jsme úspěšně prošli certifikačním auditem Asociace 
jazykových škol, provedeným nezávislou certifikační autoritou 
Bureau Veritas. Audit prověřuje shodu procesů školy se Standardem 
Asociace jazykových škol pro kvalitní výuku. Stali jsme se tak tzv. 
certifikovaným členem Asociace, což je nejvyšší možné potvrzení 
kvality jazykové výuky v ČR.
Otevírané kurzy, počet volných míst i termíny zjistíte na našem 
webu. Těšíme se na vás.

Jazyky od A do Z

www.LANGFOR.cz

www.kozel.cz

KLOBÁSKOFEST  
V PIVOVARU VELKÉ POPOVICE
29. září 2018  |  10.00–17.00 hodin

Již šestý ročník oblíbeného Klobáskofestu se uskuteční v rámci Dnů 
českého piva v Pivovaru Velké Popovice. Milovníci dobrého piva, jídla 
a řemesla nenechte si ujít spoustu klobásových a jiných dobrot, čerstvé pivo 
Velkopopovický Kozel, speciální prohlídky pivovaru a bohatý doprovodný 
program plný hudby a soutěží.

PROGRAM:
10.00 slavnostní zahájení 
10.30–16.30 každou půlhodinu prohlídky pivovaru s ochutnávkou soutěžních klobás, 

soutěžemi o nejlepšího znalce chmele, školou čepování a degustací 
nefiltrovaného piva Velkopopovický Kozel       

10.00–16.30 soutěž O nejlepší klobásku, ochutnávky regionálních klobás 
a dalších dobrot

10.00–16.00 ukázky tradičních řemesel, k vidění například: kovářská 
a košíkářská tvorba a další regionální prodejci domácích produktů – 
MAS Říčan 

16.30 slavnostní vyhlášení Klobáskofestu

RC Lodička pořádá cyklozávod
V sobotu 22. 9. od 13 do 14 hodin odstartuje Zvířátkový cyklozávod 

do RC Lodička ve Všechromech. Startovné 50 Kč na osobu, začátek je 
u nádraží Strančice. Rodiče s dětmi na kolech, koloběžkách, 

v kočárku se mohou vydat na trasu, kde je čekají zábavné úkoly. 
Děti čeká odměna, diplom, občerstvení a také pohádka až všichni 
dojedou do cíle. Pohádku přijede zahrát divadlo spolek Formela.

spa & wellness

1 měsíc / 1690 Kč

SAUNOVÁNÍ 
NA ZKOUŠKU

aquapalace.cz

Burza oblečení ZIMA 2018 v ZŠ Strančice
Příjem věcí k prodeji: pátek 5. 10.  16 – 19 h
Prodej: sobota 6. 10.  14 – 17 h
Výplata a výdej neprodaných věcí: neděle 7. 10.  15 – 16 h

Do prodeje přijímáme dětské (0-16 let) podzimní a zimní oblečení 
a další potřeby – lyže, sáňky, kočárky, hračky, knížky, těhotenské 

oblečení apod. Účtujeme si provizi 20 % z prodané věci na režijní 
poplatky. Přijímáme max. 30ks na osobu. Podrobnosti na:

 www.rclodicka.eu, email burza@rclodicka.eu, tel.: 732 161 706.



16 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 17

Firma Zoeller Systems je aktivní součástí života ve 
městě Říčany už 25 let. Soustředíme se na výrobu  
mechanismů pro zvedání a vyklápění nádob na komu-
nální i průmyslový odpad.

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

Benefity:

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

Proc k nám

Pozice:
Referent nákupu
Konstruktér
Technolog elektro slaboproud
Mistr výroby
Řidič VZV
Technik kontroly kvality
Lakýrník
Operátor CNC
Operátor skladu
Svářeč CO2
Zámečník
Pracovník montáže

SPLŇTE SI SVŮJ

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

Podzimní nabídka: 
 Chryzantémy, okrasné trávy, růže, pestrobarevné vřesy, roubované 

    jehličnany, thuje, cypřišky a habry na živé ploty, vzrostlé stromy v kontejne- 
    rech, drobné ovoce v kontejnerech, po 10. říjnu ovocné stromky. 

 Prodejní doba:   po – pá  8.00 – 17.00 hod.
    V září a  říjnu můžete využít sobotní prodeje od 9.00 do12.00 hod.

 Na vaší návštěvu se těší kolektiv střediska okrasných a lesních školek.
 Další info na www.slp.cz  a  www.kostelec.czu.cz

Školní lesní podnik v Kostelci n. Č. lesy   
Zveme na prohlídku okrasných školek v Jevanech a opékání špekáčků
Navazujeme na loňskou úspěšnou akci, kdy jsme společně se zákazníky opékali 
v areálu prodejny okrasné školky u Jevan špekáčky. I letos v sobotu 29. září 
po státním svátku Svatého Václava zveme všechny od 9.00 do 17.00 hod. na 
opékaní špekáčků a případnou prohlídku areálu a pěstebních ploch. Nebude 
chybět ani pivo a limonáda. Děti mohou využít  dětské hřiště v areálu prodejny. 
Přijďte si zpříjemnit poslední zářijovou sobotu a pořídit něco pěkného na 
zahrádku s 10% zvýhodněním.

Závlahy ve školkách
U nás ve školkách se bez závlahy neobejdeme. 
Stromy  na polích nezaléváme a většinou vydrží 
hodně, nejhůře jsou na tom břízy, jeřáby a také 
buky a samozřejmě mladé zjara nasázené rost-
liny. Rostliny na pěstebních plochách v kontej-
nerech zalévat musíme, bez zálivky by v těchto 
vedrech vydržely sotva 2 dny. 
Máme k dispozici vlastní výkonnou závlahu, 

kterou řídí počítač. Horší to je se zdrojem, vodu 
čerpáme z jevanského rybníka do naší retenční 
nádrže v areálu školky, a z ní pak jde voda rozvo-
dem až k rostlinám. Zaléváme pouze večer, přes 
noc až do rána, rostliny pak vodu lepe využijí. 
Než se závlaha dostane ke všem rostlinám ve 
školce, trvá to i 12 hodin. I když rostliny zálevá-
me, není nad vodu, která naprší z mraků. 
Všichni se těšíme na vydatný déšť.
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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) 

PODLAHY - DVEØE
www.noveinteriery.cz

JSME VÁM K DISPOZICI NA TEL.: 604 941 123

Jsme na trhu 24 let

CARMAN-DOORS

Dodáváme interiérové dveře
od českého výrobce 

Rychlé dodání.Dodáváme:
- vinylové podlahy od 359,- Kč/ m2 bez DPH
- plovoucí Rigid vinylové podlahy od 550.- Kč/ m2 bez DPH
- vinylové plovoucí podlahy vhodné na elektrické podlahové topení
- podlahy, štěrky, lepidla, listy, podložky pod plovoucí podlahy aj. 
- pro podlaháře za VO ceny

Dodáváme:
- vinylové podlahy od 359,- Kč/ m2 bez DPH
- plovoucí Rigid vinylové podlahy od 550.- Kč/ m2 bez DPH
- vinylové plovoucí podlahy vhodné na elektrické podlahové topení
- podlahy, štěrky, lepidla, listy, podložky pod plovoucí podlahy aj. 
- pro podlaháře za VO ceny

Děkujeme za váš zájem o naše letní sportovní příměstské tábory 
a dovolte, abychom vám připomněli, že již nyní můžete své děti při-
hlašovat do profesionální „zimní“ tenisové školy, která začne v říjnu 
2018. Neváhejte, místa se rychle plní. Přihlášky je možné podávat do 
30. září 2018.
Tenisová škola je určena pro děti ve věku od 4 do 15 let. Vybrat si můžete 
individuální výuku, či skupiny nejvýše do pěti dětí (nebo můžete tréninky 
kombinovat – jednou individuálně, jednou ve skupině). Tréninky se konají 
na vnitřních profesionálních kurtech v hale pod vedením kvalifikovaných 
trenérů a jsou vhodné jak pro děti, které s tenisem teprve začínají, tak i pro 
ty, které hrají závodně a chtějí se zdokonalit. Pro nové zájemce jsou při-
praveny zkušební hodiny s trenérem zdarma.Veškeré informace ochotně 
zodpoví šéftrenér Vítek Ptáček, tel.: 721 948 396
Další výhody:

 Pravidelná kondiční příprava v tělocvičně.
 Možnost využití sauny a whirpoolu v areálu OÁZY včetně sportovních 

masáží.
 Pro všechny naše hráče připravujeme Vánoční tenisový turnaj.

Profesionální tenisová škola Oáza Říčany 

Skupinové nebo individuální tréninky v čase, který Vám bude vyhovovat. 
Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče.

Pro nové zájemce zkušební hodina s trenérem zdarma.
Pro závodní hráče možnost sparingu.

Pravidelná kondiční příprava v tělocvičně.

Možnost využití služeb fyzioterapeutky nebo sauny a vířivky v areálu.
Vánoční turnaj všech našich hráčů a další společenské akce během roku.

Nábor do

Zimní tenisové školy

Kontakt recepce Oáza Říčany
oazaricany@oazaricany.cz                                                             
tel.: 323 601 170

Šéftrenér Vítek Ptáček 
tel.: 721 530 462
ptacek@oazaricany.cz

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO

30.9.2018

kongresové a sportovně relaxační centrum
hotel - restaurace - školicí prostory

www.oazaricany.cz

PŘIHLÁŠKY 
JIŽ NYNÍDIESEL / BENZÍN /

MANUÁL / AUTOMAT

ZA CENU 687 000 KČ!

NA CHODOVCI 2457/1
141 00 PRAHA 4
AUTOPALACE.CZ

Letní škola MAP pro pedagogy 
z mateřských škol aneb výchova 
a vzdělávání ve správním obvodu 
ORP Říčany se v předposledním 

prázdninovém týdnu nesla v duchu 
předškolní diagnostiky. Byla určena pro 
pedagogy mateřských škol z regionu 
a jednalo se o nultý ročník Letní školy, 
která se konala v krásném prostředí 
hotelu Floret v obci Průhonice. 
S organizací pomohli kolegové z MAS 
Dolnobřežanska, za což jim patří velký dík. 

Semináře pod vedením paní Jiřiny Bednářové 
byly okamžitě obsazeny. Jeden den byl zaměřen 
na grafomotoriku předškolních dětí a druhý den 
se paní učitelky věnovaly školní zralosti. Mimo 
teorii se pak účastnice seznámily i s konkrétními 
případy z téměř třicetileté praxe paní Bednářové, 
která je navíc autorkou velkého počtu metodik, 
pracovních listů a metodických materiálů pro 
děti předškolního a školního věku. 
Na jaro 2019 chystáme s paní Bednářovou sé-
rii tří seminářů prohlubujících znalosti našich 
předškolních pedagogů s názvem:
DIAGNOSTIKA A STIMULACE U DĚTÍ 
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

 Více o plánovaných projektových aktivitách 
se dozvíte na našem webu www.map.ricany.
cz, sledujte náš Facebook (MAP v ORP 

Na letním semináři MAP bylo plno! 
Říčany) a žádná akce MAP, které pro vás díky 
dotaci z OP VVV a podpoře města Říčany, 
vám neuteče! 
Pokud máte zájem se do projektu zabývajícím 
se rozvojem a plánem vzdělávání v našem regi-
onu zapojit jako rodiče, pedagogové či jen zá-
jemci o kvalitu vzdělávání dětí, kontaktujte nás 
na map@ricany.cz
Název projektu: ORP Říčany – Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047
/0008643
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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. 

Díky technologii KAMENNÝ KOBEREC.eu  vytvoříte originální podlahu 
v kuchyni, koupelně, v domácím wellnes či na schodištích. Skvěle se hodí   
i do komerčních prostor – jako jsou obchody, kanceláře, autosalony, hote-
ly, vnitřní sauny a bazény, nebo do školek a škol.
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Vybírat můžete z nepřeberného množství barev a kombinací, ať už z říč-
ních nebo mramorových oblázků. Můžete si vybrat kombinaci s dlažbou, 
dřevěnou podlahou nebo mix jednotlivých barev mramoru.
VÝHODY A VLASTNOSTI
KAMENNÝ KOBEREC.eu je navíc jako interiérová podlaha ideální při 
přenosu tepla, hodí se tudíž i na podlahové vytápění. Je vysoce tepelně izo-
lační, odolná proti vodě a vlhkosti a vhodná pro alergiky.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ V INTERIÉRU
Běžná údržba zahrnuje luxování či vytírání kamenného koberce jednou 
týdně. Při větším znečištění doporučujeme čištění parním vysavačem.

KAMENNÝ KOBEREC  
je vhodný i do interiéru

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

POLIKLINIKA COMFORT CARE
Kloknerova 1245/1, Praha 11 (budova MediCentrum Praha)
MHD autobusová zastávka Dědinova
Pro více informací nebo objednání volejte 224 826 573 či 606 064 864 nebo pište na email recepce@comfortcare.cz 

Centrum bolesti zad
Poliklinika Comfort Care – Spolehlivý partner pro vaše zdraví

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY

Poliklinika Comfort Care otevírá od 1. 6. 2018 Centrum 
bolesti zad. Pacientům trpícím obtížemi s bolestí zad 
bude k dispozici vysoce specializovaný tým, složený 
z odborníků Fakultní nemocnice v Motole. Centrum bude 
pokrývat komplexní péči o nemocné s onemocněním
páteře od stanovení diagnózy až po operační léčbu. 

Centrum spolupracuje s rehabilitačními centry a fakultními
nemocnicemi. Pacienti se mohou objednávat sami bez 
doporučení obvodního lékaře. V rámci centra ošetříme 
všechny diagnózy v rámci odborností neurologie, 
neurochirurgie a rehabilitační medicína. Péče je hrazena 
ze zdravotního pojištění.

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY

Vinotéka Pohodička pro vás připravila opět špičkové dobrůtky – nové 
ročníky nejlepších moravských  lahvových vín, nově i francouzská 
vína, 23 druhů stáčených vín, italské stáčené perlivé koktejly Hugo 
a SPRIZ, holandské sýry, domácí paštiky z Němčiček a především 
moravský BURČÁK. 
„Těšit se můžete na výběrový moravský burčák, a to z bílých i červených 
hroznů, specialitou je náš růžový burčák,“ říká majitelka Zuzka Vávrová. 
„Mám pro své zákazníky jen špičkový, technologicky správně vyrobený, 
odkalený burčák, který nám každý druhý den vozí přímo pan vinař.“
Zdraví prospěšný burčák nám zaručí očistu krve i trávícího ústrojí. Staří vi-
naři říkají, že burčáku bychom měli vypít tolik, kolik nám v těle koluje krve! 
Těší se na vás celý tým vinotéky Pohodička!
Během burčákové sezóny (září) otevřeno každý den 
od 10 do 20 hod. Kontakt: Kutnohorská 205, Louňovice
tel.: 776 669 961, více na  www.vinoteka-pohodicka.cz 

Bílý, červený i růžový 
BURČÁK

Letošní 
teplé počasí uspíšilo 

nejen dozrávání moravských vín, 
ale i naše holčička Julinka se narodila 
dříve :). Nyní už spolu organizujeme 
,,burčákovou sezonu 2018“. Společ-

ně moc zdravíme všechny naše 
zákazníky !  

Do kuchyně lze použít jak otevřenou 
strukturu nebo nechat póry uzavřít 
speciálním uzavíracím nátěrem.

Společnost PRESSKAN system, a.s. Prostějov
s pobočkou v Mukařově, se specializuje na systémové

odvádění splaškových vod tlakovou kanalizací. 
Své profesionální služby nabízí jednotlivým stavebníkům, 

firmám i obcím přes 20 let!

Společnost PRESSKAN system, a.s. je zakladatelem 
systémového řešení odvádění splaškových vod tlakovou 

kanalizací v ČR a veškeré své zkušenosti a poznatky vkládá 
do nového výzkumu a zdokonalování technologie.

Tato technologie umožňuje dostat ekologické řešení i do lokalit, 
které by jinak odkanalizovat nešly a její výstavba představuje 

minimální zátěž pro obyvatele obce.

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

Poradíme vám s výstavbou kanalizace
Navštivte nás na veletrhu FOR ARCH Letňany

18. 9. – 22. 9. 2018
Hala 1, stánek F 11

Návštěvníci našeho stánku obdrží malý dárek. 

Společnost PRESSKAN system, a.s.
středisko Mukařov, Kutnohorská 349

Tel.: 323 661 814, 774 130 161
www.presskansystem.cz

Logo CD_SX na vylohu Ricany 2400x400.indd   1 27.07.2018   16:02:07Od ZÁŘÍ 2018 otvíráme v obchodním centru 
MESTEK (I.patro), Masarykovo náměstí 14/10 Říčany, 

obchod s pánskou a dámskou módou značky 
CAMP DAVID and SOCCX.

Značka pánského oblečení CAMP DAVID nabízí mužům  
úplně vše, od spodního prádla, přes doplňky, parfémy,  
outdoorové i městské oblečení, až po obleky. V různých  

cenových relacích a ve skvělé německé kvalitě. 

SOCCX je prémiová německá kvalitní značka pro ženy. Kousky  
z kolekcí SOCCX jsou jedinečné v různých barvách a stylech.  
Sortiment SOCCX nabízí krásnou dámskou módu vhodnou  

pro všechna roční období a různorodé příležitosti. 

Pohodlí, originalita a styl to je CAMP DAVID and SOCCX.

www.BydleniSvojetice.cz
 byty prodej:

  1kk od 2,4 mil. Kč
  2kk od 3,2 mil. Kč
  3kk od 4,2 mil. Kč
 byty pronájem
 nebytové prostory pronájem
 tel. 602 777 214
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 Pomoc, poradenství i možnost práce na zkoušku

Pro lidi, kteří mají invalidní důchod nebo jsou zdravotně 
znevýhodněni, může být i v současné době obtížné sehnat 
práci. Pokud mají navíc např. jen základní vzdělání nebo 
věk nad  50 let, je to ještě obtížnější. Tito lidé pak bývají 
dlouhodobě nezaměstnaní a přestávají si důvěřovat. 
Týká se to i vás?

Pomůžeme vám získat větší sebevědomí a obnovit 
základní pracovní návyky, lépe komunikovat s okolím, 
zdokonalit manuální zručnost i znalosti práce na počítači 
a s mobilním telefonem.

Součástí naší podpory je i práce na zkoušku. 
Umožníme vám poznat a vyzkoušet si nové pracovní 
činnosti a zároveň si přivydělat.

V případě zájmu o dlouhodobější práci vám poradíme, 
jak najít a správně oslovit vhodného zaměstnavatele i sepsat 
životopis a motivační dopis. Můžeme s vámi absolvovat 
jednání s budoucím zaměstnavatelem a v případě potřeby 
vás budeme doprovázet v začátcích nového zaměstnání.

A to vše zdarma. 
Nečekejte a ozvěte se co nejdříve.

Stačí jen zavolat na telefon  727 864 773 nebo vstoupit do 
“Modrých dveří” na adrese: Říčany, ul. Tyrše a Fügnera 105/7. 
Zde se koná většina našich programů.

Více informací si vyžádejte na e-mailu:
petra.stehlikova@modredvere.cz

V “Modrých dveřích” můžete 
využít také psychoterapii, 
krizovou pomoc v obtížné 
situaci, služby klinického 
psychologa i navazující 
sociální služby.

Pokud jste zaměstnavatel 
a chcete nabídnout práci 
někomu se zdravotním 
postižením, rádi vám poradíme 
jaké jsou potřeby a omezení OZP, vysvětlíme důležitost, 
podmínky i výhody jejich zaměstnávání. Kontakt: tel. 727 864 773.
Program je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. 
Hrazeno z projektu CZ. 03.1.48/0.0./0.0./16 068/0007040.

www.modredvere.cz

PŘIJMEME PRACOVNÍKA MONTÁŽE NÁBYTKU
Náplň práce: montáž  nábytkových korpusů, předmontáž kování.

PŘIJMEME PRACOVNÍKA VE VÝROBĚ 
NÁBYTKOVÝCH DÍLCŮ

Náplň práce : výroba a opracování nábytkových dílců.

 Požadavky: Pečlivost a aktivní přístup k práci, manuální zručnost.
 Nabízíme: Pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr. Zajímavé finanční 

ohodnocení.  Příplatky za práci přesčas. Rychlé zaučení do našich pracovních 
postupů. Čisté a příjemné pracovní prostředí. Příspěvek na dopravu. 
Prodlouženou přestávku na oběd.

Místo výkonu práce:
Společnost Nábytek Jiroušek s.r.o., Říčany, Voděradská 2233
V případě zájmu nás kontaktujte na:
 info@nabytekjirousek.eu nebo na tel. 602 219 730

DPS Senior a stacionář Olga Říčany, p. o., 
vyhlašuje výběrové řízení:

SOCIÁLNÍ  PRACOVNÍK/CE
Požadavky:

bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost dle zák. 108/2006 Sb.
Pracoviště: Říčany

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019
Info:  Ing. Iveta Závodská, tel.: 323 604 244-6

Přihlášku a profesní životopis zasílejte do 30. 9. 2018 na adresu: 
DPS Senior a stacionář Olga Říčany, p. o., Komenského nám. 1850, 

251 01 Říčany nebo e-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz
Vhodné uchazeče oslovíme k osobnímu jednání.

Otevřeno: Po - Pá: 12:00 - 21:00                     
                        So - Ne: 11:00 - 21:00AREÁL BOWLING VOJKOV

Tobogan z výšky 7 metrů, 1 200 m3 prolézaček, 
rychlosluzavka 16 m, trampolíny ve výšce 5 m

a další atrakce

tel.:  323 660 231
www.kikiland.cz                                                          

HLEDÁME 

AUTOJEŘÁBNÍKA
STROJNÍKA

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMÍNKY

13. VÝPLATA   
FIREMNÍ AUTO  
DLE DOHODY LZE 

PŘIJMOUT I DŮCHODCE

TEL.: 602 237 410

Od ZÁŘÍ 2018 otvíráme v obchodním centru MESTEK (I.patro), 
Masarykovo náměstí 14/10 Říčany, obchod s pánskou  
a dámskou módou značky CAMP DAVID and SOCCX.

Hledáme
manažerku prodejny 
a asistentku prodeje.

Info na telefonu: 602 423 433

Logo CD_SX na vylohu Ricany 2400x400.indd   1 27.07.2018   16:02:07

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE 
– SOFTWARE

POČÍTAČE
PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC

PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769
251 01 Říčany

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



Společnost 3K značky přijme

STAVBYVEDOUCÍHO
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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, 
manuální zručnost, zodpovědnost, 
ŘP sk. B, výhodou C, T (rozšíření 
hradí zaměstnavatel), praxe 
v pozemních komunikacích 
a zednické zkušenosti vítány.
Výhody: nadstandardní mzdové 
podmínky, stravenky, zvláštní 
odměny, telefon.
Tel.: 739 087 248 
Email:  muller@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

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 800 100 847 nebo 
na tel. 323 602 374, 602 319 542.
www.pohrebnisluzbysommer.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBY
SOMMER

Nabízíme:
bundy, vesty, mikiny
trička Adler (také dámská a dětská)
obuv VM – pracovní a volnočasová
holiny, pláštěnky vč. dětských
bílé pracovní oblečení a obuv
zajištění  remního loga
ši�  na zakázku

PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ ODĚVY A OBUV
Černokostelecká 1, Říčany
Po – Pá   8 – 16.45 h, So  8 – 11 h
Tel.: 737 531 251

Nabízíme:
 bundy, vesty, mikiny
 trička Adler (také dámská a dětská)
 obuv VM – pracovní a volnočasová
holiny, pláštěnky vč. dětských
bílé pracovní oblečení a obuv
 zajištění  remního loga
ši�  na zakázku

PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ ODĚVY A OBUVVY PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ ODĚVY A OBUV
Černokostelecká 1, Říčany
Po – Pá   8 – 16.45 h, So  8 – 11 h
Tel.: 737 531 251

(u restaurace Sport)

ING. IVANA MALÁ
daňový poradce, certifikovaný účetní

 DAŇOVÁ EVIDENCE – PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
 VEŠKERÉ DANĚ – PŘIZNÁNÍ 
 MZDY, PERSONALISTIKA
 ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH 
 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ – PRO STÁLÉ KLIENTY ZDARMA

    NAJDETE NÁS: 
 Zelená 248, 251 62 Mukařov, tel.: 602 242 663
 Dělnická 12, 170 00 Praha 7, tel.: 602 400 746 
 E-mail: info@maledane.cz,  www.maledane.cz

DOMOV PRO SENIORY 
V MUKAŘOVĚ HLEDÁ 

PEČOVATELKY. 
SMĚNNÝ PROVOZ, DENNÍ 

I NOČNÍ. KURZ NENÍ 
PODMÍNKOU, ZAUČÍME.

 INFO NA TEL.: 737 282 812.

Základní škola a Mateřská škola 
Senohraby 

přijme kuchaře
 na celý úvazek. 

Požadujeme vyučení v oboru 
a praxi. Nástup od 1. 9. 2018.

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

LEŠENÍ – MONTÁŽ 
TRUBKOVÉHO LEŠENÍ

Tel.: 737 657 323
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kamenictvijordan@seznam.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

 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

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

RODINNÉ
MALÍŘSTVÍ 

& LAKÝRNICTVÍ

Tel.: 774 818 460
maliri.valenta@seznam
Realizujeme velké i malé 
zakázky, čistota a profe-

sionalita při práci je u nás 
samozřejmos� .

www.malirirodina.cz

Restaurace	a	penzion	
U	Sapíků	Klokočná

přijme
SERVÍRKY	/	ČÍŠNÍKY	
(i	bez	vyučení	v	oboru,	zaučíme)
HLEDÁME	I	BRIGÁDNÍKY	

NA	VÍKENDY
KUCHAŘE	

(se	zájmem	o	profesi)
Požadujeme	smysl	pro	

pořádek	a	čistotu,	milý	přístup	
k	zákazníkovi,	dochvilnost.
email:	hotel@klokocna.cz

739	495	793

PNEUSERVISNÍ SLU�BY NA PO KÁNÍ, PORADENSTVÍ
OSOBNÍ NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA
USKLADN NÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK

I�T NÍ INTERIÉR  VOZIDEL
DOPL KOVÝ PRODEJ

KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY
KUTNOHORSKÁ 24 (u nám stí)

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

www.tomicpneu.cz

NEZAPOMEŇTE NA ZIMNÍ OBDOBÍ!

ŘEŠTE OBUTÍ SVÉHO VOZU 

S PŘEDSTIHEM – ŠETŘTE SVŮJ ČAS

Mrazírny POLAR – česká 
společnost se sídlem U Cihelny, 

Kostelec nad Černými lesy, 
hledá do svého kolektivu 

pracovníky na pozici

SKLADNÍK
 POŽADUJEME:

    spolehlivost, chuť pracovat, řidičský průkaz na VZV výhodou 
    – případně firma zajistí proškolení, trestní bezúhonnost

 NABÍZÍME:
    mzda od 26 000  Kč, podíly na výsledku hospodaření firmy, 
    25 dní dovolené, stravenky, práce v českém kolektivu,   
   práce na směny, víkendy volné.

 Bližší informace:  Tomáš Haviár, email: tomas.haviar@polar-cz.eu
    tel. 724 319 952

 ÚDRŽBA ZAHRAD PO LÉTĚ
 VERTIKUTACE TRÁVNÍKŮ
 STŘIH ŽIVÝCH PLOTŮ 
 RIZIKOVÉ KÁCENÍ

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
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NÁSTUP IHNED
různé pozice - výhodné podmínky 

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

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

NUTRIČNÍ AMBULANCE 
pro d��  od 3 do 18 let 
s nadváhou a obezitou 

Ordinační hodiny –  Říčany 
ÚT a ST: 8.00 – 15.00 

Konzultace na tel.objednání.
Bc. Miroslava Tichá 

323 619 127
Jaroslava Petříčková, Dis. 

323 619 105 
nutricni@olivovna.cz

www.olivovna.cz

Říčany přijme 

PSYCHOLOGA 
ve zdravotnictví/kl. 
na zkrácený úvazek,

min. 0,6 (3x v týdnu).
Individuální terapie d�� , 

krizová intervence, přednášky,
diagnos� ka, poradenství. 

Možnost ubytování. 

602 627 741
personal@olivovna.cz

www.olivovna.cz

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA
v Říčanech přijme 

FYZIOTERAPEUTA
Možnost ubytování. 

602 627 741
personal@olivovna.cz

www.olivovna.cz

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

Kurz základní poslušnosti pro všechna plemena psů i bez PP
na cvičišti Strašín probíhá od 9. 9. 2018. 

Info : Kosanová 733 676 172

777 035 666

VÝMĚNA SKEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČENÍ VOZU 

ZDARMA

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

210x100x5
2730

Prodej 
palivového dřeva

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

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

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

vhodné k topení pro svoji vysokou výhřevnost. 

Přijmeme truhláře  
na ŽL nebo brigádu.

Provozovna ve Zvánovicích.
Mobil: 603 203 559

www.TruhlarnaProchazka.cz
truhlarstvi.prochazka@gmail.com
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210x100x5
2730

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.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.

akční ceny

distributor elektronických součástek  
se sídlem v Říčanech

nabízí volné pracovní pozice:

PRODUKTOVÝ/PRODEJNÍ MANAŽER
MANIPULANT/FAKTURANT

Kontaktní tel.: 

606 743 072

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

BETONÁRNA  
KOZOJEDY

VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem
s dosahem 30 m

Tel.: 602 260 059
www.ms-lednacek.cz 

Tel.: 720 332 030

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

Centrum pro seniory v Mlékovicích 
u Toušic přijme 

  zdravotní 
i praktické sestry

Nabízíme náborový příspěvek,
nadstandardní platové podmínky, pracovní 
poměr na dobu neurčitou, VPP i DPP.
Kontakt: Ing. Renata Prokešová, Tel.: 777 186 918, 
email.: renata.prokesova@clementas.cz

 Více na www.clementas.cz

Prodej ochutnávkových kupónů,na které bude možné ochutnat více druhů zvěřinových jídel!

PARTNEŘI AKCE:
AGROFERT, a.s.
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., 
Československý svaz kuchařů, 
Středočeský kraj, Klasa, ICZ, 
Bohemia Karlovy Vary, Druckvo,
časopis Myslivost, Country radio, 
Fuchs Oil, ZD Bulhary, JOKOMA Všetice

VAŘÍME S KLASOU
Vaření přímo u podia. Mistr Jaroslav Sapík 
a kuchaři z Československého svazu ku-

chařů budou připravovat zvěřinové pochoutky 
s použitím kvalitních surovin značky Klasa

MS Světice, Českomoravská myslivecká jednota, redakce časopisu Myslivost, 
Československý svaz kuchařů v Praze a restaurant U Sapíků v Klokočné pořádají 

pod záštitou premiéra Andreje Babiše
ve spolupráci s HALALI, všeobecnou pojišťovnou, a.s., OMS Praha - venkov, z.s., Středočeským krajem, 

ICZ, a.s., Druckvo, Fuchs Oil, Country radiem, ZD Bulhary, JOKOMA Všetice,  
porcelánkou Bohemia Karlovy Vary, Pekařstvím Frydrych, Letňanským pekařstvím Oheim, 

Zahradním centrem Neumann a HS Jirny, MS Tisovec a honitbami Vidim - Meilvang, s.r.o., Vladař a NH Car

v sobotu dne 15. 9. 2018 od 10.00 na návsi v Klokočné (o. Praha-východ)

XI. SVATOHUBERTSKÉ KULINÁŘSKÉ SLAVNOSTI

PŘIVÍTÁME DROBNÉ PRODEJCE A VÝROBCE!
PRONÁJEM MÍSTA NA STÁNKY BEZPLATNĚ!

OBJEDNÁVKA STÁNKŮ:
Jana Fajmonová, 777 327 532, fajmonova@seznam.cz 
Restaurant U Sapíků, 323 641186, hotel@klokocna.cz

PROGRAM
10.00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
      s mysliveckým průvodem
10.20 hod. PROMLUVA u kapličky sv. Huberta
10.30 hod. BESEDA s Naďou Konvalinkovou
11.00 hod. KONCERT Karla Vágnera 
11.30 hod. Ukázka VÁBENÍ zvěře
12.00 hod. SOKOLNÍCI
      statické i letové ukázky
12.30 hod. SOUTĚŽ v poznávání 
    zvěřinových klobás
13.00 hod. KONCERT Marcela Zmožka
13.15 hod. VYHLÁŠENÍ
    nejlepších čtenářských receptů
13.30 hod. VÝBĚR a BROUŠENÍ

  nejen loveckého nože
14.00 hod. LOSOVÁNÍ tomboly
      a soutěže KLASA
14.30 hod. Ukončení programu na pódiu

PO CELÝ DEN:

Nabídka zvěřinových pokrmů ve stáncích, 

ochutnávka zvěřinových specialit a kvalitních 

vín, prodej koření, mysliveckých klobás, 

prezentace výrobků značky Klasa, nabídka 

mysliveckých potřeb a doplňků, prodej vábniček, 

nožů, mysliveckých odznaků, knih, kuchařek a 

kalendářů, SOUTĚŽE PRO DĚTI.

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 

A MYSLIVECKÝ DEN 

OMS ČMMJ PRAHA-VENKOV

VIP HOSTÉ PROGRAMU 

herečka Naďa Konvalinková, 

Marcel Zmožek, Karel Vágner

PO CELÝ DENDECHOVÁ MUZIKA CIMBÁLOVÁ KAPELA

M

PARTNEŘI AKCE:
AGROFERT, a.s.
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., 
Československý svaz kuchařů, 
Středočeský kraj, Klasa, ICZ, 
Bohemia Karlovy Vary, Druckvo,
časopis Myslivost, Country radio, 
Fuchs Oil, ZD Bulhary, JOKOMA Všetice

OPRAVY AUTOMATICKÝCH 
PRAČEK  zn. Whirlpool, Ignis, 

Philco atd.  
Spolehlivost, rychlé jednání. 

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

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
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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
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V outletu s víny na adrese Modletice 78
na vás čeká více než 400 druhů vín z celého 
světa. Přijďte si vybrat, těšíme se na vás.

Skvělá vína 
za super ceny

AKČNÍ NABÍDKA
PLATÍ OD 1. 9. DO 29. 9. 2018

ZONIN CLASS. 
PINOT GRIGIO 0,75l

Suché, bílé víno.
Odrůda: Pinot Grigio
Země: Itálie

VÍNO MĚSÍCE

PIERRE BRÉVIN 
ROSÉ D‘ANJOU 0,75l

Polosuché, růžové víno                                                              
Odrůda: 70% Grolleau, 
30% Cabernet Franc

Země: Francie – Loire

PRIMITIVO 
DI  MANDURIA 365 0,75l

Suché, červené víno.
Odrůda: 100% Primitivo 

di Manduria
Země: Itálie

VILLA ITALIA  
PROSECCO  FRIZZANTE 0,75l

Šumivé víno –  Prosecco. 
Odrůda: 100% Glera 

Země: Itálie

JP. CHENET SPARKLING 
ICE  EDITION 0,75l

Šumivé víno - bílé,  polosuché.
Odrůda: Chardonnay

Země: Francie

 ceny jsou uvedeny 
bez DPH za 1ks

* cena včetně DPH

139,66Kč

*169Kč

138,84Kč

*168Kč

140,42Kč

*169,90Kč

379,34Kč

*459Kč

154,55Kč

*187Kč

82,56Kč

*99,90Kč

82,60Kč

*99,90Kč

99Kč

*119,79Kč

239Kč

*289,19Kč

96Kč

*116,16Kč


