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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

 Sportovně kulturní centrum v Ondřejově každoročně představuje 
zajímavé a úspěšné taneční soubory. Pravidelně jezdí do SKC uzná-
vaný soubor Bohemia balet, v minulém roce zavítalo do Ondřejova 
Taneční studio Impuls, které potěšilo všechny milovníky moderního 
a scénického tance. Představení bylo vyprodáno a plný sál diváků 
zažil úžasnou atmosféru a vysoupení  plné energie. Velký potlesk si 
vysloužila například choreografie na chůdách. Taneční studio Impuls 
do SKC přijede i letos –  a to v sobotu 24. listopadu. Nenechte si tento 
výjimečný zážitek ujít.
Taneční studio Impuls, založené v roce 1975 Josefem Prouzou v Mnichově 

Hradišti a o dva roky později přesunuté do Prahy, se zaměřuje především 

na současný moderní a scénický tanec. Během let získal Impuls mnoho 

ocenění na přehlídkách a na tanečních festivalech, zúčastnil se řady tele-

vizních show a filmových natáčení, z nichž nejvýraznější je účast tanečníků 

v českém rokenrolovém muzikálu Šakalí léta. Velký úspěch měly i choreo-

grafie dlouholetého šéfa Impulsu Josefa Prouzy. V průběhu let se vedení 

souboru postupně ujímají i bývalí tanečníci a tanečnice Impulsu, kteří 

přinášejí do činnosti i choreografií nové „impulsy“. Jak se to daří Radkovi 

Lüftnerovi a Běle Dobiášové, kteří představí i nový pohybový rejstřík, pes-

trou škálu stylů a rozmanitost choreografií, se mohou diváci přesvědčit na 

celovečerním představení v SKC v Ondřejově.

Předprodej vstupenek bude jako vždy v Cukrárně svatého Ondřeje na 
náměstí od 1. října, případně on-line na stránkách centra 
www.skcvondrejove.cz. 

Taneční studio Impuls
představí moderní choreografie 
v SKC v Ondřejově

Bratři Malinové – Luboš, Pavel a Josef se sešli spolu s dalším náchod-
ským rodákem  Pavlem Peroutkou v hudebním projektu, který u nás 
nemá obdoby. Malina Brothers jsou v tuzemsku považováni za špičku 
žánrů bluegrass, folk a country. Mají za sebou řadu úspěšných kon-
certů v USA, natočili dvě CD a právě představují nové album, na které 
přijala pozvání zpěvačka česko-španělského původu Kateřina García. 
Jejich vystoupení sklízí úspěchy po celé republice, takže si koncert v 
Ondřejově 19. října rozhodně nenechte ujít.  

Máte radost z nové desky?
 Ano, samozřejmě, jako i z každé předchozí. Ta poslední se liší tím, že jsme 

ji natočili společně se zpěvačkou Kateřinou García u ní na chalupě. 

Jak se zrodila spolupráce se zpěvačkou Kateřinou García?
S Katkou spolupracuje Luboš už řadu let, jednou jsme hráli v Praze v Rika-

tádu a Katka tam tehdy byla a zalíbili jsme se jí – tedy naše muzika.  A v té 

době jsme už začali přemýšlet o spolupráci. Mezi tím jsme ještě stihli na-

točit desku s Charlie McCoyem. S Katkou jsme pak vystoupili na strážnic-

kém Slunci a v Náměšti nad Oslavou. Tam se také poprvé začal formovat 

materiál na naši novou desku, kterou jsme nahráli vloni na podzim.

Velký úspěch mělo vaše společné vystoupení s Plzeňskou filharmonií. 
Návštěvníci byli nadšeni.
Však my také. Za tímto projektem stojí náš dlouholetý kamarád Martin 

Čurda Juřík, který nás dal dohromady s hudebním skladatelem a aranžé-

rem Plzeňské filharmonie Tomášem Ille. Pak už následoval klasický rutinní 

postup – první setkání s Tomášem, povídání o projektu, širší výběr reperto-

áru, užší výběr repertoáru, rozepisování a aranžování skladeb pro orchestr 

a nakonec odjezd do Plzně, zkouška s filharmonií a druhý den koncert v 

Měšťanské besedě. Byl to opravdu zážitek a doufáme, že si ho ještě někdy 

zopakujeme.  

Malina Brothers 
představují špičku bluegrass, 
folku a country

Být nováčkem na místní obchodní scéně ještě 
neznamená být bez zkušeností, zázemí a 
praxe ve svém oboru. To je i případ nedávno 
otevřeného Paláce krbů na Černokostelecké 
ulici v Říčanech. Jeho majitelka, Ing. Jana 
Zelenková, má problematiku topení, krbů, 
kamen a dalších záležitostí s tím spojených 
takříkajíc v krvi.

„Práce s lidmi a pro lidi mne baví. Mám ráda 

viditelné výsledky, spokojené zákazníky, funkč-

ní předměty, designové prvky… A když k tomu 

přidáte absolvování stavební fakulty ČVUT se 

zaměřením na vytápění budov, je to už jen krů-

ček od říčanského Paláce krbů,“ vysvětluje hned 

v úvodu paní Zelenková. 

Tak přímočará však ta cesta nebyla. Mnozí si ješ-

tě Janu Zelenkovou pamatují jako starostu obce 

Kamenice, pak však následoval několikaletý po-

byt v zahraniční a s ním přibyly také nové zkuše-

nosti v oboru a nakonec rozhodnutí osamostat-

nit se v podnikání. Volba padla jednoznačně na 

krby a kamna – elektrické, plynové, na dřevo, 

pelety i na bio-ethanol, na interiérové i venkovní. 

Krby jako součást života aneb 
vítejte v Paláci krbů!

A proč právě Říčany? „Jsem tady vlastně doma, 

znám zdejší region a dobrá poloha nedaleko Pra-

hy mluví jasně pro Říčany. Prostory jsme účelně 

zrekonstruovali, jsme výhradními dovozci a zá-

jemci tak pod jednou střechou najdou největší 

výběr krbů, resp. ukázky všech typů námi nabí-

zených krbů a kamen renomovaných výrobců. 

Nabízíme krby pro domy, chaty, restaurace, krby 

účelné i plně designové. Každý si u nás může vy-

brat ten svůj ideál.“

Jak jsme se přesvědčili, Palác krbů se neomezuje 

pouze na samotný prodej. Zájemci zde nacházejí 

inspiraci, znalosti a zkušenosti paní Zelenkové 

již mnohým pomohly v konečném rozhodování, 

a společnost zajišťuje také montáž, servis, od-

borné poradenství a nabízí spolupráci s osvěd-

čenými topenářskými a plynařskými firmami či 

architekty.

Výhradní dovozce značky FABER a  
Safretti a autorizovaný prodejce značek 

Bio-Blaze, Osburn a Dovre.

PALÁC krbů – Černokostelecká 65/13, Říčany
tel.: 703 600 020, www.palac-krbu.cz

PARKOVIŠTE pro zákazníky je umístěno za 
budovou, vjezd přes stavebniny.

Otevírací doba: Po, St, Čt  9-12 a 12.30-17 h
So  9-12 h, Út a Pá po tel. domluvě.

Zveme vás v sobotu 27. října od 16 hod. 
na zámecký Halloween. Pohádková 

akce je určena pro všechny děti, které 
se nebojí čarodějnic, čertů, upírů 
a duchů. Děti, převlékněte se za vaše 
oblíbené strašidélko a zúčastněte se 

módní přehlídky a diskotéky strašidel! 
Těšit se můžete na lampionový průvod 

parkem, dětskou diskotéku v maskách, módní 
přehlídku masek – ty nejlepší budou odměněny. Nebude  
chybět dlabání dýní (přineste si svoji nebo je možnost 
zakoupení na místě). Nejkrásnější dýně bude odměněna. 

Nedělní rodinné odědy
V restauraci Kouzelná zahrada 

vám připravíme „Nedělní rodinný 

oběd“, na kterém si můžete po-

chutnat v kterýkoliv den v týdnu. 

Ušetříte spoustu času a starostí!

Nabídku rodinných obědů najde-

te na webu. Menu je určeno pro  

4 osoby. Co nesníte, vám rádi za-

balíme s sebou. NUTNÁ VŽDY

REZERVACE 3 DNY PŘEDEM

Nenechte si ujít naše 
gastronomické akce

 Speciality ze zvěřiny  2.– 16. 10.

HALLOWEEN na zámku Berchtold

 Dýňové speciality  24.– 30. 10.

 Svatomartinská husa 2.– 15. 11.

 Víkend steaků  16. – 18. 11.

REZERVACE: tel.: 313 039 747, 

email: kouzelnazahrada

@zamekberchtold.cz

Přijďte si zahrát tenis nebo golf
I v zimních měsících u nás můžete 

v nafukovací hale na dvou kurtech 

trénovat tenis a v budově areálu 

využít profesionální golfový tre-

nažér. Ceník najdete na našem 

webu. Rezervujte si včas volné 

hodiny v  klubové recepci  nebo na 

tel.:  323 665 445,  736 757 577.
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Máte zájem přejít k Allstar Net?
Stačí zavolat a my vám nabídneme 

nejvhodnější možnost připojení 

ve vaší lokalitě. V případě bezdrá-

tového připojení našim klientům 

instalujeme zdarma nejmodernější 

přijímače a poté neustále kontrolu-

jeme kvalitu připojení.

Internet s plně zálohovanou sítí
Naše know-how je znalost pro-

středí (bydlíme zde a jsme vašimi 

sousedy), zkušenosti a profesio-

nalita techniků a přístup k nejmo-

dernějším technologiím. Do každé 

vesnice máme přivedeny alespoň 

dvě nezávislé linky pro maximální 

spolehlivost naší sítě.

V optické síti je budoucnost
A proto se snažíme ji co nejvíce 

rozšířit, zejména tam, kde se nám 

daří dobře komunikovat s místní 

samosprávou. Investice do optiky 

je vysoká, návratnost je v řádu 15-

20 let, proto si vybíráme místa, kde 

radnice naši myšlenku bere za svou 

a chce, stejně jako my, zajistit lidem 

technologicky nejvyspělejší způsob 

připojení k internetu. Rádi uzavře-

me spolupráci s dalšími obcemi 

nebo developery. Budujete novou 

lokalitu k bydlení? Síťujete nové 

parcely nebo vytváříte inženýrské 

sítě? Kontaktujte nás – věříme, že 

máme co nabídnout.

Allstar Net zrychluje a zkvalitňuje síť v našem kraji
Společnost Allstar Net, která poskytuje kvalitní internetové 
připojení přes bezdrátové i kabelové technologie, svou síť 
neustále rozšiřuje a zkvalitňuje. „Sázíme na nejmodernější 
technologie, díky kterým umíme v naší oblasti Prahy-Východ 
nabídnout  rychlosti až do 10 Gbps, tedy 10 000 Mbps. O naše 
klienty neustále pečujeme. Instalací připojení to pro nás nekončí. 
Samozřejmostí je neustálý monitoring sítě a servis. Naši technici 
zde žijí, síť stavěli poctivě, protože ji sami využívají ve svých 
domovech. Těší nás, že počet našich klientů neustále roste,“ 
vysvětluje majitel Zdeněk Polách.

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

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

Email: info@allstarnet.cz

www.allstarnet.cz

 Společnost Allstar Net zajišťuje stabilitu sítě záložním napájením 
vysílačů, díky čemuž se klientů obvykle nedotknou výpadky elektřiny. 

 Společnost Allstar Net využívá napojení z páteřní sítě o kapacitě 
stovek gigabitů.  Oblast Ladova kraje obsluhuje pět optických vstupů 
– přípojek do center internetu v Praze. 
Jen pro představu – většina firem, které zde působí, má pro toto úze-
mí k dispozici pouze jeden vstup. 

Nová mobilní aplikace 
PID Lítačka 

Od srpna je cestujícím 
v Praze a Středočes-
kém kraji k dispo-
zici nový regionální 
dopravní systém PID 
Lítačka, který mimo 
jiné přinesl novinku 
v podobě stejnojmenné 
mobilní aplikace pro 
nákup krátkodobého 
jízdného.

Aplikace umožňuje vyhledat dopravní spojení podle vaší polohy a dopo-

ručí nejlevnější jízdenku. Zaplacení jízdenky pak probíhá pomocí nahrané 

platební karty nebo služby Masterpass a jízdenka je aktivní do dvou minut 

od zakoupení. Oproti SMS jízdenkám, které zůstávají v platnosti, poskytu-

je mobilní aplikace ještě jednu zásadní výhodu - jízdenka zakoupená přes 

mobilní aplikaci je platná ve všech pásmech PID, tedy i v integrovaných 

částech Středočeského kraje, včetně vlaků ČD. Pokud cestující nevlastní 

In Kartu ČD a chce cestovat po Praze a Středočeském kraji vlakem, nemu-

sí si pořizovat fyzickou jízdenku, stačí mu koupit si jízdenku přes mobilní 

aplikaci. 

Váš průvodce veřejnou dopravou
Aplikace také umožňuje zobrazit přehled parkovišť P+R a jejich aktuální 

obsazenost. Další funkcí je možnost nakoupit až deset jízdenek najednou 

a aktivovat je dle potřeby nebo je přeposlat jiným uživatelům. Aplikace je 

zdarma ke stažení v App Store a Google Play. 

Více informací na pid.litacka.cz/aplikace.

Vánoční cukroví 
jako od maminky
V Cukrárně Srbín si již nyní můžete objednat skvělé vánoční 
cukroví. Míša Jandová pro vás upeče směs různých druhů 
podle rodinných osvědčených receptů.

Marokánky 
se připravují 

z kvalitních ořechů 
a pravé belgické 

čokolády

Opět se můžete těšit na linecké, kokosky, vanilkové rohlíčky, vosí hnízda, 

krémem plněné „ořechy“, Išlské dortíčky a nebudou chybět ani vyhláše-

né marokánky. Cukroví je připravováno z másla, ořechů a pravé belgické 

čokolády. V Cukrárně Srbín se nepoužívá cukrářská 

poleva, která je sice levnější, ale na rozdíl od pravé 

čokolády obsahuje ztužené tuky.

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

Neváhejte 
a objednávejte 

vánoční cukroví do 
20. listopadu! 

Letní prázdniny jsou už dávno za námi a vánoční čas se pomalu 
blíží. Děti jistě začínají přemýšlet, co by rády na Vánoce našly pod 
stromečkem. Výběr správného dárku není jednoduchý, ale jednu 
jistotu přece jenom máte – LEGO potěší 99,9 % dětí.  

Zavítejte i se svými dětmi do naší prodejny Speciálka Lega v Říčanech, 

kde můžete vybírat z nejširšího sortimentu stavebnic. Děti si mohou vše 

prohlédnout a rozhodnout se, o jakou sadu si napíší pod stromeček.  V pro-

dejně také vystavujeme některé sady již sestavené.  Nebo si u nás můžete 

vyzvednout  krásný LEGO katalog, kde najdete spoustu inspirace. S výbě-

rem vám rády pomohou naše prodavačky. 

Na vánoční čas jsme se již připravili a naskladnili velkou řadu stavebnic v 

dostatečném počtu. Mezi nejoblíbenější série bude jistě patřit LEGO City, 

kde hlavním hitem jsou  zbrusu nové osobní a nákladní vlaky – nebo hrdi-

nové zkoumající v arktickém ledu zamrzlé pravěké živočichy. Pro holčičky 

je jistotou LEGO Friends. Mezi nejpopulárnější sety se řadí Mia a její kara-

van nebo Dům přátelství. Abychom nezapomněli na ty nejmenší –  v LEGO 

DUPLO se můžete těšit na nové vlaky s novou funkcí. Vláček reaguje na 

akční kostky, které se vloží do kolejí. Když vláček místo přejede, tak změní 

směr, zastaví, zatroubí... Tato vychytávka jistě přinese novou zábavu.

Chcete dětem zpříjemnit čekání na Vánoce? Od října máme v nabídce nové 

adventní kalendáře, kde v každém okénku místo čokolády objevíte vždycky 

něco na sestavení.

Připomínáme, že veškerý sortiment najdete na eshopu  na www.specialka-

lega.cz. V předvánočním čase jistě oceníte možnost, zarezervovat si zboží 

na eshopu a poté si ho v klidu vyzvednout na prodejně bez strachu, jestli 

vám jeden z posledních kusů někdo nevyfoukl.

Nejoblíbenější dárek pod stromeček?
Přece LEGO stavebnice

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
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HOBBYTEC vše pro dům a zahradu

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)

Pane Zelený, co jsou to vlastně 
SIP panely?
SIP panely (Structural Insulated 

Panels) neboli konstrukční izolač-

ní panely jsou moderní materiály, 

můžeme je nazvat i materiálem 21. 

století. Dovolím si zabrousit lehce 

do historie. Stavební technologie 

ze SIP panelů byla vyvinuta a po-

prvé použita před 60 lety v USA 

architektem Aldenem B. Dowem, 

který panely poprvé použil pro by-

tovou výstavbu domů. Je to univer-

zální systém pro řešení konstrukcí 

stěn, stropů, střech u různých typů 

staveb. 

Panel se skládá ze dvou OSB desek 

a izolační výplně tzv. jádra ze sta-

bilizovaného samozhášivého poly-

styrenu EPS. Má výborné tepelně 

izolační vlastnosti. Můžeme jej 

variabilně, ale přitom velmi jedno-

duše, používat. Zajímavé je, že ve 

všech fázích stavby je systém šetrný 

k životnímu prostředí. 

Domy postavené z těchto panelů 

jsou pevné a odolávají různým vli-

vům (seismická činnost, tornáda). 

Odolnost proti zemětřesení a tor-

nádům byla prokázána v Japonsku 

a USA.

Co vás vůbec přivedlo k myšlence 
vlastní výroby ze SIP panelů?
Vlastní výrobu jsem neplánoval. 

Na začátku celého projektu výstav-

by byla dohoda s výrobcem pane-

lů, že Hobbytec zajistí obchodní 

stránku věci a výrobce vše ostatní. 

Hned při první realizaci v polovině 

loňského roku jsme zjistili, že se 

tato cesta nejeví zrovna nejlepší. 

Výrobce neplnil smluvené termíny, 

rozsah ani kvalita nebyla taková, ja-

kou jsme očekávali. V té době jsem 

byl před rozhodnutím, zda celý pro-

jekt ukončit nebo jít svou vlastní 

cestou. Rozhodl jsem se v projektu 

pokračovat a našli jsme českého 

výrobce. Spolupráce funguje do-

dnes. Protože chceme i nadále růst, 

uvědomil jsem si, že nemůžeme být  

v takovém měřítku závislí na jed-

nom dodavateli. Proto jsem zahájil 

spuštění vlastní výroby.

Je výroba SIP panelů náročná?
Obecně jako u každé výroby je  

i zde nutné dodržet technologický 

postup a hlavně používat kvalitní 

materiály. Pro vlastní výrobu je po-

třeba mít k dispozici jak prostory 

pro výrobní linku, tak i smluvně za-

jištěné dodávky materiálu. 

Je potřeba pro výrobu nějaká 
certifikace?
Abychom zákazníkům garanto-

vali vysokou kvalitu panelu, zahá-

jili jsme proces certifikace výroby  

u výzkumného a vývojového ústa-

vu dřevařského v Praze.  Cílem je 

Certifikace výrobků a posouzení 

shody pro český trh (nařízení vlády  

č. 163/2002 Sb.). Při certifika-

ci probíhá kontrola technologie, 

školení pracovníků a kontroluje se 

způsob třídění řeziva. 

Co všechno můžeme ze SIP 
panelů postavit?
SIP panely nabízí široké spektrum 

možností s ohledem na kreativní 

požadavky a různé architektonic-

ky zajímavé projekty. Od bytových 

domů po rodinné domy různých 

velikostí, přes různé podnikatelské 

objekty, školy až po ty nejmenší 

stavby jako např. chaty, garáže, 

zahradní domky, ale třeba i drobné 

stavby jako jsou zateplené boudy 

pro psy.

Jak dlouho trvá výstavba domů?
Pokud je vše řádně připraveno, vý-

stavba trvá 5–8 týdnů od zahájení 

až po samotné předání klíčů zákaz-

níkovi.

Jaká je životnost staveb?
Troufám si říci, že dřevostavby 

vydrží to samé, co je očekáváno 

od zděného domu. Dřevostavby 

se dokonce v čase chovají lépe než 

zděné domy. V případě zasažení 

živelnými pohromami domy posta-

vené ze SIP panelů zůstávají téměř 

bez poškození. Toto je dáno právě 

konstrukcí panelu, kdy ani v pří-

padě extrémního zatížení nedojde  

k deformaci.

Jaké jsou izolační vlastnosti?
Konstrukční izolační panely za-

jišťují vynikající tepelně izolační 

a protipožární vlastnosti. A také 

nabízejí výhody prefabrikátu, čímž 

zaručují nejen kvalitu, ale také jed-

noduchou a rychlou montáž v sou-

ladu s nejnáročnějšími technickými 

předpisy. Výsledkem je úspora na 

energiích.

Kolik staveb ročně realizujete?
Aktuálně každý měsíc stavíme  

v průměru 4 domy, přičemž vždy 

dva první domy začínáme stavět 

a dva jsou ve fázi dokončovací. 

Naše aktuální kapacita je limito-

vána lidskými kapacitami. Ročně 

postavíme maximálně 40 domů,  

a to zejména v rámci Středočeské-

ho kraje.

Co a kde stavíte aktuálně?
Právě dokončujeme rodinný dům 

ve Vrchlabí a v Praze-Chuchli. 

Nově začínáme s výstavbou rodin-

ného domu v Chebu a také máme 

rozestavěný dům v Kácově. Minulý 

měsíc jsme dokončili výstavbu ma-

teřské školy v Brně a před několika 

týdny byla dokončena stavba ro-

dinného domu v Rakousku u jezera 

Neusiedler See.

Zmínil jste se, že vaše aktuální 
kapacita výstavby je limitována 
lidskými kapacitami. Znamená 
to, že u vás mohou lidé najít práci 
i v tomto segmentu?
Ano, přesně tak. Tím, že dochází k 

neustálému rozvoji naší firmy, jsme 

schopni poskytnout pracovní pří-

ležitost stále širšímu spektru lidí. 

Neustále přijímáme nové pracovní-

ky, a to nejen v obchodní činnosti,  

v oblasti montáží a stavební dělní-

ky, nyní aktuálně hledáme pracov-

níky pro oblast výroby SIP panelů  

a hliníkových pergol.

S panem Miroslavem Zeleným, majitelem rodinné firmy 
Hobbytec, která se prodejem výrobků určených pro 
dům a zahradu zabývá od roku 2012, jsme si již povídali 
několikrát.
Zajímala nás historie firmy, nahlédnutí do jejího zákulisí, 
ale i soukromí úspěšného podnikatele. Povídali jsme si 
o čerstvě zahájené vlastní výrobě pergol a zimních zahrad 
z hliníku. Firma Hobbytec se opravdu  rychle rozrůstá 
a rozvíjí, další projekt pana Zeleného na sebe nenechal 
dlouho čekat – zahájení vlastní výroby SIP panelů. 

Přijme
Pracovníka ve výrobě
 Montáž rodinných domů

společnost se sídlem v Tehovci u Říčan

- Měsíční plat 30.000 Kč čistého

- Manuální práci v české firmě

- Práci ve výrobě v Tehovci u Říčan

- Zajímavou práci v dobrém kolektivu

Pro více informací volejte pana Bartoše:
Svůj životopis posílejte na adresu:

776 486 478
bartos@hobbytec.cz

- Manuální zručnost

- Spolehlivost a samostatnost

- Pečlivost, dotahování věcí do konce

Co nabízíme?

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

Poprvé jsem se setkala s ředitelem Ulfem Hoppenau z hudební 
školy v Borkenu v roce 2014, shodou okolností v příjemném 
prostředí a u dobré kávy. Tenkrát mne napadlo, že tímto 
setkáním vzniká něco nového, přínosného, a že my i naše školy si 
budeme rozumět. O čtyři roky později musím konstatovat, že můj 
předpoklad byl zcela správný.

Důkazem je i letošní akce JAZZ JAM 2018, uskutečněná na konci srpna 

v krásném prostředí zahrady Olivovy dětské léčebny v Říčanech. To, že se 

tato a podobné akce (i se zahraniční účastí) mohou konat, je zásluhou nejen 

samotných účinkujících, dětí a rodičů, pedagogů, ale také organizátorů, 

dobrovolníků a institucí, bez jejichž podpory a záštity se neobejdeme.

Poděkování v tomto případě tedy náleží:

• všem dětem, které na JAZZ JAMU vystoupily, i když probíhaly ještě po-

slední prázdninové dny,

• všem pedagogům za přípravu akce, 

• rodičům za pochopení a za pomoc s organizací a ubytováním,

• Olivově dětské léčebně za možnost uspořádat tuto akci v krásných pro-

storách léčebny,

• městu Říčany a Fondu česko-německé budoucnosti za finanční zajištění 

celé akce.

Děkujeme a těšíme se na další ročník JAZZ JAMu, a to v roce 2019!
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Ohlédnutí za říčanským 
JAZZ JAMem 2018

Bonavita, Vidovice/Dobrá vláknina 
– cereální snídaně

 Regionální značku vlastní BONAVITA od roku 2014. Přesto, že vyvá-

žíme výrobky i do zahraničí, je pro nás důležité, aby nás lidé vnímali jako 

tradiční českou společnost. Značka Zápraží nám přináší garanci původu 

a kvality. 

 Nejvíce nás baví opětovný zájem o naše produkty. Snažíme se sledovat 

trendy a vycházet zákazníkům vstříc, proto provádíme různé inovace, vy-

lepšení a stále rozšiřujeme sortiment. 

 Dobrou vlákninu zakoupíte ve většině prodejen řetězců a například i v 

naší podnikové prodejně ve Velkých Popovicích. 

 Při výrobě tohoto produktu jsme zkusili netradiční tvar a trošku jsme se 

obávali reakce spotřebitelů. Nečekali jsme, že se ve finále stane jedním z 

nejoblíbenějších.

 Na trhu jsou nové řady tyčinek raw a tyčinek Cereal bar, připravujeme 

ovesnou řadu cereálií a vylepšení Dobré vlákniny pohankou. 

Šperky ze skla a cínu – Dagmar Andělová
 Certifikát Regionální produkt mi byl udělen podruhé, mám jej tedy čtvrtý 

rok. Velikou výhodou jsou nabídky na účast na jarmarcích a trzích, kontak-

ty a mnohdy i přátelství s dalšími řemeslníky.

 Při vyrábění je pro mě důležitá různorodost, kombinace materiálů a 

technik, často nepředvídatelný výsledek. A nejvíce mě baví, když vidím, jak 

udělají mé výrobky radost.

 Nyní prochází má dílna malými změnami, a tak se mé výrobky nenachází 

v žádné kamenné prodejně a bohužel rekonstrukcí prochází i můj eshop.

 Nedávno jsem na jednom jarmarku zažila vtipnou situaci. K mému  stán-

ku přistoupila paní s krásným šperkem. Zeptala jsem se, odkud ho má. Od-

pověděla, že si ho koupila před lety ode mne.

 Jelikož jsem si splnila další můj velký životní sen a koupila jsem si pec na 

keramiku, můžete se těšit i na nové moje keramické šperky.

 Stále trvá příjem žádostí do výzev MAS z Integrovaného operačního 
programu (IROP):
4. výzva MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2018
5. výzva MAS Říčansko – IROP – Sociální podnikání 2018
6. výzva MAS Říčansko – IROP – Památky UNESCO 2018
7. výzva MAS Říčansko – IROP – Doprava 2018

 I nadále s námi můžete konzultovat své projektové záměry. Proběhly dva 

semináře k výzvám IROP Doprava a Školství.  Veškeré informace k našim 

výzvám najdete na www MAS.

 Na sklonku prázdnin se tým projektu komunitního plánování sociál-
ních služeb sešel se zástupci měst a obcí v regionu. Cílem setkání bylo 
zjistit aktuální potřeby obcí v oblasti sociálních služeb, problémy, které 
nejčastěji řeší, jakým způsobem je řeší a společně nalézt cestu, která 
by pracovníkům na obecních úřadech zjednodušila mnohdy vysilující 
práci.
Jedním z hlavních bodů diskuze bylo zjištění, že pracovníci úřadů ne-
mají mnohdy žádný ucelený zdroj informací o možnostech pomoci v 
sociální oblasti, neví na koho se obrátit a kam lidi nasměrovat. V tomto 
ohledu by mohl pomoci v rámci projektu vznikající ucelený adresář so-
ciálních a návazných služeb.

 Dalším styčným bodem setkání byla diskuze o možnostech pokračo-

vání a udržitelnosti výsledků projektu komunitního plánování sociálních 

služeb. Udržitelnost by například mohla zajistit nová pozice koordinátora 

sociálních služeb v regionu. 

Setkání se zúčastnili zástupci obcí Babice, Průhonice, Říčany, Struhařov 

a Svojetice. Děkujeme všem obcím, které se aktivně zapojují do projektu a 

dávají nám praktické podněty.

 V neděli 9. 9. 2018 jsme si na Masarykově náměstí v Říčanech užili 
Veletrh volného času a sportu, který byl součástí Městských slavností. 
Nadšence z řad dětí jsme u našeho stánku malovali na obličeje. Odchá-
zeli od nás s dinosaurem, pavoukem, kočičkou, květinami, nebo prin-
ceznovskou korunkou. A dokonce jsme ke své radosti namalovali pár 
českých vlajek. 

 Začátkem října pojede zástupce MAS na jednání Valné hromady MAS 

České republiky. Na programu bude především role MAS v lokálním roz-

voji. Jinými slovy, co víc můžou MASky v novém programovém období 

mimo dotací do obcí přinést. 

 Získávat dotace do území není vůbec jednoduché. Nestačí jen prvotní 

nadšení a chuť, potom nezlomná vůle, ale člověk se musí naučit bojovat s 

úředníky a byrokracií, nesmí ho zlomit neustálé změny vyhlášek, pravidel a 

vydávání stále nových metodik a dodatků. Za zaměstnance MAS Říčansko 

chceme věřit, že prostřednictvím vyjednávání Národní sítě MAS ČR budou 

další roky získávání dotací do našich obcí jednodušší. 

 Na podzim vyhlašujeme nové kolo pro zájemce o značku Zápraží 
originální produkt®. Certifikační komise bude posuzovat a prodlužo-
vat jak zájemce z řad výrobců, tak provozovatele ubytovacích služeb 
z regionu Říčanska a Dolnobřežanska. Značení „Zápraží“ znamení 
jedinečnost, tradici, přihlášení se k regionu za Prahou. 
Splníte-li kritéria, můžete zažádat i vy, v případě zájmu pište na email: 
mas@ricansko.eu. Podmínky a postup pro zájemce je na webu 
MAS Říčansko.

MASka nechyběla na Veletrhu volného času a sportu v Říčanech.
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!21. 10.  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

Jazyky od A do Z

www.LANGFOR.cz

Asi jsem hodně lidí překvapila, 
že jsem se rozhodla kandidovat 
za STAN. Vlastně jsem překvapila 
i sama sebe. Pracuji v neziskové 
organizaci MAS Říčansko o.p.s., 
která se více než 10 let svého 
trvání snaží být apolitická a tou 
je a měla by zůstat i nadále. Jejím 
hlavním posláním je získávat 

Proč kandiduji?
Každý můžeme něco změnit k lepšímu

finanční prostředky do regionu 
Říčanska, vzájemně propojovat 
místní aktivní lidi, sbližovat je a 
především s nimi komunikovat 
o potřebách území. MASka 
má za sebou řadu krásných a 
potřebných projektů. A spoustu 
práce před sebou na projektech 
nových.
To, že jsem své jméno i tvář 
spojila se Starosty a nezávislými, 
je mé osobní rozhodnutí. 
Posledních pár let vnímám, že 
se vytrácí slušnost mezi lidmi, 
pokora a vzájemná úcta. Oproti 
tomu narůstá diletantství, 
populismus a podsouvání 
polopravd. To mi vadí. Myslím, 
že tudy cesta nevede a je čas na 
slušnou politiku, založenou na 
opravdovém dialogu. Proto STAN.
Pavlína Šantorová Filková,  
kandidátka za STAN

SKC Ondřejov 

připravuje na každé 

prázdniny bohatý 

program. Letos byla 

nabídka rozšířena 

o příměstské tábory, 

které se uskutečnily  

díky dotaci MPSV. 

„Kapacita všech turnusů byla naplněna, což nás potěšilo. Děti každý 

den odcházely domů spokojené a těšily se na další ráno. Na závěr si 

každé dítě odneslo krásný dáreček,“ říká manažer SKC Ondřejov Hynek 

Kašpar. „Poděkovat bych chtěl všem, díky kterým se tábory uskutečnily 

– spolku HAK a Kláře Touškové, lektorům paní L. Deverové a její dceři,  

T. Malé a M. Rejholcové, B. Valuchové a D. Fuchsové, M. Stavinohové  

a jejím kolegyním z Mommy Time, Honzovi Beránkovi za muziku, boxe-

rům, hasičům, hvězdárně v Ondřejově a všem dalším.“

„Jako lektorky jsme měly tu čest podílet se na realizaci skvělého pro-

jektu příměstských táborů v SKC,“ sdělily nám Tereza Malá a Monika Rej-

holcová. „Týmové aktivity, soutěže, bojovky, hádanky, Nerf bitva, malo-

vání vlajek, návštěva místních hasičů, dražba záhadných boxů, opékaní 

buřtů – to vše a mnoho dalšího mohly děti na táboře zažít. Všechny 

krásně spolupracovaly, ukázaly soutěživého ducha a obrovské nadšení, 

se kterým absolvovaly veškeré aktivity. Největší odměnou pro nás bylo, 

že se dětem nechtělo domů.“

Dětem se nechtělo domů
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Těžko budete hledat letiště v České 
republice, které by nebylo vybaveno 
záložním energetickým systémem značky 
Caterpillar, kterou Zeppelin CZ na území 
České republiky zastupuje. 

Na začátku 90. let bylo na území České repub-

liky 10 armádních letišť a cca 150 „mobilních“ 

letišť (což není nic jiného, než betonová ranvej 

uprostřed polí, kam se v případě potřeby vše 

přiveze). Tehdy Česká republika ještě nebyla čle-

nem NATO a prioritní bylo, vybavit naši armádu 

technikou jiného původu, než z bývalého Sovět-

ského Svazu.

Nová koncepce infrastruktury letišť spočívala 

v systému kontejnerové stavebnice. Jednotlivé 

kontejnery obsahovaly letištní technologie, ří-

dicí stanoviště pro sledování leteckého provo-

zu, zázemí pro obsluhu a také energetický zdroj 

– ten zajišťovaly  elektrocentrály Caterpillar, 

umístěné ve speciálních kontejnerech od firmy 

Pavelka.  Toto konstrukční řešení získalo certifi-

kaci Odboru vojenského letectví MO ČR, a opa-

kovaně ji potvrzuje.

Zájem projevila i ruská  letiště a heliporty, kam 

bylo dodáno více než 100 souprav, vše s elektro-

centrálami Caterpillar od Zeppelin CZ. A dívá-

me se i dál – v současné době se realizuje první 

dodávka pro čínského zákazníka.

Výhoda tohoto řešení se projeví i při výstavbě 
nového letiště, případně při generální opravě 
řídicí věže nebo dráhy. Po tuto dobu slouží 
mobilní komplet a po ukončení výstavby nebo 
generální opravy se převeze na další letiště. 
Výhodou kontejnerového řešení je také sku-

tečnost, že pro instalaci není třeba stavební po-

volení a další náležitosti. Tím se celá realizace 

Energetické systémy Zeppelin CZ
 – záruka bezpečného provozu českých letišť

zjednodušuje.  A pokud k výstavbě opravdového 

letiště v budoucnu dojde, moduly se prostě pře-

vezou na jiné místo.

Řešení Zeppelin CZ našlo uplatnění i v „ci-
vilním“ leteckém provozu. Dodává elektric-
kou energii přehledovým radiolokátorům v 
Brdech, na Vysočině a jinde. Obdobné řešení 
bude použito i na nouzové řídicí věži na letišti 
Václava Havla v Praze (Emergency Tower) a 
na novém letišti ve Vodochodech.
Zeppelin CZ dodává záložní energocentra i sa-

mostatně, bez kontejnerů, do klasické zástavby. 

Dlouhou dobu (prakticky do instalace již zmíně-

ných záložních generátorů v českých jaderných 

elektrárnách) byla historicky největším kontrak-

tem Energetických systémů Zeppelin CZ dodáv-

ka energocentra pro nový objekt Řízení letového 

provozu v Praze-Jenči. Unikátní řešení, založené 

na dvou identických energocentrech pracujících 

v redundanci 1+1, jistě přispělo i k tomu, že tato 

stavba získala ocenění „Stavba roku 2007“. Do-

dávka obsahovala dieselgenerátory Caterpillar 

3516 o výkonu 2x2250 kVA, záložní zdroje UPS 

o celkovém výkonu více než 1MVA, vzducho-

techniku, palivový systém a další technologie.

Nový Terminál 2, otevřený na ruzyňském letišti 

v roce 2009, je zálohován čtyřmi elektrocentrá-

lami Cat 3412 (každá má výkon 900 kVA). Po 

dobu rekonstrukce bylo letiště Praha záloho-

váno energocentrem NZ2® o výkonu 250 kVA. 

Toto energocentrum, vyvinuté v Zeppelin CZ, 

se vyznačuje vysokou spolehlivostí a schopnos-

tí pracovat v širokém rozsahu okolních teplot. 

Elektrocentrály Cat jsou i v Ostravě-Mošnově a 

na dalších českých letištích.

V roce 2010, kdy v rámci společných sil NATO 

chránily vzdušný prostor pobaltských států čes-

ké Grippeny, bylo energocentrum NZ2® použito 

v Litvě v rámci pozemní infrastruktury. A v roce 

2005 bylo energocentrum NZ2® zapůjčeno na 

bratislavské letiště při historické schůzce Bush-

-Putin. Pracovníci letiště byli s  energocentrem 

NZ2® tak spokojeni, že po skončení mise je od-

koupili.

Takže až poletíte nad Českou republikou za 
hranice všedních dnů, letoví dispečeři vás 
ohlídají mj. i díky technice od Zeppelin CZ.

Zeppelin CZ s.r.o.
Divize Energetické systémy
Lipová 72
251 70  Modletice
Tel. 266 015 331
www.zeppelin.cz
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Muzikál Královna Kapeska vstupuje do své druhé divadelní sezóny. 
Nadšené reakce velkých i malých diváků jsou úžasné a současně
 i zavazující, že nesmíme polevit v kvalitě, ani v nasazení. A co vás 
čeká? Rocková kapela složená z čertů a čarodějnice. Zloduch, který 
stvoří monstrum a chce ovládnout svět. Královna přírodních sil 
Kapeska – moudrá a laskavá, která dětem odpustí i lži, aby je pak 
poučila, jak jsou věci správně.
Poučení dětí, jak a proč se hezky chovat k přírodě. Vtipný, inteligentní a 

laskavý humor, který je určen nejen pro děti, ale i dospělé – to vše v muzi-

kálu najdete. Základem je bravurní scénář manželů Pixových a texty jejich 

dcery Kristýny. Kapeska se řadí jednoznačně k tomu nejlepšímu, co se ak-

tuálně v českých hudebních divadlech uvádí.

Muzikál vyniká i skvělým hereckým obsazením a velkou výpravou – na 

jevišti se předvede celkem 36 velkých i malých herců a zpěváků. Těšit se 

můžete na Martinu Pártlovou, Janu Zenáhlíkovou, Michaelu Sejnovou, 

Davida Gránského či Kačku Průšovou. Krásné kostýmy Evženie Rážové 

doslova berou dech – co by to také bylo za pohádkový příběh bez kouzel-

ných kostýmů... Hudbu složil Tomáš Beran. To že „umí“, předvedl již v 

Kapce medu pro Verunku, na kterou Královna Kapeska volně navazuje. 

 

Královna Kapeska zachraňuje rodiny, 
učí správnému chování, i úctě a pokoře

AKCE! Výhodné rodinné vstupné 
na 7. a 21. října v 10.30 hod. 
– čtyři vstupenky za 1 990 Kč 

Bližší info: www.pixapro.cz, tel.: 603 852 078, 
email.: lenka.pixova@pixapro.cz

To není fráze, ale 
skutečnost, která 
stručně a výstižně 
charakterizuje školu, 
jejíž studenty již 
sedmým rokem můžete 
v Říčanech potkávat.

Střední odborná škola stravování je školou 
rodinného typu; klade důraz na kvalitu       
a odbornost výuky i odborných pracovišť.

Zároveň však vedení školy nezapomíná na 
vstřícnost a rozumní pedagogové preferují 
vzájemný respekt a umožňují individuální 
přístup. Díky tomu všemu převažuje ve 
škole příjemná atmosféra, kterou oceňují 
studenti, rodiče a i zaměstnanci.

Pro své žáky škola pořádá odborné 
semináře, exkurze i zajímavé kurzy (např. 
barmanský či baristický kurz). Studenti se 
také účastní mnohých soutěží, na kterých 
již získali několik ocenění. 
Namátkou lze uvést mistrovství republiky 
a národní  soutěže Gastro Hradec, Gastro 
Poděbrady či populární Festival čokolády 
Tábor. Za velkého zájmu studentů  se také 
konají školní projektové dny.

Střední odborná škola stravování 
Říčany s. r. o.
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
Tel.: 313 037 153
E-mail: info@sosricany.cz
www.sosricany.cz

O tom, že naše škola je kvalitní a její 
prestiž je zasloužená, svědčí skutečnost, 
že absolventi s výučním listem z naší školy 
nemají problém najít uplatnění na trhu 
práce. Někteří z nich získávají, ještě za 
studií, nabídky na trvalý pracovní poměr 
po ukončení studia.

V denní i dálkové formě nabízí 
Střední odborná škola stravování                                                               
v Říčanech tyto učební obory: 
cukrář, 
kuchař – číšník,
řezník – uzenář,
pivovarník – sladovník. 

Vyučování při denním formě 
studia je u nás organizováno    
v cyklech; žáci jeden týden 
absolvují klasickou výuku, 
další týden pak praxi.

Po získání výučního listu si lze 
vzdělání u nás dále doplnit:
 nástavbovým dvouletým 
denním studiem v oboru Tech-
nologie  potravin  (Potravinářský 
technolog).

Přijďte se podívat na Dny otevřených 
dveří, získejte  další informace, seznamte 
se osobně s naší školou a jejími možnostmi! 
Začínáme 31. 10. 2018 od 14.00 hodin.

Je totiž hezké přijít tam, kde vidíte, že mají 
rádi to, co dělají, že je to baví. A navíc – 
žáky střední školy jen tak neoblafnete.

Ing. Evelina Wernerová, ředitelka školy

Máme rádi to, co děláme...

ZÁKAZNICKÝ SERVIS S AJ 
Místo výkonu práce: Stříbrná Skalice

Klíčové úkoly:
Komunikace se zákazníkem a zpracování objednávek 
Předání objednávek kolegům z dalších týmů – spolupráce s 
kompletací
Sledování průběhu kompletace objednávek
Plánování priorit kompletace pro splnění dohodnutých termínů
Příprava interních reportů a reportů pro zákazníka

Požadujeme:
Středoškolské vzdělání
Dobrá znalost práce na PC
Anglický jazyk na pokročilé úrovni – hlavně písemná forma
Hledáme člověka, který je schopný pracovat na vícero projektech, 
stanovit si priority a nepřehlédne žádný detail
Výhodou je zkušenost s prací orientovanou na zákazníka

FINANČNÍ ODDĚLENÍ
Místo výkonu práce: Stříbrná Skalice 

Do nově vzniklého finančního oddělení zajišťující účetní operace pro 
další evropské země  hledáme nové kolegy a kolegyně. Nabízíme 
jedinečnou příležitost pro všechny, kteří mají rádi systematickou práci 
s dokumenty, orientují se v účetnictví a mají zájem se dále vzdělávat. 

Aktuálně obsazujeme pozice: 

ÚČETNÍ SPECIALISTA

ACCOUNTING MANAGER

VEDOUCÍ AR TÝMU

ADMINISTRÁTOR/KA FAKTUR

Nabízíme:
Odpovídající platové podmínky
Práci v příjemném novém prostředí a přátelském kolektivu
5 týdnů dovolené
Možnost dalšího karierního růstu
Příspěvek na stravování
Stabilitu nadnárodní společnosti

Oslovila vás naše nabídka? Budeme rádi, když nám pošlete 
životopis na e-mailovou adresu prace.cz@vwr.com

DEJTE VAŠÍ KARIEŘE NOVÝ IMPULS 
A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU AVANTOR 

Společnost Avantor® je přední světový poskytovatel 
integrovaných řešení na míru v oborech life science a ve vývoji 

nových technologií. Díky nedávné akvizici společnosti VWR 
společnost posílila svou důvěryhodnost vůči zákazníkům 
a dodavatelům v celém rozsahu činností, od nápadu až po 
dodání. S působením ve více než 30 zemích a různorodým 
portfoliem, které zahrnuje více než čtyři miliony produktů, 

podporuje společnost Avantor úspěšnost svých zákazníků díky 
inovaci, výrobě v souladu se správnou výrobní praxi a nabídce 

komplexních služeb. Společně uvádíme vědu do pohybu, 
abychom tak vytvořili lepší svět.

www.avantorinc.com  a www.settingscienceinmotion.com
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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, hotely, vnitřní sauny a bazény, 
nebo do škol. Kamenný koberec si můžete položit i sami – rádi 
vám poradíme a dodáme vše potřebné. 

KAMENNÝ KOBEREC  
je vhodný i do interiéru

Showroom a prodejna ŘÍČANY
Černokostelecká 613/100

(bývalá prodejna Kuchyně Sýkora)
Otevřeno každý všední den 9- 17 hod.

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

Přidejte se k nám
Nejen pro nové kontaktní nísto v Dolních 
Měcholupech hledáme nové kolegy, které 

motivuje práce  v prima kolektivu, osobní rozvoj, 
nadstandardní ohodnocení  i služební vozy za 

bezkonkurenční ceny! 
Nově hledáme i kolegyni/kolegu, kteří rádi a dobře 

telefonují, na místo telefonisty/ky. 
Kontakt: Jan Bareš, tel.: +420 603 577 795, 

777 610 368
Email: jbares@mmreality.cz

Ani v horkém létě makléři M&M REALITY nezaháleli a otevřeli nové 
kontaktní místo v Dolních Měcholupech.
Adresa: Kutnohorská 55/10

Vedoucí: Roman Bareš

Otevírací doba: 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hodin

V rámci této události jsme pro vás přichystali Den otevřených dveří, na 

který jste srdečně zváni.

Datum konání: 13. 10. 2018

Místo: V nové pobočce na nádvoří domu Kutnohorská 55/10, Dolní 

Měcholupy.

Čas: 14.00 – 16.00 hodin

Pro všechny návštěvníky je připravena nejen prohlídka našeho pracoviště, 

ale možnost získání informací od makléřů a kolegů z oblasti financí a 

developmentu.

Příjemným zpestřením bude skákací hrad a spousta balonku pro děti 
a občerstvení pro rodiče.

Den otevřených dveří 
v Dolních Měcholupech 
13. října

Tato technologie je vhodná i do koupelen. Nebojte se různých vzorů.

Z kamínků byl vytvořen podstavec 
pod umyvadlo i rám zrcadla.

Vybírat můžete 
z velkého množství 

barev 
a kombinací.

Renovujete 
kuchyň, koupelnu či 

schody? S kamenným 
kobercem vše 

zvládnete snadno 
a RYCHLE.
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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

PRACOVNÍKA	do	provozu	
LIKVIDACE	VOZIDEL

Náplň	práce:rozebírání	vozidel	–	příjem	vozidel	třídění	náhradních	dílů	
Požadujeme:zkušenosti	s	autoopravárenstvímzákl.	znalosti	práce	s	PC	–	trestní	bezúhonostPracovní	doba		PO-PÁ		8-17	h.

Do	našeho	týmu	v	Tehovci	u	Říčan	na	HPPpřijmeme

PRACOVNÍKA	do	sekce
NÁHRADNÍCH	DÍLŮ

Náplň	práce:správa	e-shopu	–	zadávání	dat,	focení	dílů	atd.vyhotovávání	objednávek	–	příjem,	balení	komunikace	se	zákazníkypráce	ve	skladu	–	zakládání	zboží,	úklid
Požadujeme:pracovitost	–	selský	rozum	–	komunikační	schopnosti	práci	s	PC	(zejm.	Internet,	MS	Excel)znalost	oboru	výhodou	–	schopnost	práce	v	týmuKontakt	a	další	info:	likvidace@vojkov.cz

tel.:	603	213	588,	605	238	887

 Do našeho kolektivu hledáme spolehlivého, 

pracovitého a usměvavého kolegu nebo kolegyni na 

pozici číšník /servírka na HPP. Nástup dle dohody. 

 Do sportovně-kongresového areálu Oáza Říčany 
přijmeme kolegyni na pozici denní recepční. Požadujeme 
znalost ANJ, práce s PC (především MO), příjemné 
vystupování. Zkušenosti z hotelového provozu jsou 
vítány. Nástup dle dohody. 

 V případě zájmu zašlete životopis 
na kahoun@oazaricany.cz nebo volejte 731 192 109

Nestíháte navštívit pneuservis v pracovních 
dnech? Autoservis Vosátka pro vás rozšířil 
otevírací dobu – v provozovně v Choceradech 
bude otevřeno celý týden, včetně sobot a nedě-
lí. Pozor! Pouze po telefonickém objednání.
Autoservis Vosátka v Choceradech je partne-

rem společnosti Auto Kelly. Díky tomu může 

svým klientům nabízet komplexnější služby 

– zejména v oblasti dostupnosti náhradních 

dílů. Nyní jsme schopni vyhovět zákazníkům 

v maximálně krátké lhůtě – náhradní díly 

máme na skladě nebo jsou nám dodány během 

dvou hodin.

Prodej náhradních dílů za skvělé ceny
 V našem autoservisu vaše auto opravíme v co 

nejkratším možném čase. 

 Nabízíme náhradní díly pro všechny typy au-

tomobilů, a to za přijatelné ceny. 

 Spolupracujeme s dodavateli originálních ná-

hradních dílů, i osvědčenými výrobci neoriginál-

ních alternativních dílů. 

Profesionální služby
Jsme jeden z mála autoservisů v okrese Praha vý-

chod, který nabízí profesionální služby v tak vel-

kém rozsahu. V našem autoservisu využíváme 

dlouholetých zkušeností, dobrého technického 

zázemí a lidského přístupu k našim klientům. 

Nabízíme profesionální mechanické, klempíř-

ské a lakýrnické práce, pneuservis, autoskla, au-

topůjčovnu, diagnostiku vozidel, STK a emise.

Spolupracujeme se společností XTUNING, 
která se zabývá softwarovou úpravou řídících 
jednotek, a to více než 14 let. Za tu dobu pro-
vedli více než 5 000 úprav. SW úpravou řídící 
jednotky dosáhnete zvýšení výkonu motoru 
a snížení spotřeby. 
Úpravu provádíme tak, že náš technik „načte“ 

originální SW z řídící jednotky motoru, který se 

pošle specialistovi k úpravě. Ten provede modi-

fikaci SW na požadované hodnoty pro konkrétní 

vůz s ohledem na jeho stav Takto individuálně 

Pneumatiky přezouváme v sobotu i v neděli
Servis v Ondřejově byl přesunut do Chocerad

Autoservis Vosátka v Choceradech

Chocerady 321, po-pa: 8-17 hod., 

víkendy dle dohody. 

 Pneumatiky přezouváme po tel. 
domluvě i o víkendu, nabídka platí 
od 6. října do 4. listopadu . Objed-

návejte se na tel.: 602 338 840 od 
8 do 16 hod.

 Další info na tel.: 778 480 480, 
e-mail: autovosa@email.cz

www.autovosa.cz

AKCE PRO VÁS!

upravený SW náš technik nahraje zpět do řídicí 

jednotky motoru. Originální SW vždy zálohuje-

me, aby bylo možné kdykoliv nahrání zpět. Po-

skytujeme doživotní záruku. 
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