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V SKC Ondřejov 
proběhla příprava 
českého reprezen-
tačního výběru na 
mistrovství světa 
v Taekwon-Do. 
Více info  na str. 10.

Naši čtenáři 
se vypravili 
potápět na 
Maledivy. Více 
info na str. 21.

Lyžaři ze Senohrab 
slavili úspěch
na Kašperské 30

Virtuální realita 
na tobogánu 
– poprvé v ČR 
v Aquapalace 
Praha. Více info 
na str. 6.
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www.noveinteriery.cz

www.noveinteriery.cz +420 604 941 123 

PODLAHY - DVEŘE

Skladem:
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy (RIGID)
-  penetrace, stěrky, lepidla, 
    sokl a přechodové lišty, 
    podložky pod plovoucí podlahy 

VO CENY PRO STAVEBNÍ
A PODLAHÁŘSKÉ FIRMY

PODLAHY - DVEŘE
BYTY, DOMY, KANCELÁŘE, STAVBY apod.BYTY, DOMY, KANCELÁŘE, STAVBY apod.

Dřevěné podlahy přímo od výrobce

ZIMNÍ AKČNÍ CENY
Dodáváme a instalujeme DŘEVĚNÉ PODLAHY

 BOEN, TILO, CHAPEL PARKET, ESCO, ANTIC COLLECTION
Nabízíme  zajímavé rabaty podlahářským a stavebním firmám.

NOVÉ INTERIÉRY s.r.o., 
Černokostelecká 1623/14, 

Říčany (vedle Billy) 

MĚSTO MNICHOVICE HLEDÁ KOLEGU/KOLEGYNI
na pozici

REFERENT A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK 
STAVEBNÍHO ÚŘADU  MĚÚ MNICHOVICE

Jde o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s termínem 
nástupu v březnu 2019 (možnost zkráceného pracovního 

úvazku). 

Požadujeme: vzdělání  USO, USV, uživatelská znalost práce na 
PC (kancelářský software), praxe ve státní správě vítána, řidičský 

průkaz skupiny B, organizační schopnosti, aktivní přístup k 
práci, schopnost jednat s lidmi, flexibilita, doklad o zdravotní 

způsobilosti (čestné prohlášení).
Nabízíme: stabilní zaměstnavatel se zaručeným termínem 

výplaty, 8. platová třída, 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek 
na penzijní a životní pojištění, příspěvek na rekreaci, příspěvek 

při pracovních a životních výročích, příspěvek při narození 
dítěte a  odchodu do důchodu, možnost školení a zvyšování 

kvalifikace.

Přihlášky je nutno zaslat nebo osobně doručit na Městský úřad 
Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice, podatelna 

MěÚ, nejpozději 28. 2. 2019 do 12 hod.
 

Podrobné informace a podmínky naleznete na webových 
stránkách města www.mnichovice.cz a úřední desce.

Kontakt: Ing. Táňa Vladyková, vedoucí stavebního úřadu, 
tel.: 323 666 333 a Ing. Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ,

 tel. 323 666 303, podatelna@mnichovice.cz.

PODLAHY - DVEØE
www.noveinteriery.cz

Milí čtenáři,
nedávno jsem se ve společnosti dostala k otázce významu 
regionálních médií. Sdělovat vám, že tato média mají velmi 
specifické postavení, by bylo nošením dříví do lesa. Přesto si 
dovolím pár slov. Regionální média totiž představují část naší 
mediální krajiny, obsahově se orientují na konkrétní oblast a tím 
si tvoří bližší vztah k místním čtenářům/příjemcům, na druhou 
stranu je zároveň oblastní působnost v mnohém limituje. Také 
Zápraží lze zařadit do skupiny regionálních tištěných médií. 
Přestože nedisponuje obecně zpravodajským obsahovým 
zaměřením, je místním důležitým prvkem; mapuje zdejší 
prostředí, představuje, zprostředkovává vazby… Těší nás stálý 
zájem vás všech, jak čtenářů, tak inzerentů či zástupců obcí 
a společností. Je pro nás totiž signálem, že ZÁPRAŽÍ MÁ SVŮJ 
VÝZNAM A SMYSL!  Děkujeme.
Alena Kvasničková, marketingová specialistka

ÚVODNÍK
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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

Ondřejovská hvězdárna slaví 120 let 
od založení a tři roky bez výpadků 
dodávek elektřiny, a to i díky záložním 
zdrojům CAT.

Až do roku 1898 to byl jen obyčejný kopec. Toho 
roku tu ale továrník Josef Jan Frič, syn básníka 
Josefa Václava Friče, zakoupil pro vědecké účely 
pozemek. Dohoda s obcí Ondřejov zněla jasně: 
obecní rada povolí výstavbu, ale areál musí zů-
stat otevřený pro veřejnost. Dohoda platí dodnes 
a její zásluhou můžete areál kdykoli navštívit.  
A tak to tedy všechno začalo. 
Nejprve byly vystavěny malé observatoře. K ma-
lým hvězdárničkám přibyl i obytný dům. Josef 
Jan Frič tu trávil téměř všechny své volné chví-
le. Ústředním motivem celé hvězdárny se staly 
žáby, roztomilý odkaz na Písně kosmické Jana 
Nerudy, které souzněly s Fričovým nadšením  
a okouzlením vesmírem. 
Malé observatoře brzy přestaly stačit, proto 
bylo rozhodnuto o výstavbě tří nových velkých 
observatoří s otočnou kopulí, jakou známe  
i z dnešních hvězdáren. Roku 1928 u příležitosti 
desátého výročí založení samostatného Česko-
slovenska předal Josef Jan Frič svou hvězdárnu 
do rukou státu pro potřeby Karlovy univerzity. 
Hvězdárna v Ondřejově se tak stala Státní hvěz-
dárnou a posléze součástí Československé aka-
demie věd. 
Místní vědci provádějí nepřetržitá pozorová-
ní oblohy, hledají nová neznámá tělesa a svou 
nezastupitelnou roli tu má i sekce s poetic-
kým názvem Sluneční oddělení. 
Stařičký dalekohled s hodinovým strojkem  
v jedné z historických observatoří je však jediný, 
který ke svému pohybu nepotřebuje elektřinu. 

Modernější kusy, především potom zdejší chlou-
ba, obří dalekohled o průměru 2 m, už potřebují 
ke svému ovládání více síly, než kolik hodinový 
mechanismus poháněný závažím dokáže vy-
vinout. Elektřinu tu však potřebují i z jiných 
důvodů. Hvězdárna na kopci u Ondřejova patří 
mezi pracoviště, která mají přístup k ovládání 
dalekohledů Evropské jižní observatoře (ESO)  
v Chile. V jihoamerické poušti Atacama jsou 
jedny z nejlepších pozorovacích podmínek na 
světě, a tak je o pozorování velký zájem. Čas vyu-
žívání dalekohledů je předmětem tvrdé soutěže, 
do které přihlašují projekty vědci z celého světa  
a pozorovací časy pro vítěze jsou často jen v řádu 
pár hodin za rok. 
Zcela mimořádná je účast v projektu Atacam-
ské velké milimetrové a submilimetrové anténní 
soustavy (zkráceně ALMA). Ta spojuje celkem 
50 antén umístěných v nadmořské výšce 5050 
m n. m. Čeští astronomové „učí” observatoř 
ALMA pozorovat Slunce. „Výsledný proces začí-

ná sběrem dat, která následně předáme algorit-

mu v počítači. Ten provede složitý výpočet, který 

zabere týden až měsíc. Výsledkem je predikce cho-

vání Slunce a jeho vliv na člověka na Zemi,“ říká 
Miroslav Bárta ze Slunečního oddělení. 
Stabilní přísun elektrické energie je pro fungo-
vání hvězdárny klíčový. Kvůli umístění na konci 
přenosové soustavy zde docházelo k výpadkům 
elektrické energie poměrně často – v kombina-
ci s pravidelnými odstávkami se počet výpadků 
pohyboval okolo deseti ročně. „Bylo velmi nutné 

i vzhledem k našim partnerům a spojení s dale-

kohledy opatřit hvězdárnu záložním zdrojem. 

Nemůžete říct někomu na druhém konci světa, 

že čekal a soutěžil pozorovací čas marně, protože 

nám vypadl proud,“ popisuje Bárta význam zá-
lohování. 
Nenápadné zelené kontejnery od Zeppelin 
CZ jsou v areálu dva – jeden pro Sluneční 
oddělení, kde probíhají numerické výpočty, 
druhý pro dalekohled s průměrem 2 m, který 
na dálku půjčují ostatním astronomům. 
Uvnitř kontejnerů otáčející se setrvačník po-
háněný permanentně ze sítě vyrábí elektřinu, 
na kterou nemají vliv výkyvy v síti. V případě 
výpadku setrvačník roztočí agregát, který do 
patnácti vteřin výpadek nahradí. 
Josef Jan Frič by asi dnes nevěřil svým očím, 
kdyby viděl, jaké technologie se v jeho hvěz-
dárně využívají. Přesto tu jeho odkaz žije dál. 
Žáby z Písní kosmických i volně přístupný park 
tu jsou stále a sledují vývoj vědeckého odvětví, 
které nikdy nespí. A to i díky záložním zdrojům  
Zeppelin CZ.

Nemůžeme říct někomu na druhém konci 
světa, že má smůlu, že nejde proud

V hvězdárně v Ondřejově najdete největší český 
dalekohled, který váží téměř 200 tun.

Na šumavském Zadově se ve dnech 18. až 20. ledna uskutečnil 
běžkařský závod Kašperská 30, na kterém nechyběla ani  početná 
reprezentace lyžníků ze Senohrab. Na start se postavilo celkem 32 
senohrabských závodnic a závodníků všech věkových kategorií!  
V žákovských kategoriích vybojoval oddíl Ski Senohraby několik umístě-
ní na „bedně” či těsně pod – Eliška Skořepová, Lucka Herynková, Eliš-
ka Záhorcová, Jonáš Záhorec  – 2. místa,  Kačka Šimečková  – 3. místo,  
Pavlík Šťastný, Laura Svobodová, Dominik Svoboda, Anežka Záhorcová  
– 4.  místa. Na start závodu na 30 km volnou technikou se postavili Iva 
Veselá, Míla Svoboda a Martin Stingl. Iva dojela celkově na 8. místě a ve 
své kategorii brala 2. místo. Stejné umístění dokázala obhájit i na třicítce 
klasickou technikou. Na této trati exceloval čtrnáctiletý Matěj Skořepa, 
který zvítězil v kategorii do 18 let. Ostatní členové výpravy se pak postavili 
na start závodu na 10 km klasicky včetně nejmladší účastnice závodu sed-
mileté Elišky Skořepové.
Zápraží  všem sportovcům za Senohrab gratuluje!

Lyžníci ze Senohrab skvěle 
reprezentovali Zápraží

Divadlo U22 v Uhříněvsi nabízí divákům každý měsíc 
atraktivní repertoár. V únoru  se můžete těšit například 
na komedii Úča musí pryč, která vypráví o ambiciózních 
rodičích, jež chtějí odvolat učitelku, neboť ta může za 
špatné známky jejich dětiček. Úča se však nedá jen tak 
snadno… Hru nastudovalo Divadlo Verze pod režijním 
vedením Thomase Zielinského.

V roli učitelky se představí  skvělá filmová i divadelní herečka Petra 
Špalková, která v současné době účinkuje v sedmi  různých představe-
ních. Hry si vybírá nejen podle obsahu, ale i podle lidí, kteří s ní hrají. 
„Ta práce je tak náročná, že se musím cítit dobře, musí mě přitahovat 
energie lidí, které mám vedle sebe,“ říká herečka.
Tato role Petru Špalkovou zaujala, protože jde o aktuální téma a každý 
rodič musel řešit problém – má pravdu učitel, nebo moje dítě? Navíc má 
osobní zkušenosti s pedagogickou činností. Působila na Pražské konzer-
vatoři a i na DAMU. „Musím říci, že jde o velice náročné povolání. Spousta 
skvělých herců vám řekne, že si na to netroufnou, protože by nedokázali 
předat dál svůj um, instikty, zkušenosti.... Například Jan Tříska říkával, že 
moc nevěří na to, že se herectví dá naučit. Zkrátka to tam někdo má a ně-
kdo ne. Já tvrdím, že je to sice pravda, ale spousta věcí naučit lze.“ 
A zdali se herečka někdy vrátí k profesi pedagoga? „Je to možné, ale až 
nebudu tak pracovně vytížena, a také až povyrostou děti, které mne nyní 
potřebují.“
Petra Špalková během své kariéry obdržela hned několik hereckých cen. 

Mimo jiné v roce 1997 obdržela Cenu Thálie, v roce 2000 Cenu Alfréda 

Radoka. Českého lva za nejlepší herečku v hlavní roli získala v roce 2013 za 

film Jako nikdy a dalšího Lva do své sbírky přidala i v roce 2017. Tentokrát 

za nejlepší herečku ve vedlejší roli ve filmu Bohdana Slámy Bába z ledu. 

Úča Petra Špalková 
musí pryč
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                                                      Vozy ihned k dodání!

Celým pořadem nás slovem, úsmě-
vem a nakažlivou energií provázela 
Michaela Dolinová. Také jí patří 
naše velké díky nejen za modero-
vání, ale také za její licitátorské 
schopnosti při vedení aukce umě-
leckých děl. Dražila se díla profe-
sionálních umělců – Šárky Radové 
a Roberta Vana a také pedagogů  
a žáků naší školy. 

Celkový výtěžek našeho charitativ-
ního vánočního koncertu činil neu-
věřitelných 323 350 Kč! Tuto celou 
částku převzala ředitelka Klubu 

V Magic Hill se učíme pomáhat 
Před Vánoci uspořádala Základní škola Magic Hill vánoční 
koncert spojený s dobročinnou aukcí. Kromě příjemného 
kulturního zážitku bylo naší snahou naučit nejen naše žáky 
pomáhat všude tam, kde je to třeba. Spolu s nimi se rády a bez 
nároku na honorář této nádherné a smysluplné akce zúčastnily 
známé osobnosti. Pěvecký sbor naší školy měl tu čest zazpívat si 
s Pavlem Vítkem a Ondřejem Báborem – známými muzikálovými 
hvězdami. O hudební zážitek se také postarali dva finalisté naší 
školní Talent Show hrou na trubku a saxofon. 

nemocných cystickou fibrózou, 
pacientské organizace, kterou naše 
škola dlouhodobě podporuje.  
Byly to pro nás všechny krásné  
a nezapomenutelné zážitky. V tento 
výjimečný podvečer si každý ná-
vštěvník koncertu včetně dětí odná-
šel hřejivý pocit, že může i zdánlivě 
malou troškou přispět těm, kterým 
každodenní život ztěžuje vážná ne-
moc. Pochopili jsme, že je daleko 
větší radostí obdarovávat, než být 
obdarován...
Lucie Nejedlá a Daniela Dušková

učitelky ZŠ Magic Hill

Jak vnímá rozdíl mezi školkou  
a školou paní ředitelka Strejčková 
z mateřské školky ve Velkých Po-
povicích? „Dítě v mateřské školce 
objevuje svět formou her a pro-
žitkového učení. Učí se vycházet 
s ostatními. K dispozici má plno 
hraček a prostředí k tomuto zcela 
přizpůsobené. Ve škole se však se-
tkává s „velkým světem“, je to změ-
na nejen pro něj, ale také pro celou 
rodinu. Prvňáček, který se ocitá „na 
startu“ školní dráhy, by měl být pro 
vstup do školy připraven. Zvlád-
nutí požadavků vyžaduje tělesnou 
a duševní vyspělost, která se ozna-
čuje termínem školní zralost: mlu-
víme o zralosti fyzické, psychické  
a sociální“. 
Paní ředitelka osvětluje blíže 
pojmy školní zralosti. 
„Fyzická zralost hlavně záleží na 
tempu biologického zrání a na do-
sažení tělesné vyspělosti. Dítě se 
například samostatně obléká, ale 
patří sem i jeho schopnost rozlišo-
vat zrakové a sluchové vjemy, její 
součástí je též lateralita. Tuto zra-

Máte doma budoucího prvňáčka?

lost určuje pediatr a při nástupu do 
školy by mělo být jasné, která ruka 
(oko, ucho, noha) je dominantní.  
Oproti tomu je psychicky zralé dítě 
schopné jazykové, řečové a komu-
nikativní dovednosti. Je ochotné se 
soustředit a ovládá záměrnou po-
zornost. Myšlení se stává analytic-
kým, dítě postihuje podstatné zna-
ky a vztahy mezi jevy, má schopnost 
reprodukovat předlohu.
Sociální zralostí rozumíme potřebu 
dítěte stýkat se s ostatními, pod-
řizovat se zájmům dětských sku-
pin, relativně dobře zvládat emoce  
a ovládat své chování, být samo bez 
rodičů, zkrátka schopnost převzít 
sociální úlohu školáka. Přirozeným 
opatřením ve prospěch dítěte při 
jeho nezralosti je odložení školní 
docházky o jeden rok – po vyšetření 
v PPP.“  
Nástup do první třídy je pro dítě 
velkou změnou, která zasahuje 
i do života jeho rodiny. Na rodiče 
jsou najednou kladeny vyšší 
nároky vzhledem k přípravě na 
výuku i organizaci běžného dne. 

Jedná se o velký skok v jejich 
dosavadním životě. 
A na co se mají rodiče soustředit? 
„Je třeba, aby pro dítě byli přede-
vším oporou, vhodně ho motivo-
vali, nepřetěžovali a vedli nejen  
k aktivitě, ale hlavně k odpočinku“, 
doporučuje paní psycholožka Mí-
ková. A paní ředitelka Strejčková 

PŘEDNÁŠKA (nejen) PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH 
DĚTÍ A PEDAGOGY

PhDr. Iveta Míková „Z PŘEDŠKOLÁKA ŠKOLÁK“
Termín konání: 7. února od 18.00 do 20.00 hod.

Místo konání: Olivova dětská léčebna, Říčany
Registrace nutná na: map@ricany.cz 

PhDr. Iveta Míková pracuje 22 let v pedagogicko-
psychologické poradně a věnuje se problematice výchovy, 
školních neúspěchů, profesní orientaci žáků, ambulantní 

nápravě specifických poruch učení. Pracuje s celými rodinami 
jako rodinný terapeut. V rámci své praxe pracuje též jako 

školní psycholog ve státních i soukromých základních školách.

Workshop pro rodiče se koná v rámci projektu MAP II v ORP 
Říčany, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České 
republiky, z rozpočtu města Říčany a z rozpočtů vybraných 

obcí ORP Říčany. Více o projektu na www.map.ricany.cz 
a na Facebooku MAP v ORP Říčany.

Zajímá vás oblast vzdělávání a rádi byste se aktivně zapojili 
do tvorby místního akčního plánování? Neváhejte se na nás 

obrátit na map@ricany.cz. Zapojit se může každý!

Víte, co prožívá při vstupu do školy? Jak se 
s přechodem ze školky do první třídy 
vyrovnává a jak nástup do školy zasáhne do 
běžného chodu rodiny? Nejen na tyto otázky 
rodičům opověděla paní psycholožka Iveta 
Míková v příjemném prostředí Kavárny 

u Andělky ve Velkých Popovicích v polovině ledna. Pro velký 
zájem rodičů plánujeme v únoru setkání v Říčanech. 

dodává, že v plynulém přechodu 
napomáhá určitě i mateřská ško-
la, a to nejen dítěti, ale i rodičům 
– například přípravou dětí, radou, 
pohovory o jejich prospívání, za-
jištěním odborných přednášek, 
seznámením s dokumentem Desa-
tero pro rodiče dětí předškolního 
věku.

DÍTĚ 
ZA 1 KČ*

aquapalace.cz

VIRTUÁLNÍ 
REALITA
NA TOBOGÁNU

*V
ÍC

E
 IN

F
O

R
M

A
C

Í N
A

 W
W

W
.A

Q
U

A
P

A
L

A
C

E
.C

Z

VSTUP DO 

VODNÍHO SVĚTA

O JARNÍCH 

PRÁZDNINÁCH



ZAPRAZI.EU | 98 | ZAPRAZI.EU

Inovativní řešení pro klienty 
z celého světa
V Unicornu se soustředíme na to, 

abychom byli ve výrobě moderních 
IT systémů nejlepší. Působíme na 
trhu již od roku 1990 a za tu dobu 
jsme vytvořili řadu špičkových  
a rozsáhlých řešení, která jsou 
rozšířena a užívána mezi těmi nej-
významnějšími podniky z různých 
odvětví. 
V bankách řešíme projekty, které 
pomáhají jak pracovníkům bank, 
tak hlavně lidem – umožňují 
vydat platební kartu, zpřístupnit 
internetové bankovnictví, nebo 
rychleji na pobočkách klienty 
obsloužit. V energetice realizuje-
me komplexní řešení propojující 
v reálném čase vyrovnávací trhy 
s elektřinou v zemích západní 
Evropy. Projekt Eleclink zase 
pomáhá řídit podmořské kabely 
mezi kontinentální Evropou  
a Anglií. Další zajímavé projekty 
realizujeme v oblasti elektro-
mobility, Průmyslu 4.0 nebo 
geoinformatiky. 
V internetové službě Plus4U se 

vedle služeb aktuálně intenzivně 
věnujeme dvěma oblastem, lékař-
ství a vzdělávání. Služba +4U Lé-
kař poskytuje řešení pro moderní 
ordinace, který zahrnuje i vystavo-
vání elektronických receptů a vyví-
jíme systém pro komplexní vedení  
a správu ordinací. Nově poskytu-
jeme on-line vzdělávací kurzy Red 
Monster pro základní školy. Nejob-
líbenější jsou kurzy českého jazyka 
pro 2. - 5. ročník, ale máme i další 
předměty. Nabízíme také kurzy 
GDPR, které každého efektivně 
proškolí a seznámí s danou proble-
matikou. 
V nejbližší době chystáme spus-

tit novou aplikaci +4U eFaktura. 
Vyvíjíme aplikaci, která bude pod-
porovat multibanking a umožní 
tak našim uživatelům nahlížet  
z jednoho místa na své účty.

Pečujeme o talenty
Systematické vzdělávání spolu-

pracovníků patří mezi pilíře Uni-
cornu. Máme připravený vzdělá-
vací program pro každou pozici, 
jak pro juniory, tak zkušené spo-
lupracovníky. Vzdělávací program 
Unicorn Top Gun Academy obsa-
huje více než šest desítek progra-
mů zaměřených jak na technické  
a programátorské, tak na mana-
žerské pozice.
Dlouhodobě také investuje-

me do Unicorn Mobile-first IoT 
-ready Cloud Architecture, která 
nám umožnuje dodávat takové sys-
témy rychle a s vysokou přidanou 
hodnotou. Zároveň se připravuje-
me na další trendy, které informač-
ní systémy neminou – rozšířená 
realita, přirozené ovládání hlasem, 
blockchain, umělá inteligence  
a další. 

A že to se vzděláváním myslí-
me vážně, dokazuje i Unicorn 
College, vlastní vysoká škola 
založená v roce 2007. Každý 
rok se tady připravuje přes 300 
budoucích IT specialistů.

Výroba softwaru je týmová práce
Uplatnění u nás najdou lidé  

s různým zaměřením a s rozlič-
nými zkušenostmi. Poskytujeme 
komplexní služby pokrývající 
všechny procesy vývoje softwaru 
a péče o něj. Sestavujeme týmy  
z analytiků, SW architektů, vý-
vojářů, testerů, projektových ma-
nažerů, servisních pracovníků  
a také specialistů na bezpečnost, 
DevOps a cloudové technologie. 
Náš kariérní systém je založený na 
tom, aby lidé nepracovali neustále 
na stejné pozici. V Unicornu para-
lelně realizujeme více než 250 pro-
jektů. To nám poskytuje výborné 
zázemí pro to, abychom nacházeli 
ty správné kariérní cesty pro naše 
lidi. 

Práci vozíme za lidmi
Je lepší trávit čas výrobou softwa-

ru anebo s rodinou, či se věnovat 
koníčkům, než dojížděním za pra-
cí. Proto rozšiřujeme týmy ve vývo-
jových centrech a otevíráme další 
pobočky. Software vyrábíme již  
v 21 vývojových centrech ve 4 ze-
mích Evropy. 

V Praze máme 4 velká vývojová 
centra v moderních budovách na 
Chodově, v Holešovicích, Vysoča-
nech a na Žižkově. Z dalších čes-
kých měst je to pak Brno, Hradec 
Králové, Chrudim, Mladá Boleslav, 
Liberec, Pardubice, Písek, Plzeň, 
Ostrava a další připravujeme.

To nejlepší je před námi
Spolupracujeme na vývoji špič-

kových produktů a realizaci ino-

vativních řešení pro klienty z celé-

ho světa. K uživatelům internetu  

a k mobilním zařízením přibývají 

každý den miliony věcí a to generuje 

spousty dat, které je třeba vyhodno-

covat a zpracovávat. To nám přináší 

a bude přinášet mnoho nových pro-

jektů a pracovních příležitostí. Rádi 

mezi sebou přivítáme lidi, kteří jsou 

chytří, pracovití, otevření a mají 

smysl pro humor – tak jako my.  

Každému takovému člověku dává-

me možnost růst spolu s firmou. 

Nakouknout do firmy a najít nabíd-

ky můžete na Spolu-pracujeme.cz 

Software je všude
Software Everywhere je heslo české IT společnosti 
Unicorn. A nejen to. Informační technologie jsou  
součástí našeho života a jsou základem mnoha 
firem a jejich služeb. Některé by bez nich vůbec 
nefungovaly a vlastně ani neměly smysl. Každý 
dnes nosíme v kapse chytrý mobil, což je vlastně 
multimediální počítač stále připojený na internet.

Unicorn je dnes v České republice renomovanou 
firmou, která se objevuje pravidelně v žebříčcích 
nejúspěšnějších podniků a je naprostou špičkou 
v oboru. Z pohledu Evropy je společnost Unicorn 

vnímána jako vynikající dodavatel řešení v několika 
odvětvích. Jeho software využívají zejména banky 

a pojišťovny, energetické společnosti, ale i třeba 
průmyslové podniky nebo velké obchody a veřejná 

správa. Jeho zákazníky jsou přední a největší 
firmy. Je ale zároveň provozovatelem internetové 
služby Plus4U, ve které nabízí softwarová řešení 

pro malé a střední podniky a hlavně pro lidi, třeba 
lékaře a živnostníky. Jeho ambicí je být prvotřídním 
světovým systémovým integrátorem a dodavatelem 

IT řešení s vysokou přidanou hodnotou. 

A na čem  
s námi budeš  
spolupracovat ty?

Spolu-pracujeme.cz

SP_Inzerce_casopis Praha-vychod_leden 2019_190x128_001_01.indd   1 24.01.2019   14:53:12

• hodnocení předmětů v procentech
• formativní hodnocení od 1. třídy ZŠ 

• e-learningová podpora
• spolupráce s Centrem talentované mládeže (CTM)

• programování JAVA 
• webový design a webové technologie 
• databáze a hardware 
• výuka předmětů v AJ 
• volitelné ITS specializace

Informační 
technologie

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a základní škola Praha s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, 
tel.: 774 773 367, jakub.pour@educanet.cz, http://praha.educanet.cz/www.facebook.com/Edupraha

• rozšířená výuka jazyků
• přípravné kurzy na FCE a CAE
• volitelné semináře od 1. ročníku
• zahraniční stáže
• prospěchová a sociální stipendia Gymnázium

• výuka všech předmětů v anglickém jazyce  
  od 1. ročníku
• příprava na mezinárodní zkoušku na úrovni C2
• volitelné semináře CTM ve spolupráci 
  s univerzitami v USA 

Bilingvní 
česko - anglické 

gymnázium

• výuka předmětů v AJ
• rozšířená výuka cizích jazyků (FRJ, NJ, RUJ)
• nízký počet žáků ve třídě
• výuka pomocí moderních IT technologií
• mimoškolní aktivity a kroužky

Česko - anglická  
základní škola

Přednosti naší školy

EDUCAnet
Síť soukromých středních škol
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OÁZA Říčany, V Chobotě 2112 
Více info na www.oazaricany.cz, 
na recepci tel.: 323 601 170 nebo 
u šéftrenéra pana Vítka Ptáčka, 

tel.: 721 530 462 

V polovině dubna začíná „letní“ tenisová škola, která bude probíhat 
až do poloviny října (pauza během letních prázdnin). Tenisová škola 
je určena dětem ve věku 4 až 18 let a děti hrají ve skupinách (1-4 dětí) 
pod vedením kvalifikovaných trenérů. 
V sezóně pořádáme pravidelné školičkové turnaje pro všechny věkové ka-
tegorie! V případě deště se automaticky přesouváme do pevné tenisové 
haly. K dispozici je 8 venkovních antukových kurtů a 3 kurty se špičkovým 
tenisovým povrchem Rebound Ace v pevné tenisové hale. Tenisová škola je 
vhodná pro úplné začátečníky, kteří nikdy nedrželi raketu v ruce, ale i pro 
ty, kteří se tenisu chtějí věnovat intenzivněji a zapojit se do našich závod-
ních mládežnických družstev. Rodiče mohou počkat na své ratolesti v naší 
restauraci nebo na krásné velké letní terase! Přihlášky odevzdávejte na 
recepci, případně e-mailem na oazaricany@oazaricany.cz do 31. března!

Extraligový tým v OÁZE
V loňském roce se náš tým již potřetí zúčastnil nejvyšší soutěže v tenise 
družstev Extraligy a byl pouze dva vyhrané míče od finále celé soutěže. 
Doufáme,že z naší tenisové školy se v budoucnu do našeho týmu dostane 
mnoho hráčů.

Chcete si zahrát tenis v Oáze?!
 Kurty může využívat široká veřejnost. Zavolejte a rádi vám sdělíme

 informace, za jakých podmínek je možné si kurt pronajmout.
 Po tenise si můžete dopřát saunu či whirlpool nebo se osvěžit 

ve venkovním bazénu.

Přihlaste vaše děti do tradiční tenisové školy 
extraligového tenisového klubu OÁZA Říčany

Do našeho kolektivu v Oáze Říčany hledáme spolehlivého, pracovitého 
a usměvavého kolegu nebo kolegyni

 na pozici kuchař/kuchařka na HPP 
Nástup dle dohody. V případě zájmu zašlete životopis 
na kahoun@oazaricany.cz nebo volejte 731 192 109.

Přihlášky 
odevzdávejte 

na recepci, nebo  
e-mailem do 31. 

března!

Kdo jsou největší favorité repre-
zentačního týmu?
Rozhodně je to mistr ČR Marek 
Jankovský  1. Dan a mistryně ČR 
Barbora Jílková  1. Dan. Mezi další 
favority určitě patří i Marko Anto-
nio Machota 1. Dan, Matěj Jirásek 
1. Dan, Štěpán Padevět 1. Dan  
a velký talent Vasyl Halatyba.
Jakou má reprezentace podporu?
Česká federace Taekwon-Do nabí-
zí partnerství sponzorům, kteří by 
měli zájem podpořit reprezentační 
tým na tomto mistrovství světa. Pro 
partnery ČFT jsou připraveny vel-
mi výhodné a seriozní podmínky, 
stačí kontaktovat ČFT na emailu 
sekretarcft@gmail.com. Mezi nej-

významnější partnery našeho týmu 
patří Hyundai Lenner Motorsport, 
SKC Ondřejov, Město Říčany, Měs-
to Brandýs nad Labem, Hotel zá-
mek Berchtold, Pivovarská restau-
race Uhříněves a časopis Zápraží. 
Doufáme i v podporu Středočeské-
ho kraje.
Jak velké jsou šance na úspěch?
Šance pro umístění našich repre-
zentantů v první desítce v jednot-
livých kategoriích jsou opravdu 
veliké. Své soupeře již dobře znají 
z evropských soutěží, odkud pra-
videlně vozí medaile. Nicméně  
v Evropě je obrovská konkurence  
a uvidíme, v jaké formě přijedou 
borci Ameriky, Austrálie a Asie.

Příprava na mistrovství světa v Taekwon-Do
V sobotu 12. ledna bylo v tělocvičně SKC  v Ondřejově 
nezvykle rušno. Uskutečnilo se zde další soustředění 
širšího výběru české národní reprezentace Taekwon-Do, 
která se připravuje na mistrovství světa, jež se bude konat 
ve dnech 22.-28. 4. 2019 v německém  Inzellu. Trenéra 
reprezentace Vladimíra Machoty jsme se zeptali, kolik 
členů má reprezentační tým. „Užší výběr reprezentace čítá 
17 sportovců, nominovat se podařilo i Štěpánu Padevětovi 
ze školy  Kwang-Gae Ondřejov.“

Rodiče si často kladou otázku, jakou 
vhodnou volnočasovou aktivitu pro své 
děti vybrat. Často nevědí ani samy děti, co 
by je bavilo. Při výběru je mohou ovlivnit 
kamarádi, kteří už někam chodí nebo 
pořad v televizi. Nejlepší je, přijít si nějaký 
kurz či kroužek přímo vyzkoušet. A právě 
tyto možnosti nabízí SKC  v Ondřejově. 
Mnohé z dětí zde začínaly cvičením s rodiči 
a potom pokračovaly samostatně v 
různých sportovních, výtvarných či 
hudebních kroužcích.

V SKC si lze vybrat z kurzů pro předškolní děti – 
cvičení s Mommy Time, balet, rokenrol, anglič-
tina podle Helen Doron, keramika nebo hra na 
flétnu. Školáci mají ještě větší možnosti. Pokud 
chtějí více sportovat, mohou začít s karate, bas-
ketbalem, florbalem, Parkour&Freerun, Rope 
Skipping, Taekwon-Do. Taneční schopnosti si 
ověří při rokenrolu, tanci Hip Hop i baletu. Větší 
děti může oslovit sebeobrana nebo box zaměřený 
na kondici. Děvčata zaujme aerobik nebo jóga s 
dospělými. Hudební talent lze rozvíjet v kurzech 
kytary i flétny různých úrovní. Zcela specifické 
je působení Muzikálového studia Múzy, které 

oslovuje děti s hereckým, pěveckým a tanečním 
talentem a těm nejlepším nabízí možnost vystu-
povat v dětských muzikálech v divadle Hybernia. 
Vzhledem k tomu, že v SKC působí mnoho býva-
lých vynikajících sportovců – mistrů republiky, 
Evropy i světa, dosáhli už jejich svěřenci mnoha 
úspěchů.
Podívat se k nám můžete přijít kdykoliv. 
Z rodinného klubu Pohoda, kde si lze dát 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT a vybrat nejlepší 
kroužek pro vaše děti

kávu,  můžete sledovat dění v tělocvičně. Na 
ukázkové lekci v malém sále či učebně se 
musíte domluvit přímo s lektory. Rozvrhy, 
ceníky, informace o obsahu jednotlivých 
kurzů a činnosti oddílů atd. najdete na www.
skcvondrejove.cz. Také vás srdečně zveme 
na každoroční Akademii SKC, která se bude 
konat v sobotu 23. března od 15 hod. 
Těší se na vás tým SKC        

TŠ Twist Říčany působí v současnosti v Říčanech a v SKC 
Ondřejov. Má více než 200 členů a řadí se mezi největší 
a také nejúspěšnější rokenrolové školy v České republice.

Od druhého pololetí školního roku 2018/2019 se v kurzech rokenrolu 
díky postupům do soutěžních skupin uvolnilo několik míst v páteční pří-
pravce v SKC Ondřejov, kterou vede trenérka Tereza Malá – mistryně světa 
v akrobatickém rokenrolu v kategorii dívčí formace junior. Tréninky pří-
pravky pro děti ve věku 5-7 let probíhají v pátek od 17 do18 hodin v SKC 
Ondřejov. Nové zájemce uvítáme na kurzech rokenrolu v SKC i mezi star-
šími, a to vždy ve středu od 16 hodin. 
S sebou pohodlnou obuv, pití a dobrou náladu! Informace na 
ts.twist@post.cz! 

TŠ Twist v SKC Ondřejov
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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®

Zprávy z MASky  
Cesta integrace provozující 
v Říčanech od roku 2007 Občan-
skou poradnou se nově více spe-
cializuje i na dluhové poraden-

ství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné 
akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR, v současnosti jako jediná 
organizace v regionu. Všechny služby poskytuje zdarma. 
Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomoci? Pro všechny z Říčanska, 
kteří řeší, nebo jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, spláce-
ním, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují 
poradit směr, jak své problémy řešit a to včetně případného podání návrhu 
na oddlužení dle zákona o insolvenci.  V neposlední řadě nabízíme bezpeč-
né, důvěrné a nezávislé prostředí.  
Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany. 
Prosíme o předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emailem 
dluhovaporadna@cestaintegrace.cz.  
Více informací na www.cestaintegrace.cz. 
Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky finanční podpoře 

z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s. 

Bezplatná dluhová poradna

Cesta integrace se na Říčansku dlouhodobě věnuje poskytování poraden-
ství a prevence v rámci sociálních služeb Občanské poradny v Říčanech  
a Mnichovicích, provozuje v Říčanech nízkoprahový Klub Cesta pro děti  
a mládež a v neposlední řadě se věnuje primární prevenci ve školách na Ří-
čansku. Vzhledem k rozmanitostem služeb i působnosti na Říčansku, tím 
časové náročnosti a na základě potřeb regionu získala organizace dotaci  
z IROP v rámci výzvy MAS Říčansko na projekt „Dostupnost sociálních 
služeb Cesty integrace na Říčansku“, číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0007305. Pracovníci organizace jsou mobilnější díky zakoupené-
mu automobilu a dojde k rozvoji terénní formy služeb. Dále jsme dovyba-
vili služby stanem, stolním fotbálkem a interaktivní tabulí. 

Dostupnost sociálních služeb 
Cesty integrace na Říčansku

 Michaela Hupcejová 
Projektová manažerka PRV
Zápraží originální produkt® 
Mobiliář a kostýmy 
Mobil: +420 607 023 328
E-mail: mobiliar@ricansko.eu  

 Ing. Monika Žilková 
Animace škol 
Mobil: +420 607 066 055
 E-mail: projekty@ricansko.eu

 Pavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka 
pro IROP a PRV
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

 Mgr. Petra Přílučíková 
Projektová manažerka
 pro OP zaměstnanost
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu 

 Petra Fialová 
Animace škol 
Projektová manažerka 
pro IROP
 - Mobil: +420 774 780 039; 
E-mail: sablony@ricansko.eu

 Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena 
pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. 
Schůzky po telefonické domluvě.

 Přijaté projekty do ukončených výzev IROP najdete na našich strán-
kách mas.ricansko.eu/irop/vyzvy-mas-irop-2018. Ze strany MAS již 
prošly nebo procházejí kontrolou formálních náležitostí a přijatelnos-
ti. Na 12. 2. 2019 je naplánováno hodnocení projektů 4. výzvy zaměře-
né na infrastrukturu školství, 5. výzvy v oblasti sociálního podnikání  
a 7. výzvy památky UNESCO. Projekty zaměřené na bezpečnost dopra-
vy z 8. výzvy MAS, budou hodnoceny po ukončené kontrole formálních 
náležitostí. 

 Další výzvy IROP budou vyhlášeny v 1. polovině roku. Předpokládáme 
6,5 mil. Kč na podporu sociálního podnikání a 1 mil. Kč na podporu tvor-
by, územních plánů, regulačních plánů a územních studií. 

 Žadatelé o podporu v PRV do zemědělství, lesnictví a nezemědělské-
ho podnikání mohou přes Portál Farmáře podávat projekty od 21. 1. 
do 18. 4. 2019. MAS vyhlašuje výzvu na všechny Fiche, které má ve své 
strategii v celkové zůstatkové alokaci cca 18,7 mil. Kč. 
Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků 
Fiche 2 – Nezemědělské podnikání 
Fiche 3 – Lesnická technologie 
Fiche 4 – Lesnická infrastruktura 
Fiche 5 – Zemědělská infrastruktura 

 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI proběhne v prostorách MAS, 
Olivova 224, Říčany ve dvou termínech:
* úterý 5. února 2019 od 9 -12 h pro Fiche 1 a 2
Investice do zemědělských podniků a Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností,
* úterý 12. února 2019 od 9 -12 h pro Fiche 3, 4 a 5
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických, jejich mobili-
zace a uvádění na trh, Lesnická infrastruktura a Zemědělská infrastruktu-
ra. Nevyčerpané prostředky MAS převede změnou programového rámce 
PRV ve strategii na tzv. článek 20, kterým může podpořit také zajímavé  
a žádané projekty v území. 

 MAS Říčansko vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu  
v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podpo-
ru - s názvem opatření „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociální-
ho začleňování“. Předpokládaná alokace činí 2 124 587 Kč. Podávat 
své projekty můžete od 28. 2. do 15. 4. 2019. Zároveň zveme zájemce 
na seminář do prostor MAS v úterý 5. 3. od 10 hodin. Přihlášky po-
sílejte a pro podrobnější informace kontaktujte Petru Přílučíkovou,  
tel.: 774  780  543, e-mail: projekty2@ricansko.eu

 Společně s Ladovým krajem a týmem MAP pořádáme pro zástupce obcí 
setkání 14. – 15. 2. 2019 v Benešově v S-centru. Na programu jsou odbor-
né semináře určené pro zastupitele obcí, které zajišťuje SMO, dále infor-
mace o aktivitách MAS a Ladova kraje. Těšíme se na vás. 

 V letošním roce půjčujeme i nadále prodejní stánky na trhy a poutě  
v regionu. Jde o dřevěné stánky s fialovým zastřešením (6 ks), nebo kovové 
pruhované zelenobílé (2 ks), cena 300 Kč/ks na akci. Pro partnery MAS za 
150 Kč/ks. 

 Zveme vás na Říčanský masopust v sobotu 16. února 2019, který po-
řádá Město Říčany a zástupce MAS bude s ostatními spolupořadateli 
hodnotit masky v průvodu. Sraz je na Masarykově náměstí ve 13 hod. 
Přijďte na vepřové hody a ochutnejte pivo z Říčanského pivovaru.
Přejeme krásné zimní radovánky o jarních prázdninách         

Tým MAS Říčansko o.p.s  

Nice Belly – udržitelná móda a domácnost
Kateřina Čermáková Boháčová

 Certifikát regionální značky Zápraží mám dva roky. Líbí se mi, že se díky 
značce dozvím o dalších tvořivých lidech z blízkého okolí, ale i z jiných re-
gionů. 

 Ráda vymýšlím nové produkty a přijímám výzvy. Proto se snažím přichá-
zet na trh s novými výrobky. Baví mě komunikace se zákazníky. Moc si ce-
ním jejich zpětné vazby, která mě pak posouvá dál k vylepšování produktů. 

 Své zboží nabízím online v e-shopu nicebelly.cz a prodávám velkoob-
chodně do kamenných prodejen a jiných e-shopů. Snažím se nabízet své 
zboží také na regionálních nebo designových trzích, kde nejrychleji získám 
tolik cennou zpětnou vazbu. 

 Mou vlajkovou lodí jsou bederní pásy, které vyrábím v dámské, pánské  
a dětské verzi. Jedná se o oboustranné pásy z úpletu, které hřejí a chrání 
bedra. Na jednom z designových trhů mě pobavila cizinka, která byla nad-
šená z barevného proužkovaného materiálu na dětském pásu. Bez váhání 
si ho nandala na hlavu, zaplatila a odkráčela. 

 Plánuji spoustu nových věcí. Založila jsem si šicí dílnu v Říčanech  
a ráda bych tam začala organizovat kurzy šití. Soustřeďuji se na produk-
ty pro udržitelnou domácnost, ve které se nahradí jednorázové spotřební 
věci denní potřeby šitými, pratelnými. Jde o pratelné odličovací tampony, 
dětské ubrousky, pytlíky na potraviny, cestovní pytle na prádlo, svačinové 
kapsy a další. 

Keramika Všestary – Olga Suchá
 Značku Zápraží: „Keramika Všestary“ jsem získala v roce 2016. Myslím 

si, že tento projekt podpory  regionálních výrobců je velmi užitečný.  Ga-
rantuje určitou kvalitu a lidé si na to začínají zvykat. Hlavně se mi líbí jeho 
sociální zaměření a regionální dopad. Spojuje místní výrobce a mě jako 
výrobci přináší hlavně pocit, že i výroba v malém má smysl a ukazuje, že si 
dnes lidé rádi koupí něco originálního, vyrobeného tradičně s uměleckým 
nádechem.

 Na práci v keramické dílně mě baví její nekonečná překvapení. Kdy je 
možné pět let používat materiály určitým způsobem a najednou z ničeho 
nic zkusíte změnit drobnost, například tloušťku nanášené vrstvy, nebo po-
řadí barev, teplotu, přidáte nebo uberete něčeho a výsledek je objev krásné 
glazury, nebo katastrofa v peci. Je to nekonečné, mám už trochu zkušenos-
tí ale také pocit, že to nikdy nebude nuda.

 Moje výrobky, pokud mi to čas dovolí, prodávám na místních trzích. 
Známí si ale objednávají i přímo, takže sice jen v malém, ale vyrábím ze-
jména na zakázku. 

 Letos bych chtěla k již zavedeným mističkám v modro-bílém pruhu při-
dat větší polévkové misky a talíře. Ráda bych zvládla celou soupravu ve 
stejném barevném provedení.  



ZAPRAZI.EU | 1514 | ZAPRAZI.EU

 Náplň práce:
Jste kreativní architekt nebo jste z oboru a chcete pracovat na zajímavých zakázkách? Rád/a komunikujete 
s lidmi a umíte zjistit představy zákazníka? Máte cit pro prostor a barvy? Pak je tato pozice určena právě vám.

 Požadujeme:  
Znalosti min. na úrovni středoškolského vzdělání! Ochotu pracovat s lidmi a umět jim naslouchat,
dokázat zhmotnit jejich představy! Touhu vést celou zakázku od A do Z a převzít za to plnou zodpovědnost!
AJ nebo NJ slovem i písmem, budete studovat materiály, komunikovat s dodavateli.
ŘP skupiny B, musíte být schopen zajet za klientem kamkoli! 

 Nabízíme:
Samostatnou kreativní pozici s dlouhodobou perspektivou u stabilní společnosti s možností seberealizace. 
Možnost profesního a kariérního postupu, rozvoj osobnosti.

 Pracoviště: K Herinku 370, Dobřejovice nebo Vinohradská 42/1790, Praha 2

 Náplň práce:
Montáž designových kuchyní a nábytku.

 Požadujeme: 
Ukončené odborné vzdělání v oboru truhlář, pracovitost, flexibilitu, odpovědnost.
Řidičský průkaz skupiny B. Praxe v oboru vítána, ale není podmínkou.

 Nabízíme:
Velmi dobré platové ohodnocení. Příjemné pracovní prostředí, stálý a profesionální kolektiv.
Zázemí stabilní firmy.

 Pracoviště: K Herinku 370, Dobřejovice

 Náplň práce:
Zodpovědnost za kompletní vedení účetnictví, zpracování měsíčních a ročních daňových přiznání.

 Požadujeme:
Min. středoškolské vzdělání ekonomického směru a praxe v oboru podmínkou.
Výbornou znalost finančního účetnictví pro PO i FO, daňových a pracovněprávních předpisů.
Spolehlivost, samostatnost, přesnost, pečlivost, zodpovědný a aktivní přístup k práci.
Znalost práce na PC, MS Office, ZNALOST PROGRAMU MONEY S3 JE VELKOU VÝHODOU.

 Nabízíme:
Velmi dobré platové ohodnocení. Možnost zkráceného pracovního poměru.
Příjemné pracovní prostředí, stálý a profesionální kolektiv.
Zázemí stabilní firmy.

 Pracoviště: Na Popelce 14a, Praha 5

ODBORNÝ PRODEJCE, INTERIÉROVÝ DESIGNÉR

MONTÁŽNÍK NÁBYTKU

SAMOSTATNÁ/Ý ÚČETNÍ

Do našeho týmu hledáme
šikovné kolegy 
na tyto pozice:

Nástup 
možný ihned!

Pokud máte zájem, zašlete 
nám svůj životopis na: 

kariera@sedlakinterier.cz

Navštivte náš nový 
showroom a outlet 
nábytku a spotřebičů

www.sedlakinterier.cz

 SEDLÁK INTERIER
DESIGNOVÝ NÁBYTEK
Vinohradská 42/1790
120 00 Praha 2

 SEDLÁK INTERIER
OUTLET NÁBYTKU A SPOTŘEBIČŮ
K Herinku 370
251 01 Dobřejovice

KUCHYNĚ TRVALÉ HODNOTY
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

10. 2.  2019 Kostelec n. Č.  l.
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

Divadelní spolek DIPONA a OÚ Louňovice zvou do hotelu U sv. Huberta 
na představení: 

 ŽENA V TRYSKU STOLETÍ 9. února od 19 hodin
Komedie Zdeňka Podskalského v podání souboru Jílovští ochotníci, doplněná 

krásnou muzikou. 
 POSLEDNÍ VLK V ČECHÁCH 16. února od 15 hodin

Červená Karkulka, ale trochu jinak Bližší info na www.dipona.eu

210x100x5
2730

LADOVSKÉ VEPŘOVÉ HODY 
PIVOVAR VELKÉ POPOVICE
9. BŘEZNA 2019, 9 – 15 H

jitrnice, prejty, polévky, sulc, 
tlačenky, guláš, škvarky... 
ukázky bourání masa, plnění 
jitrnic
prohlídková trasa pivovarem 
s malým občerstvením a školou 
čepování piva 
bednářská parta Plzeňského 
Prazdroje, skládání soudků, 
vypalování na dřevo... 

Více info: www.kozel.cz

 Přijmeme číšníka/servírku 
Nabízíme základní plat + odměny, dlouhý/ 

krátký týden. Požadujeme pracovitost, 
samostatnost, pečlivost, čistotu. 

 Rozvážíme obědy do firem 
a kanceláří v okolí UHŘÍNĚVSI, PRŮHONIC, 

ŘÍČAN, JAŽLOVIC a VŠECHROM.

tel.: 774 74 99 20 
info@restaurantpivovarska.cz

1. Dvoubarevná verze

PIVOVAR UHŘÍNĚVES

zAlOžENO 1705

1. Dvoubarevná verze

K Sokolovně 38, 
Praha – Uhříněves

Jsme česká restaurace 
s vlastním pivovaremaquapalace.cz

spa & wellness

VALENTÝNSKÉ 
PRIVÁTNÍ SPA

K příležitosti svátku svatého Valentýna 

celý únor privátní vířivky za lákavou cenu. 

Šampaňské, mísa s čerstvým ovocem, sauna, vířivka, klid a relaxace!

2 – 4 osoby

2 – 6 osob

3 190 Kč
2074 Kč

3 990 Kč
2594 Kč

 120 minut

spa & wellness
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Nejsilnější a nejdéle trvající útoky mířily na nej-
většího místního poskytovatele, firmu Allstar 
Net. „Ano, od 30. prosince jsme čelili intenzivním 

vlnám DDoS útokům, které se typem i intenzitou 

měnily,“ potvrzuje Zdeněk Polách z firmy Allstar 
Net. „Informovali jsme o situaci naše zákazníky, 

těch útoků bylo několik a byly neobvyklé svou dél-

kou i intenzitou. Běžně zaznamenáváme krátké 

drobnější útoky, ale tentokrát se bavíme o 2-3 

hodinových útocích obrovské síly. Když jsme jeden 

odrazili, útočníci změnili způsob a útok pokračo-

val dál. Už to nebyla legrace. V neděli před Silves-

trem jsme seděli na internetu a odřezávali jeden 

útok za druhým, na Silvestra manželky chystaly 

chlebíčky a my osm hodin seděli u počítače a bo-

jovali s DDoSem. Doba, kdy problémy zaregistro-

vali zákazníci, samozřejmě nebyla celý útok. Dost 

jsme toho zachytili.“ 

Ačkoliv jsou DDoS útoky 
i v ČR stále častější, nejsou 
přitom doposud v širším po-
vědomí lidí, možná z důvodu 
neinformovanosti, nebo 
i proto, že si mnozí tato a podob-
ná rizika nepřipouští, příp. je ignorují. 

Co je vlastně DoS?
DoS útoky (Denial of Service tj. odepření služeb 
čili znepřístupnění služeb jakýmkoliv způso-
bem) se stávají noční můrou nejen podnikate-
lů, firem, zpravodajských serverů či operátorů 
a poskytovatelů připojení; a to především pro 
snadnou realizovatelnost útoku a dostupnost. 
Rozdíl mezi DoS (Denial of Service) a DDoS 
(Distributed Denial of Service) je pouze v tom, 
kolik strojů (jeden/více) je do útoku zapojeno, 
resp. kolik ho iniciuje. 
Jak si má tedy laik představit sílu a účinnost 
DDoS? Zjednoduše řečeno, existují dva zá-
kladní typy útoků. Jeden (volumetrický), má za 
úkol způsobit přetížení infrastruktury silou. Je 
to jako dálnice, na kterou vjede velké množství 
aut a dojde k vytvoření kolon, které jízdu výraz-
ně zpomalí či dokonce na čas zastaví. Druhý, 
amplifikační, není postaven primárně na zvý-

šeném objemu dat, ale zaměří se na zranitelné 
místo cíle a dovede ho zesílenými útoky k pádu, 
tedy k nedostupnosti služby příp. její nestabilitě. 
Chcete jít do svého bytu v panelovém domě? Ale 
vstupní dveře jsou zablokované a nejdou ode-
mknout? Vy, jako oprávněný uživatel nemáte 
náhle přístup k běžné službě a je nutná servisní 
oprava… 

„A pokud si myslíte, že jste se s podobnými útoky 

ještě nesetkali, tak si stačí vzpomenout, kolikrát 

už se vám třeba stalo, že nebylo náhle dostupné 

internetové bankovnictví nebo nešla stáhnout 

elektronická pošta… to všechno jsou běžné pro-

jevy následků DDoS útoků. Jenomže spousta lidí 

si v tu chvíli obvykle zanadává na nespoleh-

livost svého internetového poskytovatele  

a vůbec je nenapadne, že příčina 

může být v kybernetické válce.“ 
Zmínit je také třeba to, že některé 
útoky jsou dlouhodobé, mohou se 

opakovat několik dní po sobě. Jiné 
jsou krátké, v řádu vteřin či desítek vte-

řin a jak rychle přijdou, tak rychle odezní. 
Shrneme-li si to, DDos útok je veden z různých 
bodů, cílí na jednu konkrétní službu připojenou 
do internetu a jeho úkolem je její znepřístupnění 
ostatním uživatelům. V poslední době se však 
ukazuje, že ta „konkrétnost“ je někdy zaměňo-
vána s nahodilostí či testováním udržitelnosti 
napříč subjekty, s cílem zpomalení přenosových 
kapacit. 

Proč?! Jaký je motiv DDoS útoků?
Znepřístupnění služby je cílem, ale motivy se 
mohou různit. Za útoky může stát tzv. politický 
hacktivismis (ovlivnění voleb), často se jedná  
o konkurenční boj, tedy „za vším hledejme fi-
nance“ (útoky na e-shopy), útoky si na sebe po-
sílají hráči online her mezi sebou, ale u většiny  
z nich je důvod neznámý. Otázku Proč?! tedy 
nelze v tomto případě plnohodnotně zodpově-
dět. Chcete-li, můžete souhlasit s teorií, že se 
jedná o kybernetické testování, průzkum, který 

má vyhodnotit slabiny a možnosti. DDoS útok si 
dnes není problém zakoupit za pár dolarů, tato 
„služba“ je v šedé zóně internetu zcela běžná.

Bránit se vyžaduje značné úsilí a nemalé 
finanční prostředky
Smířit se s útoky nelze, ale obrana je drahá, nejis-
tá a zázračné řešení nelze očekávat. „Neexistuje 

jedna krabička, kterou si koupíte a ta vás navždy 

ochrání,“ vysvětluje Polách. Možností ochrany 
proti DDoS útokům se nabízí více, problém však 
spočívá v tom, že je  nutné je kombinovat podle 
povahy útoků, různě je řetězit, zároveň sledovat 
cíle a určit vlastnosti probíhajícího útoku apod. 
To vše není zadarmo a vyžaduje to i čas a odbor-
níky. 
DDoS útoky jsou reálnou hrozbou, které dnes 
musí firmy čelit; kromě finančních ztrát jsou zde 
však i škody v podobě snížení reputace, která se 
napravuje vždy obtížně. „Zvolená ochrana proti 
útokům musí nejen fungovat, ale mít pro firmy 
také smysl z obchodního hlediska“, přitakává 
Zdeněk Polách. „Útokům zcela předcházet ne-
lze, ani je předvídat; v případě útoku zasahujeme 
hned, následky minimalizujeme a snažíme se, 
aby uživatel měl své veškeré služby opět přístup-
né v co nejkratším čase.“

Kybernetická válka není iluze, 
ale každodenní realita
Kybernetická válka zuří. Že vás to 
nechává lhostejnými? Nemělo by. 
Kybernetická válka totiž zasahuje 
určitým způsobem do životů nás 
všech. Jednou z jejích podob jsou 
DDos útoky, které na přelomu 
loňského a letošního roku cílily i do 
našeho regionu, kde se s nimi potýkal 
nejeden poskytovatel připojení 
k internetu.

POBOČKA Mirošovice, Hlavní 126
Pracovní doba: 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

 Základní pokrytí – hl. m. Praha a oblast
    jihovýchodně od Prahy.

 Developerským projektům vystavíme 
    optickou infrastrukturu na naše  
    náklady.

 Školy, školky a obecní úřady jsou
    připojovány zdarma!

Když jsme jeden 
atak odrazili, útočníci 

změnili způsob a hrozba 
pokračovala dál. Už to 

nebyla legrace...

Detail probíhajícího DDoS útoku. Modrá linka znázorňuje veškerý provoz v síti Allstar Net (v době útoku je cca 
6x větší než obvykle), zelená pak pouze legitimní (od útoku očištěný) datový provoz v síti.

Jarní plavecký kurz 2019
Plavání v Průhonicích, Hotel Floret
Lekce pro děti od 6 měsíců
Zkušení instruktoři vás budou provázet s prvními krůčkami ve vodě. Po-
můžou dětem odbourat strach z prvního potápění a naučí správné plavec-
ké návyky. Děti posílí imunitu, protáhnou a zpevní celé tělo a získají radost 
ze zdravého pohybu. 
Novinka – ploutvové plavání/plavání mořských pan. 
Hit posledního roku.
Skvělé kondiční plavání pro pokročilejší děti. Základem je klasické splývá-
ní a tzv. delfínové vlnění. Pohyb nevychází pouze z nohou, ale do akce jsou 
zapojeny také hluboké zádové a břišní svaly. Jedná se o symetrický a velmi 
efektivní pohyb, který má blahodárný vliv na správné dýchání a zdravé dr-
žení těla.
Cvičení dětí v SKC Ondřejov
Každou středu a čtvrtek si můžete přijít zacvičit s vašimi nejmenšími 
do SKC Ondřejov.
Zpíváme, běháme, tančíme, skotačíme, rozvíjíme jemnou motoriku a moc 
nás to baví. Děti dělají velké pokroky, otrkají se, poznávají své vrstevníky  
a určitě si najdou i bezva kamarády.

MOMMY TIME nabízí volnočasové aktivity pro děti 
od miminek až po školáky, ale i aktivity pro dospělé. 
Pohodová atmosféra, profesionální služby a nadstandardní 
zázemí jsou u nás samozřejmostí.

Do plavání, na cvičení a do dalších kurzů je možné přihlásit se 
kdykoliv a to na mailu: mommytime@mommytime.cz, 

více informací na www.mommytime.cz

Plavte jako mořské panny

Navštivte náš 
e-shop, ve kterém 

nabízíme outletové zboží 
a zboží ze vzorkovny za 

výprodejové ceny.
 www.koupelnycero.cz

Také letos se v průběhu léta budou konat v Ondřejovském SKC 
příměstské tábory, které si v loňském roce získaly mnoho 
příznivců. A to nejen díky kvalitě, ale i proto, že byly pro účastníky 
zdarma! Rodiče hradili pouze stravu, vše ostatní bylo financováno 
z dotace MPSV, Operačního programu Zaměstnanost. 
Jak již ze samotného názvu vyplývá, příměstské tábory jsou určeny pro děti 
ekonomicky aktivních rodičů (tj. zaměstnaných nebo osob samostatně vý-
dělečně činných). Tábor je dotován Evropskou unií, Evropským sociálním 
fondem z operačního programu Zaměstnanost a účastníci musí splňovat 
podmínky dotačního programu. 
Chce být vaše dítě účastníkem tábora? Přihlaste ho včas!
I pro tento rok jsme připravili pro děti a mládež program táborů složený 
z výletů, sportu a zábavy. V rámci něho se mohou těšit např. na návštěvu 
hvězdárny, hasičské stanice, na bohaté aktivity v tělocvičně, chybět nebu-
de ani klasické posezení u ohýnku s kytarou. Tábory jsou naplánovány ve 
čtyřech turnusech, v termínu od 22. 7. 2019 do 16. 8. 2019, v době od cca 
7.15 – 16. 30 h, a to každý pracovní den. Na letní prázdninové a táborové 
dny se již nyní těší celý kolektiv SKC!
Více informací a také přihlášku na tábor poskytne p. Hynek Kašpar 
– e-mail: hynekkaspar@seznam.cz, tel. 774 780 038. Rezervace místa 
na táboře se provádí až po potvrzení přihlášky. 

Příměstské tábory 
v SKC Ondřejov



ZAPRAZI.EU | 2120 | ZAPRAZI.EU

Cestování za poznáním, exotikou 
a novými zážitky se stalo v posledních 
letech jednou z nejvyhledávanějších 
aktivit. Exotické země, o kterých by se 
vám před 15 lety mohlo jenom zdát, 
jsou stále dostupnější.

My jsme se na svých cestách tentokrát vydali na 
Maledivy, které se pyšní nádhernou neporuše-
nou přírodou, fascinujícím podmořským světem 
a mimo jiné také jedním světovým prvenstvím – 
nejnižší horou na světě jménem Mount Villingi-
li, která má nadmořskou výšku 5,1 m.n.m.
Maledivy tvoří 1 196 ostrovů, z toho je asi 200 
obydlených. My jsme navštívili ostrov Ellaid-
hoo, který je součástí severního Ari Atolu. Tento  
ostrůvek je ideální pro milovníky koupání a opa-
lování, ale také šnorchlování a potápění. Celý 
ostrov je chráněn před vlnami vnějším valem  
a vnitřní laguna nabízí křišťálově čistou vodu  
o teplotě 30 °C.
Podmořský svět je plný života – uvidíte manty, 
rejnoky, útesové žraloky, murény, karety i cho-
botnice. Každý den jsou organizovány i výpravy 
lodí na další zajímavé lokality. Na celém ostrově 
nenajdete ani jedno auto nebo motocykl, jediný 
povolený dopravní prostředek je dvoukolový vo-
zík. Zkrátka žádný spěch ani stres...
Přejeme všem, kteří se na podobnou dovolenou 
chystají, krásné dny, kouzelné východy i západy 
slunce, pohodový let a hodně zážitků. Vždyť to je 
to jediné, co si člověk nese po celý život s sebou.
Poděkování patří říčanské pobočce cestov-
ní agentury Invia.cz za profesionální přístup  
a skvělou organizaci.                                
Hynek a Klára – čtenáři Zápraží 

a spokojení klienti Invia.cz

Odleťte na zimu do EXOTIKY
Oslavte na zámku svatého Valentýna 
a dopřejte si luxusní menu, které pro 
vás  šéfkuchař restaurace Kouzelná 
zahrada připravil od 14. do 16. února.

Studený předkrm: Carpaccio z pravé hovězí 
svíčkové, domácí bazalkové pesto, piniová 
semínka,velké kapary, hobliny sýru Grana 
Padano a bylinková bagetka.
Teplý předkrm: Grilovaná mušle svatého 
Jakuba, avokádový krém s kokosovým mlékem 
a salátek z bylin sakury.
Hlavní chod: Filírovaný steak pravé svíčkové 
připravený do růžova, pyré z černého kořene, 
restované lišky na másle, chips slaniny 
Panchetta a silný telecí jus.
Dezert: Želírované višně s mandlovým likérem, 
vychlazeným kokosovým krémem a belgickou 
čokoládou.
Cena menu pro 2 osoby 1850 Kč.
Nenechte si ujít ani další gastroakce: 
17.-24. 2. Kachna sv. Oldřicha
27. 2.-6. 3. Zvěřinové speciality 
19. 3.-27. 3. Jaro na talíři 

DISCO NA ZÁMKU  v pátek 8. 2. a 8. 3.
Zveme všechny milovníky oldies hitů na zámek 

Berchtold, kde pro vás budeme hrát hity na přání 
ze 70. až  90. let. Světla, masky, svíčky promění 
salónek zámku v disco parket, na kterém můžete 
protančit celou noc. Symbolické vstupné 50 Kč.

Plánujete dětskou oslavu a dochází vám 
inspirace?  Pro vaše děti kompletně naplá-
nujeme nezapomenutelnou narozeninovou 
oslavu plnou zábavy a nových zážitků.
Můžete si vybrat, kde oslavu uspořádáte: v zá-
mecké zahradě pod stanem (kapacita: 30 – 50 
osob),  v Green místnosti ve Sport centru (kapa-
cita: 20 osob), nebo v zámeckém sále (kapacita: 
30 – 40 osob).
Zámecká restaurace Kouzelná zahrada připra-
vuje pro dětské oslavy jen to nejlepší. Oblíbené 
jsou kuřecí miniřízečky s hranolkami, zelenino-
vé proužky s dipem, čokoládová fontána, ovoce. 
Dort můžete mít vlastní. Program zajistí profesi-
onální animátor. Těšit se můžete na diskotéku, 
hry, soutěže, dílničky. K dispozici je dopravní 
hřiště s možností zapůjčení vozítek. Děti si mo-
hou vyzkoušet sportovní aktivity: indoor golf, 
tenis, fotbal, fotbalgolf, střelnici.

 Nabízíme ZVÝHODNĚNÝ PRONÁJEM 
PROSTOR NA ÚNOR pro nejrůznější firem-
ní akce, rodinné oslavy, svatby.

Zveme vás na únorové akce na zámku Berchtold

Hledáme nové kolegy na pozice:
 KUCHAŘ – HPP, nástup DUBEN. 

Směny týden/týden. Své životopisy 
zasílejte na kouzelnazahrada@
zamekberchtold.cz

 POKOJSKÁ  – brigádně, nástup jaro 
 RECEPČNÍ  – brigádně, nástup jaro, 

noční i denní směny. Své životopisy 
zasílejte na hotel@zamekberchtold.cz

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

Také jste si všimli, že v Říčanech je na 
Černokostelecké ulici, poblíž křižovatky 
k nemocnici, nová prodejna matrací Sleep 
Expert? Oslovili jsme její provozovatele 
s několika otázkami…
Jaké matrace prodáváte? 
Jsme výhradními distributory matrací Pikolin 
pro český a slovenský trh. Španělský koncern 
Pikolin Group  S.A. je největším evropským vý-
robcem matrací. Jenom v Evropě má 10 fabrik, 
ve kterých se vyrábí matrace, rošty, postele a dal-
ší výrobky. Zamlouvá se nám i to, že společnost 
Pikolin Group se i v dnešní době udržela jako 
rodinná firma, s tradicí a s velmi dobrou pověstí. 
Náš říčanský showroom slouží jako vzorkovna 
značek spadajících pod tuto společnost, a to pro 
maloobchodníky z České republiky a ze Sloven-
ska. Pro velký zájem však otevíráme prodejnu  
i zákazníkům „z ulice“.  
Jsme faktory showroom (tedy podniková pro-
dejna) a snad právě proto si můžeme dovolit 
věnovat více času každému zákazníkovi indivi-
duálně. Stačí k nám zavolat, objednat si termín 
návštěvy a zákazník může vyzkoušet více než  
10 různých technologií matrací přímo na místě. 
Záměrně zdůrazňuji slovo vyzkoušet, neboť se 
skutečně jedná o v různé technologie a konstruk-
ce matrací, nejde jen o proměny v rámci designu.

DOKONALÝ ODPOČINEK PŘINÁŠÍ PERFEKTNÍ MATRACE

Čím se odlišují vaše matrace od konkurence? 
To by bylo skutečně na delší povídání.  
Shrnu proto jen to základní. Zákazníkům říká-
me pravdu; tedy vysvětlíme plusy i mínusy každé 
matrace. Naše matrace mají 10 let záruku, a to 
zejména díky velmi kvalitním testům v labora-
tořích, kde výrobce prověřuje a testuje každou 
jednotlivou vlastnost. 
Kvalitní matrace – investice s návratností
Při výběru matrace věnujeme pozornost samot-

nému zákazníkovi, nasloucháme mu, abychom 
pochopili jeho potřeby, např. jestli ho bolí záda  
a ve které partii, kolik váží, jak se v noci potí, v 
jaké poloze nejčastěji spí. 
To vše hraje důležitou roli při volbě matrace; 
správný typ totiž zaručí nejen klidný spánek, ale 
také ovlivňuje zdraví a celkovou kondici člověka. 
Matrace Pikolin toho ale nabízejí ještě více… 
mají mj. unikátně účinné úpravy proti plísním, 
roztočům a baktériím. 

BOLÍ VÁS PO PROBUZENÍ 
ZÁDA?

Neváhejte a domluvte si termín NEZÁVAZNÉ zkoušky vaší komfortní matrace od evropské jedničky 
GRUPO PIKOLIN. V našem FACTORY SHOWROOMU v Říčanech najdete 10 různých technologií 
matrací, české designové postele a kvalitní funkční ložní textil.
Na vybrané modely významná sleva. Volejte: 604 236 953

UŽ NEMUSÍ!

FACTORY SHOWROOM – Sleep Expert, výhradní dovozce Grupo Pikolin, Černokostelecká 82/92
251 01 Říčany (200 metrů pod křižovatkou k nemocnici), www.sleepexpert.cz, info@sleepexpert.cz

FACTORY
SHOWROOM

ŘÍČANY

Sleep Expert ŘÍČANY 
Černokostelecká 82/92 

Tel.: 604 236 953
www.sleepexpert.cz

BOLÍ VÁS PO PROBUZENÍ 
ZÁDA?

Neváhejte a domluvte si termín NEZÁVAZNÉ zkoušky vaší komfortní matrace od evropské jedničky 
GRUPO PIKOLIN. V našem FACTORY SHOWROOMU v Říčanech najdete 10 různých technologií 
matrací, české designové postele a kvalitní funkční ložní textil.
Na vybrané modely významná sleva. Volejte: 604 236 953

UŽ NEMUSÍ!

FACTORY SHOWROOM – Sleep Expert, výhradní dovozce Grupo Pikolin, Černokostelecká 82/92
251 01 Říčany (200 metrů pod křižovatkou k nemocnici), www.sleepexpert.cz, info@sleepexpert.cz

FACTORY
SHOWROOM

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

Vyřešíme veškeré problémy s kanalizací
Vhodné pro jednotlivé domácnosti i  pro celé obce

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

a. s. nabízí pomocnou ruku při ře-
šení odkanalizování celých obcí. 
Zavolejte nebo přijďte k nám na 
pobočku a my vám navrhneme ře-
šení.
Nabízíme profesionalitu a exklu-
zivní servis 
„Naše společnost jako jediná na 

trhu nabízí exkluzivní servis pří-
mo u zákazníka, a to do 24 hodin 
od nahlášení poruchy. Tento servis 
nabízíme jak záruční, tak pozá-
ruční a za tuto službu neplatíte 

nic navíc,“ říká statutární ředitel 
společnosti  Ing. Robert Nevrlý. 
„Výhodou je, že zákazník nemu-
sí čerpadlo nebo jiné poškozené 
části sám vymontovávat a vozit na 
servis. Naši technici se o vše po-
starají a snaží se všechny závady 
vyřešit okamžitě. Chápeme, že če-
kat týden na opravu čerpadla není 
možné.“

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

PRESSKAN®, kompletně vyvinutá  
a vyráběná v České republice, jsou 
určena na čerpání splaškových  
a kalových vod. Tato čerpadla si do-

káží  poradit i se splaškovými voda-
mi, které obsahují například trávu, 
slámu, slupky od ovoce a zeleni-
ny.  Díky jednoduché konstrukci  

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

tel., fax:  323 661 814, 774 130 161
bližší info www.presskansystem.cz

a použitému nerezovému materi-
álu bylo dosaženo záruky dlouhé 
životnosti čerpadel bez nutnosti 
nákladných servisních zásahů.

Čerpadla PRESSKAN® jsou vybavena automatickým ovládáním, takže 
se nemusíte o nic starat a vše budete mít pod kontrolou.

DELFOS servis s.r.o. se zaměřuje na tyto činnosti:
 Realizace domovních přípojek vodovodu 

   a kanalizace
 Zemní práce 
 Inženýrské sítě
 Stavební práce
 Prodej čerpací techniky, tlakové kanalizace, 

   kanalizačních přečerpávacích  jímek , vodoměrných  
   šachet, retečních nádrží  a domovních ČOV.

 Kontakt: 776 111 011

Firma Delfos servis se mimo jiné specializuje na realizaci 
domovních čistíren odpadních vod na klíč. Nemusíte se 
o nic starat. Po návštěvě u vás a konzultaci vypracujeme 
návrh optimálního řešení  s ohledem na místní podmínky. 
Postaráme se o veškeré stavební práce, instalace, včetně 
vyřízení potřebných povolení.

V naší nabídce najdete například domovní čistírnu odpadních vod AT6, 
která slouží k čištění splaškových vod z rodinného domu do 6 obyvatel. 
Umožňuje čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, kuchyní, 
myček nádobí, automatických praček. Čistírnu odpadních vod AT6 
tvoří celoplastový plášť s vnitřní technologickou vestavbou. Maximálně 
dosažitelný čistící efekt je založený na využití technologie nízkozátěžové 
aktivace s aerobní stabilizací kalu. ČOV AT6 je zakryta odnímatelným 
a uzamykatelným PP krytem. V čistírně AT6 je použitý dlouhodobě 
osvědčený systém kontinuálního biologického čištění odpadních vod 
s integrovanou akumulací nárazově protékajících vod (Vertical Flow 
Labyrint - VFL). Tato patentově chráněná technologie dosahuje vysokou 
kvalitu vyčištěné vody, nízké pořizovací i provozní náklady. 

Nabízíme vybudování domovních 
čistíren odpadních vod na klíč

Vyčištěnou odpadní 
vodu lze vypustit do 

povrchových nebo 
podzemních vod, 

použít na zavlažování 
atd. Čistírny AT jsou 

dlouhodobě testovány 
dle evropské normy 

EN 12566-3.
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Lokalita - V TOPOLECH, Herink 
 DESET rodinných domů na pozemcích 

o velikosti cca 820m2. 
 Ceny rodinných domů ve standardním provedení již 

od  6 550 000 Kč vč. DPH 

Nové příjemné bydlení v Herinku
Společnost FURUD a. s. , která v posledních letech úspěšně realizo-
vala v obci Herink, Praha-východ, několik lokalit výstavby rodinných 
domů, zde dokončuje lokalitu SLUNEČNÁ STRÁŇ II s  69 rodinný-
mi domy. Její kapacita však není neomezená a především z důvodu 
vysoké poptávky o tuto lokalitu se rozhodla společnost FURUD a. s. 
vyjít vstříc požadavkům a potencionálním klientům a připravila ještě 
jednu novou lokalitu v v obci HERINK. Jedná se o komorní exkluzivní 
lokalitu V TOPOLECH, která se nachází v příjemném prostředí 
u místního rybníka, s dostatkem veřejné zeleně.  Zde bude 
zrealizována výstavba 10 rodinných domů, přičemž společnost zvolila 
nejúspěšněší typy domů ze své nabídky. V současné době je v nabídce 
ještě několik volných domů s předpokládaným dokončením na
 přelomu let 2019/2020.

FURUD a. s., 
Centrum Lihovar 
Říčany, Barákova 237
tel.: 731 777 654 
e-mail: prodej@furud.cz
www.furud.cz

Firma PRAGOCLIMA spol. s r.o. úspěšně působí na našem trhu již od roku 1992 a patří mezi 
významné společnosti zabývající se projektováním, montáží, prodejem a servisem klimatizačních 
zařízení. Společnost sídlí v Praze, provozuje pobočky v Ostravě a ve Zlíně.
V současné době  má zájem na rozšíření svého týmu a hledá vhodné pracovníky na pozici

       NABÍZÍME
budoucnost a profesní i platový růst ve stabilní a zavedené společnosti
přátelský kolektiv, zázemí rodinné firmy
benefity: mobilní telefon, stravenky, zahraniční pracovní cesty, vzdělávací kurzy, fin. příspěvky 
na volnočasové aktivity, možnost nadstandardního výdělku (hodnocení dle odvedené práce)

       POŽADUJEME
zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
technické znalosti z oboru montáží a servisů klimatizace podmínkou (vyučení výhodou)
praxi (min. rok na obdobné pozici)
pájecí průkaz, absolvování vyhlášky 50/78 Sb. výhodou
řidičský průkaz skupiny B

       PRÁCE
pracoviště v Praze a Ostravě
jednosměnný provoz
práce na plný úvazek
pracovní poměr na dobu neurčitou

Kontakt:
Ing. Ivana Ulmanová
tel.: 731 414 693   /  ivana.ulmanova@pragoclima.cz

TECHNIK / MONTÉR 
KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A TEPELNÝCH ČERPADEL

www.pragoclima.cz

Termokamera je dobrým pomoc-
níkem
Využitím termokamery při servisu 
oken se provádí měření tepelných 
ztrát u samotných oken i v jejich 
okolí. Termokamera odhalí úniky 
tepla; poukáže na plochy s vyso-
kými ztrátami, na neseřízená či 
nedostatečně těsnící okna, dveře, 
odhalí i různé defekty. Na základě 
termografického měření se pak 
může přistoupit k opatřením, ve-
doucím k zamezení úniku tepla  
a tudíž k výrazné úspoře energií. 
Ne vždy však pomůže pouhé seří-
zení oken, v případě starších typů 
skel plastových či dřevěných oken 
je doporučovanou variantou – pro 
výrazné zlepšení tepelně izolačních 
vlastnosti – jejich výměna.
Větráte správně?
Pokud se dopouštíte chyby v podo-
bě nedostatečného nebo špatného 
větrání, mohou se okna začít rosit. 

Problémy s okny? Víme, jak na to

Což je nepříjemné nejen pro vás, 
ale rosení neprospívá ani oknům 
ani celkovému prostředí. V zimě 
je pak nejčastější chybou používá-
ní ventilace nebo mikroventilace.  
Rosení oken většinou zabrání nebo 
zmírní pravidelné větrání, které za-
jistí dostatečnou výměnu vlhkého 
vzduchu v bytě, který vzniká i díky 
obyčejným každodenním činnos-
tem. Proto se doporučuje každý 
den otevřít na několik minut co nej-
více oken najednou, vzduch se ne-
jen ochladí, ale především vymění. 
Kromě intenzivního krátkodobého 
větrání je potřeba mít také dob-
ře seřízená okna, tudíž nelze, ani  
z hlediska rosení, opomíjet jejich 
údržbu.
Jak prodloužit životnost oken?
Někdy si myslíme, že dnešní mo-
derní okna minimální údržbou 
vlastně žádnou nepotřebují a pod-
le toho se k nim chováme. Bez zá-

kladní údržby (mytí oken, kontrola 
rámů a odtokových kanálků) to 
však nejde, pravda však je, že není 
zpravidla potřeba okna kontrolovat 
častěji než dvakrát za rok. Zvlášť 
důležitou součástí je okenní ková-
ní a závěsný systém oken. Aby vše 
dobře fungovalo, je třeba aspoň 
jednou ročně kovové části nama-

Společnost S.O.S. OKNA s.r.o. se zaměřuje na plastová 
a hliníková okna, dřevěná eurookna, dveře, garážová 
vrata a provádí záruční a pozáruční servis. Nabízí také 

měření tepelných ztrát termokamerou. 

Pro jejich správné fungování se o věci musíme starat. Okna 
nejsou výjimkou. Rosí se? Máte v bytě vlhký vzduch? Trápí 
vás zvýšené výdaje za energie? Poradíme vám…

zat a také zkontrolovat otevírání, 
dovírání a zajistit seřízení kování  
a závěsů. Pokud dosloužilo těsnění 
oken, nezbývá nic jiného než jeho 
výměna. Ale i zde je možné, pra-
videlnou údržbou, tj. ošetřením 
těsnění jemnou vrstvou mazadla, 
zachovat jeho pružnost, izolační 
vlastnosti a životnost prodloužit. 

Vzorková 
prodejna: 

Říčany, OC Lihovar
Tel.: 776 608 738

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

ZŠ při Olivově dětské léčebně 
v Říčanech 

hledá  učitelku/le pro výuku 
hlavně M a Aj na 2. stupni i na 
zkrácený úvazek  Nástup únor. 

Malý, dobrý kolektiv, max. 14 
žáků ve třídě. Tel.: 323 631 120, 

mail: skola.olivovna@seznam.cz

Virtuální Realita
VR Mobility s.r.o.  

Herna pro malé i velké 
Užijte si skvělou zábavu  

Adresa: Příčná 61, Mukařov. 
Otevřeno každý víkend  

od 14 do 22 hodin. 
Bližší info a objednávky na 

www.vrmobility.cz 
nebo volejte 777 968 675       

Můžete létat, jet na horské dráze, 
hrát hokej, navštívit vesmír...

Olivova dětská léčebna, 
o.p.s. Říčany přijme na plný 

úvazek POMOCNOU SÍLU DO 
KUCHYNĚ. Tel.: 602 627 741, 
e-mail: personal@olivovna.czŘíčany 

přijme na plný úvazek 

ZDRAVOTNÍ 
SESTRU 

Kontakt:
602 627 741

personal@olivovna.cz
www.olivovna.cz

Společnost PRESSKAN system,a.s., dodavatel systému tlakové 
kanalizace, přijme pracovníka na pobočku Mukařov na pozici:

ELEKTRIKÁŘ 
Popis práce:

 Činnosti související s odbornými pracemi v oblasti elektro 
montáže a servisu čerpacích technologií tlakové kanalizace pro 
region Čechy, práce na HPP

 Provádění souvisejících drobných oprav a elektroúdržby
Požadujeme:

 Vyučen/SŠ v oboru elektro, vhodné i pro absolventy
 Odbornou způsobilost v oboru, Vyhl. 50/1978Sb.
 Manuální zručnost, komunikativnost a samostatná orientace 

v pracovní problematice
 ŘP sk. B, trestní bezúhonnost

Nabízíme:
 Nástup dohodou – možno IHNED
 Možnost ubytování ve firemním zařízení Mukařov
 Dovolená 25 dnů
 Zaměstnanecké benefity – stravenky apod.
 Služební telefon
 Mimořádné odměny

Kontakt: Hana Plesková, personalista
Tel.: 777 730 150

E-mail: hpleskova@presskansystem.cz
http://www.presskansystem.cz/

Odborná instalace úsporných švédských 
tepelných čerpadel NIBE pro rodinné domy.

     www.tc-nibe.cz

Systém vzduch - voda a země - voda.
Topný faktor až 5,15.
Záruka až 10 let na kompresor.
Úspora až 70% nákladů na vytápění.
Pracuje do teploty -25 °C.
Nabídka zdarma.

esel®

Návrh, dodávka, montáž, 
záruční a pozáruční servis

Telefon:  777 283 009  /  777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Kotlíková dotace
až 127.500 Kč.
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www.dumkotlu.cz

Největší síť vzorkoven kotlů v ČR

Bruntál, Dasný, Dobříš, Frýdek-Místek, 
Praha, Vysoké Mýto

REVIZE KOTLE ZDARMA
Vlastníte kotel 1. a 2. emisní třídy?  
15. 1. 2019 až 31. 5. 2019 získáte po předložení 
tohoto kupónu revizi kotle ZDARMA. 

Na základě zákona 172/2018 sb. je vystavená revize platná 36 měsíců.

Volejte 777 663 799 

DK-Inzerce-ZAPRAZI-REVIZE-190x128-01.indd   1 17.01.19   11:51

Pro JARNÍ ÚKLID ZAHRADY 
hledám POMOCNÍKA, po dohodě 
možno i celoročně. Mnichovice. 

Tel.: 606 470 756

CUKRÁRNA SRBÍN
přijme 

prodavačku 

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

www.fordkacmacek.cz

Do Vestce u Prahy a provoz v Pě� hostech hledáme kolegy: 

     

E-mail pro nabídky vč. životopisu: ales.tlamicha@kacmacek.cz    
Bližší informace tel.:  606 063 311

AUTOKLEMPÍŘ – STROJIČ  
(praxe, manuální zručnost, nástup možný ihned)
AUTOLAKÝRNÍK 
(praxe, jednosměnný provoz)
SKLADNÍK 
(iden�  kátor náhradních dílů pro osobní vozy; ŘP sk. B)

PŘIDEJTE SE K M&M REALITY,
svobodně podnikejte a splňte si své sny
Pro naše úspěšné pobočky hledáme 
nové kolegy, které motivuje práce  
v prima kolektivu, osobní rozvoj, 
nadstandardní ohodnocení  i služební 
vozy za bezkonkurenční ceny! 

Kontakt: Jan Bareš, 
tel.: 603 577 795, 777 610 368

email: jbares@mmreality.cz

Chcete začít pracovat pro M&M 
Reality? Získat můžete lákavé 
benefity

Nabízíme částku 

45 000 Kč 
jako fix navíc 
ke standardnímu 
proviznímu 
ohodnoceni 
Můžete získat profesionální 
makléřský notebook – stormbook

 DEJTE NÁM TIP 
na prodávanou nemovitost a získáte 
provizi až 10 tisíc korun 
a po podpisu smlouvy prodávajícího 
s naší kanceláří budete automatic-
ky zařazeni do slosování o luxusní 
pobyt pro dva v Dubaji.

 PRODÁVÁTE NEMOVITOST
Po podpisu výhradní smlouvy na 
zprostředkování prodeje vaší nemo-
vitosti se společností M&M Reality 
Holding budete automaticky zařaze-
ni do slosování o luxusní dovolenou 
v Dubaji.

Aplikace Moderní makléř celý 
proces náběru, prodeje i následného 
financování nebo pojištění nemovitostí 
zrychlí a zprofesionalizuje na takovou 
úroveň, která v České republice a také 
v Evropě nemá obdoby. 
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ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

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

www.calounik-vavra.cz

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

tel.: 603 329 940

kamenictvijordan@seznam.cz

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

 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

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ
A PROŘEZ STROMŮ
horolezeckou technikou

TEL.: 734 880 880
muj-travnik.cz  Všestary

210x100x5
2730

akční ceny

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

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

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

Přijmu řidiče skupiny B
Vhodné i pro 50+, ženy na MD, 

fyzicky zdatné důchodce.
tel.: 737 436 427

SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru10 cm
Odběr:  Prusice (tel.608 302 917)
              Všestary (tel.777 280 341)
Otevřeno: Po-Pá: 7-17      So:7-13

Ceník na www.broukal.cz

Společnost CRYOMETAL  se sídlem Kolovratská 1445, Říčany

hledá do kovovýroby zámečníka 
Požadujeme: všestrannost, samostatnost, práce na soustruhu, frézce, 

zámečnické práce dle výkresu, občasné moření hliníku, práce v malém 
kolektivu. Nástup možný ihned!

Jako benefit k platu nabízíme příspěvek na penzijní připojištění, 
stravenky, možnost přímého stravování  v areálu. Využijte 

možnost pracovat v blízkém okolí.

Písemné nabídky se životopisem a praxí zasílejte na výše uvedenou 
adresu nebo na email: obchod@cryometal.cz,
 osobní pohovor objednejte na 323 603 141.

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

Do našeho kolektivu 
v Klokočné přijmeme

Nástup možný hned. Trvalý 
pracovní poměr, příp. dohoda. 
Hledáme také brigádníky na 
víkendy!
e-mail: hotel@klokocna.cz 
tel.: 739 495 793
www.klokocna.cz

RESTAURACE 
PENZION 
U SAPÍKŮ

KUCHAŘE / KU 
ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU



Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.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

Hledáme výpomoc pro středisko sociální péče.
Poskytujeme terénní osobní asistenci                          

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

mateřské dovolené, nebo aktivní seniory.
774 994 357

Mgr. Věra Bobovská
email: bobovska@socialnipece.cz

www.socialnipece.cz

Farní charita
Starý Knín
radost pomáhat

777 035 666

VÝMĚNA SKEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČENÍ VOZU 

ZDARMA

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

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

POMOC 
PŘI AUTONEHODĚ

A PRACOVNÍM ÚRAZU

Maximální odškodnění

Iliana HOVORKOVÁ
Přehvozdí u Kostelce n. Č. lesy

Tel.: 733 577 949 
321 621 095 (večer)

www.odskodneni-uraz-
dopravni-nehoda.cz
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WineShop Outlet Store • Modletice 78
Tel.: +420 315 559 515 • outlet@wineshop.cz
OTEVŘENO: PO – PÁ  10–18 hod.

www.wineshop.cz
JESENICE

ŘÍČA
NY

PRAHA

BRNO

12

10

Skvělá vína za skvělé ceny

AKČNÍ NABÍDKA Platí od 1. 2.
do 28. 2. 2019
nebo do vyprodání
zásob

Jedná se o jednorázovou akční slevu, sčítání více slev není možné.
Ceny jsou uvedeny bez DPH za 1ks / * cena včetně DPH.

PRIMITIVO
DI MANDURIA PUGLIA 
DOC SINCE 1974
0,75 l

Červené víno suché
Odrůda: 100% Primitivo 
di Manduria

VÍNO MĚSÍCE

MARQUIS 
DE GOULAINE 
MUSCADET 
SEVRE
0,75 l

Bílé víno suché
Odrůda: 100% Melon 
de Bourgogne

LÖRCH 
WILLIAMS 
CHRIST 
BIRNENBRAND
0,7 l

Ovocný destilát

ROSSO IGT 
VENETO 
LOVE
0,75 l

Červené 
víno suché
Odrůda: 
60% Corvina 
a 40% Merlot

J.P.CHENET 
SEKT DEMI 
SEC ICE ROSÉ
0,75 l

Růžové šumivé 
víno polosuché

PIERRE BRÉVIN 
ROSÉ D‘ANJOU
0,75 l

Růžové víno 
polosuché
Odrůda: 
70% Grolleau, 
30% Cabernet Franc

každá žena obdrží

14. 2. 2019
ke svému nákupu

ve WineShop

LÁHEV ROTKÄPPCHEN 
ROSÉ SEC 0,75 L

JAKO DÁREK
Nabídka platí do vyprodání zásob 

a lze ji uplatnit pouze na jeden 
nákup.

199,00Kč

*240,79Kč

264,00Kč

*319,44Kč

149,00Kč

*180,29Kč

109,90Kč

*132,98Kč

93,90Kč

*113,62Kč

107,00Kč

*129,47Kč

298,90Kč

*361,67Kč

99,00Kč

*119,79Kč

88,00Kč

*106,48Kč

70,00Kč

*84,70Kč

87,00Kč

*105,27Kč

209,00Kč

*252,89Kč

W
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Če
vín
Od
60
a 4

ITÁLIE

ITÁLIE

NĚMECKOFRANCIE

FRANCIE FRANCIE

AKCE
NA SVATÉHO

VALENTÝNAA
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