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Provozovna pneu-
servisu PNEU
-CENTER TOMIC
v Kostelci n. Č. lesy
slaví 20 let
své existence. Více
info na str. 23.

Ladovské vepřové 
hody se budou konat 
v pivovaru Velké 
Popovice 9. března 
od 9 hod. Více info 
na str. 9.

Akademie SKC Ondřejov 
se uskuteční 23. března

Starosta Mirošovic 
MUDr. Tomáš 
Zvěřina „slouží“ 
ve funkci již šesté 
volební období. Více 
info na str. 4.
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
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Kombinovaná spotřeba 3,7–8,3 l/100 km, emise CO2 98–146 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem 
do 100 000 km. Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz. www.fiat.cz
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Půjč si Hyundai i40
v Lenner Motors ŘÍČANY!

Strhující design, praktický interiér
Komfort a špičková bezpečnost
Nejvyšší úroveň standardní výbavy
navigace, vyhřívání předních sedadel, vyhřívání volantu, tempomat, 
LED denní svícení, přední a zadní parkovací senzory + kamera, 
dvouzónová automatická klimatizace

7. 814 Kč  

měsíčně

*Uvedená cena je bez DPH

Více informací Vám rád sdělí náš prodejní tým na telefonním čísle 601 313 664 
nebo na emailové adrese prodej@lennermotors.cz
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Zástupce MASky jste mohli vidět na nedělním masopustu 16. 2., který 
pořádalo město Říčany. MASka věnovala nejkrásnějším masopustním 
maskám drobné odměny.  

Vážení čtenáři,

letos začínáme již patnáctou jarní sezonu, kdy časopis Zápraží pravidelně 

vychází v našem kraji. Je to tak trochu malý zázrak, že zcela nezávislý časo-

pis, fungující pouze z vlastních zdrojů, se nejen prosadil, ale i udržel v kon-

kurenci velkých celků. Ty mají naprosto jiné možnosti a finanční prostředky. 

Trochu to připomíná ten starý příběh o Davidovi a Goliášovi.

Všechno je samozřejmě o každodenní práci. Nás, našich kolegů a především 

je to o vás, našich partnerech a čtenářích. Jsme rádi a vážíme si toho, že 

můžeme působit v kraji, který je díky vám plný dění a aktivit; podnikatel-

ských, kulturních, spolkových, školních či sportovních. Na základě toho je 

každý měsíc o čem psát a informovat, a náš časopis má svůj smysl. 

Tímto bych rád všem poděkoval a zároveň popřál časopisu Zápraží nejméně 

dalších patnáct roků plodné spolupráce. Díky patří nejen našim partnerům 

a čtenářům, ale i členům našeho redakčnímu týmu –  bez jejich profesionál-

ního přístupu by časopis nebyl takový, jaký je. Hodně úspěchů a pohody do 

jarních a letních měsíců přeji všem a zdravím ze Zápraží.                    

 Hynek Kašpar, jednatel
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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 

SUCHÝS jakými ideály jste začínal, co 
pro Vás bylo tehdy nejtěžší? 
Nejzásadnější bylo stanovit si jasné 
priority, protože v obci nebylo po-
staveno téměř nic – žádné inženýr-
ské sítě, pouze hliněné bezejmenné 
cesty, v budově dvoupatrového 
obecního úřadu nefungující hasi-
čárna, rybník plný bahna, chyběl lé-
kař… Převzali jsme rozdělanou ply-
nofikaci a dluh 4 mil. Kč při ročních 
daňových příjmech 3 mil. Kč. No  
a tak jsme s tehdejším místostaros-
tou Ing. Jiřím Hanzlem, který mi 
pak byl dlouhá léta oporou, zašli do 
hospody na pivo, vzali si tužku, pa-
pír a kalkulačku a začali plánovat. 

A co jste vymysleli, čím jste 
začali? 
Hlavně bylo potřeba informovat ob-
čany o všem, co se děje a připravu-
je, že máme nějakou vizi a že snad 
i víme jak na to. Proto jsme  začali 
každý měsíc vydávat obecní časopis 
EXIT 21 (letos máme 21. ročník)  
a zřídili vývěsky a první amatérský 
web obce. Přijali a zaktualizovali 
základní obecně závazné vyhlášky 
(o názvu ulic, o veřejném pořádku, 
o místních poplatcích, o likvidaci 
odpadů a jiné), a také jsme začali 
vyžadovat jejich dodržování. Ale 
především jsme (dnes to vidím jako 
naprostou scifi) během jednoho 
a půl roku schválili první územní 
plán obce. 

Jak se vám podařilo získat 
prostředky na rozvoj obce? 
Nechtěli jsme obec zadlužit, a tak 
jsme vsadili na podnikatelský zá-
měr, který nám dokonale vyšel  
– stavební pozemky ve vlastnictví 
obce jsme kompletně zasíťovali  
a pak také sami prodali. Byla to 
velmi hektická, ale úspěšná doba. 
Podařilo se nám také donutit Ře-
ditelství silnic a dálnic, aby právně 
uznalo zodpovědnost za znečištění 
studní v Mirošovicích solením dál-
nice D1 a silnice I/3.  Díky tomu 
nám ŘSD zafinancovalo výstavbu 

nejen vodojemu, ale i rozvodu hlav-
ních vodovodních řadů po obci. 
Obec Senohraby (recipročně zís-
kala nový společný vodojem) nám 
umožnila se napojit na vodovodní 
přivaděč Javorník - Benešov (zdroj 
Želivka). Postavili jsme ČOV a za-
čali pokládat splaškovou kanaliza-
ci. Ulice, ve kterých se nacházely 
již všechny sítě (plyn, voda, kanali-
zace), jsme opravili a opatřili živič-
ným povrchem. 
Naučili jsme se využívat  všechny 
dostupné dotační tituly – krajské, 
národní, evropské, MAS. Dokonce 
jsme využili jeden dotační projekt, 
jenž měl pořadové číslo 2. Byli jsme 
tedy teprve druhým příjemcem  
v republice. Během 15 let se podaři-
lo do obce investovat přes 250 mili-
onů Kč. Hrdí jsme na titul „Projekt 
roku Středočeského kraje 2009“, 
který jsme získali za sportovní are-
ál u Štičího rybníka. Velkou radost 
nám udělala výstavba tělocvičné 
haly u základní školy. Sportovním 
přirovnáním jsme z okresního pře-
boru postoupili do první ligy.

A co dál, je kam se posouvat? 
Samozřejmě – například musíme 
rozšířit  ČOV a plánujeme postavit 
záchytné parkoviště P+R u nádra-
ží. Také se více můžeme soustředit 
na revitalizaci a zkrášlování obce 
(nádrž, parky, zeleň, mobiliář) 
nebo třeba zdarma poskytovat 
nadstandardní služby (svoz biood-
padu, papíru a plastu z domova) 
či plánovat cyklostezku do soused-
ních Mnichovic.
Jak to u vás vypadá se stavebním 
boomem? 
Řekl bych, že ho snad držíme na 
uzdě. Brzy nás čeká veřejné pro-
jednávání nového územního plánu  
– a podle něj evidujeme v obci cca 
40 stavebních pozemků. Asi lze 
dále očekávat zvyšování počtu pře-
staveb chat na rodinné domy, ale 
ani v tomto případě nepůjde o žád-
né vysoké číslo. Nyní máme trvale 
hlášených 1 323 občanů .

Mají to starostové v dnešní době 
lehčí nebo naopak? 
Bohužel, situace  není lehčí než 
před těmi 20 lety! A to mě veli-
ce trápí. Naštěstí mne drží naši 
spoluobčané. Troufám si říci, že 
vznikla vzájemná důvěra, empatie 
a respekt. Vedle politické situace 
jsem rozčarován a frustrován z ne-
uvěřitelné byrokracie, z přístupu 
některých úředníků, kteří tupě vy-
žadují nesmyslná hlášení, potvrze-
ní, tabulky, které jasně nikdo nečte. 
Nejsou schopni potřebnou věc roz-
hodnout v termínu, nedej Bože, že 

Úspěšných 15 let v Mirošovicích
Mezi nejdéle sloužící starosty na Zápraží patří MUDr. 
Tomáš Zvěřina z Mirošovic, který se z Prahy přistěhoval 
v roce 1995 a do funkce byl zvolen v listopadu 1998. Loni 
tak začal už šesté volební období. 

je třeba ji řešit rychle a operativně.  
A administrace dotačních žádostí? 
Že by se stát poučil a po 15 letech 
přišel s jednoduchým fungujícím 
systémem? Opak je smutnou prav-
dou. Ale přesto lze říci, že stále 
platí – jaké si to uděláme, takové to 
budeme mít. A když kolegové za-
stupitelé skutečně chtějí pracovat  
(a třetina z nich je se mnou v zastu-
pitelstvu od začátku!), daří se to. 
Pak vás práce baví, máte z ní dobrý 
pocit, vidíte, jak se věci mění a mů-
žete být i hrdi.  A o tom to je...

Mirošovice jsou typická pražská příměstská obec  s rovnoměrným 
rozložením usedlíků a nových obyvatel.  Nemáme sice kostel, ani 
náměstí a před 20 lety jsme zrušili dobrovolné hasiče, protože žádný 
dobrovolník nebyl. Za to v obci stále fungují baráčníci. Řekl bych, 
že chytli druhý dech a dobře spolupracujeme. Nedávno jsme při 
obnovené tradici společně vítali občánky roku 2018. Skvěle u nás 
funguje MC Čolek, ve kterém pracuje už třetí generace maminek. 
SK Mirošovice reprezentuje především kopaná (muži a přípravka). 
Všechny aktivity se snažíme finančně i materiálně podporovat 
– stavíme hřiště (např. předloni nový workout, loni pétanque). 
Letos jsme zahájili už 13. divadelní sezónu, kdy jezdíme společně 
autobusem do pražských divadel...

Jak zdravě komunikovat 
v rodině?

MAP II ORP Říčany připravilo další workshop, 
tentokrát byl určen pro širokou veřejnost. 
Přednášku na téma „Komunikace – mocný 
nástroj rozvoje dítěte“ vedli Vladislava 
Moravčíková a Vít Hrbáček. Workshop se konal 

ve zcela zaplněné společenské místnosti MAP v Říčanech. 

„Mám radost, že je o naše přednášky zájem, a to nejen mezi pedagogy  
a odbornou veřejností, ale i mezi rodiči,“ říká Linda Kůstková, vedoucí 
projektu. Paní Moravčíkové a Vítu Hrbáčkovi se podařilo navodit příjem-
nou, přátelskou atmosféru, takže rodiče brzy ztratili ostych a aktivně se 
zapojovali do diskuze. „Ve výchově dětí je jedna věc teorie a druhá praxe, 
v níž často selháváme. Bylo fajn slyšet od odborníků, že i oni dělají chyby 
a také konkrétní návody, jak určité situace řešit,“ říká jedna z maminek. 
Komunikace je základem všeho. Každé dítě (a to již těsně po naroze-
ní) se neustále ujímá iniciativ kontaktu. Přirozeně touží komunikovat, 
protože komunikaci potřebuje ke svému vývoji. Důležitá je nejen ver-
bální komunikace, ale i neverbální za pomoci mimiky a gest. To platí 
zejména u malých dětí, které ještě neumí mluvit a mimika rodičů jim 
pomáhá v orientaci. V pozdějším věku je zcela zásadní, jak jsou rodiče 
a děti naladěni vzájemně přijímat iniciativu, podněty (někdy neposlou-
chá zaneprázdněný rodič, někdy dítě, které nebaví „poučky“ dospě-
lého). Důležité je věnovat dítěti pozornost, naslouchat mu a povzbu-
zovat ho, aby se cítilo v bezpečí a nebálo se komunikovat, a tak mohlo 
poznávat svět…
„Je důležité poznávat rodiče v regionu, navazovat spolupráci, jen tak po-
známe, co rodiče řeší a co je pro ně důležité. Chceme jim nabídnout podpo-
ru formou setkávání, na kterých mohou sdílet společná témata a otevírat 
diskuze v oblasti výchovy a vzdělávání. Nepřímo tak můžeme eliminovat 
negativní projevy interakcí na půdách škol i v samotných rodinách,“ při-
bližuje cíle setkávání Linda Kůstková.
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!

Workshopy  jsou zdarma a konají se v rámci projektu MAP II v ORP Ří-
čany, 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.

Městská část Praha 22 řeší akutní nedostatek míst 
v předškolních zařízeních. Jako jediná možnost  se jeví 
postavit  novou školku, a to s kapacitou až 280 míst. 
Pozemek byl již vybrán a nyní se hledá nejlepší řešení pro 
danou lokalitu.  

Uhříněves oslovila  šest architektonických studií. Zadání  obsahovalo po-
žadavky na umístění osmi velkých, dvou malých tříd a odpovídajícího zá-
zemí. Po prezentaci šesti návrhů zúžila komise složená ze zástupců měst-
ské části, architektů, ředitelek tří místních mateřských školek a obyvatel 
okolních domů (kteří byli na jednání komise pozváni jako hosté) výběr na 
tři návrhy. Z těchto tří finalistů vybere hodnoticí komise vítěze.
Každý z postupujících návrhů přistupuje k území 
odlišným způsobem.

V Uhříněvsi vyroste 
nová školka

Výhodou rozdělení objektu na dvě samostatné budovy může být celková 
nebo částečná změna budoucího využití v případě poklesu zájmu o kapacity 
mateřských škol. 

Celá budova je ukryta pod zelenou střechou, minimálně tak omezuje výhled 
z okolních bytů do stávající zeleně. Výhodou zvoleného řešení je také nízko-
energetický provoz. Zelená střecha s mocnou vrstvou zeminy, doplněná o te-
pelnou izolaci, by měla zaručit skvělé tepelně-izolační podmínky. 

Vstup na zahradu vede pod stínící ocelovou pergolou, kterou prorůstá jeden 
ze stávajících stromů. Venkovní herní prostor je modelován terénními vlnami 
se skluzavkami, které obtáčejí centrální pískoviště s různými vodními prvky.
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                                                      Vozy ihned k dodání!

aquapalace.cz

spa & wellness

Mezinárodní festival saunování

928. 3. - 31. 3. 
ZAHRANIČNÍ HOSTÉ

NEJLEPŠÍ SAUNÉŘI

ZUŠ Říčany se 
opět zapojila do 
probíhajících 
uměleckých 
soutěží, které 

vyhlašuje MŠMT v různých oborech. 
Letos jsou to např. soutěže v komorní 
hře pro dechové i smyčcové nástroje, 
ve hře na akordeon či elektronické 
klávesové nástroje nebo přehlídka 
pěveckých sborů. Specialitkou tohoto 
roku je pak skladatelská soutěž. 

V únoru a začátkem března se konají okresní 
kola a vzápětí kola krajská. Naši žáci mají za se-
bou okresní kolo soutěže v komorní hře decho-
vých nástrojů pořádané v ZUŠ Čelákovice. Při-
hlásili jsme devět komorních souborů, osm jich 
postoupilo do dalšího kola. Děti podaly krásné  
a přesvědčivé výkony a odborná porota se shodla 
– úroveň soutěžících ze ZUŠ v okrese Praha-vý-
chod je skutečně velmi vysoká.
Kdo nás bude reprezentovat v krajských 
kolech?
Za dřevěné dechové nástroje to budou soubory:
• Dechové duo  - Tadeáš Kořínek a Kristýna  
J. Plechatá (třída Barbory Kořínkové a Lukáše 
Kořínka)
• Fagotové trio - Tadeáš Kořínek, Vojtěch Anelt 
a Ema Dobiášová (třída Lukáše Kořínka)

UMĚLECKÉ SOUTĚŽE JSOU V PLNÉM PROUDU

• Klarinetové kvarteto – Jakub Hejna, Jakub 
Tománek, Agáta Jedličková a Andrea Křešťáko-
vá (klarinetová třída Petra Sinkule)
• Saxofonové kvarteto – Jana Janovská, Anna 
Ruszová, Kristýna Stocková a Tomáš Rychta 
(klarinetová třída Tomáše Remka)
• Hobojové trio s klavírem – Kristýna Janovská, 
Matylda Riegelová a Lucie Palivcová (třída Bed-
řicha Hejska a Petra Malínka)
V žesťových nástrojích se probojovaly do kraj-
ského kola tyto soubory:
• Trumpetové kvarteto – Michaela Červenková, 
Veronika Ptáková, Lucie Ugrinová a František 
Mužík (trumpetová třída Jakuba Jírů)
• Trio hlubokých žesťů – Martin Jaroš, Matyáš 
Maňas a Martin Suchý (žesťová třída Jiřího Od-
cházela)

• Žesťový sextet – Jana Hejnová, Kamila Fořto-
vá, Filip Hošek, Veronika Pažitková, Michaela 
Suchá a Martin Suchý (dechové třídy Jiřího Od-
cházela a Jakuba Jírů)

Téměř třicet mladých muzikantů 
z dechového oddělení postoupilo 
do dalšího kola. Budeme všem držet 
palce v krajských kolech. Teď se těšíme 
na okresní kolo smyčcové soutěže, 
připravované v Říčanech. Komorní 
pěvecký postoupil rovnou do krajského 
kola, které se uskuteční na konci března 
v Berouně. Gratulujeme všem soutěžícím, 
jejich pedagogům za výbornou přípravu 
a rodičům děkujeme za podporu. 
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ 

Příměstské tábory v OÁZA Říčany
Areál Oáza Říčany nabízí profesionální 
sportovní zázemí. Program se koná 
na venkovních sportovištích,bazénu 
a také v případě deště v tenisové hale 
a v horní restauraci, která slouží jako 
„klubovna“. 

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:30 do 
8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 do 
17:30. Během této doby je pro děti připraven bo-
hatý program, který je zaměřen zejména na po-
hybové aktivity a sportování. Děti jsou rozděleny 
do skupin (5 až 8 dětí ve skupině) a postupně se 
během dne střídají na stanovištích jako je vý-
uka tenisu, venkovní bazén, jízda na kole (není 
povinná), stolní tenis, míčové hry a další herní  
a sportovní činnosti.
Tábor je určen pro děti od 5 let až do 14 let. 
Pro letošní prázdniny je vypsáno osm „týden-
ních" termínů (vždy pondělí až pátek). 
Jsou to: 1.-5. 7.,8.-12. 7.,15.-19. 7.,22.-26. 
7.,29. 7.-2.8.,5. 8.-9. 8.,12.-16. 8.,19.-23. 8.

Cena za týdenní turnus dle termínu zaplacení je  
2 750 Kč při zaplacení do 30. 4. 2019, 3 250 Kč 
do 30. 6. 2019, 3 500 Kč po těchto termínech.

Oáza Říčany pořádá 
pravidelně ve svém 
areálu během 
letních prázdnin 

oblíbené příměstské tábory. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí 
v recepci nebo ke stažení 
na www.oazaricany.cz. 

 Přihlášky, prosím, odevzdávejte 
v recepci Oázy (adresa V Chobotě 
2112) nebo zasílejte 
na oazaricany@oazaricany.cz 
Další informace obdržíte 
na tel. č. 736 679 097.

Možná účast i jeden nebo více dnů 
– cena 700 Kč/den. 

Odpočívejte uprostřed přírody 
v Lesních lázních...

Lesní Lázně, Zvánovice 154, Zvánovice (Praha-východ)    

Tel.: 323 649 679   www.lesnilazne.cz

∞ Wellness pobyty s jógou nebo pilates
∞ Pobyty s ayurvédskými procedurami

∞ Pobyty pro zdravá záda a odbourání stresu
∞ Wellness pobyty pro ženy
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Když jsme začali plánovat náš sen, mnoho lidí nás odrazovalo. Říkali… 
Věnujte se jenom vínu. Tomu rozumíte, máte přes 20 let zkušeností 
s dovozem vín z celého světa a jste v tomto oboru jedničky.  My jsme 
ovšem chtěli našim zákazníkům nabídnout více, a tak jsme začali 
s rekonstrukcí areálu. A protože jsme zvyklí dělat vše pořádně, 
odvedli jsme profesionální práci a nic neošidili.  Výsledek můžete přijít 
posoudit sami. Moderně zrekonstruované prostředí nabízí až 200 míst
k sezení ve vnitřních i venkovních prostorách. Kromě skvělého vína 
si u nás můžete dát i jedno, dvě orosená piva a navíc si pochutnat na 
špičkové kuchyni. Máme obrovskou radost, že jste si k nám našli cestu 
a že se rádi vracíte. Vážíme si toho!  
Tým Stodola Herink

STODOLA HERINK 
– profesionalita a jedinečná atmosféra
Stodola Herink Restaurant & Wine bar – ideální místo pro 
romantickou večeři, posezení u skleničky vína i setkání 
s přáteli nad oroseným pivem. Na jednom místě naleznete 
moderní restauraci, exkluzivní wine bar i pohodovou 
hospůdku s prostornou zahrádkou a velkým dětským 
hřištěm. 

PIVNICE
Na čepu máme jako stálá piva Pilsner Urquell 
a Velkopopovický Kozel 11°, která pravidelně doplňujeme 
o různé speciály z malých českých pivovarů.

WINE BAR
Ideální místo pro posezení s přáteli u sklenky skvělého 
vína za rozumnou cenu. Můžete se těšit na vína z celého 
světa. Víno si samozřejmě můžete koupit i domů. Rádi 
vám poradíme.

RESTAURACE
Zveme vás na oběd. Každý všední den pro vás 
připravujeme poctivou polední nabídku za super cenu 
– od 11:00 do 15:00. Jinak si můžete vybrat nějakou 
specialitu ze stálého menu – například grilovaný hovězí 
pupek s grilovanou zeleninou, hovězí Herink Burger 
se slaninou, chedarem, BBQ a majonézou se sušenými 
rajčaty, či grilovaného candáta. Maso upravujeme v naší 
speciální peci na dřevo. 
V našem jídelním lístku navíc najdete doporučení, jaké 
víno se k vybranému pokrmu hodí.

Uspořádáme pro vás svatební hostinu o celkové kapacitě 
až 120 osob. Na míru sestavíme svatební menu, raut, 
zajistíme doprovodný program, hudbu, svatební 
výzdobu,  dopravu,  případně i svatební obřad.

 Součástí naší restaurace je i konferenční místnost vybavená 
dataprojektorem a plátnem s kapacitou až 30 osob. Na přání je možné 
doobjednat další AV techniku (ozvučení prostoru, řečnický pult, 
notebooky, video či telekonference apod.)

 V areálu najdete také dva showroomy s jedinečným a netradičním 
nábytkem. Přijďte se inspirovat.

Těšíme se na vaši návštěvu: Hlavní 7, Herink, 
tel.: 778 766 210, tel. manažer restaurace: 773 689 877, 
email: info@stodolaherink.cz, www.stodolaherink.cz
Otevírací doba: PO-ČT: 11–22 h; PÁ-SO: 11–24 h; NE: 11–17 h

HMYZÍ VEČER
8. března od 18 hod.
Přijďte ochutnat 
lahodné a zdravé hmyzí 
delikatesy a užít si 
nezapomenutelný večer. www.laduv-kraj.cz www.kozel.cz

V sobotu 9. března 2019 od 9–15 hod.

Zabijačkové speciality
Ukázky tradičních řemesel
Prohlídky pivovaru se školou čepování piva
Doprovodný hudební program

Ladovské vepřové  
hody v pivovaru  
Velké Popovice

013_VPK_ladovské vepr hody_DL.indd   1 20.2.2019   16:49:54

Od 7. března zahajuje provoz or-
dinace fyzioterapie Mgr. Terezy 
Píglové – absolventky 3. lékařské 
fakulty UK a Fakulty tělesné vý-
chovy a sportu UK s desetiletou  
praxí v oboru, která nabízí nejen 
diagnostiku, ale hlavně prevenci  
a léčbu poruch pohybového apará-
tu. Součástí léčby je vstupní vyšet-
ření se zpracováním kineziologic-
kého rozboru, na jehož podkladě 
se stanoví nejvhodnější léčebná 
terapie. 
V březnu se můžete těšit na každo-
roční Akademii SKC, která se bude 
konat v sobotu 23. 3. od 15 hod. 
Představí se na ní absolventi kurzů 
a členové oddílů centra – baletky 
Hanky Zadákové, hopsáci (Par-
kour&Freerun) Ivy Mračkové, ka-
ratisté Kristiny Bosákové, skákači 
(Rope Skipping) Ivy a Lucky Staň-
kových, jogíni Jolany Kamarýtové, 
hiphoperky Marušky Štěpinové, 
rokenrolistky Terezy Malé a Vero-

niky Kajukové a oddíl Taekwon-
-Do Vladimíra Machoty. Spojení 
zpěvu, herectví a tance předvedou 
talentované děti Muzikálového stu-
dia Múzy. Kromě pohybových vy-
stoupení vás rozezpívají i kytaristé  
a flétnistky Honzy Beránka. Chybět 
nebudou ani děti z ondřejovské MŠ 
a ZŠ. 
30. března od 14 hod. vás po-
vzbudí k pohybu lektorky Bára 
Valuchová a Dita Fuchsová. 
Na akci „Vzhůru do jara“ je na 
programu jóga, zaměřená na 
zpevnění těla, Pilates, Port de 
Bras i dechové rituály. 
Příjemné odpoledne bude od 17 
hod. pokračovat zajímavou před-
náškou Michala Jeřábka na téma 
„Zázračná moc kamenů“. Budete 
moci nahlédnout do tajuplného 
světa kamenů, mimo jiné se sezná-
míte i s jejich vlivem na harmoniza-
ci jednotlivých center těla, tělesnou 
kondici, posílení zdraví a léčbu. 

SKC ONDŘEJOV vám přeje 
krásné jaro plné pohybu a zdraví
Od 11. března pro vás otevíráme kavárničku v Rodinném 
klubu Pohoda, kde si můžete zpříjemnit čekání na své 
děti, které se účastní některého ze 60 nabízených kurzů. 
Nebo můžete přijít jen tak posedět a popovídat si u kávy, 
čaje a něčeho dobrého na zub. V klubu je také herna pro 
děti včetně skluzavky s bazénkem plným míčků. Otevřeno 
je každý všední den odpoledne a příležitostně v průběhu 
víkendových akcí.

Bližší info na www.skcvondrejove.cz
Tel.: 777 668 212
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Servis AUTO OPAT, s.r.o.
Obchodní 476, 251 01 Nupaky
Tel.: 240 200 730
skoda@autoopat.cz
www.autoopat.cz

Využijte akční nabídku ŠKODA 
     Originálního příslušenství

    PŘIPRAVTE SE NA 
JARNÍ ZÁŽITKY VČAS

Originální příslušenství

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA Originálního příslušenství. Získáte 
bezpečné a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA a podléhají náročnému testování. Navíc můžete do konce 
května využít na akční sortiment příslušenství slevy 10-53 %. Vybrané letní pneumatiky pořídíte se slevou až 25 %.

Myslíme i na vaši bezpečnost. Z naší široké nabídky jsme pro vás vybrali například nástupní prahy pro vůz KAROQ nebo dětská zpětná 
bezpečnostní zrcátka. Pořiďte si kvalitní ŠKODA Originální příslušenství a užijte si jaro naplno.

Více informací získáte na ŠKODA Infolince 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Do 31. 5. 2019

Sleva až 53 %

Untitled-1173   1 22.2.2019   13:59:15
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Čas neúprosně běží a v návalu ži-
votních starostí a radostí dojdeme 
do bodu, kdy do zaměstnání již 
několik let nechodíme, pomoc ro-
dině (dětem) nás začíná vysilovat 
a naopak uvítáme (často neradi) 
podporu od nich. S nelibostí po-
zorujeme, že s postupem dalšího 
času si o nás naši blízcí dělají sta-
rosti a začínáme být na jejich po-
moci dokonce závislí. Chceme si 
zachovat svou tvář a nechceme být 
na obtíž. Domov pro seniory je pro 
nás strašákem a navíc, tolik péče 
opravdu nepotřebujeme. Bojíme 
se ztráty své osobní autonomie. 

Terénní pečovatelská služba je 
jedno z řešení
Nejlepší formou pomoci v této si-
tuaci by byla terénní pečovatelská 
služba. Pomůže s dovážkou jídla, 
nakoupí, uklidí, poradí v běžných 
sociálních situacích či zprostřed-
kuje zajištění dávek a příspěvků, 
na něž je nárok. Ano, všichni chce-
me stárnout a snad i zemřít tam, 
kde to známe – doma! Problémem 
však často bývá místní dostupnost 
této pečovatelské služby i možnost 
rozsahu poskytovaných služeb. 
Coby odborník v dané oblasti tvr-
dím, že právě terénní pečovatel-
ská služba je nejlepším regionál-
ním řešením péče o seniory a je 
hodna vyššího zájmu měst a krajů 
a MPSV. 
Někdy se však stane, že náš sou-
časný domov je pro stáří nevhod-
ný. Například stavebně (schody), 
místně (kopec), lokálně (terénní 
pečovatelská služba je nedostup-
ná) sociálně (mladí se odstěhují 
za prací a jsem osamělý). Pak hle-
dám nový domov. Nejlépe poblíž 
domova původního, bezbariérový 
a se službami, které si mohu do-
volit a ve stáří je potřebuji. Jednou  
z takových prvních vlaštovek je 
Rezidence Duběnka.

Projekt Rezidence Duběnka 
Komunitní bydlení pro seniory 
se službami, právě to představuje 
projekt Rezidence Duběnka. Řeší 
problematiku kvalitního bydlení 
v seniorském věku (ve svém bytě) 
s nabídkou služeb, jenž ve stáří 
usnadní zvládání běžných život-
ních činností, a vedou k dosažení 
vysoké kvality života.  Obyvatelé 
rezidence budou mít možnost 
zajímavě a smysluplně trávit vol-
ný čas ve svém bydlišti. Samotné 
byty a jejich okolí je koncipováno 
s ohledem na potřeby seniorů, je 
bezbariérové a bezpečné. S pomo-
cí terénní pečovatelské služby, pů-
sobící v Rezidenci Duběnka, bu-
dou její obyvatelé zvládat nástrahy 
a trable spojené se stářím až do 
velmi vysokého věku ve svém no-
vém domově, tedy v Duběnce. 

Vhodný prostor pro uvažo-
vanou výstavbu Rezidence 
Duběnka byl nalezen v katastru 
obce Doubek. Pro obec by tak ze 
samotné rezidence plynuly
 i mnohé výhody. Jednou 
z nich by bylo možné využívání 
terénní pečovatelské služby 
i pro obyvatele Doubku, další 
pak představují nové pracovní 
příležitosti, služby či zajímavé 
finanční zdroje. 

Rozsahem by rezidence mohla 
nabídnout přibližně sto byto-
vých jednotek, a to je již pěkný 
projekt. Jeho významným 
kladem je finanční nenáročnost 
vůči státnímu sociálnímu systé-
mu.  Jednalo by se o investování 
z privátních zdrojů, bez napoje-
ní Duběnky na sociální dotační 
systémy. 

Myšleno bylo i na ty klienty, kteří 
vlivem nemocí, či velkého úbyt-
ku sil budou vyžadovat celodenní 

profesionální péči. Pro ně je zajiš-
těn pobyt v domově pro seniory. 
Jsem přesvědčen, že domov pro 
seniory jako sociální službu však 
nebude naprostá většina obyvatel 

ŽIVOT A PÉČE O SENIORY 
V REGIONU ŘÍČANSKA
Problematika péče o seniory je stále častěji probíraným 
tématem. Pokusme se na život podívat očima starší 
generace a zároveň se zamyslet nad efektivním modelem, 
nabízejícím možné moderní řešení potřeb seniorů 
– zapojením se do Projektu Duběnka v regionu Říčanska. 

Návrh projektu počítá s cca 100 bytovými jednotkami (1+kk, 2+kk a 3+kk) 
v pěti (krytou chodbou propojených) budovách. Na každém patře je plánována 
klubovna, veřejné WC, výtah a servisní schodiště. V arálu se bude nacházet 
také společná budova  s multifunkční společenskou místností, zázemím pro 
ošetřovatele, technickým zázemím, lékařskou místností, prádelnou a s prostory pro 
služby, cvičení atd.

Duběnky nikdy potřebovat. 
A tak je to myslím dobře.
Mgr. Oldřich Kumprecht,
ředitel Domova pro seniory 
Blaník s.r.o.
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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  

 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.

 Rádi bychom vás informovali o navýšení peněz výzvy na sociální 
služby v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem opat-
ření „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování“. 
Rozdělovat budeme 7 724 587 Kč, a podávat své projekty můžete od 28. 
2. do 30. 4. 2019. Zároveň oznamujeme změnu semináře pro žadatele, 
který bude v prostorách MAS v úterý 12. 3. od 10 hodin. Přihlášky po-
sílejte a pro podrobnější informace kontaktujte manažera OP Zaměst-
nanost (projekty2@ricansko.eu).

 V úterý 12. 2. 2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS nad pro-
jekty přijatými do výzev na infrastrukturu školství a vzdělávání, sociálního 
podnikání a památek UNESCO. Komise neměla lehkou práci, projektů se 
sešlo hodně a všechny srovnatelné co do kvality a potřebnosti. Výsledky 
hodnocení najdete na webu MAS. Všichni žadatelé mají možnost se do 15 
ti dní odvolat. Na základě případných odvolání se bude celý časový harmo-
nogram výzvy posouvat včetně registrace na CRR. 

 Další výzvy IROP budou vyhlášeny i letos. Předpokládali jsme 6,5 
mil. Kč na podporu sociálního podnikání a 1 mil. Kč na podporu tvor-
by, územních plánů, regulačních plánů a územních studií. Ale vzhle-
dem ke kurzovému rozdílu přijde MAS o cca 4,8 mil. Kč alokace.  
Z tohoto důvodu bude výzva na sociální podnikání ponížena o částku 
kurzové ztráty. Podrobnosti k výzvě oznámíme s dostatečným časovým 
předstihem.

 Zájemci o podání projektů do Programu rozvoje venkova mohou své 
projekty podávat do 18. 4. 2019 na všechny níže uvedené Fiche. Celková 
alokace na výzvu je cca 18,7 mil. Kč. 
Fiche 1- MAS Říčansko – Investice do zemědělských podniků 
Fiche 2- MAS Říčansko – Nezemědělské podnikání 
Fiche 3- MAS Říčansko – Lesnická technologie 
Fiche 4- MAS Říčansko – Lesnická infrastruktura 
Fiche 5- MAS Říčansko – Zemědělská infrastruktura 

 Projekt MAS Říčansko na komunitní plánování sociálních služeb se 
přehoupl do druhé poloviny realizace. Představy o tříletém plánu roz-
voje služeb na Říčansku získávají jasné obrysy formující se v rámci na-
šich pravidelných setkání v pracovních skupinách. Pokud se i Vy chcete 
s námi podílet na vytváření  podoby těchto služeb v regionu, neváhejte 
nás kontaktovat: socialni.planovani@ricansko.eu nebo 604 386 053. 
Věnujeme se celému spektru potřebných: senioři, osoby se zdravotním 
postižením, rodiny, děti a mládež a další. V současné chvíli pracujeme 

na plánování praktických kroků, které - jak věříme - povedou ke zkva-
litnění a podpoře nejen sociálních služeb, ale i ke zjednodušení a zpří-
jemnění života v regionu celkově, protože POMOC v obtížné životní 
situaci může někdy potřebovat KAŽDÝ z nás.

 Společné setkání obcí území MAS Říčansko, Ladova kraje a MAPu pro-
běhlo 14. - 15. února v příjemných prostorách S-centra v Benešově. Jsme 
rádi, že si udělal čas a setkání zahájil senátor JUDr. Zdeněk Hraba a nastí-
nil možnosti vzájemné spolupráce s obcemi. Zároveň nabídl osobní účast 
na jednotlivých zastupitelstvech a společné řešení problémových oblastí. 
Pro zástupce obcí byly dále připraveny vzdělávací semináře, které zajistil 
SMO. Tato společná setkání jsou přínosná nejen pro nás organizátory, ale 
především pro aktivní starosty a zastupitele, kteří se chtějí učit novým vě-
cem a zároveň se s námi potkávat.  

 Certifikační komise značky Zápraží originální produkt® zasedne 
na jaře 26. 3. 2019. Výrobce s regionální značkou můžete potkávat na 
různých akcích v regionu. Jsme rádi, že značka stále vykazuje známky 
kvality a jedinečnosti šikovných a tvořivých lidí u nás na Říčansku a 
Dolnobřežansku.  

Společné setkání obcí MAS, Ladova kraje a MAP

 

 

MAS Říčansko o.p.s. Vás srdečně zve na 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI 
ve výzvě MAS č. 4 v rámci OP Z „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního 

začleňování“ 
v kanceláři MAS Říčansko, Olivova 224, 251 01  Říčany 

 

 úterý 12. března 2019 od 10 -12 h  
    • Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec / mimo režim zákona č. 

108/2006 Sb.   
• Podpora komunitní sociální práce, komunitních center jako prostředků sociálního 

začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 
Svou účast, prosím, potvrďte do pondělí 4. 3. 2019 na e-mail projekty2@ricansko.eu.  

  

Říčanská keramika a plastiky
Ateliér Říčanské keramiky V. Kalaše a E. Novotné
www.atelierkeramiky.cz

 Říčanská keramika má dlouhou tradici. Již v roce 1976 se začali společně 
Václav Kalaš a Julius Žembery, po vystudování Holarovy um. školy, věno-
vat aktivně výrobě keramiky, které dali specifickou tvář. Posléze koupili 
nynější Anežku, kterou přebudovali na atelier s restaurací, vyráběli, mo-
delovali, pořádali výstavy a založili společně s přáteli Skupinu umělců od 
Anežky.

 V roce 2006 se oba umělci pracovně rozešli a od r. 2008 pokračuje Vác-
lav Kalaš společně s Evou Novotnou v tvorbě v novém ateliéru v Olivově 
ulici, který po tel. domluvě může kdokoliv navštívit a nakoupit jak užitek, 
tak plastiku. 

 Od roku 2016 užíváme regionální značku Zápraží, k označení regionál-
ního výrobků Říčanská keramika. Výrobce hlíny pro nás připravuje speci-
ální směs hlíny pouze pro účely naší dílny a této specifické keramiky určené 
pro běžného spotřebitele, chalupáře i restaurace. Veškerou keramiku točí-
me na kruhu a vše doděláváme ručně. V ateliéru najdete pekáče, zapékací 
mísy, pečící formy, bábovky, štrůdlíky, formy na chleba atd. Jelikož tvoříme 
pouze dva, účastníme se během roku pouze vybraných jarmarků v Úštěku, 
Kostelci nad Černými Lesy, Berouně, v Holašovicích, Havlíčkově Brodě  
a Kunštátě. 

 Pro naše zákazníky chystáme nové druhy forem na chleba s poklicí a za-
pékací rendlíky. Pokud chcete potěšit originálním dárkem, svatebním da-
rem či jen zajímavostí do bytu či do zahrady, jsme schopni vytvořit plastiku 
dle vašich požadavků. 

Dřevěné výrobky z Klokočné – Pavel Motuz
 Certifikát mám od roku 2017, pocházím z Klokočné, regionální značka 

je fajn. Dostávám informace o trzích a pomáhá mi s propagací.
 Na mé práci mě baví dřevo, jeho tvárnost, vůně a čistota, různorodost 

mých produktů. Jeden den dělám dřevěné podlahy, druhý den dubový stůl, 
pak vylezu na střechu nebo udělám smrkovou šatní skříň. Mám úctu k na-
šim stromům a krajině. 

 Pracuji hlavně na zakázku v oboru tesař – dělám krovy, pergoly, dřevní-
ky kůlny, podlahy, ale i opravy tesařských konstrukcí.  Také  vyrábím stoly, 
postele, skříně, police, dveře, okna, schodiště a provádím opravy. Moje 
produkty se snažím dělat tak, jak se to dělávalo – z kvalitního materiálu a 
za pomoci čepů. Zaměřuji se na atypickou výrobu, kterou velké společnosti 
nedodávají. Více najdete na www.delamsedrevem.cz.

 Příležitostně nabízím své hračky na místních trzích, kde mívám i svoji 
dílničku pro nejmenší i největší.

 Vtipné momenty vznikají při výuce děti i jejich rodičů v dílničce, kde je 
učím řezat ruční pilkou nebo přibíjet hřebíky. 

 Plánuji rozšířeni výroby dřevěného nábytku ze smrku, borovice, dubu  
a buku. Dřevěný stůl, postel nebo skřínky dodají domácnostem nezaměni-
telnou atmosféru. Rád bych pořídil nové stroje pro práci.

Zdravíme po zimě všechny věrné 
zákazníky. Zima byla krátká a příznivá 
a sluníčko nás již vybízí vyrazit na 
procházku do probouzející se přírody. 
A samozřejmě také na zahrádku, která 
potřebuje naši péči. Celý tým Střediska 
okrasných a lesních školek v Jevanech se 
těší na vaši návštěvu a jsme připraveni 

nabídnout vám bohatý sortiment a také rady a doporučení.  
Na letošní jaro jsme pro vás přichystali kolekci roubovaných jehličin, růz-
nobarevných a zakrslých jedliček, boroviček a smrčků, a spoustu jiných 
okrasných rostlin z vlastní produkce, ovocné stromky od kolegů ovocnářů 
a také novinky od kolegů z českých i zahraničních školek.

Letos pro vás také připravujeme atraktivní akce, kterými vám chceme 
v průběhu roku 2019 zpestřit návštěvy našeho areálu:

 Velikonoce (výzdoba, věnečky, pletení pomlázek) 
 –  sobota 13. dubna

 Dny otevřených dveří ( ukázky výroby – řízkování, roubování, 
přesazování, vyzvedávání, komentovaný výklad, občerstvení)
 – pátek 10. a sobota 11. května

 Úroda léta ( letní plody – ochutnávky, zpracování) 
– sobota 27. červenec

 Opékaní špekáčků  –  sobota 21. září
 Dlabání dýní, Dušičky ( dýně, věnečky, výzdoba) 

– sobota 12. října

Také vás zveme na dvě akce na výstavišti v Praze Letňanech:
 FOR GARDEN  – zahradnický veletrh                                                                      

21. – 24. března
 FOR ARCH  – stavební veletrh          

19. – 21. září

Středisko okrasných 
a lesních školek  v Jevanech
Školní lesní podnik v Kostelci n. Č. l.
Česká zemědělská univerzita v Praze

Středisko okrasných školek, V lánech 214, Jevany
OTEVŘENO CELOROČNĚ
listopad až březen:                8.00-15.00 hod.
duben až říjen:                       8.00-17.00 hod.
sobotní prodej až od dubna:  9.00-12.00 hod.
Bližší info na: kostelec.czu.cz
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GIVE YOUR CAREER A NEW SWING AND DISCOVER 
THE PROFESSIONAL POSSIBILITIES WITHIN AVANTOR

ACCOUNTING MANAGER
Job Location : Stříbrná Skalice

Your Responsibilities
 Managing Transaction Processing for the allocated countries  

(Accounts Receivable, Accounts Payable, GL accounts, Fixed Assets)
 Implementation of new processes and procedures
 Compliance with all related local legal requirements for tax and 

reporting
 SOX compliance
 Project management
 Reporting

Your Profile
 Minimum Bachelor degree in finance or economy
 Experience in the area of accounting (AP, AR, GL) in a multi-national 

environment
 Experience of managing teams of staff
 Strong analytical skills, result & business orientation
 Adaptive, ability to deal with matrix environment
 Fluent English is a must
 Strong computer literacy: MS Office, accounting/ERP systems (SAP 

R3 would be an advantage)

Our Offer
 Interesting work opportunity in an international well-established 

company with multicultural environment
 International role cooperating across European region
 Active use of languages, daily contact with foreign colleagues
 5 weeks vacation
 Very pleasant environment

React?
Send your job application, including CV
 to prace.cz@vwr.com 
Learn more at https://cz.vwr.com

Je to bez debat, březen je ten správný měsíc 
pro první návštěvu zahradnictví. Kdo 
k nám zavítá, ať již pro inspiraci nebo nákup 
rostlin a zahradnických potřeb, chybu určitě 
neudělá! 
Zahradnictví Jandl s.r.o. je v regionu již dobře 
známá společnost. Naše rodinná firma hospo-
daří ve skleníkovém areálu v Dobrém Poli po-
blíž Kouřimi, a přestože svou prodejnu máme 
pro zákazníky otevřenou celoročně, teprve nyní 
nastává ten důležitý měsíc – pro všechny začíná 
jarní sezóna. 
Nabídka jarních měsíců
V prodejních prostorách máme připraveny pro 
zájemce nejen jarní květiny a výběr z prvních 
aromatických bylinek, ale také zeleninovou 
sadbu z vlastního základního materiálu. Místní 

klimatické podmínky a již zmíněné skleníky nám 
napomáhají k úspěšnému pěstování a přede-
vším kvalitě výpěstků. Typickou jarní atmosféru 
si můžete doma navodit zakoupením macešek, 
primulek, sedmikrásek nebo oblíbených pry-
skyřníků.  Máme však i bohatou nabídku cibulo-
vin, nechybí okrasné dřeviny a postupně se, také 
v závislosti na počasí, na prodejní plochu dosta-
nou i balkonové a záhonové okrasné květiny vč. 
muškátů či surfinií. 
Nezbytnou podmínkou pro úspěšné pěstování, 
sázení a údržbu zahrady jsou zahradnické po-
třeby. Ať se již jedná o substráty, hnojiva nebo 
odpovídající postřiky včetně řady přírodních 
produktů na ochranu rostlin proti škůdcům  
a chorobám, květináče a zahradní keramiku, 
opory pro rostliny apod. Přijďte si k nám vybrat.

Na sezónu jsme připraveni

OTEVÍRÁNÍ JARA 21. – 24. 3. 2019
V našem zahradnictví je tradičně na březen 
připravena akce Otevírání jara – prodej jarních 
květin a zahradnického materiálu, která se opět 
koná v rámci Dnů otevřených dveří.

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál 
Dobré Pole u Kouřimi
Tel.: 736 630 111
zahradnictvi.jandl@seznam.cz
wwww.zahradnictvi-jandl.cz
Otevírací doba: Po-Pá 9-17 h. 

PODLAHY – DVEŘE ŘÍČANY

 Černokostelecká 1623/14, (ve výškové budově vedle Billy)

Tel.: 604 941 123, www.noveinteriery.cz

 Prodej z našeho skladu, hned k odběru
 Plovoucí vinylové podlahy (RIGID)

      voděodolné, tiché podlahy – dekory dřevo

 Lepené vinylové podlahy

Využijte zaváděcí ceny 

kolekce 2019
PODLAHY - DVEØE
www.noveinteriery.cz

MIMOŘÁDNÁ

SLEVA

AŽ 30 %

Získejte 30% slevu na pojištění domácnosti, rodinného domu, 
bytu a rekreačního objektu.

V případě, že máte u Generali sjednané a platné pojištění 
motorového vozidla, úrazové nebo životní pojištění, získáte 
slevu dalších 20 %.

Slevu je možné uplatnit jen u uvedeného agenta při sjednání nového pojištění. Sleva platí do 30. 6. 2019.
Zástupce Generali Distribuce a.s., člen Skupiny Generali.

Generali Distribuce a.s.
agenturní kancelář Říčany
Masarykovo nám. 64/29, Říčany
Mgr. Izabella Halla, 734 256 779 / izabella.halla@generali.cz
Ing. Ivana Kličková, 721 719 964 / ivana.klickova@generali.cz
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S nástupem jara trávíme stále více času na zahradě, v okolí 
domu. Je tudíž nejvyšší čas se připravit na nadcházející sezónu 
a zajistit si zároveň možnost příjemného odpočinkového či 
pracovního prostoru. Dřevostavby k zahradám patří a jednoduchý 
design a variabilní využití vás určitě potěší. Nabízíme osvědčené 
tipy, jak si dřevostavbou zpříjemnit život, či zvelebit svou 
zahradu…

Altány – dřevěná romantika krytá střechou
Klidné posezení o samotě či v kruhu přátel a rodiny nabízejí naše altány, 
které se mohou stát dominujícím prvkem zahrady. Jejich základem je 
kvalitní smrkové dřevo; všechny tři typy vyráběných altánů lze přizpůsobit 
individuálním požadavkům, a to včetně stěn, barevného provedení či 
rozměrů. 

Garážová stání najdou vždy své uplatnění
Klasická garážová stání, jednoduchého vzhledu, se sedlovou či pultovou 
střechou, jsou nejen stylovým doplňkem k domu, ale především účelnou 
dřevostavbou. Stáním ochráníte svůj vůz před nepřízní počasí, horkým 
sluncem… Proč tedy svému autu a zároveň sobě neposkytnout vyšší kom-
fort? Stačí si vybrat některý z typů v naší nabídce, ať již v podobě přístřešku 
pro jeden či dva vozy, nebo kryté stání s dílnou. Opět i zde platí, že garážová 
stání lze upravit dle vašich přání. Dodáváme s montáží nebo pro individu-
ální sestavení. Neváhejte, kontaktujte nás, konzultujte. Zdarma vám zpra-
cujeme cenovou nabídku!

DŘEVOSTAVBY pro relax, pohodlí i práci

DŘEVO PRO DŮM
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o.
Havlíčkova 447, 264 01 Sedlčany
+420 606 076 736, +420 318 822 002
info@drevoprodum.cz

www.drevoprodum.cz
www.drevenekonstrukce.cz
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zimní zahrada
Teplo domova a soulad s přírodou

Posuvné zimní zahrady jsou jednoznačným 
trendem roku 2019. 

Nadčasový design, posuvné boční stěny, 
pevný hliníkový rám, snadná údržba  a velká 
odolnost jsou pro ně charakteristické. 

Přizpůsobí se odstínům fasády  
Konstrukce zimní zahrady se skládá ze zesílených hliníkových 
profilů, které nevyžadují žádnou údržbu. Povrchovou úpravou 
a následným nátěrem lze docílit odstínové totožnosti s fasádou 
rodinného domu. Stejné výhody má i použité polykarbonátové 
zastřešení.

V zimě teplo, v létě chládek 
Zastřešení tvoří polykarbonátové desky, které mají 30krát vyšší odolnost než 
plexisklo. Kromě toho dokonale chrání před prostupem nežádoucího UV záření.  
I v nejteplejších letních dnech vás tak ochránění před spalujícími účinky 
slunečních paprsků.

Bezpečnost na prvním místě 
Tvrzené sklo je variantou v případě, že by se vám polykarbonát zdál nedostačující 
svou bezpečností. Po instalaci se stane pevnou součástí zadního či předního 
čela. Na přání pak lze zhotovit i bezprahové posuvné dveře pro zajištění 
komfortnějšího vstupu.

S výběrem zimní zahrady rádi poradíme
+420 840 810 810

+ slevy až

37%aKCE!
montáž zdarma

hliníKoVá PErgola

Hliníkové pergoly jsou jednoznačným trendem letošního 
roku. Nadčasový design, pevný hliníkový rám, snadná údržba 
a velká odolnost jsou pro ně charakteristickými znaky. 

Nadčasový design          Vysoká odolnost materiálu

dobrá konstrukce je základ 
Pergoly vyrábíme jen z odolných materiálu. Samotná 
konstrukce je z hliníku, který prošel úpravou povr-
chu, při které vzniká ochranná vrstva oxidu hliníku.  
Ta zabraňuje dalšímu korodování materiálů. 

Základní barvy konstrukce jsou antracitová, bílá  
a hnědá. Na vyžádání lze samozřejmě zajistit i jiné 
barevné provedení pergoly. 

minimální údržba 
Zastřešení hliníkové pergoly je z polykarbonátu, 
který se vyznačuje vysokou odolností vůči vnějším 
vlivům. Polykarbonát je materiál, který přirozeně 
odpuzuje špínu, mechy i plísně. 

Trend roku

2019
I díky tomu vyžaduje hliníková pergola minimální 
péči. Zastřešení navíc obsahuje UV filtr, který chrání 
před škodlivými slunečními paprsky. 

Zastřešení z polykarbonátu si můžete vybrat v mléč-
ném či kouřovém provedení. Kromě polykabonátu 
si lze zvolit také zastřešení z kvalitního skla, opět  
v kouřové či mléčné barvě.

další informace
Pro další informace navštivte naše webové strán-
ky www.hobbytec.cz nebo zavolejte na tel. číslo  
+420 840 810 810. Rádi vám se vším poradíme. 

aKCE!
montáž zdarma

+ slevy až

37%
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!10. 3.  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

Z tobogánu rovnou do vesmíru.

Unikátní atrakce – poprvé v ČR!
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VIRTUÁLNÍ 
REALITA
NA TOBOGÁNU

DÍTĚ 
ZA 1 KČ*

VSTUP DO 

VODNÍHO SVĚTA

O JARNÍCH 

PRÁZDNINÁCH

aquapalace.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

• 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

FOTOGRAFICKÉ  OBRAZY ZE ŽIVOTA NAD VODOU I POD NÍ
Literární kavárna Řehoře Samsy, Vodičkova 30, Praha 1, pasáž Lucerna

4/3                                  31/3/2019

hana

hynek 

DÍLNA V DOLNÍ

nováková

kašpar

POZVÁNKA (nejen) PRO PEDAGOGY na seminář JAK SI PORADIT 
S MEDIÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM s Michalem Kaderkou
12. března 2019 od 13.30 do 16.30 hodin
MěÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany.
Registrace nutná na map@ricany.cz

KC LABUŤ ŘÍČANY zve na koncert: Dvě tváře Jitky Vrbové & Hot 
Jazz Praha. Od trampské písně k swingu. 13. března od 19.30 hod.

Mateřská škola Průhonice, okr. Praha – západ 
nabízí pracovní pozice: 

2x UČITEL/KA MŠ
– nástup od 1. 9. 2019 

1x UKLÍZEČ/KA
– nástup ihned nebo dle dohody, plný úvazek

Nabídky s životopisem zasílejte průběžně.
E-mail: mspruhonice@seznam.cz 

Tel.: 602 154 796, 267 750 046
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Nestíháte navštívit pneuservis v pracovních 
dnech? Autoservis Vosátka pro vás rozšířil 
otevírací dobu – v provozovně v Chocera-
dech bude otevřeno celý týden, včetně sobot 
a nedělí! 
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 

Pneumatiky přezouváme v sobotu i v neděli
Náhradní díly na skladě nebo dodáme do dvou hodin

Autoservis Vosátka v Choceradech
Chocerady 321, po-pa: 8-17 hod., 
víkendy dle dohody. 
 Pneumatiky přezouváme 

i o víkendu. Je nutné nejdříve 
zatelefonovat a objednat 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!

vůz s ohledem na jeho stav. Takto individuálně 
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. 

interiéry
podlahy
schody
dveře
kuchyně

      www.sawing.cz OC Lihovar, Říčany

Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá  
nové parťáky  
do výroby

Neváhej a staň se součástí 
Velkopopovického Kozla. 
Nástup možný ihned!

Za práci nedáváme jen pivo  
na dovolenou a na Vánoce,  
ale nabízíme taky:

•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %
•   5 týdnů dovolené
•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma
•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru
•   Příspěvek na kulturu, sport,  
     dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně
•   Příspěvek na penzijní/životní  
     připojištění ve výši 12 000 Kč ročně
•   Multisport kartu
•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017

017_VPK inzerat_nabor do pivovaru.indd   2 20.2.2019   10:17:07
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NOVÉ INTERIÉRY  ŘÍČANY
Materiály pro podlaháře, stavební firmy

                    Skladem: vinylové podlahy
                                          plovoucí podlahy
                                          penetrace, stěrky, lišty

 Černokostelecká 1623/14, (ve výškové budově vedle Billy)

Tel.: 604 941 123, www.noveinteriery.cz

PODLAHY - DVEØE
www.noveinteriery.cz

SLEVY PRO FIRMY

JARO JE TADY!
Vítejte v nové sezóně a jako každý rok máme připraveno vše potřebné 
pro vaše zahrady, terasy či balkóny.  Vybírat můžete z doplňkového 
sortimentu (hnojiva, substráty, postřiky, květináče atd.) a především 
z aktuální jarní nabídky:
 macešky, petrklíče v mnoha barevných variacích 
 rychlené cibuloviny a hlíznaté rostliny
 semena, cibule sečky
 ovocné stromky pro jarní výsadbu
NEZAPOMEŇTE NA 
    VELIKONOČNÍ SVÁTKY A JARNÍ VÝZDOBU
Zakoupit opět můžete také čerstvé ryby dle nabídky!

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK
Louňovice u Mukařova
(u silnice Kutnohorská, na první hrázi)
Otevírací doba: PO-SO 9 až 17 h, NE 9 až 12 h 
Tel. 606 494 939, 723 516 513

Kostelec nad Černými lesy
Kutnohorská 24 (u náměstí)

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

www.tomicpneu.cz

AKCE
LETNÍ PNEUMATIKY

PIRELLI
kvalita / výkon / cena

PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ
ODBORNÉ PORADENSTVÍ A MONTÁŽ
OSOBNÍ NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA
VĚTŠINA PNEUMATIK SKLADEM

GARANCE 6 MĚSÍCŮ NA ZNAČKU PIRELLI  
       (ZDARMA NOVÁ PNEU V PŘÍP. POŠKOZENÍ)
USKLADNĚNÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL
DOPLŇKOVÝ PRODEJ A DALŠÍ SLUŽBY

Jsem kostelecká rodačka a jsem na to hrdá
aneb 20 let společnosti PNEU-CENTER TOMIC
Provozovnu pneuservisu u náměstí 
v Kostelci n. Č. lesy není třeba místním 
motoristům nijak dlouze představovat. 
Mnozí z nich jejích služeb 
opakovaně využívají. 
Několik zajímavostí nám 
však prozradila majitel-
ka paní Pavla Tomicová.

Letošní rok je pro Vás ve 
znamení 20leté existence 
pneuservisu v Kostelci. Proč 
padla volba právě na toto město? 
„Protože odtud pocházím. Odešla jsem však za 
manželem, který úspěšně provozoval po několik 
desetiletí dva rodinné pneuservisy ve Vídni, ale 
jak se říká „změna je život“. Manžel v roce 1999 

ukončil podnikatelskou činnost a vídeňské fir-
my prodal. Vzhledem k mému vřelému vztahu  
k rodnému městu jsme se pak rozhodli vybudo-
vat provozovnu právě tady.“ 

 A jak je vidět, záměr se povedl. Kromě 
standardní nabídky služeb pneuservisu, 
máte pro zákazníky pro nadcházející 
sezónu připraveno něco speciálního?
„Rychle se nám blíží doba jarního přezou-

vání pneumatik (pozn. povinnost zimní vý-
bavy je od 1. listopadu do 31. března), a přesto-

že budeme v té době zřejmě v jednom kole, stále 
platí, že přijímáme bez objednání. V tomto jsme 
dnes už výjimeční.  Navíc si zákazník u nás může 
počkat v pohodlí u kávy či čaje. A pro nadchá-
zející sezónu jsme připravili naprosto speciální 

akci na letní italské pneumatiky firmy Pirellli, 
která se řadí mezi pět světových výrobců pneu-
matik a v testech výrobků se umísťuje na nejvyš-
ších pozicích. Tudíž vynikající kvalita a perfektní 
výkon – a u nás  za rozumnou cenu.“
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TOYOTA VÍKEND
9. – 10. března 2019

NOVÁ RAV4
SUV BEZ KOMPROMISŮ

JEDEN
ROK
SEDM
PREMIÉRNové vozy Toyota Corolla a RAV4. Jedinečné finanční nabídky.

KAMENNÝ- KOBEREC.EU – tento unikátní materiál tvoří směs pří-
rodních oblázků a pryskyřice a vytváří originální povrch, který vyniká 
luxusní vzhledem, dlouhou životností a snadnou údržbou. Kamenný 
koberec si můžete položit i sami – rádi vám poradíme a dodáme vše 
potřebné. 
Nevíte si rady co se starým nebo vydroleným betonem?
Pokud máte kolem domu nebo chaty  klasické betonové plochy,  je ideální 
povrch renovovat kamenným kobercem, bez nutnosti bourání a odvážení 
obrovského množství betonové suti a bez následné přípravy povrchu jako 
například pod zámkovou dlažbu. Jednoduše výtluky vyplňte směsí kamen-
ného koberce a nakonec naneste finální sjednocující vrstvu! S pracemi mů-
žete začít již nyní. Podmínkou je, aby venkovní teplota neklesla pod 5 °C.

AKCE
Regenerační nátěr obnovuje vzhled a prodlužuje 

životnost kamenného koberce. Nyní za akční cenu 
190 Kč/m2 včetně  nanesení

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

KAMENNÝ-KOBEREC.EU
připravte zahradu na jaro  

KAMENNÝ-KOBEREC.EU představuje ideální povrch kolem bazénů, 
protože neklouže a je velmi příjemný na dotyk bosou nohou.

S technologií KAMENNÝ- KOBEREC.EU vykouzlíte romantickou 
terasu během chvilky .

ZŠ Kunice přijme

UČITELE/KY 
I. a II. STUPNĚ

Nástup: srpen 2019
Nabízíme: moderní 

prostředí malé školy, 
podporu DVPP, 

možnost školního bytu 
a další bene ty. 

CV zasílejte na email: 
skola@zskunice.cz

www.zskunice.cz

www.budkazahrady.cz

TOYOTA TSUSHO PRŮHONICE 
A MODŘANY VÁS ZVE NA TESTOVACÍ:

ZIMNÍ OBUTÍ ZDARMA

BONUS při výkupu vozu až 50 000 Kč

NOVÁ TOYOTA COROLLA 2019 

Bezpečnostní a pracovní agentura přijme 
spolehlivé lidi na pozice:

Práce je vhodná pro muže i ženy
Místo: Praha a okolí

Nabízíme: Seriózní jednání, možnost ubytování
 i dopravy do zaměstnání, ohodnocení  80 až 150 Kč/h

Kontakt:  773 680 340

OSTRAHA OBJEKTŮ
SKLADNÍK

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
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            LITE TRACK 50-30

         Tel.: 777 322 134

DRCENÍ SUTÍ 
BETONU NA VAŠÍ 
STAVBĚ 
VČETNĚ OBSLUHY. 

PRONÁJEM DRTIČE 
BEZ OBSLUHY.

PRODEJ SUŤOVÉHO A BETONOVÉHO 
RECYKLÁTU.

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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Do stabilní společnosti hledáme ŘIDIČE VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVY 

Nabízíme: plat až 30.000 Kč +  5.000 Kč výkonnostní odměny 
+ veškeré zákonné příplatky (přesčasy, víkendy, noční) a stravné. 
Vše oficiálně na výplatní pásce. Termín výplaty do 13. dne v měsíci.
Služební telefon, pracovní oděvy a hrazená povinná školení, vybavená 
kuchyně, sociální zázemí, odpočívárna, 20 dní dovolené, vozový park do 5 let 
stáří.

Nástup možný IHNED. 
Pracovní doba: pondělí - pátek nebo krátký – dlouhý týden (dle dohody). 

Požadujeme: řidičský průkaz skupiny C nebo C+E, platné osvědčení profesní 
způsobilosti, digitální kartu do tachografu, psychotesty, slušné vystupování, 
dobré komunikační schopnosti, psychickou odolnost a fyzickou zdatnost. 

ZVOLTE SI SPRÁVNÝ SMĚR

HLEDÁME ŘIDIČE sk. C/C+E 

FRESHFRUIT LOGISTIC s.r.o.
Logistické centrum D1 East
Na Dlouhém 80
251 01 Říčany - Jažlovice

606 608 126
pro více informací nás kontaktujte

Prodej bytu 3+1/B
Bezručova ul., Říčany (klidná lokalita)

Cena: 3 800 000 Kč
Informace na tel.: 604 201 679

Mrazírny POLAR – česká 
společnost se sídlem U Cihelny, 

Kostelec nad Černými lesy, 
hledá do svého kolektivu 

pracovníky na pozice

SKLADNÍK a ŘIDIČ sk. C
 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

garážová vrata

předokenní rolety

vjezdové brány

venkovní žaluzie

plotové vý plně

Říčany 774 224 655
ricany@rollo.cz

... pro Váš dům přímo od vý robce

www.rollo.czwww.rollo.cz

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

PLETIVO   I   PANELY   I   BRÁNY   I   BRANKY

-10 %www.oploce
ni.c

z

SLEVOVÝ KUPÓN
9

Obec Březí vyhlašuje konkursní řízení 
na místo ředitele 

nové Mateřské školy Pohádka
Lhůta pro podání přihlášek: 

do pondělí 11. 3. 2019 do 17:00 hod.  
Náležitosti přihlášky a další podrobnosti jsou na vývěskách a na 

www.obecbrezi.cz
Uchazeč zároveň podá písemnou koncepci řízení mateřské školy 

(maximálně 5 stran A4).
Případné dotazy směřujte na starostu obce: 

Augustin Oppl, tel. 323 605 179. 

774 224 878
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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

210x100x5
2730

Společnost 3K značky přijme  

MONTÁŽNÍ TECHNIKY
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

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

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

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

BETONÁRNA  
KOZOJEDY

VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem
s dosahem 30 m

Tel.: 602 260 059

Požadavky: SŠ/VŠ stavební 
obor pozemní stavby, 2 roky 
praxe v oboru, dobré organizační 
a komunikační schopnosti, 
samostatnost, zodpovědnost, 
flexibilita. Orientace ve stavebním 
provozu, výkresové dokumentaci 
a postupech řízení kvality. ŘP sk. B, 
znalost MS Office.
Tel.: 737 010 000
Email: burianek@3kznacky.cz

Společnost 3K značky přijme

STAVBYVEDOUCÍHO
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Inzerce

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

TRVALE 
SNÍŽENÉ 

CENY

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

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

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

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

KURZ ZÁKLADNÍ 
POSLUŠNOSTI PSŮ všech 

plemen i bez PP
se koná na cvičišti Strašín od  

31. března 2019.  
Info : Kosanová 733 676 172

210x100x5
2730

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE 
– SOFTWARE

POČÍTAČE
PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC

PŘIPOJENÍ NA INTERNET
Lipanská 769
251 01 Říčany

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



PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
PRODEJ

RECYKLÁTŮ
(SMĚS SUŤ A BETON)

DOPRAVU ZAJISTÍME

KONTAKT:

777 322 134

VIBRAČNÍ SÍTOVÁ 
TŘÍDIČKA ZEMINY, 

PÍSKU, ŠTĚRKU

K PRONÁJMU
TEL.: 777 322 134

Navštivte náš nový 
showroom a outlet 
nábytku a spotřebičů 
v DOBŘEJOVICÍCH

www.sedlakinterier.cz

 SEDLÁK INTERIER
DESIGNOVÝ NÁBYTEK
Vinohradská 42/1790
120 00 Praha 2 
Tel.: +420 224 217 817

 SEDLÁK INTERIER
OUTLET NÁBYTKU A SPOTŘEBIČŮ
K Herinku 370
251 01 Dobřejovice
Tel.: +420 222 212 122

KUCHYNĚ TRVALÉ HODNOTY

 
BETON, PÍSKY, DRTĚ, KAČÍRKY
K vyzvednutí, nebo po tel. objednávce zavezeme.

po-pá 7-16.30 h

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

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



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

AKČNÍ NABÍDKA Platí od 1. 3.
do 31. 3. 2019
nebo do vyprodání
zásob

Jedná se o jednorázovou akční slevu, sčítání více slev není možné.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

SLEVA 35%SLEVA 35% SLEVA 30%

SLEVA 25%SLEVA 40%

SLEVA 20%

SLEVA 25%

ZONIN CHIANTI
CLASICCO DOCG

0,75 l

Červené víno suché
Odrůda: 95% Sangiovese,  5% Canaiolo

VÍNO MĚSÍCE WALCH PINOT GRIGIO 
„MARAT“ ALTO ADIGE

DOC
0,75 l

Bílé víno suché
Odrůda:

100% Pinot Grigio

CHATEAV DE LA 
GALINIERE SAINTE 

VICTOIRE
0,75 l

Růžové víno suché

8. 3.
MDŽ

PORTO VALDOURO
ROSÉ 

0,75 l

Portské - likérové
víno sladké růžové

DARK  RUM
RON CARIBA

0,7 l / 37,5%

Karibský tmavý rum

ROTKÄPPCHEN 
SPARKLING WINE

DEMI SEC
0,75 l

Bílé šumivé víno
polosuché

TRIDENTE
TEMPRANILLO

0,75 l

Červené víno suché
Odrůda:

100% Tempranillo

ITÁLIE

ITÁLIE

PORTUGALSKO

ŠPANĚLSKO

FRANCIE
NĚMECKO

JAMAJKA

Karibský tm

JA

Čer

10
B

100

282Kč 209Kč120Kč 89Kč 179Kč 138Kč
,90

261Kč 209Kč217Kč 155Kč

226Kč 189Kč
,90

313Kč 250Kč

Rubínově červené, suché, plné 
a jemné Chianti s elegantním 

aroma  alek a sušených švestek. 
Vhodné ke grilovanému hovězímu 

masu, zvěřině, těstovinám
a pikantním sýrům.


