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Plogging aneb sběr 
odpadků za poklusu 
pořádá Uhříněves ve 
spolupráci s Běžeckou 
školou Prahy 22 
14. dubna.

Masopust v Tehově

Česko anglická 
MŠ Bambinárium 
Říčany zve 
30. května na zápis. 
Opět bude otevřen 
NULTÝ ročník ZŠ. 
Více info na str. 15.

ZUŠ Říčany připravila 
k 65. výročí svého 
založení spoustu 
krásných akcí.
Více info na str. 6.
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Vážení  Zápražané,

když jsem do minulého čísla časopisu Zápraží připravoval s redakcí text 

o rezidenci Duběnka, netušil jsem, jak velký ohlas článek vyvolá. Ozývali 

se senioři, kteří se zajímali o konkrétní podmínky a možnost pronájmu 

bytů.  Ohlas jsem zaznamenal také u odborné veřejnosti – poskytovatelů 

sociálních služeb a sociálních pracovníků;  ti se zajímali – a většinově 

souhlasili  – o nastíněný model péče o seniory s důrazem na péči v domá-

cím prostředí  s využitím pečovatelské služby.  Asi největší radost mám 

z reakcí dalších místních samospráv, které projevily zájem o realizaci 

obdobného projektu.

Touto cestou bych rád poděkoval všem čtenářům Zápraží za jejich zájem 

a podněty.                                                                                Mgr. Oldřich Kumprecht
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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

 Učitelky z mateřských škol zajímala školní zralost dětí
S blížícími se zápisy do prvních tříd se sešly učitelky z mateřských škol 
z říčanského regionu s paní Jiřinou Bednářovou nad školní zralostí dětí 
před nástupem do školy. Cílem programu bylo blíže seznámit pedagogy 
s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zaháje-
ním školní docházky a při zápisu do školy. Lektorka hovořila o jednotlivých 
fázích vývoje předškolního dítěte, o diagnostice dílčích funkcí, jako výcho-
diskem stimulace a vytvoření podmínek, které dítě potřebuje při zahájení 
školní docházky s důrazem na prevenci školního neúspěchu.

 Plný sál tleskal „Příběhům“
V pátek 8. března odpoledne se v říčanském Centru Na Fialce konala slav-
nostní závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů. Letos se do něj za-
pojilo devět týmů složených z žáků 8. a 9. tříd základních škol v Říčanech 
a ve Strančicích. Ti všichni představili pamětnické příběhy před porotou 
a početným publikem. Děkujeme Centru Na Fialce za úžasné zázemí při 
prezentaci a všem zúčastněným hostům za velkou podporu! Školy, které 
mají zájem se zapojit v novém školním roce, nás mohou již kontaktovat.

 Věděli jste, že si u nás můžete zapůjčit také zajímavou knihu, 
časopis nebo deskovou hru?
Zapůjčení je zdarma. Pravidla výpůjčky a seznam knih naleznete na našich 
stránkách www.map.ricany.cz. Již nyní pracujeme na nových a přehled-
ných stránkách projektu MAP II v ORP Říčany. Najdete zde také všechny 
výstupy k připomínkám, finální dokumenty, pozvánky na jednotlivé vzdě-
lávací akce, jednání pracovních skupin či Řídicího výboru, ale i mnoho dal-
ších zajímavých informací. Zavítejte také na náš facebookový profil MAP 
v ORP Říčany a nic vám neuteče!

 Řídicí výbor schválil aktuální verzi priorit
Na třetím jednání Řídicího výboru MAP II byly schváleny důležité doku-
menty v rámci realizace projektu. Ten nejdůležitější, který dává zelenou 
organizacím při podávání některých žádostí o dotaci, nese název Dohoda 
o prioritách, a je součástí Strategického rámce MAP v ORP Říčany.

 POZVÁNKA PRO PEDAGOGY
Interaktivní seminář s Mgr. Petrou Kobrovou 15. dubna od 14.00 do 17.00 
v Open Gate – gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice
Na semináři se společně zamyslíme nad hodnocením, nad jeho klady, zá-
pory, omezeními. Představíme vám různé metody hodnocení, které směřují 
k efektivnímu učení, ukážeme si, jak fungují, k jakému účelu lze využít růz-
né typy hodnocení.  Registrace nutná: map@ricany.cz – poslední místa.
Všechny akce se konají pod hlavičkou projektu ORP Říčany – Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání II, registrační číslo projektu CZ.02.68/0.0/0.0/17_47/0008643, 

který je financován z Evropského  sociálního fondu, z  rozpočtu  České  republiky, 

z rozpočtu  města  Říčany  a z rozpočtů  vybraných obcí ORP Říčany.

Naše aktivity 
pro školy i veřejnost 

Zaplněný sál tleská žákům za jejich dojemné prezentace 

Máte docela hodně aktivit, jak to 
všechno stíháte?
Pravda je, že teď bych bral, aby den 
měl aspoň 36 hodin. V dubnu hraji 
skoro každý den od Aše až po Zlín 
a do toho připravuji svou desku. 
Každý si představuje, že být mu-
zikantem je sláva a zábava. Což je 
pravda, ale zároveň také hodně dři-
ny a vlastního odříkání. Hrát kon-
certy mě moc baví a jsem šťastný. 
Ale když se čtvrtý den vracím domů 
po půlnoci, třeba po mnoha hodi-
nách jízdy z koncertu z Ostravy, 
a ráno vstávám organizovat akci, 
tak mám dost. Pak jsem rád, že 
se můžu zavřít na své zahradě ve 
Struhařově nebo zajít se sousedy 
na pivo.

Jak jste se dostal od folku
 k renesanční hudbě?
K renesanční hudbě mě přivedl 
právě Spirituál kvintet, kde zpívám 
jednu z vůbec nejznámějších na-
šich písní „Růžičku“ a další z alba 
„Písničky z roku raz dva“, které je 
renesanční muzice celé věnované. 
Tato hudba mě velmi oslovila. Vel-
kou inspirací se pro mne stal kapel-
ník Jiří Tichota, který je loutnista 
a znalec staré hudby. Ten mě také 
přivedl k Janu Čižmářovi, světové 
špičce ve hře na loutnu a teorbu 
(renesanční nástroj), který pokud 
zrovna není na turné v Japonsku, 
vyučuje na JAMU v Brně. 

Seznámili jsme se spolu na jednom 
z koncertů Spiritálu, kde vystupo-
val jako host a doprovázel několik 
písní, které jsem zpíval. Myslím, že 
jsme si hned padli do oka a později 
jsem rád přijal jeho pozvání vystou-
pit s Bohemian Lute Orchestra 
v Praze a v Brně. To nás inspirovalo 
natolik, že připravujeme společný 
projekt, který by měl propojit moji 

autorskou tvorbu, staré renesanční 
skladby s českými texty a samozřej-
mě Honzovu virtuózní hru.  Pokud 
se vše podaří, premiéra by měl být 
letos v rámci festivalu Prázdniny 
v Telči 7. srpna.                    

Jaká byla spolupráce s operní 
pěvkyní Dagmar Peckovou 
a s Plzeňskou filharmonií?
Před pár lety by mě ještě vůbec ne-
napadlo, že by to bylo možné. Teď 
ale v hudbě padly hranice mezi žán-
ry, hlavě ve snaze nabídnout poslu-
chačům neoposlouchanou hudbu 
v nových spojeních. Spolupráce 
s Dagmar Peckovou vznikla při 
příležitosti 55. narozenin Spirtuál 
kvintetu a má velký úspěch. V dub-
nu s Dagmar odehrajeme ještě spo-
lečně s Hradišťanem 14 koncertů 
po celé republice. Je to pro mě velká 
zkušenost pracovat s tak slavnou 
pěvkyní. Na prvních koncertech 
v sálech pro tisíce lidí jsem se tro-
chu třásl, ale dnes už si to užívám. 
Zatím největším zážitkem pro mě 
bylo vystoupení kapely Malina 
Brothers s Plzeňskou filharmonií. 
Je to neuvěřitelný pocit, když se na 
chvíli stanete sólistou filharmonie 
a máte za sebou padesát hudeb-
níků. Je v tom velká energie a pak 
stačí nasednout na společnou vlnu 
a nechat se nést.       

Je pravda, že budete natáčet 
„živák“ se slavným americkým 
muzikantem Charlie McCoyem?
Ano, 24. dubna nás čeká společ-
ně s Malina Brothers natáčení 
velkého živého koncertu s hosty. 
Charlie McCoy je jedním z nich. Je 
legendou hry na foukací harmoni-
ku a slavným studiovým hráčem 
v Nashvillu. Charlie má na kontě 
nespočet nahraných alb s takový-
mi jmény jako jsou Elvis Presley, 

Bob Dylan nebo Johnny Cash. 
A protože jsme zajímavá evropská 
bluegrassová kapela, dohodli jsme 
se na spolupráci a natočil s námi al-
bum. A protože to byla spolupráce 
veselá a inspirativní, stali se z nás 
přátelé a on za námi do Čech jezdí 
pravidelně.

Jaké bude vaše první sólové 
album?
Během své hudební kariéry jsem 
natočil už mnoho desek, většinou 
pro jiné hudebníky nebo pro kape-
ly, kterých jsem součástí. Aktuálně 
pracuji na svém prvním sólovém 
albu, kde se objeví převážně au-
torské české písničky. Ale zatím 
nechci mluvit příliš konkrétně, vše 
je v procesu tvorby. Pokud to půjde 
dobře, album by se mělo nahrávat 
koncem roku 2019.   

Jak funguje vaše produkční 
agentura Na Perutích, která po-
řádá kulturní akce – naposledy 
třeba v Ondřejově?
Produkční agenturu Na Perutích 
jsem založil v roce 2007 během 
úspěšné spolupráce s Pavlínou Jí-
šovou. Postupně se na mě obraceli 
další kolegové, abych je zastupoval. 
Dnes mi s agenturou pomáhá pří-
telkyně – máme na starost kapely, 
moderátory, zvukaře. Máme vlastní 
zvukařskou a osvětlovací techniku. 
Organizujeme nejrůznější velké 
akce pro obce a města, koncerty, 
a také konference a firemní akce. 
Vedle muziky je to činnost, která 
mě naplňuje, a budu rád za nové 
příležitosti.

Kdy jste začal hrát na kontrabas 
a kdy tak nádherně zpívat? 
Kontrabasistou jsem se narodil, 
zpěvákem se stal postupně. Je to 
trochu nadsázka, ale v podstatě 
pravda. Na basu hraji od svých dva-
nácti let, kdy jsem se do ní na první 
pohled zamiloval. Jedna má dávná 
přítelkyně na ni žárlila, a vlastně se 
jí ani nedivím, byla a je to má vá-
šeň. Ke zpěvu jsem došel postupně 
a opravdu nejvíce mi dal v tomto 
ohledu Spirituál Kvintet. Od skvě-
lých kolegů jsem leccos okoukal.

Na Zápraží vzniká světová muzika
Zpěvák a kontrabasista Pavel Peroutka je všestranný muzikant, 
který se nebojí experimentovat s různými žánry. Než před osmi 
lety zakotvil ve své domovské kapele Spirituál Kvintet, prošel 
známými folkovými i bluegrasovými kapelami. Hrál například 
s Pavlem Bobkem nebo v Divadle ABC. S Malina Brothers, 
druhou domovskou kapelou, si užil “šňůru” v Americe a velkým 
úspěchem byl jejich koncert s filharmonickým orchestrem. 
Současně plánuje projekt renesanční hudby, na kterém bude 
spolupracovat s jedním z nejúspěšnějších českých loutnistů 
Janem Čižmářem. A plní si velký sen – připravuje sólovou desku.

DEJTE VAŠÍ KARIÉŘE NOVÝ IMPULS A STAŇTE SE 
SOUČÁSTÍ TÝMU AVANTOR

FINANČNÍ SPECIALISTA
Místo práce: Stříbrná Skalice

Klíčové úkoly:
 Kontrola účtování transakcí hlavní knihy 
 Měsíční inventarizace účtů 
 Měsíční závěrkové aktivity - kalkulace časových rozlišení a rezerv, 

dohadných položek a jejich účtování
 Kontrola dodržování zásad dle SOX
 Reporting dle požadavků skupiny (kontrola a finalizace reportingu)
 Metodická podpora pro účetní tým

Požadujeme:
 SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 Min 2-3 roky praxe v účetnictví
 Znalost US GAAP výhodou
 Znalost AJ 
 Dobrá znalost Excel (SAP výhodou)
 Analytické myšlení se smyslem pro detail
 Zodpovědný a týmový hráč 

Nabízíme:
 Stabilní zaměstnání a zázemí nadnárodní společnosti 
 Příjemné pracovní prostředí v nové budově 
 Příležitost komunikovat v angličtině
 Příspěvek na stravování 
 5 týdnů dovolené 
 Možnost kariérního růstu 
 Odměna za doporučení kandidáta 

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

www.hudba-na-perutich.cz

TJ Sokol Senohraby vás zve na 49. ročník turistického dálkového 
pochodu a cyklojízdy OKOLO HVĚZDÁRNY K LADOVĚ 
CHALUPĚ v sobotu 4. května. 
Prezentace, start a cíl: chata lyžařského oddílu Senohraby – Žlábka 
– Vávrův palouk, průběžně od 6.00 do 17.00 hodin. Pěší trasy: podle 
vlastního výběru 6, 8, 15, 20, 31, 51 km. Cyklistické trasy: podle vlast-
ního výběru na 23, 49, 68 km. Trasy vedou po polních a lesních cestách 
turisticky značených, cyklotrasy pak převážně po okresních silnicích. 
Trasy nebudou zvlášť značeny, je nutno se řídit vlastní orientací. Dopo-
ručujeme mapy KČT Benešovsko a Praha východ. 
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                                                      Vozy ihned k dodání!

Vážení přátelé, dovolte nám pozvat 
vás na akce, které jsme na duben 
připravili v rámci výročí založení ZUŠ 
Říčany.

 Jarní koncert partnerských škol s rozší-
řenou výukou hudební výchovy – MŠ Čtyř-
lístek, ZŠ Bezručova a ZUŠ Říčany – 8. dubna
od 17 h v KC Labuť.

 Taneční akademie  –  9.  dubna od 18 h v KC 
Labuť 

  Jubilejní výstava výtvarného oboru – verni-
sáž se uskuteční 24. dubna od 18 h v technické 
galerii Fakulty strojní ČVUT v Praze. 

 Středočeské pianoforte – klavírní soutěž pro 
mladé klavíristy ze Středočeského kraje. Soutěž 
se koná 12. – 13. dubna v sále na Staré radnici. 
Renovace sálu zatím není zcela dokončena, ale 
to podstatné pro všechny klavíristy bude nový 
koncertní klavír Steinway&Sons. Předsedou po-
roty bude profesor Ivan Klánský a vítěze soutěže 
čeká koncert v Senátu ČR.

Akce ZUŠ Říčany k 65. výročí založení školy

Dárek od zřizovatele k 65. výročí - půdní vestavba v ZUŠ bude!
Často jsme si na stránkách Zápraží stěžovali, že ZUŠ Říčany se potýká 
nejen s kapacitními, ale dnes už i s prostorovými problémy. Zkráceně 
řečeno, dětí se v Říčanech do ZUŠ hlásí každým rokem více a tříd je 
stále méně. 
V letošním roce nám zřizovatel schválil finanční dotaci na půdní vestav-
bu, kde by měly vzniknout tři nové třídy. Je to pro nás velmi potěšující 
zpráva, ale zároveň si uvědomujeme, že celý kolektiv a všechny děti 
a rodiče teď čeká náročné období stěhování školy do jiných prostor 
a určité nepohodlí, které budeme muset dočasně zvládnout. Ono 
„nepohodlí“ však vyvažuje vidina nových tříd a rozšíření školy.
Děkujeme zřizovateli městu Říčany za finanční podporu 
uměleckého vzdělávání a všem dalším institucím a školám, 
které nám pomáhají zvládnout tuto výzvu.
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Všechny 
akce jsou 
přístupné 
veřejnosti. 

Přijďte, těšíme 
se na vás!

 PRODEJCE automobilů 
značek IVECO a FIAT 
Náplň práce: Prodej užitkových vozidel FIAT a IVECO, 
akviziční činnost, jednání s odběrateli užitkových vozů.

Požadujeme: Zkušenost v automobilovém průmyslu na stejné – podob-
né pozici alespoň 2 roky. Technické znalosti o vozidlech na pokročilé 
úrovni. Znalost anglického jazyka (výhodou). Pokročilá práce na PC.

Nabízíme: Perspektivní zaměstnání u stabilní, neustále se rozvíjející 
společnosti s dobrým jménem. Možnost profesní seberealizace. Mož-
nost zvyšování si odborné kvalifikace při zaměstnání. Finanční ohodno-
cení a možnost profesního i platové růstu. Podíl na docílených maržích.

           PROFI AUTO CZ a.s. přijme do svého týmu nové kolegy na pozice:

 SKLADNÍK v servisu IVECO

Náplň práce: Práce s katalogem náhradních dílů, objednávání, příjem 
a výdej náhradních dílů a příslušenství, hmotná odpovědnost za sklad 
náhradních dílů, komunikace se servisním oddělením.

Požadujeme: Všeobecné znalosti v oblasti oprav motorových vozidel,  
min. dva roky praxe v tomto oboru, SOU technického směru, dobré 
organizační schopnosti, samostatnost, základní znalost PC.

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, pracovní smlouva po zapraco-
vání na dobu neurčitou, základní mzda + pohyblivá složka (podíl na 
výkonu servisu), PC, stravování za výhodných podmínek, příležitost pro 
osobní a profesní růst, seberealizace, mzda 28– 30 000  Kč hrubého.

Nabídky posílejte na email: poberezsky@profiautocz.cz nebo volejte na tel.: 604 298 537
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Jezdíte na kole, chystáte se na výlety do přírody, na cesty 
do práce nebo jen do okolí? Chcete jízdu, která vás bude 
bavit? Pak je nejvyšší čas na změnu – objevte kouzlo 
elektrokol! Nově otevřená prodejna společnosti ZEUS 
BIKE v Dobřejovicích jich nabízí celou řadu: horských, 
trekových, silničních, městských, dámských či 
s úchvatnými vychytávkami v retro designu. 
Za dobřejovickou speciálkou elektrokol a za značkou ZEUS BIKE stojí 
majitelé s původním nadšením pro motorky. „Princip a možnosti elek-
trokol nás však zaujaly, nadchla nás myšlenka propojení sportu, zábavy, 
zážitků, účelnosti i jedinečnost designu, elegance a nadčasovosti. Navíc 
ve spojení s ekologií a moderními technologiemi. Baví nás hledat pro naše 
zákazníky to nejlepší, co v současné době trh nabízí – kvalitu, ruční práci, 
high-tech novinky, originalitu… prostě elektrokola, která tu u nás zatím 
běžně nejsou a dokáží podtrhnout a vyjádřit životní styl svého majitele.“

V prodejně ZEUS BIKE, na ploše zhruba 400 m2, představujeme elek-
trokola od pěti renomovaných zahraničních výrobců, po pečlivé volbě 
však nechybí ani zástupce tuzemský. 
Elektrokola si lze nejen prohlédnout, zjistit jejich parametry, ale po do-
hodě nabízíme také krátkou testovací jízdu. Jsme importéry, distributory 
a prodejci pro Českou republiku a Slovensko, v místním regionu navíc jako 
„speciálka“ zcela bez konkurence.

JSME ZEUS BIKE

Za úspěšností speciálních řad elektrokol stojí také cit pro 
detail a ruční zpracování. Retro design italských elektrokol 
není  krásný jen na pohled, ale je také zárukou nadčasovosti 
a zároveň dobrou investicí.

ZEUS BIKE s. r. o. 
Jesenická 410, Dobřejovice  (prodejní areál při silnici 101, 

u křižovatky Dobřejovice/Herink)
Otevírací doba: Po – Pá 10 – 19 h, So  9 – 14 h

Tel.: 720 321 234, www.zeusbike.cz

Naše elektrokola nelze brát jen jako 
dopravní prostředek, jsou totiž také 
designovým doplňkem, způsobem 
života… Vysvětlíme 
výhody jednotlivých typů, 
poradíme s výběrem, záručním 
i pozáručním servisem.

Zvolili jsme značky a výrobce s osvědčenou kvalitou, 
vynikajícími komponenty, spolehlivostí a jedinečným 
stylem. Díky našim elektrokolům se odlišíte, jízdu si 
vychutnáte a budete tak za všech okolností v klidu a pohodě. 
Přispějí k tomu třeba silné baterie, vysoká nosnost, nebo 
řemeslná dokonalost. 

ZVEME 
VÁS NA DEN 

OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 27. 4. 

Naši prodejnu elektrokol ZEUS BIKE nepřehlédnete! 
Parkovací plocha je součástí areálu. Navštivte nás, 
možnosti, design a využití elektrokol vás zcela jistě 
nadchnou, tak jako se to stalo nám. V rámci doplňujícího 
sortimentu nabízíme zabezpečovací zámky a cyklistické 
helmy.  TĚŠÍME SE NA VÁS!

 20. dubna VELIKONOCE
Hledání velikonočních vajíček v krásné zahradě  zámku Berchtold. 
Pomozte nám najít zatoulaná vajíčka! Každý, kdo splní úkol, dostane 
odměnu. Akce se koná  pouze za hezkého počasí.

 20. až 23. dubna VELIKONOČNÍ MENU
Těšit se můžete například na domácí uzené maso s křenem a velikonoční 
nádivku.

 Přijímáme přihlášky na sportovní letní kempy pro děti od šesti let.
Neváhejte, termíny se rychle plní:
8. – 12. 7. (pouze dopoledne)
22. – 26. 7.
19. – 23. 8.
26. – 30. 8.

 JARNÍ WELLNES pobyt na zámku Berchtold
BALÍČEK pro dvě osoby obsahuje ubytování na zámku v depandan-
ci nebo apartmánu se snídaní. Dopřát si můžete wellness Rituál pěti 
elementů – pro každého 60 min. Jde o rituální masáž inspirovanou Indií. 
Techniky jsou zaměřeny na elementy  – země, voda, vzduch, oheň a akáša. 
Nutná rezervace nejpozději týden před pobytem. Dále získáte 10% slevu 
do restaurace během pobytu. V ceně balíčku jsou i výlety na koloběžkách 
po okolí na tři hodinky a jedna hra fotbalgolfu přímo v areálu. 
Pobyt si můžete jednoduše objednat 
www.obchod.zamekberchtold.cz

VELIKONOCE na zámku Berchtold
Dopřejte si 

jarní wellnes 
pobyt na 

Berchtoldu

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

NABÍDKA PRÁCE Pro novou sezonu hledáme  kolegy do našeho 
týmu v restauraci a v hotelu. Své životopisy posílejte na e-mailovou 
adresu hotel@zamekberchtold.cz



10 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 11

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

AKCE
Regenerační nátěr obnovuje vzhled a prodlužuje 

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

Dnes uděláte, zítra chodíte.

kompletní servis nejen pro firmy

PROČ NÁS OSLOVIT?
- jsme přímí dovozci řady podlahových krytin

- podlahy máme skladem v ŘÍČANECH 
a UHŘÍNĚVSI

- příslušenství také skladem
- stejně tak podlahovou chemii

- super podmínky pro podlaháře 
a stavební firmy

NEKOMPLIKUJEME  JEDNODUCHÁ  ŘEŠENÍ

Přijměte pozvání do našeho studia.
Pro začátek nabídneme dobré parkování 

a velice slušnou kávu :).

PODLAHY 
& DVEŘE 
ŘÍČANY

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

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

PODLAHY - DVEØE
www.noveinteriery.cz
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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: projekty2@ricansko.eu 

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

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

Koláčové dobroty – Marcela Soukupová 
https://kolacovedobroty-cz.webnode.cz 

 Certifikát mám rok a moc si ho vážím. Doporučení jsem dostala díky 
spolupráci s Martinem Lupačem. Značka mi přinesla uznání zákazníků, 
kteří oceňují poctivou ruční práci. 

 Miluji vůni čerstvého pečiva. Nejraději mám koláče a teplý štrúdl k sní-
dani, jako za dob našich babiček. Náš štrúdl lidem chutná a vrací se pro 
něj, což mě těší.

 Naše nabídka: Koláče malé vázané, dvojctihodné koláče (uprostřed těsta 
tvaroh, nahoře povidla se žmolenkou), záviny a buchty. Můžete objedná-
vat přes web, a nebo ochutnat na trzích. 

 Vtipný moment? Jedna zákaznice u mne objednala svatební koláče pro 
svou dceru, která o tom nevěděla. Dcera mi pak nezávisle volala tentýž den, 
že chce také objednat koláče a že přijede na ochutnávku. Maminka a dcera 
se pak u mě sešly a překvapeně na sebe hleděly. Důležité je, že jim koláče 
chutnaly a svatba se povedla.

 Do budoucna chci stále držet vysokou kvalitu. Chystám novinku – křeh-
ké koláče s ovocem a „ochutnávkové“ krabičky, které si lidé budou moci 
objednat podle své chuti. Dále chystáme eshop. 

Kváskový chléb a slané jemné pečivo 
– Martin Lupač s. r. o.

 Certifikát máme již od října 2017. Zákazníci na značku regionálního 
produktu reagují pozitivně. Díky certifikaci jsme dostali 10 bodů při žá-
dosti o dotaci.

 Těší mne, že dělám poctivé řemeslo, a že je za mnou vidět dobrá práce.
 Pečivo můžete koupit v řetězci Ahold, v okolí Prahy západ a v našich pro-

dejnách v Malé Hraštici, Dobříši a Jílovišti.
 Mnoho známých osobností jezdí k nám do cukrárny v Jílovišti – např. 

F. R. Čech, V. Moravec (který mimo jiné u nás natáčel jeden díl Fokusu). 
 Plánujeme rozšířit kapacitu provozu a zavádět nové výrobky – např. ital-

skou specialitu focaccia s olivovým olejem nebo s ančovičkami. 

VELIKONOCE
a Dny otevřených dveří

Středisko okrasných školek, V lánech 214, Jevany
OTEVŘENO CELOROČNĚ
PO-PÁ:   8.00-17.00 hod.
SO:        9.00-12.00 hod.
Bližší info na: www.slp.cz

Udělejte si příjemný výlet a navštivte areál Střediska 
okrasných a lesních školek v Jevanech 13. dubna, na 
kdy jsme pro vás připravili akci VELIKONOCE. 
Těšit se můžete na jarní inspiraci pro vaše zahrady 
včetně originálních věnečků a jiných dekorací. Chybět 
nebude ani pletení pomlázek.  

Na ploše 7000 m2 nabízíme:
 Ovocné stromky (jabloně, hrušně, slivoně, višně, třešně, meruňky 

a broskvoně). 
 Drobné ovoce (angrešty, rybízy,  maliny, ostružiny a také kanadské  

borůvky, muchovníky, rakytníky).
 Vřesovištní rostliny (rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce aj.).
 Popínavé rostliny (klematisy, vistárie, jedlé aktinidie, břečťany  

a přísavníky).
 Prostokořenné i kontejnerované růže (polyantky, čajovky, anglické 

a pnoucí).
 Traviny, trvalky a skalničky kvetoucí na jaře a v následném období.
 Široký sortiment jehličnatých a listnatých stromů a keřů v kontejnerech 

i balech a v různých velikostech.
 Bahenní a vodní rostliny do jezírek. 
 Kvetoucí rostliny do truhlíků (muškáty, petunie, surfínie a jiné).
 Doplňkové zboží jako jsou substráty, hnojiva, chemické prostředky na 

ochranu rostlin, květináče, keramika, kůly a zahradnické nářadí.

Pro velký zájem pro vás připravujeme  tradiční Dny otevřených dveří, ten-
tokrát  vycházejí na pátek 10. a sobotu 11. května. Opět se můžete těšit na 
ukázky práce sázecího a vyzvedávacího stroje, řízkování, roubování, po-
zveme vás do výrobních objektů a pěstebních ploch s možností odborného 
výkladu. Nebudou chybět akce pro děti, prodej čerstvých ryb z našich 
rybníků, občerstvení a  10% zvýhodnění zboží a rostlin pro tuto akci. 
Těšíme se na shledanou

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

 Projekty ze tří vyhlášených výzev IROP roku 2018 Školství, sociální 
podnikání a UNESCO byly předány na Centrum pro regionální rozvoj 
k závěrečnému ověření způsobilosti. Finální výběr provedl na svém 
jednání 13. března Programový výbor MAS Říčansko.
V oblasti Školství mohou být v plné výši podpořeny projekty ZŠ Devět-
sil, MŠ v Herinku a ZŠ Sulice, příspěvková organizace - 2 922 826 Kč. 
MŠ Sofie je tzv. hraniční projekt a projekt ZŠ u Říčanského lesa je pro-
jekt náhradní.

 Ve výzvě na sociální podnikání uspěla Tereza Novotná se svým projek-
tem „Jasmínová prádelna“ v Říčanech.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. uspěl ve výzvě na podporu památek 
UNESCO. Všem úspěšným žadatelům gratulujeme.

 V pondělí 25. března proběhlo věcné hodnocení devíti projektů při-
jatých do výzvy IROP č. 8 Doprava a bezpečnost. Na jednání komise 
byli přítomni zástupci Centra pro regionální rozvoj (ministerstvo pro 
místní rozvoj). O výsledku byli všichni žadatelé vyrozuměni ve středu 
27. 4. Informace  jsou zveřejněny i na webu MAS.

 Nové výzvy IROP 2019 budou vyhlášeny v první polovině roku na pod-
poru sociálního podnikání a na podporu tvorby územních plánů, regulač-
ních plánů a územních studií. 

 Až do konce dubna je možnost podávat projekty do 4. Výzvy OPZ 
„Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování“. Nasta-
vená alokace je cca 5,6 mil. Kč. Podrobné informace najdete na strán-
kách MAS.

 Zájemci o podání projektů do Programu rozvoje venkova mohou své 
projekty podávat do 18. 4. 2019.

 Nevyčerpané prostředky z Programu rozvoje venkova budou použi-
ty na vyhlášení výzvy k článku 20. MAS musí provést změnu strategie, 
vymezit oblasti podpory, nastavit minimální a maximální výši dotace 
a vytvořit preferenční kritéria hodnocení. Příjem projektů očekáváme 
hned zkraje příštího roku. Podrobnosti najdete na našich stránkách. 

 Certifikační komise značky Zápraží originální produkt® zasedla koncem 
března. Výrobce s regionální značkou můžete potkávat na různých akcích 
v regionu Říčanska a Dolnobřežanska – například už na Májových slav-
nostech v Říčanech na „lázeňské louce“ ve středu 1. května. Město Říčany, 
Muzeum Říčany a MAS Říčansko pro návštěvníky připravili zábavný pro-
gram s jarní náladou, vystoupení na podiu, staročeský kolotoč a střelnici, 
řemeslné stánky a občerstvení. Začátek bude od 12 do 18 hodin na louce za 
ragbyovým hřištěm. Slavnost navazuje na Jarní festivaly řemesel a bylinek, 
které se konaly každé jaro v dubnu od roku 2013. Letos prvně bude slav-
nost pojata májově se svátkem lásky a stavěním májky. Přijďte se políbit 
pod třešní a přivonět si k májovým květům.

 Slavnostní předání certifikátů proběhne na velikonočním setkání 
6. dubna ve Strančicích na náměstí Emila Kolbena. Akci pořádá obec 
Strančice spolu s RC Lodička. 

 Ve dnech 20. a 21. března  jsme se zúčastnili první konference MAS Stře-
dočeského kraje k Chytrému venkovu v Dolních Břežanech. Byla zde pre-
zentována významná role MAS jako inovačních brokerů konceptu Smart 
Village, kde je předpokladem pro úspěch této inovační myšlenky zavedení 
vysokorychlostního internetu do každé domácnosti. Velmi zajímavé pří-
spěvky přednesla pracovní skupina Chytrý venkov NS MAS a také porad-
kyně předsedy vlády Rut Bízková.  Pohled na Chytrý venkov z úhlu státní 
správy představila Ivana Křižanová –  ministerský rada v odboru regionál-
ní politiky MMR ČR. Za Ministerstvo zemědělství ČR představila Chytrý 
venkov pro regiony z pohledu EU Zuzana Dvořáková. 

 Potkat se s námi můžete opět na soutěžním stanovišti u Říčanské há-
jovny na Dni Země, který pořádá Muzeum Říčany v neděli 14.  dubna 
odpoledne.

Certifikační komise značky Zápraží originální produkt
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MŠ Bambinárium zahájila svůj provoz v Říčanech ve 
školním roce 2017/2018 a patří do sítě anglicko-českých 
soukromých MŠ, budovaných již od roku 2006. 
V Říčanech se nachází nedaleko Masarykova náměstí, 
v ulici 17. listopadu 233/41. 

V letošním roce 2018/2019 nabídla MŠ kromě klasické bilingvní výuky 
také jednu úžasnou novinku – Výlety podle abecedy neboli „Nultý 
ročník ZŠ“; ten byl odstartován v Řevnicích, kde je první z provozoven 
Bambinária, již v roce 2014. Program se osvědčil nejen tam, ale úspěch 
měl letos i v Říčanech a stal se velmi oblíbený u dětí i rodičů. 
Nechte děti prožít Nultý ročník ZŠ
Prostřednictvím Výletů podle abecedy se děti formou prožitkového učení 
seznamují se základy matematiky, rodného jazyka, prvouky a vlastivědy. 
Tvoří skupinové projekty, zkoumají region, získávají dovednosti na zá-
kladě osobních zkušeností a osobních pohledů. Výuka probíhá převážně 
mimo prostory školky – v jejím okolí, v přírodě, ale také v Praze. A jak 
vlastně probíhá „výuka“? Matematika je propojena s reálnými situacemi 
a jejich řešením – děti se učí počítat skutečné peníze, nakupují faktické 
zboží v místních prodejnách, všímají si popisných čísel na domech, sym-
boliky, piktogramů. V geometrii pozorují kolem sebe předměty, budovy. 
Hledají spojitosti se základními geometrickými tvary, srovnávají velikos-

ti, symetrii, asymetrii. Během českého jazyka písmenka spojují s obrázky, 
třídí je podle tvaru a typu písma, dokreslují hláskám obličeje, tvoří z nich 
postavy. Touha dětí znát všechny hlásky je v tomto věku silná a přirozená; 
to je vede k samovolnému psaní a čtení, což není cílem, ale pokud proje-
ví zájem, jsou v tom podporovány. Přírodověda, vlastivěda, tělocvik, hu-
dební a výtvarná činnost – to jsou výlety, zkoumání, pozorování, návštěvy 
pražských muzeí, interaktivních výstav a veletrhů. Děti se těší na každou 
„vyučovací hodinu“. Jak již název VÝLETY PODLE ABECEDY napovídá, 
pro děti jsou akce připraveny v abecedním pořadí. Při této nenásilné formě 
se tak postupně seznámí se všemi písmeny české abecedy např. v Aquapar-
ku, v Bludišti, na výletě s Cipískem... 

Naše rodilá mluvčí propojuje skvělou koncepci výuky anglického 
jazyka s tímto programem denně od pondělí do pátku od 8:00 do 
16:00 hod. V nadcházejícím školním roce 2019/2020 budeme určitě 
v „Nultém ročníku ZŠ“ pokračovat. Tímto chceme přizvat všechny, 
kteří by měli o tento projekt zájem – přijďte 30. května 2019 k zápisu. 

Red Monster 
(www.redmonster.cz) jsou 
stručně řečeno chytré on-line 
kurzy pro děti i dospělé. 

Webová aplikace, kterou si otevře-
te na mobilu, tabletu nebo počíta-
či, nabízí nejrůznější vzdělávací 
kurzy, jejichž součástí je také sada 
testovacích otázek, ověřující zís-
kané znalosti.
„Naše kurzy nejsou jen testy zna-
lostí, jakých je na internetu už teď 
celá řada,“ říká produktová ma-
nažerka Zuzana Líznerová. „Dů-
ležitá je hlavně vzdělávací část. 
V duchu tradice se snažíme, aby 
naše ‚učení s chlupatou příšerou‘, 
která je dobrosrdečným masko-
tem projektu, bylo nejen přínos-
né, ale také zábavné a motivující. 
I proto například v matematických 
úlohách vystupuje řada zvířátek.
Chceme českým dětem, a nejen jim, 

nabídnout moderní formu vzdělá-
vání, osvědčenou v zahraničí.“

Garantujeme kvalitu výuky! 
Na tvorbě kurzů, mezi kterými 
v tuto chvíli v nabídce převažují 
kurzy českého jazyka pro žáky zá-
kladních škol, se podílejí odbor-
níci na danou oblast. Ti pracují 
v týmech, které tvoří nejčastěji 
učitelé z různých škol, což za-
ručuje vyvážený pohled a celou 
šíři učení (nejen jeden přístup). 
Každý kurz před zveřejněním pro-
chází důkladným několikastupňo-
vým testováním a oponenturou, 
aby výsledek byl co nejkvalitnější.

Školení GDPR či výuka 
pro autoškolu
„Projekt jsme spustili loni v létě a je 
plně dostupný veřejnosti,“ dodává 
Zuzana Líznerová. Projekt se ale 
nezaměřuje pouze na děti. Jed-
ním z dostupných kurzů je např. 
firemní školení na problematiku 
GDPR nebo BOZP. To absolvova-
li mimo jiné všichni zaměstnanci 
Unicornu a celý holding s více než 
dvěma tisíci zaměstnanci se poda-
řilo vyškolit – včetně přezkoušení 
– během pouhých 14 dní. V nabíd-

Unicorn, přední evropský dodavatel informačních systémů, 
představil světu novou vzdělávací online platformu 
Red Monster. Jde o pokračování dlouhodobých aktivit 
společnosti v oblasti vzdělávání, které byly dosud 
realizovány v rámci vlastní vysoké školy Unicorn College 
a také interně při zvyšování znalostí, dovedností 
a kvalifikace všech spolupracovníků. 

Unicorn je skupina společností poskytující komplexní služby v 
oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních 
technologií. Od roku 1990 je posláním skupiny přinášet 
klientům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu 
prostřednictvím špičkových informatických produktů a služeb 
poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a 
rozpočtu. Součástí skupiny Unicorn je Unicorn Systems, Unicorn 
College a Plus4U. Další informace o Unicorn Systems jsou k 
dispozici na webových stránkách https://unicorn.com.

Chlupatá příšera od Unicornu pomáhá 
s učením dětí

Zuzana Líznerová pracuje v Unicornu od roku 2008. V roli 
produktového manažera uvedla v život vzdělávací aplikaci 
uuCourseKit a nad jejím rozvojem nadále dohlíží. Působí na 
projektech zaměřených na vývoj a rozvoj i dalších online aplikací 
v technologiích uuApp pro vývoj moderního software. V aplikaci 
uuCourseKit sama vytváří a řídí tvorbu řady kurzů.

ce jsou nyní také kurzy pro výuku 
v autoškole a příprava na zkoušku 
pro žadatele o zbrojní průkaz.

Zájemce o kurz se zaregistruje 
a zaplatí poplatek, na základě 
kterého je mu studijní materiál 
přístupný po dobu jednoho roku. 
K dispozici je také několik bezplat-
ných kurzů (Český jazyk na ochut-
návku, Lidské tělo, GDPR), které 

slouží jako ukázkové lekce celého 
systému.
Z technického hlediska jsou kurzy 
vytvořeny v architektuře Unicorn 
Mobile-First IoT-Ready Cloud 
Architecture, díky čemuž se jedná 
o moderní internetové aplikace 
s plně responzivním rozhraním. 
Kurzy je tedy možné spustit nejen 
na počítači, ale také v mobilech, 
tabletech či na obrazovkách chyt-
rých televizorů. 
Na stejné technologii byly v letoš-
ním roce v Unicornu „vyrobeny“ 
aplikace a software za několik mi-
liard korun.

Všechny kurzy jsou 
dostupné na adresách 
www.redmonster.cz nebo 
www.studujspriserou.cz

Společnost Pixa – Pro za dobu osmi 
let uvedla v Hybernii již čtyři muzikály. 
Letos na jaře můžete vidět Alenku v kraji 
zázraků a Kapku medu pro Verunku. Od 
září se potom společnost stěhuje se všemi 
svými muzikály do Hudebního divadla v 
Karlíně, kde jako první uvede Královnu 
Kapesku.
Muzikál Alenka v kraji zázraků je volně 
inspirovaný knihami Lewise Carrolla. Alenka 
se tu opět setká s Kloboučníkem, Zajícem 
Březňákem, Houseňákem, přemoudřelým 
Valibukem i potrhlým bílým a černým rytířem. 
Vypočítavou, zlou Srdcovou královnou 
excelentně ztvárňuje Martina Pártlová, laskavou 
Bílou královnou Michaela Kuklová. V příběhu 
se pak netradičně objevují dvě Alenky. Velká, 
která žije v dnešním reálném světě, a malá, 
bezstarostná Alenka z knížky. Alenky hrají 
Michaela Sejnová a Anička Slováčková, malou 
Alenku Kateřina Průšová.
Kapka medu pro Verunku vypráví o lásce, 
přátelství  a královstvích Popelky, Zlatovlásky 
a Hloupého Honzy. V obou představeních se 
můžete těšit na na skvělé herce a zpěváky: 
Kamila Střihavku, Davida Gránského, Annu 
Slováčkovou, Michaelu Noskovou...

Zveme na pohádkové muzikály

Představení 
Kapka medu pro 
Verunku se hraje 

pouze 4x. Nenechte si 
ho ujít. Vstupenky na 

www.pixapro.cz
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Jak se od sebe liší palivové 
dřevo?
Dřevo určené k topení v kamnech 
nebo v krbu můžeme rozdělit do 
dvou základních skupin podle dru-
hu – na měkké a tvrdé. Do první 
skupiny patří jehličnany a měkké 
listnáče (např. lípa či topol). Do 
druhé se řadí buk, dub, habr a ja-
san. Kvalitní dřevo dobře hoří, ne-
dehtuje a nezanáší kouřovod. Jak-
mile se dřevo rozhoří, mělo by začít 
předávat teplo. Při přikládání by se 
nemělo ani rozpadat v ruce, ani sy-
čet po vhození do ohniště. Syčení je 
způsobeno tím, že dřevo není dobře 
vysušené. Než začne předávat tep-
lo, začne se nejprve odpařovat pře-
bytečná voda. Po nekvalitním dřevě 
zůstává v topeništi velké množství 
popela a mohou se objevit i větší 
kusy dřeva, které neprohoří.

Je výhodné míchat tvrdé dřevo 
s měkkým?
Výhodou tvrdého dřeva je maxi-
mální výhřevnost a dlouhá doba 
hoření, takže si ušetříte práci  
s přikládáním do kamen. Naopak 
nejmenší výhřevnost mají měkké 
listnáče - především topol a vrba. 
Je to proto, že hoří rychle, musíme 
více přikládat a spotřeba tím po-
chopitelně stoupá. I když je měkké 
dřevo levnější, není tolik kvalitní. 

Doporučujeme ho proto míchat 
s tvrdým. Zvláštní kategorii tvo-
ří bříza. Její výhodou je, že dobře 
hoří i čerstvá a vlhká. V kombinaci 
s tvrdým dřevem je ideální jak pro 
topení v krbech, tak pro vytápění  
v kamnech. 

Je tedy dobré objednat si různé 
druhy dřeva?
Určitě. Někteří lidé volí pouze 
kvalitnější tvrdé dřevo, ale měkké 
dřevo především smrk a borovice 
rychleji rozpálí topeniště. V zásobě 
na sezónu by tedy nemělo měkké 
dřevo chybět. 

Jaké druhy dřeva nabízíte?
Především se specializujeme na 
prodej tvrdého dřeva jako je buk, 
dub, habr a jasan. V současné době 
výrazně roste poptávka i po měk-
kém jehličnatém dřevu jako je smrk 
a borovice. Naše dřevo dodáváme 
ve standardním provedení vždy 
minimálně jeden rok staré. Dále 
nabízíme zcela suché dřevo sušené 
minimálně dva roky. 

Je lepší pořídit si dřevo štípané 
nebo celá polena?
Doporučujeme pořizovat dřevo 
štípané. Celá polena se sice skla-
dují lépe, ale rozštípáním se dají 
zpomalit některé procesy hniloby 

a předejít plísním. Štípané dřevo 
také lépe vysychá a lépe hoří. Celá 
polena jsou vhodná do velkých kot-
lů a topenišť s velkým výkonem. 
Běžné domácnosti pro běžné tope-
ní spíše topí dřevem štípaným.

Představuje vlhké dřevo velký 
problém nebo s ním můžeme bez 
obav topit?
Vlhkost dřeva má velký vliv na jeho 
výhřevnost. Dřevo, které použije-
te pro svůj krb nebo kamna, musí 
být proschlé. Navlhlé dřevo má 
nižší výhřevnost, dřevo pod kůrou 
obsahuje někdy až 60 % vody. Kro-
mě malé výhřevnosti navlhlé dřevo 
uvolňuje dým a dehet a tím může 
dojít nejen k zanesení ohniště, ale 
i k ucpání komína. Kromě znehod-
nocení očekávaného zážitku z plá-
polajících plamenů si v neposlední 
řadě tak akorát přivodíte starosti  
s čištěním komína a kouřovodu.

Jakým způsobem skladujete 
dřevo ve vašich areálech?
Dřevo předsoušíme a skladujeme 

tak, abychom neustále zvyšovali 
jeho kvalitu a tím i přidanou hod-
notu pro vás. Dřevo pečlivě ručně 
rovnáme na palety, které slouží 
jako přesná měrná jednotka. Naše 
firma kupuje surovinu na několik 
let dopředu, tím přirozeně vysychá 
a zároveň garantujeme neustálou 
skladovou dostupnost.

Mohou si u vás zákazníci koupit 
i malé množství dřeva?
Samozřejmě ano, u nás je možný 
odběr od jednoho metru štípaného 
dřeva. Nabízíme také pytlované 
dřevo o hmotnosti cca 15 kg.

Nabízíte i dopravu?
Tato služba je nezbytná, sypané 
dřevo rozvážíme našimi vozidly, 
rovnané dřevo na paletách zajišťují 
smluvní dopravci.

Jak velká polena nabízíte? Štípe-
te rozměry na zakázku?
Standardně nabízíme délku štěpiny 
33 cm. Na zakázku umíme vyrobit 
polínka v délce 25 a 50 cm.

Jaro je v plné síle, sluníčko svítí a topná sezóna definitivně 
skončila. A to je právě nejlepší doba, připravit si zásoby 
dřeva a nenechávat vše na podzim na poslední chvíli. 
I když se radujete z hezkého počasí a na zimu nemáte 
ani pomyšlení, objednat si dřevo nyní má své výhody. 
Můžete si sami zvolit dobu, kdy vám dřevo přivezou. Těsně 
před topnou sezónou, kdy dodavatelé musí řešit mnoho 
objednávek, jsou dodací lhůty dlouhé a navíc některé 
druhy dřeva již nemusí být na skladě. Pokud si dřevo 
objednáte nyní, stihne do zimy ve vašich dřevnících krásně 
proschnout. V neposlední řadě dodavatelé v tomto období 
nabízejí různé prodejní akce.

Možná se vám to už také stalo – objednali jste si dřevo na topení 
a v nabídce dodavatelů jste se řídili především podle ceny. Když pak 
přijela dodávka s objednaným dřevem, zjistili jste, že dřevo je plesni-
vé, nekvalitní, špatně hoří, nemá dostatečnou výhřevnost a nadměrně 
kouří. Jak se této situaci vyhnout jsme se zeptali odborníků ze společ-
nosti Dřevo Říčany, která provozuje největší prodejní, výrobní 
a skladovací areály ve Středočeském kraji – a to v Mukařově 
a v Českém Brodě.

Palivové dřevo Říčany – Martin Filip
www.drevoricany.cz

PRODEJNÍ SKLAD MUKAŘOV
Pražská 322  (hned vedle stavebních jeřábů)

Provozní doba : pondělí - pátek 8:00 - 16:00 hod.
                                               sobota                 8:00 - 12:00 hod.

Telefonické objednávky: pondělí - pátek 8:00 - 16:00 hod.
+420 727 823 934 – vedoucí prodejny Lukáš Záhradník

Objednávka přes e-mail (rychlejší vyřízení):
 info@drevoricany.cz

AKCE
Vážíme si našich 

zákazníků, proto darujeme 
ke každému objednanému 

metru štípaného dřeva 3 kg 
podpalových třísek. Tato akce 

platí po celý rok 2019 a na 
všechny druhy dřeva.

Výrobní areál Český Brod   Foto: O. Adamy

Prodejní areál Mukařov  Foto: O. Adamy

Objednejte si dřevo na topení již nyní

Dnes 
se už palivové 

dřevo pro komerční 
prodej ručně nevyrábí. 

Vlastníme celou řadu strojů, 
jako jsou štípací procesory, 

vertikální a horizontalní štípače, 
speciální stroj Rotomat na řezání 

metrových štěpin, kolový 
nakladač a v neposlední řadě 

několik vysokozdvižných 
vozíků.
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

7. 4.  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

LETNÍ CAMPY
2019

NETRADIČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR

aquapalace.cz

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

 VELIKONOČNÍ RADOVÁNKY 
14. dubna od 15 hodin
Velikonočně laděná pohádka 
plná obyčejů,  písniček a zvyků 
v podání Divadla KUKALA.

 ALENČINY ROŠÁDY
27. dubna od 17.00 premiéra 
divadelního souboru DIPONA.
Podle knížky L.Carrolla  Alenka 
za zrcadlem, v adaptaci Karla 
Červenky.
Bližší info na www.dipona.eu

Mezinárodní konzervatoř Praha 
vyhlašuje 2. kolo přijímacích zkoušek 
na obor Mediálních studií 8., 9. a 16. 4. 
Co se studenti všechno naučí? Moderovat, psát scénáře, režírovat, 
šéfovat nejrůznějším projektům. Naučí se samostatně pracovat, 
rozvinou svého tvůrčího ducha a fantazii, budou kreativní, ale 
i praktičtí. Zároveň budou umět pracovat s kamerou a mikrofonem, 
vyznají se v práci v nahrávacím studiu, a to včetně střihu a úpravy 
audiovizuálních příspěvků. Na konci studia tak budou studenti 
schopní připravit komplet celý projekt, zrealizovat ho a ještě ho 
i zpropagovat, budou tedy umět vše, co potřebují k tomu, aby mohli 
pracovat v médiích a odvádět kvalitní práci.

Přijímací zkoušky se konají 8., 9 a 16. 4. 
Přihlášky na  http://www.konzervatorpraha.eu/  
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„Tábory jsou naplánovány ve čtyřech turnusech, 
v termínu od 22. 7. do 16. 8., v době od cca 7.15
 – 16. 30 hod., a to každý pracovní den,“ říká 
manažer SKC Ondřejov Hynek Kašpar.  „Plánu-
jeme celkem čtyři  týdenní  turnusy na přelomu 
července a srpna. Začátek vždy od 7.30 hod. 
a konec v 16.30 hod.
Děti budou mít k dispozici tělocvičnu a veške-
ré vybavení SKC. Program zahrnuje sportovní 

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 i letos budou hradit pouze 
stravu! Vše ostatní bude financováno 
z dotace MPSV, Operačního programu 
Zaměstnanost. 

aktivity, výlety, tematické povídání  o přírodě 
a ekologii, ukázky sebeobrany, kurz první pomoci  
a také například přednášku o práci záchranářů. 
Plánujeme i setkání se SDH Ondřejov, Třemblat 
a Turkovice. O děti se budou starat vždy dva lek-
toři,“ doplňuje pan Kašpar. 

Příměstské tábory v SKC Ondřejov jsou 
realizovány z výzvy MAS Říčansko ve spolu-
práci se společností HAK Servis. Jsou určeny 
pro děti ekonomicky aktivních rodičů (tj. za-
městnaných nebo osob samostatně výdělečně 
činných). Přihlášky a informace 
u Hynka Kašpara, tel.: 774 780 038, 
email: hynekkaspar@seznam.cz 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program
Zaměstnanost

Projekt

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V ONDŘEJOVĚ
je spolufinancován Evropskou unií.
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Příměstské tábory v SKC Ondřejov

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program
Zaměstnanost

Projekt

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V ONDŘEJOVĚ
je spolufinancován Evropskou unií.
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Limuzy 68, Český Brod, PO-SO 9 – 18 h, NE 9 – 13 h, 
tel.: 736 765 346, email: zahradnictvi.limuzy@seznam.cz

www.zahradnictvilimuzy.cz

Srdečně vás zveme do Zahradnictví LIMUZY u  Českého Brodu, které 
pro vás připravilo specializovanou produkci okrasných rostlin. Vybrat si 
můžete podle sezóny  jarní hrnkové květiny, letničky, trvalky, velkokvěté 

jiřiny, sadby  jahod, chryzantémy Multiflora, vřesy a  další. 
Velkoobchodní a  maloobchodní prodej hrnkových květin 

na ploše více než 2 000 m2.

NYNÍ 
NABÍDKA
JARNÍHO 

SORTIMENTU!

Společnost KROLAN je tu pro vás
Nabízíme:

 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE – kompletní
realizace střech, odborné
poradenství.

 TESAŘSKÉ PRÁCE –  realizace 
krovů, pergol a přístřešků na stroji 
CNC Hundegger.

Kontakt: Poděbradská 1163, Šestajovice u Prahy
tel.: 732 222 266, 603 269 991 

e-mail: krolan@krolan.cz, www.krolan.cz
Provozní doba: 7:00 - 16:00 hodin (Po - Pá)

PŘIJMEME 
tesaře, 

truhláře do 
tesařské 

dílny 
(obsluha 

stroje 
Hundegger)
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Specializujeme se na prodej výrobků ze ztuženého 
mramoru, které mají  široké uplatnění v exteriérech 
i interiérech jako stavební, zahradní, bytové 
i dekorativní doplňky. Nahrazují nebo doplňují přírodní 
kámen, ale jsou cenově mnohem dostupnější.  Hotové 
výrobky si můžete prohlédnout a rovnou odvést z prodejny 
v Sibřině. Přijímáme také objednávky na zakázkové práce 
– zhotovíme výrobek podle přání zákazníka.

Naše produkty jsou vyrobeny ze ztuženého mramoru. Jsou stálobarevné, 
mrazuvzdorné, dobře se udržují – proto jsou vhodné do exteriéru i inte-
riéru. 
Přijďte se k nám inspirovat a vybrat si z naší široké nabídky: 

 Zábradlí  Schody  Zahradní nábytek  Květinové nádoby  Mísy 
a koše  Vázy  Podstavce  Sochy  Sochy zvířat  Plastiky  Zahradní 
umyvadla  Fontány a kašny  Lemy k bazénům  Obklad – Travertin
  Sloupy 2,5 m  Plotové sloupy  Boží muka  Pomníky mazlíčků

BALUSTRÁDY SIBŘINA

Najdete nás: BALUSTRÁDY SIBŘINA, Za zatáčkou 151, 
tel.: 606 482 484, prodejní doba po telefonické domluvě.
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Firma Němec Sport provádí revizní kontroly dětských hřišť a sportov-
ních zařízení venkovních i vnitřních (tělocvičny, herny, posilovny) 
v návaznosti na ČSN EN 1176, ČSN EN 15312, ČSN EN 1069 a na 
další směrnice. Klient obdrží revizní zprávu o technickém stavu 
a bezpečnosti jím provozovaných zařízení a vyhodnocení případných 
nalezených rizik. V případě zájmu můžeme provést odstranění pří-
padných nalezených nedostatků či závad.

Jak často mají být prováděny kontroly a prohlídky dětských hřišť?
 Mateřské školy s venkovním vybavením a zahradním zařízením – hlavní 

kontrola 1x ročně.
 Dětská hřiště, venkovní hřiště - hlavní kontrola minimálně 1x ročně.
 Roční hlavní kontrola musí být prováděna oprávněnou osobou.
 Provozní kontrolu provádí provozovatelem určená osoba a interval je ob-

vykle 1 až 3 měsíce, podle frekvence používání.
Kontakt: tel.: 603 574 689, email: nemec.sport@volny.cz

Povinné revize dětských 
hřišť a sportovišť

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

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

KURZ ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI 
PSŮ všech plemen i bez PP

se koná na cvičišti Strašín od  
31. března 2019.  

Info : Kosanová 733 676 172

www.budkazahrady.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., 
Voděradská 2233, ŘÍČANY
V případě zájmu nás kontaktujte na:
 info@nabytekjirousek.eu nebo na tel. 602 219 730

DOMOV PRO SENIORY 
V MUKAŘOVĚ HLEDÁ 

PEČOVATELKY. Směnný 
provoz, denní i noční. Kurz není 

podmínkou, zaučíme. Možno 
HPP i brigáda. Informace

 na tel.: 737 282 812
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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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    A-Z Plotové centrum, spol. s r. o.

PLETIVO   I   PANELY   I   BRÁNY   I   BRANKY

-10 %www.oploce
ni.c

z

SLEVOVÝ KUPÓN
9

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

774 224 878

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

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/

kamenictvijordan@seznam.cz
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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

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

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

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

         jnejnovější 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

210x100x5
2730

AUTOPŮJČOVNA 
ŘÍČANY

Nabízíme nové vozy 
KIA CEED 

 Benzinové i naftové
 Krátkodobé 

i dlouhodobé pronájmy.
 Ceny již od 700 Kč na den
 Tel.: 773 577 757

FOUKANÁ IZOLACE PRAHA A OKOLÍ
 Všechny izolace jsou ekologické a šetrné k životnímu prostředí. 

Úspora energií až 40 % ! Vhodné do všech typů staveb.
 Máte zájem o provedení zafoukání izolace? Zašlete nám 

nezávazně poptávku na info@foukanaizolacepraha.cz nebo 
volejte: +420 777 289 798. Více na www.foukanaizolacepraha.cz

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
Náklady do 4 tun,  zvedací plošina, paletové vozíky

ZŠ a MŠ Senohraby
přijme učitele
 pro 1. stupeň
 (nástup od 1. 9. 2019) 

Jsme škola s příjemnou 
atmosférou, rodinného typu, 

s kapacitou 120 žáků. 
Podmínkou není praxe, vítáme 
i čerstvé absolventy a zkušené 

pedagogy v důchodovém věku. 
CV zasílejte na email: 

skola.senohraby@centrum.cz
Tel.: 725 781 366, 776 174 911, 

323 655 337



PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
500 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

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

PO-PÁ 7-16.30       SO 7-12

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

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

odvoz sutě a komunálního odpadu. 

 výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod,
   kanalizace)

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

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

        602 353 409      marek.lejcek@seznam.cz        602 353 409      marek.lejcek@seznam.cz




