ZDARMA

5/2019

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU
Na zámku Berchtold
vystoupí v rámci
Dětského dne
a výstavy veteránů
26. května skupina
Pískomil se vrací.
Více info na str. 8.

Ondřejovský KRPÁL
odstartuje
8. června

Společnost PK Interiér
vás zve do nového
prodejního centra
v komerčním parku
Dobřejovice II.
Více info na str. 14.

Česko-anglická
MŠ Bambinárium
Říčany zve
30. května na zápis.
Opět bude otevřen
NULTÝ ročník ZŠ.
Více info na str. 10.

ÚVODNÍK
Milí čtenáři!
Podle dlouhodobé předpovědi bude květen nic moc, co se počasí týče. Ale
zato si můžeme užít spoustu skvělých akcí, které se na Zápraží budou konat
– například benefiční koncert a Den dětí na zámku Berchtold, koncert ZUŠ
Říčany ke Dni matek nebo Májové slavnosti v Lensedlích, jež se letos uskuteční již po třiasedmdesáté! Všem pořadatelům skládám poklonu a snad mi
to letos vyjde, abych se přijela podívat. Na 15. května připadá Mezinárodní
den rodiny. Není to nijak „profláklý“ svátek, ale myslím, že je hodně důležitý. Rodinu mnozí z nás berou jako samozřejmost, a ani si neuvědomují, jaké
štěstí mají. Rodina je základ státu – to se tvrdilo za komunistů a je to asi
tak jediné, co bych jim podepsala. Zkuste si
15. května udělat čas pro svou rodinu. A všem, kteří jsou zrovna rozhádaní, přeji, aby se spory srovnaly, nebo si alespoň dopřejte luxus odpuštění.
Helena Vlnařová

Vydavatel ZÁPRAŽÍ hledá spolehlivého
distributora časopisu – firmy i fyzické osoby.
V případě zájmu volejte na tel.: 774 780 038
nebo pište na email: inzerce@zaprazi.eu
Rádi vám sdělíme podmínky.

TIRÁŽ

Nové zvony
pro Velké Popovice
Takové Velikonoce Velké Popovice pravděpodobně nepamatují! Kostel
Panny Marie Sněžné praskal ve švech a lidé očekávali příchod opata Strahovského kláštera Michaela, který spolu s páterem Konstantinem Petrem
Mikolajkem sloužili Velikonoční mši. O tuto velkou slávu se zasloužily dva
nové zvony, Velkopopovický zasvěcený sv. Václavovi, v průměru měřící
1 m a vážící 560 kg, a Vladimír, vážící 198 kg. Zvony se zrodily z projektu
„Zvony pro Velké Popovice“ spolku Nové Habří z. s. a symbolicky „přiletěly“ právě na Velikonoce. K projektu, podpořenému nadací Kozel lidem,
se připojila Obec Velké Popovice, základní škola a též lidová škola umění,
jednotliví občané a rodiny z Velkých Popovic. Celková vybraná částka přesáhla milion korun.

KONTAKTY:
Šéfredaktorka: Helena Vlnařová,
e-mail: redakce@zaprazi.eu
telefon: 774 780 140
Jednatel: Hynek Kašpar,
e-mail: inzerce@zaprazi.eu
telefon: 774 780 038
Marketing, inzerce:
Alena Kvasničková,
marketing.zaprazi@seznam.cz
telefon: 601 344 588
Ekonom: Petr Novák,
e-mail: zaprazi@gmail.com

ZÁPRAŽÍ,
časopis pro obyvatele kraje
jihovýchodně za Prahou
Číslo 5/2019,
vychází 30. 4. 2019,
NÁKLAD 24 000 kusů
Vydavatel: ZÁPRAŽÍ s.r.o.,
Vlkovec 5, 257 24 Chocerady
IČ: 24220990,
registrace: MK ČR E 17548
Elektronický výtisk a web:
www.zaprazi.eu

18. května od 13 hod.
se v kostele Panny Marie
Sněžné uskuteční slavnostní
mše svatá za dárce a všechny
občany Velkých Popovic. Ve 14.30
vyjde průvod od kostela do
Velkopopovického pivovaru,
kde bude naražena
posvěcená várka piva.

NOVÝ FIAT 500X.
ZAŽIJTE BUDOUCNOST. JIŽ DNES.
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Objevte všechny jeho výhody již od 349 900 Kč.
Kombinovaná spotřeba 4,2–7,0 l/100 km, emise CO2 112–168 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá
zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Použitá fotografie je pouze ilustrační. Podrobné
informace u prodejců a na www.fiat.cz.

fiat.cz

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 | tel.: 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz
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Mladí klavíristé rozezněli Říčany
Nápad založit klavírní soutěž pro Středočechy vznikl v Dobřichovicích. Dvakrát
do roka se totiž ve zdejší ZUŠ konají víkendové semináře pro klavírní pedagogy
hudebních škol z celé republiky. A právě na půdě této školy se nakonec daly
dohromady tři nadšené dámy: E. Koblížková (ZUŠ Dobřichovice), V. Hanžlíková
(Krafováze ZUŠ Čelákovice) a H. Javorská (ZUŠ Říčany). V létě 2018 založily
spolek Středočeské PIANOFORTE a duší celého projektu se stala Eugenie
Koblížková, která svým entuziasmem strhla ostatní.
I. ročník klavírní soutěže Středočeské
PIANOFORTE
Soutěž je určena všem žákům základních uměleckých škol, soukromých hudebních škol a soukromé výuky s působností na území Středočeského kraje. Mladí klavíristé jsou rozděleni podle
věku do šesti kategorií. Do letošního I. ročníku,
který se konal ve dnech 12. a 13. dubna v sále
Staré radnice v Říčanech, se přihlásilo 86 soutěžících z celkem 24 ZUŠ. Odborná pětičlenná porota byla složena z pedagogů vysokých uměleckých škol, konzervatoří a z výkonných umělců.
Post předsedy poroty přijal prof. Ivan Klánský,
děkan HAMU v Praze, jeden ze současných nejvýznamnějších interpretačních a pedagogických
osobností umělecké scény nejen v ČR, ale i ve
světě. Po celé dva dny se všichni z organizačního
týmu snažili navodit přátelskou atmosféru. Věříme, že soutěžící si odnesli, kromě mnoha cen
a pěkných dárků, také krásný pocit ze hry na zcela novém klavírním křídle zn. Steinway & Sons.
Vyvrcholením celé soutěže byl pak koncert laureátů, který se konal v neděli 14. dubna v budově
Senátu Parlamentu ČR, v nádherných reprezentativních prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce. Vystoupili na něm všichni soutěžící, kteří se umístili na pomyslném stupni
vítězů na prvních místech. ZUŠ Říčany na tomto vystoupení reprezentovaly dvě talentované
klavíristky Lea Stocková a Kateřina Podlucká
z klavírní třídy Michala Rezka.
Veliký dík patří představitelům města Říčany
v čele se starostou Mgr. Vladimírem Kořenem.
Město se totiž stalo garantem soutěže, poskytlo
nezištně prostory Staré radnice a na své náklady
dočasně vyklidilo sál, na kterém ještě navíc probíhají stavební úpravy. A zároveň poskytlo finanční
příspěvek na dárky pro soutěžící.
K těm, kterým bychom chtěli velmi poděkovat,
patří také ZUŠ Říčany; paní ředitelka Mgr. Iveta
Sinkulová svými organizačními schopnostmi
význačně pomohla při řešení různých problémů a soutěž od samého počátku podporovala,
pedagogové pak i ve svém volném čase pomáhali
zajišťovat chod soutěže. Vyzdvihnout bych chtěla
také říčanské Pekařství Frydrych – pan David
Frydrych daroval oblíbené koláčky na uvítanou
pro soutěžící.
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Závěrem si dovolím citovat část závěrečné
řeči pana Klánského: „Je krásné, jak mnozí
mladí lidé dokážou zapůsobit svou krásnou
cituplnou hrou na publikum. A nesetkáváme se s nimi jen v hlavním městě Praze. Mám
radost, že i v malých městech Středočeského
kraje se pěstuje velmi kvalitní klavírní umění.“
Již během soutěžních dnů jsme zaslechli: „Tak
za rok na shledanou.“ Jestli to bude už příští rok,
to nevíme, ale co víme určitě, je to, že II. ročník
jistojistě BUDE.

Vítězka ve své kategorii Lea Stocková.

Za Středočeské PIANOFORTE
Mgr. Hana Javorská,
členka organizačního týmu
Gratulace patří těmto žákům ze ZUŠ
Říčany a též jejich pedagogům:
1. cena Lea Stocková, Kateřina Podlucká
(ped. Michal Rezek)
2. cena Daniela Perst, Anna Thümmelová
(ped. Hana Javorská)
3. cena Tereza Kudibalová, Sofie Emanuelová
(ped. Hana Javorská),
Adéla Strnadová (ped. Michal Rezek), Adéla
Klimentová (ped. Vjačeslav Grochovskij)
Čestné uznání - Matěj Korytář (ped.
Petr Malínek), Jaroslav Posch (ped. Hana
Javorská), Sofie Hornová (ped. Jiří Červený)
První cenu získala i Kateřina Podlucká
(na snímku s prof. Michalem Rezkem)

Možná to není správná jóga,
ale mně vyhovuje
Dvojnásobná mistryně Evropy a mistryně světa ve sportovním
aerobiku Olga Šípková již mnoho let patří do „rodiny“ lektorů
SKC Ondřejov. Její lekce aerobiku patří mezi nejoblíbenější.
Ženy i dívky si pochvalují, že dostanou pořádně zabrat a navíc při
cvičení panuje skvělá atmosféra. Olga se však nezaměřuje pouze
na aerobik. V SKC Ondřejov můžete navštívit i lekce jógy, které
Olga vede.
Jak dlouho se józe věnujete?
Asi deset let a stále je co se učit. Chodím na semináře a čerpám inspiraci
od různých lektorů. Na základě všech poznatků a dlouholetých zkušeností
jsem si vytvořila svůj vlastní styl. Nezařazuji meditační cvičení, ale spíše
zdravotní, na protažení a posílení různých svalových skupin. Ačkoliv preferuji aktivnější druh jógy, nejsme ošizeni o celkové zklidnění. Snažíme se
vnímat každý, i nepatrný pohyb. Samozřejmě dbáme na správné dýchání.
Někdo může namítnout, že nejde o „správnou“ jógu. Podle mého názoru
je jedno, zda toto cvičení nazveme relaxací, posilováním či jógou. Důležité
je, že jde o velmi prospěšný pohyb pro naše tělo i duši. Každý lektor je jiný,
díky tomu se vytváří široká nabídka a každý si může vybrat podle svého
temperamentu tu „svou“ jógu.
V SKC Ondřejov vedu nedělní lekce. Je to skvělé zakončení víkendu a nastartování do nového týdne. Také pořádám cvičící zájezdy k moři. Není nic
krásnějšího, než cvičit jógu na břehu moře.
Co to je deepWork?
To je další novinka, kterou zařazuji vždy jednou měsíčně – každé čtvrté
úterý. Před pár lety jsem prošla školením a deepWork mne nadchnul. Je
to cvičení pro všechny – muže i ženy a každý si najde svou obtížnost. Lekce
má několik částí a cvičí se bosky na podložce. Cvičení vychází z principů
tradiční čínské filosofie, rovnováhy jin a jang. Části se jmenují podle jednotlivých elementů: země, dřevo, oheň, kov a voda. Podle toho se mění náplň a intenzita jednotlivých částí. Struktura celé lekce je úžasná a kdo chce,
dá si pořádně do těla! Lekce má rozcvičovací část, protahovací, balanční,
kardio i posilovací. Všechny srdečně zvu, i muže, kteří s námi rádi cvičí!
Info o konání lekce je vždy na stránkách SKC Ondřejov.
Oslavila jste „padesátku“, řešíte nějak svůj věk, vrásky?
Vrásky mne docela baví, nic s nimi nedělám, neboť jsou mou součástí
a z nich poznat, že žiji opravdově a moc ráda se směji. S únavou je to už
horší. Dlouho mi trvalo, než jsem se naučila odpočívat. Nyní si už dokážu doma odpoledne i lehnout, abych nabrala sílu. Zvlášť, když vstávám
v půl páté na ranní přímý přenos v Seznam TV, kde v současné době pár dnů
v týdnu moderuji.

ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu
ZÁRUKA
ŽALUZIE 4 ROKY
z ceny montáže
SUCHÝ

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ
tel.: 728 863 201
www.zaluzie-suchy.cz

Májové slavnosti v Lensedlích
Sbor dobrovolných hasičů zve na Slavnost staročeských májí, která se
koná 18. května od 12 hodin. Kácení máje a tancování české besedy krojovanými tanečníky se uskuteční mezi 18. a 19. hodinou před kulturním
domem (hasičárnou). Zveme také na večerní taneční zábavu od 20 hodin,
k tanci a poslechu hraje kapela p. Hrušky. Tradiční Slavnosti staročeských
májí se konají v Lensedlích nepřetržitě od roku 1946!

SENOHRABSKÉ POHÁDKOVÁNÍ
Senohrabská beseda a TJ Sokol Senohraby pořádají
16. ročník akce SENOHRABSKÉ POHÁDKOVÁNÍ
v sobotu 22. června od 9.15 do 14.00 na Vávrově
palouku.
Letos na téma: Ve zdravém těle zdravý duch. To platí i pro princezny, prince, kuchaře, bludičky, loupežníky… Přijďte se podívat, jak se v království sportuje.
Těšíme se na vás. Bližší informace a rezervace od
1. června 2019 na www.senohraby-deni.cz

ZVEME VÁS SRDEČNĚ:

ZÁVODY POŘÁDANÉ V ROCE 2019
POSÁZAVSKÝM KLUBEM
HISTORICKÝCH VOZIDEL

Post předsedy poroty přijal prof. Ivan Klánský,
děkan HAMU v Praze

Olga Šípková na sebe byla vždy velmi náročná a neuměla odpočívat. To se
změnilo. Nyní se dokáže zastavit, užít si pohodu a načerpat novou energii.
Vrásky neřeší.

8. 6. ONDŘEJOVSKÝ KRPÁL
31. 8. POSÁZAVSKÁ RALLY BERCHTOLD
5. 10. ONDŘEJOVSKÁ OSMIČKA
(MEMORIÁL JANA NOVOTNÉHO)

závody se konají vždy v sobotu - info: www.pkhv.cz
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ZÁKLADEM VŠEHO JE KVALITNÍ TÝM
Článek s představením firmy se píše relativně snadno.
O poznání složitější je vedení rozhovoru s majitelem
úspěšné společnosti, který nemá být o produktech či
službách, ale naopak má lehce nahlédnout do jejího
„pozadí“ – do života, filozofie a fungování.
Přesto se tomu nevyhneme
a první položená otázka zní:
V profesionálním světě máte již
renomé, ale co si má představit ve spojení s českou firmou
SOPO běžný člověk?
„Pod značkou SOPO s.r.o. naleznete tři samostatné právní
subjekty, úzce provázané. SOPO-SERVIS zajišťuje opravy a servis
pro bazénová čerpadla a domácí el.
nářadí, SOPO INVEST se zabývá
správou investic a našich nemovitostí. Základem, to, na čem máme
postaven celý náš byznys, je úzká
specializace SOPO s.r.o. – navíjíme a vyrábíme rotory a statory do
všech typů elektromotorů. Jinými
slovy a zjednodušeně řečeno naší
doménou je navíjení měděným
drátem. Měsíčně ho zpracováváme okolo 35 tun,“ stručně objasňuje zakladatel a jednatel firmy
pan Vladimír Olmr.
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Vývoj společnosti doprovázejí
vždy určité změny, rozhodnutí
a také investice. Jaké směřování
či investici považujete za jednu
z nejlepších? Nebo jinak
– jakého svého rozhodnutí
v rámci firmy si ceníte?
„Nejlepší investice? Do spolupracovníků! Bez nich by nebylo nic,
bez nich by nebylo SOPO, zůstal
by jen nápad… A že je familiárně
nazývám Sopáci? To je ale znak
úcty a obdivu a svým způsobem
i druh poděkování! Sopáci totiž
tvoří základ, odbornou komunitu,
širokou firemní rodinu. Někteří
z nich zde pracují již dvě desetiletí, jiné časem k nám následovali
i další rodinní členové. Proto každé rozhodnutí musí být provázeno
také myšlenkou na ně; prioritou je
zajištění jistoty zaměstnání, benefitů, případně i možnosti profesního růstu, společného firemního
zájmu…
A ano, dalšími investicemi rosteme, to je pravda, ale pořád si uvnitř
snažíme udržet osobní přístup
a hlavně se nechceme stát velkou,
studenou a neosobní firmou. To
o našem podnikání není.“

Vozy ihned k dodání!
PROFI AUTO CZ a. s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 203 155, mob.: +420 602 242 726, www.fiat-profiautocz.cz

07832 - 03389 Fiat Range Billboard 510x240__CZ_PRESS.indd 1
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V Uhříněvsi občané diskutovali o nové školce i o skateparku
„Nejlepší investice? Do spolupracovníků! Bez nich by nebylo nic,“ říká
zakladatel a jednatel firmy Vladimír Olmr (sedící vlevo).

Všechno začíná vinutím...
1993 založení firmy SOPO s.r.o. v Modleticích
výroba vinutých dílů elektromotorů; malé i velké série rotorů
a statorů do všech typů elektromotorů
zaměření výroby především na export do západní Evropy,
pro tuzemský trh především zajištění servisu a oprav
4 provozovny – Jedovnice u Blanska, Nebovidy
u Kolína, Bystřice nad Pernštejnem, Modletice u Prahy
2019 plánované otevření nové administrativněvýrobní centrály v Modleticích
celkový počet zaměstnanců cca 200 osob

Na jaře radní MČ Praha 22 naplánovali sérii setkání s občany
nad blížícími se záměry a projekty. Cílem těchto participačních
schůzek je zapojit do plánování veřejného prostoru a rozhodování
o něm více stran hned od počátku.

V diskuzích radní Prahy 22 pokračují i v květnu a červnu. Čeká je
setkání na místě budoucí obvodové komunikace - Horácké stezky,
řešení prostoru v centrální části Uhříněvsi a sběr nápadů a požadavků
na využití polyfunkčního domu v Pitkovicích.

Proběhlo již setkání s občany v místě, kde by měla vyrůst nová školka.
Architekti představili studii částečně zahloubené stavby. Nový městský
architekt potom představil projekt v širších souvislostech a možná komplexní řešení celého prostoru. V následné panelové diskusi se obyvatelé
mohli ptát architektů a radních. Řešily se konkrétní problémy dané lokality, zejména komplikovaná dopravní situace.
Druhé setkání proběhlo u skateparku v příjemně neformální atmosféře,
tentokrát s občany většinou neplnoletými. Architekti, kteří se specializují
na navrhování prostorů pro venkovní aktivity, připravili výčet skoro třiceti
prvků a zón, které by v rámci projektu mohly být použity. Krátce je popsali
a pak už každý účastník obdržel pět samolepek a hlasoval přímo na jednotlivé plakáty. Všichni mohli také připsat svoje nápady a požadavky a této
možnosti využili.

K nové podobě skateparku se mohly vyjádřit i děti

DIVOKÁ
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DIVOKÁ ŘEKA OTEVŘENA OD 18. 4.

Společnost vznikla před více než
25 lety v Modleticích u Říčan,
dodnes zde máte sídlo a provozy,
budujete zde novou továrnu…
Co pro Vás Modletice znamenají?
„Modletice nebereme jen jako
místo, kde stojí naše firma. Modletice nám před zmíněnými lety daly
šanci k podnikání, ale pro nás je to
především místo kde jsme se narodili, kde žijeme. Já, moji kolegové, většina zaměstnanců. Známe
se osobně, potkáváme se i mimo
práci. Tudíž máme o obec zájem
z profesionálního hlediska i soukromě; víme, co se zde děje, jaké
jsou plány a potřeby, snažíme se
obec a její aktivity různě podporovat, účastníme se místních akcí.
A když už to zmiňujeme, právě
k dobrému vztahu k Modleticím
jsme se rozhodli naši novou továrnu pojmout tak trochu „jinak“,
než jak se nyní zde v okolí staví.
Dominantní bude klasická cihlová budova se štítem, doplněná
o komín, který však bude mít funk-

ci spíše reprezentativní.“ (Pozn.
Kolaudace továrny je plánována
na konec srpna 2019.)

aquapalace.cz
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Dětský den, výstava veteránů a benefiční koncert
10. května
Nadační fond Ztracené děti pořádá 1. velký Benefiční koncert
s názvem „Vykouzli dětský úsměv“ s hlavní tváří Evou Burešovou
a jejími hosty za podpory společnosti I.B.S.A. – czech a Alkom Security. Mezi hosty se objeví např. David Gránský a Václav Noid Bárta.
Hlavní myšlenkou, kromě podpory Nadačního fondu a jeho práce, je upozornit na problematiku ztrácejících se dětí a dostat do povědomí možnost
se i aktivně podílet pří této dobročinné spolupráci. Každý rok se v ČR ztratí
okolo 5 tisíc dětí. Především jde o útěky z domova nebo únos jedním z rodičů při komplikovaných rozvodech. Některé děti se ale ztratí beze stopy
a rodiny po nich nepřestávají pátrat. Nadační fond Ztracené děti vznikl
před 11 lety a díky svým odborníkům pomáhá s prevencí útěků dětí, ale
i s konkrétní psychologickou pomocí rodinám i dětem a s pátráním po pohřešovaných dětech.
25. -26. května
Zveme všechny rodiče a děti na tradiční akci Dětský den a výstava veteránů na zámku Berchtold v Kunicích. Po celou dobu vás akcí bude
provádět bláznivá Lula z pohádky.
Sobotní program
10:00 – 15:00 Výstava veteránů v zámecké zahradě
10:00 Vystoupení ZUŠ Velké Popovice – Sluneční návrat
10:40 Ukázka Mantrailingu – Únos dítěte / IBHA /
11:00 Symbolický pochod NF Ztracené děti
12:00 vystoupení taneční skupiny PODKOVIČKA
13:30 vystoupení kapely HWĚZDNÁ PĚCHOTA
14:30 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VETERÁNŮ
14:50 II. vstup Ukázka Mantrailingu – Únos dítěte / IBHA /
15:00 II. část vystoupení kapely HWĚZDNÁ PĚCHOTA

Nedělní program
10:00 – 13:00 Hudební show HULAHOU – Gábina a Katka
1. blok hudební show HULAHOU pro děti
2. blok interaktivní pohádka Řemesla na hradě
3. blok taneční škola, pohádkové hádanky, pěvecká soutěž
13:00 – 14:00 vystoupení kapely Pískomil se vrací
HITY ZÁMECKÉHO LÉTA
14. 6. ABBA CZ – revival
18. 7. od 21:40 Letní kino Bohemian Rhapsody
26. 7. Koncert Prague Queen
ONLINE PŘEDPRODEJ NA ESHOPU ZÁMKU BERCHTOLD

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

VLASTNÍ PRODUKCE
ZELENINOVÉ SADBY, BYLINEK, LETNIČEK A BALKÓNOVEK V BOHATÉM SORTIMENTU!
ZELENINOVÁ SADBA
PLODOVÁ – KOŠŤÁLOVÁ – LISTOVÁ
Ze zeleninové sadby si u nás vyberete např. osvědčené papriky, rajčata, dýně,
kedlubny, saláty nebo petržel.
Nabízíme také oblíbené ROUBOVANÉ OKURKY.

BYLINKY
MÁTA - MAJORÁNKA - MEDUŇKA - SATUREJKA
ROZMARÝN - ŠALVĚJ
PRODEJ ŽIVÝCH KONZUMNÍCH RYB ZE SÁDEK (sortiment dle aktuální nabídky)
ZAHRADNICTVÍ ALFÍK Louňovice u Mukařova
(u silnice Kutnohorská, na první hrázi)
Otevírací doba: PO-SO 9 až 17 hod., NE 9 až 12 hod. Tel.: 606 494 939, 723 516 513
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Pedagogové na Říčansku
mají zájem se vzdělávat
Kurz Pana Slabiky
Slyšeli jste o ruském psychologovi D. B. Elkoninovi? Zabýval se vývojovou psychologií a již v 80. letech 20. století pracoval na metodice, která by
pomohla dětem slyšet jednotlivé zvuky a bez potíží je přečíst a napsat ve
správném pořadí. Na svém slabikáři pracoval několik let, ale do širšího povědomí se dostává až nyní. Elkoninův trénink je vhodný pro předškoláky
jako stimulační program, pro děti s odkladem školní docházky, s těžkostmi
ve vývoji řeči, pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici, pro školní děti, které
jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky. Uplatnění najde také
u dětí z cizojazyčného prostředí.
Rozvoj jazykových schopností je také jedním z cílů regionálního projektu MAP II v ORP Říčany. „Narušené komunikační schopnosti jsou u dětí
stále častější, proto se jim dostává čím dál větší pozornosti odborníků
i rodičovské veřejnosti. Jednou z možností, jak verbální komunikaci dětí
rozvíjet, je právě kurz pana Slabiky pomocí Elkoninova tréninku“, vysvětluje vedoucí projektu Linda Kůstková. „Naším cílem je odborně vyškolit
co nejvíce pedagogů MŠ, případně pedagogů nižších ročníků ZŠ, kteří
by touto metodou uměli podchytit selhávání v oblasti čtení a psaní u dětí.
Letos jsme se na tuto oblast zaměřili a připravili pro pedagogy dvoudenní
kurz v rámci Letní školy pedagogů, který byl ihned naplněn. Velmi mne těší
zájem našich pedagogů a to, že tato metoda bude dostupnější pro více dětí
i v našich školkách“, dodává Linda Kůstková.
Hodnocení žáků jako prvek pozitivní motivace
O tom, že hodnocení není jen klasifikace a že správné hodnocení žáků
zvyšuje jejich motivaci k učení, se bavili učitelé z Říčanska s pedagožkou
z našeho regionu Petrou Kobrovou ve dvou dubnových termínech v prostorách Open Gate - gymnázium a základní škola v Babicích. Hlavním cílem setkání bylo, aby si každý zúčastněný pedagog uvědomil rozdíl mezi
sumativním a formativním hodnocením, aby dokázal analyzovat výhody
a nevýhody jednotlivých druhů hodnocení. Byly představeny různé metody
hodnocení, které směřují k efektivnímu učení, jak fungují. Zpětnou vazbu
poskytly učitelům také dvě studentky, které z pohledu žáků hovořily o tom,
jak rozumí hodnocení. Posouvá je to? Nebo je jim to vcelku jedno? Jaký
mají vztah k učení na základě našeho hodnocení?
Realizační tým MAP děkuje ředitelům, jejich zástupcům a pedagogům
z našich mateřských a základních škol a ostatním organizacím podílejících
se na vzdělávání našich dětí za podporu a spolupráci, díky které se neustále
kvalita vzdělávání na Říčansku zvyšuje.
Nadcházející akce pro pedagogy:
6. 5. Třídnická hodina pod vedením Michaely Veselé
20. 5. Komunikace se zákonnými zástupci s Davidem Čápem
28. 5. Setkání ředitelů ZŠ z ORP Říčany v ZŠ Magic Hill
Pro více informací nás kontaktujte na map@ricany.cz
Název projektu: ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II,
registrační číslo projektu CZ.02.68/0.0/0.0/17_47/0008643, financován
z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu
města Říčany a z rozpočtů vybraných obcí ORP Říčany.

Dny otevřených dveří
10. a 11. května
Připravujeme pro vás tradiční Dny otevřených dveří,
tentokrát vycházejí na pátek 10. 5. a sobotu 11. 5.
od 9 do 17 hod. Rádi bychom vám formou volného
vstupu do výrobních objektů a pěstebních ploch, nebo
komentovanou prohlídkou ukázali co všechno a jaká práce
stojí za vypěstováním rostlin a stromů, které zkrášlují vaše
zahrady. Ukážeme vám, jak množíme rostliny řízkováním
a roubovaním, můžete si zkusit přesazování ruční i na
sázecím stroji, a také vám předvedeme naše vyzvedávací
stroje. Dozvíte se o závlaze, hnojení a péči o rostliny.
Připraveny jsou akce na dětském hřišti, občerstvení
a 10% zvýhodnění vašeho nákupu v naší prodejně.

Pro letošní rok 2019 pro
vás dále připravujeme:

Úroda léta (letní plody,
ochutnávky, zpracování)
sobota 27. 7. 2019 (9.00-15.00)
Opékaní špekáčků
(špekáčky na ohni, trampské
písně s kytarou) 21. 9. 2019
(9.00-15.00)
Dlabání dýní, Dušičky
(dýně, výzdoba, věnečky)
12. 10. 2019 (9.00-15.00)
Středisko okrasných školek, V lánech 214, Jevany
OTEVŘENO CELOROČNĚ
LETNÍ OBDOBÍ:
PO-PÁ: 8.00-17.00 hod.
(duben-říjen)
SO:
9.00-12.00 hod.
ZIMNÍ OBDOBÍ:
PO-PÁ 8.00-15.00 hod.
(listopad-březen)
Bližší info na: www.slp.cz
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Do týmu Domova pro
seniory
v Mnichovicích, hledáme
pracovníka na stálý
pracovní poměr na pozici:

VRCHNÍ ZDRAVOTNÍ SESTRA
NABÍZÍME:
smysluplnou práci - možnost podílet se na systému péče,
přátelský pracovní kolektiv,
dobré finanční ohodnocení,
příspěvek na stravování.

NÁPLŇ PRÁCE:
plánování a poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče,
vedení týmu zdravotních sester a pracovníků v sociálních
službách,
vykazování výkonu na zdravotní pojišťovny.
POŽADUJEME:
odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. (odbornou
způsobilost k výkonu zdravotní sestry),
trestní bezúhonnost,
osvědčení "Zdravotní sestra s registrací bez odborného dohledu",
schopnost týmové spolupráce,
dobré komunikační a organizační schopnosti,
pozitivní vztah k seniorům, trpělivé a empatické chování,
znalost práce na PC.

MŠ a ZŠ NEMO v Říčanech-Pacově
se neustále rozrůstá a vyvíjí

V současnosti upravujeme poslední (pátou třídu) ZŠ a počítačovou
učebnu. Tím je završen celý plánovaný první stupeň ZŠ. Do první
třídy šk. roku 2019-2020 nyní můžeme přijmout ještě jednu holčičku.
Pokud máte zájem o individuální přístup a rodinné prostředí, pak
volejte ředitelku školy. Naše třídy jsou jen pro malou skupinku dětí,
proto již nyní víme, že na školní rok 2020-2021 budeme mít pouze
čtyři volná místa (třída je pouze pro 10 žáků). Pokud chcete, aby
vaše dítě navštěvovalo naší rodinnou školu, přihlaste ho, prosím, co
nejdříve do naší školky s rozšířenou výukou angličtiny a s předškolní
přípravou.

Na prázdniny chystáme příměstské tábory, kde si
můžete zvolit variantu s rodilým mluvčím po celý týden.
Cena za týden s rodilým mluvčím včetně stravy 3 900 Kč.
Témata jsou: 22. 7.-26. 7. DINOSAURUS ADVENTURE
29. 7.-2. 8. SCIENS SHOW
5. 8.-9. 8. OLYMPICS GAMES
DO NAŠEHO KOLEKTIVU HLEDÁME OD ZÁŘÍ 2019

VYCHOVATELE NEBO VYCHOVATELKU
DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pracovní doba 11:30-17:00 hod., dobré platové podmínky.
Požadujeme zkušenosti s věkovou skupinou 1-5 třída, nápady
a životní optimismus. V případě zájmu pište na
babyclubnemo@seznam.cz nebo volejte ředitelku na tel: 777 727 334.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
dsblanik.cz

m.zamyslicka@dsblanik.cz

770 600 371

Dveře naší česko-anglické školky v Říčanech se všem zájemcům
o zápis otevřou ve čtvrtek 30. května 2019 v době od 9 do 18 h. Jak
jsme již zmiňovali v minulém vydání časopisu Zápraží, naše síť bilingvních MŠ Bambinárium je v ČR už od roku 2006. V roce 2017 jsme
otevřeli další z našich provozoven, a to zde v Říčanech, na adrese
17. listopadu 233/41, hned vedle Masarykova náměstí.
A co můžeme nabídnout? Nultý ročník pro předškoláky i dětskou
skupinu pro nejmenší…
Kromě tzv. „Nultého ročníku ZŠ“ v česko-anglickém provedení a realizovaného formou alternativního vzdělávání pod názvem Výlety podle
abecedy, máme nachystané další zajímavé služby. Těm nejmenším dětem
(od 1 do 3 let) je v Bambináriu k dispozici tým, složený z prověřených zdravotních sester a kvalifikovaných chův. Kromě jiného se vyznačují trpělivostí a laskavým, přímo mateřským přístupem; individuálně proto vedou
dětskou skupinu. Tento program, mj. velmi oblíbený a žádaný, můžeme
uskutečňovat také díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Výhodou dětské skupiny Bambinária je její umístění přímo v budově MŠ, kam
mohou – po dovršení svých 2 let – tyto nejmenší dětičky souvisle přejít.
Pro skupinu je připraven samostatný vchod, šatna, třída, toalety i staveb-

10 | ZAPRAZI.EU

ně oddělená ložnice. Venku pak dětské hřiště se skluzavkou, pískovištěm
a houpačkami, které od jara těší 7členný tým těch nejmenších.
Nultý ročník určený pro předškoláky
Pro ty nejstarší děti (od 5 do 6 let), s odloženou školní docházkou, nabízíme „Nultý ročník ZŠ“. Tento program má již 5letou tradici. Probíhá
v bloku 3x týdně od 7.30 do 17.30 h; a denně při něm potkáte vyučujícího
angličtiny – rodilého mluvčího. Pokud se rozhodnete svěřit nejstarší dítko
do Nultého ročníku, čeká na vás bonus navíc, a to 2 dny zdarma v programu MŠ. Za cenu Nultého ročníku, která je velmi příznivá, získáte pro své
dítě celotýdenní program plný vzdělávání, prožitků, experimentů, výletů,
zábavy, kreativity a hlavně lásky. Bambinárium, to jsou totiž především
lidé, kteří milují svou práci.
Neváhejte a přijďte k zápisu nebo se jen nezávazně k nám do
říčanského Bambinária podívat!
Více info na www.bambinarium.cz

ZAPRAZI.EU | 11

Zaprazi 1_2 0419.pdf

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.

Zprávy z MASky
V ukončené výzvě IROP č. 4 Školství a vzdělávání došlo ke změně
v rámci podpořených projektů. Sofie-mateřská a základní škola o.p.s.
uspěla se svou žádostí v přímé ose IROP a uvolněné peníze ve výši
8 mil. Kč tak připadnou městu Říčany na projekt „Botanické centrum
při základní škole u Říčanského lesa-1.etapa. Gratulujeme.
Koncem března proběhlo hodnocení devíti projektů přijatých do výzvy
IROP č. 8 Doprava a bezpečnost. Objem finančních prostředků je bohužel
malý, alokace je 12 mil. Kč a projekty jsou cca za 31 mil. Kč. Obce Klokočná, Mukařov a Tehov podaly žádost o přezkum věcného hodnocení. Vzhledem ke středu zájmů u dvou stávajících členů, musel být výbor elektronickým hlasováním celého Pléna MAS doplněn o nové členy. Nově složený
Monitorovací výbor uznal všechny tři žádosti o přezkum jako důvodné.
Další jednání Výběrové komise je stanoveno na 23. 5. a poté bude předán
Programovému výboru ke konečnému schválení a předání k závěrečnému
ověření způsobilosti na CRR. Finální pořadí bude zveřejněno na stránkách
MAS a žadatelé budou obesláni.
Výběrová komise bude zároveň hodnotit projekty, které byly podány
do 4. Výzvy OPZ „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování“, kde rozdělujeme 5,6 mil. Kč. Do Programu rozvoje venkova jsme přijali jedenáct projektů a budou také předmětem hodnocení.
Nyní prochází administrativní kontrolou a doplňováním.

ných výzvách a aktualitách z MASky. Na programu je také přednáška
„Oběhové a odpadové hospodářství – blízká a vzdálenější budoucnost
a jak se na ni připravit“, kterou zaštiťuje VŠE v Praze-Institut pro udržitelné podnikání.
Přijměte naše pozvání na závěrečné setkání pracovních skupin projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Říčansku dne 23. 5. 2019
od 13:00 v kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech. Zúčastnit se mohou
všichni poskytovatelé sociálních a návazných služeb, klienti těchto služeb,
široká veřejnost, která se o sociální tématiku zajímá a další. Podrobnosti
k setkání najdete také na stránkách MAS.
Kde jste se s námi mohli v dubnu vidět? V sobotu 6. dubna ve Strančicích na Velikonočním setkání, pořadatelem bylo RC Lodička a v neděli 14. dubna v Říčanském lese u hájovny na Dni Země na téma ZERO
- WASTE, kde bylo pořadatelem Muzeum Říčany. Také na květnové
akci, kde Město Říčany, Muzeum Říčany a MAS Říčansko pořádalo
Májové slavnosti aneb svátek lásky ve středu 1. 5. 2019.
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Držitelé značky ZÁPRAŽÍ
ubytovací a stravovací služby
Hotel Zámek Berchtold, Kunice-Vidovice
www.zamekberchtold.cz
Víceúčelový areál HOTEL zámek BERCHTOLD nabízí ubytování v historickém objektu a výbornou kuchyni v restauraci Kouzelná zahrada. V zámeckém parku objevíte „Dětský ráj“ s pohádkovou zemí a stálou expozicí
miniatur českých hradů a zámků. Kolem areálu vede naučná stezka kunickou přírodou, v zámku se nachází vesnické muzeum Kunic. Návštěvníci
mohou využít i multifunkční sportovní areál.
Na poskytované služby jsme získali certifikát značky Zápraží v roce
2012. Produkty se značkou Zápraží si mohou návštěvníci zakoupit na recepci zámku.
Rodiny s dětmi zde tráví celý den, velmi oblíbená je hlavně naše restaurace s vyhlášenou svíčkovou. Pořádáme nejrůznější kulturní akce pro veřejnost – úspěch mají koncerty Abba CZ revival, a také oslavy Dne dětí
s výstavou veteránů. Letos připravujeme novinku – koncert s nadací Ztracené děti a dále se můžete těšit na akci Léto s Queeny. Umíme uspořádat
i nádherné svatby.
Vybudovali jsme novou, velkou konferenční místnost, která se dá využít jako tělocvična. Plánujeme od září nové cvičení a kroužky pro malé
děti a novou herničku v našem Sportcentru. Rádi bychom podpořili sport
a uspořádali v září běh v rámci seriálu závodů o pohár Ladova kraje.

Kadeřnictví
Manikúra
Kosmetika
Thajské masáže TAWAN
Řasy / Permanent ...

C

M

Y

Od 1. 5. do 2. 6. přijímáme projekty do výzvy OPZ „Prorodinné opatření“. Nastavená alokace je cca 6 mil. Kč. Podrobné informace najdete na
stránkách MAS. Seminář pro žadatele bude 14. 5. 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti MAS Říčansko
MAS již čtvrtým rokem zdarma poskytuje administrativní pomoc
mateřským a základním školám na svém území v rámci výzvy MŠMT
- Šablony I a Šablony II. Výzva je zaměřena na podporu společného
vzdělávání, personální podporu (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva), podporu nových metod ve výuce, rozvoj
čtenářské a matematické gramotnosti, spolupráci s rodiči a veřejností,
propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky a další. U nás se zapojilo 27 škol a celková finanční pomoc našim školám je
za 32 mil. Kč.
Kancelář MAS pracuje intenzivně na evaluaci, kterou musíme odevzdat
do konce června ke schválení. Bez tohoto dokumentu nemůžeme vyhlašovat další výzvy.
Ve středu 22. 5. 2019 proběhne Snídaně starostů území Říčanska
v hostinci v Doubku. Srdečně zveme naše starosty a zastupitele ke strávení příjemného dopoledne, kde vás budeme informovat o připravovaPavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka
pro IROP a PRV
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu
Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena
pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.
Schůzky po telefonické domluvě.
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Oáza Říčany – kongresové a sportovně
relaxační centrum, www.oazaricany.cz
MAS Říčansko o.p.s. Vás srdečně zve na

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI
ve výzvě MAS č. 5 v rámci OP Z „Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti“
v kanceláři MAS Říčansko, Olivova 224, 251 01 Říčany

úterý 14. května 2019 od 10 -12 h

• Dětské skupiny
 Příměstské tábory
 Školní kluby
 Doplňkové aktivity (doprovody na kroužky)
Svou účast, prosím, potvrďte do pondělí 9. 5. 2019 na e-mail projekty2@ricansko.eu.

Mgr. Petra Přílučíková
Projektová manažerka
pro OP zaměstnanost
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty2@ricansko.eu

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

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

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

K

Oáza Říčany nabízí širokou škálu služeb v oblasti školení, turistiky,
gastronomie, sportu a relaxace. V našem areálu, který se nachází na okraji Říčan v malebném prostředí, můžete uspořádat školení nebo firemní
akce, strávit příjemnou dovolenou, zasportovat si, zregenerovat celé tělo
a nakonec si pochutnat na některé ze specialit naší domácí i mezinárodní
kuchyně.
Certifikát regionální značky Zápraží máme od roku 2012. Výhoda značky je hlavně propagace našeho zařízení v oblasti Říčan a okolí.
Areál Oázy Říčany disponuje velmi kvalitním zázemím pro tenis, v areálu se nachází osm venkovních antukových kurtů (dva s osvětlením) a tři
kurty v pevné tenisové hale (s australským povrchem Rebound Ace). Vysokou úroveň má naše tenisová škola pro děti. Oblíbené jsou letní sportovní
příměstské tábory.
V současné době probíhá částečná rekonstrukce koupelen v ubytovací
části a renovace techniky v kongresových prostorách. Pro letní sportovní
vyžití jsme zakoupili nový betonový stůl na stolní tenis.

PEDIKÚRA

Suchá / Mokrá
Lakování
Pedikúra + Striplac
Pedikúra + Gel
n In d i v i d u á l n í p ř í s t u p

590Kč
130Kč
850Kč
990Kč

n D e si g no vé p r o stř e d í

VISION by TAWAN

Ří č a n y u Prahy
Č er n ok ost el ecká 616/ 4 5b
T 60 7 025 053

www.vision-salon.cz

ZAPRAZI.EU | 13

Těšíme se na vás v nové prodejně
v Dobřejovicích

Přestala mě bolet záda!

Dovolujeme si všechny stálé i budoucí
klienty pozvat do našeho nového
prodejního centra v komerčním parku
Dobřejovice II. V PK INTERIÉR navrhujeme
a vyrábíme nábytek na míru, který přesně
padne do daného interiéru a bude splňovat
veškeré vaše představy. Těšíme se na vaši
návštěvu – tým PK INTERIÉR.

„Celý život mě bolela záda. Bohužel, ráno to bývalo ještě horší. Vstávala
jsem jako rozlámaná. Pak jsem investovala do pořádné matrace a po letech
se konečně dobře vyspím,“ říká paní Zdeňka z Říčan.
Připadá vám to jako „laciný“ marketingový slogan? Bohužel to tak může
vypadat, ale je to realita, kterou v našem factory showroomu matrací
PIKOLIN zažíváme.
Co ovlivňuje kvalitu a pohodlí matrace?
Jádro, které se neproleží.
Komfortní povrchové vrstvy, které netlačí a umožňují relaxaci těla.
Trvalá hygienická úprava celého objemu matrace.
Jádro: Nese hmotnost člověka, ale nesmí se provalit nebo časem proležet.
Pokud je jádro nestabilní, člověk se do matrace propadne, spí s prohnutou
páteří a ráno má ještě větší bolesti.

Přijďte k nám načerpat inspiraci a prohlédnout si kvalitní nábytek vyrobený s řemeslným fortelem. Navrhujeme: sestavy do ložnice, obývací stěny, komody, skříně, konferenční
a pracovní stoly, knihovny, vinotéky, soukromé kinosály, atypický nábytek a další.

Jak souvisí bolesti zad se správným výběrem matrace? Může
špatně zvolená matrace zhoršit zdravotní stav? A jak si správně
vybrat matraci?

Komfortní vrstvy: Musí přinášet člověku komfort, pohodlí. Nesmí tlačit,
ale musí dát prostor ramennímu kloubu (zvláště u mužů), bokům (zvláště
u žen), kolenům a kotníkům.
Hygienická úprava: Zajišťuje TRVALOU ochranu v CELÉM objemu matrace proti roztočům, plísním a bakteriím. Takto kvalitní ochrana prodlužuje významně i životnost matrace a chrání zdraví člověka.
Zaujaly vás uvedené informace?
Přijďte si je ověřit do factory showroomu matrací PIKOLIN
v Říčanech na Černokostelecké 82/92. Pokud zavoláte
na 604 236 953, rezervujeme si čas jen pro vás. Jsme výhradní
dovozci matrací Pikolin, Epeda, Bultex pro ČR a SR.
SleepExpert, Černokostelecká 82/92, 251 01 Říčany.
Tel.: 604 236 953, www.sleepexpert.cz
email: info@sleepexpert.cz, FB: Matrace Pikolin

Ke každé
matraci
přikrývka nebo
polštář ZDARMA!

Nábytek ořech
Nábytek vycházející ze stylu českého historismu je vyroben z vícevrstvé pravé
ořechové dýhy na laťovce osazené masivními nákližky. Tento technologický
postup zaručuje maximální stálost konstrukce nábytku i v nestandardních
vlhkostních či naopak suchých podmínkách. Samozřejmostí je široká škála
typizovaných a atypických prvků i úžasné možnosti při tvoření nábytkových stěn,
pracoven, obývacích místností.
Nábytek třešeň
Tato řada nábytku je vyrobena z pravé americké vícevrstvé třešňové dýhy s masivními
nákližky. Tato nábytková řada působí svěže (bílé moření) a zároveň teple (moření medové
barvy) a je její výhodou, že je vhodná do jakéhokoliv interiéru.

PODLAHY & DVEŘE ŘÍČANY

NAJDETE
NÁS:
Jesenická 410,
Dobřejovice.
Tel.: +420 602 315 159
pki@pkinterier.cz
www.pkinterier.cz
Otevírací doba:
po-pá 10:00 - 19:00,
so 9:00 - 17:00

VINYLOVE PODLAHY SKLADEM

Lepené i zámkové – cena od 359 Kč/m2
Kompletní nabídka
podlahovych krytin a dveří pro firmy
za VELKOOBCHODNÍ CENY

Vyrábíme také nábytek ze starých masivních trámů. Velmi
žádané jsou jedinečné kuchyně a postele, které vám
vyrobíme přesně na míru.
Křeslo ušák si zamilujete
Výrobu tohoto křesla ušák jsme zachovali z dob minulých. Ušák má kostru z masivního tvrdého
dřeva, sedák je pružinový, vyvázaný konopným provazem a vyplněn africkou trávou a koňskými
žíněmi. Velmi důležitá a nezbytná je pro správné sezení podpěra v bederní části, která zajišťuje
zdravý a pohodlný posed. Tento legendární typ křesla vám doma pomůže vytvořit oázu klidu.
Křeslo ušák si můžete nechat potáhnout různými typy látek a kůže. Ke každému ušáku je možnost
si nechat vyrobit taburet.
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PODLAHY - DVEØE

Dřevěné podlahy přímo od výrobce

www.noveinteriery.cz

Najdete nás: Černokostelecká 1623/14, (ve výškové budově vedle Billy)
Tel.: 604 941 123, www.noveinteriery.cz
ZAPRAZI.EU | 15

Už Vám letos dal někdo
zdarma 120 000 Kč?
Poslední vlna Kotlíkových dotací je za
dveřmi. Pokud nyní zaváháte budete
nuceni do 1. 9. 2022 vyměnit svůj starý
neekologický kotel z vlastních finančních
prostředků. I v tomto posledním kole
se budou žádosti podávat elektronicky.
Což Vás sice zbavilo nedůstojného přespávání před krajským úřadem, ale obráceně to nahrává společnostem, které jsou
vybaveny softwarem pro rychlejší podání
žádostí. V loňském roce byly například
v Královehradeckém kraji dotace vyčerpány po 21 vteřinách!

Ve Středočeském kraji
příjem žádostí začíná
3. 6. 2019.
V tomto posledním kole již není mnoho
změn oproti předcházejícím kolům.
Podmínky pro získání dotace jsou pouze
dvě. Žadatel musí vlastnit kotel na tuhá
paliva 1 a 2 emisní třídy a dům, ve kterém je kotel instalovaný musí být na
katastru nemovitostí veden jako rodinný
dům, či objekt určený k trvalému bydlení. Vlastnictví kotle se dokládá revizní
zprávou a samozřejmě fotodokumentací. Ke změnám došlo ve výši dotace.
Nejvíce se podporují tepelná čerpadla a automatické kotle na pelety 120
000 Kč, dále kotle na dříví 100 000 Kč,
následují plynové kotle 95 000 Kč. Kotle,

které spoluspalují uhlí, tzv. kombinované kotle, již nejsou dotovány.

budete mít možnost vyřešit všechny
Vaše požadavky.

Častým, ale mylným názorem je, že se
požaduje zateplení objektu, či výměna
oken. To bylo podmínkou pouze v prvním kole Kotlíkových dotací. Nyní již nic
podobného není požadováno.

Zajištění Kotlíkové dotace je zdarma až do
okamžiku, než Vám kraj dotaci schválí.
Do doby schválení opravdu nic neplatíte.
V případě úspěšného schválení dotace si
můžete stále vybírat jakýkoliv schválený
zdroj tepla a společnost Dům kotlů má
povinnost Vám jej dodat za doporučenou
cenu od výrobce. Nic neplatíte ani v případě, že by Vaše žádost byla neúspěšná. Ale
díky našim zkušenostem nás nenapadá, co
by se muselo stát abychom byli neúspěšní.
Nechte veškeré vyřizování na odbornících
a máte jistotu, že nebudete mezi neúspěšnými žadateli, tak jako se to stalo těm, kteří
se marně pokoušeli v dubnu letošního roku
podat žádost osobně na Krajském úřadě
Středočeského kraje.

Pokud zvažujete získat Kotlíkovou dotaci
a máte obavu, že nestihnete včas podat
žádost, případně si nejste jisti, jaké podklady pro podání úspěšné žádosti potřebujete, svěřte se firmě, která může vše
vyřídit za Vás. Je vhodné vybrat firmu,
která má dostatečnou a prokazatelnou
historii a nabídne Vám vše na klíč. A to
od poradenství při výběru vhodného
zdroje tepla, vyřízení Kotlíkové dotace,
až po samotnou realizaci.

Dům kotlů v loňském
roce úspěšně vyřídil
984 žádostí o Kotlíkovou
dotaci.
Z tohoto počtu realizovala dodávku
a montáž kotle nebo tepelného čerpadla ve 411 domácnostech. Díky tomu,
že montujeme kotle od 12 výrobců
a tepelná čerpadla od 6 výrobců máte
zaručeno, že při výběru nového zdroje

Všem svým zákazníkům společnost
Dům kotlů zajistila úspěšné podání
žádosti a nyní již mají všichni schváleno
čerpání této dotace. Nešlo o žádné kouzlo
ani podvod. Naše společnost zajistila za
své zákazníky brigádníky, kteří celé dva
dny a dvě noci před termínem podání
žádostí stáli ve frontě a žádosti za ně
úspěšně a včas podali.
RADOVAN DUŠÁTKO
zastupující společnost Dům kotlů /
FleetCom s. r. o.

Po – Pá:
So:

9.00 – 18.00
9.00 – 12.00

Říčany, 17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)
e-mail:
Tel.:

ricany@invia.cz
323 602 240

Ke každému zájezdu dárek od našeho
partnera puzzleshop.cz®
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Nepropásněte POSLEDNÍ
kotlíkovou dotaci!
Bruntál, Dasný, Dobříš, Frýdek-Místek,
Kadaň, Vysoké Mýto, Praha
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 777 663 799
 info@dumkotlu.cz
www.dumkotlu.cz
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22. – 26. července
29. 7. – 2. srpna
12. – 16. srpna
INTENZIVNÍ TRÉNINKY

19. – 23. srpna

PŘÍMĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ
TÁBOR 2019

Pro všechny dě� od 6 let a ukončené první třídy ZŠ.

26. – 30. srpna
Prožijeme týden plný her, soutěží a pohybu, nezapomeneme však ani na odpočinek, relaxaci. Budeme
plavat, skákat, běhat, házet, hrát si. Všechny výsledky si budeme zaznamenávat a na konci nás čeká
předání medailí a diplomů. Každý den bude rozdělen na plaveckou vnitřní a sportovní venkovní část.
Dopoledne budeme trénovat v bazénu a po obědě a relaxaci, nás bude čekat atle�cké hřiště.
Cena zahrnuje celodenní program, dopolední a odpolední svačinu, oběd, pitný režim.

Cena 3 450,–
INTENZIVNÍ TRÉNINKY

Cena 3 950,–
Pro naše klienty (účastníky
plaveckých kurzů pořádaných
naší plaveckou školou) nabízíme
zvýhodněnou cenu 3250,- Kč.

JIŽ SE TO BLÍŽÍ! TALENTOVÉ ZKOUŠKY
A ZÁPIS DO ZUŠ ŘÍČANY

Rezervujte si své místo včas na:
plavecka-skola-na-ﬁalce.webnode.cz/prazdniny/primestsky-tabor/

ZÁPIS ZAHÁJEN!

Ve dnech 28. – 29. května 2019 se konají talentové zkoušky a také zápis dětí,
které uvažují o studiu uměleckých oborů v Základní umělecké škole Říčany.
Rodiče a děti mohou vybírat ze čtyř oborů, které aktuálně nabízíme. Jedná se o obory
hudební, výtvarný, taneční a literárně – dramatický. Veškeré informace k zápisu nových
žáků a elektronickou zápisovou aplikaci naleznete na úvodní stránce webu ZUŠ Říčany
www.zusricany.cz. Věnujte prosím pozornost informacím k zápisu! Zápisová aplikace
bude otevřena ve čtvrtek 2. května 2019 od 10.00 h. Děti vyzkoušené v MŠ podají již jen
přihlášku. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na našem webu 21. června 2019. Schůzka
nově přijatých žáků se uskuteční 5. září 2019 v kapli v Olivovně (nikoli v ZUŠ, z důvodu
rekonstrukce budovy).Přijďte, těšíme se na vás!
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

A ještě jedna naše zajímavá pozvánka: koncert ke Dni matek se uskuteční
13. května v říčanském KC Labuť. Naši nejmenší popřejí maminkám
všechno nejlepší k jejich svátku. Zastavte se a pojďte si je poslechnout…

DIPONA LOUŇOVICE uvádí
dvě povídky pod společným názvem
PĚT DOLARŮ ZA LÁSKU
25. května 2019 od 17.30 h

KDE? zahradní restaurace Villa Vojkov, Tehovec u Mukařova
www.villavojkov.cz, www.dipona.cz

12. 5. 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

sobota 8. 6. 2019

ONDŘEJOVSKÝ KRPÁL 2019
5. ročník závodu historických vozidel pořádá Posázavský klub historických vozidel  start závodu v 10:30 h
z náměstí v Ondřejově  jízda zručnosti  spanilá jízda po okolí  závod do vrchu  veteráni k vidění také
u skanzenu v Přerově nad Labem  přijďte podpořit závodníky  těšíme se na vás

• opravy a servis
Nově otevřená provozovna!
Gorkého 171/ 1, Říčany

www.pkhv.cz
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KDYŽ VYBÍRÁTE DLAŽBU ČI OBKLAD...
Základem při rozhodování je prostor, do kterého keramické
obklady nebo dlažbu hledáte. Do koupelen nevolte dlažbu
lesklou, kde hrozí uklouznutí; mat nebo protiskluz se osvědčí
daleko lépe. Další paramatery pak zohledníte třeba při výběru
venkovní dlažby – ta by měla být mrazuvzdorná, zátěžová,
otěruvzdorná a nenasákavá.
Chybou je zaměřit se jen na vzhled a cenu. Ano, módní trendy
a design hrají často prim, ale správná volba vhodné dlažby či
obkladu může nejen ušetřit peníze, čas ale i další nepříjemnosti.
Zároveň je nutné uvědomit si, že kvalitou zvyšujete úroveň
svého bydlení a v mnohém případě zřizujete prostor na několik
dalších desítek let.

... DOPORUČUJEME OBRÁTIT SE NA ZKUŠENÉ
ODBORNÍKY A ZVOLENOU DLAŽBU/OBKLAD
SI OSOBNĚ PROHLÉDNOUT.
Navštivte naši prodejnu, rádi vám poradíme.

Nové zábavní automaty pro děti i dospělé
v prostorách bowlingu.
Těšíme se na vaši návštěvu.

OTEVŘENO DENNĚ

Tel.: 323 660 231, www.bowlingvojkov.cz
U Mototechny 14, Tehovec-Vojkov

Pracuj v pivovaru! Kozel Olda
hledá nové parťáky do výroby

ToboganTobogan
z výšky 7 metrů,
1 200
m3 prolézaček,
z výšky
7 metrů,
3 trampolíny ve výšce 5 m
rychloskluzavka
1 20016mm,
prolézaček,
a další atrakce16 m,
rychloskluzavka

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

trampolíny ve výšce 5 m a další atrakce.

• 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

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

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

tel.: 323 660 231
www.kikiland.cz

Volejte na tel. 724 617 017

017_VPK inzerat_nabor do pivovaru_190x128.indd 1
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M&M reality Kostelec
nad Černými lesy

BALUSTRÁDY SIBŘINA
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.

S vedoucí pobočky M&M reality v Kostelci nad Černými lesy
Anitou Pelánkovou jsme si povídali o vývoji trhu
s nemovitostmi na Praze východ.
Budou ceny nemovitostí klesat?
V naší lokalitě ceny nemovitostí rozhodně klesat nebudou, i když ceny
už spíše stagnují. V okolí Prahy je stále obrovský přebytek poptávek nad
nabídkami. Proto je nyní ideální doba pro prodej nemovitostí. I přes
zhoršující se podmínky na hypotečním trhu se nám stále daří prodávat za
historicky nejvyšší ceny. Pro prodej využíváme moderní technologie, fotíme a točíme nemovitosti z dronů, využíváme sociální sítě. Jen pro příklad
– v našem regionu pod vedením oblastního ředitele Jana Bareše jsme prodali za měsíc duben 144 nemovitostí. V naší pobočce v Kostelci nad Černými lesy to bylo 23 nemovitostí.
Lze u nás na Zápraží ještě najít nemovitosti za slušnou cenu?
Určitě, přijďte do naší kanceláře na dobrou kávu, vyslechneme vás a rádi
pomůžeme s hledáním.
Dokážete klientům poradit s financováním, když hypotéky zdražily?
Hypotéky o něco podražily, ale přesto se vyplatí. V každé naší kanceláři
naleznete kolegu, který vám poradí i s financováním. Vzhledem k tomu,
že jsme jednička na trhu, nabídneme vám hypotéku od jakékoliv banky
a vsadím se, že dokážeme nabídnout lepší nabídku, než jinde.
Kolik má vaše pobočka makléřů?
Naše pobočka má v současné době deset makléřů. Ráda bych v blízké době
přijala další dva schopné kolegy, protože práce je stále více a více. Novinkou je, že jsme schopni přijmout nové lidi na fixní plat.

Naše produkty jsou vyrobeny ze ztuženého mramoru. Jsou stálobarevné,
mrazuvzdorné, dobře se udržují – proto jsou vhodné do exteriéru
i interiéru.
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

Najdete nás: BALUSTRÁDY SIBŘINA, Za zatáčkou 151,
tel.: 606 482 484, prodejní doba po telefonické domluvě.

Vůz pro
nejlepšího
makléře. Máte
zájem stát se naším
kolegou? Ozvěte
se mi.

Dnes uděláte, zítra chodíte.

AKCE
Regenerační nátěr obnovuje vzhled a prodlužuje
životnost kamenného koberce. Nyní za akční cenu
190 Kč/m2 včetně nanesení.

Kamenný-koberec.eu se skvěle hodí na opravu starých
schodů. Můžete ho použít i na fasády domů a na úpravu
různých soklů. Kamenný-koberec.eu se stal nejlepším
řešením pro vyrovnání nerovných povrchů.

1/2 MMreality
V showroomu Kamenný koberec.eu v Říčanech můžete
zakoupit i luxusní grily OFYR nebo si je lze vypůjčit na
víkendové grilování, rodinnou oslavu či svatbu.

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
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NEJŠIRŠÍ SÍŤ STAVEBNIN V ČR

NOVÁ
ŠKODA SCALA

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás pozvat na PRO-DOMA PÁRTY s dodavateli.
Přijďte se blíže seznámit s produkty dodavatelů.
Čeká vás den plný odborného poradenství.

akční slevy

Pondělí 20. 5. 2019

10.00 - 16.00 hod.

Dostane vás. Dál.

PRAŽSKÁ MOBILNÍ
ZVONOHRA

na značku
PRO-DOMA

Prodejna Mukařov

Jedná se o soupravu
57 zvonů na nákladním autě.
K poslechu Vám zahraje
carillonér Radek Rejšek
12.00 – 16.00hodin.

až 30%

U Mototechny 89, 251 62 Mukařov, Tel.: 603 567 053, 724 280 620
E-mail: mukarov@pro-doma.cz, Po – Pá 7.00 – 17.00, So 7.00 – 12.00

Obec Herink vyhlašuje konkursní řízení na obsazení
pracovního místa

PŘIJMEME ŘIDIČE sk. B

již od

394 900 Kč

www.pro-doma.cz

os. automobil a čistý tr.
rejstřík podmínkou. Vhodné
i pro 50+, aktivní důchodce,
ženy na MD.
Výdělek: 18 000 až 27 000 Kč.
Tel: 737 436 427

ředitele/ředitelky
Mateřské školy Herink,

příspěvkové organizace.
Více informací o konkursu k dispozici na www.herink.cz
nebo úřední desce obce Herink

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

LITE TRACK 50-30
PRODEJ SUŤOVÉHO A BETONOVÉHO
RECYKLÁTU.
DRCENÍ SUTÍ
BETONU NA VAŠÍ
STAVBĚ
VČETNĚ OBSLUHY.

ANIMOVANÝ BLINKR

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ 5. DVEŘE

INFOTAINMENT AMUNDSEN 9,2‘‘

Zcela nový design

Bezdotykový systém ovládání

Přehledný a velký display

PRONÁJEM DRTIČE
BEZ OBSLUHY.

Tel.: 777 322 134

z

Nechte se hýčkat zbrusu novým modelem
ŠKODA SCALA
Nová ŠKODA SCALA se pyšní dynamicky krásným exteriérem s nápadnou souhrou
světla a stínů. Elegantní interiér nabitý designem vás obklopí měkkými materiály,
největším displejem ve své třídě a velkorysým prostorem ve všech směrech.

w

novascala.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Servis AUTO OPAT, s.r.o.
Obchodní 476, 251 01 Nupaky
Tel.: 240 200 730
skoda@autoopat.cz
www.autoopat.cz

1
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Centrum pro seniory
v Mlékovicích u Toušic přijme

Říčany přijme
na plný úvazek do kuchyně

POMOCNOU SÍLU
a

POMOCNÉHO
KUCHAŘE/KU
Kontakt:

602 627 741
personal@olivovna.cz
www.olivovna.cz

zdravotní sestry
a pečovatele
Nabízíme nadstandardní
platové podmínky, příjemné
a moderní pracovní prostředí,
pět týdnů dovolené, práci,
která má smysl, a možnost
seberealizace.
Kontakt: Mgr. Milada Jaklová,
tel.: 778 413 969,
milada.jaklova@clementas.cz
Více na www.clementas.cz

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

Nabídka práce

PRODEJ
PEČIVA
3-4 hodiny denně
(po-pá cca od 6:00 h)
Odměna: min. 110 Kč/h
Požadavky: bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav,
ochota vstávat časně
Místo: Strančice

Tel.: 604 913 989
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
KUTNOHORSKÁ 24 (u náměstí)

... pro Váš dům přímo od výrobce

garážová vrata
předokenní rolety
vjezdové brány
venkovní žaluzie
plotové výplně

774
655
774 224 878
ricany@rollo.cz
Říčany

www.rollo.cz

PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ, PORADENSTVÍ
OSOBNÍ NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA
USKLADNĚNÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL
DOPLŇKOVÝ PRODEJ

AKCE

LETNÍ PNEUMATIKY PIRELLI
kvalita / výkon / cena
DOPRODEJ ZIMNÍCH A VÝHODNÉ CENY LETNÍCH

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

PŘIJMEME
OBSLUHU
ČERPACÍ STANICE
V AREÁLU IVECO
PROFI AUTO CZ a.s.
ŘÍČANY
NONSTOP PROVOZ
Bližší info na tel.:

724 211 270

Bezpečnostní a pracovní agentura přijme
spolehlivé lidi na pozice:

OSTRAHA OBJEKTŮ
SKLADNÍK
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

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 plošiny, paletové vozíky

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
POHŘEBNÍ SLUŽBY
SOMMER

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

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

KOVOVÝROBA PeHa
SAMONOSNÉ BRÁNY
POSUVNÉ BRÁNY A BRANKY
ELEKTRICKÉ POHONY BRAN
ZAMĚŘENÍ A KALKULACE ZDARMA



www.branky.kvalitne.cz
e-mail: petr.hanka.234@gmail.com
tel:

720 024 051

BETONÁRNA
KOZOJEDY
VÝROBA
DOVOZ
ČERPÁNÍ

kamenictvijordan@seznam.cz

betončerpadlem
s dosahem 30 m
Tel.: 602 260 059

Odborná instalace úsporných švédských
tepelných čerpadel NIBE pro rodinné domy.
Návrh, dodávka, montáž,
záruční a pozáruční servis

www.budkazahrady.cz
Kotlíková dotace

až 127.500 Kč.

esel

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

www.tc-nibe.cz
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Vždy si vybíráme
jen to nejlepší.

KRBY

Návrhy
Realizace
Revize
Servis
Tel. 604 831 101

ladislavtichovsky@seznam.cz

ELEKTRO
instalace
revize

ÚROK JEN

PRESTO Půjčka

3,89 %

montáže, opravy
rekonstrukce
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477
www.elektro.tk.sweb.cz

Hledám SPOLEHLIVÉHO
POMOCNÍKA na zahradní práce
– celoročně. Mnichovice.
Tel.: 606 470 756

Každý může ušetřit s PRESTO Půjčkou. Při
řádném splácení získáte nejnižší splátku na trhu.
Platí pro převedení úvěrů i půjčku na cokoliv.
UniCredit Bank Expres
v Říčanech, Olivova 9
po–čt 9.00–17.00 hod.,
pá 9.00–16.00 hod.
www.unicreditbank.cz

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 250 000 Kč • Celková výše úvěru 251 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru
ve výši 1 500 Kč • Doba trvání úvěru 96 měsíců (při nesplnění podmínek řádného splácení) • Úroková sazba 10,78 % p. a.
• Výše měsíční splátky 3 921 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 11,50 % (při nesplnění podmínek řádného
splácení) • Celková splatná částka 379 041 Kč. • Při řádném splácení bude odměna realizována formou předčasné splátky
bankou s tím, že doba splácení bude jen 72 měsíců, úroková sazba 3,89 % p. a. RPSN 4,52 % a celková částka splatná
spotřebitelem 282 312 Kč. Výše měsíční splátky se nemění. Bližší podmínky odměny najdete v úvěrové smlouvě •
Odměna za řádné splácení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů a PRESTO Půjčku na cokoliv pro
jakoukoliv výši úvěru s dobou splatnosti 76, 96 nebo 120 měsíců (předčasná splátka bankou po 60, 72 nebo 84 měsících),
při řádném splácení klientem a neuskutečnění předčasného splacení celé ani části půjčky. Nejnižší splátka na trhu při
splatnosti 5, 6 a 7 let. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

SVÁŘEČE

Náplň práce: Svařování MIG, MAG, TIG, svařujeme z černého i
lesklého ocelového materiálu, nerez i hliník. Ostatní práce podle
pokynů nadřízeného.
Požadujeme: pracovitost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost,
přesnost,manuální zručnost, orientaci v technických výkresech,
min. vyučení (obor nerozhoduje), praxe 3 roky.
Nabízíme: Práci ve stabilní a dynamické české firmě v Černých
Voděradech. Mzdu podle pracovní pozice, kvalifikace, stupně
zapracování a kvality odváděné práce. Dlouhodobý pracovní
poměr, nástup možný ihned.
Kontakt: 739 391 716, petr.fila@jskovolak.cz

ZAVA & COMP

p. a.

PRO
KAŽDÉHO

JS-kovolak s.r.o. Černé Voděrady
hledá do svého týmu

Mrazírny POLAR
U Cihelny 1074,
Kostelec nad Černými lesy

Hledáme
ŘIDIČE SKUPINY B,C
Do zavedené firmy s tradicí hledáme řidiče na rozvoz zboží.
Pracovní doba od pondělí do pátku (víkendy a svátky volné).
Řidičům skupiny B možnost zařízení rozšíření na C.
Plat od 26 000 Kč + diety.
Bližší informace: Tomáš Haviar,
email: tomas.haviar@polar-cz.eu, tel. 724 319 952

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

ŠKOLNÍ JÍDELNA
V ŘÍČANECH

nabízí pracovní pozici

VEDOUCÍ
PROVOZU
nástup IHNED
nebo dle dohody

Tel.: 608 976 793

AUTOPŮJČOVNA
ŘÍČANY

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Nabízíme nové vozy
KIA CEED

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

Tel.: 603 301 565
733 299 549
veškeré čalounické práce
a restaurování nábytku
www.calounik-vavra.cz

INSTAL
KLUB
INSTAL
KLUB

Vančura
Vančura SOLÁRNÍ SYSTÉMY

VODOINSTALACE
TOPENÍ
VODOINSTALACE,
TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
VODOINSTALACE,
TOPENÍ
Tel.:
603525
525617
617, 603
525 592
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603
TEPELNÁ
ČERPADLA
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603
525
617
TEPELNÁ ČERPADLA
Email: many74@seznam.cz
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:vancura.m@quick.cz
ČIŠTĚNÍ
STUDNÍZAHRAD
www.instalklub.praha-cz.com AUTOMATICKÉ
ZÁVLAHY
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
www.instalklub.praha-cz.com

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

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky
Zakládání
a údržba zahrad
sekání trávy, vertikutace...

Pelety ⌀ 6 mm

www.zahradypittner.cz

Sklad v Olešce u Kostelce nad Č. lesy v bývalém JZD.
Baleno v 15kg pytlích. Na paletě 1050 kg.

731 160 030

Philco atd. Spolehlivost, rychlé jednání. J. Marek, Doubravčice,
tel.: 603 329 940

Při přechodu od jiného
poskytovatele dostanete
internet po dobu
výpovědní
lhůty zdarma.

210x100x5
2730

227 023 023
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Aktuální ceny na www.espedi.cz nebo na tel.:
608 611 208, 777 283 009, 777 283 003.

OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK zn. Whirlpool, Ignis,

Ceny tarifů
již od
nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!
Poskytujeme kvalitní,
rychlé a neomeZenÉ
internetové připojení.

Dřevěné pelety – bílé (bez kůry) z čistého suchého
smrkového dřeva (piliny a hobliny) – certifikováno
dle ENplus A1 (EN 14961-2) vyrobené v ČR.

299,Kč

za měsíc

Pro velké i malé firmy
připravíme nabídku
podle vašich potřeb.

www.uvtnet.cz
5/26/17 9:52
AM
ZAPRAZI.EU
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BETONÁRKA
MUKAŘOV
BETON, PÍSKY, DRTĚ, KAČÍRKY

Nabízíme k pronájmu prostor
pro kantýnu v autoareálu v Tehovci
Prostor o velikosti 60 m2 byl již jako kantýna provozován, je
částečně vybaven. V areálu cca 20-30 strávníků.
Nájem 6000 Kč/měs. Nacházíme se u silnice Černokostelecká
za Říčany. Tel: 602 454 040

K vyzvednutí, nebo po tel. objednávce zavezeme.

PO-PÁ 7-16.30

SO 7-12

TEL: 721 870 737

www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

500 Kč + DPH

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

PRODEJ

Čištění a údržba klimatizace
za atraktivní ceny

RECYKLÁTŮ

(SMĚS SUŤ A BETON)

za m³ + DOPRAVA

DOPRAVU ZAJISTÍME

KONTAKT:

KONTAKT:

VIBRAČNÍ SÍTOVÁ
TŘÍDIČKA ZEMINY,
PÍSKU, ŠTĚRKU

DOVOZ VODY
ODVOZ ODPADNÍCH
VOD

Pro velkoodběratele sleva

Připravte svůj
vůz na jaro

777 322 135 777 322 134

(jímky, fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ
KANALIZACE

(recyklačním vozem Kaiser)

INSPEKČNÍ KAMERA
(záznam stavu kanalizace)

K PRONÁJMU
TEL.: 777 322 134

tel.: 604 414 916
Tomáš Rychta – Šơhlice

Čištění
a dezinfekce
klimatizace
300 Kč
Regenerace
Vybrané
originální
chladicího
příslušenství
média
600 Kč
VÝHODNÁ sleva 25 %
nabídka
letních
pneumatik

TOYOTA TSUSHO PRŮHONICE
Obchodní 105
Čestlice-Průhonice
Tel.: +420 227 629 111

Od 25. 3. do 28. 6. 2019

TOYOTA TSUSHO MODŘANY
Československého exilu 544/3
Praha 4 – Modřany
Tel.: +420 227 629 222

www.toyotatsusho.cz

