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Montessori 
ZŠ Mozaika na 
Myšlíně  hostila 
mezinárodní 
workshop. Více 
info na str. 9.

Ondřejovská
rukavice
15 . června

Restaurace 
Na statku 
v Jevanech zve 
na poctivou 
kuchyni 
a krásnou 
zahrádku. Více 
info na str. 15.

Karel Cudlín patří 
k našim nejlepším 
fotografům. 
Jeho doménou 
jsou černobílé 
dokumentární 
snímky. Rozhovor 
najdete na str. 4.
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ÚVODNÍK

Časopis Zápraží najdete také na Facebooku a na Instagramu. Těšit 
se můžete na pozvánky na zajímavé akce a především na kvalitní 

fotky. Příspěvky budeme pečlivě vybírat, nechceme vás zahltit 
nadmírou informací. Rádi přivítáme vaše tipy na různé události.

+

Využijte naší skvělé nabídky 
na vozy Hyundai 

         získejte BONUSY od LENNER MOTORS

+

+
+

Hyundai i20

249.000 Kč

Hyundai ix20

289.000 Kč

Hyundai i30 HB

324.900 Kč

Hyundai Kona

369.000 Kč

BONUS 15.000 Kč
na příslušenství

BONUS Zimní pneu
ZDARMA

BONUS 20.000 Kč
na příslušenství

BONUS metalický 
lak ZDARMA

+

Nabídka platí do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob a vztahuje se na vybrané referenční vozy
Nabídka je omezená počtem vozů a nelze ji kombinovat s jinými slevami ani výhodami  

Více akčních nabídek vozů Hyundai na  www.lennermotors.cz 

V neděli 16. června od 9.30 do 15.30 hod. se ve farní zahradě v Čestlicích 
koná 14. ročník Dobrobazaru. Nákupem rozmanitého zboží podpoříte 
hned dvě organizace, které se věnují lidem na sklonku života a jejich pe-
čujícím osobám. Cesta domů je příznivcům Dobrobazaru dobře známá  
– letos lze přispět na zakoupení vybavení lůžkové části nového Paliativního 
centra Cesta domů. PRO Gaudia také není v poskytování paliativní péče 
nováčkem.  Tato nezisková organizace poskytuje profesionální pomoc  
a lidskou blízkost nemocným a umírajícím, jejich rodinným příslušníkům 
a zdravotnickému personálu již patnáct let. Návštěvníci čestlické dobro-
činné akce finančně podpoří v PRO Gaudia rozvoj aktivit psychosociální 
podpory pro klienty v domácí péči (jak pro pacienty, tak osoby pečující). 

Doprovodný program: Sax & Rhythm, soutěže pro děti, dražba, 
stánky s občerstvením, kadeřnictví. Předměty do prodeje můžete 
nosit od pondělka 3. června do pátku 14. června denně po 18. hod. 
na faru nedaleko kostela v centru obce Čestlice.

Dobrobazar v Čestlicích 
16. června

Brod95-190x128-w.indd   1 22.05.19   10:18

SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA FESTIVAL BROD 1995 JE TADY! 
Letošní sestava kapel a celodenní harmono-
gram letního jednodenního festivalu 
v Českém Brodě je už na světě, není tedy na co 
čekat – zapište si termín 17. 8. do svých kalen-
dářů! Více info na www.brod1995.cz. Kdo si 
nestihl doposud zakoupit vstupenky, nemusí 
zoufat, předprodej stále jede, možností je i po-

řízení přímo na místě nebo… SOUTĚŽ O VSTUPENKY S ČASOPISEM 
ZÁPRAŽÍ. Stačí správně zodpovědět jednoduchou otázku: Jaké je motto 
festivalu BROD 1995? Svou odpověď zašlete do 26. 6. 2019 na email: 
marketing.zaprazi@seznam.cz, do předmětu zprávy uveďte Brod 1995. 
Na vylosovaného výherce čekají dvě vstupenky a pohodová atmosféra 
českobrodského festivalu!
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ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu 
z ceny montáže

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ
tel.: 728 863 201

www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA
4 ROKYŽALUZIE 

SUCHÝ

Ve školních osnovách základních škol informace o chovu 
hospodářských zvířat často zcela chybí. Je jen na osvícenosti 
učitele, zda se děti v tomto směru něco dozví. Vyrůstá generace 
lidí zaměřená na počítačové technologie, která má o procesu 
produkce potravin značně zkreslené představy. A právě proto se 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi vydal cestou 
realizace výchovně vzdělávacích a popularizačních projektů.

9. ročník naučné stezky VĚDA NA POLÍCH A VE STÁJÍCH 
s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN
Na sobotu 8. června jsme  připravili program pro širokou veřejnost, pře-
devším pro rodiny s dětmi. Návštěvníci si mohou  projít trasu s několika 
stanovišti, kde se seznámí s původními  českými  plemeny prasat, ovcí  
a koz, poznají i další malá zvířátka – slepice, králíky, včely.  K vidění budou  
i osetá políčka s vousatou pšenicí, mákem, konopím a s dalšími plodinami. 
V rámci programu si můžete umlít obilí a upéct chléb. Děti také mohou 
prozkoumat zemědělskou mechanizaci – kombajny, traktory.  
Děti a mládež se často poprvé v životě seznámí s technologií produkce mlé-
ka a masa. Dozví se spoustu zajímavostí  o chovu telat, krav, prasat a také 
o pěstování zemědělských plodin. Své nové poznatky si vždy ověří v jedno-
duchém testu s odměnami. Celá akce je pro návštěvníky zdarma.

Co ve školních osnovách 
nenajdete aneb propagace 
zemědělství u dětí

Pøíbìh

NETLUKY
UHØÍNÌVES

8. 6. 2019

Výzkumný ústav živoèišné výroby, v.v.i.
Šlechtitelská stanice SELGEN, a.s.
Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

www.vuzv.cz
www.selgen.cz
www.czu.cz

9. ROÈNÍK NAUÈNÉ STEZKY                     VSTUP ZDARMA

PØÍBÌH POTRAVIN

Říčanské Taekwon-Do 
opět v elitě

Kdy jste byl v Izraeli poprvé?
V roce 1995. Zůstal jsem asi deset 
dní a moc se mi tam líbilo. Izrael 
je pupek světa, střetávají se zde tři 
největší náboženství – judaismus, 
křesťanství a islám. To samo o sobě 
nabízí silný, nevyčerpatelný poten-
ciál. Navíc se zde střetává starý svět 
s novým a často stačí ujít jen pár 
metrů. Když jdete po staré čtvrti  
v Jeruzalémě, vypadá to, jako byste 
se ocitli o sto let zpátky. V Izrae-
li pokaždé objevím něco nového, 
překvapivého. Je to krásná, demo-
kratická země, a pokud to bude jen 
trochu možné, chci tam jezdit. 
Neměl jste někdy problém 
v nějakých situacích fotit?
Fotografie je o komunikaci a zá-
leží, jak se k lidem, které chcete 
fotit, chováte. Samozřejmě musí-
te dodržovat pravidla. Nemůžete 
například fotit na šábes, když je 
to zakázané. Bez problémů fotím  
i ortodoxní Židy, protože jsem si 
získal jejich důvěru. Navíc se i tam-
ní společnost proměňuje. Byl jsem 
například fotit na poutním místě  
v Meronu. Když jsem tam vytáhl 
fotoaparát v roce 1998, spousta lidí 
se zakrývala, reagovala odmítavě. 
Nyní se tam navzájem fotilo i mno-
ho chasidů.
Připravujete si dopředu, co 
budete fotit nebo to necháváte 
náhodě?
Vždy se připravuji, a to neplatí jen 
pro Izrael.  Snažím se návštěvu spo-
jit s nějakou akcí, svátkem. Třeba  
s Chanukou nebo s Purimem, což 
je veselý židovský svátek, lidi se ob-
lékají do masek a jde o jediný den, 
kdy se Židé mají opít. Samozřejmě 
si nechávám prostor i pro náhodu. 
Při mých cestách vždy něco samo 
vyplyne a vzniknou překvapivé zá-
běry.
 Musíme zmínit i Ukrajinu, kam 
také rád jezdíte a kde vznikají 

neméně krásné a silné fotky jako 
z Izraele.
Ano, na Ukrajinu jezdím také rád 
a častěji než do Izraele. Loni jsem 
tam byl čtyřikrát. Poprvé ještě za 
éry Sovětského svazu a pak po 
jeho rozpadu v 90. letech, kdy se 
tam odehrávaly velké změny. Vy-
pravili jsme se tam tehdy s kolegou 
Vojtou Dukátem, který měl upra-
vený volkswagen s malými kamín-
ky, takže jsme v autě mohli spát  
i v zimě. Lidé tam byli a stále jsou 
ohromně vstřícní, upřímní a pustí 
vás do svého soukromí, i když se 
jim nežije vůbec lehce. Tedy ale-
spoň z mé zkušenosti. Proto tam 
také stále rád jezdím. Stejně jako 
Izrael se Ukrajina proměňuje a ně-
která místa, zvyky, způsob života 
nenávratně mizí. A podle mne to 
stojí za zaznamenání.
Na čem momentálně pracujete?
Založili jsme fotografický spolek 
400 ASA. Je nás sedm členů: já, Jan 
Dobrovský, Antonín Kratochvíl, 
Alžběta Jungrová, Jan Mihaliček, 
Tomki Němec a Martin Wágner. 
Chceme podpořit dokumentární 
nebo reportážní fotografii, kulti-
vovat ji ve veřejném prostoru, dělat 
společné výstavy, vydávat knihy, 
máme v plánu otevřít v Trafačce 
na Smíchově galerii. Velkou radost 
mám ze společné výstavy v Národ-
ní galerii, která potrvá až do září 
a kam vás všechny srdečně zvu. S 
Honzou Dobrovským a Martinem 
Wágnerem bychom chtěli také udě-
lat výstavu a knihu právě na téma 
mizející svět na Ukrajině. 
A co doma? Nechystáte nějaký 
projekt v Čechách?
Nápady by byly, ale s realizací je to 
už horší. Paradoxně rychleji naplá-
nuji cestu do Izraele než za humna. 
Chtěl bych více fotit Počernice, kde 
bydlím. Ale vždy mám pocit, že jsou 
důležitější věci. To už tak bývá, že 

co máme na dosah ruky, toho si ne-
vážíme, nepřipadá nám to důležité, 
dostatečně zajímavé. To zjistíme, 
až když je to pryč. Dodnes mě mrzí, 
že jsem některé všední věci z pře-

lomu osmdesátých a devadesátých 
let nenafotil. 
Jak relaxujete?
Při procházkách s naší čivavou, 
kterou ale také fotím. Na mobil.

Fotograf Karel Cudlín patří dnes již ke klasikům české černobílé 
dokumentární fotografie. Na svém kontě má osmnáct cen Czech 
Press Photo a jeho fotografie se vystavují po celém světě. Rád 
fotí Žižkov, kde se narodil a který si stále zachovává svoje kouzlo. 
Do zahraničí vyjíždí nejraději na Ukrajinu a do Izraele, který se 
stal jeho srdcovou záležitostí. Do Svaté země jezdí téměř každý 
rok již přes dvacet let.  

 Karel Cudlín se zabývá převážně dokumentární fotografií. 
Narodil se v roce 1960, vystudoval katedru Umělecké fotografie 
na FAMU.  Mezi lety 1996 až 2003 byl jedním z oficiálních 
fotografů tehdejšího prezidenta Václava Havla. 

 Velký úspěch měla rozsáhlá výstava nazvaná Sight/Effect 
v Galerii Czech Photo Centre v Praze.  K vidění bylo téměř dvě stě 
padesát fotografií, které zachycují proměny krajiny a společnosti 
od Sinaje po Golany za posledních více než dvacet let. Výstava se 
konala na konci minulého roku.

Izrael je mojí srdcovou záležitostí, 
jezdím tam fotit přes dvacet let

Třicáté výročí založení říčanské školy Taekwon-Do nešlo oslavit lépe. 
Členové školy TKD Kwang Gae z.s. mistra Vladimíra Machoty dokázali, 
že patří mezi špičku tohoto sportu. Na 17. ročníku mezinárodního šam-
pionátu Best of the best 2019, který se konal 18. 5. ve sportovním centru 
Na Fialce vybojoval náš 15členný tým celkem 10 zlatých, 11 stříbrných  
a 11 bronzových medailí. Nejúspěšnější členkou říčanského týmu se stala  
juniorka Bára Jílková, která zvítězila v kategoriích volného zápasu, spe-
ciálních technik a sestav. Svou starší sestru následovala dvěma zlatými 
medailemi i žákyně Rozárka Jílková ve sportovním zápase i v sestavách  
a Jakub Jirásek přidal zlato ve sportovním zápase. Mezi další šampiony 
letošního ročníku patří junior Matěj Jirásek, který zvítězil v kategorii spor-
tovního zápasu a silového přerážení. Další zlaté medaile připsali na konto 
říčanské školy Taekwon-Do junioři Marek Jankovský a Karolína Kahou-
nová v sestavách.Letošního ročníku prestižního mezinárodního šampio-
nátu se zúčastnilo 224 závodníků z 22 klubů z České republiky, Slovenska, 
Rakouska a Slovinska. Poděkování patří městu Říčany a sponzorům Pivo-
varská restaurace Uhříněves, Lenner Motors, pekárna Frydrych, OÁZA.

V Betlémě

V Jeruzalémě
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                                                      Vozy ihned k dodání!

LETNÍ 
PERMANENTKA
SE VSTUPEM DO VODNÍHO SVĚTA

aquapalace.cz

f i t n e s s

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

VEDOUCÍ TÝMU KOMPLETACE
VEDOUCÍ SKLADU
ZÁKAZNICKÝ SERVIS S AJ

Nabízíme práci na jednu směnu! 

Modletická společnost SOPO zažila 
nebývalý úspěch na elektrotechnickém 
veletrhu v Berlíně. Evropský lídr ve výrobě 
vinutých dílů pro elektromotory poprvé 
představil světu robota, který možná 
změní budoucnost. 

Od prvotní myšlenky na vývoj speciální robotické ruky 
uběhl rok. SOPO hledalo silného partnera se stejnou 
motivací a chutí vyvinout něco jedinečného. Propojení 
se švýcarskou firmou Stäubli, špičkou v  robotice, bylo 
skvělou volbou. Za šest měsíců dali vzniknout inovativ-
ní robotické ruce TX2/SOPO.

„První testování TX2/SOPO dopadlo nad naše očekávání. 
Robotická ruka navíjela dráty s absolutní přesností. Věřím, 
že zavedení robota do výroby prototypů i sériové výroby 
přinese nejen zpřesnění práce a úlevu našim zaměstnan-
cům, ale i posílí pozici firmy u stávajících i potencionálních 
zákazníků,” doplňuje Vladimír Olmr, jednatel společnos-
ti SOPO.

Křtu technologické novinky se ujal velvyslanec ČR 
v Berlíně Tomáš Jan Podivínsky (druhý zleva), který po-

znamenal: „Karel Čapek by měl radost z nového přírůst-
ku do české robotické rodiny.”

Každoročně pořádaný veletrh CWIEME v Berlíně je ce-
losvětově významnou událostí. Prezentují se zde nové 
výrobky, řešení a  inovace z  oboru technologie výroby 
elektromotorů, transformátorů a  generátorů, ze všech 
kontinentů. V roce 2019 na výstavě představilo své no-
vinky přes 750 vystavovatelů. 

SOPO MODLETICE  
ZAZÁŘILO  
NA MEZINÁRODNÍ 
VÝSTAVĚ V BERLÍNĚ

www.sopo.cz
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V druhé polovině května se ZŠ Mozaika na Myšlíně stala 
centrem velkého mezinárodního workshopu věnovaného 
vzdělávání žáků ve věku od 12 do 15 let.
Lektoři ze dvou kontinentů
Hlavní přednášející Jenny Höglund přijela do Mnichovic až ze Švédska, 
kde její Montessori škola pro dospívající úspěšně funguje již více než 20 
let. Další lektorkou byla Patricia Pantano z Nového Mexika v USA. Účast-
níci byli především ze škol, kde se o zavedení Montessori vzdělávání pro 
dospívající teprve snaží, a prostředí v Mozaice jim bylo velkou inspirací. 
Studenti z Mozaiky, i učitelé a rodiče, byli na svou školu právem hrdí. Pre-
zentace výuky v Mozaice byla pro účastníky důležitou součástí programu.
Mozaika na špici pelotonu
V současné době je ZŠ Mozaika jedna z mála škol, která v Evropě nabízí 
vzdělávání dospívajících tak, jak ho navrhla Marie Montessori. Proto jsou 
její studenti nejen z Čech, ale i z okolních zemí. V Čechách jsou Montessori 
školky a třídy prvního stupně ZŠ již celkem rozšířené. Unikátní však je re-
alizovat podle tohoto konceptu i vzdělávání na druhém stupni. Studenti ve 
věku od 12 do 15 let  zde pečují o vše, co se jich týká. Většinu týdne zůstáva-
jí ve škole i přes noc v domově mládeže. Vzdělávají se v akademické oblasti, 
kterou propojují s praxí, a získávané znalosti rovnou aplikují. Dospívající 
se kompletně starají o svou komunitu: nakupují si, vaří, uklízejí, perou, 
pečují o slepice, pěstují ovoce a zeleninu a pracují na tom, aby brzy měli  
i včely. 
Studenti to zvládli skvěle
Montessori Institute Prague, mezinárodní tréninkové centrum, které vzdě-
lává učitele z celého světa v Montessori metodě, prostřednictvím své ředi-
telky, Mirky Vlčkové, oslovil Mozaiku, aby tuto akci hostila. Mezinárodní 
workshop se konal pod záštitou celosvětové Association Montessori Inter-
nationale, která sídlí v Holandsku a jejím posláním je rozvoj vzdělávání na 
celém světě. Péči o 90 lidí z 16 zemí světa během čtyřdenního workshopu 
svěřili právě studentské skupině z Mozaiky. Ta se o hosty postarala od A do 
Z. Občerstvení o přestávkách i další pokrmy připravované studenty měly 
dokonce takový úspěch, že účastníci přesvědčili studenty, aby sestavili 
workshopovou knihu receptů. A to vše žáci základní školy Mozaika absol-
vovali samozřejmě v anglickém jazyce.  Mozaika tak udělala další krok do 
mezinárodního světa inovativního vzdělávání. Všechny nás těší, že jsme 
byli u toho.                                            Ing. Zdeňka Lipková, ZŠ a MŠ Mozaika

Montessori ZŠ Mozaika 
inspiruje školy z celého světa

Studenti zvládli celou náročnou akci koordinovat. 

Očima rodiče:  Chtěla bych moc poděkovat za to, co jste umožnili zažít 
našim dětem. To, že dcera chodí do školy ráda, víme už dlouho, ale 
teprve teď začínáme chápat, jak zásadně a pozitivně dokáže vaše škola 
na  děti působit. Díky!  Katka (a rodina)

V letošním roce probíhaly soutěže MŠMT v oborech komorní hry dechových 
i smyčcových nástrojů, akordeonu, elektrických klávesových nástrojích, 
skladbě a pěveckých sborech. ZUŠ Říčany se tradičně zúčastnila soutěže
 v komorní hře. V krajských kolech, zvláště v dechové sekci, naši žáci 
a pedagogové excelovali a odnesli si 5 postupových míst z 15 možných. 
V krajských kolech se neztratili ani soutěžící na smyčcové nástroje. Velkým 
překvapením byla účast Komorního pěveckého sboru v krajském kole a jeho 
postup do kola ústředního.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala dětem, rodičům, kolegům 
pedagogům a korepetitorům za další mimořádný rok. 
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

ZUŠ Říčany opět excelovala

Fagotové trio – 1. cena
Tadeáš Kořínek, Vojtěch Anelt a Ema 
Dobiášová.
Pedagog: Lukáš Kořínek

Hobojové trio s klavírem  - 1. cena
Kristýna Janovská, Matylda Riegelová 
a Lucie Palivcová.
Pedagog: Bedřich Hejsek, Petr Malínek

Klavírní trio – 3. cena
Kateřina Končická, Kateřina 
Podlucká, Magdaléna Polívková.
Pedagog: J. Adamusová, M. Rezek

Trio hlubokých žesťů - 2. cena
Martin Jaroš, Matyáš Maňas, 
Martin Suchý.
Pedagog: Jiří Odcházel

Klarinetové kvarteto – 2. cena
Jakub Hejna, Jakub Tománek, Agáta Jedličková 
a Andrea Křešťáková. Pedagog: Petr Sinkule

Saxofonové 
kvarteto 
– 1. cena

Jana Janovská, Anna 
Ruszová, Kristýna Stocková 

a Tomáš Rychta. 
Pedagog: Tomáš 

Remek

Komorní pěvecký sbor 
ZUŠ Říčany – 2. cena

Sbormistr: Lucie Nováková

Mnichovická matrika vykonává státní správu v územním obvodu 
mnoha obcí. Kromě Mnichovic to jsou Hrusice, Kaliště, Lensedly, 
Poddubí, Mirošovice, Ondřejov, Turkovice, Pětihosty, Senohraby, 
Strančice, Všechromy, Předboř, Struhařov, Všestary, Menčice 
a Zvánovice.          
Ročně starostka Mgr. Petra Pecková a místostarostka Margita Valentová 
s dámami z matriky oddají stovky párů. Od května svatebčany vítá nově 
zrekonstruovaná obřadní síň. „Část přízemí radnice byla bohužel napade-
na dřevomorkou. Máme za sebou totální rekonstrukci. Při té příležitosti 
jsme se rozhodli zmodernizovat obřadní síň z osmdesátých let. Vznikl tak 
elegantně romantický a důstojný prostor, který podtrhuje tak krásné udá-
losti, jako je svatba nebo vítání nových občánků,” říká starostka města  
Petra Pecková.

Jedním z vítězných projektů v rámci participativního rozpočtu Mnichovic 
se stala realizace letního kina na louce na Myšlíně. Autor projektu poskyt-
ne svůj pozemek k pravidelnému letnímu promítání filmů. Město nakoupí 
projekční techniku a zajistí potřebná povolení. Nejedná se pouze o zábavu 
na letní večer, ale i o komunitní setkávání lidí.  První promítání se uskuteč-
ní 15. června.

Letní kino na Myšlíně

Nová obřadní síň 
v Mnichovicích
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 U nás se stále něco děje. Stále vymýšlíme, co by se dalo vylepšit, abyste 
se u nás cítili dobře. Aktuálně se můžete těšit na zrekonstruovaný sofisti-
kovaný wine bar, který funguje jako ideální místo pro pracovní schůzky i 
posezení s přáteli. Vychutnat si zde můžete špičková vína, která jsme pro 
vás speciálně vybrali. Věříme, že budete spokojeni.

 Velkou radost máme z nové vinotéky, kterou jsme přestěhovali do 
showroomu nábytku. Prodejna funguje jako krásná galerie, kde můžete 
načerpat inspiraci a nyní si i v klidu vybrat vína z celého světa. Rádi vám 
pomůžeme s výběrem.  Například pro letní grilování doporučujeme 
úspěšné moravské Frizzante – jde o lehké víno, které se hodí pro přípravu 
osvěžujících koktejlů. Při nákupu v nové vinotéce obdržíte zajímavé 
recepty na koktejly.  

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

Už jsme se nemohli dočkat hezkého počasí, abychom mohli naplno 
otevřít naše dvě krásné zahrádky. Přijďte si k nám vychutnat skvělé 
jídlo, čerstvý vzduch pod korunami stromů a klid. Vítány jsou u nás
 i rodiny s dětmi, které mají k dispozici oplocené, bezpečné hřiště.

Srdečně zveme do naší nové VINOTÉKY

V naší 
vinotéce můžete 

platit kartou. 
Samozřejmostí je 

dostatek parkovacích 
míst a profesionální 

obsluha. 

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

Sportovně kulturní centrum v 
Ondřejově o prázdninách „nespí“!  
Zasportovat a protáhnout si tělo u nás 
můžete i v létě.  

 Velkou tradici má Hatha jóga s Jolanou Ka-
marýtovou. Cvičí se venku v prostorách parku 
staré hvězdárny od 17.30 do 19 hod., v úterý  
23. a 30. července a 6., 13., 20. a 27. srpna. 
Vstupné je dobrovolné ve prospěch hospicu  
v Čerčanech. 
Info na jolana.soukupova@seznam.cz. Pouze 
při nepříznivém počasí je jóga v prostorách SKC.

 K oblíbenému cvičení Pilates, které Barbora 
Valuchová obohacuje využíváním různých po-
můcek, se můžete přidat v pondělí 22. července 
a 5. a 12. srpna. Cvičí se v malém sále od 19 do 
20 hod. Info na barborasourkova@seznam.cz.

 Rovněž v pondělí, a to 15., 29. července a 12., 
26. srpna od 20.05 do 21.20 hod. v malém sále, 
si můžete užít cvičení zaměřené na dynamickou 
jógu s relaxací pod vedením Dity Fuchsové. Info 
na  dfuchsova1@gmail.com.

 Kruhový trénink, který Katka Kudrmanová 
ráda nazývá „kruháč“, je do prázdninového 
programu zařazen nově. V průběhu července  
a srpna bude organizován operativně na základě 
zájmu v obvyklých hodinách – ve středu od 19 
do 20 hod nebo v sobotu od 9 do 10 hod. Noví 
zájemci o „kruháč“ se mohou registrovat na  
sealova@seznam.cz.

 Ani boxeři si o prázdninách nedají pauzu. 
Trenéři Standa Stárek a Zdeněk Štádler si pro 
vás připravili tvrdé tréninky na zlepšení celko-

Kontakt:  tel.: 777 668 212, 
email: skcvondrejove@seznam.cz,    

www.skcvondrejove.cz

AKTIVNÍ LÉTO v SKC Ondřejov
vé kondice i techniky boxu – a to každé úterý  
v červenci i v srpnu od 19.30 do 20.30 hod. 
Prázdninoví zájemci se mohou přihlásit na  
z.stadler@seznam.cz. 

 Olga Šípková cvičí v SKC v průběhu roku 
pravidelně v úterý od 18 do 19.30 hod. Aerobic 
a Body Form, ve čtvrtek ve stejný čas Dance  
Aerobic a v neděli od 17 a od 18.30 hod. jógu. 
Lekce bude mít i o prázdninách, jen nejsou 
pevně stanovené termíny. Pokud se nahlásíte 
předem jako zájemci o její prázdninové lekce na 
olga@sipkova.cz, bude vás včas informovat.  

 Ani děti nepřijdou zkrátka. Čekají je čtyři tur-
nusy příměstských táborů od 22. července do 
16. srpna. Stejně jako loni je připraven pestrý 
program, zkušení instruktoři, příjemné prostře-
dí SKC i krásná příroda v okolí Ondřejova. Díky 
dotaci z Operačního programu zaměstnanost 
MPSV nabízí SKC tábor zaměstnaným rodičům 
zdarma (platí se pouze strava).  

Věříme, že si z naší široké nabídky vyberete 
a užijete si aktivní prázdniny plné pohybu! 
Již nyní pro vás připravujeme nabitý pro-
gram na září. Kromě sportovních kroužků se 
opět můžete těšit na fyzioterapii, psychote-
rapii, celostní medicínu, výživovou poradnu 
a další služby. Uvítáme i zájemce o vedení 
kroužku boulderingu. 

 

Kromě toho, že v měsíci červnu lze již provádět letní řez okras-
ných dřevin nebo tvarovat živé ploty, můžeme na zahradách 
také pokračovat ve výsadbě rostlin. 
V našem zahradnictví máme pro vás připraveny mj.:
osázené závěsné květináče
   letničky a bylinky
okrasné trávy
opadavé i stálezelené okrasné keře
Přijďte se inspirovat, zakoupit vše potřebné a využijte možností 
oživit své zahrady či oblíbená zákoutí! 

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

PRODEJ 
ŽIVÝCH KONZUMNÍCH RYB ZE SÁDEK 
(sortiment dle aktuální nabídky)



ZAPRAZI.EU | 1312 | ZAPRAZI.EU

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.

MAS Říčansko představuje 
úspěšné projekty

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.

U Školky 501

Nupaky
251 01 

Provádíme:
Veškeré ambulantní výkony
oboru  všeobecný praktický lékař
Smlouvy s pojišťovnami:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna

Preventivně léčebná péče
 prohlídky pacientů·
 registrace pacientů. ·
 očkování  pacientů·
 základní laboratorní diagnostika·
 · vyšetření pro soukromé účely žadatelů a firem

Ordinační hodiny
úterý
čtvrtek

16 - 19 h.
16 - 19 h.

Pracovně léčebná péče
· vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců 
· prohlídky pracovišť  

www.rengo-vechet.webnode.cz tel. 603 827 789
email: drvechet@seznam.cz 

Možnost pronájmu ordinace pro interní obory, 
fyzioterapii a praktického lékaře pro děti a dorost 
(mimo naše ordinační hodiny)

MUDr. Pavel Věchet, tel.: 603 827 789

Pořízení lesnické techniky  
Ing. T. Broukal v létě 2017 požádal o dotaci z Programu rozvoje venkova 
z třetí Fiche – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh. Projekt prošel všemi kontro-
lami a hodnocením jak na MAS Říčansko, tak na RO SZIF. Dnes už pila 
vesele řeže a seká. Žádost o platbu byla vyplacena na podzim roku 2018.
Náplní projektu bylo pořízení nové lesnické techniky – poloautomatické 
krátící pily příčné na výrobu paliva s možným připojením za traktor. Tento 
stroj přispívá k lepšímu zpracování dříví z lesních pozemků.
Držíme palce panu Broukalovi s novou žádostí o dotaci na nákup velké vý-
konné štípačky, o kterou požádal nyní na jaře.

Jedním z nástrojů pro rozvoj měst a obcí je komunitně vedený místní 
rozvoj (CLLD), který se zaměřuje na konkrétní venkovské oblasti 
a je vedený místními akčními skupinami. Základním cílem MAS je 
zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských 
oblastech prostřednictvím vyhlašovaných výzev. Představujeme 
úspěšně realizované projekty na Říčansku.

Dostupnost sociálních služeb 
Cesta integrace, o.p.s. se na Říčansku dlouhodobě věnuje poskytování 
poradenství a prevenci v rámci sociálních a vzdělávacích služeb. Jedná se 
o Občanskou poradnu v Říčanech a Mnichovicích, nízkoprahový Klubu 
Cesta pro děti a mládež v Říčanech a primární prevenci ve školách na Ří-
čansku. 
Aby stávající služby organizace byly časově mobilnější a terénní forma 
Klubu Cesta mohla být k dispozici pro některé další obce v regionu, zís-
kala organizace dotaci z IROP v rámci výzvy MAS Říčansko na projekt 
„Dostupnost sociálních služeb Cesty integrace na Říčansku“. Loni na jaře 
byl nakoupen automobil pro terénní služby a pro Klub Cesta pořízen stan, 
stolní fotbálek a interaktivní tabule. K proplacení platby bylo až na začátku 
roku 2019. Je to běh na dlouhou trať, ale nakonec se dobrá věc podařila. 

 Květen byl hodně hektický, co se týče různých setkání, jak na úrovni 
místního partnerství v MAS nebo v projektu Komunitního plánování 
sociálních služeb, tak na různých akcích v regionu. 

 Proběhlo hodnocení projektů přijatých do výzvy Programu rozvoje ven-
kova a do výzvy OP Zaměstnanost na sociální služby. Dále se dodatečně 
hodnotila kritéria tří projektů, kde žadatelé podali žádost o přezkum  
v 8. výzvě IROP-Doprava. Pořadí projektů se mírně pozměnilo. Finál-
ní výsledky ze všech hodnocených výzev najdete na www MAS. Všechny 
projekty, včetně projektů náhradních, budou předány k výběru Programo-
vému výboru MAS a následně na příslušná ministerstva k závěrečnému 
ověření způsobilosti. 

 Snídaně starostů území Říčanska se uskutečnila již po patnácté  
22. května. Setkání se neslo v přátelském, inspirativním duchu. Jsme 
rádi, že zaujaly přednášky týkající se tzv. „Chytrého venkova“ a také 
problematiky odpadového hospodářství.

 Starostové se zúčastnili Focus group ohledně výběru tří priorit k pláno-
vané výzvě Programu rozvoje venkova v příštím roce. Jde o nastavený člá-
nek 20, kde MAS může podpořit investice do veřejných prostranství obcí, 
zázemí pro školy a školky, obecní obchody, kulturní a spolková zařízení, 
hasičské zbrojnice JSDH kategorie V, stezky a také vybrané kulturní pa-
mátky. Všem, kdo si udělali čas, děkujeme.

 23. 5. se uskutečnilo v kapli Olivovy dětské léčebny závěrečné setkání 
pracovních skupin projektu Komunitního plánování sociálních služeb 
na Říčansku. Zúčastnili se poskytovatelé sociálních a návazných slu-
žeb, zástupci měst a obcí i široká veřejnost, která se o sociální tématiku 
zajímá. Program setkání obohatila bývalá vedoucí Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví města Benešov Iveta Turková, která se komunitní-
mu plánování v regionu nadále věnuje, a podělila se tak s námi o zku-
šenosti dobré praxe. Hlavním cílem setkání bylo seznámit účastníky 
procesu plánování s prioritami a opatřeními, které jsou praktickým 
výstupem činnosti pracovních skupin a dále předložit 1. verzi Komu-
nitního plánu k široké diskusi. Bližší informace, včetně všech doku-
mentů ke stažení a připomínkování, naleznete na www.mas.ricansko.
eu, popř. na vyžádání na emailu socialni.planovani@ricansko.eu.

 Navštívit náš stánek jste mohli na květnové akci, kde jsme spolu s Měs-
tem Říčany a Muzeem Říčany pořádali – Májové slavnosti aneb svátek lás-
ky. Tak zase za rok na Lázeňské louce. 

 V úterý 18. 6. 2019 se na vás těšíme na Dni Záchranářů. Pro děti zá-
kladních a mateřských škol připravila cesta Integrace spolu s partnery 
projektu zážitkový a poučný program. Jde již o druhý ročník, úspěš-
né preventivní akce přínosné pro malé i velké. Atraktivní formou se 
dozvíte, jak předcházet rizikům, které ohrožují naše životy, jak se za-
chovat v případě krize, jak pomoci v případě nehody, dozvíte se o růz-
ných složkách a organizacích, na které se můžeme v nepřízni obrátit, 
které chrání naše životy a zdraví. Vyzkoušíte nové věci, užijete si akční 
ukázky zásahových jednotek a zdravotníků, zasoutěžíte si a dozvíte se 
spoustu zajímavých informací. 

 Ani v červnu nebudeme zahálet a zorganizovali jsme v Říčanech společ-
né setkání Středočeských MAS za účasti zástupců Ministerstva pro míst-
ní rozvoj. Věříme, že bude prostor pro otázky, které vznikají v souvislosti  
s výzvami, hodnocením, financováním a také plněním nezbytných indiká-
torů ve výzvách IROP. 

Starostové se v rámci “Snídaně 
starostů” zúčastnili Focus group 
a vybírali priority k plánované 
výzvě Programu rozvoje venkova 
v příštím roce.

Mohli jste se s námi potkat třeba 
na Májových slavnostech 
v Říčanech
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Na začátku roku 2019 představila společnost 
Caterpillar Energy Solutions novou řadu 
motorgenerátorů CG170B. Jmenovitě se 
jedná o agregáty CG170B-12, CG170B-16 
a CG170B-20. Řada se vyznačuje vyšším 
výkonem (1,3-2,3 MW), při zachování kom-
paktních rozměrů, vyšší spolehlivostí a lepší 
návratností investice. Zvýšená elektrická 
účinnost – až 45 % při použití zemního plynu 
a 43,6 % při použití bioplynu – přináší uživa-
teli větší úsporu, protože spaluje méně plynu 
při produkci většího množství energie.
 
Plynový motorgenerátor Cat® CG170B-20
„Ve společnosti Caterpillar klademe silný důraz 
na spokojenost a požadavky zákazníků,“ řekl 
Mark Jenzer, produktový manažer společnosti 
Caterpillar Energy Solutions a dodává: „Zamě-
řujeme se na výzkum a vývoj, neustále se sna-
žíme zlepšovat naše produkty, aby mohly lépe 
sloužit našim zákazníkům. Jsme nadšeni, že 
jsme dokončili vývoj série B plynových motor-
generátorů řady CG170 a můžeme je nabídnout 
koncovým uživatelům. Naše zařízení jim přine-
sou vyšší ziskovost a méně starostí.“
Série B nabízí vysokou hustotu výkonu díky 
kompaktnímu designu, který přináší rychlejší 
návratnost investic. Pokročilá konstrukce série 
B řady generátorů CG170 zahrnuje přechod  
z hliníkových pístů na ocelové, což nám umož-
nilo navýšení účinnosti stroje. Kromě toho byly 
upraveny vzduchové filtry, které dále podporují 
celkovou kompaktnost generátoru. „Díky mo-
dernizované technologii přináší řada CG170B 
až 80 000 hodin provozu do generální opravy. 

Výsledkem je vyšší spolehlivost a nižší celko-
vé provozní náklady pro zákazníky,“ dodává  
Mark Jenzer.
Řada CG170B nabízí různé varianty motoru 
pro různé aplikace – pracují na zemní plyn, 
bioplyn i propan. Díky tomu nabízí našim 
zákazníkům větší flexibilitu a umožňuje jim 
zvolit si optimální typ paliva. 
„S různými variantami motoru můžeme na-
bídnout vysoce efektivní zařízení optimalizo-
vané na elektrickou účinnost při co nejnižších 
provozních nákladech. Nabízíme také variantu  
s rychlou odezvou, která přináší další benefit  
k celkové efektivitě hlavně pro zákazníky, kteří 
mají zájem primárně vyrábět elektrickou ener-
gii, ale zároveň také potřebují teplo pro vlastní 
spotřebu – kombinovaná výroba tepla a elektři-
ny (kogenerace). Řada také nabízí bioplynovou 
variantu, kde byl motor optimalizován pro cel-
kovou účinnost s různými typy bioplynu,“ říká 
Jenzer. V budoucnu CG170B nabídne i variantu 
pro vysokou nadmořskou výšku a vysoké či níz-
ké teploty okolí – motor je připraven pro provoz 
v nejtvrdších klimatických podmínkách.

Řada CG170B je vybavena i plně digitalizova-
ným systémem Total Power and Management 
(TPEM) společnosti Caterpillar. Ten je odpověd-
ný za řízení všech parametrů plynového motor-
generátoru.  Nový systém eliminuje díky pokro-
čilému hardwarovému a softwarovému řešení 
potřebu více ovládacích prvků. Je také vybaven 
uživatelsky přívětivou 15palcovou dotykovou 
obrazovkou, která zobrazuje širokou škálu úda-
jů o stavu zařízení. Data jsou uložena až jeden 

rok, což umožňuje systematické plánování a tím 
kratší doby údržby. Systém TPEM splňuje nej-
novější normy ISO 27001.
Model CG170B je standardně dodáván také  
s funkcemi Cat® Connect – sadou nástrojů pro 
shromažďování dat, která pomáhá zákazníkům 
analyzovat provozní náklady a následně optima-
lizovat provoz a tím zvyšovat ziskovost.

Společnost Zeppelin CZ již připravuje 
instalaci motorgenerátoru CG170B-12. Bude 
se jednat o první pilotní projekt ve střední 
Evropě. Divize Energetické systémy společ-
nosti Zeppelin CZ je zkušeným dodavatelem 
systémových řešení a technologií v oblasti 
pohonných systémů a energetického zabez-
pečení. Je výhradním prodejcem naftových 
a plynových motorů amerického výrobce 
Caterpillar v České republice. Disponuje 
špičkovým servisním zázemím i vlastním vý-
vojovým centrem. Její doménou je poskytovat 
zákazníkům komplexní řešení – od návrhu, 
vývoje, prodeje a instalace zařízení až po 
záruční a pozáruční servis.

Nové plynové motorgenerátory přinesou
vyšší ziskovost a méně starostí

Konečně nastalo hezké počasí, které přeje výletům 
a vyjížďkám na kolech. Pokud  vyrazíte do Voděradských 
bučin, určitě zavítejte do Jevan do restaurace „Na statku“. 
Tato hospoda si již řadu let udržuje výbornou pověst 
a lidé se sem rádi vracejí díky skvělé kuchyni a hezkému 
prostředí. 
„Máme radost, že jsou hosté spokojeni,“  říká majitel restaurace. „Je to záslu-
ha celého našeho týmu – od uklízečky, servírek, výčepního, kuchaře až po 
provozního. Všem zaměstnancům děkuji za dobrou práci. Hostům přeje-
me krásné léto a těšíme se na návštěvu.“
Dobrá kuchyně je základ
Zakládáme si na tom, že se u nás hosté dobře najedí. Porce rozhodně 
nešidíme a vaříme jídla „jako od maminky“. Na jídelním lístku najde-
te klasiku jako svíčkovou, guláš, koprovku, španělské ptáčky, kuřecí 
roládu, dršťkovou polévku, ale například i zvěřinu. „Umíme“ i skvělé 
steaky na grilu. Hosté vyžadují i smažený sýr, který samozřejmě dělá-
me domácí, ne z mraženého polotovaru.  Největšími specialitami jsou 
křehký vepřový řízek s domácím bramborovým salátem a pečená kach-
na s červeným zelím a knedlíkem. 
Ubytovat se u nás můžete  v šesti  nově zrekontruovaných pokojích 
– vybrat si mohou velké rodiny i páry. Každý pokoj má vlastní sociální 
zařízení. 

Restaurace Na Statku, Náměstí 327, Jevany
tel.: 321 678 175, www.nastatkujevany.cz
e-mail: jaroslav.hucek@nastatkujevany.cz

Otevírací doba: Po –Čt 10.00 – 22.00
Pá – So 10.00 – 24.00, Ne 10.00 – 22.00

Děkujeme za přízeň a přejeme krásné léto
Uspořádáme 

pro vás svatbu, 
firemní akci či 

rodinnou oslavu v 
sále s kapacitou 

65 míst.

V okrasné školce v Jevanech máme stále napilno. Již brzy na jaře 
musíme nasázet prostokořenné keře a stromy, které čekají celou zimu 
v zakládkách, nebo jsou vyorány z půdy. Jedná se především o růže, 
keře do krajiny, lesní sazenice a mladé stromy. Je důležité je zasadit 
co nejdříve, než naraší novými lístky. Před vlastním sázením se musí 
upravit  nadzemní část a také kořenový systém řezem. Přesazují se 
buď na pole do řad ručně pomocí rýčů a motyk, nebo strojově sázecím 
pluhem. 
Druhou část prostokořenných rostlin přesazujeme do kontejnerů různých 
velikostí. Dále napícháme do sadbovačů v zimě připravené tvrdé řízky, 
které zde zakoření. Ve sklenících naroubované a již zakořeněné nařízko-
vané rostliny se vyvážejí a také strojově přesazují do kontejnerů a vystavují 
do rozestupů na venkovní pěstební plochy. Zde pak jsou jednotlivé oddíly 
označeny jmenovkami a zavedeny do systému evidence. Neprodané vy-
zvedlé vzrostlé stromy a jehličnany v balech přesazujeme do velkoobjemo-
vých kontejnerů o velikosti 45 až 500 litrů, aby po zakořenění mohli být 
prodávány i v létě, kdy nelze stromy vyzvedávat z polí. Pěstební substráty 
si mícháme sami za pomocí nakladačů z rašeliny, písku, granulovaného 
jílu, vápence a hnojiv. Během jara a léta takto přesadíme několik set tisíc 
rostlin. 
Ve sklenících množíme v tuto dobu keře pomocí řízků, které připravujeme 
z mladých větviček. Řezem upravíme bázi i listy, některé druhy máčíme do 
stimulátorů a nakonec píchneme do řízkovacího substrátu v sadbovačích. 
Toto množení se děje od jara, celé léto a ještě na podzim, kdy se řízkují stá-
lezelené rostliny a jehličnany. Výroba rostlin není pouze množení a přesa-
zování, ale i výchova, stálá péče a ochrana. Rostliny, hlavně v kontejnerech 
na pěstebních plochách, dle potřeby zavlažujeme pomocí automatické zá-

vlahy řízené počítačem, ale i ručně tam, kde závlahy nejsou nebo je potřeba 
jen vyzalévat některé části. 
Přestože na jaře je nejvyšší sezóna, má nákup v létě svoje výhody. 
K dispozici je nejširší nabídka, protože jsou napěstovány nové partie 
rostlin, které jsou dostatečně prokořeněny v pěstebních kontejnerech 
a lze je bez problému vysazovat i v letních měsících.  U rostlin je vidět 
skutečné olistění a květy, v některých případech i plody a nemusíte se 
spoléhat jen na obrázky. V létě má také obsluha prodejny více času se 
vám zákazníkům věnovat a poradit.                             
Ing.Vojtěch Varga, vedoucí střediska okrasných a lesních školek

Jaro a léto v okrasné školce Jevany

Středisko okrasných školek, V lánech 214, Jevany
LETNÍ OBDOBÍ:        PO-PÁ:   8.00-17.00 hod.
(duben-říjen)            SO:            9.00-12.00 hod. 
Bližší info na: www.slp.cz
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Tobogan z výšky 7 metrů, 1 200 m3 prolézaček, 
rychloskluzavka 16 m, trampolíny ve výšce 5 m

a další atrakce

Otevřeno: Po - Pá: 12:00 - 21:00                     
                        So - Ne: 11:00 - 21:00AREÁL BOWLING VOJKOV tel.:  323 660 231

www.kikiland.cz                                                          

Tobogan z výšky 7 metrů,
1 200 m3 prolézaček,

rychloskluzavka 16 m, 
trampolíny ve výšce 5 m a další atrakce.

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

Základní škola bratří Fričů Ondřejov hledá pro 
školní rok 2019/2020 učitele/učitelku 

pro výuku na 1. stupni ZŠ. 
Požadujeme kvalifikaci dle zákona, kreativitu, nadšení 

a zájem o aktivity s dětmi. Nabízíme možnost 
služebního bytu v blízkosti školy! Životopisy zasílejte na 

reditelka@zsondrejov.cz, tel. 733 642 140

Blíží se vysvědčení, které je výsledkem celoročního snažení  našich 
dětí. Určitě si každé zaslouží za svou práci pochválit a také odměnit. 
Nejlepší odměnou je hračka, která udělá radost úplně každému, po-
máhá rozvíjet kreativitu, spolehlivě zažene nudu a je téměř nezničitel-
ná – zkrátka LEGO. Proto jsme tady a jsme připraveni vám nabídnout 
široký výběr stavebnic, ale i další zajímavé produkty s tématikou 
LEGO. Pro věrné zákazníky stále připravujeme zajímavé akce na  vy-
brané položky. Některé stavebnice  LEGO u nás nakoupíte s výraznou 
slevou. V červnu  jsme také naskladnili novinky  z tematických řad 
LEGO Friends, LEGO City, LEGO  Harry Potter, LEGO Jurský svět  
a další.  Věříme, že z tak široké nabídky si u nás vybere opravdu  kaž-
dý.  Na prodejně  najdete i doplňkový sortiment , jako jsou zápisníky, 
fixy, gelová pera, lahve na pití, hodinky, svítící přívěšky…

Celou nabídku najdete na stránkách www.specialkalega.cz, kde se sami  
přesvědčíte o množství nabízeného sortimentu. Zboží si zde můžete i zare-
zervovat a po té v klidu se pro něj vydat. Pokud to do prodejny máte daleko, 
není nic jednoduššího než si vysněnou stavebnici objednat v e-shopu a ne-
chat si jí poslat až domů. Ceny na e-shopu i prodejně jsou stejné.
Pro školská zařízení nabízíme slevy 15 % na celý nákup. Pro registro-
vané zákazníky jsou slevy 5-10 % dle podmínek registrace.

Pro dárek za vysvědčení 
do Speciálky LEGA v Říčanech

Obchodní zóna Atrium Říčany (u Tesco) 
tel.: 722 922 650, www.specialkalega.cz
Otevírací doba: 
PO–ČT 9.00-12.30  a 13.00-18.00
PÁ         9.00-12.30 a 13.00-19.00
SO         9.00-12.30 a 13.00-17.00

 POZVÁNKA na inspirativní přednášku Dr. Pekařové pro pedagogy 
a rodiče s názvem „Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě“
Hovořit se bude o těchto otázkách: Co tíží dnešního učitele? Jak vypadá 
dobrý učitel? Proč rodič vnímá pomoc učitele jako poučování? Jak může 
učitel MŠ ovlivnit výchovu? Co hrozí dítěti, když nastoupí do školy ne-
zralé? Jak pracovat s rodiči dětí 1-5 tříd? Kdy patří peníze do rukou dětí?  
O co bojují rodiče žáků? Jak zvládnout rozhovor s rodičem, který je v afektu  
a chová se slovně agresivně?
Termín konání: 24. června od 15.00 (předpokládaný konec kolem
18:00) v KC Labuť, Říčany. Registrace nutná: map@ricany.cz

PhDr. Lidmila Pekařová – věhlasná 

česká psycholožka. Přes třicet let praxe 

v klinické psychologii a přednáškových 

aktivitách pro pedagogy, širokou veřej-

nost a řídící pracovníky různých firem 

a školství. Sedmnáct let praxe primáře 

oddělení Rehabilitace v Hamzově 

léčebně. V současné době pořádá před-

nášky a semináře po celé republice. 

Autorka bestselleru o výchově „Jak žít 

a nezbláznit se“ a knihy „S.O.S.“ aneb skutečné příběhy ze života partne-

rů, rodičů a dětí a řešení jejich problémů. Cílem setkání je zajistit podporu 

v oblasti pozitivní vzájemné komunikace mezi učiteli a rodiči, podpora 

bezpečného klimatu ve třídách, ve školách v ORP Říčany. Nedílnou součástí 

setkání je mediace konkrétních problémů a hledání řešení mezi zaměstnan-

ci škol a veřejností – zejména rodiči. 

 POZVÁNKA pro učitele prvního stupně ZŠ, učitele MŠ, učitele AJ, 
vychovatele na interaktivní workshop Sylvie Dolákové Pohádka nás 
naučí…
Téma workshopu: Pohádka nás naučí nejen poslouchat a převyprávět text 
(rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), ale také nové 
tematicky zaměřené písničky, říkanky, pohybové i didaktické hry, pozná-
vat přírodu, procvičit si matematiku. Dále pohádka nabídne mnoho nápa-
dů na výtvarné a pracovní techniky k rozvoji jemné motoriky. Co budete 
umět po skončení semináře? Pomocí těchto aktivit budete schopni pokrýt 
výukové činnosti ve všech předmětech po dobu dvou až čtyř týdnů, ve dvou 
jazycích – češtině a angličtině – tedy maximální využití techniky CLIL.
Termín konání: 12. června od 9.00 do 15.00 hod., v prostorách MŠ 
a ZŠ Nemo, Říčany. Registrace nutná: map@ricany.cz
Semináře jsou zdarma a jsou pořádány v rámci projektu "ORP Říčany - 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0

47/0008643, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu 

České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

MAP Říčansko 
zve na přednášky
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

9. 6.  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

Program: 
17:00 – 22:00 táboráky a opékání buřtů

             17:00, 18:00, 19:00, 20:00 prohlídky pivovaru s bohatou degustací piva
       17:00 – 21:00 pletení svatojánských věnců

  21:30 mystická fireshow

Vše za doprovovodu bigbítové kapely, stánků s občerstvením a Velkopopovickým Kozlem. 

vstup zdarma www.kozel.cz

pivovarský park Velké Popovice   
22. června 2019

Svatojánská noc s Kozlem

040_Kozel akce VP_svatojanska noc.indd   4 15.5.2019   14:38:03

LOUŇOVICKÁ LETNÍ DIVADELNÍ AKTIVITA 2019
 AREÁL RESTAURACE U HENCŮ LOUŇOVICE

15.6.

22.6.

13.7.

20.7.

21.7.

3.8.

4.8.

10.8.

17.8.

24.8.

31.8.

7.9.

8.9.

sobota
18.30
sobota
17.00
sobota
17.00
sobota
19.00

neděle
17.30
sobota
19.00
neděle
17.00
sobota
17.00
sobota
19.00
sobota
17.00
sobota
19.00
sobota
16.00
neděle
19.00

Alelůja, svatá Nituš

Alenčiny rošády

Plavba na ostrov pokladů

Divotvorný hrnec

O princi z knížky

Rozmarný duch

Příhody žáka Nezbedy

Vojta a strašidla

Radúz a Mahulena

Pasáček vepřů

Otylka

Pták Ohnivák a liška Ryška

Poupata odkvétají v máji

DS Jirásek Nový Bydžov

DS Dipona Louňovice

Divadlo Inkognito Praha

DS Klicpera Chlumec n. C.

Dřevěné divadlo Nové Město

Lučanský divadelní spolek

Divadélko Kůzle Kutná Hora

Divadlo ELF Praha

Horní Počernice

Bářino toulavé divadlo

LOS Libošovice

ZUŠ Velké Popovice

DS Náplavka Lysá n. L.

Za  nanční podpory a mediální pomoci

www.dipona.eu

           s. r. o.
dřevoobráběcí stroje

Galavečer
amatérského boxu

15. června 2019
5. ročník Ondřejovské rukavice

od 19 hodin
SKC ONDŘEJOV

Sponzoři:

HLEDÁME UČITELE - KOLEGY
pro 1. i 2. stupeň 

Předpokládaný nástup na pozici 
je dle dohody. 

Své životopisy zasílejte na email: 
reditelka@zsondrejov.cz

Více informací na tel. čísle 733 642 140

• Jste nápadití a tvořiví ve výuce?

• Hledáte zajímavou příležitost 
 pro svůj profesní rozvoj?

• Baví vás práce s dětmi, 
 které se chtějí vzdělávat?

       ..... pak jste to právě Vy!
   

Základní škola 
bratří Fričů Ondřejov

HVĚZDY SE MĚNÍ NAD HVĚZDÁRNOU...
... a i my se měníme v novou, moderní školu, 

pro kterou 

KUBÁNSKÉ
LÉTO

aquapalace.cz

Kulturní a komunitní centrum 
v Mukařově zve 13. června od 18 hod. 

v rámci pravidelného cyklu Křeslo 
pro hosta na setkání s Theodorem 
Pištěkem. Nenechte si ujít zajímavé 

povídání slavného malíře, kostýmního 
výtvarníka a scénografa, který získal 

Oscara i Českého lva.
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Pracuj v pivovaru! Kozel Olda 
hledá nové parťáky do výroby

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

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

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

Volejte na tel. 724 617 017

017_VPK inzerat_nabor do pivovaru_190x128.indd   1 6.3.2019   14:40:36

Několikrát během roku v zahradnictví 
pořádáme Dny otevřených dveří, spojené 
většinou s výstavami našich produktů a 
zvýhodněnými cenami. Zájemci si v tyto dny 
mohou prohlédnout nejen naše zázemí, ale 
také se seznámit s principem závlahových 
systémů nebo vidět v činnos�  sázecí stroje...

* Naleznete nás také na farmářských trzích           
v Praze a okolí!

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

Otevírací doba: 
jarní (březen-červen) a podzimní (září-listopad) 

Po-Pá 9-17 h, So 9-12 h
letní (červenec-srpen) a zimní (prosinec-únor)

Po-Pá 9-16 h
Tel.: 736 630 111

www.zahradnictvi-jandl.cz

Jsme ryze česká zahradnická  rma a důraz  
klademe na vlastní výpěstky z našich skleníků 
v Dobrém Poli poblíž Kouřimi. 
V této produkci se zaměřujeme především 
na balkónové a záhonové kvě� ny, letničky                
i dvouletky, trvalky, koření, aroma� cké 
bylinky a také sadbu plodové, košťálové            
a listové zeleniny; vše v širokém sor� mentu                         
a odpovídající kvalitě. 
Zakoupíte však u nás také drobné ovoce,       
jahodníky či substráty, hnojiva, produkty na 
ochranu rostlin atd.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  13. - 16. 6. 2019
VÝPRODEJ LETNIČEK A BALKÓNOVÝCH KVĚTIN

ADMINISTRÁTOR/KA FAKTUR a ÚČETNÍ 
FINANČNÍ SPECIALISTA/KA 
HLAVNÍ ÚČETNÍ
Nabízíme jedinečnou příležitost pro všechny, kteří mají rádi systematickou práci 
s dokumenty, orientují se v účetnictví a mají chuť učit se nové věci.
Jste čerstvý absolvent a nemáte práci? Vše Vás naučíme a zaškolíme.

Rosteme, 
buďte u toho!

Společnost VWR International 
se sídlem ve Stříbrné Skalici 

je globálním dodavatel produktů 
pro laboratoře s celosvětovým 

obratem přes 4,5 miliardy USD. 
Do nově  vzniklého oddělení 

poskytujícího podporu v oblasti 
financí hledáme nové kolegy 

a kolegyně.
Oslovila Vás naše nabídka? Pošlete nám Váš životopis na e-mailovou adresu  
prace.cz@vwr.com. Další nabídky zaměstnání najdete na http://cz.vwr.com.

Také jste se těšili, až se konečně udělá hezky 
a začne grilovací sezóna? A už je to tady! 
Nablýskejte grily, připravte si obracečky 
a přijďte si k nám pro kvalitní české maso, 
které na vaše přání předem naložíme, aby 
bylo krásně křehké. 

Na gril si můžete hodit například naši krko-
vičku – to je klasika. Když  ji budete nakládat 
sami, nepřehánějte to s kořením, aby vynikla 
chuť masa. Naše maso je vždy čerstvé, lahodné 
a voňavé, takže ho nemusíte „topit“ v marinádě. 
Pochutnat si můžete i na plochých vepřových 
žebírkách, která si porcujeme sami a můžete 
se spolehnout, že na nich zůstane hodně masa. 
Dále doporučujeme kvalitní hovězí maso (nejlé-
pe z krku ), které vám na přání nahrubo namele-

Ugrilujte si ten nejlepší burger
me, abyste si mohli připravit skvělé burgry. 
V případě zájmu vám připravíme selátko, kýtu, 

krůtu nebo krocana na rožnění. Maso je nalože-
né, takže pečení netrvá dlouho a vaši hosté ne-
musejí okusovat okrasné keře na zahradě.

Grilování a letní ohníčky by se neobešly bez jem-
ných grilovacích klobás (nejoblíbenější jsou bílé 
Bavorské) a poctivých buřtíků. Pro naše milé 
zákazníky máme připraveny steaky z mladých 
býčků z českých chovů.  Vyzkoušejte i vyzrálé 
„stařené“ maso, které je křehké a má jedinečnou 
chuť. V případě zájmu zavolejte a speciální stea-
ky si objednejte. Těšíme se na vás !

V našem řeznictví si můžete koupit i české 
kuřecí maso a různé druhy krůtího masa. 
 

MNICHOVICKÉ ŘEZNICTVÍ, 
Petr Medřický, 

Masarykovo náměstí 31, Mnichovice, 
tel.: 731 005 726 

Otevřeno: PO 7.30 až 13.00 
ÚT-PÁ 7.30-17.00, SO 7.30-12.00 
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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 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

BALUSTRÁDY SIBŘINA

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

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.

Topná sezóna letos trvala velice dlouho. Nyní je už 
definitivně u konce, a nastal ideální čas na kontrolu kotlů, 
kamen, krbů a komínů.  Pokud jste zjistili nějaké závady 
a chcete se pustit do rekonstrukce, neváhejte a navštivte 
naši prodejnu NOVÝ KOMÍN v Čerčanech, kde najdete 
kompletní sortiment pro vložkování komínů, montáž 
kouřovodů, stavbu třívrstvých kovových a tvárnicových 
komínových těles nebo opravy nadstřešních částí komínů. 
V naší „speciálce“  nebo v e-shopu seženete skutečně vše. 
Výrobky máme přímo na skladě, takže si je můžete rovnou 
odvést a navíc vám ochotně poradíme. V případě zájmu 
zajistíme i dopravu.  

KOMÍNOVÉ SESTAVY
KOMÍNOVÉ DÍLY
NEREZOVÉ VLOŽKY PEVNÉ 
NEREZOVÉ VLOŽKY OHEBNÉ
NEREZOVĚ NÁSTAVCE
KOUŘOVODY
TĚSNÍCÍ ŠŇŮRY
REGULÁTORY TAHU
KRBOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
KRBOVÉ MŘÍŽKY
KOMINICKÉ NÁŘADÍ
PROSTUPY HOŘLAVÝMI KONSTRUKCEMI
PODPALOVAČE PE-PO
TMELY, LEPIDLA A SILIKONY

Na co si dát POZOR!
Často se setkáváme se situací, že „kominíci či montážní firmy“ dají 
zákazníkovi lákavou, i o několik tisíc nižší cenovou nabídku, než je 
obvyklé. Tato nabídka se ale postupem času ukáže jako nepříliš vý-
hodná! Zákazník totiž po nějakém čase zjistí, že vlastně není kudy 
vybrat saze z komína (není osazena tvarovka čistící díl), mohou se 
objevit mokré mapy na zdech či prosakující dehet (protože není osa-
zena kondenzátní jímka a vše se vsakuje do zdí). Vrcholem pak může 
být neosazení tvarovky připojení (T-kusu) a napojení např. ohebné 
vložky přímo na spotřebič. Vyskytují se i případy, kdy chybějí nerezo-
vé nýty (protože i ty něco stojí) a vložky jsou do sebe pouze zasunuty  
a ne pevně spojeny. Montážní firma by měla být schopna doložit cer-
tifikaci u použitého zboží, u kterého to normy vyžadují. Vyhnete se 
tak riziku, že díly byly vyrobeny neodborně někde v „garáži“.

Kde nás najdete: NOVÝ KOMÍN s. r. o., 
Nádražní 19, Čerčany, e-mail: info@novykomin.cz, 

www.novykomin.cz
 Otevírací doba: PO-PÁ 8-16 hod.

 
Technické dotazy a montáže: 720 137 654, 

obchodní oddělení: 605 862 283, 
sklad: 605 916  275.

Ideální čas 
na opravy komínů

Využijte naše

 LETNÍ SLEVY 
až 34 %

Doprava u objednávek nad 10 000 Kč ZDARMA po 
celé ČR. Veškeré zboží si také můžete koupit v našem 
přehledném e-shopu na www.novykomin.cz

Kamenný koberec 
zvládnete položit sami
Dodáme vše potřebné 
a poradíme jak na to
Potřebujete opravit terasu, chodníček kolem domu či upravit 
okolí bazénu? Zvolte jednoduché a rychlé řešení – kamenný 
koberec. Stačí zajít do prodejny v Říčanech, kde vám dodají vše 
potřebné a poradí jak na to. Vybrat si můžete z několika odstínů 
a vše je na skladě, takže si materiál můžete rovnou odvést 
a pustit se do práce. Již druhý den je povrch pochozí.
Nevíte si rady co se starým nebo vydroleným betonem?
Pokud máte kolem domu nebo chaty  klasické betonové plochy,  je ideální 
povrch renovovat kamenným kobercem, bez nutnosti bourání a odvážení 
obrovského množství betonové suti a bez následné přípravy povrchu jako 
například pod zámkovou dlažbu. Jednoduše výtluky vyplňte směsí kamen-
ného koberce a nakonec naneste finální sjednocující vrstvu!
Výhody a vlastnosti kamenného koberce
Obrovskou výhodou povrchu je, že je vodopropustný – voda proteče přes 
materiál na beton, na kterém je položen a po betonu odteče vyspádova-
ným směrem. V zimě, pokud voda zamrzne, materiál neodmrzá a netrhá 
se, protože je pórovitý a led se má kam rozpínat. Další výhodou je, že ne-
klouže, má celistvý povrch – beze spár, je mrazuvzdorný a má vynikající 
trvanlivost.
TEL.: 731 001 200 VZORNÍK 2016

VERDE ALPI BOTTICINO MARRONE
MAGANO

BIANCO
CARRARA

MARONE
MAGONE

GIALLO SIENA

ROSSO VERONA

Černokostelecká 65/13
Říčany u Prahy

Jablůnka 130
Jablůnka

Moravanská 263/87
Brno

GRIGIO
 CARNICO

ROSA CORALLO GRIGIO
OCCHIALINO
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PLOVOUCÍ VINYLOVÉ PODLAHY SKLADEM
Tak snadnou instalaci zvládne každý

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

PRO FIRMY 
Kompletní nabídka podlahovych krytin a dveří 

za VELKOOBCHODNÍ CENY

Dřevěné podlahy nakupujte od nás 
od přímého dovozce – UŠETŘÍTE
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Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, 
a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených 
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

Nejlepší nabídka fi nancování 
se ŠKODA Financial Services

Se značkovým fi nancováním 
povinné ručení za 1 000 Kč/rok

Prodejci certifi kováni 
ŠKODA AUTO

Roční vozy Bonus při výkupu
Vašeho stávajícího vozu

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

ŠKODA PLUS
   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
    NA PLUSY

Servis AUTO OPAT s.r.o.
Komerční 467, 251 51 Nupaky
Tel.: 240 200 730
www.autoopat.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Untitled-180   1 17.5.2019   12:13:08

Tel.: 323 640 660
        602 236 893

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice

– pletivo pozink potažené PVC
– pletivo pozink
– plotové sloupky a vzpěry (PVC)
– vrtání děr pro sloupky a betonování

– montáž pletiva
– vjezdová vrata a vrátka
– betonové podezdívky
– různé plotové doplňky

VYROBÍME JAKOUKOLIV VÝŠKU A DÉLKU

ZDARMA ODVEZEME JAKÝKOLIV ŽELEZNÝ ŠROT
www.ploty-tichovsky.cz

www.oploceni-ploty-pletivo.cz

U konto a U konto BUSINESS

Kampaň probíhá v období od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji 
předčasně ukončit. • Podmínky získání odměn pro produkty U konto, U konto pro mladé, U konto TANDEM, U konto 
PREMIUM: Klient získává měsíční odměnu 100 Kč v případě alespoň jedné úhrady kartou zapojenou do založeného U konta 
a jedné odchozí elektronické platby provedené přes aplikaci Smart Banking ze založeného U konta v kalendářním měsíci, 
ve kterém byla splněna podmínka kreditního obratu pro vedení konta zdarma. Podmínkou pro vyplacení odměny 500 Kč je 
podepsání formuláře Žádost o změnu banky a kladné dokončení procesu Mobility, jehož součástí bude převedení alespoň 
jednoho trvalého příkazu nebo inkasa. • Podmínky získání odměn pro produkt U konto BUSINESS: Klient získává měsíční 
odměnu 100 Kč v případě dvou odchozích úhrad zadaných prostřednictvím internetového bankovnictví v kalendářním 
měsíci. Podmínkou pro vyplacení odměny 500 Kč je nastavení a realizace jednoho trvalého příkazu. • Detailní podmínky 
Kampaně nebo informace o jakékoliv změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/ukonto_kampan. • Toto 
sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Otevřete si osobní nebo podnikatelský účet 
a získejte každý měsíc 100 Kč.

Dobrá zpráva 
mi vždy zlepší den.

UniCredit Bank Expres 
v Říčanech, Olivova 9
po–čt 9.00–17.00 hod., 
pá 9.00–16.00 hod.
www.unicreditbank.cz

NAVÍC
500 Kč
PŘI ZMĚNĚ 

BANKYNa co se těšit?
• 25 dní dovolené a další  

dny volna navíc
•	Rozmanité	benefity	–	sami	si	 
zvolíte,	na	co	Vám	přispějeme

•	Měsíční	bonus	na	zapracování	 
prvních	6	měsíců

 

Pozice kočičího modela  
je obsazena.. a co takový  
Osobní bankéř?

Chcete	se	dozvědět	více?	Najděte	si	práci,	která
Vás	bude	bavit,	na	www.moneta.cz/kariera
nebo nám napište na kariera@moneta.cz

NAMÍSTO	TAPET	
UMĚLECKOU	MALBU	
NA	ZEĎ	
Váš	byt,	restauraci,	kavárnu,	
obchod,	sportovní	i	rodinné	
centrum	–	interier	či	exterier	
ozdobím	originálním	
obrazem	na	jakékoliv	přání.
Ing.	Arch.	V.	Třebická	Tomanová	
T:	774	701	000	
E:	prostenika@gmail.com							

www.facebook.com/
malbyinteriery

Říčany přijme
 

RECEPČNÍ
Práce je také vhodná jako 

přivýdělek k důchodu,
služby krátký / dlouhý týden.

Kontakt:
tel. 602 627 741 

personal@olivovna.cz
www.olivovna.cz

Květinářství SPIRIT ZB Říčany
KVĚTINY • DÁRKY • DEKORACE • SVATEBNÍ VAZBY 

Originální dárkové balíčky a dekorace vám připravíme na míru.

Černokostelecká 536, Říčany. PO-PÁ 9-17.30, SO 9-12, 
tel.: 777 365 701, www.zdenkabudinova.cz, sledujte náš Facebook
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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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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

kamenictvijordan@seznam.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

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

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

BETONÁRNA  
KOZOJEDY

VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem
s dosahem 30 m

Tel.: 602 260 059

Hledá mladého člověka na brigádu (při škole či mateřské 
dovolené) – práce s plotrem a menší administra� va. 
Společnost se zabývá dopravním značením a malými 
dopravními stavbami.
Náplň práce: obsluha plotru, skládání výkresů, práce v corelu, 
administra� va. Dle časových možnos�  a potřeby ca 20 h/týdně. 
Požadavky: Základní znalos�  ovládání PC
Nabízíme: 130-150 Kč/hod
Místo: Říčany
Bc. Tadeáš Müller, tel.: 739 087 248 email: muller@3kznacky.cz

www.3kznacky.cz

Společnost 3K značky s.r.o.
Hledá člověka po škole na HPP na pozici vedoucího 
realizačního týmu dopravního značení. Společnost se zabývá 
dopravním značením a malými dopravními stavbami. 
Náplň práce: komplexní realizace zakázek 
(zpracování nabídky, příprava, realizace vč. řízení dělníků, 
vyměření situace a vedení akce, předání stavby). 
Požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření. Praxe 
v oboru výhodou. ŘP skupiny B.
Nabízíme na začátek: telefon, auto (po zkušební době). 
Nástupní plat: 35 000 – 40 000 Kč.      Místo: Říčany
Bc. Tadeáš Müller, tel.: 739 087 248 email: muller@3kznacky.cz

www.3kznacky.cz

Společnost 3K značky s.r.o.

            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.

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

 Výkopy základů a přípojek
   pro rodinné domy.
 Jámy pro bazény, retenční

   nádrže a jímky.
 Úpravy terénu.
 Demolice.

Tel.: 608 045 083
E-mail: breta1990@seznam.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
sklad: Oleška u Kostelce n. Č. lesy

doprava na objednání

tel.: 724 736 505
e-mail: info@palivovedrevo-veronika.cz
www.palivovedrevo-veronika.cz

UBYTOVÁNÍ
NA VYŽLOVCE

PRO JEDNOTLIVCE

ZDARMA

ZA PLACENOU 
VÝPOMOC 

PŘI ÚKLIDU

tel.  739 051 993
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ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
           733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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

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

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

Pelety ⌀ 6 mmINSTALKLUB
Tel.: 603 525 617
Email: many74@seznam.cz
www.instalklub.praha-cz.com

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

INSTALKLUB
Tel.: 603 525 617
Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

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

 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

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

tel.: 603 329 940

 
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

Hledáme skladníky
pracoviště v Jesenici u Prahy
Pracovní náplň: samostatná práce ve skladu, kontrola zboží, 
nakládka a vykládka zboží
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, spolehlivost, přesnost,čas. 
flexibilitu (směny), trestní bezúhonnost, zkoušky VZV výhoda
Nabízíme: perspektivní zaměstnání ve stabilní společnosti, 
samostatnou a odpovědnou práci, velmi dobré finanční 
ohodnocení, přátelský kolektiv a příjemné pracovní prostředí, 
stravenky v hodnotě 110,- Kč a další firemní benefity.
Nástup: dle dohody
Kontakt: T. Kalašová / tereza.kalasova@peri.cz / 731 422 912

BEDNĚNÍ – LEŠENÍ 
INŽENÝRING – BETONÁŘSKÉ DESKY

www.peri.cz

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

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

PLETIVO   I   PANELY   I   BRÁNY   I   BRANKY

-10 %www.oploce
ni.c

z

SLEVOVÝ KUPÓN
30. 9. 2019

PŘIJMEME ŘIDIČE sk. B
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

Servis   Opravy
Žaluzie Sítě pro�  hmyzu

Dodávka a montáž oken,
dveří (plast, dřevo, hliník)

Servis a opravy oken, dveří

Sítě pro�  hmyzu
Dodávka a montáž 
markýz / rolet / žaluzií

tel.: 776 608 738
www.sosokna.cz

Olivova dětská léčebna 
v Říčanech,  přijme údržbáře.  

Kontakt: Olga Trnková, 
personální oddělení, Tel.: +420 

323 619 189, 602 627 741, 
e-mail: personal@olivovna.cz

Přijmeme	IHNED	
pracovnice	do	čistírny	oděvů.	
Vhodné	i	pro	matky	s	dětmi	
–	lze	zkrácený	úvazek	4	až	6	h.	
Výhodné	mzdové	ohodnocení.
Volejte:	603	415	689	
																604	236	953

www.budkazahrady.cz

Betonárka Mukařov přijme 
řidiče sk. C  na HPP, ale lze

 i jen brigádně na několik dní 
v týdnu. Pište na:

 obchod@betonmuk.cz, 
tel.: 602 889 359

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



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

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
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 | tel.: 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz

Kombinovaná spotřeba 4,6–7,2 l/100 km, emise CO2 121–164 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá 
zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka 
platí pro skladová vozidla do vyčerpání zásob. Limitovaná akce kombi za cenu hatchbacku platí pouze pro 
specifickou verzi 1.4 95 k Italia. Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců Fiat. 
Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.

Nechte se hýčkat
Sedan již od 289 900 Kč

a Kombi za cenu krátké verze

I T A L I A

I T A L I A

od 309 900 Kč

od 309 900 Kč
od 289 900 Kč

www.fiat.cz
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