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Rozhovor s herečkou 
Janou Janěkovou ml. 
najdete na straně 4. 
Na snímku s manželem 
Igorem Chmelou 
ve hře 3 verze života.

Hudební festival 
Modletické zvonění 
31. srpna

Nenechte si 
ujít závody 
dračích lodí 
Půlnoční drak. 
Více info na 
str. 8. 

Hudební festival 
BROD 1995 se koná 
17. srpna 
v Českém Brodě. 
Vystoupí na něm 
například Michal 
Prokop. Info na 
WWW.BROD1995.CZ 



ZAPRAZI.EU | 32 | ZAPRAZI.EU

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

TIRÁŽ
ZÁPRAŽÍ, 
časopis pro obyvatele kraje 
jihovýchodně za Prahou
Číslo 7-8/2019, 
vychází 1. 7. 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

ÚVODNÍK

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

fotky. Rádi přivítáme vaše tipy na různé události.

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

NOVÝ FIAT 500X.
ZAŽIJTE BUDOUCNOST. JIŽ DNES.

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

N O V Á

Objevte všechny jeho výhody již od 349 900 Kč.

LBFI_190248_FCA_sell_out_500X_CZ_Dealer_297x210.indd   1 09.04.19   11:06

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

    VÝHODNÉ CENY FILTRŮ 
PEVNÝCH ČÁSTIC

ŠKODA Economy DPF

 již od 12 900 Kč
Uvedená cena je doporučená maloobchodní cena ŠKODA AUTO a.s. včetně DPH platná do odvolání, nebo do vyprodání zásob.
Cena neobsahuje montáž. Uvedená cena je platná při vrácení původního DPF fi ltru. Kompatibilitu DPF fi ltru vždy konzultujte se svým autorizovaným partnerem ŠKODA.

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

Hledáte řešení nefunkčního nebo zcela odstraněného fi ltru pevných částic?

Šetřete fi nance i své zdraví a pořiďte si kvalitní a spolehlivě fungující ŠKODA Originální fi ltr pevných částic. Pokud vlastníte vůz starší 4 let, 
můžete využít akční nabídky ŠKODA Economy DPF fi ltrů, které refl ektují zůstatkovou hodnotu vašeho vozidla. Navštivte náš autorizovaný 
servis ŠKODA, pomůžeme vám najít efektivní řešení. 

Pouze správná funkce fi ltru pevných částic zaručí: 

 bezvadný chod motoru  nižší spotřebu paliva
 menší opotřebení dalších součástí motoru  další roky bezstarostného provozu vozidla

 
ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

Untitled-215   1 25.6.2019   8:42:23

Letní prázdniny začínají a děti se mohou setkat  s nehodou, zraněním, 
nebezpečnou osobou či jinou situací, kdy budou potřebovat pomoci 
od složek Integrovaného záchranného systému. Aby se v krizové situ-
aci uměly správně zachovat, uskutečnil se v Říčanech na Masarykově 
náměstí  druhý ročník akce Den záchranářů. 
Děti  sledovaly  např. zásah proti nebezpečnému pachateli, zadržení osoby 
za použití donucovacích prostředků, poskytnutí první pomoci a záchranu 
osob. Dále si prohlédly  hasičskou výzbroj a techniku, viděly stříhání vozi-
dla a praktickou ukázku slanění osob z výškové plošiny.  V neposlední řadě 
pak mohly obdivovat práci záchranářských psů. Pro nejmenší účastníky 
byla připravena ukázka první pomoci s pohádkovými postavami oslíkem,  
Shrekem a Fionou. 
Akci pořádala Cesta integrace, o.p.s. za významné spolupráce města Ří-
čany,  Městské policie Říčany, Sboru dobrovolných hasičů Říčany, Hasič-
ského záchranného sboru Říčany, Asociace dobrovolných záchranářů, Fa-
kulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Policie ČR, BESIP týmu, Celní 
správy ČR, K9 Rescue, Chytré péče, MAS Říčansko, Zdravotní pojišťovny 
Ministerstva vnitra ČR a pekařství Frydrych. Všem patří velký dík. 
Za Cestu integrace Petra Nyklová, Tereza Zajíčková

Říčanský Den záchranářů 
navštívilo přes 2000 dětíMilí čtenáři,

léto je tady a je doslova nabité akcemi. Jednou z nich je českobrodský festival 

BROD 1995. V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž, a kdo správně zodpo-

věděl soutěžní otázku (Malý festival velkých rozměrů), měl šanci získat dvě 

volné vstupenky. Letos je od nás obdrží paní Barbora Ž. – gratulujeme!

Přejeme vám pohodové léto plné zážitků, přívětivé počasí a nezapomeňte 

– další číslo vašeho regionálního časopisu Zápraží vyjde již 1. září.

Krásné léto přeje Zápraží
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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

ENVERO je nezisková organizace zaměřená na praktickou 
podporu lidem, kteří jsou z důvodu zdravotního nebo 
sociálního handicapu ohroženi na trhu práce. 
Nově do našich programů zařazujeme i  jedince pečující o osobu blízkou. 
Jde o velmi početnou a opomíjenou skupinu, která nemá na trhu práce žád-
né zvýhodnění. Tito lidé mají po ukončení péče o své blízké problémy najít 
zaměstnání, protože museli dát výpověď a ztratili kontakt s aktuálním dě-
ním na pracovním trhu. Někdy by přitom stačilo jen uzpůsobení pracovní 
doby či forma zkráceného pracovního úvazku.
V rámci programů si osoby s různou mírou sociálního nebo zdravotního 
zatížení mohly v naší rukodělné dílně vyzkoušet, jak zvládají pravidelný 
režim, plnění úkolů, respektování autorit, zodpovědnost za svou práci  
a ochotu učit se. V dílně vytvářely testovací výrobky různého charakteru 
– od papírových obálek, výrobků ze dřeva až po stříhání látek a šití.  V mi-
nulém roce jsme takto podpořili 12 osob.
V našich programech přibývají mladí lidé se zdravotním postižením, kteří 
ještě nikdy nepracovali. Zjistili jsme, že často mají oni i jejich rodiče nere-
álná očekávání o budoucím pracovním zařazení. Snažíme se na tento nový 
jev reagovat a oslovili jsme ke spolupráci odborníky z oblasti personalis-
tiky a koučinku. Mohou pro účastníky programů vytvořit pracovní profil 
– doporučí  jakou činnost zvládnou vykonávat. Důležitá je také poptávka 
na pracovním trhu a je důležité na ni reagovat už při výběru vzdělávání. 

Pomáháme handicapovaným 
lidem uspět na trhu práce

Další programy otevíráme v Říčanech od poloviny léta 2019 
a zájemci se již mohou hlásit.

Bližší informace naleznete na www.envero.cz 
a envero@envero.cz 

Motivační a aktivizační program pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním a osoby pečující o jinou závislou osobu 

v suburbánních oblastech MAS Říčansko

Domov pro seniory Blaník v Mnichovicích připravuje pro své klienty zají-
mavé programy, mezi něž patří i besedy. Velký úspěch měla například ná-
vštěva paní Aleny. Této dámě je 84 let, čtyřicet let pracovala jako letuška  
u ČSA a procestovala téměř celý svět. „Před začátkem besedy jsem měla 
velkou trému,“ svěřila nám paní Alena. „Obávala jsem se, že mé vzpo-
mínky nebudou zajímavé a pro jistotu jsem si připravila spoustu suvenýrů  
z cest. Nakonec vše dobře dopadlo a posluchače bavilo dokonce i mé vyprá-
vění o meteorologii.“
Domov pro seniory Blaník navštěvuje také  také spousta dětí. Jsou to dětičky 

z mateřské školy Mnichovice, žáci ze základní školy TGM Mnichovice  

a z Montessori školy Mozaika. Za tato krásná setkávání jsme společně 

získali ocenění – značku meziGENERAČNĚ. Dovolte mi, abych touto 

cestou ze srdce poděkoval všem, kteří si najdou pro setkání s našimi klienty 

čas a přijdou je potěšit. Pro naše klienty je to obrovsky důležité! Děkuji všem 

dobrovolníkům, dětem ze zmíněných škol a jejich učitelům.  Těšíme se na 

další setkávání! 

V Národním divadle to možné 
nebylo?
Národní divadlo je velká instituce  
s mnoha lidmi a řídí se svými pravi-
dly. Tam není prostor, aby si každý 
určoval, co chce hrát a s kým. A je to 
tak v pořádku, jinak by to fungovat 
nemohlo, ale mně už to přestalo na-
plňovat. Po vlastním divadle jsem 
toužila dlouho, věřila jsem, že se 
dají dělat dobré hry, které jsou di-
vácky atraktivní, ale zároveň mají 
nějaký přesah. Spousta divadel 
dnes hraje líbivé texty. Chápu to, 
musí přilákat diváky, bez kterých 
se žádné divadlo neuživí, ale podle 
mého to je až moc bulvár.
Jak vás napadlo spojit se 
s Prachařovými?
S Davidem a Lindou jsme přáte-
lé už dlouho a sedneme si po lid-
ské stránce, i po té herecké. Jsem 
moc ráda, že nám to stále funguje,  
a pokud vznikne problém, dokáže-
me si všechno hned vyříkat, vyčis-
tit vzduch. Skvěle se doplňujeme  
i povahami – Igor a David jsou klid-
ní, rozvážní a já s Lindou jsme… 
rychlejší a temperamentnější.  
K Divadlu Verze neodmyslitelně 
patří i režisér Thomas Zielinský, 
což je také náš dobrý kamarád.
Daří se vám vybírat dobré tituly 
a vaše hry mají úspěch. Kdo roz-
hoduje, co se bude zkoušet?
Všichni. Hodně diskutujeme, i vel-
mi vášnivě, ale vždy to je pro dob-
ro věci. Nejde o nějaké nepříjemné 
hádky, urážení.  
Hrajete ráda s vlastním mužem?
No jasně. To bychom si to divadlo 
nezakládali. On má tedy takové 
režijní tendence, které mému egu 
nedělají dobře. Někdy se pěkně do-
hadujeme, ale nás to baví. A jsme 
rádi, že máme možnost být spolu, 

protože Igor je pracovně velmi vy-
tížený. To naše společné hraní si 
užíváme. Pokud se tedy dá mluvit 
o „užívání“, když tři hodiny stojíme 
v koloně na D1 na cestě za předsta-
vením. 
Igor Chmela je známý svým 
specifickým smyslem 
pro humor. 
Rozesměje vás?
Igor vystupuje v 
televizi jako ba-
vič, ale povahou 
je vlastně intro-
vert. Má velmi 
zvláštní druh hu-
moru a lidé dost čas-
to nevědí, jestli si dělá 
legraci nebo to myslí vážně. Já 
už jsem zvyklá, ale přesto mě někdy 
nachytá. Myslím si, že humor je ve 
vztahu velmi důležitý a my ho na-
štěstí máme dostatek. Jsme spolu 
14 let a furt dobrý.
Máte tři děti – starší Aničku 
a dvojčata Toníka a Elu. Sleduje-
te u nich herecké sklony?
Obávám se, že Elu herectví táhne. 
Chodí do divadelního studia a vel-
mi ji to baví.  Překvapil i syn, který 
zprvu neměl zájem, ale když viděl 
nadšenou sestru, tak začal chodit 
také. Ale on nás uklidňuje, že jde  
o pouhou zábavu a že jeho přá-
ní stát se veterinářem stále trvá. 
Necháváme děti, aby se rozhodly 
samy, co je baví a co chtějí dělat.  
Z vlastní zkušenosti vím, že když 
dítěti něco zakážete, stejně si  
k tomu dojde. 
Vaše maminka vás nikam 
nesměrovala?
Neměla šanci. Já jsem byla dost tvr-
dohlavé, svérázné dítě a již v první 
třídě jsem rodičům oznámila, že 
budu herečkou. Také si pamatuji, 

že jsem se už od de-
seti let toužila stát 
dospělou. Nebavi-
lo mě být dítětem. 

Plánovala jsem, jak 
v osmnácti odejdu  

a kreslila si plánky 
svého budoucího bytu.  

A v osmnácti jsem skutečně odešla, 
ačkoliv mám rodiče i sestry velmi 
ráda. A byla to drsná škola života. 
Naši mi sdělili, že když chci svobo-
du, musím se o sebe postarat sama 
a že mi bydlení platit nebudou.  
Dostávala jsem tisícovku na měsíc  
a zbytek si vydělávala po brigá-
dách. Ale stálo mi to za to! Nedo-
kážu pochopit, jak mnoho mladých 
lidí zůstává v „mamahotelech“. 
A geny se nezapřou. Naše Ela nám 
také oznámila, že už se těší, jak si 
bude žít po svém.
Byla jste také dost zvídavé dítě. 
Dokonce jste zjistila, že váš otec 
není vaším biologickým rodičem, 
ale že jste osvojená…
To bylo velice zajímavé, protože 
jsem vždy nějak podvědomě tu-
šila, že něco není v pořádku. A 
pak jsem objevila osvojitelsku lis-
tinu a zjistila, že mým otcem byl 
Petr Svojtka. To mi bylo dvanáct 
let. Nikomu jsem o tom neřekla.  
V encyklopedii jsem si našla, že je 
to herec Národního divadla. Když 
jsem byla v prváku na gymnáziu, 

jela jsem tajně místo školy stopem 
z Brna, kde jsme bydleli, do Prahy 
do Národního. Tam jsem řekla, že 
chci mluvit s Petrem Svojtkou, ale 
vrátný mi oznámil, že už je deset let 
mrtvý. To pro mne byl šok a o ro-
dinnou historii jsem se přestala za-
jímat. Maminka mi vše oznámila, 
když mi bylo šestnáct a byla úplně 
šokována, že už to tak dlouho vím. 
Novinkou pro mě bylo, že mám dva 
bráchy. Seznámila nás spolu a oka-
mžitě nastalo totální souznění. Do-
dnes spolu máme výjimečný vztah.
Nezlobila jste se na rodiče, že 
vám to neřekli?
Ne. Chtěli pro mě to nejlepší. Ale 
asi bych všem rodičům doporučila, 
aby svým dětem říkali pravdu hned.
U žen se neprozrazuje věk, ale 
u vás můžeme, protože vypadáte 
skvěle – je vám 41 let. Cítila jste 
nějakou změnu po čtyřicítce?
To si pište, že pociťuji změny, když 
se dívám do zrcadla…  Ale zatím to 
jde a nemá cenu se tím nějak trápit, 
i když pro nás ženy, a herečky ob-
zvlášť, to není jednoduché.  Raduji 
se z toho, že mám skvělou rodinu, 
zdravé děti a stále dost energie, 
protože mám ještě hodně plánů. 
Moc bych si třeba přála vlastní di-
vadelní budovu. Nyní jsme v proná-
jmu ve vršovickém divadle Mana. 
Je to tam prima, ale být ve vlastním, 
by bylo skvělé. 

Divadlo Verze založila před pěti lety Jana Janěková ml. společně 
se svým manželem Igorem Chmelou a kamarády Davidem 
Prachařem a Lindou Rybovou a Thomasem Zielinskim. Ačkoliv ji 
od toho spousta lidí odrazovala, divadlo je úspěšné. „Začátky ale 
nebyly vůbec jednoduché a finančně jsme to táhli jen tak tak,” 
říká Jana Janěková, která kvůli svému snu opustila i Národní 
divadlo, kde byla v angažmá osmnáct let. „Teď už je dobře 
a dokonce si můžeme dovolit zvát ke spolupráci i naše kamarády, 
kteří jsou nám milí a se kterými chceme hrát. Proto jsme to 
divadlo také zakládali, abychom měli svobodu.”

Humor je ve vztahu velmi důležitý 
a my ho naštěstí máme dostatek

Návštěva v Domově pro seniory 
Blaník v Mnichovicích

Paní Alena vystudovala SEŠ pro mezinárodní vztahy, v jejímž rámci si 

vyzkoušela i praxi v letovém provozu, což ji velmi bavilo. Protože dobře 

ovládala jazyky (ruský, anglický, 

německý, španělský i francouzský) 

začala pracovat jako letuška i po 

ukončení studia. Létala s doprav-

ními letadly Tupolev a Iljušin. 

Krizovou situaci zažila například 

v Bejrútu v roce 1983, kdy byl na 

letištiě směrován teroristický útok  

a vybuchl zde kamión naložený 

výbušninami. Kapitánovi letadla 

se tehdy podařilo díky rychlému 

rozhodnutí z ohroženého letiště 

odletět. „Byla to strašná situace, 

nemohli jsme komunikovat s věží, 

nevěděli jsme, co se děje. Naštěstí se nám podařilo vyváznout,“ vzpomíná 

paní Alena, která na své práci milovala, že musela být také tak trochu 

psychologem, aby zvládla uspokojit všechny požadavky cestujících 

a v případě potřeby je uklidnit, pomoci jim. „Ráda vzpomínám i na kolegi-

ální atmosféru, která panovala mezi jednotlivými aerolinkami. Samozřej-

mě byla jiná situace – létalo se méně a nemusela se dodržovat tak přísná 

bezpečnostní pravidla. Tenkrát byla běžná zpoždění i tři dny, dnes se spoj 

opozdí o dvacet minut a všichni se hroutí.“

Jana Janěková ml. hraje se svým 
mužem Igorem Chmelou v úspěšném 
představení Úča musí pryč

Připravuje se velká rekonstrukce Černokostelecké ulice, z důvodu 
havarijního stavu kanalizace pod povrchem. Ve středu 10. července 
2019 od 18 hodin v Kulturním centru Labuť představí veřejnosti 
projektanti ŘSD projekt předložený městu ke schválení.
Rekonstrukci plánuje ŘSD na více let. V prvním roce, pravděpodobně 
2020, by se mohl opravovat úsek od Olivovny po křižovatku u nemocni-
ce. V další sezóně by se opravil zbytek směrem na Prahu po Club Ballagio. 
Poslední etapa zahrnuje křížení s Říčanskou II/101 a rekonstrukci mostu. 
Práce by každý rok měly trvat přibližně 4 měsíce včetně letních prázdnin. 
Opravovaný úsek bude vždy zcela uzavřen, přístupy k nemovitostem i do 
okolních ulic budou zajištěny. Rekonstrukce bude probíhat v celé šíři vo-
zovky.

Plánuje se velká uzavírka 
Černokostelecké v Říčanech
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LETNÍ 
PERMANENTKA
SE VSTUPEM DO VODNÍHO SVĚTA

aquapalace.cz

f i t n e s s

07832 - 03389 Fiat Range Billboard 510x240__CZ_PRESS.indd   1 25.07.16   11:37

                                                      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

 

Letní výsadba na zahradách může pokračovat!

K dispozici je u nás v zahradnictví velký 
výběr trvalek, okrasných trav, keřů...

 Upozorňujeme na změnu otevírací doby 
po dobu letních prázdnin!

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  Louňovice u Mukařova 
(u silnice Kutnohorská, na první hrázi)

Letní otevírací doba (1. 7. - 2. 9.):  
Pondělí ZAVŘENO / ÚT-SO 9 až 17 h / NE 9 až 12 h

  Tel.: 606 494 939, 723 516 513

PRODEJ ŽIVÝCH KONZUMNÍCH RYB ZE SÁDEK 
- ryby pro skvělé letní grilování
(sortiment dle aktuální nabídky – pstruzi,  příp. kapři, jeseteři)

Začněme tím, že hudební festival Modletické 
zvonění už má pár let za sebou a letos do-
konce první kulatiny… 10leté výročí. To už je 
slušný důvod k oslavě. Jak ale vlastně vznikl 
nápad na tuto akci?
Před lety jsme se, my Modleťáci, podíleli na po-
řádání festivalu Folkový kvítek, který byl celo-
národní soutěží talentů v žánru folk a country. 
Chybělo tu středočeské postupové kolo, které 
jsme měli chuť uspořádat. Bohužel, do našeho 
regionálního klání se nikdo nepřihlásil. Nicmé-
ně nasmlouvaní hudebníci zahráli, a tak vznikla 
krásná tradice, která je pořádaná pod hlavičkou 
spolku Modletice sobě z.s.

Jak dobře si pamatujete na první 
ročník Modletického zvonění? 
Pamatuji si ho velmi dobře. Bylo 10. dubna 
2010. Termín byl brzký právě kvůli tomu, aby 
se stihlo středočeské postupové kolo, které se 
ale nakonec nekonalo. V noci ale poletoval sníh  
a celkově bylo ještě chladno. Skupina Semtex 
tehdy v nadsázce prohodila, že hrají poprvé na 
venkovním zimním festivalu. Naší největší hvěz-
dou byl tehdy Wabi Daněk, který pro nás namlu-
vil i rozhlasový spot. Ten se ještě jednou do Mod-
letic vrátil a opět rozezpíval celé nádvoří. Tohle 
se bohužel nikdy nezopakuje.

Modletické zvonění nabírá rok od roku na 
síle, nejen co se týká složení účinkujících. 
Nejinak tomu bude zřejmě i letos… Na koho 
se tedy diváci mohou těšit?
Na jedno odpoledne, po které festival trvá, toho 
máme, myslím, opravdu dost a nabídka je pes-
trá. Začíná se hned zostra, a to v 15 hodin, kdy 
zahraje oblíbená a generacemi prověřená sku-
pina Olympic. Nemá tedy cenu otálet s pozdním 
příchodem, protože tento jubilejní ročník bude 
opravdu výjimečný. Po bigbeatové legendě stane 
na pódiu legenda písničkářská – nezapomenu-
telný Jaroslav Samson Lenk, pak se svou kape-
lou vystoupí Aneta Langerová. 
Nemáme však připravenu jen hudbu, své mís-
to má i mluvené slovo, respektive zástupci  
stand-up comedy známí i z televizní obrazovky 
– Tigran Hovakimyan a Jiří Jakima. Večer pak 
bude patřit dvěma kapelám, kterými jsou Cross 
Country a Kapela pod altánem.

Nenechte si ujít 10. ročník 
MODLETICKÉHO ZVONĚNÍ 

Tak to je skutečně slušná porce zábavy.  
Z toho usuzuji, že festival je tedy určen pro 
všechny věkové kategorie?
Určitě, Modletické zvonění je pro všechny, pro-
to se taky nese vždy v duchu multižánrové akce. 
Pro děti je navíc připraven i doprovodný pro-
gram např. výtvarné dílničky či skákací hrad. 
Ještě bych chtěl upozornit na drobnou změnu 
oproti minulým ročníkům – vzhledem k omeze-
né kapacitě místa jsme museli letos přistoupit na 
předprodej vstupenek, který běží již od června.

Za to, že festival existuje a každým rokem slaví úspěch, patří poděkování 
nejen pořadatelům ze spolku Modletice sobě, ale také všem sponzorům. 

Jedním z nich je od počátku i modletická společnost SOPO, která podporuje 
i další místní aktivity a organizace. 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Dospělí 300 Kč, děti do 15 let 150 Kč, děti do 145 cm a důchodci nad 80 let zdarma

Rodinná vstupenka (2+2; 2+3) 600 Kč
Prodej vstupenek přes Ticketstream.cz

www. modleticesobe.cz
Více info: https://zvoneni.webnode.cz/ 

S druhou polovinou prázdnin a léta je již neodmyslitelně spjat jednodenní 
hudební multižánrový festival Modletické zvonění, pořádaný v areálu 
místního zámku. Stejně je tomu i letos; termín této akce připadl na 31. srpna. 
Byli jsme zvědaví na letošní plány, a tak jsme oslovili pořadatele festivalu, 
pana Jiřího Szalaie.

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

Obec Modletice
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Chcete zažít s kamarády nebo rodinou 
něco výjimečného? Máte rádi výzvy? 
V tom případě si zapište do kalendáře 
14. září. V ten den se totiž v Horní Cerekvi 
konají jedinečné závody dračích lodí 
nazvané Půlnoční drak. Jedna rozjížďka 
se uskuteční ve dne a druhá v noci za 
osvětlení velkých ohňů. Barevně osvětlena 
je i každá loď a celkový efekt je jedinečný. 
„Je to nádherný zážitek – ohně, světla, 
bubnování, fandění, adrenalin závodníků 
a na závěr velkolepý ohňostroj s hudbou. 
Kdo to zažil, chce jet znovu,“ říká 
s úsměvem pořadatel Miroslav Kříž.

Závodu se může zúčastnit každý. Stačí sestavit 
posádku 18 lidí, přitom v každém týmu musí být 
nejméně čtyři ženy. Posádku navíc tvoří kormi-
delník, kterého přidělí pořadatel a bubeník či bu-
benice, které v případě zájmu také „dodá“ pořa-
datel. Zkušenosti s pádlováním nejsou potřeba, 
protože jde především o zábavu.  Po registraci 
obdržíte všechny potřebné informace, včetně 
časů tréninků, během nichž se mohou posádky 
sehrát. Lodě zajišťuje pořadatel.
Kde se celá akce uskuteční?
V Horní Cerekvi v krásném areálu Zámeckého 
rybníka. Připraven je bohatý doprovodný pro-
gram – včetně skvělého občerstvení, skákací-
ho hradu pro děti a živé muziky. Vyvrcholením 
programu je velký ohňostroj s hudbou. Návštěv-
níci mohou závody sledovat také na venkovní 
celoplošné televizi, aby jim neunikly napínavé 
finiše. Přespání je možné ve stanovém městeč-
ku ve vlastním stanu.  Vstup do areálu i všechny 
atrakce jsou zdarma, platí se pouze registrace na 
závody.

Konají se závody dračích lodí v noci i někde 
jinde, nebo jste jedineční?
Co vím, tak se noční závody za světla ohňů ne-
pořádají nikde na světě. Půlnoční drak je zkrátka 
originální!
Připravili jste pro závodníky odměny?
Samozřejmě a díky sponzorům je opravdu na co 
se těšit. Odměnu získá každá posádka – ta ví-
tězná navíc obdrží nádherného kovového draka 
od mistra kováře. Drak je putovní, takže po roce 
prosíme vrátit. Kdo ho chce mít vystaveného 
déle, musí si ho příští rok vyhrát znovu.

Pozvání na Půlnočního draka

Dejte dohromady tým a zaregistrujte se 
již nyní, abyste si zajistili loď.
Registraci lze provést on-line 

na www.dragonboard.cz nebo 
na emailu: 93mk@seznam.cz

„Na Půlnočního draka se těším každý rok 
a určitě si tuto akci nenechám ujít“, říká 

veslař a skifař Václav Chalupa, který získal 
druhé místo na olympijských hrách 

v Barceloně v roce 1992.

Odpočívejte uprostřed přírody 
v Lesních lázních...

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

Tel.: 323 649 679   www.lesnilazne.cz

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

∞ Pobyty pro zdravá záda a odbourání stresu
∞ Wellness pobyty pro ženy

V pražském Divadle Broadway můžete opět od září tohoto roku 
navštívit muzikálovou komedii TRHÁK MUZIKÁL, který vznikl 
podle úspěšné filmové předlohy Trhák natočené v roce 1980. 
Původní filmová komedie osvědčeného a úspěšného autorského 
dua Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, s filmovou hudbou 
Vítězslava Hádla, pod režijním vedením Zdeňka Podskalského se 
během let stala filmovou klasikou, kultovním filmem. 

Skvělý tým je základ a k nápadu pak není daleko
„Na prkna Divadla Broadway se pak komedie dostala v podobě divadelní 
(muzikálové) adaptace v říjnu 2018,“ doplňuje informace PR manager To-
máš Kopecký. „K rozšíření naší muzikálové scény tady tak znovu přispěl 
Radek Balaš, významný český režisér, choreograf, scénárista, textař a au-
tor mnoha úprav dramatických děl.“ 
Muzikál TRHÁK samozřejmě obsahuje skladby, uvedené i ve filmové ver-
zi, úspěšných českých autorů – Vítězslava Hádla, Jaroslava Uhlíře, Petra 
Skoumala, Karla Vágnera, které se dodnes hrají v českých a slovenských 
rádiích a vydávají se na hudebních nosičích – například Hana Zagorová 
(Lásko, Amore), Juraj Kukura (Nech brouka žít) či Waldemar Matuška 
(Znám tu louku voňavou) a další.
Jak na tiskové konferenci, pořádané loni u příležitosti představení muzi-
kálu, podotkl mimo jiné producent a autor nového hudebního zpracování 
Daniel Hádl: „V podstatě nám jde o to, abychom vytvořili komedii, která se 

bude divákům líbit a chceme přinést do divadla také něco nového, nejen to, co 

znají lidi z původního filmu. Samozřejmě respektujeme všechny známé fóry  

a gagy, které ve filmu byly, ale do našeho představení jsme přidali i nové scény 

a postavy.“

Hvězdné obsazení láká diváky
Muzikál TRHÁK se může pochlubit velmi obsáhlým
hvězdným obsazením, v komedii uvidíte například Martina 
Dejdara, Danu Morávkovou, Josefa Vojtka, Miroslava 
Etzlera, Sandru Pogodovou, Václava Koptu, Ivu 
Kubelkovou, Igora Bareše, Josefa Cardu, Michala Kavalčíka, 
Josefa Poláška, Oldřicha Navrátila, Petra Vondráčka 
nebo Bořka Slezáčka. 
Více než padesát odehraných a vyprodaných představení hovoří 
o tom, že se záměr tvůrců vydařil a vznikla, na českém muzikálovém 
trhu, opravdu kvalitní původní muzikálová komedie, vhodná pro všechny 
generace.

Kultovní hudební komedie je zpět 
aneb nenechte si ujít TRHÁK MUZIKÁL

Nejjednodušší cesta pro vstupenky vede přes 
portál společnosti TICKET ART: 

https://vstupenky.ticket-art.cz/muzikaly/
trhak-14350/

Více podrobných informací na webu
 https://www.trhakmusical.cz/

Od 7. září 
se na vás opět 

těšíme v Divadle 
Broadway! 
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Sportovně kulturní centrum 
v Ondřejově nabízí přátelský prostor 
a bohatý program pro všechny věkové 
kategorie. Vybrat si můžete sportovní, 
výtvarné, jazykové i  hudební kurzy 
a také speciální akce jako jsou 
divadelní a baletní představení, 
koncerty či sportovní akademie. Velký 
úspěch má příjemná kavárnička 
v prvním patře SKC. Navštěvují ji 
rodiče, jež čekají na své potomky, až 
jim skončí kroužky, ale také samotné 
děti, které kavárnu využívají jako 
klubovnu a místo pro setkávání.

Kurzy v SKC vede přes třicet kvalifikovaných 
lektorů včetně bývalých i aktivních sportovců, 
mistrů republiky, Evropy i světa, z nichž jmenuj-
me alespoň Olgu Šípkovou, Vladimíra Machotu, 
Kristinu Bosákovou, Standu Stárka, Terezu Ma-
lou a další. Pokud se chcete zapojit jako lektoři 
nebo trenéři či nabídnout zajímavou aktivitu, 
ozvěte se na skcvondrejove@seznam.cz nebo 
volejte 777 668 212. Aktuálně hledáme trenéra 
na bouldering.

Od září se můžete opět těšit na velkou
 nabídku kurzů a programů:

 SPORTOVNÍ KURZY
Karate, sebeobrana, badminton, basketbal, par-
kour&freerun, rope skipping (skákání přes švi-
hadlo), aerobic a body form, box a kondiční box, 
taekwon-do, kruhový trénink, florbal.

 TANEČNÍ KURZY
Balet, rokenrol, dance aerobic, hip hop a street 
dance. 

 ZDRAVOTNÍ KURZY
Pilates, dynamická jóga s relaxací, zdravá záda, 
hathajóga, cvičení s velkými míči a balančními 

pomůckami, pohybem ke zdraví pro 55+, mix 
jóga.

 SPECIÁLNÍ A VÝTVARNÉ KURZY
Keramika, cvičení pro děti již od 4 měsíců s rodi-
či i bez s MOMMYTIME. 

 JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina podle Helen Doron. 

 HUDEBNÍ KURZY
Kytara, zobcová flétna, ukulele.

 ORDINACE A PORADNY
Ordinace fyzioterapie, výživová poradna, porad-
na celostní medicíny s programem detoxikace, 
psychoterapeutická poradna. 

ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO KURZŮ NA PO-
LOLETÍ (září 2019 – leden 2020)
Většina kurzů bude zahájena již v prvním týdnu 
v září. V SKC si můžete vybrat kurzy, které or-
ganizují přímo lektoři (včetně zápisu a výběru 
plateb).  Na kurzy, které organizuje přímo SKC, 
se můžete zapsat a také zaplatit v kavárně v ro-
dinném klubu Pohoda v 1. patře SKC (až přijde-
te na první lekci). Pokud to nestihnete během 
prvních 14 dnů v září, můžete se přihlásit on-li-
ne na www.skcvondrejove.cz a my vám zašleme 
číslo účtu a výši pololetního kurzovného. U těch-
to kurzů můžete uplatnit do konce září SLEVY 
pro děti do 15 let (2 kurzy 10 %, 3 kurzy 15 %, 
4 a více 20 %).
 Přejeme vám krásné léto

Bohumila Řešátková  a celý tým SKC Ondřejov

Zapište si již nyní do kalendáře

Zahálet nebudeme ani o prázdninách – 
aktuální program najdete na

www.skcvondrejove.cz 
Pokud se chcete dozvědět více, 

kontaktujte nás na: tel.: 777 668 212, 
email: skcvondrejove@seznam.cz   

Více informací naleznete na www.modredvere.cz.

Krásné tři dny jsme v závěru školního roku prožili v německém Bor-
kenu. Přestože nás čekala cesta dlouhá téměř 800 km, neboť město 
leží v Severním Porýní-Vestfálsku, na náladě a optimismu nám to 
neubralo. Borken se svými zajímavostmi a krásným historickým 
centrem nás okouzlil a pro nás připravený program v rámci setkání 
našich hudebních škol byl perfektní.  Děkujeme proto  panu řediteli 
Ulfovi Hoppenau a jeho týmu z hudební školy v Borkenu za pozvání. 
Vše bylo opravdu skvěle zorganizované a pro nás  všechny 
byla návštěva Borkenu velkým zážitkem. 
Těšíme se na další spolupráci, tentokrát v Říčanech!
Poděkování však patří také rodičům všech dětí za výbornou spolupráci, pe-

dagogům ze ZUŠ Říčany za přípravu a městu Říčany za finanční zajištění; 

to vše nám pomáhá takovéto akce zdárně uskutečňovat!

ZUŠ Říčany  a „Extra Schichta“ v Borkenu

ZUŠ Říčany přeje všem dětem a rodičům krásné prázdniny. 
Zároveň zde máme pro všechny také jednu zajímavou pozvánku.  
Poznamenejte si do svých diářů poslední čtvrtek v srpnu, neboť 

se sejdeme se na již tradiční akci JAZZ JAM – 29. srpna 2019 v 18 h 
na zahradě v říčanské Olivovně. Těšíme se na vás.
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Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly, 
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

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.

Společnost výtvarníků od Anežky za podpory města Říčany, MAS Ří-
čansko a Středočeského kraje, uskutečnila již druhý ročník vernisáže 
pod širým nebem v příjemném prostředí rybníka Marvánek v Říča-
nech. Počasí přálo a nejen milovníci umění si užili sobotní odpoledne 
na této výjimečné akci, kde až do pozdních večerních hodin hrála 
skupina VOSMA. Na děti čekalo překvapení ve formě bonbónů, které 
se jim snášely přímo z nebe. O dramatické situace nebyla nouze, když 
sladké překvapení přistálo na stromě a také ve vodě.
Na ojedinělé výstavě byly k vidění obrazy, plastiky, dřevořezby, fotografie, 
šperky a další díla nejen výtvarníků od Anežky. Tématem soutěže byl ná-
mět „Spící jinoch“. Všichni přítomní umělci se zúčastnili, ale vyhrát mohli 
v každé kategorii jen tři. Za dospělé si první cenu odnesl Zbyněk Flachs, 
druhou Marcela Graclíková a třetí gratulace patří Ladislavu Kočímu.  
Z dětských soutěžících se na prvním místě jednoznačně umístil Jakub Ša-
toplet, druhé místo obhájila Vanessa Panušková a třetí cenu si odnesl Vašík 
Flachs.
Podívejte se na poutavé video na https://youtu.be/TDYyShJVjfk a nebo na 

stránkách MAS v aktualitách. Video natočil Oliver Adamy a překvapení ze 

vzduchu pro děti zajistil Martin Paclt. Poděkování patří Hospůdce Na Mar-

vánku za zázemí a V+M. Ondrákovi-tiskárna za plakáty.

Znovu na Marvánku

Všem, kteří se zúčastnili a přišli umělce od Anežky podpořit, 
ze srdce děkují Eva Novotná  a Pavlína Šantorová Filková.

 Všechny hodnocené projekty IROP, PRV a OPZ - sociální služby 
byly schváleny 13. 6. Programovým výborem a předány ze strany MAS 
na příslušná ministerstva. Pro zajímavost u IROP je to Centrum pro 
regionální rozvoj (Ministerstvo pro místní rozvoj, u PRV je to Státní 
zemědělský intervenční fond (Ministerstvo zemědělství) a u OP Za-
městnanost je to Řídící orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí). 
Každý z těchto ministerstev má svá pravidla, svá specifika, vyžaduje 
jiné přílohy a mají odlišné přístupy a metodiky. 

 V polovině června byly hodnoceny projekty přijaté 
do OP Z na prorodinná opatření. Sešlo se sedm pro-
jektových záměrů, ale bohužel podpořeny mohly být 
jen některé vzhledem k nastavené alokaci výzvy. Se-
znam projektů a výsledné pořadí hodnocení najdete 
na stránkách MAS https://www.ricansko.eu/.

 Na svém jednání schválil Programový výbor také povin-
nou evaluaci MAS ke 31. 12. 2018 a mohla být odevzdána na Minister-
stvo pro místní rozvoj ke schválení. Velmi obsáhlý dokument s povinně 
danou šablonou se zaměřuje na procesy ve vztahu k výzvám a jejich 
administraci. Dalšími výstupy je sebehodnocení, které ukazuje, zda 
jsou výzvy efektivní a naplňují potřeby území Říčanska. Na dokumen-
tu jsme pracovali přes dva měsíce a je zveřejněn na stránkách MAS.
Na obchodní rejstřík jsme podali výsledky hospodaření, vyjádření au-
ditora a výroční zprávu, která je také ke stažení na stránkách MAS.

 Napjatě čekáme, jak bude hodnocena naše podaná žádost o přezkum na 
Ministerstvo zemědělství. Jsme jedna z MAS, které byla vyměřena sankce 
za neplnění závazků vůči ministerstvu. To znamená, že jsme do regionu 
z PRV ke konci roku 2018 rozdělili méně, než je 20 % z celkové alokace 
stanovené ministerstvem. Tato sankce ve výši 2,1 mil. Kč je pro nás na-
prosto nepřijatelná. Tyto peníze mohou být rozhodně využity ve prospěch 
Říčanska. Vyhlásili jsme výzvu na 50% alokace, což bylo hlavní kritérium. 
Bohužel někteří žadatelé pak od realizace odstoupili a tím jsme spadli pod 
ministerstvem nastavenou hranici, kterou požadovalo naplnit. Zdlouhavé 
schvalování výzev a preferenčních kritérií se na této skutečnosti také od-
razily.

 V kapli Olivovy dětské léčebny proběhlo společné setkání členů Kraj-
ské sítě Středočeských MAS za účasti zástupců z Ministerstva pro 
místní rozvoj. Setkání určitě splnilo svůj účel a získali jsme odpovědi 
na otázky, které byly stále nejasné a pro naši práci potřebné.

 Vidět jste nás mohli na Dni Záchranářů, dni IZS pro děti základních  
a mateřských škol, který připravila Cesta Integrace spolu s partnery pro-
jektu zážitkový a poučný program. 

 A také jsme podpořili získanou dotací ze Středočeského kraje akci 
na Marvánku, kde pořádala již druhou vernisáž pod širým nebem Spo-
lečnost výtvarníků od Anežky. Překvapení, které se pro děti sneslo ve 
formě bonbónů přímo z nebe, bylo neočekávaným a příjemným zpest-
řením celého odpoledne. Kdo si chce akci připomenout a podívat se na 
poutavé video, tak na https://youtu.be/TDYyShJVjfk a nebo na strán-

kách MAS v aktualitách.

 Připomínkovat a diskutovat nad komunitním plánem 
sociálních služeb s námi můžete v průběhu prázdnino-
vých měsíců po celém regionu. Využijte této příležitosti 
a přijďte nám říct svůj názor k sociálním službám a jejich 

možnostem v regionu. První verzi komunitního plánu 
naleznete na stránkách MAS nebo na vyžádání na socialni.

planovani@ricansko.eu. Budeme rádi, pokud se s námi bu-
dete účastnit procesu plánování a řeknete nám svůj názor. Naším 

cílem je vytvořit efektivní síť služeb, která uspokojí potřeby celého regionu.
DISKUZE SE BUDOU KONAT:
• Velké Popovice, Vzorná lidová knihovna, Komenského 58 
– 8. 7., 14:00 -16:00
• Ondřejov, Sportovně kulturní centrum, Choceradská 62 
– 10. 7., 15:00 -17:00
• Mukařov, Kulturní a komunitní centrum, Příčná 61 
– 11. 7., 16:00 -18:00
• Strančice, Rodinné centrum Lodička, Všechromy 40
 – 24. 7.,15:00 - 17:00
• Říčany, MěÚ Říčany, 1. patro, Masarykovo nám. 53
 – 31. 7., 15:00 - 17:00

Krásné léto přeje MAS Říčansko

Foto: Jiřina Pokorná, Struhařov

Spustili jsme elektronický 
katalog sociálních, návazných 

a souvisejících služeb 
WWW.SOCIALNI.RICANSKO.EU 

Věříme, že zde najdete praktické 
a užitečné informace.
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Po – Pá: 9.00 – 18.00

So: 9.00 – 12.00

Říčany, 17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)

e-mail: ricany@invia.cz
Tel.: 323 602 240

Ke každému zájezdu dárek od našeho
partnera puzzleshop.cz®

LÉTO NEPOČKÁ!
UŽ VÍTE KAM A S KÝM NA DOVOLENOU?

8

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
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Navštivte naše prodejní centrum PK INTERIÉR 
v Dobřejovicích II, kde můžete  načerpat inspiraci 
a prohlédnout si kvalitní nábytek vyrobený s řemesl-
ným fortelem. U nás si můžete zakoupit nebo objed-
nat přímo na míru: sestavy do ložnice, obývací stěny, 
komody, skříně, konferenční a pracovní stoly, knihovny, 
vinotéky, soukromé kinosály, atypický nábytek a další.

Křeslo má kostru z masivního tvrdého dřeva, 
sedák je pružinový, vyvázaný konopným 
provazem a vyplněn africkou trávou a koňskými 
žíněmi. Křeslo si můžete nechat potáhnout 
různými typy látek a kůže. Ke každému ušáku je 
možnost si nechat vyrobit taburet.

Tento 
designový 

ušák slouží jako 
zdravotní 

křeslo.

Těšíme se na vás v nové prodejně 
v Dobřejovicích

Nábytek ze starých masivních trámů
Nábytek vyrábíme ze starých (až 100letých) masivních trámů. Můžete 
si zvolit rozměr, vybrat povrchovou úpravu, barevnost, kování... 
Poradíme, navrhneme a vypracujeme pro vás 3D vizualizaci pro 
reálnější představu. Navštivte naší prodejnu, kde můžete vyrobené 
zboží (postele, lavice, noční stolky) přímo zakoupit nebo kuchyně, 
šatní skříně, patrovou postel a spoustu dalšího objednat.

NAJDETE NÁS: Jesenická 410,  Dobřejovice
Tel.: +420 602 315 159, pki@pkinterier.cz 

www.pkinterier.cz
Otevírací doba:  po-pá 10:00 - 19:00 hod., 

so 9:00 - 13:00 hod.

Na vystavené ušáky a trámový nábytek 
sleva 12 % do 31. srpna

U nás si můžete vybrat či objednat na zakázku kvalitní 
nábytek z ořechové, dubové či třešňové dýhy. 

Společnost Bossami, s.r.o. byla založena v roce 2005 jako oficiální výhradní zastoupení společnosti Alpha Deuren International bv, holandského 
výrobce sekčních průmyslových a garážových vrat. Od roku 2009 rozšířila svou nabídku produktů o průmyslová rolovací vrata Ferdinand Braselmann 
a kompletní nakládací techniku značky Promstahl.  

V oblasti bytové výstavby nabízí společnost Bossami výrobky značku LOMAX. Má-li zákazník přání dodat garážová vrata (sekční či rolovací), 
předokenní žaluzie a rolety, vchodové dveře, rolovací mříže nebo sítě do oken a dveří proti hmyzu, je schopna vše zrealizovat, zajistit následný servis 
a uspokojit tak své zákazníky prakticky na klíč. 

Společnost Bossami je fachman na realizace všech výplní otvorů pro Vaši nemovitost s profesionálním servisem v oblasti hlavního města Prahy
a Středočeského kraje.

A NEZAPOMEŇTE, DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPATŘÍ DĚTEM DO RUKY!

Bossami, s.r.o.
Vídeňská 340 • 252 50 Vestec u Prahy • Tel.: +420 725 906 866 • Email: info@bossami.cz • www.bossami.cz

Zakladatel a majitel společnosti Bossami, s.r.o., 
zabývající se vratovou technikou, pan Michal 
Zapletal, se uvolil zodpovědět několik otázek, 
a prozradil i něco ze svého soukromí.

Co Vás přivedlo k oboru, jako je prodej 
vratové techniky?
Poté co jsem se vrátil z Německa, kde jsem dlou-
há léta žil, byl tento obor na počátku dynamic-
kého rozvoje. Díky kontaktům a dobré znalosti 
německého jazyka jsem začal zastupovat společ-
nost Alpha Deuren International, holandského vý-
robce sekčních vrat. Počátky nebyly jednoduché. 
Nicméně se nám díky specifickým vlastnostem 
tohoto výrobce podařilo na trhu prosadit.

Čím vším se tedy konkrétně zabýváte?
Hlavní činností je prodej a servis průmyslových 
vratových systémů, kde hlavní roli hrají sekční
a rolovací vrata, která se převážně používají do 
průmyslových objektů, logistických center, au-
tosalónů, servisů apod. Další zajímavostí v prů-
myslovém prostředí, převážně potravinářském, 

jsou pak vrata rychloběžná, a velmi žádaným 
produktem v posledních letech vrata protipožár-
ní. Dalším sektorem jsou vrata garážová a stínící 
technika. Ať se jedná o novostavbu či rekonstruk-
ci domu, je naše společnost schopná nabídnout 
prakticky vše, co se týká výplní otvorů.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Portfolio našich zákazníků je velmi široké, od 
jednotlivců a domácností až po velké nadná-
rodní korporace.

Ve vaší reklamní kampani akcentujete, že 
dálkový ovladač nepatří dětem do ruky. 
Proč? Chcete tím snad naznačit, že vaše 
vrata nejsou bezpečná?
Naopak. Naše výrobky se řadí v bezpečnosti, 
a to nejen pro děti, na špičku v oboru. Přesto 
jsou hlavní příčinou technických problémů prá-
vě děti. Chceme touto formou, o které jsme pře-
svědčeni, že zaujme, navést k větší opatrnosti.

V čem vynikají vaše výrobky, kromě bez-
pečnosti?
Je to zejména sofistikované technické prove-
dení s důrazem na kvalitu a dlouhou životnost. 
Abychom zákazníkovi mohli poskytovat profesi-
onální servis, musí být pro nás kvalitní výrobek 
nezbytnou podporou.

Jaký je váš servis a je něčím nadstandardní? 
Orientujeme se na zákazníky a vážíme si kaž-
dého z nich. Snažíme se vyslyšet jejich přání 
a navrhnout řešení na míru jejich individuálním 
potřebám. Máme tým kompetentních obchodní-
ků, technických poradců a ochotných montáž-
ních techniků. Našim přáním je, aby se k nám 
zákazníci se spokojeností vraceli, doporučovali 
nás, a to se nám daří.

Kde vás můžou zákazníci navštívit?
Naše společnost sídlí ve Vestci u Prahy, kde si 
mohou veškeré výrobky prohlédnout v našem 
showroomu. Zde dostanou odbornou péči od 
našich prodejců.

Jak trávíte volný mimopracovní čas?
Nejvíce se věnuji rodině, spoustu času trávíme 
na výletech a jsme i aktivní sportovci. Mám vřelý 
vztah k automobilovým  veteránům, a tak s naší 
Pikolkou často poznáváme krásy naší země. Ve 
zbylém čase se snažím co nejvíce vzdělávat
a sledovat novinky a trendy v našem oboru.

Snad každý má své přesvědčení, životní 
krédo, které ho ovlivňuje. Máte ho také?
Mám jich několik, ale nejvíce bych vyzdvihnul 
asi jen dvě, a to: „S poctivostí nejdál dojdeš.“
a „Čisté svědomí je víc jak bohatství světa.“



Městská knihovna a Infocentrum 
v Kostelci nad Černými lesy zve na 

přednášku Hynka Kašpara na téma: 

VRAKY RUDÉHO MOŘE
19. září od 18:30 
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

14. 7. a 11. 8.  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

KUBÁNSKÉ
LÉTO

aquapalace.cz

Myslivecký den  

   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Na akci budou pořizovány fotografie. Vstupem na akci vyjadřujete svůj souhlas s fotografováním. 

 www.obecondejov.czONDŘEJOVSKÉ 
SLAVNOSTI
7. září 2019

  Začátek akce od 14 hodin 

     Program:
 Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a SKC
 Divadélko pro děti 
 Ukázky veteránů 
 Chybět nebudou ani „bonbóny 

     z nebe“ 
 Skvělé občerstvení

Od 19.30 hod.
vystoupí

Robert Křesťan 
a skupina Trapeři

Mediální partneři akce:  Bližší info na www.obecondejov.cz
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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.

Jedno z nejkrásnějších přírodních 
koupališť na Zápraží najdete 
u Vyžlovského rybníka. Čeká vás 
nezávadná voda bez sinic (aktuální 
stav sledujte na webu Krajské 
hygienické stanice), písečná pláž 
s pozvolným vstupem do vody, 
romantické dřevěné molo, travnatá 
plocha pro slunění i vzrostlé stromy 
poskytující stín. V areálu nechybí 
sprcha ani převlékárny.  Občerstvení 
nabízí nově zrekonstruovaná 
restaurace s terasou. 

Restaurace je otevřena každý den od 10 do 22 
hod., v případě zájmu i déle. Pochutnat si zde 
můžete na specialitách na grilu – například na 
kuřecím steaku s bylinkami, vepřové kotletě či 
krkovičce. K tomu si můžete dát pečené brambo-
ry, hranolky nebo grilovanou zeleninu. Chybět 
nebudou ani klobásky, párky, oblíbené langoše 
či poctivá točená zmrzlina. K chuti přijdou i leh-
ké, čerstvé saláty s kuřecím masem nebo s tofu. 

Otevřen bude i speciální nápojový bar s pivem 
(Kozel 10°, Klášter 11° a Plzeň 12°) a s točenou 
Kofolou (letos budou Pěnožrouti i na Vyžlovce). 

Nově zrekonstruovaná restaurace 
na koupališti Vyžlovka

Nudit se na Vyžlovce rozhodně nebudete – ná-
vštěvníci mají k dispozici hřiště pro beach volej-
bal, dětské hřiště, stolní tenis, fotbálek, kroket a 
nově také dvě šlapadla. Půjčit si můžete menší 
pro čtyři osoby nebo pro pět osob. 

 Přijďte si užít koncert pod širým nebem 
u vody – 6. 7. od 19 hod. vám zahraje kapela 
STAN Band (blues, country i rock). Vstupné 
dobrovolné (do klobouku). 

 Máte zájem o prima brigádu? Napište nám 
zprávu na tel.: 605 154 583 a my se vám ozveme 
zpět. Děkujeme

AUTO PALACE SPOŘILOV – JEDNIČKA V PRODEJI VOZŮ FORD

Ideální čas na prodej chat a chalup začíná 
po skončení zimní sezóny – od března až 
do října. Chaty by měly být k prodeji dobře 
připraveny – uklizený interiér zbavený ne-
potřebného starého nábytku i dekorací, aby 
prostor nepůsobil jako skladiště. Přeplněný 
pokoj navíc vypadá menší. Dále by měla 
být upravená i zahrada – alespoň posekaný 
trávník. I tyto služby jsme schopni  pro naše 
klienty zařídit. 

Kolik v naší oblasti prodá měsíčně chat? 
V naší lokalitě prodáme měsíčně kolem patnácti 
chat. Díky vysoké poptávce jsme schopni prodá-
vajícím vyjednat maximální možné ceny. 
Proč by měli lidé svěřit prodej chaty 
právě vám?
Ačkoliv je poptávka vysoká a zdá se, že prodáva-
jícím žádné riziko nehrozí, není tomu tak. Naši 
makléři znají všechna úskalí prodeje nemovi-
tostí a rádi vám poradí. Pokud naopak chatu 
sháníte, pomůžeme vám vybrat ty nejlepší tipy 
a samozřejmě vám zprostředkujeme i výhodné 
financování. Díky silnému postavení na trhu pro 
vás máme ty nejlepší podmínky.

Kdy je ideální čas na prodej chaty? 

Prodat nemovitost je tak trošku věda. 
A pořídit si vysněný dům, byt nebo poze-
mek, to je snad ještě náročnější. My jsme 
na trhu už 14 let a za tu dobu jsme pomohli 
stovkám tisícům spokojených klientů. 
Pomůžeme i vám, stačí se nám ozvat.
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HOTEL PRAHA – VYŽLOVKA

HOTEL RESTAURANT PRAHA / Na Návsi 10 / Vyžlovka / Praha-východ
Tel. 775 405 905 / www.hotel-praha-vyzlovka.cz
GPS N 49° 59’ 3.105’’ E 14° 47’ 18.701’’  

restaurace
ubytování
velký sál k pronájmu
zahrádka a hřiště pro děti
venkovní prodejní stánek
rozvoz jídel - Dáme jídlo.cz
PID bus 382 metro C - Háje
naučné stezky, cyklostezky,  
    turistické trasy, koupání...
hotel postaven roku 1932

V lesnaté krajině, nedaleko Kostelce n. Černými lesy, na okraji národní 
přírodní rezervace Voděradské bučiny či v lokalitě jevanských rybníků leží 
obec Vyžlovka. Již dlouhodobě láká nejen rekreanty a výletníky, cyklisty, 
turisty, ale také houbaře nebo rybáře.
Zahrádka, koutek pro děti a venkovní prodejní stánek
“Do letošní sezóny vstupuje Hotel Praha se dvěma významnými novinkami.               

Oblíbenou letní zahrádku na návsi u hotelu jsme vybavili novým posezením a obo-
hatili  o prodejní stánek s nabídkou piva a dalších nápojů, ale také třeba grilovaných 
klobás,” upřesňuje provozní Lukáš Dolejší. 

Novinkou je i rozvoz jídel
“Zároveň spouštíme se společností Dámejídlo.cz rozvoz jídel. Lze si objednat jak 
naše denní menu, tak cokoliv z jídelního lístku, a to včetně nápojů. Po Vyžlovce je 
doprava zdarma, do okolí zavážíme za příplatek.”

Hotel Praha leží nejen v zajímavé lokalitě, ale disponuje i prostorným sálem, který je 
celoročně nabízen k pronájmu. Uspořádat si zde můžete nechat  svatbu, rodinnou 
oslavu, velkou zábavu, stejně jako zrealizovat seminář, podnikové školení či kurzy.

Přejeme vám krásné léto 
a šťastnou cestu na dovolenou 

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

V sobotu 27. července od 9 do 15 hodin jsme pro 
vás připravili akci „Úroda léta“. Těšit se můžete na 

ochutnávky letních plodů,  ukázky zpracování a 
také odborný výklad. V rámci akce můžete využít 

slevu 10 % na celý sortiment.

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

Zveme vás na akci 
ÚRODA LÉTA
v okrasné školce Jevany
Středisko okrasných a lesních školek Školního lesním podniku v Kos-
telci nad Černými lesy vás zve do svého prodejního areálu v Jevanech. 
Ačkoliv se zdá, že zahrádkářská sezóna vrcholí na jaře a v létě se již 
nic neděje, není to tak docela pravda. U nás i o prázdninách můžete 
vybírat z velké nabídky rostlin, které můžete koupit v pěstebních kon-
tejnerech dostatečně prokořeněné. Díky tomu  je lze bez obav sázet 
i v letních měsících. Mnoho rostlin nyní v létě krásně kvete nebo mají 
dokonce plody,  takže je můžete obdivovat v plné kráse a nemusíte se 
spoléhat jen na obrázky.  V létě má také obsluha prodejny více času se 
zákazníkům věnovat než v hektickém jarním období.

DOLNIS s. r. o.
Choceradská 236, 
Mukařov
www.dolnis.cz

Cvičíte yogu a rádi byste vyzkoušeli něco nového? Nebo nemáte žádné 
zkušenosti a chcete začít? Příležitost máte nyní v létě s Ladou 
Tremlovou, která se yoze věnuje 20 let a vede pravidelné lekce 
Ashtanga vinyasa yogy, dechových cvičení a meditace v Louňovicích, 
Jevanech, Svojeticích a ve Velkých Popovicích. Zájemci mohou vy-
zkoušet i individuální lekce.  Lekce se konají v tělocvičnách, 
v příjemném prostředí.
 
ČERVENEC A SRPEN 2019
Pondělí:  Jevany – 18.30-20.00 a 20.00-21.30
Úterý:  Svojetice – 18.30-20.00 a 20.00-21.30
Středa:  Jevany  – 18.30-20.00 a 20.00-21.30
Čtvrtek:  Svojetice  – 20.00-21.30 
Neděle: Velké Popovice – 19.00-20.30
KIDS YOGA LOUŇOVICE
Probíhá předběžný zápis dětí na yogu v Louňovicích od září 2019.
1. skupinka max. 5 dětí – věk 8 až 10
2. skupinka max. 5 děti – věk 11 až 14

Užijte si léto a yogu

Yoga není sport, je to životní styl. Sahá daleko za hranice protahování 
a posilování. Je to CESTA, po které můžeš kráčet celý zbytek života. Yoga 
Ti pomůže Tvůj život zpříjemnit a zkvalitnit. Yoga je vědomý vývoj – učení, 
jak růst prostřednictvím evolučního procesu. Yoga je čas, který věnuješ 
sama/sám sobě. Je to nádherný akt LÁSKY k sobě samým, který přináší 
hluboce léčivé účinky.                                  Těším se na Tebe, NAMASTE, Lada

Na lekce je nutné se vždy telefonicky 
objednat – tel.: 720 955 322.

Bližší info na FB YogaMedi
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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

V KINECH 
OD 13. ČERVNA 2019

Informace k výběrům hotovosti z bankomatů – Banka transakce nezpoplatňuje, avšak provozovatelé bankomatů 
mohou účtovat své vlastní poplatky. Klient je o  účtování poplatku informován na obrazovce bankomatu a  má 
možnost transakci odmítnout. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a  není návrhem na uzavření 
smlouvy. • TM & © 2019 CPII. All Rights Reserved.

Výběry z bankomatů zdarma na Zemi
i v celém vesmíru s běžným účtem 
U konto přináší platební karta Universe.
Stačí si na účet posílat alespoň 12 000 Kč měsíčně.

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

POJĎTE PRACOVAT  
DO NAŠEHO  

PŘÁTELSKÉHO TÝMU

V MAKRO PRŮHONICE

Pokladní
Picker – příprava zboží

Asistent prodeje

Pište: blanka.cerna@makro.cz
Volejte: 603 850 940 

Více informací na www.makro.cz/kariera

NABÍZÍME POZICE

92x128_MAKRO_Pruhonice_0519.indd   1 31.05.19   15:28

NOVÁ

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE
V ŘÍČANECH

 MUDr. Jan Kohoutek
               Nabízí: Komplexní kardiologické vyšetření, EKG,

   echokardiografie, EKG Holter, ambulantní
   monitorace TK, zátěžový test (ergometrie)

 Praxe: 20 let v IKEM, kardiologická klinika
 Adresa: Bezručova 407/56, Říčany (vedle

   nemocnice, bývalá ordinace dětské lékařky)
 Zahájení činnosti: Od 1. 7. 2019
 Kontakt:   Tel. 774 839 018, www.novakardiologie.cz
 Návštěva možná bez doporučení praktického lékaře

210x148_SKLADNIK_FAST.indd   1 28.05.18   10:42
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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

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

            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.

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

POHŘEBNÍ  
SLUŽBY SOMMER 
ŘÍČANY

Obracet se na nás můžete nepřetržitě  
na bezplatné lince 800100847 nebo na  

tel. 602319542.

Rooseveltova 332/10, Říčany (pod hradem)

Více na www.pohrebnisluzbysommer.cz.

TAXI  
odvoz	na	letiště	

novým	klimatizovaným	vozem	
Škoda	Octavia

trvalý	pobyt	Praha-východ	/	sleva	7	%

724	629	215

přijme nového kolegu/kolegyni 
na pozici

RECEPČNÍ
s příjemným vystupováním
s organizačními schopnostmi
se znalostí běžné práce na PC
    Praxe není podmínkou, znalost    
    ANJ vítána.

Info:
zvanovice@legner.cz 

tel.: 724 104 148    
www.lesnilazne.cz 

OBEC PRŮHONICE
nabízí 

MÍSTO STRÁŽNÍKA 
OBECNÍ POLICIE 

www.pruhonice-obec.cz
tel. 602 166 554

UBYTOVÁNÍ
HOTELOVÉHO TYPU 
PRO JEDNOTLIVCE

> VYŽLOVKA <

OSOBNÍ JEDNÁNÍ 
NUTNÉ

tel.  739 051 993

TREKO
NEMOVITOSTI

Českobrodská 46              Lípová 93
Praha 9 - Dolní Počernice             Sázava
treko@cmail.cz             cech1jan@seznam.cz

Jan Čech
znalec v oboru ekonomika
ceny a odhady nemovitostí

tel.: 602 336 198

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
ZNALECKÉ POSUDKY
DAŇ Z NABYTÍ MAJETKU
VYPOŘÁDÁNÍ
OBVYKLÁ CENA, PORADENSTVÍ

DOMOV PRO SENIORY 
kardinála Berana v Mukařově 
přijme do svého kolektivu 

PEČOVATELKY 
na klasický i směnný provoz. 
Odborný kurz není podmínka, 
zájemce proškolíme. 
Nabízíme dobré pracovní 
zázemí, možnost vzdělávání, 
slušné platové podmínky a 
další zaměstnanecké benefity. 
Možnost HPP nebo brigády. 
Kontakt: 
tel. 737 828 812 
e-mail:
dsmukarov@praha.charita.cz

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. 
Nástupní plat: 35 000 – 45 000 Kč.      Místo: Říčany
Bc. Tadeáš Müller, tel.: 739 087 248 email: muller@3kznacky.cz

www.3kznacky.cz

Společnost 3K značky s.r.o.

 KRBY 

  

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

HLEDÁME POZEMEK
Jsme rodina z Prahy a hledáme 

pozemek 1-5 hektarů, kde 
bychom mohli vytvořit 

krásné místo pro život se 
samozásobitelskou zahradou. 

Ideálně louka či pastvina, 
zdroj pitné vody. Prosíme, 
ozvěte se, jestli byste rádi 

uskutečnili něco podobného 
nebo máte-li na prodej větší 

pozemek.
Těšíme se na zprávu:). 

Tel.  792 317 300, 
lucie.carlson@gmail.com
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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.

2017_128x44_inzerce.indd   1 5/26/17   9:52 AM

 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

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

www.budkazahrady.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

Říčany přijme 

ÚDRŽBÁŘE
-------

POMOCNÉHO
KUCHAŘE/KU

Plný pracovní úvazek
Nástup možný ihned
tel. 602 627 741 

personal@olivovna.cz
www.olivovna.cz

UBYTOVÁNÍ
NA VYŽLOVCE

PRO JEDNOTLIVCE

ZDARMA
ZA PLACENOU 

VÝPOMOC PŘI ÚKLIDU

tel.  739 051 993

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.comcz

Hledám 
k pronájmu 

dům v okolí Říčan. 
Uvítám nabídky 

s následným 
odkupem.

Tel.: 773 613 145  

DŮM SE ZAHRADOU

DŮM SE ZAHRADOU

Hledám 
k pronájmu

dům v okolí Říčan.
p j

Uvítám nabídky
s následným

odkupem.

Tel.: 773 613 145

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



PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

VIBRAČNÍ SÍTOVÁ 
TŘÍDIČKA ZEMINY, 

PÍSKU, ŠTĚRKU

K PRONÁJMU
TEL.: 777 322 134
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BETONÁRNA  
KOZOJEDY

VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem

s dosahem 30 m
Tel.: 602 260 059



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

 Dovážíme širokou nabídku podlahových krytin.

 Specializujeme se na dovoz a prodej vinylových plovoucích podlah 
(RIGID), lepených vinylových podlah a kobercových čtverců.

 Tyto podlahy se vyznačují vysokou odolností vůči  vodě, poškození, 
barevnou stálostí a jednoduchou montáží. 

 V našich skladech a prodejně je připravena k okamžitému odběru 
i kolekce lepených vinylových podlah a veškerého příslušenství. 

 Nakoupíte u nás soklové lišty, penetrace, stěrky, lepidla atd.

 Bezproblémové parkování, dobra káva a odborný  přístup 
k řešení vašich požadavků  je u nás samozřejmostí.

 Poskytujeme zajímavé rabaty realizační firmám.

Využijte zvýhodněný letní nákup podlah 
přímo z našich skladů v Říčanech a Uhříněvsi

ŠETŘETE 
ČAS, FINANCE 

A NERVY 
NÁKUPEM 

U PŘÍMÉHO 
DOVOZCE


