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Ondřejovské 
slavnosti vypuknou 
7. září. Těšit se 
můžete na bohatý 
program a od 19.30 
vystoupí Robert 
Křesťan.

Vinobraní na Herinku
21. září

O prázdninách 
byl představen 
rally tým Hyundai 
Lenner Sport 
pod záštitou 
společnosti 
Hyundai Motor 
Czech. Více info 
na str. 2. 

Koncert Sester 
Havelkových se 
uskuteční 14. 12. 
v SKC Ondřejov. 
Předprodej 
vstupenek byl zahájen. 
Více na 
www.skcvondrejove.cz
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ÚVODNÍK

Předposlední červencový den byl 
oficiálně představen rally tým Hyundai 
Lenner Sport pod záštitou společnosti 
Hyundai Motor Czech. Tým bude 
reprezentovat značku Hyundai 
s nejnovější specifikací závodního 
speciálu Hyundai i20 kategorie R; 
svůj křest si prožije na závodě Barum 
Czech Rally ve Zlíně. Následovat 
budou Rallye Jeseníky a Rallye Vyškov.

S prvotní myšlenkou přišel Jiří Lenner, maji-
tel a zároveň jednatel společnosti Lenner Mo-
tors. Nápad podpořilo nové vedení společnosti 
HMCZ v čele Martinem Saitzem, generálním 
ředitelem, a v tom okamžiku se stal celý pro-
jekt reálným. Servisní zázemí oficiálního týmu  
Hyundai Lenner Sport poskytne tým CERS  
Performance. Za volant usedne osvědčený zá-
vodní pilot Ondřej Bisaha, na sedadle spolu-
jezdce pak uvidíme zkušeného navigátora Petra 
Těšínského.

Jiří Lenner: „Mé rozhodnutí reprezentovat 

značku závodním speciálem Hyundai i20 R5  

v rallye bylo založeno na špičkové strategii auto-

mobilky Hyundai. Její úspěchy můžeme zazname-

nat nejen na světových závodech v rallye, ale také 

MAP í any, Komise pro sociáln -právní ochranu d tí 
protidrogový koordinátor ta í an po ádají 

Odbornou konferenci pro rodi e: 

„
Dít past
sociálníc sítí
s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

Mgr. Michaela Štáfková, MBA  

P ds dkyn s kc pro d tsko
dorostovou diktologi R SNN L

JEP v douc diktologick ambulanc
pro d t mlád Ada+ Kladno

psychot rap ut l ktor kou l
výzkumn s kc kálov Institutu.

C konference

Cíl m konf r nc j zapo n rodi
do odborn diskuz k vybraném

tématu prác d t ák s mod rním
t chnolog m médi rámc

formálního n formálního inkluzivníh
vzd láván p tráv n volného asu

Informa n komunika ní technologie umo ují navazovat virtuální 
vztahy, vytvá et imaginární pocit bezpe asto posouvají hranice 
mezi realito fantazií. 

Je v bec tento virtuální sv t bezpe ný pro naše d ti? 
Jsou naše d ti dr íc neustále mobi ruce závislé? 
Jakou rol tom hrajeme my, rodi e? 

Povídán sou asné elektronické „realit “ které rodi e  
ani sami netuší. Rodi e se dozví, jak se pohybovat na internetu,  
co d tem kontrolovat, jaké jsou nebezpe né stránky pro d ti, 
erotika na internetu, na co d ti p ipravit.

24
2019

17.00 –19.00 
KC L st ny

registrace nutná: map@ricany.cz

Konference je po ádána pod záštitou místostarostky m sta í any Mgr. Hanky Špa kové.

RALLY TÝM JE PRO NÁS NOVOU VÝZVOU 

v běžném životě. Vozy Hyundai jsou u lidí stále 

oblíbenější  a není divu, že výrobní závod Hyundai  

v Nošovicích letos oslavil třímilionté vyrobené 

auto.

Martin Saitz: „Závodní speciál Hyundai i20 R5 

je výborný vůz, který je schopen dosahovat vítěz-

ných pozic, jak ukázal v minulém roce např. špa-

nělský závodník Daniel Sordo na Barum Czech 

Rally Zlín. A proto nás velice těší, že náš obchod-

ní partner Lenner Motors bude naším partnerem 

také v prostředí českého motorsportu.“

Ondřej Bisaha: „Tým Hyundai Lenner Sport je 

pro mě nová výzva. Využijeme a vyhodnotíme veš-

kerá data z plánovaných závodů tak, abychom 

dosáhli co nejlepšího nastavení vozu. Poté bude-

me po celý zbytek letošní sezóny s týmem praco-

vat, aby byl Hyundai i20 R5 dokonale připraven 

pro české podmínky.“

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

Milí čtenáři, léto nám sice pomalu končí, dny se krátí, ale dobrá 
zpráva je, že začíná opět nová kulturní sezóna. Máte rádi muzikály? 
Soutěžte s námi o vstupenky na muzikál Trhák v pražském Divadle 
Broadway. Soutěžní otázka: Ve kterém roce byla natočena filmová 
komedie Trhák, pánů Smoljaka a Svěráka, která byla použita jako 
předloha pro současný muzikál?  Odpovědi zasílejte na email 
marketing.zaprazi@seznam.cz do 25. září 2019. Více info k soutěži 
www.zaprazi.eu.

Hyundai i30 kombi – kombinovaná spotřeba: 4,0–6,2 l/100 km, emise COO: 105–143 g/km; Hyundai i30 hatchback – 
kombinovaná spotřeba: 3,8–6,2 l/100 km, emise COO: 99–143 g/km; Hyundai i30 fastback – kombinovaná spotřeba: 
4,1–5,9 l/100 km, emise COO: 107–134 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Hyundai
Assistance

Nízké splátky
s nulovým navýšením

Sada zimních
kol zdarma

Nejvýhodnější
Hyundai pojištění

Slevová tankovací
karta na 5 let

Hyundai startuje do Doby benefitové!

Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům.

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.
 * Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu. 

Již od 319 990 Kč*

Hyundai i30

Hyundai prémie
  

40 000 Kč
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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

Španělští partneři připravili pestrý program; a to nejen po hudební stránce. Vedle komorních zkoušek 

a závěrečného koncertu, dostali hudebníci ze říčanské zušky také velkou kulturní ochutnávku Mad-

ridu – prošli jsme madridské pamětihodnosti, navštívili muzeum Prado a Královský palác, vyzkoušeli 

jsme i pravou španělskou gastronomii. Bylo o nás tedy perfektně postaráno! 

Samotný koncert byl skvělý; konal se ve starobylém koncertním sále Ateneo De Madrid a taktovky 

se vedle španělského profesora Alberta Rodrígueze ujal i pedagog ZUŠ Říčany Petr Sinkule. Každý 

muzikant také obdržel certifikát o absolvování komorních kurzů na tomto madridském festivalu.  

Naše poděkování náleží tudíž komorní dechové asociaci ACA Madrid a profesoru madridské vysoké 

hudební školy Albertu Rodrígezovi za zorganizování celé akce, Českému centru v Madridu, městu Ří-

čany a především rodičům za pomoc při finanční zajištění našeho hudebního setkání. Všem děkujeme, 

že nám umožnili se této výjimečné události zúčastnit. Fotografie mluví za vše…

Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Naši muzikanti na komorním
festivalu v Madridu
Na začátku prázdnin, hned druhý týden v červenci, odletělo čtrnáct muzikantů ze ZUŠ 
Říčany na čtyři dny do Madridu. A jejich cíl? Reprezentace ZUŠ Říčany a města Říčany na 
MEZINÁRODNÍM FESTIVALU KOMORNÍ HUDBY MADRID 2019. 

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 opékání
špekáčků do okrasné 
školky Jevany 21. 9.

Děkujeme za váš zájem o naše letní sportovní příměstské 
tábory a dovolte, abychom vám připomněli, že již nyní 
můžete své děti přihlašovat do profesionální „zimní“ 
tenisové školy, která začne v říjnu 2019. Neváhejte, místa 
se rychle plní. Přihlášky je možné podávat do 30. září 2019.
Tenisová škola je určena pro děti ve věku od 4 do 15 let. Vybrat si můžete 
individuální výuku, či skupiny nejvýše do pěti dětí (nebo můžete tréninky 
kombinovat – jednou individuálně, jednou ve skupině). Tréninky se konají 
na vnitřních profesionálních kurtech v hale pod vedením kvalifikovaných 
trenérů a jsou vhodné jak pro děti, které s tenisem teprve začínají, tak  
i pro ty, které hrají závodně a chtějí se zdokonalit. Pro nové zájemce jsou 
připraveny zkušební hodiny s trenérem zdarma.
Další výhody:

 Pravidelná kondiční příprava v tělocvičně.
 Možnost využití sauny a whirpoolu v areálu OÁZY včetně

    sportovních masáží.
 Pro všechny naše hráče připravujeme Vánoční tenisový turnaj.
 Veškeré informace ochotně zodpoví šéftrenér 

     Vítek Ptáček, tel.: 721 948 396

Profesionální tenisová 
škola Oáza Říčany 
– přihlášky již nyní

Skupinové nebo individuální tréninky v čase, který Vám bude vyhovovat. 
Pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče.

Pro nové zájemce zkušební hodina s trenérem zdarma.
Pro závodní hráče možnost sparingu.

Pravidelná kondiční příprava v tělocvičně.

Možnost využití služeb fyzioterapeutky nebo sauny a vířivky v areálu.
Vánoční turnaj všech našich hráčů a další společenské akce během roku.

Nábor do

Zimní tenisové školy

Kontakt recepce Oáza Říčany
oazaricany@oazaricany.cz                                                             
tel.: 323 601 170

Šéftrenér Vítek Ptáček 
tel.: 721 530 462
ptacek@oazaricany.cz

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO

30.9.2019

kongresové a sportovně relaxační centrum
hotel - restaurace - školicí prostory

www.oazaricany.cz

OÁZA Říčany, V Chobotě 2112 
Více info na www.oazaricany.cz 

recepce tel.: 323 601 170 

V polovině léta jsme  uskutečnili akci „Úroda léta“ . Návštěvníci mohli 
ochutnat dobroty, které připravily naše zaměstnankyně – smažené 
cukeťáky, řízky z patizónů, matjesy z cuket, tzatziki, nakládané okur-
ky, ovocné  šťávy a marmelády a samozřejmě nechyběly sladké koláče. 
Doufáme, že se vám líbila a že jste s námi prožili hezký den.  Pokud 
jste k nám nestihli zajít, nezoufejte,  na sobotu 21. září jsme připravili 
další akci – Opékaní špekáčků. Můžete se těšit na táborák, vonící 
špekáčky, které si sami opečete, vychlazené pivo  a limču. Letos navíc 
chystáme vylepšení – u ohně zazní kytara s trampskými písněmi. 

Dále si v kalendáři označte 12. října, kdy vás zveme na akci „Dlabání dýní“, 
která bude spojena s přípravou dušičkových dekorací.Na našem poli roste 
spousta dýní, velkých na tvorbu halloweenských „hlav“,  i mnoho okras-
ných barevných dýniček na výzdobu.
Ve dnech konání akcí bude  prodloužena prodejní doba v naší prodejně od  
9 do 15 hod. a veškeré rostliny a zboží lze nakoupit s 10% slevou. Navíc bu-
dou zpřístupněny výrobní plochy a vy si můžete prohlédnout,  jak rostliny 
pěstujeme.                             Těšíme se na vás,  kolektiv  okrasných a lesních školek

Podzimní nabídka
Přijeďte si k nám vybrat z velké nabídky jehličnatých dřevin a rostlin 
do živých plotů. V prodeji  jsou také kvetoucí  mochny, vajgélie, po-
kryvné růžičky, různobarevné vřesy, okrasné traviny, kvetoucí trvalky 
a chryzantémy, ovocné keře a stromky v kontejnerech (ořešáky, aro-
nie, muchovníky, kanadské borůvky, rakytníky…) Velký výběr ovoc-
ných prostokořenných stromků bude  k dispozici od poloviny října.



ZAPRAZI.EU | 76 | ZAPRAZI.EU

aquapalace.cz

21.–22. 9. 
2019

VÍKEND
INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO

SYSTÉMU
SE SKUPINOU ČEZ

PŘIJĎTE SI TO UŽÍT!

Otevírací doba:  PO-SO 9 až 17 h, NE 9 až 12 h   
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

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

Teď v září      
vrcholí na 
zahrádkách 
s k l i z e ň 
zeleniny, 

ovoce a také nastává čas 
plánování a nové výsadby.
Pro nadcházející sezónu 

jsme pro vás opět připravili 
zajímavou paletu kvetoucích 
rostlin, stromků či keřů. 
Vybrat si můžete z bohaté 

nabídky vřesů, barevných 
macešek nebo si zakoupit 
podzimní astry a chryzantémy 
z naší vlastní produkce. 
Připraveny jsou ale také ja-
hody pro aktuální výsadbu 
a výběr doplňků např. pod-
zimní a zelené hnojení. 

Chcete mít svou zahradu 
pestrou a krásnou i na jaře? 
Nezapomeňte na podzimní 
výsadbu jarních cibulovin! 
Současně jsme náš sortiment 

obohatili také o kmínkové 
stromy či převislé dřeviny. 
Přijďte si vybrat z naší na-
bídky a zkrášlete svou za-
hradu barevnými javory nebo 
sáhněte po zajímavé moruši,  
která vás překvapí sladkými 
plody podobnými ostružinám.
Stále pokračuje prodej slad-

kovodních ryb, které chováme 
u nás v sádkách. Žádanou 
klasikou je třeboňský pstruh, 
ale zakoupit lze i další ryby    
z aktuální nabídky.

Spaní v podsadových stanech, teplá sprcha, zkušení kuchaři vévodící polní 
kuchyni a hlavně tábor plný skvělých lidí; prostě skvělé zázemí a osvědče-
ná parta, která umí vše nejen připravit, zorganizovat, ale také si to s dětmi 
užít. Aby ne, vždyť někteří se rekrutovali do pozic vedoucích z dětských 
osadníků a pozdějších praktikantů! A to mluví samo za sebe – člověk se 
přece vrací tam, kde se cítí dobře a je v pohodě.

Modleťáci jsou aktivní v pořádání nejrůznějších akcí, a také proto 
vzniklo sdružení Modletice sobě, z.s. Kromě jiných akcí má za sebou 
dlouhou řádku táborů, na kterých vznikala nová přátelství i mnohá 
poznání. Mezi dětmi z rodin bývají i děti z dětských domovů či děti tá-
bornické (tj. potomci rodičů táborníků)… Mezi další projekty sdruže-
ní patří hudební festival Modletické zvonění nebo tradiční dětský den.  
A protože žádné obdobné činnosti se neobejdou bez podpory, je nut-
né vyzdvihnout alespoň dva nejvýznamnější sponzory: obec Modletice  
a modletickou firmu SOPO, mezi jejíž zaměstnance zároveň patří část 
členů sdružení.

Střípky z historie:
(2016) Předpověď počasí nelhala a tak jsme uskutečnili výlet na raftech  

s druhou skupinou. Celou cestu jsme se koupali a blbli, těsně před obědem 

jsme dorazili do tábora a po poledním odpočinku jsme se dozvěděli, že na  

Kolumbových lodích vypukla vzpoura proti vedení. Vládu nad táborem pře-

vzaly děti, zvolily si ze svého středu vedení a pod naším dohledem zorganizo-

valy odpolední program.

(2015) Po včerejším celodenním výletě jsme doufali, že děti budou unavené. 

Že když je na zpáteční cestě bolí nožičky, padnou do chatek a usnou v oka-

mžení. Cha. I my, táborníci s dvacetiletou praxí, jsme zase naletěli. Zatímco 

se všichni dospěláci zhroutili v okolí kuchyně a lačně se dožadovali chlad-

ného nápoje, děti se rozutekly rychlostí neřízených střel a jako každý rok se 

nás za okamžik přišly zeptat, jestli by si mohly třeba zahrát vybíjenou nebo 

fotbal :)

(2014) Milí rodiče, našim zvědům se podařilo zjistit, že v táboře panu-

je veselá a hravá nálada, počasí je příjemné, tak akorát na hry a dovádění  

v lese. Děti jsou rozděleny do 4 oddílů po cca 16. O každou skupinu se stará 

1 vedoucí a 2 praktikanti. Názvy oddílů se nám zatím nepodařilo zjistit, ale 

během víkendu vyšleme do tábora zkušené zvědy, kteří vám jistě přinesou ob-

sáhlejší informace. Prozatím víme jen to, že hned v pondělí čelili táborníci 

hygienické kontrole, která proběhla úspěšně a neshledala žádné nedostatky.

Hlavas hlásí: „Tábor letos opět skvělý!“
Vlastějovice u Zruče nad Sázavou se letos opět staly 
místem konání oblíbeného letního tábora, pořádaného 
sdružením Modletice sobě, z.s. Tábor má pouze jediný 
termín, pro tento rok se uskutečnil ve dnech 14. – 27. 
července, a jak dokládají fotografie i slova hlavního 
vedoucího Honzy Ondráčka… bylo to opět skvělý!

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

Modletice sobě, z. s.
https://taborms.webnode.cz/

Facebook: Alfíci Modletice

Obec Modletice

VÁŠ PRODEJCE UŽITKOVÝCH VOZIDEL FIATWWW.FIAT-PROFIAUTOCZ.CZ

602 242 726

Kombinovaná spotřeba 5,8 – 8,9 l/100 km, emise CO
2
 153 – 236 g/km.
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Srdečně vás zveme na 5. ročník Vinobraní na Herinku, které 
pořádá obec Herink a již tradičně se uskuteční v krásném 
areálu hlavního sponzora akce –  firmy BUDA-MONT 
spol. s r.o. na adrese Hlavní 7, Herink. Akce se koná 
21. září od 14 do 22 hodin. 

Těšit se můžete na kvalitní burčák a víno z moravského vinařství Réva 
Rakvice s.r.o. Chybět nebude ani skvělé občerstvení a pivo, limo za akční 
ceny (točená limča za 25 Kč, Kozel 11° za 29 Kč). Dospělí návštěvníci do-
stanou na uvítanou welcome drink – vyhlášené Frizzante z vinařství Réva 
Rakvice.  O hudební doprovod se postará skupina Jamaron. 
Na vinobraní můžete vzít i děti.  K dispozici je prostorné, uzavřené  hřiště 
s moderními atrakcemi a velkou trampolínou. Chybět nebude ani oblíbené 
malování na obličej. Letos pro vás obec Herink připravila také unikátní vý-
stavu historických map Herinku. 
Věříme, že tento ročník vinobraní bude stejně povedený jako ty minu-
lé a že se nám podaří opět vytvořit skvělou, pohodovou atmosféru.
Přijďte s námi přivítat podzim se sklenkou dobrého vína a s přáteli. 
Těšíme se na vás. Zástupci obce Herink a tým BUDA-MONT. 

Vinobraní na Herinku 21. září

Zveme Vás do areálu firmy BUDA-MONT spol. s r.o., kde 
můžete zakoupit vína z celého světa, unikátní exotický 
nábytek a dekorace a ještě se skvěle najíst. Nová prostorná 
restaurace Stodola Herink nabízí možnost sezení 
v nové moderní části restaurace či ve starobylé Stodole 
s kamenným obložením. Při hezkém počasí jsou otevřeny 
dvě venkovní zahrádky.
  Na září jsme pro vás ve vinotéce připravili akci na exkluzivní Malbec  
z Argentiny – Trapiche Pure Malbec.

 V showroomu nábytku můžete vybírat ze široké palety zboží od drob-
ných domácích dekorací, svíček, nádobí až po velké solitéry pro vaši pra-
covnu, či obývací pokoj.

 V restauraci se můžete těšit na rozmanité delikatesy z naší kuchyně. Na 
každý pracovní den sestavujeme polední nabídku a o víkendu máme při-
praveno speciální menu.

 Prostory restaurace můžete využít na svatby, oslavy a  jiné soukromé  
i firemní akce. 

Navštivte nás i mimo Vinobraní

V případě, že u nás koupíte karton vína, připravili jsme pro 
vás slevu 5 % na celý nákup – platí pro neakční sortiment.

Těšíme se na vaši návštěvu: 
Hlavní 7, Herink, tel.: 778 766 210, 
email: info@stodolaherink.cz, 
www.stodolaherink.cz, jsme na Facebooku
Otevírací doba:

 PO-ČT: 11–22 h; PÁ-SO: 11–24 h; NE: 11–17 h

Někteří obyvatelé našeho regionu se 
nás zeptali, zda známe účel tenkých 
plastových různobarevných trubiček, 
které v jejich okolí místy vykukují 
ze země. Obvykle jde o místa, kde 
se buduje kanalizace, voda nebo 
nové chodníky. Rozhodli jsme se 
proto účel těchto záhadných trubiček 
odhalit. Pátrání nás zavedlo až k firmě 
AllstarNet s r.o., konkrétně k jejímu 
zakladateli, panu Zdeňku Poláchovi.

Pane Poláchu, plastové trubičky, které se 
v našem regionu začaly objevovat, souvisí 
nějak s vaším podnikáním?
Ano, tyto trubičky pokládáme v našem regionu 
převážně my. Naše firma je v našem regionu 
předním dodavatelem internetového připoje-
ní pro domácnosti i firmy. Máme již nyní velmi 
dobře pokrytou velkou část území Prahy-východ 
bezdrátovým signálem a jsem hrdý na to, že  
v technologii bezdrátového připojení k internetu 
patříme v našem regionu k opravdové špičce po-
kud jde o kvalitu poskytovaných služeb, rychlost 
připojení i kvalitu servisu. 

A jak tedy souvisí ty barevné trubičky v zemi 
s internetem?
Tyto trubičky jsou přípravou pro optické kabely, 
což je zcela nejmodernější technologie, která do-
voluje po skleněném vlákně, které se do trubiček 
následně umisťuje, přenášet rychlosti v řádech  
stonásobku toho, co jsme nyní schopni přenášet 
formou bezdrátového připojení. 

Takže připojení k internetu kabelem je lepší, 
než připojení bezdrátové?
Nesmíme si ovšem optické kabely plést se sta-
rými metalickými kabely, které tu máme již více 
jak půl století a na kterých nyní fungují interne-
tové přípojky typu ADSL/VDSL. Tyto metalické 
kabely jsou z dnešního pohledu již zastaralou 
technologií a kvalita internetového připojení na 
těchto přípojkách může být velmi problematic-
ká. Naproti tomu optické kabely jsou technolo-
gií poměrně novou. V optických kabelech není 
žádný kov, vodiče jsou skleněné a data se po nich 
přenáší formou světelného paprsku.

V čem je pro mě, jako uživatele, tedy lepší 
optický kabel, oproti jinému typu připojení?
Optický kabel má celou řadu předností. Přede-
vším rychlost, kterou po optickém kabelu pře-
nášíte data, je o několik řádů vyšší, než u jiných 
typů připojení. Odezva (čas za jak dlouho vám 
odpoví služba na internetu) je výrazně rychlejší. 
Optický kabel neobsahuje žádné kovové vodiče  
a při bouřkách tudíž nehrozí přepětí, které by 

vám poškodilo domácí elektroniku. Oproti jiným 
typům připojení je rychlost navíc obousměrná, 
tedy ve směru do internetu i z internetu je stejná.

Kdy plánujete spuštění služeb internetu na 
optických kabelech?
Na řadě míst již nyní optické přípojky provozuje-
me. Na mnoha dalších místech je nyní stavíme. 
Výstavba optických sítí je velmi závislá přede-
vším na vstřícnosti jednotlivých obcí a měst. 
Výstavba samotná je velmi drahá a návratnost 
investice se počítá klidně i na deset, nebo pat-
náct let. Proto stavíme optické sítě pouze formou 
přípoloží tam, kde je vstřícné zastupitelstvo, na-
kloněné moderním technologiím a nechá nás 
uložit optické kabely k nějakým dalším stavbám 
jako jsou právě stavby vodovodu, kanalizace, ve-
řejného osvětlení, nebo chodníků. 

Návratnost deset či více let je opravdu 
z hlediska investora velmi dlouhá. Vychází 
vám města a obce vstříc?
Většinou ano, ačkoliv vyjímky bohužel existují. 
Někdy nás dokonce požádají sami občané, aby-
chom v jejich obci rozvedli optické kabely a sami 
vyvinou dostatečný tlak na zastupitelstvo, které 
nám po intervenci občanů dá zelenou. Ale větši-
na starostů a zastupitelů naši aktivitu vítá a sami 
nám nabízí lepší podmínky pro to, abychom  
k nim do obce optické kabely zavedli. 
Dalšími významnými hráči, kteří s námi rádi 
spolupracují, jsou developeři, kteří jsou obvykle 
rádi, že jim zasíťujeme optickými kabely území, 
které připravují pro další výstavbu.
Obce i developeři si většinou uvědomují, že 
možnost připojení k optickým kabelům zvyšuje 
životní úroveň a také hodnotu pozemků v dané 
lokalitě.

Co naopak nejvíce brzdí rozvoj výstavby 
optických kabelů?
Krom vysokých investic je možná ještě vět-
ším problémem komplikované stavební řízení.  

Ačkoliv EU vytváří na členské státy velký tlak, 
aby zjednodušily výstavbu vysokorychlostní-
ho internetu, zejména pokud jde o přípolože  
k probíhajícícím stavbám, někteří úředníci se 
této snaze zatím brání, i když  jde primárně  
o zkvalitnění služby lidem. 
Dalším velkým problémem jsou pracovníci, kte-
ří se shání velmi těžko. Potřebujeme sehnat nové 
techniky, ať už formou HPP, nebo jako externí 
spolupracovníky. Neočekáváme od nich ani  
žádné hluboké znalosti, stačí, když budou mít 
chuť do práce. Bohužel sehnat v dnešní době ta-
kové lidi, není snadné.

Mohou sami občané nějak podpořit rozvoj 
internetu po optických kabelech?
Hodně nám pomůže, když budou sami obča-
né vytvářet tlak na zastupitelstva, aby vytvořili 
vhodné podmínky pro rozvod optických sítí v je-
jich obci či městě. Tlak občanů je pro zastupitele 
až překvapivě silná motivace ke spolupráci. 
Také přivítáme, když nás budou občané v před-
stihu informovat o plánovaných stavbách, ke 
kterým by bylo možné optické kabely přikládat.
A samozřejmě nás podpoří už jen tím, že se do 
internetu připojí přes AllstarNet, i když to třeba 
bude z počátku připojení bezdrátové. I tak získa-
jí velmi kvalitní neomezené internetové připo-
jení, s perfektním servisem a nám tak finančně 
přispějí k dalšímu rozvoji sítě.
 Děkujeme za rozhovor a přejeme 

síti AllstarNet hodně štěstí 

v dalším rozvoji.

Účel tenkých trubiček odhalen

Chcete se na cokoliv zeptat? 
Máte zájem o připojení 

či spolupráci? 
Ozvěte se, rádi vám odpovíme. 

AllstarNet, Hlavní 126, Mirošovice, 
tel. 733 788 883, 

email info@allstarnet.cz 
www.allstarnet.cz
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„Minulé měsíce se v naší společnosti nesly ve znamení zvýšené poptávky 
po většině našich produktů. To nás donutilo ještě více rozšířit jak náš tým 
o další pozice, tak i celkovou nabídku, do které se snažíme neustále zařa-
zovat nové výrobky určené pro dům a zahradu. Konkrétně jsme tak posílili 
divizi montovaných domů, rozšířili naši vlastní produkci zimních zahrad  
a pergol, a v neposlední řadě také udělali další krok k posílení pozice na za-
hraničních trzích. Ty pro nás představují důležitou inspiraci, jak obohatit 
naše portfolio a nabídnout jednotlivým zákazníkům ještě pestřejší výběr,“ 
popisuje Miroslav Zelený, jednatel společnosti Hobbytec.

Zimní zahrada jako funkční produkt
Elegantní stavba v několika provedeních. Tak se dá charakterizovat zimní 
zahrada značky Hobbytec, která nabízí nespočet možností využití. Ideál-
ní je jako menší botanická zahrada, letní jídelna, odpočinková místnost či 
jako prostor pro rodinné sešlosti. A právě na tomto aspektu závisí nejvíce. 
Při výběru je nutné se soustředit právě na naše osobní preference. Dle toho 
se dá zvolit, zda chceme zimní zahradu pro celoroční nebo sezónní užití. 
Vlastní výroba využívá hliníkové konstrukce. Tento materiál je stále popu-
lárnější volbou, a to především díky své odolnosti, nenáročnosti a dlouhé 
životnosti. K tomu je navíc maximálně flexibilní a umožní vytvořit objekt 
jakéhokoliv rozměru a tvaru. 
„Hliník je v tomto případě jasnou volbou. V posledních letech naší velkou 
pozornost upínáme k zakázkové výrobě, která dnes tvoří významnou část 
prodejů. Je důležité, aby stavba přesně seděla požadavkům klienta a záro-
veň zapadla do svého okolí. U zimních zahrad neexistují hranice a pokud 
například disponujete terasou atypických tvarů, vždy jsme schopni nalézt 
to nejlepší řešení,“ doplňuje Miroslav Zelený.

Společnost HOBBYTEC roste a přináší na trh spoustu novinek 
Vše pro dům a vaši zahradu. Motto ryze české společnosti 
Hobbytec v sobě skrývá skromný cíl, poskytnout klientům 
plnou škálu všech dostupných produktů napříč tímto 
segmentem, a to ve špičkové kvalitě a za rozumné ceny. 
Široká nabídka se neustále rozrůstá o další produkty, 
kterým dnes vévodí zakázková a vlastní výroba hliníkových 
pergol, mobilních domů a zimních zahrad. O dobré 
kondici společnosti vypovídá i expanze na zahraniční trhy. 
V současné době se například chystá otevření nového 
showroomu v Chorvatsku. 

Pergola klasikou české zahrady
Venkovní posezení je dnes standardem každé moderní zahrady. Hliníko-
vá pergola doplní vzhled svého okolí a svojí funkčností uspokojí každého 
jejího návštěvníka. Široká nabídka společnosti Hobbytec přináší možnost 
volby mezi osvědčenou klasikou se skleněným zastřešením i nadčasovým 
designem bioklimatické či baldachýnové varianty.
„Pergola je vděčným objektem. Její krása tkví v tom, že i menší rozměry 
konstrukce vás spolehlivě ochrání před nepřízní počasí. V tomto případě 
navíc nebudete potřebovat souhlas příslušných úřadů. Stavební povolení 
se vztahuje pouze na objekty přesahující výšku 5 metrů a zastavěnou plo-
chu 25 metrů čtverečních. Vždy to ale není tak jednoduché, proto se vyplatí 
úřad vyrozumět s vašimi plány již v začátcích realizace. Se vším vám u nás 
rádi pomůžeme,“ dodává Miroslav Zelený. 

Přibližte se podzimní romantice
Jednoduchá konstrukce hliníkové pergoly Pollard je elegantním řešením, 
které doplní vzhled svého okolí a zvýší architektonickou hodnotu domu. 
Zastřešení z polykarbonátu si můžete vybrat v mléčném či kouřovém pro-
vedení. Navíc je vybaveno UV fitrem. Ten chrání před škodlivými paprsky. 
Díky tomu si vychutnáte společné chvíle i za horkých letních dní. 
Pergolu je možné přizpůsobit zcela na míru. Na výběr máte hned z 20 roz-
měrových variant s dosahem hloubky až 6 metrů. Základními barvami 
konstrukce jsou antracitová, bílá a hnědá, ovšem při výběru odstínu se 
meze nekladou.    

Designové lahůdky 
Hobbytek do své nabídky zařazuje pravidelně také několik novinek. Mezi 
ty nejvýraznější patří designová zimní zahrada a pergola CUBO a minima-
listická hliníková pergola s označením PURE. Studenou zimní zahradu 
CUBO si oblíbí všichni vyznavači minimalistického stylu. Na první pohled 
fascinuje jasným tvarem krychle. Vysoce kvalitní konstrukce, ať již volně 
stojící nebo připojená k domu, zaujme svým pečlivým zpracováním a vy-
soce kvalitní elegancí.  Kvalitní hliníková konstrukce pergoly PURE byla 
zredukována jen na to nejdůležitější, a přesto bylo myšleno na vše. Toto 
je ta pravá čistá kvalita v jednom kuse. Jednoduché linie a čistota. Vše po 
čem touží každý, kdo je vyznavačem puristického stylu. Pozvedněte vzhled 
vašeho domu zase o něco výš a užívejte si rozmary počasí pod pergolou 
špičkové kvality.  

Dřevostavba pro každou generaci
Důvodů proč zvolit stále populárnější dřevostavbu stále přibývá. Patří 
mezi ně nízké pořizovací náklady, variabilita, vysoká odolnost a šetrnost 
ke svému okolí. Přední výrobce produktů pro dům a zahradu společnost 
Hobbytec má ve své nabídce hned několik druhů, které se liší svým de-
signem, typem dispozic a zpracováním. Široká škála uspokojí náročné 
požadavky jak mladé rodiny, tak i staršího páru. 
„Mobilní domy jsou maximálně šetrné k vašemu rozpočtu. Jedním z dů-
vodu je, že nemusíte budovat nákladné základy. Ty tu nejsou potřeba, celá 
stavba totiž stojí na zemních vrutech. Velkou výhodou je také možnost dal-
šího rozšíření. V případě, že máte na začátku omezené finanční možnosti, 
není třeba se pouštět ihned do velkého projektu. Dům může růst v průběhu 
času a stavět se na části. Ve výsledku je pak možné získat obytnou plochu 
až 150 m²,“ vysvětluje Miroslav Zelený

Stavba na klíč během pár dní
Stavba mobilního domu značky Hobbytec pak není otázkou několika let, 
jak tomu může být u zděné varianty, ale několika týdnů. Důvodem je, že 
se jedná o tzv. suchý proces výstavby. Je tak pravděpodobné, že daleko 
déle budete čekat na stavební povolení. To ale není problém získat, pro-
tože všechny výrobky Hobbytec jsou atestované a vyhovují veškerým čes-
kým normám. Finální provedení si můžete vybrat ve třech variantách, a to 
jako Mini, Hobby nebo Na klíč. Poslední možnost v sobě skrývá kompletní 
zajištění všech úkonů, které jsou spjaty se stavbou. Na vás už bude se jen 
nastěhovat. 

Největší showroom v ČR 
„Protože chceme být zákazníkům stále blíž a nabídnout jim 
možnost si naše produkty lidově řečeno osahat, rozrůstá se také 
naše výstavní centrum nedaleko Říčan u Prahy. Nyní jsou zde 
k vidění desítky produktů. Přijde se podívat na několik druhů 
zimních zahrad, pergol nebo přístřešků pro auto. Vystaveny 
jsou také montované mobilní domy, které je možno si přímo na 
místě zakoupit. Nově je dominantou showroomu dvojpodlažní 
rodinný dům, který si mohou zákazníci také celý projít,“ uzavírá 
Miroslav Zelený.

U Mototechny, Tehovec ( u Říčan)
 Otevírací doba: Po - Pá: 10:00 hod. - 18 00 hod.

So - Ne: 10:00 hod. - 16:30 hod. 
(otevřeno bez obchodníků)

www.hobbytec.cz , tel.: 840 810 810

Hliník do každého počasí
Čistá a elegantní konstrukce zimní zahrady Zania poskytne 
ochranu před nepřízní počasí po většinu  roku. Hliníkový základ 
je obohacen o zastřešení z polykarbonátu, který vyniká svojí 
odolností a zároveň dobrou světelnou propustností. Další varian-
tou je volba nerozbitného skla, které ještě více prodlouží život-
nost celé stavby.  Cena zimní zahrady je plně variabilní a odvíjí se 
od celkového zpracování. Jedná se o součet cen zastřešení a ob-
vodových stěn. Tím, že se jde o zakázkovou výrobu, si tak můžete 
vše přizpůsobit vašim preferencím a požadavkům okolí. Investice 
se pak dá rozložit nadvakrát. Postavte nejdříve klasickou pergolu 
a postupem času přidejte boční stěny. Zimní zahrada ZANIA

Mobilní domy HOBBYTEC Pergola či zimní zahrada CUBO

Hliníková pergola PURE
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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.

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.

 V létě byly hodnoceny projekty přijaté do OP Z, 5. výzva na Prorodin-
ná opatření. Sešlo se sedm projektových záměrů, ale bohužel podpoře-
ny mohly být jen některé vzhledem k nastavené alokaci výzvy. Seznam 
pěti úspěšných projektů a výsledné pořadí hodnocení najdete na 
stránkách MAS https://www.ricansko.eu/.

 O prázdninách proběhla rychlá výzva č. 4 PRV na 
Lesnickou infrastrukturu. Do výzvy byl přijat pro-
jekt Města Mnichovice na Rekonstrukci lesních 
cest Jidaška a U Chat. Výše dotace projektu je 
4.500.000,- Kč. Výsledek hodnocení je také zveřej-
něn na stránkách MAS.

 Evaluační zpráva k 31. 12. 2018 byla po zhruba 
třech měsících ze strany Ministerstva schválena a 
můžeme vyhlásit poslední dvě výzvy z IROP zaměře-
né na územní plánování obcí a podporu v oblasti sociál-
ního podnikání. Nezbylo zde již moc peněz, ale věříme, že dotač-
ní peníze najdou v regionu žadatele. Jakmile budou obě výzvy z IROP 
schváleny, zveřejníme je na stránkách MAS. Příjem projektů bude jen 
do 31. 12. 2019!

 V souvislosti se schválenou evaluací můžeme začít připravovat podkla-
dy pro výzvu PRV zaměřenou na článek 20. Podpora bude zaměřena na 
zázemí pro mateřské a základní školy, veřejné prostranství v obcích, kul-
turní a spolkovou činnost a hasičské zbrojnice. Projekty škol a školek musí 
být zahrnuté ve strategickém dokumentu místních akčních plánů (MAP). 
Povinnou přílohou pro každý předkládaný projekt bude prohlášení o rea-
lizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce a schválení 
příslušným zastupitelstvem. Spoluúčast je 20%. Podrobnosti budou včas 
zveřejněny na stránkách MAS a v místních periodikách. Příjem projektů 
předpokládáme začátkem příštího roku.

 Naše žádost o přezkum vyměřené sankce 20% alokace z PRV, která 
činí více jak 2 mil. Kč, byla zamítnuta. Je škoda, že MASky musí do-
plácet poměrně vysokou částkou za nezájem podávat projekty do jimi 
vyhlášených výzev. O tyto 2 mil. Kč území Říčanska přišlo. Pokusíme 
se ještě s ostatními MAS České republiky najít společné řešení, jak roz-
hodnutí ministerstva zmírnit. 

 Vytvořili jsme jedinečný a ucelený elektronický Katalog poskytovatelů 
sociálních služeb na území MAS Říčanska a v jeho blízkém okolí, který 
Vám může pomoci v obtížných životních situacích, jako jsou například ře-
šení finančních problémů, hledání pomoci v krizové situaci, péče o nemoc-
ného v domácím prostředí a mnoho dalších. Nevíte, na koho se v danou 
chvíli obrátit? Vyzkoušejte WWW.SOCIALNI.RICANSKO.EU. 

 V rámci realizace projektu komunitního plánování sociálních slu-

žeb v našem regionu spolupracujeme s odborníky i širokou veřejností. 
Právě ta měla příležitost se v minulých týdnech vyjádřit k dokumentu 
Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska na několika 
místech regionu (Říčany, Ondřejov, Velké Popovice a další) a určit 
tak směr, kterým se bude situace v sociální oblasti dále ubírat. Jelikož 
jsme se ocitli ve finální fázi realizace, aktuálně se soustředíme na ta-
ková témata, která nám pomohou v budoucnosti docílit maximálního 

využití výsledků analýz, společných setkání a nových možností 
spolupráce. Jedním z praktických přínosů realizovaného 

projektu, který je patrný již dnes, je zapracování jeho 
výstupů do Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb ve Středočeském kraji a promítnutí potřeb 
zdejších obyvatel na krajskou úroveň.

 Pomalu se začínáme připravovat na nové programové 
období 2020-2027. Zprávy z Výboru Národní sítě MAS 

ČR ukazují, že stále nejsou známy finanční objemy jed-
notlivých operačních programů. Dokonce se začíná mluvit 

o tom, že je riziko, že bude ještě větší zpoždění, než bylo do ob-
dobí 2014+. Nastavení procesů na úrovni MAS je také nejasné. Nicméně 
vznikají větší požadavky na MASky, aby animovaly území, byly podávány 
kreativnější projekty a aby MAS znala velmi dobře svůj region, své obce, 
žadatele a měla větší zodpovědnost za komunitně vedený místní rozvoj.  
V každém případě bude podpora zaměřena na již připravené projekty, aby 
MAS měla záruku v realizovatelnost projektu. Uvidíme, co nám budouc-
nost přinese. Jedno je jisté, procházka růžovým sadem to asi nebude. 

Prázdniny 
utekly jako voda, 

děti se nám vrátily z táborů a 
od babiček, dovolená už vypadá, 

že byla kdysi dávno a všichni jsme 
skočili rovnýma nohama do běžných 

pracovních dnů. Přejeme vám, ať jsou to 
dny plné pohody, klidu, štěstí a babího 

léta. A těšíme se na shledání s 
vámi – potkat se můžeme třeba 

8. září na Říčanských 
slavnostech.

FOTÍTE RÁDI?  Vytvořte s námi stolní kalendář Říčanska na 
rok 2020. Zapojte se do fotosoutěže s tématem „Mazlíčci Říčanska“ 
a pošlete nám fotku vašeho zvířátka. K fotografii připište jméno 

autora, věk, kde fotka vznikla a bydliště   
 a také  jméno a věk celebrity na fotce.  Vybrané 

fotky zveřejníme ve stolním kalendáři MAS 
Říčanska na příští rok a autor od nás dostane 
malý dáreček. Své fotografické úlovky 

posílejte do 30. 9. 2019 na adresu 
mobiliar@ricansko.eu  nebo mas@ricansko.eu 

S podporou MAS Říčansko, žádostí podanou ve 2. výzvě IROP-Sociální 
služby 2017 se podařilo zvýšit kvalitu sociálních služeb, kterou využívají 
obyvatelé Říčan a dalších obcí. Ti se díky ní začali potkávat s novými po-
můckami, které jim usnadní vyprávět o svých těžkostech. Lidé zároveň 
služeb využívají stále častěji.  
Krizovou pomoc v říčanském centru Modré dveře navštívilo v roce 2018 
téměř 200 osob, přičemž celkový počet kontaktů byl téměř 700. Rekordní 
byl i počet klientů sociální aktivizace a sociální rehabilitace (podle ročních 
přehledů počtu klientů jednotlivých služeb v celé organizaci), téměř 100 
klientů.  
Služby sociální rehabilitace, sociální aktivizace a krizová pomoc jsou v ří-
čanském centru Modré dveře dostupné od podzimu roku 2017. Krizovou 
pomoc denně průměrně vyhledají jedna až dvě  osoby z Říčan či z okolí. 
Pomoc je v centru nabízena zdarma, anonymně a bez nutnosti se objednat. 
Využít ji mohou jak děti, tak dospělí, pokud se ocitli v pro ně neřešitelné 
situaci. Sociální rehabilitace a sociální aktivizace je poskytována přede-
vším osobám s duševním onemocněním či mentálním postižením a jejich 
rodinám.
„Od otevření se o naše centrum zajímá stále více lidí. Je potřeba na tento 
zvyšující se zájem reagovat a uzpůsobovat tomu jak prostory, tak vybavení 
pro přímou práci s klienty,“ říká Radka Dydňanská, výkonná ředitelka or-
ganizace Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.  „Díky investičnímu pro-
jektu, který jsme realizovali v minulém roce s podporou MAS Říčansko, se 
nám podařilo zkvalitnit zázemí pro naše klienty. Vybavili jsme terapeutické 
a konzultační místnosti potřebnými metodami a pomůckami pro krizovou 
pomoc, ale i sociální rehabilitaci a sociální aktivizaci, čímž se zvýšila úro-
veň a kvalita námi poskytovaných služeb“ přibližuje změny Dydňanská. 
Od ledna 2019 mohou klienti využívat terapeutické pískoviště (např. pro 
navázání vztahu s dětmi, pro lepší vhled/představení tíživé situace apod.). 
Pro klienty sociální aktivizace a sociální rehabilitace je k dispozici rozšíře-
ná nabídka činností v rámci nácviku soběstačnosti.  
Díky čerpání dotací z evropských fondů disponuje organizace také vozem 
pro terénní služby. Ty jsou poskytovány v okolí do 40 km od říčanského 
centra. 
Na fotkách figurky, které se využívají pro děti i dospělé, jak v rám-
ci služby krizová pomoc, tak i v ostatních službách, které v centru 
poskytujeme. Terapeutické centrum Modré dveře,.ul. Tyrše a Fügnera 
105/7, Říčany,www.modredvere.cz,  centrum.ricany@modredvere.cz

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Kvalitní zázemí pro navyšování kvality 
sociálních služeb v regionu 

   

 

  

   

 

   

 

  

   

 

   

 

  

   

 

V každodenním honu za povinnostmi zažíváme 
stres a napětí. Kvůli prožívaným starostem často 
ztrácíme i spojení sami se sebou, jsme podráždění, 
nervozní anebo smutní. Naše tělo reaguje ztuhlostí 
svalů, bolestí hlavy, poruchou spánku nebo i 

dalšími nepříjemnostmi. V takových chvílích toužíme po uvolnění, po 
klidné chvíli v příjemném hřejivém prostředí, kde si můžeme dovolit 
zapomenout na všechny starosti a stres. A z dlouhodobého hlediska 
nejenom na chvilku zapomenout, ale také v budoucnu s lehkostí a 
klidem překonat a vyřešit témata, jež nás trápí... 

Pomoci vám může terapie Access Bars® 
Jde o velmi jemnou metodu, která uvolňuje naše staré nastavení, chybná 
přesvědčení a strachy, které si během našeho života vytváříme. Tyto pro-
gramy jsou uložené v našem mozku a energeticky situovány ve 32 bodech, 
tzv. BARsech. Při Access Bars® terapii se jemně dotýkám těchto bodů  
a správnou kombinací mých doteků se rozproudí jejich energie – elektro-
magnetická složka myšlenek, pocitů, emocí a našich programů se zaktivu-
je. Tělo začne relaxovat a uvolňovat vše, co se ve vás zaseklo. Klientky často 
reagují bezprostředním uvolněním emocí.
Access Bars® terapie je vnímána klienty velmi příjemně a lehce 
a je velmi vhodná pro lidi, kteří neradi mluví o tom, co je trápí a bolí.

Access Bars® terapie přínáší mnoho pozitivních účinků:
* Odstranění bolestí různých částí těla
* Odstranění nemocí jako jsou migrény, 
alergie, astma, ekzémy
* Nastartování samoléčebných procesů 
v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po 
lékařských zákrocích či úrazech
* Uvolnění stresu a napětí
* Pomoc při obtížných životních 
situacích
* Odbourání únavy a vyčerpanosti, zvýšení životní energie
*Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni.

K paní Wohlmuthové chodím moc ráda na Acces Bars terapii. Během 
této terapie si úžasně odpočinu a načerpám sílu a klid. I během 
následujících dní prožívám zvláštní pocit, jako když se vše vyvíjí 
správným směrem a já jsem přesně na té správné cestě.                 Kačka

SRDEČNÍ HARMONIE, Slunečná 465, Babice u Říčan
Tel.: +420 737 547 070

E-mail: iva.wohlmuthova@seznam.cz 
Termíny je nutné si domluvit telefonicky nebo přes webové 

stránky www.srdecniharmonie.com

Ivana Wohlmuthová – Certifikovaná masérka 
– Terapeutka ACCESS BARS®

O mně...S masážemi jsem začala již v roce 1993. Vedlo mě k 
tomu mé přání pomáhat lidem. Svojí první praxi jsem začala v 

Konstantinových Lázních v západních Čechách. To byl pro mě tenkrát 
nádherný začátek – mohla jsem nasbírat velmi cenné zkušenosti s 
pacienty, naučila jsem se různé techniky a metody. Dodnes mám 
ke Konstantinovým Lázním velmi silný citový vztah a s láskou na 

ty krásné začátky vzpomínám. Po praxi v lázních jsem se rozhodla 
pokračovat v tomto povolání a založila jsem si soukromou praxi. 
Během dalších pár let jsem navštívila různé semináře a kurzy. Tím 

jsem si rozšířila teoretické i praktické znalosti.

Milé klientky, těším 
se na vás v příjemném, 

profesionálním prostředí. Termíny 
jsou flexibilní, velmi ráda vyjdu 

vstříc vašim přáním. Pokud máte 
jakékoliv otázky, neobávejte se 

mi zavolat či napsat. 

Terapie Access Bars® 
uvolňuje stará nastavení
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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

Ani letošní rok nebude 
zřejmě výjimkou, zájem      
o dovolenou s pobytem        
u moře v podzimní sezóně 
stále posiluje. V oblibě je 
nejen Egypt či Tunis, ale 
také např. Spojené arabské 
emiráty, Omán nebo slunné 
souostroví Kapverdy. 
Zájezdy mimo sezónu 
nejsou doménou jen starší 
generace, jak tomu bývalo 
dříve, ale zájem o tyto ter-
míny mají dnes již všichni,  
a to včetně rodin s dětmi. 
A jak potvrzují slova jed-
noho z klientů cestovní agen-
tury a cestovní kanceláře 
Invia.cz, pana HK, je z čeho 
vybírat během celého roku:
„Tak jako každý rok jsme 
už v zimě plánovali, kam 
v létě vyrazíme, do jakých 
koutů světa se podíváme. 
Letos jsme to měli s naším 
výběrem těžší než jindy; 
rozhodli jsme se vzít  s sebou 
i vnoučata ve věku 13 a 15 
let. Vzhledem k tomu, že my 
jsme dost akční pár a navíc 
oba potápěči, předpokládali 
jsme, že hledání tak, aby byl 
pobyt zajímavý pro všechny, 
bude dost obtížné. 
Ale dostali jsme zajímavý tip 
na lokalitu v Egyptě, pobřeží 
u Marsa Alam, a protože 
jsme již některé naše po-
byty realizovali  s říčanskou 
pobočkou Invia.cz – kde 
jsme byli vždy spokojeni 
– obrátili jsme se tedy opět 
na ně.
Není co dodat, vyšlo to na 
100 %! Dovolenou jsme si 
užili v Accasia Resortu, což 
je rozlehlý areál, který zcela 
splňoval naše požadavky 
a představy sportovně-
relaxačního pobytu.

Nikoho už dnes asi nepřekvapí bohatá nabídka zájezdů mimo hlavní letní                 
a prázdninové období. Prodlužování sezóny v podzimních měsících, ale i relax         
v teplejších oblastech během naší zimy, se stal trendem posledních let. Je to dané 
lepší dostupností destinací a také změnou zvyklostí českých turistů, kteří se zároveň 
tak více přizpůsobují standardům zemí západní Evropy.

Prodlužte si léto
aneb kam se vydat v podzimní a zimní sezóně

Je zde velký aquapark, 
umělá řeka s vlnami pro 
rafty, kolik je tam bazénů 
jsme ani nespočítali, na 
břehu moře je plně vy-
bavená potápěčská zá-
kladna. To dává možnost 
každému ponořit se pod 
hladinu a prozkoumávat 
zdejší úžasný podmořský 
svět. Samozřejmě nechybí 
nabídky lodních výletů 
apod., přesvědčili jsme se 
tedy, že nuda tu rozhodně 
nehrozí. 
My jsme si vybrali 
potápěčský výlet k vraku 
trajektu Salem Express, 
který najel na útes a potopil 
se zde v roce 1991. Pro děti 
se výlet stal nezapomen-
utelným dobrodružstvím, 
neboť kapitán naší lodi je 
vzal šnorchlovat  na širé 
moře…prostě užily si to! 
Naše poděkování patří 
tedy i kolektivu říčanské 
pobočky Invia.cz za 
dobré rady a perfektní 
organizaci zájezdu.

TIP: V Egyptě je 
nejlepší počasí na lodní 
výlety s potápěním a se 
šnorchlováním           
v období od září až do 
prosince. Nepanují zde 
již taková úmorná vedra       
a moře je krásně vyhřáté 
až na 30°C. 
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

Celou řadu chytrých technologií využijete kdykoliv
v novém voze ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

INFOTAINMENT AMUNDSEN 9,2“
S NAVIGACÍ

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ
MOBILNÍHO TELEFONU 

VIRTUÁLNÍ KOKPIT

již od Kč379 900

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

Untitled-394   1 23.8.2019   15:42:09

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, dobrá káva a odborný  přístup 
      k řešení vašich požadavků  je u nás samozřejmostí.

 ŠETŘETE ČAS, FINANCE A NERVY  NÁKUPEM U PŘÍMÉHO DOVOZCE

Využijte ZVÝHODNĚNÝ PODZIMNÍ NÁKUP podlah 
přímo z našich skladů v Říčanech a Uhříněvsi

POSKYTUJEME 
ZAJÍMAVÉ RABATY 

REALIZAČNÍM 
FIRMÁM
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

1. 9. a 6. 10.  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

DO AQUAPALACE PRAHA

POJĎTE SE

HÝBAT

ZAČÍNÁME 14
.–

15
. 9

. 2
0

19

SPA

SAUNOVÝ SVĚT

VODNÍ SVĚT

aquapalace.cz

PROGRAM
PAULANER WIESSBIER &   
    ČESKÁ OKTOBERFESTOVÁ  
    PIVA
HISTORICKÁ BRYČKA 
    J. LADY NALOŽENÁ SUDY
ZDRAVICE STAROSTKY 
   MĚSTA
TŘÍKOLOVÁ SOUTĚŽ V PITÍ 
   PIVA “O ZLATÝ SUD”
VELKOKAPACITNÍ PIVNÍ 
    STANY  & TUPLÁKY
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 
    ŠIBENIČNÍM FRANKEM
PIVNÍ TOMBOLA
PEČENÁ KOLENA, ŽEBRA, 
   KLOBÁSY...

PŘIVÍTÁME DROBNÉ PRODEJCE A VÝROBCE!

OBJEDNÁVKA STÁNKŮ:
Restaurant U Sapíků, 323 641 186, hotel@klokocna.cz

Jana Fajmonová, 777 327 532

PO CELÝ DEN:
Nabídka zvěřinových pokrmů ve stáncích a několika venkovních 

restauracích, ochutnávka zvěřinových specialit a kvalitních vín, 

rybí speciality, prodej koření, mysliveckých klobás, nabídka 

mysliveckých potřeb a doplňků, prodej vábniček, nožů, 

mysliveckých odznaků, knih, kuchařek a kalendářů, 

soutěže pro děti, sokolnické ukázky a další program

Z PROGRAMU: 
Myslivecký PRŮVOD, Pražské mažoretky TJ Sokol Vysočany,  TRUBAČI, VÁBENÍ zvěře, SOKOLNÍCI – statické i letové ukázky, VAŘENÍ u podia, houslistka A. Hobzíková, MAŽORETI Artrosa Hořice, SOUTĚŽ v poznávání zvěřinových klobás, LOSOVÁNÍ tomboly, myslivecké zvyky a tradice

VIP host Petr Štěpánek

k poslechu hraje kapela 

KVĚTOVANKA J. Husáka
VÝSTAVA TROFEJÍ A DĚTSKÁ POZNÁVACÍ SOUTĚŽ OMS ČMMJ PRAHA-VENKOVV KD KLOKOČNÁ

18 | ZAPRAZI.EU

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

 ZÁKAZNICKÝ SERVIS S AJ
 VEDOUCÍ SKLADU
 PRACOVNÍK SKLADU

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

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 výrobní části 
společnosti hledáme 

nové kolegy a kolegyně.

Klobáskofest a finále soutěže
Kozel mistr výčepní

28. září 2019 od 10  – 17 hod.

Užijte si den ve Velkopopovickém pivovaru! Na co se můžete těšit?

www.kozel.cz

Klobásky s nejčerstvějším pivem přímo z pivovaru          Finále soutěže Kozel mistr výčepní      
       Kozlova škola čepování          Kozel expres          Zpestřené prohlídky pivovaru

 plavání dětí od 1,5 roku 
 příměstské tábory a kempy 
 mořské panny (mermaiding) 
 bazén se slanou vodou 
 sauna (finská, bio-aroma, infra) 
 aquaerobik (max. 5 osob) 
 zdravotní cvičení 

  

individuální lekce, certifikovaní lektoři, příjemné domácí prostředí, parkoviště 
 

www.wellness-repcice.cz   T: 721 192 560   wellness-repcice@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

Říčany přijme 

POMOCNOU
SÍLU 

DO KUCHYNĚ
Plný pracovní úvazek
Nástup možný ihned
tel. 602 627 741 

personal@olivovna.cz
www.olivovna.cz

Církev bratrská Říčany 
zve na kurz Manželské 
večery aneb investice do 
vztahu se vyplatí. Kurzy 
začínají 29. září. Bližší 
info na 
http://cb.cz/ricany
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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.

PRODEJ A SERVIS 
VRATOVÝCH SYSTÉMŮ

Přijďte nás 
navštívit na 

stavební veletrh FOR 
ARCH 2019 v areálu 

PVA Letňany ve dnech 
17. - 21. září

Společnost Bossami, s.r.o. nabízí PRODEJ a kvalitní SERVIS průmyslových 
a garážových vrat, elektrických pohonů a veškerého vratového příslušenství. 

 V průmyslovém sektoru Bossami nabízí:
vrata sekční, rolovací, rychloběžná a protipožární, která se převážně používají 
do průmyslových objektů, logistických center, autosalónů, servisů 
a v potravinářském průmyslu.

 V privátní sféře Bossami nabízí:
vrata garážová, stínící techniku a vchodové dveře.
Své kompletní realizace provádíme v rámci 
regionu Praha - Středočeský kraj.

NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU 
PRODEJNU KÄRCHER CENTER 
PRAHA V MODLETICÍCH.

Exkluzivní prodejnu výrobků Kärcher naleznete v nově postaveném 
sídle společnosti KÄRCHER v Modleticích u Prahy. Odborné poradenství, 
servis, prodej čisticích strojů, příslušenství, chemie a náhradních dílů 
pod jednou střechou.

Při předložení tohoto inzerátu obdržíte slevu ve výši 15% na produktovou 
řadu Home and Garden. Sleva se nevztahuje na akční či jinak zlevněné 
zboží. Slevy se nesčítají. Sleva platná v období od 1. 9. – 30. 9. 2019.

INZERCE_ZAPRAZI_KC_MODLETICE_190x260.indd   1 16.8.2019   11:30:16
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PRIMA DVEŘE nabízejí neomezené možnosti
Tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří 
VLTAVÍN DOOR, s. r. o. stále rozšiřuje své portfolio nabídky 
interiérových a vchodových dveří, stále kontroluje a udržuje 
prvotřídní kvalitu svých produktů a stále také drží skvělé ceny.

Značka dveří a zárubní PRIMA DVEŘE na českém trhu úspěšně působí od 
roku 2013 a rok od roku si získává stále více spokojených zákazníků. Výběr 
je skoro neomezený, v nabídce najdete desetitisíce kombinací provedení, 
dekorů, prosklení a navíc s možností individuálních přizpůsobení.
Aby vše bylo pro zákazníka jednodušší a přehlednější, rozdělili jsme 
pro tento rok naši nabídku do dvou samostatných katalogů:

 Interiérové dveře ULTIMA (inovovaná stávající nabídka interiérových 
dveří)

 Interiérové, vstupní a vchodové dveře MASIV NATUR (inovovaná 
 nabídka masivních vchodových dřevěných dveří ultimátní kvality). 

Samozřejmostí je profesionální zákaznický servis – nabízíme 
poradenství, zaměřování, přesný výpočet ceny či odbornou 
montáž.

MEGA SHOWROOM PRIMA DVEŘE
Vídeňská 342/152,  Praha 4 -  Kunratice

Otevřeno Po-Pá 8-18 hod.
Zelená linka zdarma 800105104

mobil: +420602269152
email: info@vltavindoor.cz

www.prima-dvere.cz

Nemůžete se rozhodnout, hledáte tu nejlepší variantu a zkušenosti 
ostatních vám příliš nepomáhají? Řeč je v tomto případě o výběru 
podlahových krytin pro venkovní prostory; ať už se jedná o lodžie, 
terasy, pergoly nebo balkóny a okolí bazénů. Možností se nabízí hned 
několik, ale…
Nejprve se ale podívejme na nejčastější problémy: u přírodního dřeva je 
nutné se smířit s nižší životností i přes každoroční údržbu lakováním a im-
pregnováním. Někdy také dochází k jeho kroucení či třískování a změně 
původní barvy. WPC materiály, tj. dřeva s přísadou umělých materiálů, 
jsou sice odolnější, ale s vyšší pořizovací cenou a nelze je použít všude, 
např. k bazénům. Betonová dlažba se pak vyznačuje často nedokonalým 
vzhledem, menší tvrdostí a jejím velkým neduhem je poréznost, vedoucí  
k zadržování špíny nebo dokonce k tvorbě plísní.

Co tedy v dnešní době do exteriéru doporučit? 
Řešením je moderní materiál, zaručující stálou, téměř bezúdržbovou  
a vizuálně hezkou podlahu. Jedná se o keramické dlažby, spojující v sobě 
přednosti ostatních variant, ale bez  jejich negativ. Keramické dlažby v 
tloušťce 2 cm jsou dobrou volbou, chcete-li vytvořit pevný podklad na za-
hradě bez nutnosti budování betonových základů, vybudovat chodníčky, 
nebo je užít jako nášlapné kameny. Vydrží střídání extrémních teplot, jsou 
protiskluzné, otěruvzdorné a vysoce odolné i vůči soli či chemikáliím, do-
konale díky digitálnímu tisku imitují kámen, cement a dřevo. Nevyžadují 
složitou každoroční údržbu a v sortimentu jsou i speciální prvky např. kra-
jovky, schodovky, mřížky. Navíc není u nich zapotřebí složité pokládky či 
chemie na lepení. 

Podlaha do exteriéru 
nemusí být oříškem

TIP: pokládka 2 cm keramické dlažby na terče
Tento systém je postaven na principu výškově stavitelných podpěr 
a určen pro suché kladení dlažby jak v exteriérech tak příp. i v 
interiérech, přičemž systém zajišťuje plynulý odtok vody při deštích. 
Výhodou je i jednoduchý přístup k hydroizolaci nebo k inženýrským 
sítím pod dlažbou.

TIP: pokládka 2 cm keramické dlažby do štěrkového lože
Vhodný způsob pro venkovní plochy určené k posezení či chůzi. Na 
rovný povrch se položí vrstva 10–15 cm drceného kamene a na ni 
pak vrstva štěrku o max. průměru do 8 mm. Okraje plochy by měly 
být fixovány např. obrubníkem.

TIP: pokládka 2 cm keramické dlažby do trávníku
Základem kvalitní pokládky a dlouhé životnosti je stabilita podloží, 
pak lze dlažbu pokládat přímo na trávník s mezerou mezi dlaždicemi 
ca 5 cm, z důvodu prorůstání trávy. Vhodnou variantou pro vyšší 
stabilitu je i vytvoření nízkého podloží ze štěrku nebo písku.

Česká společnost PRESSKAN system, a. s. Prostějov s po-
bočkou v Mukařově působí na trhu přes 20 let  a za tu dobu 
má na svém kontě více než 30 000 realizací odkanalizování 
domácností nejen v ČR, ale i v okolních státech. Své profe-
sionální služby nabízí jednotlivým stavebníkům, firmám  
i celým obcím.

Systém PRESSKAN® je vhodný všude tam, kde nelze vybudovat gravi-
tační kanalizaci – ať již kvůli terénu, podloží, spodní vodě nebo velké fi-
nanční náročnosti. Společnost PRESSKAN system, a. s. nabízí pomoc-
nou ruku při řešení odkanalizování jednotlivých domácností i  celých 
obcí. Zavolejte nebo přijďte k nám na pobočku a my vám poradíme.

Nabízíme profesionalitu a exkluzivní servis 
„Naše společnost jako jediná na trhu nabízí exkluzivní servis přímo u zá-
kazníka, a to do 24 hodin od nahlášení poruchy. Tento servis nabízíme jak 
záruční, tak pozáruční a za tuto službu neplatíte nic navíc,“ říká statutární 
ředitel společnosti  Ing. Robert Nevrlý. „Výhodou je, že zákazník nemusí 
čerpadlo nebo jiné poškozené části sám vymontovávat a vozit na servis. 
Naši technici se o vše postarají a snaží se všechny závady vyřešit okamžitě. 
Chápeme, že čekat týden na opravu čerpadla není možné.“
Vyberte si z naší nabídky vřetenových 
kalových čerpadel PRESSKAN®. 
Vřetenová kalová čerpadla  PRESSKAN®, kompletně vyvinutá a vyráběná 
v České republice, jsou určena na čerpání splaškových a kalových vod. Tato 
čerpadla si dokáží  poradit i se splaškovými vodami, které obsahují napří-
klad trávu, slámu, slupky od ovoce a zeleniny.  Díky jednoduché konstrukci  
a použitému nerezovému materiálu bylo dosaženo záruky dlouhé život-
nosti čerpadel bez nutnosti nákladných servisních zásahů.

Čerpadla PRESSKAN® jsou vybavena automatickým ovládáním, takže 
se nemusíte o nic starat a vše budete mít pod kontrolou.

Řešíme problémy s kanalizací
– pro obce i domácnosti

Společnost PRESSKAN system, a. s.  
středisko Mukařov, Kutnohorská 349

tel.:  323 661 814, 774 130 161
bližší info www.presskansystem.cz

Poradíme vám s výstavbou kanalizace
a zodpovíme vaše dotazy

Navštivte nás na mezinárodním stavebním 
veletrhu FOR ARCH Letňany

Termín 17. – 21. 9. 2019
Najdete nás v Hale 1, stánek F11

Návštěvníci našeho stánku obdrží malý dárek
Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368, Louňovice
Bližší informace na www.cero.cz
tel.: 311 240 850, 739 627 840
Otevírací doba: PO-PÁ 8-18, SO 9-13 
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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

210x148_SKLADNIK_FAST.indd   1 28.05.18   10:42

ŠKOLNÍ JÍDELNA V ŘÍČANECH
PŘIJME

POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ, PO - PÁ

ZDARMA DENNĚ: OBĚD A JÍDLO S SEBOU
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMÍNKY,

5 TÝDNŮ DOVOLENÉ + DALŠÍ BONUSY

INFORMACE: PANÍ PETRÁKOVÁ
TEL.: 777 634 976

Restaurace NA STATKU v Jevanech 
přijme kuchaře/ku

 plat 30 000 Kč čistého
Možnost ubytování, 

čerstvě vyučené zaškolíme, 
dobrý kolektiv, 

dlouhý a krátký týden, 
nástup možný ihned. 
Info na tel.: 736 121 203, 

email: jarhucek@seznam.cz,  
jaroslav.hucek@nastatkujevany.cz 

Lesní Lázně – Legner Hotel Zvánovice přijme: 
RECEPČNÍ * NOČNÍ RECEPČNÍ * MASÉR /MASÉRKA
Nabízíme: dlouhodobou spolupráci, dobré platové ohodnocení, 
pěkné prostředí, plný nebo zkrácený úvazek či brigáda, u pozice 

masér/masérka lze i spolupráce na ŽL. 
Tel.: 724 104 148, e-mail: zvanovice@legner.cz

www.lesnilazne.cz

Využijte 
Podzimní AKCE „Nakupte chytře“ 
a soutěžte o výrobky zdarma Bližší informace o akci najdete na www.lomax.cz

Přijďte nás navštívit na stavební veletrh 
FOR ARCH 2019 v areálu  PVA Letňany
ve dnech 17. - 21. 9. 2019

Volejte zdarma 800 100 372
www.lomax.cz

Předokenní 
rolety

Venkovní 
žaluzie

Garážová 
vrata

Vchodové 
dveře

Navštivte největší 
showroom v ČR
Tehovec u Prahy

www.hobbytec.cz 840 810 810

VÝPRODEJ
PŘÍSTŘEŠKŮ

PRO AUTA

50 % SLEVA AŽ

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
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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.

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

ING. IVANA MALÁ
daňový poradce, certifikovaný účetní

 DAŇOVÁ EVIDENCE – PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
 VEŠKERÉ DANĚ – PŘIZNÁNÍ 
 MZDY, PERSONALISTIKA
 ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH 
 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ – PRO STÁLÉ KLIENTY ZDARMA

    NAJDETE NÁS: 
 Zelená 248, 251 62 Mukařov, tel.: 602 242 663
 Dělnická 12, 170 00 Praha 7, tel.: 602 400 746 
 E-mail: info@maledane.cz,  www.maledane.cz

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

www.tomicpneu.cz

MYSLÍTE UŽ NA ZIMNÍ OBDOBÍ?
ŘEŠTE OBUTÍ VOZU S PŘEDSTIHEM – ŠETŘTE SVŮJ ČAS

PNEUSERVISNÍ SLU�BY NA PO�KÁNÍ, PORADENSTVÍ
OSOBNÍ NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA
USKLADN�NÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK
�I�T�NÍ INTERIÉR� VOZIDEL
DOPL�KOVÝ PRODEJ

KOSTELEC NAD �ERNÝMI LESY
KUTNOHORSKÁ 24 (u nám�stí)

Prodej 
palivového dřeva

Areál Mukařov, Pražská 322
tel.: 602 388 435, info@drevoricany.cz

www.drevoricany.cz

Zajišťujeme maloobchod i velkoobchod (kamionový odběr). 
V současné době se specializujeme na tvrdé palivové dřevo - 

především bukové, které je tvrdé, stejnorodé a husté a je nejvíce 
vhodné k topení pro svoji vysokou výhřevnost. 

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

odvoz sutě a komunálního odpadu. 

 výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod,
   kanalizace)

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

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

         602 353 409     marek.lejcek@seznam.cz

Přijmeme TRUHLÁŘE 
na ŽL nebo na brigádu 

Provozovna Zvánovice
Tel.: 603 203 559 

truhlarstvi.prochazka@gmail.com
www.TruhlarnaProchazka.cz

Společnost 3K značky s.r.o. přijme

STAVEBNÍ DĚLNÍKY
pracoviště Říčany, 

práce u dopravních staveb
POŽADAVKY: 
časová flexibilita, zodpovědnost
výhodou praxe v pozemních 
komunikacích   
VÝHODY: 
nadstandardní mzdové podmínky, 
mobilní telefon, stravenky, 
zvláštní podmínky za vykonanou 
práci
Tel.: 737 010 000
E-mail: burianek@3kznacky.cz

Novak Maso-Uzeniny - Naborova inzerce RICANY - 92x128mm CZ TISK.pdf   1   29.08.19   9:26
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ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
           733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.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

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

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

Kurz základní poslušnosti 
pro všechny psy bez rozdílu 

plemene či velikosti i bez 
PP začíná 8. 9. na cvičišti na 

Strašíně.
Info : Kosanová 733 676 172

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz
Logistická firma hledá pracovnici(íka) eshopu na 6-ti hod. úvazek 

(18 500Kč/M btto). Zašlete své CV na email: havlicek@mediom.cz 
nebo volejte 736 483 905.

MALÍŘ & LAKÝRNÍK
Tel.: 728 742 824

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.

HOTEL ZÁMEL BERCHTOLD 
HLEDÁ RECEPČNÍ

Pracovní doba: krátký/dlouhý 
týden, denní směny 7:00-19:00,  

na HPP, mzda: 120 Kč/h 
hrubého + odměny

Požadujeme: práci ve Wordu, 
Excelu, jeden  světový jazyk, 

ovládání systému HotelTIme je 
výhodou.

Prácovní náplň: ubytování hostů, 
rezervace ubytování, prodej 

vstupenek do zámeckého parku 
a suvenýrů, 

příprava firemních akcí.
Ozvěte se na tel: 313 039 741, 

email: hotel@zamekberchtold.cz

KOMPLETNÍ ÚDRŽBA 
ZAHRAD A TRÁVNÍKŮ
PROŘEZ A KÁCENÍ STROMŮ

TEL.: 734 880 880
muj-travnik.cz  Všestary



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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
PRODEJ

RECYKLÁTŮ
(SMĚS SUŤ A BETON)

DOPRAVU ZAJISTÍME

KONTAKT:

777 322 134
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Přijmu 
ŘIDIČE 

NA KONTEJNEROVOU 
AVII

STROJNÍKA 
NA TRAKTORBAGR 
A OTOČNÝ BAGR

bezúhonost
profesní průkaz

nejlépe z okolí Říčan
možno i důchodce
nástup dle dohody

Tel.: 777 322 134



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
Edice Tipo Italia

již od 299 900 Kč

www.fiat.cz
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