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Nová náves v Herinku 
byla slavnostně 

otevřena 

V SKC Ondřejov se 
27. 11. 2019 v 18:00 
uskuteční před-
náška o Bachových 
esencích. Více info 
na str. 8.

Školičku Říčánek 
naleznete nově na 
Černokostelecké 
ulici v Říčanech. 
Místa pro děti nabí-
zí v průběhu celého 
roku. Více info na 
str. 5. 

Kvalitním vínem lze 
potěšit  přátele i 
obchodní partnery. 
Velkovinotéka.cz  na-
bízí  bohatý výběr vín. 
Více info na str. 14. 
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ÚVODNÍK

Filip Toušek
Obrázky ze staré Zbraslavi

 
Děkujeme za finanční podporu partnerům:

Paní Eva Curry-Bartoňová
KÁMEN Zbraslav, a.s. 

UJP Praha a.s.
PREMISOFT s.r.o.

FISCALIS s.r.o.
Zbraslavská zubní ordinace Eliro s.r.o.

Pan Michal Jurčo, Zámečnictví-kovovýroba, Praha-Zbraslav
Paní Veronika Ondráčková, knihkupectví U stromečku, Praha-Zbraslav

Pan Martin Jirák, restaurace Škoda lásky, Praha-Zbraslav
Rodina Nucova

Rodina Touškova

Vydavatel: Fandíme vodám. 
Fandíme Zbraslavi, z.s.

Vydání knihy Obrázky ze staré Zbraslavi bylo 
podpořeno dotací městské části Praha-Zbraslav. 

K zakoupení v knihkupectví u Stromečku, Cukrárně u Zámku na Zbraslavském náměstí. 
Elektronicky na e-mailu: obrazkyzestarezbraslavi@seznam.cz

Zápraží se podílelo na vzniku knihy Obrázky 

ze staré Zbraslavi Filipa Touška, kterou vydal 

spolek Fandíme vodám. Fandíme Zbraslavi, z.s. 

Slavnostní křest moderoval dlouholetý redaktor 

Českého rozhlasu a „Zbraslavák“ Karel Tejkal, 

který se ujal i předčítání ukázek z knihy, jež 

popisuje život na Zbraslavi na přelomu 19. a 20. 

století. O stylový hudební doprovod se postaraly 

Sestry Havelkovy. Křest se uskutečnil ve zbra-

slavském Divadle Jana Kašky. Knihu si můžete 

koupit například v Infocentru v Mnichovicích 

nebo objednat na emailu: 

obrazkyzestarezbraslavi@seznam.czN
O

V
É 

IN
TE

RI
ÉR

Y

Tel.: 604 94 11 23 
www.noveinteriery.cz 

Nové Interiéry , s. r. o., 
výšková budova vedle říčanské Billy

PODLAHY - DVEØE
www.noveinteriery.cz

Podlahy SKLADEM IHNED K ODBĚRU
 z našich skladů v Říčanech a Uhříněvsi

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB!

Plovoucí podlahy
Vinylové podlahy
Dřevěné podlahy
Kobercové čtverce
PVC, koberce
Příslušenství
Interiérové dveře

Milí čtenáři, 
v listopadu  bychom vás rádi pozvali do SKC Ondřejov, kde vystoupí Pražské 
taneční divadlo s představením Zápletky, které vypráví o dobrodružství 
každodenního života – nechybí ani příjemná dávka humoru. Lidé se často 
zaplétají v lásce, mateřství, závislostech, v pracovním nasazení a v dalších 
problémech. To vše vám Pražské taneční divadlo “ukáže” v rytmech tanga, 
valčíku, čardáše, baletu, jazzu, rock´n rollu, tribal dance či scénického 
tance. V prosinci se můžete těšit na koncert  úspěšného vokálního tria 
Sestry Havelkovy – Anna Vávrová, Petra Kohoutová a Olga Bímová. Trojici 
dam doprovodí „čtvrtá sestra“ Zuzana Grosmanová na tradiční nástroj 

violinofon a také 
malý orchestr.  
Vstupenky na obě 
akce si můžete 
koupit přímo 
v SKC v kavárničce 
Pohoda nebo na 
www.skcvondrejove.cz
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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

Školičku Říčánek, která 
působí v Říčanech od roku 
2013, naleznete nyní nově 
na Černokostelecké ulici. 
Zlepšila se tak dostupnost 

a k dispozici jsou i vlastní parkovací místa. 

Jsme rodinná školka, která podporuje tvořivou a klidnou atmosféru a zá-
roveň vede děti k zodpovědnosti za sebe i druhé, ke skromnosti, sebeúctě, 
sebedůvěře a lásce k druhému. V naší školce používáme i alternativní me-
tody, např. respektovat a být respektován, výchova nevýchovou a zároveň 
nabízíme individuální přístup k dětem. Snažíme se z dětí vychovávat sa-
mostatné osobnosti, které pozitivně působí na svoje okolí. 
Podporujeme radost ze spontánní hry a volného pohybu a podílíme se na 
vytváření pozitivní atmosféry a podnětného prostředí ve školce. Kousek od 
školky je moderní dětské hřiště, les a krásné prostředí, které nabízí okolí 
rybníka Jureček.
Náš program se snaží najít rovnováhu mezi volností a povinností, činností 
a odpočinkem a mezi volnou a řízenou činností a z toho vycházíme i při 
plánování denních aktivit dětí. Roční program vychází z ročních období, 
svátků, českých lidových tradic a akcí školky. Školní stravování je vyváže-
né, tak aby i dětský organismus mohl být v rovnováze.
Místo v naší školičce nabízíme v průběhu celého roku, datum nástupu 
lze dohodnout individuálně. Naše služby jsou cenově dostupné, 
pohybují se mezi 2100 Kč až 3100 Kč měsíčně v návaznosti na rozsah 
docházky dítěte. Pro rodiče vystavujeme potvrzení o výši školkovného 
za účelem uplatnění daňové slevy. 
Těšíme se na vás i  vaše děti, ředitelka Jana Bačovská

ŠKOLIČKA ŘÍČÁNEK 
v nových prostorách

ŠKOLIČKA ŘÍČÁNEK
Černokostelecká 740/61, Říčany

email: dsricanek@seznam.cz
tel.: 722 966 460

Co vše nová náves nabízí?
Chtěli jsme, aby si zde našly svůj 
prostor všechny věkové skupiny. 
Centrem návsi je veřejné ohniště, 
kde je možné se sejít se sousedy 
a popovídat si. Na návsi najdete 
stůl na stolní tenis, ruské kuželky, 
stůl na šachy a dráhu na pétanque, 
kterou již místní lidé otestovali  
v turnaji. Asfaltový ovál lze využít  
k jízdě na kolečkových bruslích 
nebo zde mohou jezdit nejmenší 
děti na odrážedlech a na kolech. 
Samozřejmě nechybí lavičky a ze-
leň. Jen to bude chtít trpělivost, 
než stromy vyrostou a budou dá-
vat stín. Doufám, že se bude dařit 
i obecní lípě, kterou jsme společně 
slavnostně zasadili. Součástí pro-
stranství je i velká pergola se stoly 
a lavicemi. 

Kdy nápad vybudovat novou 
náves vznikl?
Čím více se Herink rozrůstal, tím 
více jsme cítili, že zde prostor pro 
setkávání občanů chybí.  V roce 
2016 se podařilo zastupitelstvu vy-
měnit obecní parcelu za pozemek 
patřící stavební společnosti a od-
stranit nevzhledné buňky, garáže   
a návozy sutin. Dalším krokem byly 
diskuze nad podobou budoucí ná- 
vsi a vytvoření prvního návrhu. Jeho 
podobu mohli obyvatelé  Herinku 
komentovat  během veřejné disku-
ze na obecním úřadě v létě 2017,  
z níž vzešla řada podnětů, následně 
zpracovaných do konečné studie. 
Výsledný návrh zahrnoval kromě 
návsi i okolní prostor kolem obec-
ního úřadu, kde se nachází dětské 
hřiště a multifunkční sportovní hři-
ště, včetně úpravy komunikací.  

Objevily se při realizaci nějaké 
komplikace?

Nová náves bude obyvatelům Herinku 
dobře sloužit
V Herinku se uskutečnilo slavnostní otevření nové návsi, 
která bude fungovat jako živé centrum obce. „V obci 
přirozené centrum pro setkávání občanů chybělo, a když 
jsme začali novou náves plánovat, hlavním kritériem 
bylo, aby maximálně sloužila místním lidem, a nebyla jen 
„mrtvým“ místem, které nemá co nabídnout,“ říká starosta 
Karel Zeman. „Mám radost, že se nám tento záměr podařil.“

Dvě výběrová řízení na dodavatele 
stavby nedopadla dobře z důvodu 
neseriózního jednání firem. Až ve 
třetím kole byl vybrán jediný účast-
ník a stavba byla zahájena v listo-
padu 2018. Přestože během stavby 
došlo ke komplikacím a ke zdrže-
ním, nakonec se projekt podařilo 
dotáhnout do zdárného konce.
Zároveň s novou návsí bylo upra-
veno i okolí multifunkčního hřiště. 
Hřiště je stejně jako náves i obecní 
úřad osvětleno. Novinkou je pítko 
s pitnou vodou, které jsme vybu-
dovali u vchodu hřiště. Na webo-
vých stránkách obce je rezervační 
formulář, kde si obyvatelé Herinku 
mohou zamluvit termín na hřišti. 
Změnu doznalo i hřiště pro malé 
děti, kde byl vybudován altán jako 
ochrana před sluncem. Uvnitř  
i v okolí hřiště byla vysázena další 
zeleň a původní drátěný plot byl 
nahrazen pevnějším dřevěným se 
zídkou. 

Jakým dalším investičním pro-
jektům se obec věnovala?
Velkým problémem byly chybějící 
chodníky v ulici Hlavní a Radějo-
vická. V roce 2018 byla dokončena 
studie proveditelnosti chodníku na 
Hlavní ulici a dnes je chodník hotov 
a může sloužit místní obyvatelům. 
Do fáze přípravy realizace se po-
sunula také výstavba chodníků ve 
staré části obce v ulici Radějovic-
ká, kde nyní čekáme na výsledek 
žádosti o dotaci ve výši zhruba 3 
miliony Kč.  Věříme, že vybudování 
chodníků zvýší bezpečnost občanů 
Herinku. K lepšímu propojení jed-
notlivých částí obce slouží i nová 
pěší stezka, která spojuje čtvrť Ve 
stráni s centrem obce. 
Chceme spojovat nejen jednotlivé 
části obce, ale snažíme se Herink 

zpřístupnit i směrem k okolním 
obcím. Na jaře bude dokončena 
stezka pro pěší a cyklisty mezi Dob-
řejovicemi a Herinkem.

A jak to vypadá se školkou?
Výstavba školky byla oddálena, 
což mě velice mrzí.  Již v roce 2016 
učinilo zastupitelstvo první krok 
k tomu, aby v obci školka vyrostla 
a koupila vhodný pozemek vedle 
multifunkčního hřiště.  Nejdříve 
jsme uvažovali o pronájmu kontej-
nerového objektu, kde by školka 
mohla fungovat, ale tento záměr 

Na návsi to žije – Na konci října se na nové návsi uskutečnil 
lampiónový průvod. Prvního prosince se zde bude konat 

rozsvícení vánočního stromu. 

zastupitelstvo neodsouhlasilo.  Za-
čali jsme tedy s přípravou výstavby 
nové mateřské školy.  Do výběrové-
ho řízení se přihlásila pouze jedna 
firma s příliš vysokou nabídkou, 
kterou zastupitelstvo odmítlo  
akceptovat a řízení bylo zrušeno.  
Z toho důvodu došlo ke zdržení 
projektu. V nejbližších dnech by-
chom však měli obdržet výsledek 
nové soutěže na dodavatele stav-
by. Věřím, že po úpravě podmínek 
budeme schopni najít vhodného  
a seriózního partnera a školku ote-
vřeme v září příštího roku. 

Občané Herinku se přidali k slavnostnímu sázení obecní lípy.

MAP Říčany, Komise pro sociálně-právní ochranu 
dětí a protidrogový koordinátor města Říčan uspořá-
dali pro širokou veřejnost odbornou konferenci 
s názvem „Dítě v pasti sociálních sítí“. Zájem byl 
veliký a do sálu KC Labuť přišli nejen rodiče, ale i děti. 

Přednášku vedla Mgr. Michaela Štáfková, MBA – předsedkyně sekce 
pro dětskou a dorostovou adiktologii v ČR SNN ČLS JEP.
Informační a komunikační technologie umožňují navazovat virtuální vzta-
hy, vytvářet imaginární pocit bezpečí a často posouvají hranice mezi rea-
litou a fantazií. Je vůbec tento virtuální svět bezpečný pro naše děti? Jsou 
naše děti držící neustále mobil v ruce závislé? Jakou roli v tom hrajeme my, 
rodiče? Na tyto a další otázky se snažili přítomní rodiče za pomoci odbor-
níků  najít odpovědi.
„Průměrný věk prvního přihlášení na sociální síť je devět let. Nejde jen  
o Facebook, ale třeba i o nejrůznější seznamovací aplikace. Byť je přihlá-
šení na sociální sítě limitováno věkovou hranicí,  nic to neřeší,“ uvedla Mi-
chaela Štáfková. „Mladí lidé potřebují být pořád on-line, potřebují někam 
patřit. Na YouTube hledají autority, které postrádají ve svém okolí a rodi-
čích, hledají vzory v youtuberech a jejich názory berou za své.  Jako první 
krok k řešení by se rodiče měli začít o své děti více zajímat, podívat se s nimi 
na videa a zjistit, co je baví. Rozhodně není dobré přístup na sítě striktně 
zakázat,“ radí Michaela Štáfková.
Jedním z největších problémů na internetu jsou hoaxy. Děti si někdy 
vůbec neuvědomují, že se dopouštějí trestného činu, když „vypustí“  
na síť ošklivou pomluvu, urážku nebo fotku. Většina z nich si totiž 
myslí, že za to, co udělají na síti, nemohou nést v „reálném světě“ 
žádné následky. Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) 
uskutečnilo výzkum, podle kterého bude do roku 2022 drtivá většina 
informací na internetu hoax, tedy klamavá či manipulativní zpráva.  

Dítě v pasti sociálních sítí

ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008643



ZAPRAZI.EU | 76 | ZAPRAZI.EU

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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DÁRKOVÉ
POUKAZY

PRO CELOU RODINU

aquapalace.cz

Příležitost navštívit hudební školu v dánském 
Altbertslundu jsem dostala letos, na několik dní v září.  
Albertslund je jedno z partnerských měst města Říčany 
a stejně jako v německém Borkenu, zde funguje výborná 
hudební škola. 
S panem ředitelem Ulrikem Skat Sørensenem a jeho zástupcem Mortenem 
Praëm jsme sice už byli v písemném kontaktu, ale zájem o spolupráci byl 
do té doby stále rozpačitý. Proto si jsem přesvědčena, že osobní setkání 
bylo zcela zásadní. Stalo se klíčem k tomu, aby obě školy začaly spolupra-
covat na společných projektech.
Při velmi přátelském a vřelém setkání v ředitelně dánské školy, (vedle 
zástupců škol zde byla přítomna také členka dánského Twinningu Britta 
Schneider Joergensen a za náš říčanský Twinning Martina Dvořáková), se 
probíraly různé možnosti spolupráce a samozřejmě financování. S panem 
ředitelem jsme si naše školy vzájemně představili a předali si propagační 
materiály. Poté byla možnost si dánskou hudební školu prohlédnout a pro-
mluvit s pedagogy. 
Pro mě osobně to byla prohlídka velmi inspirativní – škola je skvěle vyba-
vená. Velké prostorné třídy, výborně vybavená třída pro teoretickou výu-
ku, velký sál pro orchestrální zkoušky. Nechybí ani zázemí pro pedagogy  
a zázemí technické. Chloubou školy je i vlastní nahrávací studio. Měla jsem 
také možnost poslechnout si zkoušku symfonického orchestru a bylo potě-
šující, že orchestr zkoušel 8. symfonii Antonína Dvořáka. Mimochodem, 
dirigent orchestru je houslista, který studoval v Praze na HAMU.

ZUŠ Říčany navázala partnerství 
s Musikskole Albertslund v Dánsku

Twinning = partnerství měst. Města v různých zemích Evropy 
se přes své geografické vzdálenosti a politické rozdíly spojí, 
aby podporovala vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi 

svými obyvateli. Města mohou mít podobnou historii a zhruba 
stejný počet obyvatel, ale není to podmínkou. Hlavní podstatou 

partnerství měst jsou  výměnné studentské programy a také 
ekonomická a kulturní spolupráce. 

Více info na www.twinning.ricany.cz

Shoda byla jednoznačná. Je v zájmu obou škol začít pracovat na spo-
lečných projektech. Zatím největší zájem je o propojení symfonických  
orchestrů. Další možnost spolupráce je vzájemná výměna pedagogů, uva-
žujeme o spolupráci v jazzové sekci a v dechovém orchestru… Nyní společ-
ně hledáme vhodný termín a připravujeme repertoár pro první náhled do 
společných výměn.
Děkuji Twinningu Říčany – Petře Smolíkové a Janě Vavřinové – za možnost 

dánskou hudební školu navštívit. Bylo to podnětné a všichni doufáme, že se 

první česko-dánské setkání uskuteční už v příštím roce (2020).

Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Hudební divadlo v Karlíně je po Státní opeře druhým 
největším pražským divadlem. Funguje od roku 1881 pod 
různými názvy. Hrála se zde cirkusová, varietní, operetní 
a v současnosti hlavně muzikálová představení. Krátkou 
dobu zde působilo i Prozatímní divadlo, Werich a Voskovec 
nebo divadlo Semafor. Od loňského jara se divadlo začalo 
věnovat i dětem a pod značkou HDK junior uvádí hudební 
revue z pera Antonína Procházky – Jak se dělá muzikál. Od 
listopadu přechází produkce Pixa-pro pod HDK junior. 

Pixa-pro hrála autorské muzikály Aleny a Jana Pixových několik let v Diva-
dle Hybernia (Kapka medu pro Verunku, Alenka v kraji zázraků, Sněhová 
královna a Královna Kapeska). Královna Kapeska bude prvním muziká-
lem, který se na prknech Hudebního divadla v Karlíně objeví. 
Jak se dělá muzikál
Kdybychom to nazvali představením, tak to není pravda, natož výchov-
ným koncertem – to zavání nudou. Nuda je to poslední, s čím se u nás v 
divadle setkáte. Komedie má ten dar, že dokáže sdělit věci seriózní formou 
lidem nejpříjemnější – totiž humorem. Vezmeme vás na projížďku celým 
tím nádherným martyriem: Od výběru titulu, přes konkurz, první čtenou 
až po aranžovací zkoušky na jevišti. Nahlédnete s námi do zákulisí, dílen, 
maskéren a rekvizitáren. Zažijete trému před premiérou i euforii po ní.
Královna Kapeska je volným pokračováním prvního, velmi úspěšného, 
muzikálu Kapka medu pro Verunku. V novém příběhu se opět dostaneme 
na pohádkový ostrov, kde spolu žijí tři království známá z pohádek – krá-

Hudební divadlo Karlín Junior
– zaměřeno na mladé diváky

lovství Popelky, Zlatovlásky a hloupého Honzy. Celý ostrov chce ovládnout 
Král temných sil (Kates) a zničit veškerou přírodu i její Královnu přírod-
ních sil (Kapesku). Králové, královny a především jejich děti se pustí do 
nerovného boje se zlým vetřelcem, aby všechno skončilo tak, jak se na 
správnou pohádku sluší a patří. Královna Kapeska baví děti i dospělé nejen 
svým aktuálním příběhem, ale i chytlavou hudbou, efektními choreogra-
fiemi, nádhernými kostýmy a bohatou výpravou.

VSTUPENKY zakoupíte na www.pixapro.cz a www.hdk.cz
Na těchto stránkách najdete veškeré informace 

a termíny  všech představení.   

MNICHOVICKÉ ŘEZNICTVÍ, 
Petr Medřický, 

Masarykovo náměstí 31, 
Mnichovice, 

tel.: 731 005 726 
Otevřeno: PO 7.30 až 13.00 

ÚT-PÁ 7.30-17.00, SO 7.30-12.00 

Rádi si pochutnáte na kvalitním čerstvém 
mase z českých chovů? Nedůvěřujete 
hypermarketům a hledáte „svého“ řezníka, 
který vás neošidí, hlídá si kvalitu a váží 
si svých zákazníků? Pak zavítejte do  
MNICHOVICKÉHO ŘEZNICTVÍ na náměstí 
v Mnichovicích.
Každý den zde najdete čerstvé hovězí i vepřové 
z českých chovů. Pokud budete mít speciální 
požadavek, není problém připravit maso podle 
vašeho přání. V nabídce stále máme i speciální 
stařené, vyzrálé hovězí maso, které je křehké  
a má jedinečnou chuť (rump steak, flank steak  
a rib eye steak).
Nabízíme velký výběr našich uzenin a dalších 
dobrot jako jsou domácí jitrničky, jelita, tlačen-

ky, kvalitní šunky s vysokým obsahem masa.  
V našem řeznictví si můžete koupit i klobásky  
a párečky od osvědčených dodavatelů, české ku-
řecí maso a různé druhy krůtího masa. Naši spe-
cialitou je ochucené sekané 
maso, které můžete použít 
na sekanou a do dalších 
pokrmů.

PRODEJ KAPRŮ
Již nyní si můžete přijít pro  

vyhlášené domácí vinné klobásy. 
Koupit si u nás můžete i českého 

kapra 21., 22., a 23. prosince

Vinná klobása, domácí šunka a jitrničky

Náš TIP
Vyzkoušejte 

vinnou klobásu s 
pečenou zeleninou 

a bramborami
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V SKC Ondřejov vědí, jak pečovat o zdraví  V rámci projektu MČ Praha 22 
– Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II, registrační číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723,
se v mateřských školách, které 
zřizuje MČ Praha 22 a v soukromé 
mateřské škole Kindergarten – 
Benice uskuteční workshopy na téma 
„školní zralost“ pro rodiče s dětmi 
v posledním roce předškolního 
vzdělávání. 

Workshopy se uskuteční ve II. etapách.  
V I. etapě – nejdříve samostatně pro rodiče  
a v II. etapě společný pro rodiče a děti. Budou 
postupně probíhat od listopadu 2019 až břez-
na 2020. 
Přesné termíny workshopů se dozví rodiče od 
ředitelek škol a postupně budou zveřejněny 
na webových stránkách škol, nástěnkách škol  
a ÚMČ Praha 22.
Pracovní skupina pro rovné příležitosti pro-
jektu MAP, spolu s vedením mateřských škol 
za odborné pomoci speciální pedagožky Mgr. 
Hany Otevřelové, tak obohatí rodiče o infor-
mace k přechodu na první stupeň ZŠ, které 
nejsou běžné známé. Rodiče s dětmi si společ-
ně zažijí-vyzkouší dovednosti na praktických 
ukázkách. Na vlastní kůži si vyzkouší úkoly 
na zrakové vnímání, sluchové vnímání, před-
matematické představy, prostorovou orientaci  
a grafomotoriku. Osobní kontakt bude při 
těchto setkáních s rodiči výhodou. Mohou se 
hned konkrétně ptát na to, co je trápí, zajímá. 
Budou mít příležitost aktivně reagovat na in-
formace, které uslyší, vzájemně se tak mohou 
inspirovat a doplňovat s ostatními posluchači. 
Dozví se jak své dítě na vstup do školy připra-
vit.
Rodiče, kteří se účastní workshopu, obdrží pu-
blikaci s názvem „Minipříběhy dětí se specific-
kými poruchami učení a chování“, která je ná-
zorná a přívětivá k rodičům i dětem. Součástí 
publikace jsou příběhy dětí, které děti s nezra-
lými dovednostmi a schopnostmi zažívají. Ro-
diče získají základní přehled o dovednostech, 
které zajistí úspěšný start ve škole. Navíc rodi-
če najdou v publikaci také výčet potíží, které se 
u nezralých dětí ve škole ukáží. 
Workshopy podpoří učitelky, rodiče a děti na 
společné cestě za vzděláváním, a pomohu na-
stavit podmínky pro úspěšný start všech dětí  
v základní škole.

Projekt MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II. 
Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

Dne 17. 9. 2019 se v rámci projektu 
MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvo-
je vzdělávání II, registrační číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723, 
uskutečnil ve spolupráci Pracovní 
skupiny pro rovné příležitosti a META, 
o.p.s. interaktivní workshop cílený na 
podporu rovných příležitostí dětí a 
žáků s odlišným mateřským jazykem 
(OMJ).
Informativní část workshopu proběhla v pro-
storách ÚMČ Praha 22 od 16:00 do 17:30, ná-
sledovala méně formální část věnovaná diskusi 
a individuálním konzultacím potřeb účastníků. 
Realizační tým MAP spolu s vedením škol tak 
za pomoci organizace META navázali kontakt 
s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem. 
Ti se zde dozvěděli základní informace o vzdě-
lávání dětí a žáků v České republice a o důleži-
tosti podpory rovných příležitostí všech dětí  
a žáků, včetně dětí a žáků s odlišným mateřským 
jazykem. Rodiče získali představu o vzdělávání 
i o pocitech a problémech, kterým děti s OMJ 
ve školách procházejí. Získali také informace  
o tom, kdy a kde mohou vyhledat pomoc. Dozvě-
děli se o všech právech a povinnostech rodiče, 
dítěte, školy i o možnostech volnočasových ak-
tivit na Praze 22.
Workshop zahájila Pavlína Harantová z odboru 
kanceláře úřadu MČ Praha 22, přivítala hosty, 
představila organizátory workshopu i přítomné 
zástupce škol a školských zařízení. V průběhu 
WS krátce přivítal hosty také starosta MČ Praha 
22 Vojtěch Zelenka a informoval je o situacích, 
ve kterých jim může ÚMČ pomoci. Představeny 
byly jednotlivé školy, školky, školská zařízení  
a jejich přítomní zástupci, tlumočena byla kon-
krétní technickoorganizační sdělení škol rodi-
čům s OMJ. Pro přítomné děti účastníků byl za-
jištěn drobný program, papír, fixy, kreslení, čaj 
a zákusek.
Po celou dobu konání workshopu i návazných 
neformálních diskusí bylo zajištěno tlumočení 
do ruštiny, angličtiny a vietnamského jazyka. 
Překlad a tlumočení zajistili zástupci organizace 
META. Do diskuse se tak mohli zapojit také zá-
stupci novinářů z vietnamské komunity, redak-
toři časopisu Nguoivietxaxu.
Realizaci workshopu s rodiči dětí s odlišným 
mateřským jazykem předcházelo 17. 5. 2019  
a 29. 8. 2019 uskutečnění dvou přípravných se-
minářů realizačního týmu MAP II pro zástupce 
všech zapojených škol a organizace META. Pří-
pravné semináře byly věnovány sběru námětů 
a potřeb pro zacílení podpory dětí s OMJ a in-
formovanosti jejich rodičů, sběru potřeb škol 
a školských zařízení pro úspěšné organizační  

Ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově získáte nejen skvělou 
fyzičku a dobrou náladu, ale také si můžete upevnit zdraví. Kromě 
již tradičních sportovních, tanečních, jazykových, hudebních 
i výtvarných kurzů přibývají i kurzy zaměřené na zdraví. 

Zveme vás na pravidelné pondělní lekce – Pilates s Bárou Valuchovou od 
19 hod. a dynamickáóu jógu s relaxací od 20 hod. s Ditou Fuchsovou. Kla-
sickou Hathajógu pod vedením Jolany Kamarýtové si můžete vyzkoušet  
v úterý od 17.30 a od 19.15 hod. Olga Šípková se ve svých nedělních lek-
cích jógy od 17 a 18.30 hod. se  zaměřuje na využití široké škály jógových 
cvičení. Starším cvičenkám vyhovují dopolední lekce s Martou Princovou 
v úterý od 9.15 hod se zaměřením „aby záda nebolela“  a  lekce Zdeny Am-
brožové s výstižným názvem “Pohybem ke zdraví“ ve čtvrtek od 18 hod.
SKC Ondřejov nabízí služby zaměřené na zdraví. Například certifikovaná 
terapeutka Ing. Lenka Jahelková vede poradnu celostní medicíny, kde  léčí 
zdravotní obtíže podle metody MUDr.  J. Jonáše, a také se zabývá detoxika-
ci organismu. Na psychoterapeutku Mgr. Dominiku Podhráskou se může-
te obrátit, pokud máte vztahové, partnerské či rodinné obtíže, řešíte složité 
životní situace, problémy s profesním životem a další. 
 Do pohody se můžete dát v rodinném klubu s přiléhavým názvem Pohoda, 
kde najdete odpočinkovou zónu SKC, kavárnu i dětskou hernu. 

V našem centru jste vždy vítáni. Nejde jen o pohyb, ale i o partu a kamará-

dy, které si na společných lekcích najdete. Na podzim je pro vás připraveno 

několik zajímavých představení i koncertů. Více o akcích včetně předprodeje 

vstupenek, dalších kurzech i službách v SKC v Ondřejově najdete 

na www.skcvondrejove.cz.                                  Za tým SKC Bohumila Řešátková

DIAGNOSTIKA, PREVENCE A LÉČBA 
PORUCH POHYBOVÉHO APARÁTU
Fyzioterapeutka  Mgr. Tereza Píglová, Ph.D. je absolventkou 3. lékařské 
fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  
Má 10 let praxe v oboru a absolvuje pravidelné odborné kurzy.
Nabízí pomoc při :
- poúrazových a pooperačních stavech
- ortopedických vadách
- neurologických poruchách
- bolestivých stavech páteře a kloubů
- vadném držení těla dětí školního věku i dospělých
- korekci pohybových stereotypů
- preventivním cvičících programech
Součástí léčby je vstupní vyšetření se zpracováním kineziologického rozbo-

ru, na jehož podkladě bude stanovena nejvhodnější léčebná terapie.

Při terapii používám manuální techniky k uvolnění měkkých tkání a kloub-

ních blokád, dechové techniky, léčebnou tělesnou výchovu a speciální me-

todiky.

Chcete-li pomoci vyřešit vaše 
problémy, OBJEDNÁVEJTE se 
předem na tel.: 602 330 620. 
Ordinuji vždy ve čtvrtek mezi 
8-18 hodinou v 1. patře SKC 
Ondřejov. V případě akutních 
obtíží je možné domluvit se 
i na jiný termín.

Na setkání se těší Mgr. Tereza Píglová, Ph.D.

ČESKÁ ŠKOLA PRO CIZINCE
aneb podpora rovných příležitostí všech žáků

i sociální začlenění dětí s OMJ a pro nezbytnou 
spolupráci s rodiči těchto dětí. Pozvánky na WS 
byly zveřejněny na webových stránkách ÚMČ  
v sekci „Aktuality“ a v sekci MAP II, na webo-
vých stránkách škol, místních vývěskách  
a ve vydáních Uhříněveského zpravodaje (07-
08/2019, 09/2019), dále na Facebooku MAP II 
a v mobilní aplikaci ÚMČ Praha 22. Pozvánky 
byly distribuovány v češtině, angličtině, ruštině 
a vietnamštině. Využito bylo také facebookových 
profilů a neformálních komunikačních kanálů 
cizojazyčných komunit v Praze, a to s cílem oslo-
vit zejména vietnamskou komunitu.
Za realizační tým:
Mgr. Petr Anděl, Ph.D., facilitátor projektu MČ 
Praha 22 – MAP II

Projekt MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II
Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723
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Znáte Bachovy esence? Dr. Bachem 
postupně objevených 38 rostlin, 
z jejichž květů se esence macerováním 
vyrábějí, nám mají být pomocníky na 
cestě k naší emoční rovnováze.

Dr. Bach, anglický lékař a bakteriolog ve  
30. letech 20. století zkoumal souvislosti lidské-
ho těla a psychiky. Byl přesvědčený, že nemoc je 
až následkem naší emocionální nerovnováhy. 
Pokud bychom žili sami se sebou v harmonii, 
měla by i naše těla schopnost se s fyzickými po-
tížemi sama vyrovnat, resp. by vůbec neonemoc-
něla. Bachovky tedy pomáhají harmonizovat 
naši mysl v ideálním případě dřív, než se nějaká 
nemoc projeví. Pokud již nemocní jsme, přináší 
naší mysli úlevu a naše tělo tak získá více energie 
a snáze se s nemocí vyrovná.
Bachovy esence lze využít jak pro okamžitou 
pomoc, tak i k harmonizaci našich dlouhodo-
bých mentálních vzorců a emocí. Kombinuje se 
jich většinou více dohromady a sestavení indi-
viduální kombinace je dobré nechat na někte-
rého ze zkušených poradců. Tou nejznámější  
a nejpoužívanější esencí, která si zaslouží místo  
v domácích i cestovních lékárničkách či v dám-

ské kabelce, je Originální směs Dr. Bacha. Říká 
se jí také krizová esence, krizové kapky či rescue-
remedy. V jedné jediné lahvičce je skrytý oprav-
du kouzelný účinek 5 různých rostlin. Je výbor-
ná pro zklidnění sebe sama, ale i dětí a zvířat na 
cestách, při nespavosti, při letních bouřkách  
i ohňostrojích, při úrazech, zkrátka v jakýchko-
liv okamžicích, kdy nám akutně není dobře, jsme 
mimo svou zónu komfortu. 
Bachovky nám zprostředkovávají a zrcadlí jed-
noduchost přírody, ke které se mnozí z nás právě 
v této době snaží vracet. Energie rostlin se snaží 
je přiblížit všem tak, aby se staly právoplatnými 
průvodci v životech dospělých, dětí či zvířat.  
V souladu s přírodou, v jednotě a s energií 
 – zkrátka Energií rostlin.

Bachovy esence – zdroj vnitřní rovnováhy

Na závěr ještě pozvání: srdečně vás zvu na 
společné Povídání o Bachových esencích 

a našem charakteru 27. 11. 2019
v 18  hod. do SKC Ondřejov. 

Těším se na vás, Bc. Lucie Marešová
Více informací, kompletní sortiment

 i možnost přihlášení se k našim 
Novinkám najdete na 

www.energierostlin.cz nebo 
FB: @esenceDr.Bacha, tel. 775 696 213
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Nového člena týmu, Václava Máchu, jsme požá-
dali o zodpovězení několika otázek, týkajících se 
nejen jeho samotného, ale i novinek a gastrono-
mických nabídek restaurace. 
Restaurace U mlýnského kamene je součástí 
známého komplexu Lesních Lázní – Legner 
Hotel  Zvánovice. Znamená to, že je přístup-
ná pouze zdejším hostům?
To vůbec ne, jen je potřeba počítat s tím, že pro 
veřejnost je provozní doba omezena, resp. na-
vštívit restauraci je možné jen od pátku do nedě-
le. Všední dny jsou pak pouze pro hotelové hosty.

Část svého profesního života jste prožil v Pra-
ze, v hotelnictví se pohybujete více jak 15 let, 
pracoval jste ve vyhlášených 4 a 5 hvězdičko-
vých hotelech nejen v ČR, nominován jste byl 
několikrát na prestižní ocenění výročních cen 
AHR ČR. Co Vás vedlo k zájmu o působení 
v Lesních Lázních?
Letí to, viďte? Praha je úžasná, pro kuchaře je 
tam spousta příležitostí, ale zároveň je Praha 
svým způsobem i malá, a proto jsem zde. Roz-
hodl jsem se zaměnit město za přírodu a venkov 
a hledal jsem koncept a místo, které by mne 
oslovilo a má určitou atmosféru. Lesní Lázně ve 

Zvánovicích to vše splňují a navíc leží kousek od 
Prahy, kam se tak mohu kdykoliv vracet.

Plánujete v konceptu restaurace výraznější 
změny?
Každý kdo někam přichází a přejímá vedení, se 
určitým změnám neubrání. Rád bych časem za-
vedl koncept české klasiky v moderním a přede-
vším kvalitním podání, ve spolupráci s místními 
dodavateli. (Pozn. red. např. z nedaleké tehov-
ské farmy mléčné výrobky či od dalších doda-
vatelů uzeniny, masa nebo zelenina a džemy.)  
V jednoduchosti je síla. Tudíž čerstvost, kvalita  
a spokojený host jsou, řekněme, moje dogma. 
Rád dodržuji sezónnost, sleduji trendy, a to je 
podle mne to pravé, to je to, co lidé žádají. A sem 
do Zvánovic to perfektně zapadá.

Nalákali jsme naše čtenáře na gastronomické 
nabídky. Jaké v nejbližší době připravujete? 
Kdo má rád zvěřinu, neměl by si nechat ujít naše 
skvělé čtyřchodové podzimní menu, ve kterém 
prim bude hrát hlavní chod – vynikající daňčí 
kýta se šípkovou omáčkou. Podzimní menu je 
již v běhu a čeká na vás. Také bych všechny rád 
pozval na blížící se Svatomartinské menu, to bu-
deme podávat o víkendu 8. až 10. listopadu. Při-
pravena bude kachní paštika, drůbeží kaldoun, 
či pečená Svatomartinská husa s variací knedlí-
ků a zelí. Samozřejmě budeme nabízet i mladá 
Svatomartinská vína. A kdo nestihne ani jednu 
z uvedených akcí, určitě si najde to své v našem 
běžném jídelním lístku. Tímto tedy vyzývám ku-
linářsky zaměřené čtenáře Zápraží k návštěvě 
Restaurace U Mlýnského kamene…

Restaurace U Mlýnského kamene 
ve Zvánovicích
Tým restaurace nově posílil výkonný 
šéfkuchař Václav Mácha, který navázal 
na osvědčenou tradici a regionální 
produkty tak hrají důležitou roli 
v každém menu. Místní dodavatelé 
a jejich produkty jsou a budou 
v restauraci U Mlýnského kamene 
ve Zvánovicích vítány i nadále.

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

Otevírací doba (zimní):  PO-SO 9 až 16 hod., NEDĚLE  ZAVŘENO   
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

prodej čerstvých ryb
     (především třeboňský pstruh)
  ryby na Vánoce  – kromě tradičních kaprů 
    a pstruhů také např. štiky a další ryby dle nabídky

vánoční výzdoba – věnce a svícny vlastní výroby
nabídka chvojí
doprodej podzimního sortimentu aster, chryzantém, 
     růží, vřesů, ovocných stromků a keřů...

 

PŘÍ
JEM OBJEDNÁVEK RYB 

NA VÁNOCE 

OD POLO
VINY LIS

TO
PADU

Tel.: 323 649 679
e-mail: zvanovice@legner.cz 

www.lesnilazne.cz  
https://www.facebook.com/

lesnilazne/ 

Trenéři  týmu rozhodně nepodcenili přípravu, 
protože konkurence je obrovská. Celkový počet 
účastníků největšího evropského podniku byl 
více než 1200 osob – ze třiceti přihlášených ev-
ropských zemí bylo nominováno 680 závodníků. 
Z našich reprezentantů se nejlépe vedlo  junior-
kám Vendule Loušové, která vybojovala bronzo-
vou medaili ve speciálních technikách a Barboře 
Jílkové, jež obsadila ve stejné kategorii 9. místo. 
Naši junioři Vasyl Halatyba, Bára Jílková a Eva 
Štětinová obsadili 9. místa ve sportovním zápa-

Naše Taekwon-Do mezi špičkou v Evropě
Tým české národní reprezentace 
zaznamenal úspěch na letošním 
mistrovství světa, které se konalo 
v dubnu v Německém Inzellu. Junioři 
obsadili 8. místo v silovém přerážení 
a 9. místo ve sportovním zápasu, 
seniorský tým se umístil na 9. místě 
ve sportovním zápasu a na 10. místě 
ve speciálních technikách. Juniorka 
Barbora Jílková obsadila  4. místo ve 
speciálních technikách a 5. místo ve 
sportovním zápasu. Po návratu 
z mistrovství světa začala opět v SKC 
Ondřejov další příprava českého týmu 
národní reprezentace na mistrovství 
Evropy, které se konalo v říjnu 
bosenském Sarajevu. 

se. Největší úspěch čekal na český tým až v sobo-
tu, kdy se Pavel Kupr, Jan Vácha a Tomáš Mácha 
probojovali do nejvyšší evropské desítky ve spor-
tovním zápasu. Ve speciálních technikách se na-
šim děvčatům podařilo obsadit 2. místo a získaly 
i titul vicemistryň Evropy 2019. Neděle 13. října 
patřila jen týmovým kategoriím, ve kterých jsme 
opět zaznamenali zásadní úspěch –  děvčata 
získala 5. místo v kategorii sportovního zápasu,  
7. místo získal  juniorský tým mužů v kategorii 
silového přerážení, 7. místo obsadil senior-

ský tým mužů v kategorii speciálních technik  
a z 9. místa se radoval  juniorský a seniorský 
tým ve volném zápasu. V celkovém pořadí  
z 30 evropských států se díky našim výsledkům 
posunula Česká republika na 18. místo. 
Velký respekt si zaslouží i realizační tým české 

reprezentace – Lída Machotová, Vladimír Ma-

chota, hlavní trenér reprezentace Tomáš Jílek a 

trenéři Milan Zach, Pavel Kupr a Michal Macho-

ta. Takové úspěchy jsou možné díky podpoře Stře-

dočeského kraje, Města Říčany a SKC Ondřejov. 

„Hrdinství českých vojáků ve službách britského 
válečného letectva za II. světové války patří k ne-
mnoha dějinným epizodám, na něž můžeme být 
coby Češi skutečně hrdí. Mladí muži a ženy, kteří 
neváhali obětovat i své životy v uniformách cizí 
armády a při obraně cizího území, v přesvědče-
ní, že čelí společnému nepříteli, jsou krásným 
dokladem, že nejsme jen národem Švejků,“ říká 
místostarostka Mukařova Kateřina Čadilová.  
„Mnohem smutnější je další kapitola, která ná-
sledovala po vytouženém konci války a osvobo-
zení naší vlasti. Na ty příslušníky RAF, kteří ne-
zůstali v Anglii, nebo se tam urychleně nevrátili, 
čekala po komunistickém převratu pouze per-
zekuce a v mnoha případech dokonce i vězení.

Podobně neradostný byl i osud Karla Vojtíška, 
zbrojíře československého i britského letectva, 
který sloužil u RAF od roku 1940 do roku 1945, 
když předtím utekl z okupovaného Českoslo-
venska přes Polsko a byl zajat Rudou armádou. 
Po návratu do vlasti v srpnu v roce 1945 byl 
vyznamenán a byla mu nabídnuta další kariéra  
v Československé armádě, po únoru 1948 ovšem  
o místo přišel a musel pracovat jako pomocný 
dělník. Další rána přišla v roce 1950, kdy byl 
rodině se dvěma malými dětmi odebrán druž-
stevní byt v Praze. Jako náhradní ubytování jim 
byl poskytnut byt v chatě v Mukařově, bez příslu-
šenství a koupelny, navíc proti vůli majitele ob-
jektu. Ten si svá práva nakonec obhájil a Vojtíš-

kovi byli v lednu 1956 donuceni se přestěhovat 
do sice prostornějšího, ale zcela nevybaveného 
bytu v čp. 23, bez vody a odpadu, se záchodem 
bez splachování na chodbě, a také bez zahrady, 
kterou mohli užívat v předchozím místě. Karel 
Vojtíšek se už podruhé pokusil rodině zabezpečit 
alespoň základní pohodlí svou nesmírnou zruč-
ností, v zoufalých podmínkách vyráběl zařízení 
bytu i třeba kůlnu na uhlí. Bohužel se ale u něj 
brzy projevila nemoc, která vedla k rychlé pa-
ralýze a předčasnému úmrtí 12. února 1957, ve 
věku rovných padesáti let. Zůstala po něm vdova 
a dvě děti (6 a 8 let), kterým politický „škraloup“ 
dále znepříjemňoval už tak dost složitý život.“

V  Mukařově byla slavnostně odhalena pamětní deska mjr. Karla Vojtíška, 
příslušníka Československé armády a RAF.  Vrcholem programu byla letecká  
ukázka  letadla Tiger Moth, letuschopného stroje z II. světové války, na nichž 
se cvičili letci RAF.  Slavnostní akce se zúčastnili dcera a syn Karla Vojtíška, paní 
Irena Nártová a pan Marek Vojtíšek, vnučka paní Marika Pečená, dále veterán 
z 311. bombardovací perutě pan Tomáš Lom, Mgr. Alexej Bezděk –  iniciátor 
instalace pamětní desky, s manželkou Olgou, dcerou plukovníka Stanislava 
Rejthara, letce RAF a Ing. Ján Macala – spoluiniciátor a donátor odhalení 
pamětní desky.

Pamětní deska mjr. Karla Vojtíška v Mukařově

Je-li vám jméno Karel Vojtíšek povědomé, 
je tomu tak nejspíše proto, že stejné jméno 
nese hlavní hrdina ceněného filmu z dílny 

otce a syna Svěrákových Tmavomodrý svět. 
Příběh skutečného Karla Vojtíška nekončí 
hrdinnou smrtí ve vlnách Lamanšského 
průlivu, optimističtější je však snad jen 

v tom, že po něm zůstali potomci, kteří se 
dožili doby, jež dokáže ocenit hrdiny 

a varovat před zlem, které jim vzalo či 
zkrátilo životy.
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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.

Do připravovaného stolního kalendáře na příští rok 
„Mazlíčci Říčanska“ se nám od vás sešla spousta 
nádherných fotek, za které děkujeme. Nechaly jsme se 
vyfotit a představujeme vám na oplátku i naše zvířecí 
mazlíčky. Kalendář nebude volně prodejný a je určen jako
poděkování našim příznivcům a partnerům MAS Říčansko. 
Zdroj: archiv MAS, foto: Alexandr Hupcej

Stolní kalendář MAS Říčansko 2020

 Příjem projektů do 9. výzvy IROP-Sociální podnikání 2019 je spuš-
těn od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Minimální výše celkových způso-
bilých výdajů na projekt je 400 tis. Kč. Maximální hranice je ve výši 
alokované částky 903 739,48 Kč. Seminář pro žadatele se uskuteční  
v jednací místnosti MAS ve středu 20. 11. 2019 v 10 hodin. 

 Z alokace IROP vyhlásí MAS poslední 10. výzvu zaměřenou na územ-
ní plánování obcí, výzva je v procesu schvalování ze strany ministerstva. 
Nezbylo zde již moc peněz, ale věříme, že dotační peníze najdou v regionu 
žadatele. Také je možné, že bude výzva navýšena o zbývající finance, které 
MAS rozdělila, a žadatelé z nějakého důvodu odstoupili. Příjem projektů 
bude jen do 31. 12. 2019, Ministerstvo pro místní rozvoj se chystá upravit 
pravidla pro vyhlašování a termín prodloužit. MAS následně výzvu modi-
fikuje a také prodlouží. Seminář pro obce na podání projektů na územní 
plány, změny územních plánů, územní studie a regulační plány se koná  
v pondělí 4. 11. 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti MAS za přítomnosti 
zástupců MMR.

 Zajímejte se o článek 20 z Programu rozvoje venkova, který MAS 
nově zahrnuje do své strategie. Na Říčansku jde o Fichi 7- Malé projek-
ty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku. Podpora bude za-
měřena na zázemí pro mateřské a základní školy, veřejné prostranství 
v obcích, kulturní a spolkovou činnost. Projekty škol a školek musí být 
zahrnuté ve strategickém dokumentu místních akčních plánů (MAP). 
Povinnou přílohou pro každý předkládaný projekt bude prohláše-
ní o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce  
a schválení příslušným zastupitelstvem. Spoluúčast je 20 %. Podrob-
nosti budou včas zveřejněny na stránkách MAS a v místních periodi-
kách. Příjem projektů bude začátkem příštího roku. Ve hře je 6 mil. Kč, 
předpokládáme max výši na projekt 400 tis. Kč.

 Z Programu rozvoje venkova zároveň začátkem roku vyhlásíme také pří-
jem projektů v rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků, kde 
uvolníme do regionu 1,6 mil. Kč na projekty pro místní zemědělce. Zavo-
lejte, napište, ozvěte se včas.

 Podzimní kolo o značku Zápraží originální produkt® je za námi. 
Certifikační komise prodloužila držení značky šesti řemeslníkům a vý-
robcům z regionu Říčanska a Dolnobřežanska. Na podrobnosti o těch-
to výjimečných řemeslnících se můžete podívat přímo na stránkách 
Asociace regionálních značek, z. s. http://www.regionalni-znacky.cz/
mapa-regionu. Jste srdečně zváni, těšíme se na vás na slavnostním pře-

dání certifikátů značky Zápraží originální produkt® , které proběhne 
na Festivalu vína v neděli 3. listopadu 2019 v Říčanech na Masarykově 
náměstí. 

 Ve středu 16. října proběhlo již šestnácté setkání starostů území MAS 
Říčansko pod pracovním názvem „Snídaně starostů“ v kapli Olivovy dět-
ské léčebny. Kancelář MAS seznámila zástupce obcí s novými možnostmi, 
které se rýsují pro další programové období 2021-2027. Na programu 
bylo také seznámení s příklady dobré praxe sociální práce na obcích for-
mou prezentace Mgr. Marty Vackové (RUAH) a řízení výkonnosti eGover-
nmentu, který zajistila Ing. Jana Fortinová z VŠE. Děkujeme všem zástup-
cům obcí za účast a příjemnou atmosféru.

Certifikační komise značky Zápraží originální produkt®

Setkání zástupců obcí v kapli Olivovy dětské léčebny
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Nastalo období, kdy firmy i jednotlivci řeší vánoční dárky pro 
obchodní partnery, kolegy a přátele.  Náležíte mezi ně? Právě 
Vaše oblíbená vína mohou být tím nejlepším a ceněným dárkem. 
Vybrat si lze především vína z Čech a Moravy, od menších
 a středních vinařů, na které se  Velkovinotéka.cz specializuje, 
ale v nabídce jsou také kvalitní vína zahraniční. 

Ale proč zůstávat jen u tradiční formy? Poutavé jsou různé drobné doplň-
ky, vína v sadách nebo atraktivní obal. „Velmi oblíbená jsou vína doplněná  
o firemní logo nebo vzkaz. U některých výrobců umíme zajistit také dotisk 
loga do originálních etiket,“ potvrzuje Matěj Šaman z Velkovinotéky.cz. 
Tam kde to není možné, lze vína doplnit osobitou nálepkou, visačkou či 
skleněným uzávěrem a to vše dát do dárkového obalu. Takto opatřená tichá 
vína s cenou do 500 Kč bez DPH za kus lze odečíst z daní. Další možností je 
nákup originálních dárkových sad, poskládaných z vybraných vín jednoho 
vinařství. V nabídce je jich několik a ta se navíc neustále mění. Samozřej-
mostí je jakýkoliv požadovaný počet.  Využít můžete i dřevěnou bednu na 
6 lahví, namixovat si vína dle vlastního výběru a navíc je doplnit i nějakou 
luxusní delikatesou. 
Nezapomeňte na konec roku
Čas obchodních, přátelských, či rodinných setkání a vánočních večírků se 
kvapem blíží. Ve Velkovinotéce.cz rádi pomohou s výběrem vín i pro tyto 
příležitosti a postarají se o včasné dodání. Při větších objednávkách jsou 
nabízeny množstevní slevy.
Zaujala Vás nabídka?  Kontaktujte nás, nebo se zastavte osobně 
v naší kamenné prodejně v Modleticích. Pomůžeme Vám 
s výběrem vín a realizací originálních dárků. 

Kontakt a odběr:  Velkovinotéka.cz
Modletice 71, Otevírací doba: Po - Pá  9 - 15 h

www.velkovinoteka.cz, tel.: 734 428 896

Ideální dárek pro obchodní partnery i přátele 
TIP na dárek: 
Nejste si jisti 

správným výběrem? 
Potěšit můžete i 

dárkový poukazem 
na nákup.

Na naši říčanskou pobočku hledáme nového kolegu na pozici 
Poradce pro prémiovou klientelu, který zjišťuje potřeby movitějších 
klientů a nabízí jim řešení na míru. 

Nabízíme Vám možnost
 Starat se o portfolio prémiových klientů, pro které budete 
výhradními osobními poradci.

 Pravidelně se setkávat s našimi klienty a nabízet jim produkty, 
 které usnadní jejich život.

Co získáte u nás?
 Možnost vydělat si na variabilní složce v průměru až 15 000 Kč 
měsíčně.

 Skvělou příležitost pro rozvoj a posun na vyšší level v rámci 
pozice s příplatkem 5 000 Kč měsíčně. 

 5 týdnů dovolené, placené volno navíc (2 dny po 5 letech, 5 dní 
po 10 letech).

 4 sick days hrazené z 50% nebo 2 hrazené plně.
 Flexibilní benefitní peněženka – čerpání dle vlastního uvážení. 
 Školení, workshopy, přátelská firemní kultura.

Své CV zasílejte na kamila.stavjanickova@rb.cz,
nebo pro bližší informace navštivte - rb.jobs.cz

HLEDÁME PORADCE PRO 
PRÉMIOVOU KLIENTELU

U nás je to o vás

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

Na zvýšenou předvánoční poptávku jsme se již předzásobili, 
najdete u nás jako vždy široký výběr stavebnic a zajímavých 
doplňků – školní potřeby, klíčenky, světla, úložné boxy...

Inspirujte se! I ke konci roku dorazilo na trh ještě několik povedených 
položek, které jako vánoční dárek určitě nezklamou. Třeba LEGO City 
Lyžařský areál 60203. Podobná položka tematicky zaměřená tu ještě neby-
la – ve stavebnici se nachází stanice záchranné služby, obchod se zimním 
vybavením, auto horské služby s pluhem, záchranný sněžný skútr a další 
doplňky, které dokreslují atmosféru lyžařského střediska. Starší děti nebo 
třeba i tatínky zaujme LEGO Technic Land Rover Defender 42110, který 
vznikl ve spolupráci přímo s automobilkou.  Propracovaný model auta je 
v obdobném měřítku jako Bugatti Chiron 42083, který byl populární po-
ložkou loňských vánoc, Defender je ovšem za mnohem příznivější cenu. 
Holčičky zase osloví nové stavebnice Ledové Království II – pohádka má 
premiéru v druhé polovině listopadu. Děti se opět  setkají s populárními 
hrdiny  Annou, Elsou, Kristoffem a Olafem.
Poslední šance ke koupi některých stavebnic! Každoročně ke konci 
roku končí výroba určitých položek. Na trhu už probíhá doprodej posled-
ních skladových kusů. Nákupy tak není radno odkládat na poslední chvíli. 
Může se stát, že stavebnice se z důvodu vyšší poptávky vyprodá a další kusy 
již nebudou. Z celých sérií letos končí LEGO Movie 2. 
Určitě si vyberete! Na našich stránkách www.specialkalega.cz se sami 
přesvědčíte o množství nabízeného sortimentu, nebo rovnou zamiřte na 

Vánoce se blíží – nakupte bez starostí 
ve Speciálce Lega v Říčanech

naši prodejnu a přesvědčte se. Bojíte se, že stavebnici vyprodáme dříve, 
než se zastavíte? Využijte možnosti rezervace z našeho webu. Ceny na 
e-shopu i prodejně jsou stejné.
I letos nabízíme LEGO Adventní kalendáře – nyní i s tématikou 
LEGO Harry Potter. Kalendáře máme v omezeném množství, tak 
neváhejte.
Pro školská zařízení nabízíme slevy 15 % na celý nákup. Pro registrované 
zákazníky jsou slevy 5–10 % dle podmínek registrace. Speciálku Lega 
najdete v Říčanech u Prahy a Hradci Králové.

Více informací najdete na

www.krutimaso.cz

Krůtí řízek
(4 porce):
600g krůtích prsou, mletý zázvor, mouka, 
sůl, pepř, strouhanka, vejce, 1/8 másla na 
smažení

Z krůtích prsou nakrájíme asi 1 cm silné 
plátky, lehce naklepeme. Řízky z obou 
stran osolíme a posypeme mletým zá-
zvorem. Postupně obalujeme v mouce, 
rozšlehaném vejci (vejce osolte) a strou-
hance. Smažíme  3 minuty z každé strany 
 v přepuštěném másle.

Krůtí prsní řízky
hodí se skvěle pro všechny sváteční příležitosti 

Prodejna Praha Uhříněves
Přátelství 738/110
Tel. 739 414 253

Otevřeno: Po, Út: 8–17 hod.
 St, Čt, Pá: 8–18 hod.
 So: 8–13 hod.

Dejte nám:

Prominent CZ – Krůtí Speciality

Naše prodejna Praha – Uhříněves nabízí:

inzerce_2019_řízky.indd   1 29.10.2019   9:56:26



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

0003-FIAT-Tipo_Italia_KV_CZ_210x297.indd   1 03.07.19   15:04
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 | tel.: 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz
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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 2020 JIŽ V PRODEJI
SLEVY PRVNÍ MOMENT A DĚTI ZDARMA

8
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

10. 11.  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

18 | ZAPRAZI.EU

Sobota 9. 11. od 12 h. Skládání puzzle na čas
Křest knihy Andílci s Andreou Verešovou

www.puzzlemanie.com

Světelný kořen aneb Jam čínský
Jak pěstovat Jam čínský? Zveme na kurz Jarmily 

Habrové s možností zakoupení pacibulek 
a jednoletého kořene.

15. listopadu od 14 hod. v SKC Ondřejov
Podrobnější info a přihlášení na tel.: 602 853 813

Jam čínský v tradiční čínské medicíně se využívá ke stimulaci činnosti 
žaludku, sleziny a pro svůj tonizující účinek na plíce a ledviny. Snižuje 

rovněž hladinu cukru v krvi. Harmonizuje hormonální systém, 
pomáhá ženám při emocionální nerovnováze a při menstruačních 
bolestech. Hlíza obsahuje alantoin, který urychluje proces hojení. 
Vnitřně se také používá při léčbě únavy, nechutenství, špatnému 

zažívání, chronického průjmu, astmatu, suchého kašle, častého nebo 
nekontrolovatelného močení, diabetu a emoční nestability. Zevně se 

aplikuje na vředy, abscesy a kožní vyrážky.
První říčanská veřejná tančírna zve na prémiové podzimní 
akce, které se tradičně konají  v Kulturním centru  Labuť 
Říčany. Zváni jsou všichni! Nejen zkušení tanečníci, ale 
i začátečníci nebo ti, kteří dlouho netančili a obávají se, 
že všechno zapomněli. Tanec je radost, ne stres, že něco 
zkazíme nebo nejsme dokonalí.

Termíny speciálních akcí:
 v úterý 22.10. prémiová Podzimní tančírna,  
 v úterý 12.11. prémiová Retro tančírna,
 v úterý 3.12. prémiová Mikulášská tančírna. 
 Dále plánujeme prémiovou tančírnu „Silvestr 

nanečisto“. Konkrétní termín ještě upřesníme. 

Pronajmeme lodní kontejnery určené ke skladování.
 Rozměr: 6 x 2,4 x 2,4 m, cena od 990 Kč / měsíc, 

v hlídaném areálu ve Světicích u Říčan.
Tel., SMS:  774 314 148
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů SUPERB
a SUPERB COMBI: 4,4–7,1/100km, 116–162g/km

   NOVÁ
ŠKODA SUPERB
  A SUPERB COMBI

Na Vás záleží

skoda-superb.cz

Elegantní ŠKODA SUPERB přijíždí s řadou inovací
Vlajková loď automobilky ŠKODA přijíždí v designově osvěžené podobě. Příjemný zážitek z jízdy 
umocňují zcela nové světlomety Matrix-LED, které neoslní řidiče protijedoucích vozidel, ale zachovají 
dokonalé osvětlení vozovky před vámi. O bezpečnost posádky se stará celá řada moderních 
asistenčních systémů, jež zároveň poskytují řidiči dokonalou ovladatelnost vozu. Přesvědčte se sami 
u svého oblíbeného prodejce a rezervujte si bezplatnou testovací jízdu. Na Vás záleží.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Servis AUTO OPAT s.r.o.
Komerční 467
251 01 Nupaky
Tel.: 240 200 730
www.autoopat.cz

Untitled-37   1 25.10.2019   9:10:11

Farma Aquaponia v Lážovicích patří mezi  
největší aquaponické farmy ve střední Evro-
pě. Pěstuje se zde ekologická zelenina plná 
živin bez použití pesticidů či doplňkových 
hnojiv, a zároveň zde funguje unikátní chov 
ryb.  Farma začala fungovat v roce 2017. 
V letošním roce došlo k výraznému nárůstu 
v rostlinné produkci, a to díky velké poptávce 
spokojených zákazníků.

Máte zájem o čerstvou ekologickou zeleninu nebo chutnou rybu? Jste rodina nebo 
gastro podnik? Vyzvednete si objednávku sami nebo ji chcete zavést až domů?

Zavolejte nám, rádi vám poradíme.
Kontakt: 604 701 372, email: dusek@aquaponia.cz

FARMA AQUAPONIA 
– čerstvá ekologická zelenina a chutné ryby

Stejně jako v přírodě je pro aquaponii důležitý 
koloběh. Celý systém je živým organismem, kte-
rý si navzájem pomáhá. 
V prvním patře pěstujeme rostliny
V horním podlaží farmy se nachází 24 regálů, 
z nichž  každý má 5 pater s nádržemi a osvětle-
ním pro rostliny. Přes ně protéká voda od ryb, 
obohacená o živiny a přínosné bakterie. Ve tmě 
schované kořeny rostlin berou z roztoku živiny  
a zároveň ho pročišťují tak, že zpět k rybám vyté-
ká zase čistá voda.
 V přízemí chováme ryby
Přízemí farmy má dvě oddělené haly s celkem  
43 káděmi a množstvím dalších menších akvá-
rií. V příjemně teplé vodě tam žije několik druhů 
ryb jak okrasných, či akvarijních, ale především 
lahodných čerstvých ryb určených ke konzuma-

ci. Díky uzavřenému systému chovu neobsahují 
mikročástice plastů ani jiné škodlivé prvky, které 
jsou k nalezení u volně chovaných ryb. Chováme 
tyto druhy ryb: Sumeček africký, Tilápie nilská, 
Jeseter, Kapr, Úhoř říční, Koi kapr a mnoho dal-
ších. Vybrat si u nás můžete i akvarijní ryby.

Co děláme s úrodou po sklizení?
Sklizením salátu nebo vylovením ryby to pro nás 
nekončí. Z produkčních prostorů putuje sklize-
ná surovina do „zpracovny“ s chladicím boxem. 
Tam probíhá příprava pro rozvoz do restaurací  
a také do podnikové prodejny  v  areálu farmy.

Tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří 
VLTAVÍN DOOR, s. r. o. stále rozšiřuje své portfolio nabídky 
interiérových a vchodových dveří.

Značka dveří a zárubní PRIMA DVEŘE na českém trhu úspěšně působí od 
roku 2013. V nabídce najdete tisíce kombinací provedení, dekorů, proskle-
ní a navíc s možností individuálních přizpůsobení. Kompletní nabídku si 
můžete prohlédnout na přehledných webových stránkách.
Nabízíme:

 RYCHLÝ VÝPOČET CENY
 ODBORNOU MONTÁŽ A ZAMĚŘENÍ
 SKVĚLÉ OUTLETOVÉ CENY – průběžně aktualizujeme atraktiv-

ní outletovou nabídku dveří za výrazně sníženou cenu (nevyzvednuté 
objednávky).

 RYCHLÉ DODÁNÍ – zboží dodáme nejpozději do 6 - 8 týdnů , obvykle 
se nám daří dodávky již po 6 týdnech. 

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

Otevřeno Po-Pá 8-18 hod.
Zelená linka zdarma 800 105 104

mobil: +420 602 269 152
email: info@vltavindoor.cz

www.prima-dvere.cz

AKCE NA LISTOPAD A PROSINEC  
Akce se vztahují výhradně na  objednávky uzavřené na prodejně: 

 AKCE 15 %:  na  komplet dveře + zárubně  podle vlastního výběru
 AKCE 20 %:  na vinylovou  podlahu nové generace – RIGID click

VSTUPTE! A vyberte si české PRIMA DVEŘE
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Proč se trápit? Pohodlí a zdraví jsou DOSTUPNÉ! 

Domluvte si individuální vyzkoušení matrací. Budeme se věnovat jenom vám.
Černokostelecká 82, Říčany, web: sleepexpert.cz, tel: 604 236 953

Jednička v Evropě

Jádro, které se 
neproleží

10 let záruka

Patentované 
technologie: 

 
Bulltex Nanotech® 

Normasense® 
Triple-Barrera®

Showroom matrací 

přímo od dovozce

210x148_SKLADNIK_FAST.indd   1 28.05.18   10:42

Nově můžete v našem showroomu zakoupit výrobky 
ze dřeva s epoxidovou pryskyřicí. V případě zájmu 
vám vyrobíme nábytek či  doplňky na zakázku. 

Díky technologii KAMENNÝ KOBEREC.eu  vytvoříte 
originální podlahu v kuchyni, koupelně, v domácím wellnes 
či na schodištích. Skvěle se hodí  i do komerčních prostor 
– jako jsou obchody, kanceláře, autosalony, hotely, vnitřní 
sauny a bazény, nebo do škol. Kamenný koberec si můžete 
položit i sami – rádi vám poradíme a dodáme vše potřebné. 

Kamenný koberec můžete nanášet i na svislé plochy. Hodí 
se nejen k opravě schodišť, stěn, ale například 
i k rekonstrukci krbů.

KAMENNÝ KOBEREC  
je vhodný i do interiéru

Showroom a prodejna ŘÍČANY
Černokostelecká 613/100

(bývalá prodejna Kuchyně Sýkora)
Otevřeno každý všední den 9- 17 hod.

Tel.:  (+420) 731 001 200, e-mail.: info@kamenny-koberec.eu 
www.kamenny-koberec.eu

Přijďte si k nám prohlédnout designové stoly a další 
výrobky – třeba zde najdete i originální vánoční 

dárek pro své blízké.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 
A PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ 

VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2020!
Společnost PRESSKAN system, a. s. Prostějov 

s pobočkou v Mukařově se specializuje na 
systémové odvádění splaškových vod tlakovou 

kanalizací. Své profesionální služby nabízí 
jednotlivým stavebníkům, firmám 

i obcím přes 20 let! 
Systém PRESSKAN® je vhodný všude tam, kde 

nelze vybudovat gravitační kanalizaci – ať již 
kvůli terénu, podloží, spodní vodě nebo velké 

finanční náročnosti. 

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

tel., fax: +420 323 661 814, 774 130 161
bližší info www.presskansystem.cz

Podzimní běh lyžařů 
– letos již 63. ročník!
Tradičně poslední listopadovou neděli (letos 24. 11.  od 9 hod.) 
pořádá lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby  63. ročník Podzimního 
běhu lyžařů.

Centrum závodu je u Lyžařské chaty na Vávrově palouku v Senohrabech. 
Tratě jsou připraveny v délkách od 60 metrů pro čtyřleté, až po delší tratě 
pro mladší děti a žáky. Ženy poběží 4 km a muži osmikilometrový okruh.
Všechny tratě jsou vedeny v poměrně náročném přírodním terénu (louky, les-
ní cesty a pěšiny). Všem účastníkům proto doporučujeme vhodnou krosovou 
obuv. Jako zázemí-šatny poslouží krytý dřevěný altán a stany. Po doběhu bude 
pro závodníky připraven teplý čaj a občertvení.
Přihlášení předem do 14. 11. na webu  lyžařského oddílu. Na místě 
nejpozději vždy do 30 min. před startem příslušné kategorie.
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Pracuj v pivovaru! Kozel Olda 
hledá nové parťáky do výroby

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

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

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

Volejte na tel. 724 617 017

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

PRODEJ A SERVIS 
VRATOVÝCH SYSTÉMŮ

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.

přijme bowlera
– obsluhu bowlingových drah 

a strojů 
Mzda: 33 000 Kč

Provoz: krátký a dlouhý týden 
Informace na tel.: 323 660 231

OTEVŘENO DENNĚ
Tel.: 323 660 231, www.bowlingvojkov.cz

U Mototechny 14, Tehovec-Vojkov

Nabízíme:  Kompletní opravy a údržby
 automobilů všech značek – opravy brzd, motorů, 

spojek, výfuků, podvozků...
 Drobné klempířské a lakýrnické práce.

 Výměnu čelních skel, prodej autodoplňků. 
 Prodej náhradních dílů. 

 Zajišťujeme přípravu na STK. 
 Přezouvání a prodej pneu, opravy pneu.

Provozní doba: Po − Pá: 08.00 − 17.00
So: 08.00 − 12.00

SVĚTICE, Pomezní 282, areál ZEA

AUTOSERVIS 
SVĚTICE areál ZEA

PNEUSERVIS

TEL.: 774 314 148

U konto

Kampaň probíhá v  období od 14. 10. do 31. 12. 2019. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, 
prodloužit nebo ji předčasně ukončit. • Podmínky získání odměn pro produkty U  konto, U  konto pro 
mladé, U  konto TANDEM, U  konto PREMIUM: Klient získává nárok na odměnu v  podobě proplacení 
nákupů provedených platební kartou zapojenou do založeného U konta u jakéhokoliv obchodníka pouze 
v případě podepsání formuláře Žádost o změnu banky a úspěšného dokončení procesu mobility, jehož 
součástí bude převedení alespoň jednoho trvalého příkazu nebo inkasa. • Detailní podmínky Kampaně 
nebo informace o jakékoliv změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/akce2000. • Toto 
sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Přeneste si účet k nám a získejte zpět 
až 2 000 Kč za všechny své nákupy.

Dva litry si 
rozhodně 
užijeme víc.

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

2 000 Kč
PRO VÁS

kamenictvijordan@seznam.cz

 Mrazírny POLAR  
U Cihelny 1074, 

Kostelec nad Černými lesy

Bližší informace:  Tomáš Haviar, 
email: tomas.haviar@polar-cz.eu,  tel. 724 319 952

Hledáme 
SKLADNÍKY

Nabízíme: Pravidelnou měsíční mzdu 26 – 35 000 Kč,
stravenky, 5 týdnů dovolené,

náborový příspěvek ve výši 20 000 Kč.
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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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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

HOTEL
VYŽLOVKA

DOBRÉ UBYTOVÁNÍ

> VYŽLOVKA <
JEVANSKÁ 9

tel.  739 051 993

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

Nabízíme:
● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

Tel: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz 

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA 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

Hledáme	
zdravotní	sestru	

nebo
zkušenou	
pečovatelku	

na	pomoc	s	domácí	péčí	
pro	naši	vážně	
hendikepovanou	
5,5letou	holčičku.
Ilona	Nesvadbová

Mnichovice
Tel.:	736	168	399

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

www.tomicpneu.cz

AKCE: DOPRODEJ LETNÍCH PNEU ZA SKLADOVÉ CENY
                VÝHODNÉ CENY ZIMNÍCH PNEU

PNEUSERVISNÍ SLU�BY NA PO KÁNÍ, PORADENSTVÍ
OSOBNÍ NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA
USKLADN NÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK

KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY
KUTNOHORSKÁ 24 (u nám stí)

DOPL KOVÝ PRODEJ

Pizza PEPE Říčany

Pečeme v peci na dřevo
Jediná pec na dřevo v Říčanech a okolí

Každá 5. pizza ZDARMA
Kontakt: Široká 24, Říčany, tel.: 323 604 304, 608 644 767

Otevírací doba: Po zavřeno, Út – Pá 11.30 – 20.00
So – Ne 12.00 – 20.00

NOVĚ OTEVŘENO

POTRAVINY U VÁCLAVA 
ŘÍČANY (u dopravního hřiště)

Přijmeme prodavačku 
na úsek uzeniny, lahůdky. 

Nástup možný ihned.
Vyučení v oboru není 

podmínkou, rádi vás zaučíme. 
Info na tel.: 323 602 682

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

www.pro-doma.cz

NEJŠIRŠÍ SÍŤ STAVEBNIN V ČR

COLOR PERFECT

Více barev do života s prémiovými 
spárovacími hmotami

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

www.budkazahrady.cz
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ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
           733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

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

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

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

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.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ 
A PROŘEZ STROMŮ
horolezeckou technikou
 TEL.: 734 880 880
muj-travnik.cz  Všestary

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

SOUKROMÁ 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 TICHÁ

TEL.: 777 634 980

POHODOVÁ PRÁCE
DOBRÉ PENÍZE

SKVĚLÝ KOLEKTIV
MODERNÍ STROJE

Zkrácený úvazek
vhodné také 

pro matky/ aktivní 
seniory

Čistírna oděvů Říčany 
603 415 689
604 236 953

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

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

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

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

KOMÍN SERVIS 
SPALINOVÁ CESTA
ČIŠTĚNÍ – REVIZE

TEL.: 728 742 824

ČISTÍRNA ODĚVŮ 
ŘÍČANY přijímá na zkrácený 

úvazek. Pohodová práce, 
dobré peníze, skvělý kolek� v, 
moderní technologie. Vhodné     

i pro matky/ak� vní seniory.  
Tel.:603 415 689 / 604 236 953

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ 
V ŘÍČANECH přijme 

posilu do týmu 
na zkrácený úvazek 

(fakturace, péče o zákazníky)   
Tel.:603 415 689 / 604 236 953



PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

VIBRAČNÍ SÍTOVÁ 
TŘÍDIČKA ZEMINY, 

PÍSKU, ŠTĚRKU

K PRONÁJMU
TEL.: 777 322 134

BETONÁRNA  
KOZOJEDY

VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem

s dosahem 30 m
Tel.: 602 260 059

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
PRODEJ

RECYKLÁTŮ
(SMĚS SUŤ A BETON)

DOPRAVU ZAJISTÍME

KONTAKT:

777 322 134

Kontrola vozidla 
před zimou

pouze 300 Kč

Vybrané originální 
příslušenství Toyota

sleva 25 %

Výhodná nabídka 
kompletů zimních kol

od 11 900 Kč

od 1. 10.  
do  20. 12. 2019

Přijeďte k nám na podzimní 
servisní prohlídku. 
Připravíme Vaše vozidlo na zimu včas! 

www.toyotatsusho.cz

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

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



Hyundai prémie  70 000 Kč
Již od 499 990 Kč*

Nízké splátky
s nulovým
navýšením

Sada zimních
kol zdarma

Nejvýhodnější
Hyundai
pojištění

Slevová
tankovací karta
na 5 let 
zdarma

Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům!

• Limitovaná edice Hyundai Tucson IceBreaker Vám přináší atraktivní výbavu, ve které nechybí vyhřívání 
sedadel i volantu a další prvky včetně bezklíčového vstupu do vozu. 

• Pohon 4 ×4 můžete mít se zvýhodněním 50 %. 

• Zcela zdarma získáte kompletní sadu zimních kol a balíček zimního příslušenství! 

www.lennermotors.hyundai.cz

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO 2 : 110–179 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

Hyundai
Assistance

Lenner Motors, s.r.o.
Černokostelecká 2096/16, 251 01 ŘÍČANY
+601 313 661 / www.lennermotors.cz


