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ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

Masopust v Říčanech 
se  uskuteční  22. února

Burza v Nupakách 
u Říčan zahajuje 
provoz! Nabízí najen 
auto-moto díly, ale 
také nářadí, staro-
žitnosti či literaturu. 
Více info na str. 25

Slavnostní otevření 
nově zrekonstruované 

budovy ZUŠ se 
uskutečnilo 6. ledna. 

Více info na str.  9.

Nechcete opustit 
místo, kde jste 
strávili většinu 
života? Společnost 
Finemo ví jak na to. 
Více info na str. 21
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ÚVODNÍK
Milí čtenáři,

v rukou držíte první letošní číslo Zápraží. Časopis má za sebou již více než 

patnáct úspěšných ročníků a za dobu své existence prošel určitými změnami 

a čelil mnoha výzvám. Jsou před námi určitě i další, ale to zásadní stále 

zůstává. 

Zápraží je zde pro vás, pro obyvatele regionu jihovýchodně od Prahy; pro 

lidi, kteří chtějí být informováni o místním dění nebo chtějí dát vědět o sobě 

a svých profesích, podnikatelských i veřejných aktivitách. 

Zápraží je soukromým periodikem, pro čtenáře zdarma. Nečerpá dotace 

či granty, není finančně podporováno z obecních rozpočtů. Je a musí být 

tudíž soběstačné a nezávislé. A díky tomu má i svou sílu – zprostředkovává 

informace, zajišťuje jednoduchou a účinnou reklamu, zásluhou početné sítě 

výdejních míst a roznosu do schránek se dostane k široké vrstvě obyvatel 

v celém regionu. Aby inzerce měla ten správný zásah, musí být pro čtenáře 

opakovaná, srozumitelná i poutavá, pro klienty pak ve správném poměru 

výkonu a ceny. Zápraží tyto možnosti nabízí a my víme, že inzerce 

v regionálním tisku má své opodstatnění a funguje! O tom, že byla žádána 

i v minulosti, se můžete dočíst také v článku Z historie regionální tisku 

– noviny Průboj, na straně 4.

Do nového roku tedy vstupujeme s tím, že naše práce má smysl; jak pro vás, 

tak i pro nás.

Všem přejeme v roce 2020 hodně štěstí, zdraví a také profesních úspěchů!

Alena Kvasničková

Vlastníte staré výtisky Průboje nebo jiného regionální periodika 
(např. Naše Hlasy, Podlipanský kraj, Neodvislý zemědělec, 
Hlas Kouřimska)? Máte dokumenty vztahující se k (před)

prvorepublikovému regionálnímu tisku? Kontaktujte nás, děkujeme.

Kam: Za úsměvem na dětských tvářích

Denise Bragagnolo, patronka Nadačního fondu Radost dětem

Mějte velké cíle

Již od 219 990 Kč*

Hyundai prémie 40 000 Kč

*Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu. 
Hyundai i10 – kombinovaná spotřeba: 4,2–4,9 l/100 km, emise CO2 : 97–113 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

03986_Hyundai_MejteVelkeCile_A4_Dealer_V02.indd   1 23.01.20   12:08

Lenner Motors s. r. o.
Černokostelecká 2096/16, 251 01 Říčany
+420 601 313 661 / www.lennermotors.cz

Nový Hyundai i10

Masopust v Kamenici se uskuteční 23. 2. od 13 hodin na 
Ringhofferově náměstí.

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

Z historie regionálního tisku: Průboj 

Inzertní stránka z roku 1930

Inzertní stránka z roku 1929

Prvorepublikový týdeník Průboj náležel k nejvýznamnějším 
místním periodikům. Za zrodem a fungováním novin stály 
dvě vůdčí osobnosti: nakladatel a majitel černokostelecké 
knihtiskárny František Kadeřábek (1880–1967) a redaktor 
František Šimáček (1898–1970).

První republika přála rozvoji všech médií a situace byla nakloněna i tisku 
regionálnímu. Tehdy vznikl i týdeník Průboj, vydávaný v Kostelci nad 
Černými lesy v letech 1929 až 1939. Noviny se zaměřovaly především na 
černokostelecký region a okolí, ale přinášely i zprávy z republiky a ze světa. 

Aktivní a všestranně činný, jazykově nada-
ný František Šimáček se řadil k významným 
představitelům veřejného života na Černo-
kostelecku. Byl učitelem, novinářem, literár-
ním překladatelem, kronikářem města, his-
torikem, musejním kustodem a vlastencem 
(mj. aktivním členem Obrany národa). 
Účastnil se bojů na Slovensku (1919), bě-
hem let 2. sv. války byl vězněn v Německu; po 
návratu se vrátil jak ke své učitelské, tak i no-
vinářské profesi, působil i jako osvětový in-
spektor. Zemřel před 50 lety, v únoru 1970, 
po dlouhodobé nemoci v Českém Brodě. 

Samotný redakční tým listu byl však poměrně úzký. Vydavatel a redaktor 
byli doplněni o okruh externích spolupracovníků (mnohdy zvučných jmen, 
např. spisovatel Karel Vaněk, advokát Rudolf Traub, lékař Ferdinand Tri-
ppé, politik Hubert Ripka) a dopisovatelů vč. čtenářů. Po stránce vizuální 
si Průboj zachovával po celou dobu své existence jednoduchou grafiku, 
čtyři běžné strany středoevropského formátu, třísloupcové členění.  Údaje  
o nákladu týdeníku se nedochovaly; v žádosti o povolení vydání je uvedeno 
500 až 1000 ks. Cena byla 60 haléřů, předplatné bylo čtvrtletní (8 Kč) nebo 
roční (32 Kč). Zajímavé je, že Průboj byl zasílán také krajanům do celého 
světa, pro které představoval cennou vazbu s rodným krajem.
O týdeník byl zájem, počet předplatitelů vzrůstal. „Inserce levná a účinná“, 
tato informace byla vždy uváděna v hlavičce Průboje. Od prvních čísel byly 
zařazovány články vysvětlující výhody, potřeby či základy reklamy. Inzerce 
byla v druhé části listu, a to řádková i grafická. Propagovaly se zde služby, 
výrobky, byla zde inzerce personální i osobní, různá oznámení. Inzeren-
ty byly často živnostníci a firmy z celého regionu, ale týdeníku využívaly 
i firmy s celostátní působností (francovka Alpa, pasta Thymolin). Z toho 
všeho je vidět, že i tehdy měl regionální tisk svůj význam a důležitost; jak 
pro inzerenty, tak pro čtenáře.

Desetiletou existenci úspěšných novin ukončilo předválečné zavedení 
předběžné cenzury. Průboj vždy apeloval na vlastenectví a národní uvědo-
mění, což se ve větší míře projevilo zvlášť v předválečném období. Průboj 
se také proto začal potýkat s cenzurními obtížemi, které nakonec vedly, na 
jaře roku 1939, k ukončení jeho vydávání.                                                            -ak-

Bohumila Řimnáčová Řešátková žije se svým mužem v Ondřejově 
už řadu let. Aktivně poznávají zdejší krajinu na běžkách, na kole 
i na procházkách.  Nyní podnikají výlety i s vnoučaty. Jako bývalá 
československá sportovní gymnastka získala stříbrnou medaili v 
soutěži družstev žen na letních olympijských her v roce 1968 
v Mexiku, a koncem šedesátých let byla naší nejlepší gymnastkou 
po Věře Čáslavské. Tuto slavnou dobu přibližuje na řadě besed, 
třeba dětem na příměstských táborech organizovaných SKC 
Ondřejov. 

Dovršuje svou další skvělou životní etapu, v roce 2005 rozjela a až do konce 
roku 2019 byla programovou manažerkou SKC Ondřejově. I díky ní zde 
běží desítky kurzů, získala sem řadu špičkových trenérů a ti předávají své 
zkušenosti dál.  
Dita Fuchsová, která práci po Bohumile Řešátkové od ledna v SKC  
Ondřejov přebírá, říká: „Obdivuju ji. Umí motivovat lidi, umí udělat hvěz-
du a umí si vedle práce doma najít čas na kurzy, které v Ondřejově doufám 
povede.“ 
Hynek Kašpar, vedoucí SKC Ondřejov: „S Bohunou se mi dělalo moc dob-
ře, moc ji za všechnu nepřehlédnutelnou a skvělou práci za nás všechny 
děkuji. Díky ní máme v Ondřejově špičkové a vyhledávané centrum pro 
sportovní i kulturní vyžití. Těším se, že se na půdě centra v Ondřejově bu-

SKC Ondřejov: 
„Bohuno děkujeme“

Předpokládaný nástup: 01. 08. 2020
Přihlášku s uvedenými doklady doručte v zalepené obálce na adresu:

Obec Doubek, Doubek 77, 251 01, Doubek.
Obálku je nutné označit heslem

„Konkurs na ředitele/lku MŠ Doubek – NEOTVÍRAT“
Přihlášky budou přijímány do 12. 2. 2020 do 18 hodin na OÚ Doubek.

Info: tel.: 737 100 278 / e-mail: oudoubek@seznam.cz

OZNÁMENÍ	O	VYHLÁŠENÍ	KONKURSNÍHO	ŘÍZENÍ
Obec	Doubek		ve	smyslu	§	166	odst.	2	zákona	č.	561/2004	Sb.,		

vyhlašuje	konkursní	řízení		na	
ŘEDITELE/LKU	MATEŘSKÉ	ŠKOLY	Doubek,	p.	o.

Doubek	77,	251	01	Doubek,	okres	Praha-východ.
Požadavky:
Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele  
    školy dle z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
    a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpis
znalost školské problematiky a předpisů / délka praxe min. 3 roky
řídící, komunikační a organizační schopnosti / znalost práce na PC

Náležitosti písemné přihlášky: 
jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu a příp. 
    korespondenční adresa uchazeče 
kontaktní spojení (tel. a e-mail), datum a vlastnoruční podpis uchazeče 
K přihlášce uchazeč přiloží:
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
    (vč. osvědčení o závěrečné zkoušce a doklady o dalším vzdělání)
dokumentaci o průběhu předchozích zaměstnání a délce pedago-
    gické praxe vč. pracovního zařazení 
strukturovaný profesní životopis
písemnou koncepci rozvoje mateřské školy 
    (v rozsahu max. 5 stran strojopisu formátu A4)
výpis z rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců)
originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti 
    k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto 
    konkursního řízení



ZAPRAZI.EU | 76 | ZAPRAZI.EU

Vážení přátelé ZUŠ Říčany, její pedagogové, děti i rodiče, 
ti všichni mají za sebou jedno z nejtěžších období, 
vzhledem k aktivitám, které se v prostorách školy 
odehrávaly. Během více než půl roku totiž probíhala 
přestavba školy, kdy se nevzhledná půda proměnila 
v útulné prostředí, ve kterém vznikly tři krásné nové třídy. 

Přestavba školy však zahrnovala mnohé: provedena byla kompletní výmě-
na elektrického zařízení, rekonstrukce parket, celá škola byla vymalovaná, 
starý nábytek vyměněn za nový, změnami prošla také naše sborovna, do 
všech tříd jsme zavedli počítače a celá škola tak voní novotou.

Když jsme v květnu 2019 začali budovu školy kompletně vyklízet, netušili 
jsme, co všechno nás vlastně čeká.  Co bylo nejhorší? Asi to, že škola bě-
hem následujícího půl roku dvakrát propršela, ve všech třídách byly zni-
čené parkety. Rozbilo se topení a škola byly vytopená nejen od střechy, ale 
také od sklepa. Museli jsme kompletně rekonstruovat i třídy v suterénu, 
které ještě nejsou zcela hotové. V průběhu stavby jsem vůbec nedoufala  
v to, že od ledna 2020 bychom mohli zase zase učit ve svých třídách. Ale 
povedlo se to a jsme zpět!

PODĚKOVÁNÍ:
 Za pomoc našemu zřizovateli – městu Říčany – které stavbu nejen cel-

kově zafinancovalo, ale poskytlo i další finanční příspěvky, když se prostě 
nedařilo. 

 Starostovi Vladimíru Kořenovi, místostarostce Haně Špačkové, 
Ing. Evženu Heyrovskému a Ing. Monice Burešové. To byli během stavby 
naši nejbližší spolupracovníci.

 ZŠ Masarykovo náměstí – řediteli Pavlu Bednářovi a všem jeho peda-
gogickým i nepedagogickým pracovníkům za možnost využívat během 
stavby třídy v ZŠ.

 FirměBUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., která stavbu realizovala. 
Bez takdobré stavební firmy bychom se nebyli schopni vrátit v termínu do 
svých učeben.

 Petru Jiskrovi, Romanu Pipasíkovi a Ing. Martinu Kučerovi 
z BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., která navíc ještě zakoupila jako 
sponzorský dar pro naše malé muzikanty světýlka na notové stojany! 

 Zaměstnancům školy – pedagogům i nepedagogům, rodičům a dětem.

Myslím, že je také dobré zdůraznit fakt, že přes výuku ve ztížených pod-
mínkách chod školy fungoval bez problémů. Všichni totiž pomohli, když 
bylo potřeba a věděli jsme, že výsledek bude pro nás všechny odměnou. 
Ještě jednou všem děkujeme za pomoc, toleranci a pochopení. Byl to krás-
ný dárek k 65. výročí založení ZUŠ Říčany!
Za ZUŠ Říčany, Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka školy

ZUŠ Říčany po rekonstrukci září novotou

Slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy ZUŠ se konalo 6. ledna 2020
Na fotce místostarosta Říčan  Ing. David Michalička a místostarostka Říčan
 Mgr. Hana Špačková

O věci se musíme starat, pak jsou 
spolehlivé a dlouhodobě fungují. 
Okna nejsou výjimkou. Rosí se? 
Máte v bytě vlhký vzduch? Trápí 
vás zvýšené výdaje za energie? 
Poradíme vám…

Větrat v každé případě
Nedostatečné nebo špatné větrání vede často  
k rosení oken. Což je celkově nepříjemné, navíc 
oknům to vůbec neprospívá. V zimě je pak nej-
častější chybou používání pouze ventilace nebo 
mikroventilace.  Rosení oken většinou zabrání 
nebo zmírní pravidelné větrání; zajistí dostateč-
nou výměnu vlhkého vzduchu v bytě, který vzni-
ká i díky obyčejným každodenním činnostem. 
Každý den otevřete proto na několik minut co 
nejvíce oken najednou – vzduch se minimálně 
ochladí, ale hlavně vymění. 

Bez údržby to nejde
Nechat si osadit moderní okna neznamená 
získat bezúdržbová okna. Bez základní údržby 
(mytí oken, kontrola rámů a odtokových kanál-
ků) to však ani dnes nejde, pravda však je, že 
není zpravidla potřeba okna kontrolovat častěji 
než dvakrát za rok. Zvlášť důležitou součástí je 
okenní kování a závěsný systém oken. Aby vše 
dobře fungovalo, je třeba aspoň jednou ročně 
kovové části lehce namazat a také zkontrolovat 
otevírání, dovírání a příp. tedy zajistit seříze-
ní kování a závěsů. Pokud dosloužilo těsnění 

oken, nezbývá nic jiného než jeho výměna. Ale 
i zde je možné pravidelnou údržbou životnost 
prodloužit.

Termokamera odhalí nedostatky
Při servisu oken se provádí měření tepelných 
ztrát u samotných oken i v jejich okolí. Termoka-
mera odhalí úniky tepla; poukáže na plochy s vy-
sokými ztrátami, na neseřízená či nedostatečně 
těsnící okna, dveře, odhalí i různé defekty. Na 
základě termografického měření lze přistoupit  
k opatřením, vedoucím k zamezení úniku tepla  
a tudíž k výrazné úspoře energií. Někdy nepo-
může jen seřízení oken, u starších typů skel plas-
tových či dřevěných oken je doporučována – pro 
výrazné zlepšení tepelně izolačních vlastnosti 
 – jejich výměna.

Aby okna dlouho vydržela

Vzorková prodejna: 
Říčany, OC Lihovar

Tel.: 776 608 738
www.sosookna.cz

AKČNÍ NABÍDKA: 
 SLEVA NA NOVÁ OKNA 40 %

 ŽALUZIE ZDARMA 
K OBJEDNÁVCE OKEN

Společnost S.O.S. OKNA s.r.o. 
se zaměřuje na plastová 

a hliníková okna, dřevěná 
eurookna, dveře, garážová vrata 

a provádí záruční a pozáruční 
servis. Nabízí také měření 

tepelných ztrát termokamerou. 

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.

10335 10735 - fiat Ducato Dealer Billboard 510x240.indd   1 22.3.19   14:56
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Pokud se chcete dozvědět více 
o kurzech a dalších doplňkových 

akcích, nebo se rovnou do 
některého z kurzů zapsat, 

podívejte se na webové stránky 
www.anglictina-ricany.cz 

nebo na www.facebook.com/
anglictinaricany. 

Nebo si napište o více informací na 
ricany@mortimer-anglictina.cz, 

případně volejte na 602 663 910.
Adresa: Mortimer English Club 

Jiráskova 1519, Říčany
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 Oslavte na zámku svatého Valentýna 
a dopřejte si luxusní menu, které pro vás  
šéfkuchař restaurace Kouzelná zahrada 
připraví od 14. do 16. února.

 15. února Valentýnský ples na téma ABBA 
a QUEEN
Těšit se můžete na kapelu Party Leaders, která 
bude hrát hity skupin ABBA a QUEEN. Chybět 
nebude bohatá tombola. Cena: 650 Kč (pouze 
na rezervaci). Dress code: formální oblečení  
s nevšedním doplňkem. Inspirujte se hudebními 
ikonami minulého století. Nejvychytanější dress 
code ve stylu Queen nebo Abba získá speciální 
cenu. Využijte 10% slevu na ubytování, (vouche-
ry na pobyt nebudou tento den akceptovány).
 

 Nová fyzioterapie na zámku s Katkou 
Valešovou
 

 Speciální cvičení na stabilizaci páteře  od 
MUDr. Richarda Smíška

 Do konce února můžete využít výhodné 
ubytování. Od 790 Kč + vstup do “Dětského 
ráje” zdarma (včetně minizoo a muzea). 

Zveme vás na únorové akce na zámku Berchtold

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

 Zveme na pravidelné skupinové lekce 
zumby, jógy a nebo power jógy.  Informace na 
recepci sport centra.

  Celý únor nové dílničky  „Tvoření s Ivou”
5.2. Výroba náramků z bavlnky
12.2. „Zamilovaná“ valentýnská sněžítka 
19.2. Pískování (vysypávání obrázků barevným 
pískem)
26.2. Recyklotvoření na téma obaly od vajíček. 
Začátek v 15:30 v sále ve Sportcentru (můžete 
přijít kdykoliv v průběhu). Cena: 100  Kč/os.  
Pro přihlášení a více informací pište na 
ivulka.h@centrum.cz

Kapela Party Leaders

Na únor jsme pro vás připravili několik úžasných novinek, aby vám zima 
příjemněji utíkala.  Přijďte ochutnat dortík s granátovým jablkem – těšit se 
můžete na originální kombinaci kokosu, tropického ovoce a smetanového 
krému s granátovým jablkem. Velký úspěch sklízí i čokoládový zákusek  
s pomeranči, který jsme pro vás vytvořili bez použití mouky. Už jste někdy 
ochutnali francouzský větrník? Pokud ne, zveme vás k nám do cukrárny.  
Vrchní vrstva je ze dvou těst, díky tomu vznikne „rozpraskaná“ křupavá 
kůrka. Větrník je plněn poctivým žloutkovým krémem a jablky vařenými 
se skořicí a rumem. 
V únoru nás čeká Valentýn. Přijďte si k nám vybrat speciální valentýn-
ské dortíky nebo delikatesy z  ručně vyráběné belgické čokolády.

Cukrárna Srbín přeje 
krásného Valentýna

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Cukrárna Srbín, Šípková 279
Mukařov, tel.: 722 903 669, jsme také na Facebooku 
Otevřeno: Po – Pá od 9 do 18, So – Ne od 10 do 18 hod.

 „Jako další důležité důvody jsou 
podle rodičů možnost dosáhnout 
vyššího vzdělání a schopnost do-
mluvit se při cestování. Čtvrtina ro-
dičů dopřává dětem studium cizího 
jazyka, v tomto případě angličtiny 
proto, aby neměly problémy s ja-
zykem ve škole,“ uvedla Kateřina 
Dřízhalová, majitelka anglického 
centra Mortimer English Club Ří-
čany, které v Říčanech působí již té-
měř 9 let. On-line průzkumu, který 
se uskutečnil v listopadu loňského 
roku, se zúčastnilo na 150 rodičů 
studentů Mortimer English Club  
v celé České republice.

Pro děti je nejlepší začít se studi-
em angličtiny mezi 2 a 4 rokem 
Podle studie vědců z londýnské 
King's College London a americké 
Brown University na Rhode Islan-
du je pro děti nejlepší začít studiem 
angličtiny mezi 2 a 4 rokem věku. 
Vědci studovali 108 dětí s normál-
ním vývojem mozku ve věku od 
jednoho do šesti let. „Naše práce 

naznačuje, že mozkové okruhy spo-
jené s jazykem jsou flexibilnější do 
čtyř let věku,“ řekl jeden z autorů 
studie Jonathan O'Muircheartaigh.

Kurzy pro malé děti by měly být 
zábavné
Podle Kateřiny Dřízhalové je důle-
žité, aby se při výuce jazyka v takto 
raném věku přistupovalo k dětem 
tak, aby pro ně seznamování s no-
vým jazykem bylo spíše hrou než 
drilováním. „Kurzy pro takto malé 
děti by měly být zábavné a interak-
tivní. Děti by měly poznávat nové 
věci prostřednictvím písniček, říka-
nek nebo her. V konceptech, které 
se na kontinuální a systematickou 
výuku cizího jazyka u dětí zaměřují, 
by se měla využívat metoda učení se 
mateřskému jazyku,“ říká Kateřina 
Dřízhalová.

90 procent dotázaných rodičů 
preferuje angličtinu
Mezi dalšími výstupy průzkumu 
je například to, že Češi více než  

PRŮZKUM TVRDÍ: Druhý jazyk by se děti 
měly učit od 3 let 
Kdy je nejlepší začít se učit druhý jazyk? Češi mají jasno. 
Podle téměř poloviny z nich je to nejdříve od 3 let věku 
jejich dětí. Něco málo přes pětinu Čechů si pak myslí, že by 
se jejich děti měly začít učit druhý jazyk již od narození. 
Data vyplývají z aktuálního průzkumu sítě výukových 
klubů angličtiny pro děti Mortimer English Club. Podle 
mnoha odborných studií je pro děti nejlepší, když se 
začnou učit cizí jazyk kolem druhého roku věku. 
Z průzkumu dále vyplynulo, že více než polovina 
dotázaných dospělých Čechů považuje za hlavní důvod, 
proč by se měly děti začít učit cizí jazyk to, aby mohly 
v budoucnu studovat v zahraničí.

z 85 procent berou mimoškolní vý-
uku angličtiny svých dětí jako dal-
ší vzdělávání. Pouze pro necelých   
9 procent jde o zábavu pro jejich 
děti. Podle 90 procent dotázaných 
by se měly děti jako druhý jazyk 
učit angličtinu. Dvě procenta dotá-
zaných pak preferují čínštinu a jen 
1,4 procenta němčinu, francouzšti-
nu či španělštinu. 

Výuku zajišťují certifikované 
lektorky
Koncept klubů angličtiny Morti-
mer English Club vznikl před 20 
roky v Německu, odkud se rozšířil 
do zhruba 20 zemí světa, včetně 
České republiky. V současné době 
funguje u nás zhruba 25 poboček. 
„Drtivá většina dětí u nás začíná 
s angličtinou kolem tří až čtyř let 
věku. Máme ale připravené i kur-
zy pro 18měsíční děti. Kurzy jsou 
návazné až zhruba do 18 let věku 

dítě. Přičemž výuku zajišťují certifi-
kované lektorky,“ dodává Kateřina 
Dřízhalová. 

Mortimer English Club v návaz-
ných kurzech podle speciálně 
vyvinuté metodiky a pomůcek, 
včetně učebnic a poslechových 
CD v Česku navštěvuje každý rok 
zhruba 1000 studentů. 
Mortimer English Club umož-
ňuje také dětem po absolvování 
přibližně 3 návazných kurzů slo-
žit Cambridgskou zkoušku YLE, 
která patří mezi nejprestižnější 
mezinárodní certifikáty. Studenti 
Mortimer English Clubu dosahují  
v těchto zkouškách výrazně nad-
průměrné výsledky. 
Mortimer English Club se v Česku 
rozvíjí formou franchisingu, kdy si 
ženy-podnikatelky zakládají a bu-
dují vlastní anglické kluby.

HLEDÁME KUCHAŘE
Pracovní doba týden / týden

Rádi dáme možnost i kuchařům po vyučení 
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Co nás čeká v roce 2020? 
Ústředním tématem roku 2020 se 
stane zakázková výroba. Naším cí-
lem je, aby si zákazník vždy mohl 
vybrat své vlastní řešení a nebyl 
omezen žádnými limity. Zahradní 
stavba musí vždy zapadnout do 
svého okolí a zároveň splnit i ty nej-
přísnější požadavky svého majitele. 
U většiny našich produktů se chys-
táme posílit jejich variabilitu, aby 
vždy bylo možné si vybrat variantu 
ušitou zcela na míru. 

V minulosti jsme mluvili o posíle-
ní pozice na zahraničních trzích, 
především na Slovensku a pro 
Čechy oblíbeném Chorvatsku. 
Jaké kroky chystáte?
Na Slovensku již působíme několik 
let. Nyní jsme připraveni ještě více 
posílit pozici na tomto trhu. Aktiv-
ně hledáme partnery, kteří nám po-
mohou dosáhnout vytyčeného cíle. 
Jedná se především o prodej hliní-
kových produktů vlastní výroby. 
Pro formu takové spolupráce jsme 
připraveni poskytnout maximální 
podporu z naší strany. V Chorvat-
sku jsme se minulý rok pustili do 
stavby vlastního ukázkového cen-
tra. Zároveň postupně expanduje-
me do Polska a Maďarska. 

Jaké nás čekají trendy v oblasti 
zahradních staveb? 
Obecně nás čeká velmi rušný rok. 
Zahradní stavby se stávají stále 
výraznějším doplňkem českého 
koloritu. V tomto směru vládnou 

jednoduché linie, originalita ve 
svém provedení, spojení s přírodou 
a snadná údržba. 
Jako materiál si své místo na slunci 
získává jednoznačně hliník. Jeho 
variabilita umožňuje vytvořit ře-
šení přímo na míru požadavkům  
klienta. Z toho důvodu chceme 
rozšířit nabídku oblíbených hli-
níkových zimních zahrad, pergol  
i přístřešků pro auto. 

Co dalšího nás čeká v novém 
roce? 
Stále rozšiřujeme naše ukázková 
centra v Říčanech u Prahy a v Brně. 
Na výstavních plochách přibývají 
nové zimní zahrady a pergoly. Díky 
tomu si  každý zákazník bude moci  
na jednom místě prohlédnout té-
měř  kompletní nabídku a také se 
poradit  s odborníky o svých plá-
nech. 

Na březen zároveň 
chystáme spustit novou 
verzi našeho webu. 
Vytvořili jsme zcela 
nový obsah oblečený 
v moderním designu. 
Součástí bude stále 
magazín o aktuálních 
tématech a nově také 
sekce s ukázkou našich 
nedávných realizací. Ta 
bude sloužit především 
pro inspiraci při výběru 
zimní zahrady, pergoly, 
přístřešků pro auto 
a dalších zahradních 
staveb.

Hliníkové zimní zahrady a pergoly
pro rok 2020
Ryze česká společnost Hobbytec působí na trhu od 
roku 2012. Za tu dobu si získala velmi silné postavení 
v segmentu pro dům a zahradu. Její nabídka dnes 
zahrnuje stavby všech typů od zimních zahrad 
přes pergoly až po přístřešky pro auto. O plánech 
do budoucna promluvil Miroslav Zelený, jednatel 
společnosti. 

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 svo-
jí odolností a zároveň dobrou světelnou propustností. Další 
variantou je volba nerozbitného skla, které ještě více prodlouží 
životnost celé stavby.  Cena zimní zahrady je plně variabilní a 
odvíjí se od celkového zpracování. Jedná se o součet cen zastře-
šení a obvodových 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. 

KUPTE
NYNÍ
a na jaře máte postaveno!

Hliníkové pergoly  |  Zimní zahrady  |  Zastřešení

+ DÁREK

slevy až

50 %

Navštivte náš Showroom v Tehovci u Říčan

U Mototechny, 251 62 Tehovec (Říčany u Prahy)
exit č.12 z D1, dále sjezd 300 m před Mukařovem

Po–Pá 10:00–17:00 (do 18:00 březen–říjen)
So–Ne 10:00–16:30 (otevřeno bez obchodníků)

+420 840 810 810

info@hobbytec.cz

www.hobbytec.cz
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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 
informuje

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.

 Příjem projektů do 9. výzvy IROP – Sociální podnikání byl prodlou-
žen do konce ledna. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na 
projekt bylo 400 tis. Kč. Maximální hranice byla ve výši alokované 
částky 903 739,48 Kč. Projekt musel vytvořit pracovní místo z cílových 
skupin dle Specifických pravidel IROP. Seznam projektů podaných do 
výzvy naleznete na webu MAS.

 10. výzva MAS z IROP zaměřená na Územní plánování obcí byla úspěš-
ně schválena včetně preferenčních kritérií. Termín vyhlášení výzvy a záro-
veň příjmu projektů začal 30. ledna. Všechny podklady naleznete na webu 
MAS, případně zavolejte nebo napište. Alokace na výzvu je 8 545 159,050 
Kč celkových způsobilých výdajů (CZV), minimální hranice CZV na pro-
jekt není ze strany MAS stanovena, maximální výše CZV je 500 tis. Příjem 
projektů ve výzvě je nastaven do konce března. Specifická pravidla pro tuto 
oblast jsou poměrně záludná a po individuálních konzultacích s kompe-
tentními poradci na MMR, kteří zajistili pro zástupce obcí Říčanska semi-
nář, je bohužel hodně projektových věcí nezpůsobilých. Proto prosíme ža-
datele, kteří na semináři nebyli, aby svůj projekt se zástupci MAS nejdříve 
konzultovali. Děkujeme.

 Očekávaná výzva PRV na Fichi číslo 7 – Malé projekty na podporu 
rozvoje a kvality života na Říčansku – zaměřená na zázemí pro ma-
teřské a základní školy, veřejná prostranství v obcích a na kulturní  
a spolkovou činnost se již blíží do finále. Změna  finančních prostřed-
ků a přesun na tuto Fichi je předběžně schválena. Vše je zadáno do 
MS2014+, ale čekáme na oficiální vyjádření ze strany SZIF. Zároveň 
jsme zaslali ke schválení preferenční kritéria a nyní čekáme.  Co zatím 
víme je, že uvolňujeme 6 mil. Kč a na jeden projektový záměr před-
pokládáme max. výši 400 tis. Kč. Zachovejte nám, prosíme, přízeň  
a připravujte zatím své projektové záměry a povinné přílohy. Jak-
mile bude výzva spuštěna, bude možné projekt podat přes Portál 
Farmáře. V březnu proběhne seminář pro žadatele PRV na žádosti  
k Fichi 1 a 7.
Ve stejné výzvě Z Programu rozvoje venkova zároveň budeme vyhlašovat 
příjem projektů do Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků, kde uvol-
níme do regionu 1,6 mil. Kč na projekty pro místní zemědělce. Zavolejte, 
napište, ozvěte se včas. Příjem žádostí bude nejdéle do konce května.

 V březnu proběhne jarní kolo pro zájemce o značku Zápraží origi-
nální produkt®. Hledáme nové zájemce z řad výrobců a řemeslníků  
z regionu Říčanska a Dolnobřežanska. Splníte-li kritéria, můžete za-
žádat i vy, v případě zájmu pište na email: mas@ricansko.eu, nebo mo-
biliar@ricansko.eu.

 Od února začínáme jako MAS Říčansko realizovat projekt s názvem 
„Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu“. 
Jedná se především o sociální poradenství a pomoc obcím v praxi, včetně 
terénní sociální práce na území obce. O plánovaných aktivitách Vás bude-
me průběžně informovat. Podrobnosti naleznete na webových stránkách 
MAS Říčansko.

 Počet členů Místní akční skupiny se od 1. ledna 
ustálil na čísle 43. Vítáme také nového člena spolek 
ENVERO se sídlem v Herinku a pobočkou v Říča-
nech. Společnost zastupuje paní Věra Šulcová. Cí-
lem této neziskové organizace je podporovat osoby, 
které jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu 
práce, zejména osoby zdravotně postižené, osoby 

pečující o osobu blízkou, osoby ve věku 50+ a další. Určitě jste si všimli 
na rohu Olivovy a Rýdlovi ulice prodejny s dílničkou, kde si můžete za-
koupit ručně potištěné oblečení, ale i další kousky z bio bavlny. Líbí se 
nám motto společnosti Envero: „Věříme, že je v moci lidí otevřít komunitní 

život v menších lokalitách novým myšlenkám, novým technologiím a novým 

pracovním i životním možnostem.“

Vidět se s námi můžete 

na říčanském masopustu 

v sobotu 22. února, kde 

jako správná MASka bu-

deme hodnotit přítomné 

masky. Masopust pořádá 

město Říčany. Těšíme se 

na vás, určitě přijďte. 

Foto: Rudolf Flachs

Na závěr roku jsme obeslali obce ve své územní působnosti s formu-
lářem, zda chtějí v tomto období opětovně využívat podpory prostřed-
nictvím vyhlašovaných výzev ze strany MAS a být součástí území 
Říčanska. Vyjádření očekáváme do konce února. Následně začneme 
aktualizovat analytickou část strategie a sbírat projektové záměry, 
které budou součástí strategického dokumentu 2021 - 2027 MAS 
Říčansko a předány ke schválení na příslušné ministerstvo.

Pro město a obec není se souhlasem spojený žádný finanční závazek. Být 
v území MASky přináší dotační možnosti nejen obcím, ale i organizacím, 
které v obci působí a to jak z neziskového a podnikatelského sektoru, tak 
pro organizace obcí zřízené nebo příspěvkové. MAS Říčansko se na období 
2021 – 2027 bude opětovně ucházet o finanční zdroje z evropských ope-
račních programů. Především v OP IROP, Program rozvoje venkova, OP 
Zaměstnanost a nově také OP Životní prostředí. 

Co MAS Říčansko do regionu za 12 let působení přineslo? 
 Skoro 200 mil. Kč na různé projektové záměry obcí, škol, podnikatelů, 

zemědělců a neziskového sektoru. Jsou to především projekty investiční-
ho charakteru, které můžeme vidět všude okolo nás. Jakmile někde uvidíte 
známý Ladovský preclík, spojte si jej s MAS Říčansko. 

 Jsme vlastníkem regionální značky Zápraží originální produkt® u Úřadu 
průmyslového vlastnictví. Udělujeme certifikaci místním výrobcům a pro-
vozovatelům služeb. Značka je rozšířena i na obce z okolí Dolnobřežanska. 
Podílíme se na několika akcích v území Říčanska, kde se s námi pravidelně 
setkáváte. 

 Pro zástupce obcí pořádáme několikrát do roka tzv. Snídani starostů  
s bohatým programem a aktuálními informacemi nejen o probíhajících 
dotačních titulech. 

 Spolupracujeme s Ladovým krajem a týmem Místních akčních plánů 
(MAP) v oblasti vzdělávání.  
Chceme ve své práci pro vás pokračovat i nadále. K tomu potřebujeme 
vědět, jak bude území MAS v období 2021 – 2027 vypadat.  

Nové programové období 
2021 – 2027 se připravuje 
a MAS Říčansko nechce být pozadu 

Co to je Legoprojekt?
Městečko z Lega® o rozměrech 8 x 3,5 metru putuje od června 2010 na 
různá místa České republiky. Tedy na začátku to jsou jen stovky krabiček  
s kostkami a městečko musí děti teprve postavit, a to během třech odpo-
ledních setkání. Mohou stavět jak podle vlastní fantazie, tak podle různých 
návodů. Legoprojekt podporuje dětskou kreativitu a ukazuje na důležité 
životní principy prostřednictvím biblických příběhů. Proto se v průběhu 
stavby  městečka o přestávkách vypráví biblický příběh s použitím Lega®.

Vše je zajišťováno dobrovolnicky. Akce je pro děti zcela zdarma a nejde  
o komerční propagaci. Jediné co se touto akcí snažíme„propagovat“, je ra-
dost ze společné práce a hry, vzájemná pomoc a také povědomí o tom, že 
dobré dílo nevznikne samo a z ničeho, že je potřeba tvůrce a nějaký vyšší 
plán, myšlenka nebo návod, aby vzešlo něco víc, než pouze nahodile po-
skládané kostičky.
Pro koho je Legoprojekt určen?
Městečko staví děti od 6 do 12 let. Každý den může přijít z kapacitních 
důvodů maximálně 32 dětí. 
Jak se přihlásit?
Zavolejte na tel.: 774 737 310 a přihlaste se na konkrétní den.

Církev bratrská Říčany 
zve na Legoprojekt
od 6. do 9. února

Akce se koná v Olivově dětské léčebně v Říčanech.
Stavění bude probíhat ve čtvrtek 6. 2. a v pátek 7. 2. od 16:00 
do 19:00 hod. a v sobotu 8. 2. od 9:00 do 12:00 hod. Prohlídka 
hotového městečka se uskuteční  v neděli 9. 2. od 10:00 hod.

Náš sbor tvoří pestrá komunita lidí z Říčan 
a okolí  různého věku. Patří k nám i spousta 
mladých rodin, takže při nedělních bohosluž-
bách se to u nás hemží dětmi. Jsme otevřené 
společenství, kam patří lidé, kteří jsou věřící již 
dlouho, nebo jen krátce, ale také ti,  kteří svou 
cestu k Bohu teprve hledají.

Nemáme žádný kostel ani zvláštním způsobem vysvěcenou místnost.
Naše bohoslužby probíhají civilním způsobem, kdy se modlíme, 
zpíváme, čteme z Bible a přemýšlíme o tom,  co to přináší do našich 
životů.  Bohoslužby se (většinou) konají v sále U Boudů v Kolovra-
tech, každou neděli v 9.30 hod. Přijďte, jste srdečně zváni. 
Bližší info na cbricany.cz
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SKC Ondřejov přináší od února atraktivní kurzy, které uvítají nejen 
příznivci mažoretkového a twirlingového sportu, tým trenérů a lekto-
rů posílí Terka Šeblová.
Její lekce jsou dvě, první v pondělí od 15.00 a druhá od 16.00, a jsou určené 
všem od 4 do 15 let. Na všech hodinách se s dětmi bude věnovat taneč-
ní průpravě, základům gymnastiky a baletu, pochodovému kroku a práci  
s hůlkou, časem by chtěla zařadit i náčiní pom-pom a flag.
“Mažoretkám se věnuji přes 6 krásných let. Za tuto dobu jsem měla mož-
nost vyjet na mnoho soutěží a vystoupení po celé České republice, kde jsem 
získala mnoho ocenění a hlavně zážitků na celý život. Ráda bych své zku-
šenosti předala dál, a proto jsem tu nově pro vás v krásném prostředí SKC 
Ondřejov a uvítám všechny, kteří se chtějí přiučit něčemu novému, poznat 
nová přátelství a zažít něco nového.” 
Zájemci se mohou hlásit na skcvondrejove@seznam.cz

Mažoretky nově 
i v SKC Ondřejov

Bachovy esence 
– přírodní harmonizace naší psychiky

Znáte Bachovy esence? Víte, že snadno napomáhají dětem 
v adaptačním procesu či učení? Jsou výborné i pro dospělé: jak 
v akutních zátěžových situacích (úraz, nemoc, cestování, životní 

změny), tak k harmonizaci dlouhodobé emocionální zátěže: 
zpracování obtěžujících mentálních vzorců a pocitů z nich 

plynoucích. Podle Dr. Bacha (jejich objevitele) se totiž právě naše 
negativní emoce mohou následně projevit i na fyzické úrovni. 

Jsou to kapky, vyrobené jako výluh z květů 38 rostlin, které se po 
několika kapkách užívají 3-5x denně. Jejich účinky fascinují lidstvo

 již bezmála 100 let. 
Už jste Bachovy esence vyzkoušeli? Pokud ne, můžete využít 

možnosti návštěvy nové otevřené PORADNY – a to v SKC 
Ondřejov, ve čtvrtek 20.2. od 16:00 do 18:00. Využijte možnost 
konzultace individuální esence za speciální cenu pro SKC nebo 

se zastavte i jen pro tzv. krizovou esenci a jiné směsi pro děti 
i dospělé za zvýhodněnou cenu. Prosím, přihlaste se předem
 – nejpozději do 18. 2. FB: @esenceDr.Bacha, tel. 775 696 213, 

info@energierostlin.cz. Těším se na Vás, Bc. Lucie Marešová

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

PODLAHY & DVEŘE
Kompletní servis pro firmy

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

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

Rabaty 
pro firemní 
zákazníky

Podlahy 
skladem ihned 

k odběru

PODLAHY - DVEØE
www.noveinteriery.cz

Nenechte své děti „sedět“ doma. S oblíbenými instruktory 
z Mommy Time je čeká spoustu zážitků, zábavy, kamarádi, 
výlety, něco nového se doví i naučí. Každý večer budou 
krásně „utahaní“.
Příměstské tábory pořádáme pro děti od 3 do 12 let.  Turnusy probíhají od 
pondělí do pátku od  8:00 do 17:00 hod. Je zajištěno celodenní zdravé jídlo 
a pitný režim.

Příměstské tábory s plavání v Průhonicích
Navíc plavání 2x denně pod dohledem zkušených instruktorů
1. termin 20. 7. – 24. 7. Téma: Olympiáda
2. termin 27 .7. – 31. 7. Téma: Cestovatelé
3. termín 3. 8. – 7. 8. Téma: Olympiáda
4. termín 10. 8. – 14. 8. Téma: Cestovatelé
5. termín 24. 8. – 28. 8. Téma:  Koně

Příměstské tábory v SKC Ondřejov pro děti od 6 let  
1. termín 13.7. – 17.7. 
2. fermín  3. 8. – 7. 8.

Jarní plavecký kurz
Více informací o plaveckých kurzech se dozvíte na www.mommytime.cz

Jaro a léto s MommyTime

Přihlášky a podrobné info na tábor najdete 
na www.mommytime.cz 

nebo www.skcvondrejove.cz
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OÁZA Říčany, V Chobotě 2112 
Více info na www.oazaricany.cz, 
na recepci tel.: 323 601 170 nebo 
u šéftrenéra pana Vítka Ptáčka, 

tel.: 721 530 462 

V polovině dubna začíná „letní“ tenisová škola, která bude probíhat 
až do poloviny října (pauza během letních prázdnin). Tenisová škola 
je určena dětem ve věku 4 až 18 let a děti hrají ve skupinách (1–4 dětí) 
pod vedením kvalifikovaných trenérů. 
V sezóně pořádáme pravidelné školičkové turnaje pro všechny věkové ka-
tegorie! V případě deště se automaticky přesouváme do pevné tenisové 
haly. K dispozici je 8 venkovních antukových kurtů a 3 kurty se špičkovým 
tenisovým povrchem Rebound Ace v pevné tenisové hale. Tenisová škola 
je vhodná pro úplné začátečníky, kteří nikdy nedrželi raketu v ruce, ale  
i pro ty, kteří se tenisu chtějí věnovat intenzivněji a zapojit se do našich 
závodních mládežnických družstev. Rodiče mohou počkat na své ratolesti  
v naší restauraci nebo na krásné velké letní terase! Přihlášky odevzdávejte 
na recepci, případně e-mailem na oazaricany@oazaricany.cz do 3. dubna!

Extraligový tým v OÁZE
V loňském roce se náš tým již potřetí zúčastnil nejvyšší soutěže v tenise 
družstev Extraligy a byl pouze dva vyhrané míče od finále celé soutěže. 
Doufáme, že z naší tenisové školy se v budoucnu do našeho týmu dostane 
mnoho hráčů.
Chcete si zahrát tenis v Oáze?!

 Kurty může využívat široká veřejnost. Zavolejte a rádi vám sdělíme
 informace, za jakých podmínek je možné si kurt pronajmout.

 Po tenise si můžete dopřát saunu či whirlpool nebo se osvěžit 
ve venkovním bazénu.

Přihlaste vaše děti do tradiční tenisové školy 
extraligového tenisového klubu OÁZA Říčany

Do našeho kolektivu v Oáze Říčany hledáme spolehlivého, pracovitého 
a usměvavého kolegu nebo kolegyni

 na pozici kuchař/kuchařka na HPP 
Nástup dle dohody. V případě zájmu zašlete životopis 
na kahoun@oazaricany.cz nebo volejte 731 192 109.

Přihlášky 
odevzdávejte 

na recepci, nebo  
e-mailem do 

3. dubna!

MŠ a ZŠ NEMO s rozšířenou výukou 
angličtiny zve zájemce o vzdělávání 
v naší škole na divadelní představení 
v angličtině „Fair Bear“ ve středu 12. 2. 
2020 v prostorách MŠ a ZŠ NEMO, Nad 
Bahnivkou 140.  Začátek představení 
je v 9:00 hod. Divadlo je vhodné pro 
děti od 5 do 11 let. 
Nevadí, pokud dítě neumí anglicky, neboť herci 
vše znázorní pantomimou, obrázky a naši pe-
dagogové budou nápomocni. Po představení 
si můžete prohlédnout prostory naší MŠ a ZŠ 
NEMO a informovat se u ředitelky na zápis.
Jakou slovní zásobu budou děti potřebovat:
• The dogs are missing.
• Where are the dogs?
• I don´t know.
• This is terrible.
• We must look for them.
• We must find them.

 Těšíme se na vás a vaše děti. 
Tým MŠ a ZŠ NEMO
www.nemoricany.cz

ZŠ NEMO Říčany zve na divadelní
představení a prohlídku školy

Zájemci o MŠ a ZŠ NEMO (na šk. rok 2020-2021) nás také mohou přijít navštívit každé 
úterý a čtvrtek dopoledne.  V případě zájmu předem napište na info@nemoricany.cz 

nebo volejte ředitelku na 777 727 334. Děkujeme
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Rokenrolová taneční škola Twist Říčany má v SKC Ondřejov pobočku 
už mnoho let. Na začátku do ondřejovského oddílu chodilo 13 holči-
ček, dnes je jich neuvěřitelných 70  ve věku od 4 do 13 let. Tréninky 
pro různé věkové kategorie se konají  ve středu (od 15 do 18 hod.), ve 
čtvrtek (od 16.30 do 18 hod.) a v pátek (od 15 do 18 hod.) 

Hlavní trenérkou ondřejovského oddílu je Tereza Malá, která v TŠ Twist 
sama působila a získala titul mistryně světa. „Jsem ráda, že jsem mohla   
u tohoto krásného sportu zůstat jako trenérka. Někdy je to náročné, ale 
holčičky mi dělají velkou radost. Nyní jsme například získali ocenění  
v celorepublikové anketě rokenrolových škol  „Sportovec roku“ – z první-
ho místa se radoval tým Jungles a ze třetího Colors. 

Baví holky soutěžit?
Hodně je to motivuje, více se snaží. Jezdíme na soutěže moc rádi a tímto 
děkuji za podporu rodičů, bez nichž by to nešlo. V březnu nás čeká taneční 
soutěž o Pohár starosty města Říčan, tak držte palce.

Co všechno se děvčata na trénincích učí?
Začínáme gymnastickou průpravou, lehkým posilováním, zlepšujeme cel-
kovou kondičku, držení těla  a pak samozřejmě tancujeme. V žádném pří-
padě nesmí chybět písničky. Hodně písniček… Sport však není to jediné, 
co chceme holky naučit. Vedeme je, aby byly kamarádské a pomáhaly si. 
Velmi mě dojal dopis od jedné dívenky, která mi napsala, že se v oddíle na-
učila být kamarádská, chodit včas, pomáhat, ale také prohrávat. Ten dopis 
mám vystavený. 

Ondřejovský oddíl TŠ Twist 
navštěvuje  70 dívek 
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

9. 2.  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
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Přijďte 20. února 2020 na unikátní konferenci 
nejen o vzdělávání do KC Labuť v Říčanech. 

Program a přihlášku naleznete na www.map-ricany.cz

Na konferenci dále spolupracují

1. ZŠ Říčany           2. ZŠ Říčany           3. ZŠ Říčany           4. ZŠ Říčany           ZŠ Sofie

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

Chcete se dozvědět, co děláme

Na Říčansku

Poskytujeme: 
terénní osobní asistenci

 kompletní péči 
o seniora a jeho domácnost

774 994 357
Mgr. Věra Bobovská

email: bobovska@socialnipece.cz
www.socialnipece.cz

Středisko sociální péče
Kamenice, Velké Popovice, Říčany

 a okolní obce

SDH Svojšovice, ČČK Svojšovice, RC Lodička a Obec Strančice
Vás srdečně zvou na

vystoupení dě� ze ZŠ a MŠ Strančice, 
                  dětské soutěže RC Lodička, a další ...
     divadelní představení pro dě�,
                      živá hudba, kryté a vytápěné sezení, 
soutěž masopustních masek, a další.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

vepřové a masopustní pochoutky, občerstvení,
Na co se můžete těšit:

www.sdhsvo jsov ice .cz

Další průvody z Kašovic a Všechrom a sraz průvodů u „Strážního domku”
(zde bude připraveno malé občerstvení)

drobný doprovodný stánkový prodej

www.trdelnik.com
těsto na trdelníky

Sobota 20 22. 2. 20 od 13 h.
na návsi ve Svojšovicích

vychází od Sokolovny ve Strančicích ve 12:00 hod.

s vepřovými hody

10.

SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL A DĚTÍ?
Přijďte ve čtvrtek 20. února 2020 do Kulturního centra Labuť 

v Říčanech.
Čeká vás den plný sdílení: 2 panelové diskuse, 19 workshopů

 a doprovodný program.Záštitu převzal Mgr. Vladimír Kořen, starosta 
města Říčany.Setkáte se s řadou učitelů, lektorů, představitelů 

obcí i dalších aktérů ve vzdělávání.Konference je určena nejen pro 
pedagogy, ale také pro zřizovatele, rodiče a veřejnost.

Více informací  a přihlášku naleznete na www.map-ricany.cz
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Pan Karel, jakožto nadšený zahradník, vytvořil 
kolem domu překrásnou květinovou zahradu, 
z níž byla potěšená i jeho žena Eva. Postupem 
času se však u pana Karla začaly objevovat vážné 
zdravotní problémy, které ho donutily odejít do 
předčasného důchodu.
„Protože jeho stav vyžadoval neustálou péči, 
musela jsem nakonec zaměstnání opustit i já  
a rovněž jít do předčasného důchodu,“ líčí paní 
Eva. „Po několika měsících jsme se dostali do 
problémů se splácením účtů.“
Paní Eva se s nastalou situací svěřila jednomu 
z jejich blízkých sousedů. Byla z toho opravdu 
zoufalá. Ve vile v Černošicích už dávno zapustili 
s manželem kořeny, bydleli tam většinu života, 
považovali ji za svůj domov a nyní to vypadalo, 

Nechceme opustit místo, 
kde jsme již zapustili kořeny

že ji budou muset opustit. Nedovedla si před-
stavit, že po letech strávených v obklopení kvě-
tinové zahrady by se stěhovali do bytu někam do 
města.
„Soused mi řekl o Rentě z nemovitosti. To bylo 
poprvé, co jsem o zpětné hypotéce slyšela, ale 
hned mi svitla naděje,“ vypráví paní Eva. Vzápě-
tí si o ní vyhledala informace na internetu a sešla 
se s obchodním zástupem firmy FINEMO.CZ, 
která jako jediná na českém trhu Rentu z nemo-
vitosti nabízí.
„Příjemná obchodní zástupkyně mě ujistila, že 
i nadále zůstaneme vlastníky nemovitosti,“ říká 
nadšeně paní Eva, které se velmi ulevilo, protože 
mohli s manželem zůstat bydlet na místě, na kte-
rém jim velmi záleží.

Výhody Renty z nemovitosti:
 Získáte peníze na cokoli (najednou 

či postupně).
 Za Vašeho života nemusíte nic 

splácet a nikdy se nesplácí více než 
cena nemovitosti.

 Zůstáváte bydlet doma a jste 
nadále vlastník svého bytu či domu

 Můžete žít důstojněji a život si více 
užívat.

 Další informace o Rentě
 z nemovitosti najdete na webu: 

www.rentaznemovitosti.cz
 Můžete zde požádat o orientační 

kalkulaci a seznámit se s příběhy 
klientů.

 Můžete volat na tel.: 

233 321 850
 Máme licenci 

České národní banky.

Manželé Karel a Eva Kábrtovi kdysi 
koupili vilu v Černošicích a strávili tam 
nádherných 27 let. Okolní krajina je 
naprosto okouzlila. Zvykli si na to, že 
z terasy vidí řeku Berounku i vrch Cukrák. 
Také znali všechny sousedy, s nimiž se 
často během léta setkávali, společně 
grilovali a povídali si dlouho do noci.

Práce klempířské, včetně výroby a prodeje klempířských 
prvků a materiálů, práce pokrývačské a tesařské, včetně 
prodeje návazných materiálů. 

Dřevěná konstrukce pro krásu a užitek 
Provádíme zakázkovou výrobu krovů, altánů, pergol, garážových stání, 
nebo jiných vámi navržených dřevěných konstrukcí.  Vše vyrábíme na  
CNC stroji Hundegger. Na základě vašich požadavků zhotovíme návrh  
v 3D programu. Vlastní výrobek můžeme dodat jako celek i s montáží, 
nebo jako stavebnicově vyřezaný polotovar s popisem a plánkem pro vaši 
vlastní montáž. CNC strojem jsou všechny spoje přesně připraveny a slo-
žení dřevěné konstrukce je montážně nenáročná stavebnice.

Krolan s.r.o. - stavební klempířství

Kontakt: Poděbradská 1163, Šestajovice u Prahy
 Dřevěně konstrukce, pan Valoušek, 

tel.: 732 222 266, e-mail: valousek@krolan.cz 
 Klempířské a pokrývačské práce, pan Křelina, 

tel.:  603 269 991, e-mail: krelina@krolan.cz 
 Prodejna, pan Moulík, 

tel.: 732 211 111 nebo pan Pavlas, 
e-mail: pavlas@krolan.cz

 Provozní doba: 7:00 - 17:00 hodin (Po - Pá)

www.krolan.cz

Oblíbený 
dřevník si 

můžete snadno 
sestavit sami 

doma. 

Přijímáme 
zaměstnance 

těchto profesí: tesař, 
klempíř, pokrývač 

(vhodné i pro 
absolventy).
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V minulém čísle Zápraží jsme navodili téma 
Vertera gelu, unikátního produktu v rámci 
potravinových doplňků. Jeho základem jsou 
mořské řasy (Laminaria Japonica), jejichž 
příznivé účinky na lidské zdraví byly již známé. 
(část II.)

Výzkum však neskončil… Výsledky byly ověřeny v dalších klinických tes-
tech, zpracováno bylo přes sto vědeckých prací pod vedením G. A. Bazano-
va, profesora farmakologie, pracovníka vědy a vzdělávání Ruské federace. 
Tak byla prokázána celá řada jedinečných vlastností Vertera gelu. 
Mořská kapusta není moderní novinkou
Pod názvem „mořská kapusta“ byla řasa Laminaria japonica používána už 
ve starověké medicíně. Např. v Číně obyvatelé pekingského Zakázaného 
města měli za povinnost sníst nemalé množství této řasy, aby byli odolní 
vůči nemocem a zvyšovali svou výkonnost. Zajímavostí také je, že man-
želky císaře musely vždy po porodu sníst celou lodyhu této řasy; tedy až  
7 metrů dlouhý stvol.
Pod značkou najdete gel i kosmetiku
Firmu Vertera založil r. 2005 Anatoly Khitrov, který měl zájem také na 
exportu produktů z mořské řasy mimo hranice Ruské federace.  Značce 
Vertera do naší země otevřela cestu certifikace klinické studie i samotné-
ho gelu a dalších produktů, představovaných celou řadou kosmetických 
přípravků. Je nutné zdůraznit, že v současné době není v České republice 
prodáván jakýkoliv přípravek z produkce firmy Vertera®, bez certifikace 
pro Evropskou unii.
Sortiment Vertera®  aneb základem je gel  
Postupně představíme veškerý sortiment dostupný na našem trhu. Od 
toho základního, přes cílené prostředky k odstranění zdravotních kompli-
kací, až po kosmetické přípravky.
Na nový začátek, nebo chcete-li restart organizmu, při kterém se otevírá 
cesta ke stabilizaci a zlepšení zdraví, dokáže připravit základní Vertera gel. 
Co to znamená? Je to jednoduché – je nutné začlenit do své stravy dvě po-
lévkové lžíce tohoto gelu denně. Užíváním se doplní potřebné stopové prv-
ky, napomůže se odstranění všech škodlivých látek z organizmu. Jak rychle 
se účinky projeví? To je individuální, každý člověk je jedinečná osobnost.
Vertera gel je ryze přírodní a bez jakýchkoliv konzervantů. Proto je nutné 
ho uchovávat při teplotách  0–5 °C. Obsahuje výtažek z mořské řasy spolu 
s celým komplexem vitamínů a stopových prvků, přičemž vstřebatelnost 
účinných látek je vysoká, až 90 %. …. pokračování příště.

VERTERA GEL 
nastartuje vaše zdraví

Kontakt: Michaela Čermáková,
email: Cermakova.m@vertera.cz, tel.: 724 074 594
www. vertera.cz 

Od ledna 2020 
se v SKC Ondřejov 
pořádají semináře 

Vertera o zdraví. Nejbližší 
termín přednášky v SKC 
Ondřejov je 27. 2. 2020 

od 17 do 18. 30 h

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ AŽ 56 000 Kč

Vyberte si model ŠKODA SCALA 125 let. Edice 125 let přidává 16" kola z lehké slitiny, vyhřívání předních sedadel, 
signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, Sunset – zatmavená zadní okna, zadní TOP LED světla s animovaným 
ukazatelem směru jízdy nebo elektrické ovládání oken pro pasažéry na zadních sedadlech.

Ilustrativní fotografi e

56 000 Kč

se zvýhodněním až
= +

Produktový bonus
26 000 Kč

Výkupní bonus
30 000 Kč

ŠKODA

SCALA
již za 377 900 Kč včetně DPH

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA SCALA: 4,1–5,0 l/100 km, 108–115 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-1   1 28.1.2020   9:30:09

 
 

 
Individuální  př ístup  Designové prostředí

VISION by TAWAN
Říčany u Prahy

Černokostelecká 616/45b
T  607 025 053

www.vision-salon.cz

PEDIKÚRA (před slevou 20%)

Suchá / Mokrá   590Kč
Lakování    130Kč
Pedikúra + Striplac  850Kč
Pedikúra + Gel   990Kč

Kadeřnictví
Kosmetika

Mani/Pedi - SLEVA 20%
Thajské masáže TAWAN
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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. U konto

Podmínky kampaně naleznete na webu www.unicreditbank.cz/cinestar.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Založte si U konto a získejte platební kartu  
plnou výhod, která je zároveň klubovou kartou CineStar. 
Užijte si vstupenky do kina  
nebo filmové občerstvení zdarma.

Přináším vám kartu 
plnou filmových  
zážitků.

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

KAŽDÝ MĚSÍC

ZDARMA 
DO KINA

Školní kuchyně 
ZŠ Magic Hill Říčany

nabízí v letních měsících 
červenec–srpen  dovoz stravy 

pro příměstské tábory, letní kempy, 
blízké dětské letní tábory

Nabízíme kvalitní stravu splňující hygienické a výživové 
normy, vaříme pouze z ověřených surovin, preferujeme místní 
dodavatele, v sezóně obohacujeme jídelníček o produkty naší 

školní farmy. 
Možno dohodnout celodenní stravu nebo pouze částečně 

– obědy. Stravu dodáme na místo určení ve vlastních 
nádobách. 

V případě zájmu je možno navštívit kuchyni, prohlédnout 
si jídelníčky a skladbu potravinového koše, ochutnat naše 

obědy.
Pro více informací kontaktujte: 602 176 833 nebo

 info@magic-hill.cz nebo kuchyn@magic-hill.cz

NUPAKY 2020  
Otevřeno pro návštěvníky: od 6:00 h
Vstupné: 50 Kč
Zdarma: děti do 15 let
Prodejci: 100 Kč
Parkovné bezplatné po celou dobu 
konání akce

“Prodejci najíždějí  na burzu často ještě 
za tmy či za šera, první návštěvníci jsou 
jim však brzy v patách,” přibližuje burzu              
v Nupakách organizátor, pan Petr Nouzák. 
“Burzy se tu pravidelně konají už přes de-
set let, jednou za měsíc, vždy od března 
do prosince.”

Obec Nupaky  na mapě najdete východně 
od Prahy, nedaleko Říčan. Plocha, která 
je zde pro burzu vyčleněna přesahuje              
20 000 m2. K ní přináleží ještě parkoviště, 
pro  všechny bez poplatku. 

Info pro prodejce:
pronájem prodejní plochy je stanoven na 
100 Kč včetně poplatku za jednu osobu
příjezd je možný od 5 do 10 h v daný den
Co vše je možné zde prodat a koupit?
“Burza je určená především nadšencům 

Burza v Nupakách u Říčan s jarem znovu ožívá
řad automobilistů, motocyklistů, ale na své 
si přijdou i zájemci o různé nářadí, nástroje, 
sběratelé drobných zajímavostí, nechybí 
zde ani literatura a mnohé další věci, které 
lidé přinesou ze svých garáží, naleznou 
na půdách apod. Prostě jsme místem, 
kde někdo může zpeněžit pro sebe již 
nepotřebné věci a naopak jinému člověku 
ještě poslouží nebo udělají radost.”
První letošní burza se koná již 21. března!

TERMÍNY 2020: 
21. 3.         22. 8.
11. 4.         12. 9.
  9. 5.       10. 10.
 27.6.     21. 11.
11. 7.         5. 12.
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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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KRBY 
Návrhy
Realizace
Revize  
Servis
Tel. 604 831 101
ladislavtichovsky@seznam.cz

DPF 
Profesionální čištění filtrů 
pevných částic a katalyzátorů 
technologií Advanpure

Dodávky
Osobní vozy
Stavební technika
Nákladní vozy od EU6

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

AUTOSERVIS 
SVĚTICE areál ZEA

PNEUSERVIS

TEL.: 774 314 148
SVĚTICE, Pomezní 282, areál ZEA

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

210x148_SKLADNIK_FAST.indd   1 28.05.18   10:42

BETONÁRNA  
KOZOJEDY

VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem

s dosahem 30 m
Tel.: 602 260 059

PRODÁM	NÁBYTEK	
HOLANDSKÉHO	TYPU

nepoužívaný,	rustikální	dub:	
oválný	stůl,	koženou	trojsedačku,	
dvě	samostatná	křesla,	příborník	
s	nástavbou,	příborník	a	skleník.
Stěnu	do	pánské	pracovny,	sv.	dub	
2,7x2,2	m,	psací	stůl,	konf.	stolek.	
Dohoda	na	tel:	607	744	436

CENA od 3 490 Kč

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 mm
Rizikové kácení stromů

pomocí horol. techniky
Zakládání 

a údržba zahrad
sekání trávy, vertikutace...

731 160 030
www.zahradypittner.cz

Kurz základní poslušnosti psů 
všech plemen i kříženců

od 5.4. na cvičišti na Strašíně
Tel. Kosanová 733676172

Společnost	ZEA	Světice,	a.s.
přijme	do	trvalého	prac.	poměru	zaměstnance	

na	pozici
TRAKTORISTA	

OBSLUHA	ZEMĚDĚLSKÉ	TECHNIKY
Nástup	možný	ihned.

�ajímavé	�inan�ní	ohodnocení	
plus	dal�í	pracovní	�ene�it�.

Případná	praxe	v	zemědělství	výhodou.
Kontakt:		Ing.	Švec	tel.:		604	431	113,	

p.	Šeliga	tel.:	724	836	363,	email:	zea.svetice@iol.cz

kamenictvijordan@seznam.cz

ODMĚNA
Dne 2. 1. 2020 došlo 

k vykradení provozovny 
Betonárny Kozojedy.

Kdo pomůže s odhalením 
pachatelů, dostane odměnu ve 

výši 20 000 Kč
Informace na telefon: 

321678005

KOUPÍM ZAHRADNÍ 
TRAKTOR   

TEL.: 722 422 223

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE 
– SOFTWARE

POČÍTAČE
PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC

PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769
251 01 Říčany

tel.: 323 604 238
mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz
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INSTALKLUB
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

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

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.

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Tomáš Drahotínský
Říčany – Pacov, tel.: +420 607 176 827
email: dratom@volny.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

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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

RODINNÉ
MALÍŘSTVÍ 

& LAKÝRNICTVÍ

Tel.: 774 818 460
maliri.valenta@seznam
Realizujeme velké i malé 
zakázky, čistota a profe-

sionalita při práci je u nás 
samozřejmos� .

www.malirirodina.cz

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

www.budkazahrady.cz

HODINOVÝ MANŽEL
Tel: 724 378 399

  Pomůžeme doma i na zahradě v Praze a okolí.

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

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

HOTEL
VYŽLOVKA

DOBRÉ UBYTOVÁNÍ

> VYŽLOVKA <
JEVANSKÁ 9

tel.  739 051 993

přijme do moderního centrálního 
stravovacího provozu  v Říčanech 

následující profese:

  Kuchař/kuchařka
 Pomocný kuchař/kuchařka
 Expedientka hotových jídel

 Pomocná síla – pracovník provozu

  Řidič dodávky na rozvoz obědů 
(poloviční úvazek, vhodný i pro důchodce)

Pracovní doba provozovny:
PO-PÁ, pouze ranní směny.

V případě zájmu nás, prosím, 
kontaktujte 

na telefonu: 603 428 229, 
nebo e mailu: catering@arter.cz 

Informace o společnosti 
naleznete na www.arter.cz

Nástup možný ihned.
Bližší informace na www.trigonplus.cz nebo tel.: 606 807 312

SERVISNÍ TECHNIK / TECHNIK ZKUŠEBNÍ A KALKULAČNÍ LABORATOŘE

ODBORNÝ PRODEJCE LABORATORNÍ TECHNIKY

Česká společnost TRIGON PLUS s.r.o.
se sídlem v Čestlicích, zastupující řadu 
světových výrobců laboratorní techniky, 
hledá kolegy na pozice:...øešení pro vaši laboratoø

Přijmu 
ŘIDIČE 

NA KONTEJNEROVOU AVII
STROJNÍKA 

NA TRAKTORBAGR 
A OTOČNÝ BAGR

bezúhonost / profesní průkaz
nejlépe z okolí Říčan / možno i důchodce

NÁSTUP IHNED
Tel.: 777 322 134



ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
           733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

AŽ90 000Kč
SLEVY
NOVOROČNÍ V í c e  i n f o  n a  

w w w . a a a a u t o . c z / a k c e

ZIMNÍ PNEU
JAKO BONUS

ČESTLICE   
V Oblouku 128

K vybraným vozům

800 110 800
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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

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

Navštivte naši vzorkovou prodejnu 
V Oblouku 114
251 01 Čestlice, Praha – východ

Volejte zdarma 800 100 372
www.lomax.cz

Předokenní 
rolety

Venkovní 
žaluzie

Garážová 
vrata

Vchodové 
dveře



Royal servis Říčany nabízí své služby na „dobré adrese“
 (v prostorách bývalého servisu Auto Pilař). Servis se může pochlubit 
nejmodernějším vybavením, profesionálním přístupem 
a dlouholetými zkušenostmi.  Servis nabízí krátké objednací lhůty 
a garantuje co nejrychlejší vyřízení zakázky.

Nezaplatíte více
Ceny vychází z časových norem, které pro servisní úkony stanovují výrobci vozidel. 
Zákazník tak má jistotu, že zaplatí přesnou a odpovídající cenu.

V rámci blokové výjimky nepřijdete o záruku
Automobiloví výrobci a importéři nesmí odmítnout přijetí reklamace na vadu 
ani nijak omezit záruku na vozidlo, pokud jeho majitel pro pravidelnou údržbu 
a garanční servis využívá služeb nezávislého opravce. Výrobci také nesmí 
podmiňovat platnost záruky opravami nebo servisem ve své vlastní autorizované 
síti. Majitel vozidla má podle platné Evropské legislativy, tzv. „blokové výjimky“ 
právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy, a to také v průběhu 
zákonné záruční doby nebo prodloužené záruční doby. Výrobci jsou navíc povinni 
poskytovat technické informace o daném typu vozidla také nezávislým opravcům 
(autoservisům).

Nabízíme zabezpečeni vozidel GPS satelitním vyhledáváním.

Se svými klienty jsme stále v kontaktu
Máte náhlou poruchu vozu a nevíte, co s tím? Rádi vám pomůžeme v jakékoliv 
nepříjemné situaci. Poskytujeme možnost konzultace na dálku.

ROYAL SERVIS  Říčany nabízí 
profesionalitu a rychlé lhůty

Nabízíme:
mechanické opravy
údržbu a prohlídky podle servisního plánu vozidla
opravy autoelektriky
pneuservis
servis klimatizací
měření emisí
diagnostiku sériovou (OBD,EOBD)
diagnostiku systémů (osciloskop)
karosářské opravy (s rovnacím rámem)
karosářské opravy (drobné bez rovnacího rámu)
karosářské opravy metodou PDR (vyrovnání 
promáčklin bez oprav laku)
lakování v lakovacím boxu
lakýrnické práce (drobné)
diagnostiku podvozku (geometrie)
diagnostiku brzd (válcová/plošinová zkušebna)
diagnostiku tlumičů (shocktester/ měřicí zkušebna)
výměny autoskel - autosklo servis
mytí vozu a interiéru
montáž autodoplňků
servis off-road vozidel
repasování automobilových dílů
prodej náhradních dílů a autodoplňků
odtahovou službu
zapůjčení náhradního vozidla
vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up service)
vyřízení pojistných událostí – spolupracujeme 
s pojišťovnami
půjčovnu automobilů
autobazar
prodej pneu

Kontakt:  Říčanská 592, po-pá: 8.00h - 17.00 hod., 
sobota: dohodou
Tel.: 774 633 866, 

email: royalservis@centrum.cz

S E R V I S
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