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První letošní burza
v Nupakách u Říčan se
koná 21. 3. od 6 hod.
Najdete zde auto
-moto díly, nářadí,
literaturu nebo sběratelské zajímavosti.

Jaro v okrasné školce
Jevany již začíná

RS

Royal Servis Říčany
– nově otevřeno!
Černokostelecká 268,
Říčany,
mobil: 773 556 660,
e-mail: royalservis@
centrum.cz
R O YA L
SERVIS

Rentu z nemovitosti
neboli zpětnou hypotéku v České republice
jako jediná poskytuje
společnost Finemo.cz.
Více na info na str.16

ÚVODNÍK

Limitovaná edice
Hyundai i30

i30 kombi již za

499 990 Kč*

Hyundai prémie

40 000 Kč

Cestujte s veškerým komfortem!

• i30 kombi v limitované edici All Inclusive přijíždí s úsporným motorem 1,4 T-GDI 140 k nebo
1,6 CRDi 136 k a překvapivou výbavou vč. 17″ alu kol, LED světlometů, navigace, bezklíčového
vstupu do vozu, sledování mrtvého úhlu BCW a dalších prvků.
• 7st. dvouspojkovou převodovku DCT můžete získat se zvýhodněním 50 %, jen za 25 000 Kč,
a to vč. inteligentního adaptivního tempomatu s funkcí Stop&Go.

Vážení čtenáři, partneři a všichni, kteří časopis Zápraží čtete, podporujete a i se na něm
podílíte. Již desátým rokem je mi ctí
a výsadou, a to myslím vážně, se spolupodílet
na vydávání tohoto časopisu. Za tu dobu jsme
spolu s mými kolegy udělali kus práce.
Co do čtenosti, kvality a distribuce se Zápraží
posunulo o velký kus dopředu a já jsem tomu
rád a velice si toho vážím.
Nicméně tak, jak se nad cestou časopisu
zamýšlím a bilancuji, myslím, že je čas dát
prostor jinak a progresivněji uvažujícím
kolegům, prostě it‘s time to go... Je čas budovat, je čas sklízet a je i čas
odejít. No a to je to, co bych nyní rád udělal. Rozhodl jsem se předat vedení
časopisu svým kolegům. Když se bavíme o mém odchodu, je to tak, že budu
stále vděčným čtenářem tohoto časopisu a jsem k dispozici mým kolegům
i Vám, pokud to bude třeba.
Takže především Vám, čtenářům a partnerům děkuji za spolupráci a podporu. Víte, ono není moc časopisů tohoto stylu, nejen v České republice, ale
asi i ve světě, které by fungovaly jako to naše Zápraží.
No a i děkuji všem mým kolegům, prožili jsme spolu spoustu někdy starostí,
někdy prima chvil, prostě bylo to fajn. Takže vše dobré a Zápraží dycky
a forever ! Mějte se fajn.
Hynek Kašpar – od teď vděčný čtenář
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Knižní tipy z našeho regionu
Na pultech knihkupectví je často nenajdete, přesto (a nebo právě
proto) jsou knižní publikace s regionální tématikou čtenáři vyhledávány, leckdy se stávají i žádanou komoditou. Zajímáte-li se o svůj kraj,
pak by vaší pozornosti neměly uniknout dvě publikace, představené
v uplynulém měsíci.
Občané Kostelce n. Č. l. a okolí na frontách I. a II. světové války
Dlouholetý zájem o historii Černokostelecka a postupně budovaný soukromý archiv přivedl autora Jiřího Bohatu již před třiceti lety k publikační činnosti
v regionálních periodikách. Kniha přináší náhled do
období obou světových válek, představuje konkrétní účastníky, upozorňuje na pozapomenuté hrdiny:
I. sv. válka – za císaře pána a jeho rodinu / Čs. legie
v boji za svobodnou vlast / Legionářské organizace
v našem městě / II. sv. válka – za svobodnou republiku, Neznámí hrdinové
II. sv. války našeho kraje.
Vydalo nakl. Lesnická práce s.r.o. v Kostelci n. Č. lesy (2019), počet stran
126, náklad 100 ks, cena 300 Kč. ISBN 978-80-7458-120-5. Lze zakoupit
v Tabáku Kalianko, Pražská ul., Kostelec n. Č. lesy.
Fenomén Ringhoffer: rodina, podnikání, politika
Obsáhlá kolektivní monografie shrnuje pohled předních odborníků na historii a činnost významné podnikatelské rodiny Ringhofferů. Publikace je členěna do
devíti části, mj: Pět generací Ringhofferů / Zaměstnanci a následovníci / Pivovarnictví / Automobily a letadla / Sídla / a přináší téměř 40 odborných příspěvků.
Editoři: M. Hořejš a M. Hlavačka.
Vydalo Národní technické muzeum v Praze (2019), počet stran 569, náklad 500 ks, cena 550 Kč. ISBN 978-80-7037-303-3. Lze zakoupit v NTM
nebo přes e-shop.

I RODINU SI MŮŽETE VYBRAT.
VYBERTE SI Z TÉ NAŠÍ.

• Zcela zdarma získáte kompletní sadu zimních kol a nechybí ani další benefity Hyundai.
Nízké splátky
s nulovým
navýšením

Nejvýhodnější
Hyundai
pojištění

Sada zimních
kol zdarma

Slevová
tankovací karta
na 5 let
zdarma

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

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

PŘIJĎTE NA TESTOVACÍ JÍZDY.
REGISTRUJTE SE NA
.RPELQRYDQiVSRWŉHED²ONPHPLVH&2²JNP1DYåHFKQ\YR]\VHY]WDKXMHOHWi]iNRQQi]iUXNDDQDYtFURN\VOLPLWHPGRNP3RXçLWpIRWRJUDÀHMVRXSRX]H
LOXVWUDĀQt1HFKWHVL]SUDFRYDWNRQNUpWQtQDEtGNXXDXWRUL]RYDQìFKSURGHMFś)LDW3RGUREQpLQIRUPDFHXSURGHMFśDQDZZZÀDWF]

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai
Assistance
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Hyundai i30 kombi – kombinovaná spotřeba: 4,0–6,2 l/100 km, emise CO2: 105–143 g/km; Hyundai i30
hatchback – kombinovaná spotřeba: 3,8–6,2 l/100 km, emise CO2: 99–143 g/km; Hyundai i30 fastback –
kombinovaná spotřeba: 4,1–5,9 l/100 km, emise CO2: 107–134 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

ﬁat.cz

AUTOCENTRUM ROŠKOTA - JANOUŠEK S.R.O.

HLAVNÍ 101

250 84 KŘENICE

TEL.: 323 605 313-6

WWW.FIAT-KRENICE.CZ
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Do historie regionu Po stopách kameníků
Na mnohé věcí se časem zapomíná, ale jiné zůstávají často
neměnné po dlouhá léta. To říkával už můj děda cestář;
a možná i on tím měl na mysli kámen. Ten, se kterým pracoval
u silnic, nebo který mu posloužil na stavbu domku a na
podezdívky hospodářských stavení. V Louňovicích u Mukařova
je kamenickému řemeslu věnována venkovní expozice a také
naučná stezka. Vydejme se tedy Po stopách kameníků!
Nejprve se na vše ale podívejme
z hlediska geologického. Část
Černokostelecka, tedy oblast Mukařovka, se nachází ve výběžku
rozsáhlého geologického útvaru
nazývaného středočeský plutonický komplex. Ten je tvořen vyvřelými (magmatickými) horninami,
které zde jsou zastoupeny granitoidy říčanského typu, tj. říčanskou
žulou. Ta je šedá, se slabě narůžovělým odstínem a vyrostlicemi živce. Jinak granitů existuje celá řada,
odlišují se zabarvením, strukturou
a poměrem minerálních složek.
Trocha místní historie napoví
Kámen byl využíván od dávnověku, nejprve jako nástroj, zbraň
později jako stavební či umělecký
materiál. Ale protože není kámen
jako kámen a my se věnujeme naší
říčanské žule, jak to bylo vlastně se
vznikem místních lomů?
V obecních kronikách lze dohledat
mnohé zmínky i rozsáhlejší informace. Kámen se nejprve využíval
ten, který se nacházel volně v přírodě, na polích, u cest. Velké balvany
se lámali, zhotovovali se schody,
sloupky, mezníky, kostky a další kamenické výrobky. Kámen však záhy
přestal stačit, poptávka se zvyšovala. Žula je zde uložena jen mělce
pod povrchem a první lomy, ať již
povrchové nebo stěnové, zde začaly
vznikat od druhé poloviny 19. století, později pak byly řešeny i větší
jámové lomy. A s tím se objevilo
a rozšířilo v regionu i nové řemeslo – kamenictví; v obcích se usadili
první kameníci. Kamenolomy otevřely postupně mnohé obce (mj.
Žernovka, Srbín, Vyžlovka, Jevany,
Louňovice). Největšího rozmachu
lomy zažily v období první republiky, bylo jich zde několik desítek
a pracovalo v nich na 300 dělníků.
Další vývoj lomům a kamenictví
již tak nepřál. Přišla válka, znárod-
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Je za námi náročné, ale krásné a určitě i přínosné období, kdy
jsme si připomínali výročí založení naší školy. Pojďme si tedy
v krátkosti shrnout akce a události, které ho provázely.

nění, lomy byly opuštěny, mnohé
menší zatopeny (např. lom na
Žernovce dnes slouží potápěčům),
řemeslo zapomenuto. V současné době je zde v provozu poslední
z místních lomů – velký lom Horka
u Žernovky.

• Oslavy začaly na JAZZ JAMu 2018, vystoupením našich orchestrů a souborů z partnerského města Borkenu (SRN).
• Symfonický orchestr ZUŠ Říčany měl premiéru na Slavnostním koncertě
k 100. výročí vzniku Československé republiky.
• Premiéru měla středočeská klavírní soutěže pro žáky ZUŠ Středočeské
pianoforte.
• Taneční akademie v dubnovém termínu byla skvěle připravená děvčaty
z tanečního oboru a děti z hereckého oddělení jí skvěle uváděly.
• Retrospektivní výstavou v Technologické galerii fakulty ČVUT se zapojil
do oslav i výtvarný obor.
• Orchestr MABERLINER z Pistoi (Itálie) a Kreismusikschule Dreiländereck Löbau (SRN) měli oficiálně ukončit oslavy na open air koncertu
JAZZ JAM 2019 v Olivovně a na Slavnostním koncertu symfonické hudby
na říčanském náměstí.
• V říjnu 2019 jsme se však dočkali nového koncertního sálu, a proto jsme
ještě splnili našim příznivcům jeden daný slib – na koncertu k otevření tohoto sálu jsme všem představili nové koncertní křídlo Steinway&Sons.
• V lednu 2020 jsme slavnostně znovuotevřeli zrekonstruovanou ZUŠ.
• Finálním počinem oslav byl pak Koncert učitelů ZUŠ, který důstojně uzavřel celé období.
Děkujeme všem za pomoc, kterou jste nám během uplynulého
roku poskytovali, a děkujeme také městu Říčany za finanční
podporu.
Za ZUŠ Říčany Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka školy

Když žulový kámen tvoří dějiny
Říčanská žula je velmi specifická.
Je pevná, trvanlivá, dobře štípatelná, tedy svým způsobem kvalitní,
ale na rozdíl od jiných typů granitu
vyniká až přílišnou hrubozrnností,
proto se využívá především pro stavební práce, používá se i jako štěrk.
To však nijak nesnižuje její pověst:
do dějin se zapsala nesmazatelně
třeba už tím, že z granitového lomu
Kaménka u Louňovic byl vzat jeden z dvacítky (označený číslem
tři) základních kamenů na stavbu
Národního divadla (1868). Byl to
nakonec jediný kámen, který se podařilo opracovat do požadovaného
tvaru, s dutinou určenou pro uložení kovové schránky s dokumenty.
A pokud budete projíždět třeba
Mukařovem, prohlédněte si místní kostel, který byl v letech 1891
–1893 celý postaven ze žulových
kvádrů, dovezených z lomů u Žernovky a Srbína.
Naučná stezka spojuje obce,
oživuje minulost
Tvarem stezka připomíná osmičku,
je tedy okružní; první zastavení je
u Louňovického kamenického
skanzenu, malé venkovní expozice na návsi, naproti Hotelu u sv.
Huberta. Vidět zde můžete plotové
sloupky, dělové koule, náhrobek,
kříž i třeba okenní parapet. Stezka prochází obcemi Louňovice,
Struhařov, Svojetice, Srbín, Mukařov a Žernovka, přičemž značná
část trasy vede Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny.
(ak)

Oslavy 65. výročí
založení ZUŠ Říčany
jsou za námi

Naučná stezka Po stopách kameníků
Začíná a končí v Louňovicích, u Louňovického
kamenického skanzenu na návsi.
Délka cca 25 km, využít lze jako dva okruhy o délce
18 km (zastavení 1–6) a 7 km (zastavení 7–14). Není
bezbariérová.
Otevřena roku 2012.
Tvůrce stezky: spolek Mukařov-sko a Svazek obcí Ladův
kraj.
Info: www.stezky.info a www.taggmanager.cz

ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu
ZÁRUKA
ŽALUZIE 4 ROKY
z ceny montáže
SUCHÝ

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ
tel.: 728 863 201
www.zaluzie-suchy.cz

KRÁTKÉ zprávy ze Zápraží
KAMENICE – v termínu 2. 3. - 31. 3. 2020 bude uzavřeno Ringhofferovo
náměstí a přesunuta autobusová zastávka Kamenice/KD.
MNICHOVICE – Do Prahy na kole – pokračují dokončovací práce na
cyklostezce, která povede z Mnichovic do Světic, dále pak kolem rybníků
k zimnímu stadionu v Říčanech a pak podél Říčanského potoka až do
Kolovrat. Smíšená stezka pro cyklisty a pěší (v délce ca 13 km) by měla
být předána k užívání na jaře 2020.
MNICHOVICE – Křest knihy o životě zápasníka Joe Šmejkala z Mnichovic se uskuteční v pátek 13. března v Informačním centru v Mnichovicích.
Můžete se těšit na vyprávění o pestrých dobrodružstvích, které mistr světa
a dvojnásobný mistr Evropy v zápase během svého života prožil.
ŘÍČANY – Spisovatel Vlastimil Vondruška bude 10. 3. od 18 hod. hostem
v Husově knihovně v Říčanech na Masarykově nám.
ŘÍČANY – Středočeská policie převzala pozemek na okraji města určený
původně pro stavbu věznice. V březnu proběhne jeho zaměření a nový
policejní areál by měl vzniknout do roku 2025. Určený je pro asi 850
policistů a jeho součástí má být několik budov, parkovací dům, jídelna,
tělocvična i venkovní hřiště.
ZÁSMUKY/KOUŘIM – K termínu 4. 4. 2020 se připravuje integrace
veřejné dopravy v oblasti Zásmucka a Kouřimska, dojde mj. k posílení regionálních spojů z Prahy v mimošpičkových obdobích. Na jednu jízdenku
bude možné jezdit v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje,
ale také pražskou MHD.
PRAHA – MHD/PID – Karta lítačka s platností na čtyři a končící letos
bude automaticky všem cestujícím prodloužena o další tři roky.
DOUBRAVČICE/ŠTÍHLICE/ ŽERNOVKA – Školáci mířící do Mukařova se dočkají zavedení tzv. školní linky autobusu. Od dubna je upraven
ranní spoj linky 391 z Č. Brodu s příjezdem k ZŠ Mukařov na 8 hodinu.
ŠTIŘÍN – Od září 2019 je v obcích na jih a jihovýchod od Prahy pozorován zvýšený výskyt vloupání do obytných domů. V únoru se konala na
zámku Štiřín veřejná akce „Zabezpečte se!“, ve spolupráci Alkom Security, a.s. a Cechu mechanických zámkových systémů. Veřejnost i zastupitelé
obcí zde byli seznámeni s možnostmi mechanického a elektronického
zabezpečení i s častými chybami, kterých se lidé dopouštějí. Cílem bylo
podpořit spolupráci státu – PČR – St. kraje – obcí – firem/dodavatelů/výrobců – médií při prevenci kriminality v okolí Prahy. V návaznosti na tuto
akci se 27. února uskutečnilo na OÚ Velké Popovice slavnostní předání
„šeku na kamery“ H. Kašparem, zástupcem časopisu Zápraží a P. Šutkou
z firmy Hikvision Czech, s.r.o., výrobcem kamerových systému.
KUNICE – Z důvodu trvalého zájmu společnost Alkom Security, a.s.
zřídila regionální poradenské centrum v Kunicich-Vidovicích na Sport
centrum, Sportovní ul. 136, kde se lze po objednání na tel.: 603 42 11 33
poradit s bezpečnostním specialistou ohledně konkrétního zabezpečení
bytu nebo RD.
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Konference „Společně pro úspěch našich
škol a dětí“ měla obrovský úspěch
V Říčanech v KC Labuť se uskutečnila jedinečná regionální
konference s názvem Společně pro úspěch našich škol.
Pedagogové, zřizovatelé, rodiče, účastníci z řad odborné
veřejnosti a další zájemci se společně sešli, aby sdíleli své nápady,
zkušenosti a také se navzájem podpořili. Všem jde totiž o jediné
– o úspěšné a spokojené děti.
Konferenci organizoval MAP Říčany
(Místní akční plán
rozvoje vzdělávání) ve spolupráci se
základními školami z regionu pod
záštitou starosty Říčan Vladimíra
Kořena. „Na neformálním setkání
s řediteli místních škol nás napadlo,
že by bylo inspirativní sdílet vzájemně své nápady,“ vzpomíná Monika Žilková – manažerka projektu
MAP v ORP Říčany na začátek této
jedinečné akce.
Organizačně perfektně zvládnutá konference (do příprav bylo
zapojeno velké množství nadšených lidí, pomáhali i žáci ze škol)
dokázala propojit jednotlivé
školy, pedagogy, zřizovatele, rodiče a sdílet praktické zkušenosti
jednotlivých škol a odborníků.
Co může zřizovatel udělat pro
školu
Ráno se v sále KC Labuť sešlo přes
200 účastníků, kteří si přišli vyslechnout dvě panelové diskuze.
Akci zahájil starosta Říčan Vladimír Kořen příspěvkem: „Jaké
možnosti má zřizovatel a co může
udělat pro kvalitní školu“. Na závěr
vyjádřil podporu všem říčanským
pedagogům a dobrým nápadům.
Ředitelka školy ve Světicích Pavla
Žižková vzpomněla na nelehké začátky v roce 2013 a také připomněla, jak je náročné udržet strategii
školy při růstu kapacity. Starostka
Mnichovic Petra Pecková Světicím
před plným sálem poděkovala za
odhodlanost, se kterou se do realizace nové školy pustily v době, kdy
se „systém spádovosti“ začal kvůli
nedostatečné kapacitě škol hroutit. Značné odhodlání při realizaci
svého snu musela prokázat i další
přednášející – Martina Olivová,
zřizovatelka úspěšné soukromé
školy Magic Hill.
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Mají rodiče zájem o inovativní
způsob výuky?
První blok diskuzí ukončil Tomáš
Feřtek, konzultant EDUin. Otevřel
zajímavou úvahu nad tím, proč si
rodiče pro své děti vybírají inovativní školy a co si vlastně pod pojmem
inovativní představují. Mnohdy
v podstatě chtějí jen „starou školu“, ale s příjemnějším přístupem
učitelů. Velkých koncepčních změn
(zvláště ve vyšších ročnících) se
obávají z důvodu, že jejich děti neobstojí při klasických přijímačkách
či srovnávacích testech. To potvrdil
i Patrik Matlák – ředitel ZŠ a MŠ Sofie, která je založena na Montessori
pedagogice. Z výsledků ale vyplývá, že „montessori“ studenti jsou
úspěšní a s přechodem na střední či
vysoké školy nemají problém.
Děti – učíte se pro sebe!
Ředitel Muzea Říčany Jakub Halaš
hovořil o tom, jak je důležité, aby si
děti poznatky nabité ve škole mohly „osahat“ – a to jim nabízí právě
muzeum se svými skvělými projekty a především unikátní didaktické
centrum geologie (Geopark), které
navštěvují exkurze i ze zahraničí.
Jakub Halaš také připomněl zásadní myšlenku – je důležité v dětech
budovat ujištění, že se učí pro sebe,
pro svoji budoucnost, ne pro rodiče
nebo učitele.
Laskavá „úča“ je základ všeho
Slovo dostala i zástupkyně rodičů
Jitka Hánová, která upozornila, že
bez spolupráce rodičů a pedagogů
to nejde. Pomoc rodičů je mnohdy
nezbytná, aby se něco pohnulo.
Zpestřením byl příspěvek „obyčejné úči“ Petry Kobrové (tak se s hrdostí označuje), která svým laskavým a přímým přístupem zvládne
nadchnout snad každé dítě. Všem
připomněla, že přes veškeré vybavení, trendy a výzkumy je „laskavá
úča“ to nejdůležitější (to samozřejmě platí i o skvělých učitelích).

Rekonstruujeme, stavíme,
rozšiřujeme
V dalším bloku si slovo vzaly Petra
Pecková a Marcela Erbeková, které s neuvěřitelnou energií bojují se
stále se navyšující kapacitou školy,
která nyní činí 880 dětí. Mnichovice si uvědomují zodpovědnost
za své děti, ale i za ty „spádové“,
a tak neustále rozšiřují, rekonstruují a nastavují. A nejde jen
o prostory pro výuku. Na konci
roku 2018 Mnichovice otevřely
krásnou moderní tělocvičnu a teď
je čeká výstavba nové jídelny a kuchyně pro tisíc strávníků. Přes toto
vytížení nezapomínají ani na kvalitu výuky a dobré mezilidské vztahy.
LOŠBATES bude moderní
školou 21. století
Starosta Louňovic Josef Řehák
představil projekt moderní svazkové školy LOŠBATES, kterou by
měly společnými silami vybudovat
obce Louňovice, Štíhlice, Tehovec
a Svojetice. Dokončení se plánuje
v roce 2023. Tato škola bude skutečně hodna 21. století.
Starosta obce Sulice Petr Čuřík
a ředitel ZŠ Sulice Josef Kabele
představili svou školu, kterou po-

stavili na zelené louce pomocí unikátní stavební technologie. Jejich
aktuální vizí je zachování komunitního rázu školy.
S problémem nedostatku místa ve
školách se vypořádali i na Vyžlovce. Zrekonstruovali starou budovu
bývalé školy z roku 1880 a zřídili
vlastní malou školu rodinného
typu. Tento model naplňuje ideální
představu, aby malé děti nemusely
nikam dojíždět, do školy chodily
nejlépe pešky a budovaly si vztahy
v místě svého bydliště.
Na konfenci hovořila i místostarostka Říčan Hana Špačková, která
vzpomněla na rok 2014, kdy Říčany
vypověděly společný školský obvod
s okolními obcemi. „V té době měly
Říčany smlouvy s 19 obcemi a nulovou volnou kapacitu. Museli jsme
učinit, ač neradi, tento nepopulární
krok. Díky tomu se však malé obce
„rozhoupaly“ a začaly velmi správně přemýšlet o tom, že život v každé
obci tvoří hlavně škola a komunita
okolo ní. Jsem moc ráda, že se do
malých vesnic vrací ten správný život a děti získávají vztah a lásku
k místu, kde žijí.“
(hv)

Jedinečná na celé akci byla i série workshopů, které se konaly na
různých místech v Říčanech. Přednášky se věnovaly například
těmto tématům: Hodnotová a postojová výuka, Netradiční metody
na podporu čtenářské gramotnosti, Učíme se venku, Anglicky a česky
od první třídy, Inkluze – lze začlenit všechny děti do běžné školy?,
Co změnilo svět vzdělávání a proč nevede cesta zpátky?, Nápady
do tělocviku či hudebky nebo Konflikt jako součást školy…Většinu
workshopů vedli pedagogové z našeho regionu. „Víme, že máme
v našich školách skvělé pedagogy, a chtěli jsme, aby měli možnost své
nápady sdílet a inspirovat kolegy,“ dodává ředitel Magic Hill Jiří Luka,
člen přípravného výboru konference.
Konference v rámci projektu "ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání
II", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských
strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města
Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

Jehněčí, skopové, voňavé uzené i klobásy
Na Velikonoce jsme pro vás připravili kromě stálé nabídky
hovězího, vepřového a kuřecího masa z českých chovů
i jehněčí, skopové, telecí a krůtí maso.
Velikonoční nádivka a vinné klobásy
Do jarních nádivek doporučujeme voňavý uzený bůček, krkovičku, kolena,
ocásky či žebírka od našich osvědčených dodavatelů. V nabídce nebudou
chybět ani naše vyhlášené domácí vinné klobásy, šunka, jitrnice, jelítka,
tlačenka a sekaná. Pokud si chcete upéct sekanou doma, máme pro vás připraveno vynikající ochucené mleté maso, které můžete použít i do nádivek.
Masové rolády
Připravíme pro vás „pláty“ na rolády z kuřecího, krůtího, vepřového či hovězího masa. Stačí si jen ukázat, z jakého masa si roládu přejete…

Všem zákazníkům děkujeme za přízeň, přejeme krásné
jaro, veselé Velikonoce a těšíme se na vaši návštěvu.

MNICHOVICKÉ ŘEZNICTVÍ, Petr Medřický,
Masarykovo náměstí 31, Mnichovice
tel.: 731 005 726
Otevřeno: PO-PÁ 7.30 až 17.00 hod.
SO 7.30 až 12.00 hod.

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK ZAHAJUJE NOVOU SEZÓNU

Během měsíce března u nás naleznete vše potřebné pro vaše zahrady, terasy či balkóny.
Vybírat tak můžete nejen z doplňkového sortimentu (hnojiva, substráty, postřiky, květináče apod.),
ale především z naší aktuální jarní nabídky:

macešky, petrklíče v mnoha barevných variacích a za výhodné ceny

rychlené cibuloviny a hlíznaté rostliny

semena, cibuli sečku

první druhy ovocných stromků pro jarní výsadbu
NEZAPOMEŇTE NA JARNÍ VÝZDOBU A VELIKONOČNÍ SVÁTKY
ZAKOUPIT JIŽ OPĚT MŮŽETE TAKÉ ČERSTVÉ RYBY
DLE DENNÍ NABÍDKY!

Louňovice u Mukařova
u silnice Kutnohorská (na první hrázi)

PO-SO 9 až 17 hod.
NE 9 až 12 hod.
tel.: 606 494 939, 723 516 513
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Středisko okrasných a lesních
školek v Jevanech
Školní lesní podnik v Kostelci n. Č. l.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Zdravíme po krátké a příznivé zimě všechny naše věrné
i budoucí zákazníky. Příroda se začíná probouzet a jarní
sluníčko nás láká vyrazit ven. Na zahrádce můžeme provést
první údržbu a také zkontrolovat, zda úspěšně raší všechny
kytičky, které jsme loni zasadili. Poohlédnout se ale
můžeme i dál za plot našich zahrádek a třeba nás napadne,
jak zkrášlit naše ulice a veřejná prostranství.

RESTAURACE KOUZELNÁ ZAHRADA

Letos pro vás opět připravujeme atraktivní akce, kterými vám chceme
v průběhu roku 2020 zpestřit návštěvy našeho areálu:

Zámecká restaurace Kouzelná zahrada, kterou můžete znát díky
vyhlášené svíčkové nebo z pořadu Rady ptáka Loskutáka, kam náš
šéfkuchař Zdeněk Samec dodává již několik let své recepty, má novou
posilu ve svých řadách. Od března zde bude působit pan Michael Ryp,
který si přináší mnohaleté zkušenosti ze zahraničí (Irsko, Tenerife). Pan
Ryp pro Vás bude připravovat středomořské pokrmy z ryb nebo také
tradiční španělskou paellu. Všechny již osvědčené i nové pokrmy rádi
připravíme pro vaší firemní akci, svatbu, rodinnou oslavu nebo při vaší
návštěvě Dětského ráje.

Velikonoce (výzdoba, věnečky, pletení pomlázek)
– sobota 4. dubna (od 9 do 15 hod.)
Dny otevřených dveří (ukázky výroby – řízkování, roubování,
přesazování, vyzvedávání, komentovaný výklad, občerstvení)
– pátek 29. května a sobota 30. května (od 9 do 17 hod.)
Úroda léta ( letní plody – ochutnávky, zpracování)
– sobota 1. srpna (od 9 do 15 hod.)
Opékaní špekáčků – sobota 26. září (od 9 do 17 hod.)
Dlabání dýní, Dušičky (dýně, věnečky, výzdoba)
– sobota 24. října (od 9 do 15 hod.)

Areál dále nabízí velký zámecký sál pro 120 osob,
85 hotelových lůžek, bohaté možnosti sportovního
vyžití a v průběhu celého roku různě zaměřené akce.

NOVÉ SLUŽBY
Fyzioterapie Kateřina Valešová
Nová služba zámeckého wellness FYZIOTERAPIE propojená s metodou
MUDr. Richarda Smíška proti bolesti
páteře, zad a pro sportovce. Můžeme
zajistit i hlídání dětí.

Během těchto akcí pro vás bude připraven doprovodný program,
občerstvení a také PORADNA z oblasti ochrany rostlin. Snad se nám
povede pro vás zajistit opět nějaké to překvapení.

ZA KULTUROU NA ZÁMEK
18.3.20 od 19:00
Beseda s Radkem Jarošem
27.3.20 od 19:00
Zážitkový večer
snoubení vín, hudby a pokrmů

Dětský klub na Berchtoldu
Hlídání dětí, dílničky, čtení pohádek
pro nejmenší, minitenis, nový prostor
pro maminky s dětmi na Sport centru.
V Dětském ráji, v zámeckém parku a na
dopravním hřišti, Mini ZOO a na dvou
dětských hřištích.

12.4.2020 od 10:00
Velikonoční hledání vajíček
23.5.20 od 10:00
Velký dětský den
a výstava veteránů

Organizujeme také firemní akce, svatby, oslavy,
veřejné a rodinné akce a dovolené plné aktivit.
Volná pracovní pozice: kuchař, číšník, pomocná síla v kuchyni.

INFORMACE & REZERVACE
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www.zamekberchtold.cz
HLAVNÍ 6, KUNICE, 251 63

Těšíme se na vaši návštěvu
kolektiv Střediska okrasných školek v Jevanech
www.slp.czu.cz

V okrasné školce Jevany jsou vítány i děti, pro které je připraveno dětské hřiště

Středisko okrasných školek,
V lánech 214, Jevany

6.6.20 od 21:30
Letní kino Mamma Mia
5.00

12.6.20 od 20:00
Koncert Abba CZ

Nabízíme široký sortiment okrasných jehličnatých a listnatých stromů,
keřů, půdopokryvných rostlin, ovocných stromků a keřů, trvalek, travin,
pnoucích rostlin, rhododendronů a azalek, vřesů a vřesovců, stálezelených rostlin, balkónovek a rostlin do truhlíků. Dále si u nás můžete
koupit hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, květináče, keramiku, kůly
ke stromům a spoustu dalšího doplňkového zboží. Lze také využít naši
službu – dopravu nakoupených rostlin na vaší zahradu.

V letošním roce vychází svátky na tyto pátky: Velký pátek 10. 4.,
Svátek práce 1. 5. a Den vítězství 8. 5. V tyto dny budeme mít
zavřeno, ale vždy následující sobotu po těchto svátcích budeme
mít prodlouženou prodejní dobu od 9.00 do15.00 hod.

30.5.20 od 19:30
Koncert Chuck Wansley
& Otto Hejnic Band

HOTEL@ZAMEKBERCHTOLD.CZ
Veškeré novinky a aktuality můžete sledovat
na: 7 7 0 1 6 9 9 8 0

www.zamekberchtold.cz

Celý tým Střediska okrasných a lesních školek v Jevanech se těší na vaši návštěvu
a jsme připraveni nabídnout vám bohatý sortiment a také rady a doporučení.

OTEVŘENO
listopad až březen:
8.00-15.00 hod.
duben až říjen:
8.00-17.00 hod.
sobotní prodej až od dubna: 9.00-12.00 hod.
Bližší info na: www.slp.czu.cz
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Příměstské tábory v OÁZA Říčany

ZVEME VÁS do SKC Ondřejov Letní příměstské tábory
na jarmark a akademii
v SKC Ondřejov

Areál Oáza Říčany nabízí profesionální sportovní zázemí. Program se koná na venkovních sportovištích, bazénu a také v případě
deště v tenisové hale a v horní restauraci,
která slouží jako „klubovna“.
Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:30 do
8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 do
17:30. Během této doby je pro děti připraven bohatý program, který je zaměřen zejména na pohybové aktivity a sportování. Děti jsou rozděleny
do skupin (5 až 8 dětí ve skupině) a postupně se
během dne střídají na stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní bazén, jízda na kole (není
povinná), stolní tenis, míčové hry a další herní
a sportovní činnosti.
Tábor je určen pro děti od 5 let až do 14 let.
Pro letošní prázdniny je vypsáno 7 „týdenních“ termínů (vždy pondělí až pátek).
Jsou to: 6.-10. 7.,13.-17. 7.,20.- 24. 7.,
27. 7.-31. 7.,3. 8.-7. 8.,10.-14. 8.,17.-21. 8.
Cena za turnus podle termínu zaplacení:
3 000 Kč při zaplacení do 30. 4. 2020,
3 500 Kč do 30. 6. 2020, 3 750 Kč po těchto
termínech.

nou

Za včas

LEVA!
S
u
b
t
a
pl

Oáza Říčany pořádá
pravidelně ve svém
areálu během letních
prázdnin oblíbené
příměstské tábory. Přihlášky jsou
k vyzvednutí v recepci nebo ke
stažení na www.oazaricany.cz
Přihlášky, prosím, odevzdávejte
v recepci Oázy (adresa V Chobotě
2112) nebo zasílejte
na oazaricany@oazaricany.cz
Další informace obdržíte
na tel. č. 736 679 097.

Možná účast i jeden nebo více dnů
– cena 750 Kč/den.

SKC Ondřejov a Spolek ŠKAMNA (Spolek rodičů a přátel
ZŠ bratří Fričů Ondřejov – www.skamna.cz) vás zvou na
společné vítání jara 4. dubna v budově SKC. Od 9 do 13
hodin vás čeká Velikonoční jarmark – připraveno je mnoho
prodejních stánků, ve kterých si můžete koupit například
i výrobky místních školáků. Chybět nebudou ani dílničky
pro děti – pletení pomlázek, barvení a drátkování
vajíček. Těšit se můžete na bohaté občerstvení. Vstupné
dobrovolné. Výtěžek z jarmarku slouží na podporu školních
i mimoškolních aktivit. Ve 14 hodin pak naváže tradiční
Akademie.
V současné době se v SKC koná týdně více než čtyřicet kurzů pro děti
i dospělé. Vede je na 30 lektorů. Najdeme mezi nimi mistry ČR i světa – Vladimíra Machotu, vicemistra světa a mistra Evropy v Taekwon-Do, Standu
Stárka, mistra republiky v boxu, Kristinu Bosákovou, mistryni Evropy
v karate, Olgu Šípkovou, mistryni světa a Evropy ve sportovním aerobiku,
Dominiku Podráskou Šteglovou, reprezentantku ČR a mistryni republiky
či Terezu Malou, juniorskou mistryni světa v rokenrolových formacích.
Lektoři se svými svěřenci rozhýbou velkou tělocvičnu v rámci Akademie
SKC, která se uskuteční v sobotu 4. dubna od 14 hodin. Zejména ti mladší účastníci kurzů, jako jsou tanečníci Hip hopu a rokenrolu, baletky, malí
mistři Taekwon-Do, parkuru, karate a sebeobrany či hráči na kytaru a flétnu, už pilně cvičí. Během krátkého vystoupení se na akademii představí
i mažoretky, které v SKC nově trénují vždy v pondělí odpoledne (volná místa pro děti od 4 do 15 let na kurzech od 15.00 a od 16.00 stále ještě jsou).

Už potřetí budou moci rodiny z Ondřejova a okolí využít
služeb letních příměstských táborů pořádaných SKC
Ondřejov. Pro děti je připravena celodenní strava včetně
pitného režimu, výtvarné tvoření, program v tělocvičně
i venku. Těšit se mohou na výlety i na besedy
s inspirativními lidmi. To vše pod vedením zkušených
lektorů.
Na rozdíl od minulých ročníků nebudou tábory dotovány z fondů EU.
Cena za program a stravu za celý týden bude pro jedno dítě 2 950 Kč, za
dva sourozence 4 000 Kč. Termíny jsou 13.-17. července, 20.-24. července,
27.-31. července, 3.-7. srpna a 10.-14. srpna.
Přihlašovat se můžete u manažera SKC v Ondřejově Hynka Kašpara,
hynekkaspar@seznam.cz nebo +420 777 668 212, kde i získáte více
informací.

SKC investuje nemalé finance získané vlastní činností na rozšíření programové nabídky i do vybavení – například do boulderingové stěny. Tu si
mohou zájemci pronajmout v čase, kdy je volná tělocvična, zejména o víkendu. V případě zájmu pište na e-mail: skcvondrejove@seznam.cz. Pro
všechny návštěvníky SKC je k dispozici kavárna Pohoda, která nabízí nejen
skvělou kávu , zákusky a zdravé svačiny, ale i hrací koutek pro malé děti.

JARO PLNÉ HER
VSTUP PRO DÍTĚ ZA 1 KČ*
*Více informací na www.aquapalce.cz

POUZE DO 15. 3. 2020
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aquapalace.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.

Území MAS Říčansko na nové
programové období 2021 – 2027
se pomalu začíná rýsovat

Zprávy z MASky
Do 9. výzvy IROP - Sociální podnikání byl přijat jeden projekt, který
navazuje na zřízení sociálního podniku „Jasmínová prádelna“ žadatelky Terezy Novotné. Nový projekt je zaměřený na pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice. Projekt nyní prochází ze strany MAS administrativní kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.
Do 10. výzvy MAS z IROP na Územní plánování obcí podávají obce postupně své projekty. Příjem bude uzavřen 31. 3. 2020.

POTŘEBUJI PODPORU – RADU – POMOC
v nepříznivé životní situaci
ZDARMA využijte služeb koordinátora sociální práce,
který působí v terénu i ve vaší obci

Ve stejné výzvě z Programu rozvoje venkova zároveň budeme vyhlašovat
příjem projektů do Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků. Zavolejte, napište, ozvěte se včas.

V čem Vám může KOORDINÁTOR SOCIÁLNÍ PRÁCE pomoci?
• Vyslechne Vás.
• Dle aktuální situace se společně dohodnete na možnostech řešení.
• Dle potřeby Vás provede celým procesem řešení.
• Získáte kontakty na odborníky, kteří Vám mohou dále pomoci.
• V případě potřeby zapojí do řešení situace další osoby – rodinu, obec,
sociální služby apod.
KOORDINÁTOR SOCIÁLNÍ PRÁCE – kdo to vlastně je?
• Zkušená osoba působící ve Vašem regionu v oblasti sociální pomoci.
• Základní principy jeho práce jsou: BEZPLATNOST, DISKRÉTNOST,
NEZÁVISLOST A NESTRANNOST.
• Koordinátor je vázán MLČENLIVOSTÍ.
• Prokazuje se kartičkou pověření k výkonu, kterou mu vydala Vaše obec.
• Orientuje se v řešení sociální problematiky.
KONTAKT: 725 369 985, socialni.planovani@ricansko.eu

V březnu se uskuteční jarní kolo pro zájemce o značku Zápraží originální produkt®. Hledáme nové zájemce z řad výrobců a řemeslníků z regionu Říčanska a Dolnobřežanska. Splníte-li kritéria, můžete
zažádat i vy, v případě zájmu pište na email: mas@ricansko.eu, nebo
mobiliar@ricansko.eu.

Po dvanácti letech v Olivově dětské léčebně hledáme
nové prostory pro naši práci. Do konce května musíme
opustit kanceláře. Uvítáme nabídky a také pomoc
s hledáním i se stěhováním.

Očekávaná výzva PRV na Fichi číslo 7- Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku, zaměřená na zázemí pro mateřské
a základní školy, veřejné prostranství v obcích, kulturní a spolkovou
činnost, stále není vyhlášena. Na ministerstvu zemědělství urgujeme
proces schválení Fiche a preferenčních kritérií, bez čehož není možné
výzvu vyhlásit a zahájit příjem projektů. Bohužel se na ministerstvu ze
strany MASek množí žádosti na schválení a nemají na to odpovídající kapacitu. No comment. Jakmile bude výzva spuštěna bude možné
projekt podat přes Portál Farmáře. V březnu proběhne seminář pro
žadatele PRV na žádosti k Fichi 1 a 7.

MAS Říčansko
informuje

Obeslané obce postupně zasílají své souhlasy s působností
v místní akční skupině na další programové období.
Souhlas musí být projednán a schválen zastupitelstvem
dané obce. Tak to je procesně nastavené ze strany
ministerstva. Děkujeme tímto obcím, že s MAS Říčansko
chtějí spolupracovat i nadále.
V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) se opětovně
chceme zaměřit na podporu bezpečnosti v dopravě, infrastrukturu pro
cyklistickou dopravu a veřejnou infrastrukturu. Budeme usilovat i o získání peněz pro jednotky sborů dobrovolných hasičů, zázemí pro mateřské
a základní školy, infrastrukturu pro sociální služby a investice do kulturních památek a cestovního ruchu.
Program rozvoje venkova (PRV) pojede ve stejném opatření jako nyní na
investice do zemědělské a nezemědělské činnosti, na podporu lesnictví
a lesních cest a stezek. Zaměříme se zde také na peníze pro památky místního významu a podporu kulturní a spolkové činnosti.
V Operačním programu Zaměstnanost se v území můžete těšit na oblíbené
příměstské tábory, které chce MAS ve svých výzvách finančně podporovat.
Nově se zaměříme na Životní prostředí. Tuto oblast jsme ve strategickém
dokumentu zahrnutou neměly, ale do budoucna budeme dokument právě o podporu zadržování vody v extravilánu/intravilánu, výsadbu zeleně
a projekty na odpadové hospodářství, rozšiřovat.
Je před námi hodně práce, ale souhlasná stanoviska obcí nás motivují získat do území Říčanska opětovně co nejvíce peněz na vaše projekty. Chceme ve své práci pokračovat i nadále.
Ke dni uzávěrky daly souhlasné stanovisko na období 2021– 2027
tyto zvýrazněné obce, kterým tímto děkujeme.

Pavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka
pro IROP a PRV
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu
Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena
pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.
Schůzky po telefonické domluvě.
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Mgr. Petra Přílučíková
Projektová manažerka
pro OP zaměstnanost
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty2@ricansko.eu

Ing. Monika Žilková
Animace škol
Mobil: +420 607 066 055
E-mail: projekty@ricansko.eu

Petra Fialová
Animace škol
Projektová manažerka
pro IROP
Mobil: +420 774 780 039;
E-mail: sablony@ricansko.eu

Michaela Hupcejová
Projektová manažerka PRV
Zápraží originální produkt®
Mobiliář a kostýmy
Mobil: +420 607 023 328
E-mail: mobiliar@ricansko.eu

Církev bratrská
Říčany
Máme radost, že se vydařil další ročník Legoprojektu, který zdarma
pořádáme pro širokou veřejnost. Děkujeme Olivově dětské léčebně za
poskytnutí prostor.
Baví vás deskové hry? Tak přijďte 14. března od 15 hod. do sborového domu v Roklanské 805 v Říčanech. Akce je určena pro děti
(od první třídy) a pro mládež. Seznámíte se s hrami, které třeba
neznáte. Jste srdečně zváni.

Ohlédnutí za kázáním
pro ekoaktivistku Grétu
Gréta Thunberg je klimatická aktivistka, která spolu s dalšími upozorňuje, jaký vliv má lidská činnost na přírodu. Naléhá na představitele států,
aby něco dělali. Problém je, že ona i my všichni žijeme v blahobytu, který
z nešetrného přístupu k přírodě vychází. Proto se musíme ptát, čeho jsme
ochotni se vzdát? A v tom je jádro problému. Nic se nezmění, pokud si nepřiznáme, že si žijeme nad poměry. Ekologická stopa je ukazatelem, který
stanovuje množství přírodních zdrojů, jež společnost spotřebuje v daném
roce. Z průzkumů vyplývá, že kdyby měl každý na světě spotřebu jako průměrný obyvatel České republiky, potřebovali bychom další dvě planety.
Co na to Bible? V Bibli se ekologie přímo neřeší, ale čteme tam
například toto:
Genesis 1, 26 – I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem
podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským
ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se
po zemi.“
1Tim 6, 6 – Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké
bohatství.
Na základě těchto veršů můžeme udělat jednoduchý závěr – jsme správci
Božího stvoření (přírody) a nemáme se nechat ovládat konzumním způsobem života. Radovat se z toho co máme, nechtít stále víc za každou cenu
a starat se o Zemi jako řádný hospodář. To je cesta k zodpovědnému životu podle Božích představ. Jako křesťané máme žít ohleduplně k přírodě
i k druhým lidem.
Žádná dobrá věc nezačínala tak, že pro byli všichni. Většinou to byla hrstka bláznů, kteří svým příkladem strhli ostatní. Odpůrci komunistického
režimu se nepochybně museli ptát, jestli to má cenu. Ale vytrvali, protože
věřili, že proti nesvobodě a lži se zkrátka musí bojovat.
Co konkrétně tedy uděláme, abychom chránili naše životní prostředí? Co
si odřekneme? Co si nekoupíme? Kde snížíme svůj životní standard? Odpověď na tyto otázky je důležitá pro naše životní prostředí. Hodnota našeho života se neměří tím, kolik máme drahých věcí, ale tím, že se radujeme
i z maličkostí a jsme ochotni udělat něco pro druhé.
Křesťanský pohled na ekologii má ještě jeden rozměr. Máme se sice chovat
ohleduplně, ale to není to nejdůležitější. To nejdůležitější je svěřit život do
Božích rukou. Žít podle příkladu a učení Ježíše Krista a vyřešit svůj vztah
k Bohu. Jedině v Něm je naplnění našeho života, harmonie a štěstí, po
kterém všichni toužíme. Podle Bible bude tento svět na konci času zničen
a obstojí jen ten, kdo svou naději vsadí na Krista.

Sbor Církve bratrské v Říčanech je otevřené společenství, kam
patří lidé, kteří jsou věřící již dlouho, krátce, ale také ti, kteří
svou cestu k Bohu teprve hledají. Bohoslužby se konají v sále U
Boudů v Kolovratech, každou neděli od 9.30 hod.
Přijďte, jste srdečně zváni.
Bližší info na www.cbricany.cz
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Děti se učením baví:
zkoušíme zralost,
trénujeme paměť

Nedávno v naší mateřské školce proběhly testy školní
zralosti. Ten den panovala mezi dětmi trochu napjatá
atmosféra. Jsou zvyklé na pracovní listy, tak je úkoly,
které jim paní psycholožka z pedagogicko-psychologické
poradny zadávala, příliš nezaskočily.
Testy školní zralosti
Dobrá příprava na školu však nejsou jen pracovní listy. V naší mateřské
škole Ratolest hodně času věnujeme vzájemným vztahům mezi dětmi
a zdvořilému chování, protože i sociální dovednosti a návyky jsou nedílnou součástí školní zralosti. Umět pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit
se (a omluvu přijmout) by pro předškoláka mělo být samozřejmostí. Nicméně všechny tyto dovednosti se děti učí již mnohem dříve v rodině. Na
nás, paní učitelkách je, abychom v intenzivním rozvoji sociálních návyků
pokračovaly, a tak se staly oporou rodičovského snažení o dobře vychované děti. Není pro nás lehké občas taktně upozornit na to, že někde je ještě
trochu rezerva a možnost nápravy. Při testech školní zralosti se na jednu
stranu ukázalo, jak velký kus práce jsme za pololetí dokázali, na druhou
stranu se odhalily i některé nedostatky, na kterých můžeme s našimi budoucími prvňáčky v rámci pravidelné každodenní předškolácké půlhodinky ještě pracovat.
Trénování paměti
V březnu, v rámci „Národního týdne trénování paměti“ naše paní učitelky
absolvují přednášku o paměťových technikách. Zdá se vám, že učit děti paměťové techniky v mateřské škole je předčasné? Nám ne. Protože nutnost
něco si zapamatovat naše budoucí školáčky čeká v mnoha a mnoha dalších
letech. Pokud je už nyní naučíme jak na to, dáme jim do školních začátků
lepší „vybavení“. Také pozornost, která je nedílnou součástí procesu učení, budeme s nimi po zbytek roku vytrvale cvičit. A samozřejmě nezapomeneme ani na dobré pracovní návyky, na kterých pracujeme už od jejich
nástupu k nám do školky. Přestože se předškolácké přípravě věnujeme
opravdu intenzívně, neopomíjíme ani další aktivity. Stále nám ještě zbývá
dostatek času na chození ven, hraní, sportování, ekoprocházky, keramické
dílničky, program Malé technické univerzity a další zábavné i poučné činnosti, které děti mají rády.

LESNÍ TERAPIE,

to je moderní pojetí
relaxace i teambuildingu
To jsou i slova koordinátorky
Lesních Lázních, paní Dany
Procházkové. „Lesní Lázně ve
Zvánovicích jsou unikátní jak
širokou nabídkou služeb, tak vzácnou přírodou, která je
v celé své kráse obklopuje. Klademe proto
v mnoha směrech velký důraz na kontakt
s přírodou…“
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Plavání náleží mezi nejprospěšnější
fyzické aktivity a věnovat se mu lze
v podstatě v jakémkoliv věku. Na
jaro jsme pro vás připravili hned dvě
plavecké novinky v bazénu Na Fialce
v Říčanech.
Kurz pro zlepšení plaveckého stylu s českou
olympioničkou

Pro koho jsou tedy určené?
Vlastně pro každého – pro jednotlivce, skupiny či firemní týmy. V rámci
individuální klientely pravidelně pořádáme např. jógové víkendy doplněné
o meditace, dechová cvičení, cvičení pro zdravá záda, nebo oblíbený nordic walking. U firemních akcí jsou nejžádanější relaxační programy a nově
programy v duchu Lesních terapií, které připravujeme na míru.
Máte v nabídce i jiné typy programů spojených s přírodou?
Ale jistě! Třeba „Les – zdroj života“ postavený na dovednostech našich
předků, na znalosti bylin, různých řemesel nebo i lovu. A další programy,
ať už příběhové hry nebo sportovní, adrenalinové či kreativní aktivity. Stačí
si informace vyžádat.
NÁŠ TIP
PŘIPRAVUJEME DEN LESNÍCH TERAPIÍ PRO FIRMY
A ŠIROKOU VEŘEJNOST, který se bude konat 8. 5. 2020
u nás v Lesních Lázních

Fialce pečlivě sestavená tréninková lekce pod
vedením Sandry, která sama stále aktivně plave
a skutečně ví “o čem to ve vodě opravdu je”.
• Kurz je určen mírně pokročilým dospělým
plavcům a plavkyním, kteří se chtějí zdokonalit
a zrychlit.
• Maximální počet v lekci je 5 plavců a cena
10 lekcí je 4 900 Kč.
Tak pojďte do toho – stačí napsat na email
skolakraulu@gmail.com
Nejste pokročilý plavec?
Připravili jsme něco i pro ty, kteří si vodu chtějí
užít a to nejen díky rychlosti. Na třetí březnový
víkend jsme naplánovali intenzivní víkendový
kurz plavání pro začínající plavce. Zvládnete

Dano, v Lesních Lázních působíte již 11 let
a koordinovala jste spousty různých akcí.
V čem jsou Lesní terapie nové?
Lesní terapie nebo-li lesní lázeň pochází z japonského učení šinrin-joku; a návrat k přírodě je dnes
velmi diskutovaným tématem. Nekončící stres, rychlý životní styl a nedostatek odpočinku jsou problémem téměř všech – zaměstnanců, zaměstnavatelů, podnikatelů...

Tel.: 323 649 679, e-mail: dprochazkova@legner.cz
www.lesnilazne.cz, https://www.facebook.com/

Mateřská škola Ratolest, Petříkov 166,
skolka.ratolest@gmail.com, tel.: 773 226 531,
www.msratolest.cz

Plavte s námi a nevzdávejte se!
8 lekcí plavání ve dvou dnech, a abyste to tzv.
udýchali, proložíme to teorií, svačinkami a obědem. Věnovat se všem bude lektorka plavecké
školy Na Fialce Lena, která vám zábavným cvičením přiblíží plavání tak, že se nikomu nebude
chtít z bazénu.
• Termín 21.– 22. 3. 2020, od 10 do 17 hodin.
• Cena celého víkendu je 4 500 Kč.
• Na Fialce prožijete 10 hodin plných pohybu
a informací. Maximální počet účastníků je
5 osob.
Těšíme se na vás – stačí se přihlásit na email
skolakraulu@gmail.com
Pořadatelem je sportovní klub Sporťák z.s.,
vedený Vlaďkou Lipovskou.

Letošní Plavaton je tady!

Každé úterý a pátek (od 7:20 hodin) si můžete
zdokonalit svůj plavecký styl s českou olympioničkou (účastnice LOH Atény a Peking)
a držitelkou několika českých rekordů, kraulařkou Sandrou Kazíkovou. A jak řekla: „Nepatřím
mezi lidi, co jdou za úspěchem za každou cenu.
Sport je pro mě pořád hlavně doplněk běžného
života.“
Aby byl sport, v tomto případě plavání, i tím
vaším doplňkem, je připraven kurz deseti lekcí,
který vám zlepší techniku a hlavně zrychlí kraul.
Vždy na 40 minut je pro zájemce v bazénu Na

V roce 2016 jsme se poprvé vydali směrem na Sněžku. Plavali jsme 12 hodin bez přestávky
a úspěšně jsme doplavali z Říčan z bazénu Na Fialce až na náš vytýčený vzdálenostní cíl
– na Sněžku! A vlastně ještě o kousek dál, naplavali jsme totiž o 18 km víc;
a tak jsme založili novou tradici.
Každý rok proto pořádáme z 30. 4. na 1. 5. náš Plavaton. Během 24 hodin se snažíme
uplavat co nejdelší vzdálenost na naší plavecké cestě okolo České republiky. Letos budeme
pokračovat tam, kde jsme loni skončili – na česko-rakouské hranici. Vůbec nezáleží na věku,
rychlosti, stylu nebo třeba počtu bazénů. Stačí se jen zúčastnit.
Tak přijďte a doplňte nám nějaké ty další metry...

Registrace a info na stránkách plavecké školy
https://plavecka-skola-na-fialce.webnode.cz/

Na sezónu jsme připraveni
Je to bez debat, březen je ten správný měsíc
pro první návštěvu zahradnictví. Kdo
k nám zavítá, ať již pro inspiraci nebo nákup
rostlin a zahradnických potřeb, chybu určitě
neudělá!
Zahradnictví Jandl s.r.o. je v regionu již dobře
známá společnost. Naše rodinná firma hospodaří ve skleníkovém areálu v Dobrém Poli poblíž Kouřimi, a přestože svou prodejnu máme
pro zákazníky otevřenou celoročně, teprve nyní
nastává ten důležitý měsíc – pro všechny začíná
jarní sezóna.
Nabídka jarních měsíců
V prodejních prostorách máme připraveny pro
zájemce nejen jarní květiny a výběr z prvních
aromatických bylinek, ale také zeleninovou
sadbu z vlastního základního materiálu. Místní

klimatické podmínky a již zmíněné skleníky nám
napomáhají k úspěšnému pěstování a především kvalitě výpěstků. Typickou jarní atmosféru
si můžete doma navodit zakoupením macešek,
primulek, sedmikrásek nebo oblíbených pryskyřníků. Máme však i bohatou nabídku cibulovin, nechybí okrasné dřeviny a postupně se, také
v závislosti na počasí, na prodejní plochu dostanou i balkonové a záhonové okrasné květiny vč.
muškátů či surfinií.
Nezbytnou podmínkou pro úspěšné pěstování,
sázení a údržbu zahrady jsou zahradnické potřeby. Ať se již jedná o substráty, hnojiva nebo
odpovídající postřiky včetně řady přírodních
produktů na ochranu rostlin proti škůdcům
a chorobám, květináče a zahradní keramiku,
opory pro rostliny apod. Přijďte si k nám vybrat.

OTEVÍRÁNÍ JARA 19.-22 3. 2020

V našem zahradnictví je tradičně na březen
připravena akce Otevírání jara – prodej jarních
květin a zahradnického materiálu, která se opět
koná v rámci Dnů otevřených dveří.

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál
Dobré Pole u Kouřimi
Tel.: 736 630 111
zahradnictvi.jandl@seznam.cz
wwww.zahradnictvi-jandl.cz
Otevírací doba: Po-Pá 9-17 h.
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Příroda a pouze příroda
Navazujeme opět na téma Vertera
gelu, unikátního produktu v rámci
potravinových doplňků. Už jsme
prošli historií, seznámili se s mořskými
řasami (Laminaria Japonica), které jsou
jeho základem, uvedli jsme již i vznik
společnosti Vertera, za kterou stojí její zakladatel Anatoly
Khitrov. (část III.)
Postupujeme tedy dále, probíráme sortiment dostupný na našem trhu.
Začali jsme tím nejzákladnější, což je Vertera gel, už jsme zmínili jeho
unikátnost i to, že gel neobsahuje jakékoli živočišné produkty, chemické
konzervanty a nebyl testován na zvířatech. Shrnuto a podtrženo Vertera
gel jako první z produktů umožňuje organismu opět dělat to, co umí sám
nejlépe – regenerovat se a léčit sám sebe. Tímto se Vertera gel řadí mezi
inteligentní superpotraviny.
Posílená forma Vertera Forte
Na rozdíl od základního gelu je Vertera Forte je posílen ve svých účincích
pomocí přidané mořské rostliny fukus a antioxidantu přírodního původu.
Obsahuje mořský pektin a dále výtažky z rostlin, včetně třapatky nachové,
stévie, zelí, výtažky z eleuterokoku trnitého (nazývaného také Sibiřský žen-šen), lékořice lysé, hlohu, heřmánku pravého, měsíčku pravého, šípku,
mochny bahenní. Tento komplex biologicky účinných látek stimuluje imunitní systém a zvyšuje schopnost chránit organismus před účinky infekčních patogenů. Mořský pektin pak funguje jako přírodní sorbent, tedy jako
látka pro vázání toxických kovů (olovo, rtuť, nikl, kadmium, mangan),
a tím je odstraňuje z organismu. Šípek jako multivitamínová rostlina při-

Využijte SLEVY až 40% na matrace 2019!

spívá k dodávce fyziologického komplexu vitamínů rozpustných ve vodě
a tucích.
Vertera Forte je dodáván buď v čisté koncentrované formě, nebo s příchutí
„Jablko“, „Višeň“, „Černý rybíz“. Gel Vertera Forte je vhodné zařadit do
pokračování detoxikační kůry a také jako podpůrnou
terapii při onkologické léčbě.
Od ledna 2020 se
Další výrobky se sortimentu značky Vertera
v SKC Ondřejov
jsou již více zaměřeny na určité oblasti lidsképořádají semináře Vertera
ho organismu, od pohybového aparátu po
o zdraví. Nejbližší termín
cévní a nervový systém. O těchto produktech
přednášky je 24. 3.
si povíme příště.
v 17 hodin
(1. patro)
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PIKOLIN je největší evropský
výrobce pružinových a
pěnových matrací.
Jednou za 2 roky dochází k
designovým a technologickým
změnám matrací.

Typ

Rozměr
/cm/

Irisé
90 x 200
Irisé
180 x 200
Perfection 90 x 200
Perfection 180 x 200
Focus
90 x 200
Focus
180 x 200

Původní Cena
cena
po slevě
20 400,35 000,21 100,36 800,19 400,33 100,-

12 900,21 900,12 900,22 900,11 900,19 900,-

Vyprodáváme kolekci matrací
roku 2019 s neopakovatelnou
slevou.
V nabídce je 10 modelů.
Slevy platí až do vyprodání
zásob.

Domluvte si individuální vyzkoušení matrací. Budeme se věnovat jenom vám.
Otevřeno denně od 8,00 do 16,00. Ostatní časy a víkendy po tlf. domluvě.
Černokostelecká 82, Říčany, web: sleepexpert.cz, tel: 604 236 953

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

saunový svět

VÝHODY RENTY
Z NEMOVITOSTI:

Odchodu do důchodu se pan František už
nemohl dočkat. Strávil mnoho let prací
u výrobní linky a těšil se na zasloužený
odpočinek. Přece jen si připadal vcelku
opotřebovaný. Představoval si, jak si každé
ráno zajde na kávu a voňavý koláč do
místní pekárny a u toho si přečte noviny.

Aby toho nebylo málo, objevily se nečekané výdaje týkající se domu, v němž léta bydlel. Bylo
potřeba opravit střechu, schodiště, a ještě mu
vypověděla službu lednička. „Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat,“ vypráví smutně pan František. „Představa, že prodám dům, v němž jsem
prožil celé dětství a odstěhuji se někam do malého bytu, mi připadala nepřijatelná.“
Potom se z televize dozvěděl o Rentě z nemovitosti neboli zpětné hypotéce, kterou v Čes-

Z naší nabídky
matrací 2019
se slevou

přímo od dovozce

Nové vzory matrací 2020

Díky zpětné hypotéce od FINEMO.CZ
mohu žít klidněji

Jenomže po několika měsících zjistil, že realita je
úplně jiná. Při důchodu, jaký pobíral, si toto nemohl dovolit. Snídal doma rohlík s nejlevnějším
salámem a takzvaným máslem, které se máslu
ani nepodobalo, a kávu si vařil sám.

Showroom matrací

ké republice jako jediná poskytuje společnost
FINEMO.CZ. Produkt ho velmi zaujal, a tak
se přihlásil na seminář, který společnost pro
seniory organizovala. Později se ještě sešel s obchodní zástupkyní společnosti a domluvili se na
podepsání smlouvy. „Když jsem zjistil, že i nadále zůstanu vlastníkem nemovitosti, nemusel
jsem o ničem dalším přemýšlet,“ říká tentokrát
s úsměvem pan František. V domě opravil všechno, co bylo potřeba, koupil si novou ledničku,
a ještě mu zbyly peníze na další případné nenadálé výdaje. A často si po ránu dopřává kávu
s makovým koláčem v oblíbené pekárně.

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.:

26–29/3/2020
INTERNATIONAL SAUNA FESTIVAL
Mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech
Nezapomenutelné zážitky • Zábava • Inspirace • Zahraniční hosté
Týmové ceremoniály • Nejlepší saunéři • Mezinárodní porota
Saunové divadlo • Metličkové procedury • Mistr ručníku

233 321 850

aquapalace.cz

Máme licenci
České národní banky.

AQP_Saunafest_inzerce_190x128.indd 1
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Sloupek téměř recenzní
Na téma: O co jste asi přišli …
a je to škoda
Jsem hudebně nezpůsobilá. Neumím noty, zpívat ani hrát na hudební nástroj. O to více uznávám
každého muzikálně zdatného, napříč žánry. I proto jsem si nenechala ujít únorový koncert zpěvačky
s charizmatickým hlasem Jitky
Vrbové s kapelou Hot Jazz Praha.
Koncert z cyklu Jazzové večery v Říčanech, v KC Labuť. Čekala jsem zvýšený zájem hudby a kultury milovného publika; o to více překvapujícím
zjištěním byly neadresné vstupenky
(rozuměj nečíslovaná sedadla),
a v den koncertu předem prodaných
jen 10 kusů! Příčinu nelze hledat
v ceně lístku, ani v kvalitě účinkujících – byli naprosto skvělí, ale zřejmě v tom, že jazz na regionu „netáhne“. Proč?! Jak zjistit důvod, proč
stolky v sále obsadila pouhá třicítka
nadšeně tleskajících a jazz oceňujících posluchačů? Vaše škoda, že jste
tam nebyli – my si to užili!
Masopustní veselí ovládlo nejen
mediální krajinu, ale i tu reálnou,
včetně našeho regionu. Průvody
a zábavy se objevují tady, tu i onde.
Někde masopustní rej stihli do konce února, jinde se masky objeví až
v březnu. Ve Štíhlicích u Mukařova
je masopustní průvod považován za
důležitou (společenskou) akci, na
které se každý může předvést a ukázat v jiné kůži. V jistých případech
míněno doslova. I ten letošní provázela bujará nálada, byť někteří přiznávali lehkou depresi podmíněnou
tzv. suchým únorem. Opět se šlo od
domu k domu k prostřeným stolům, kolemj(e)doucí mohli přispět
do masopustní kasičky a vysloužit
si pochvalu církevního hodnostáře, souhlasné zabručení medvěda,
úsměv krásné zdravotnice. Pohoda.
Pokud jste letos opět žádný průvod
nepodpořili, neúčastnili jste, masku
po domácku nespíchli, je to škoda.
Vaše. Zamyslete se. Uniká vám tak
totiž část z toho, co dělá život v daném místě zajímavým, co mění pouhé bydlení v součást místní komunity.
(ak)

MLADÁ RODINA
HLEDÁ

BABIČKU,
KTERÁ JE SAMA
A OBČAS BY SE
CHTĚLA SEJÍT,
POPOVÍDAT SI
A NĚKAM S NÁMI
VYRAZIT NA VÝLET.
JANA A JAN

TEL.: 778 58 63 95

pořádá
výlet na

ONDŘEJOVSKOU
HVĚZDÁRNU
21. března 2020
Odjezd autobusu č. 383
ze zastávky Praha-Háje
v 9.45 h, při vlastní
dopravě sraz na hvězdárně
u busty Josefa J. Friče
v 11 h.
Registrace není nutná.
Všechny výdaje si hradí
účastníci sami.
program a přednášky:

http://slunce.astro.cz

Vepřové hody
v pivovaru Velké Popovice

Sobota 14. 3. 2020 od 9–15 hod.
Zabijačkové speciality

Zpestřené prohlídky pivovaru

Kozel expres přímo z Prahy

Hudba, pivo a veselí

Středisko sociální péče
Kamenice, Velké Popovice, Říčany
a okolní obce

Poskytujeme:
terénní osobní asistenci
kompletní péči
o seniora a jeho domácnost
774 994 357

Mgr. Věra Bobovská
email: bobovska@socialnipece.cz
www.socialnipece.cz

8. 3. 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

• opravy a servis
Nově otevřená provozovna!
Gorkého 171/ 1, Říčany

www.kozel.cz
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Recepty
z krůtího masa od
Prominent CZ

Víte, že na našich webových
stránkách najdete i tipy na zajímavé
recepty z krůtího masa?

Jaké recepty najdete?

Moderní recepty mezinárodní kuchyně
(japonská, italská, francouzská…)
Česká klasika
Tipy na rychlé recepty
Jak upravit a péct celou krůtu

Stačí navštívit:

www.krutimaso.cz/recepty
a můžete se nechat inspirovat

Potřebné masné suroviny jednoduše
nakoupíte na prodejně v Praze - Uhříněvsi:
Prodejna Praha Uhříněves Přátelství 738/110
Tel. 739 414 253

!
inzerce_2020_2_Zápraží.indd 1

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

Dejte nám:
Prominent CZ – Krůtí Speciality

Do této prodejny přijímáme nové pracovníky. Detailni inzerát najdete na: www.krutimaso.cz/volna-mista
19.02.2020 9:43:40

AUTOSERVIS VOSÁTKA Užijte si jaro i léto
– přezouváme pneu v novém altánu

i o víkendu

Nestíháte navštívit pneuservis v pracovních dnech?
Autoservis Vosátka v Choceradech pro vás rozšířil otevírací
dobu – bude otevřeno celý týden, včetně sobot a nedělí,
a to v období od 25. března do 30. dubna.
Autoservis Vosátka v Choceradech je partnerem společnosti Auto Kelly.
Díky tomu může svým klientům nabízet komplexnější služby – zejména
v oblasti dostupnosti náhradních dílů. Nyní jsme schopni vyhovět zákazníkům v maximálně krátké lhůtě – náhradní díly máme na skladě nebo jsou
nám dodány během dvou hodin.

Splňte si svůj sen a pořiďte si na zahradu kvalitní dřevěný altán,
který vás ochrání před jarními deštíky i letním horkým sluncem.
Navíc pro nový altán nemusíte nikam jezdit. Můžete si vybrat
v pohodlí domova na www.drevoprodum.cz.
Na těchto stránkách najdete přehlednou nabídku tří typů altánů z kvalitního smrkového dřeva, které vám přizpůsobíme podle vašich požadavků.
Zvolit si můžete velikost, barvu či opláštění (podle vašeho výběru dodáváme altány s jednou, dvěma nebo se třemi stěnami nebo jednoduché beze
stěn). Pokud si nebudete vědět rady, zavolejte, rádi vám poradíme.
Výrobou dřevěných prvků a konstrukcí se zabýváme už od roku 1999,
a proto nabízíme altány i další stavby v prémiové kvalitě. Dokončili
jsme již stovky projektů k úplné spokojenosti našich zákazníků. Prohlédněte si naše realizace na našem webu a inspirujte se.

Prodej náhradních dílů
V našem autoservisu vaše auto opravíme v co nejkratším možném čase.
Nabízíme náhradní díly pro všechny typy automobilů, a to za přijatelné
ceny.
Spolupracujeme s dodavateli originálních náhradních dílů, i osvědčenými výrobci neoriginálních alternativních dílů.
Profesionální služby
Jsme jeden z mála autoservisů v okrese Praha-východ, který nabízí profesionální služby v tak velkém rozsahu. V našem autoservisu využíváme
dlouholetých zkušeností, dobrého technického zázemí a lidského přístupu
k našim klientům. Nabízíme profesionální mechanické, klempířské a lakýrnické práce, pneuservis, prodej pneu, autoskla, autopůjčovnu, plnění
klimatizace, diagnostiku vozidel, STK a emise.
Autopůjčovna
Nabízíme půjčení vozů za příznivé ceny.

Zahradní altán
vám dodáme až
domů a odborně
smontujeme. Nebo si
ho můžete sestavit
sami.

Měli jste nehodu?
Ihned nám zavolejte a my vyřešíme vše potřebné – zajistíme odtah, půjčíme vám zdarma náhradní auto a vyřídíme veškeré náležitosti s pojišťovnami. Nemusíte se o nic starat, jen si přijedete pro opravený vůz.

O VÁS!

AKCE PAR

Autoservis Vosátka v Choceradech
Chocerady 321, po-pa: 8-17 hod.
Pneumatiky přezouváme v období od 25. 3. do 30. 4.
i o víkendu. Je nutné se předem telefonicky objednat
v pracovní době od pondělí do pátku
na tel.: 602 338 840.
Další info na tel.: 778 480 480,
e-mail: autoservisvosatka@seznam.cz,
www.autovosa.cz
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DŘEVO PRO DŮM
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o.
Havlíčkova 447, 264 01 Sedlčany
Tel.: 606 076 736, 318 822 002, info@drevoprodum.cz,
www.drevoprodum.cz, www.drevenekonstrukce.cz
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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: PO-PÁ, pouze ranní směny.
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte
na telefonu: 603 428 229,
nebo e mailu: catering@arter.cz
Další info naleznete na www.arter.cz

TÁBORY
NA LÉTO
2020

Školní kuchyně
ZŠ Magic Hill Říčany

Užijte si s námi prázdniny v lese
Příměstský tábor PRALES
7 turnusů a 4 témata pro děti už od 4 let
Místo: Struhařov, Svojetice, Praha
Cena: 2400 Kč / turnus / dítě
Možnost kombinace slev

nabízí v letních měsících
červenec–srpen dovoz stravy
pro příměstské tábory, letní kempy,
blízké dětské letní tábory

Příměstský tábor NERF
3. - 7. a 24. – 28. srpna 2020
Místo: Svojetice
Cena: 2600 Kč / turnus / dítě

Pobytový akční tábor
11. - 25. července 2020
Téma: Nerf, Airsoft, Survival, Larp
Místo: tábořiště Krasnov v Českém ráji
Cena: 5600 Kč / turnus / dítě

Pobytový tábor Minecraft
1. - 11. července 2020
Téma: Expedice na tajemný ostrov
Místo: tábořiště Zruč nad Sázavou
Cena: 4300 Kč / turnus / dítě

Pro více informací kontaktujte: 602 176 833 nebo
info@magic-hill.cz nebo kuchyn@magic-hill.cz

Slevy na všechny tábory do konce dubna.
Objednávky na www.klubctyrlistek.cz/tabory
Informace: Jana Vančurová, tel. 737 882 959

Vyladěná garážová vrata...

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.

Garantujeme nejnižší cenu
bez ohledu na značku vozu

DPF na počkání

Profesionální čištění filtrů
pevných částic nyní za akční cenu

2 990 Kč

Rozsvítily se vám v autě výstražné kontrolky?
Neprošel váš vůz emisemi, má malý výkon a velkou
spotřebu? Na nic nečekejte a přijeďte k nám.
Nabízíme profesionální čištění filtru pevných částic
a katalizátoru. Garantujeme obnovení až 98 %

původních hodnot.

Pro více informací volejte:
739 640 098
www.dpfihned.cz
Choceradská 455, Mukařov

Garážová
vrata

Vchodové
dveře

kamenictvijordan@seznam.cz

602 304 946, 323 660 252 – p. Jordán

Předokenní
rolety

www.vezeko.cz

PŘÍVĚSY & NÁSTAVBY
Venkovní
žaluzie

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

Volejte zdarma 800 100 372
www.lomax.cz

100% české výrobky

VEZEKO s.r.o.
PODNIKOVÁ PRODEJNA
AOS Modletice 102
251 01 Modletice
e-mail: praha@vezeko.cz

20x AKCE slevy 10 – 22 %

tel.: 777 710 770

78 073 Kč vč. DPH 30 347 Kč vč. DPH
64 339 Kč vč. DPH 26 991 Kč vč. DPH

DOBRÁ CENA & KVALITA
výroba I prodej I servis I náhradní díly
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Pracuj v pivovaru! Kozel Olda
hledá nové parťáky do výroby

otevírací doba: Po - Pá: 8:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00 | Ne: zavřeno
v sezoně:
Po - Pá až do 18:00!

MVDr. LENKA SALOMON

Kostelec nad Černými lesy / Kutnohorská 24

nově

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

štíhlice 16

• Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč
• K tomu příplatky a čtvrtletní bonusy 10 %

(za Mukařovem, směr Český Brod)

• 5 týdnů dovolené
• Dotované stravování + pitný režim na pracovišti zdarma
• Možnost ubytování na firemní ubytovně přímo u pivovaru
Výdej krmiv a chovatelských
potřeb v ostatní dny
jen v ordinačních hodinách.

• 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
• Autobusovou dopravu pro zaměstnance
• A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ

montáž / demontáž / vyvážení / opravy
OSOBNÍ NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA
prodej nových pneu / disků / duší
GARANCE 6 MĚSÍCŮ NA ZNAČKU PIRELLI
zdarma nová pneu v případě poškození
 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
sezónní uskladnění pneu / huštění / prodej propan-butanu
DOPRODEJ ZIMNÍCH
VÝHODNÉ CENY LETNÍCH PNEU

Neváhej a staň se součástí



Velkopopovického Kozla.

ŘEŠTE PŘEZUTÍ VČAS
A S OHLEDEM NA POČASÍ

Nástup možný ihned!

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

Volejte na tel. 724 617 017

www.tomicpneu.cz

014_VPK inzerat_nabor do pivovaru_190x128.indd 1
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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.

Přijmeme

prodavače/ky
do prodejny masa a uzenin Prominent CZ
Přátelství 738/110 - Praha Uhříněves

Info na tel.: 733 538 004
Detailní informace o pozici najdete na

www.krutimaso.cz/volna-mista

KAŽDÝ MĚSÍC

ZDARMA

U konto
Společná realitní a advokátní kancelář
JURIS REAL spol. s r.o.
ihned vykoupí či zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu, chaty.
Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce.

Okamžitá výplata zálohy.
STAČÍ PROZVONIT TEL.:
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Přináším vám kartu
plnou filmových
zážitků.

777 306 102

DO KINA

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

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

Hledáme Ř I D I ČE
na občasné závozy zboží
1 až 2 dny v týdnu.
Přizpůsobíme se vašim
časovým možnostem.
Vhodné i pro ak�vní seniory.
Volejte: 603 415 689

BETONÁRNA
KOZOJEDY
VÝROBA
DOVOZ
ČERPÁNÍ
betončerpadlem
s dosahem 30 m
Tel.: 602 260 059

Společnost 3K značky s.r.o.
Hledáme člověka na HPP na pozici stavbyvedoucí / mistr.
Firma se zabývá dopravními stavbami menšího rozsahu
(propustky, mosty, homogenizace, chodníky atd.)

přijme do Říčan

ZDRAVOTNÍ
SESTRU
***

Plný pracovní úvazek
Nástup možný ihned

tel. 602 627 741
personal@olivovna.cz
www.olivovna.cz

KRBY

Pelety ⌀ 6 mm

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.

Návrhy
Realizace
Revize
Servis
Tel. 604 831 101

STAVEBNÍ ČINNOST
Kompletní rekonstrukce,
výstavby objektů, zemní
práce, osazení nádrží na
dešťovou vodu, bourací práce,
zámkové dlažby, zídky. Email:
stavbysrba@gmail.com
Tel: 603 814 590

Hledám paní na úklid
menšího domku 1x do
měsíce u Hrusic u Senohrab.
V případě zájmu doprava
zajištěna. Volejte po 19. hodině
na tel.: 721 375 985

Kurz základní poslušnosti
psů všech plemen i kříženců
od 5.4. na cvičišti na Strašíně.
Kosanová, tel.: 733 676 172

ladislavtichovsky@seznam.cz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky
Zakládání
a údržba zahrad
sekání trávy, vertikutace...

731 160 030

www.zahradypittner.cz

Náplň práce: vedení stavby, kontrola kvality, zpracování
stavebního deníku apod.
Požadavky: min. SŠ, samostatnost, praxe v oboru výhodou.
ŘP skupiny B.
Nabízíme na začátek: telefon, auto.
Nástupní plat: 30 000 – 35 000 Kč. Místo: Říčany
Bc. Tadeáš Müller, tel.: 739 087 248 e-mail: muller@3kznacky.cz

Nástup možný ihned.
Kontakt: Šárka Němečková

tel: 721

256 916

SVĚTICE areál ZEA

PNEUSERVIS

DPF

Profesionální čištění filtrů
pevných částic a katalyzátorů
technologií Advanpure

Společnost 3K značky s.r.o.

VHODNÉ PRO:
Dodávky
Osobní vozy
Stavební techniku
Nákladní vozy od EU6

Hledá člověka po škole na HPP na pozici vedoucího
realizačního týmu dopravního značení. Společnost se zabývá
dopravním značením a malými dopravními stavbami.
Náplň práce: komplexní realizace zakázek
(zpracování nabídky, příprava, realizace vč. řízení dělníků,
vyměření situace a vedení akce, předání stavby).
Požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření. Praxe
v oboru výhodou. ŘP skupiny B.
Nabízíme na začátek: telefon, auto.
Nástupní plat: 35 000 – 45 000 Kč. Místo: Říčany
Bc. Tadeáš Müller, tel.: 739 087 248 email: muller@3kznacky.cz

www.3kznacky.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

PRODEJ

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

Servis Opravy
Žaluzie Sítě pro� hmyzu


RECYKLÁTŮ

(SMĚS SUŤ A BETON)

Pro velkoodběratele sleva

DOPRAVU ZAJISTÍME

KONTAKT:

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

550 Kč + DPH

za m³ + DOPRAVA

KONTAKT:

777 322 135 777 322 134
Prodej
palivového dřeva

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

tel.: 602 388 435, info@drevoricany.cz
www.drevoricany.cz

Zajišťujeme maloobchod i velkoobchod (kamionový odběr).
V současné době se specializujeme na tvrdé palivové dřevo především bukové, které je tvrdé, stejnorodé a husté a je nejvíce
vhodné k topení pro svoji vysokou výhřevnost.
210x148_SKLADNIK_FAST.indd 1

28.05.18 10:42

Stomatologické centrum Zidenta
v Kolovratech
přijme zdravotní sestru/
instrumentářku
a recepční na částečný úvazek
Nástup květen 2020.
magdalena.zizkova@zidenta.cz
tel.: 777 774 347

Servis a opravy oken, dveří
Sítě pro� hmyzu
Dodávka a montáž
markýz / rolet / žaluzií

tel.: 776 608 738
www.sosokna.cz
Odborná instalace úsporných švédských
tepelných čerpadel NIBE pro rodinné domy.
Návrh, dodávka, montáž,
záruční a pozáruční servis

Areál Mukařov, Pražská 322
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CENA
od 3 490
Kč

www.3kznacky.cz

LDN na Vojkově přijme

POMOCNOU SÍLU
DO KUCHYNĚ

AUTOSERVIS

Kotlíková dotace

až 127.500 Kč.

esel

®

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.
Telefon: 777 283 009 / 777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

www.tc-nibe.cz
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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

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,

Tel.: 323 640 660
602 236 893

VYROBÍME JAKOUKOLIV VÝŠKU A DÉLKU

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

Václav Sláma

KLEMPÍŘSKÉ
A POKRÝVAČSKÉ
PRÁCE

Květinářství Kovárna
ve Školní ul. 42,

ELEKTRO
instalace
revize

Objednávky kytic
na tel.: 776 007 888

montáže,
opravy
rekonstrukce
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477
www.elektro.tk.sweb.cz
POHŘEBNÍ
SLUŽBY SOMMER
ŘÍČANY

nebo na
kvetinarstvikovarna

Obracet se na nás můžete nepřetržitě
na bezplatné lince 800100847 nebo na
tel. 602319542.

kvetinarstvikovarna

Rooseveltova 332/10, Říčany (pod hradem)
Více na www.pohrebnisluzbysommer.cz.

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

DISPEČINK TEL: 721 870 737

www.betonarkamukarov.cz

e-mail: vaslama@seznam.cz

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

vás zve k nákupu
řezaných a hrnkových květin,
dekoračních a dárkových
předmětů.

BETON, PÍSKY, DRTĚ, KAČÍRKY
DOPRAVA MIX, KONTEJNER, SKLÁPĚČ

tel: 739 544 665

v Mukařově

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice

BETONÁRKA
MUKAŘOV

Společnost ZEA Světice, a.s.

přijme do trvalého prac. poměru zaměstnance
na pozici

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

HODINOVÝ MANŽEL
Pomůžeme doma i na zahradě v Praze a okolí.

INSTAL
KLUB
INSTAL
KLUB

VODOINSTALACE
TOPENÍ
VODOINSTALACE,
TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
VODOINSTALACE,
TOPENÍ
Tel.:
603525
525617
617, 603 525 592
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603
TEPELNÁ
ČERPADLA
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603
525
617
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:vancura.m@quick.cz
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:vancura.m@quick.cz
ČIŠTĚNÍ
STUDNÍZAHRAD
www.instalklub.praha-cz.com AUTOMATICKÉ
ZÁVLAHY
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
www.instalklub.praha-cz.com

www.ploty-tichovsky.cz
www.oploceni-ploty-pletivo.cz

Odborný kurz není podmínkou, zájemce proškolíme. Nabízíme
dobré pracovní zázemí, možnost vzdělávání, slušné platové
podmínky a další zaměstnanecké benefity. Možno na plný nebo
zkrácený úvazek. Pro bližší informace volejte na tel. 737 282 812
nebo e-mail dsmukarov@praha.charita.cz.

Tel: 724 378 399

Vančura
Vančura
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

ZDARMA ODVEZEME JAKÝKOLIV ŽELEZNÝ ŠROT

DOMOV PRO SENIORY kardinála Berana v Mukařově
přijme do svého kolektivu pečovatelky

Firma zabývající se výrobou minibusů
hledá do svého týmu pracovníky do výroby

AUTOLAKÝRNÍKY a AUTOELEKTRIKÁŘE
i další profese (např. pomocné skladníky)

Nabízíme: stabilní zázemí, příspěvek na stravování,
velmi dobré finanční ohodnocení
Požadujeme: praktické zkušenosti, spolehlivost, pečlivost
Pracoviště: Říčany – Jažlovice a Praha – Štěrboholy.

Nástup možný IHNED!

Čenda úklid
mytí oken, čištění koberců, sedaček, pravidelné úklidy kanceláří, domů
Úklid lze provést i profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.

Tel.: 603 874 107, cendauklid@seznam.cz, www.cenda-uklid.wbs.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 – Šơhlice
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e-mail: vratislav.vorel@busdesign.cz, tel.: 775 985

Ceny tarifů
již od
nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!
Poskytujeme kvalitní,
rychlé a neomeZenÉ
internetové připojení.

227 023 023
2017_128x44_inzerce.indd 1

Při přechodu od jiného
poskytovatele dostanete
internet po dobu
výpovědní
lhůty zdarma.

966

299,Kč

za měsíc

Pro velké i malé firmy
připravíme nabídku
podle vašich potřeb.

www.uvtnet.cz
5/26/17 9:52
AM
ZAPRAZI.EU
| 29

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

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565
733 299 549
veškeré čalounické práce
a restaurování nábytku
www.calounik-vavra.cz

NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA
COMBI
Moje volba

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 93 – 113 g/km

HEAD UP DISPLEJ

MODERNÍ ASISTENTI

VIRTUÁLNÍ KOKPIT

Svezte se v nepřekonatelném pohodlí
Nová verze ikonického modelu ŠKODA OCTAVIA COMBI znovu posouvá měřítka ve své třídě. Prostorný interiér nabízí
dost místa pro celou rodinu. Do cíle dorazíte odpočatí díky masážní funkci sedadla řidiče a maximální komfort zajistí také
moderní možnosti konektivity.
novaoctavia.cz
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
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