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PŘÍLOHA – Slovo úvodem

MUDr. Michal Mrázek
zastupitel a radní města Říčany

Vážení,
dostává se Vám do rukou mimořádná příloha našeho Říčanského kurýru, která je věnována zdraví. Mně 
se dostalo té cti, napsat pár úvodních řádek do této přílohy. 

 Co to vlastně je to naše zdraví, zdravotní styl ? Zdraví je to, co si všichni přejeme mít co nejdéle. Délka 
zdraví a tím pádem i života je však závislá na mnoha vnitřních a vnějších faktorech.  Vysoký podíl na 
kvalitě a délce našich životů má strava. Obecně platí, že by v jednom dni neměl příjem energie pře-
sáhnout její výdej. V rámci zdravého životního stylu je důležité zvolit si ty aktivity, které nás nejen baví 
a děláme je rádi, ale také to, zda nám a našemu zdraví vyhovují. Další, velmi jednoduše se říkající radou 
je, snažme se vyhýbat stresu. Stres je velký problém doby, ve které žijeme. Pozitivně laděná mysl dokáže 
zázraky a blahodárně působí i na tělo, i když se to může zdát neuvěřitelné. Lidské tělo bylo stvořeno 
k pohybu a aktivitě. Chceme li si užívat optimální zdraví, měli bychom se vyhýbat sezení po delší dobu. 
Studie prokázaly, že čím rychleji a více chodíme, tím máme šanci déle žít.

K trvalému uchování zdraví, by podle mnohých výzkumů měla vést čtyři základní pravidla, nekouřit, 
alkohol konzumovat pouze v malém množství, dbát na zdravou výživu a vyvíjet pohybovou aktivitu, 
každý podle svých možností.  Tato základní pravidla nejsou samozřejmě zárukou dlouhého života, po-
dílí se na tom řada dalších faktorů, ale při dodržování máme všichni prostě větší šanci žít déle. 

Každému z nás, dříve či později se stane, že bude potřebovat ošetření, léčení či pomoc při své nemoci. 
Pro lepší orientaci proto vychází i tato příloha, která Vám uceleně nabízí informace a kontakty na jed-
notlivé lékaře, zdravotnická zařízení, nemocnici či lékárny. A určitě i další užitečně informace. Mohou 
to být i kontakty na sociální služby pro naše starší spoluobčany -DPS Senior,domov důchodců či  denní 
stacionář Olga s pobytovými odlehčovacími službami. 

 Věřím, že Vám tato příloha pomůže se lépe orientovat v nabídce zdravotnických služeb v našich Říča-
nech. Přeji  Vám všem hodně zdraví.
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PŘÍLOHA – Zdravotní zařízení a sociální služby

FYZIOTERAPIE, REHABILITACE FYZIOTERAPIE, REHABILITACE

ENDOKRINOLOGIEDERMATOLOGICKÁ ANGIOLOGIE

Centrum  
dermato- 
logické angiologie - Říčany
Unikátní nestátní zdravotnické zařízení pro komplexní 
ambulatní léčbu křečových žil vedené předním světovým 
flebologem prim. Strejčkem a odborným kolektivem 
specialistů.
  diagnostika, skleroterapie, ambulatní operace varixů s minimální 

rekonvalescencí 
  nově lymfologická péče(manuální i přístrojová lymfodrenáž od 

1. 1. 17)
  ESTETICKÁ DERMATOLOGIE (dermální 

výplně, aplikace botulotoxinu, 
mezoterapie, vlastová mezoterapie, 
chemický peeling - od 1. 1. 17)

  smlouvy se všemi zdravotními 
pojištovnami

 objednávání na čísle 605 210 921  
(po-čt 9-14 h)

  adresa Říčany, Bezručova 1865/37
  více informací na webu

Endokrinologie  
MUDr. Magdalena 
Matějková Běhanová, Ph.D.
Lékařská ordinace v Říčanech poskytuje ambulantní  
péči v oboru endokrinologie a částečně i diabetologie. 
  V současné době přijímáme nové pacienty. 
  V ordinaci pracuje více lékařů.
 ORDINAČNÍ HODINY: pondělí: 8.30 – 12.30 13.00 – 16.30  

 úterý: 8.30 – 12.30 13.00 – 17.00 
  středa: 8.30 – 12.30 13.00 – 16.00 
  čtvrtek: 8.30 – 13.30 
  pátek. 8.30 – 13.30  

odběry krve a testy: středa, čtvrtek a pátek 7.30 – 10,30
 Kontakt: ENDOKRINOLOGIE, Masarykovo nám. 58 

251 01 Říčany,  
Tel.: 326 550 658,  
606 384 404 
E-mail:  
endokrinolog@email.cz

Fyzioterapie, 
rehabilitace  
- Bc. Kateřina 
Dorňáková
Jako registrovaný fyzioterapeut nabízím své služby 
v oblasti fyzioterapie, rehabilitace a relaxace. 

  Snažím se o celistvý přístup, zahrnující všechny články vašeho 
života do určení příčiny potíží, které omezují jeho kvalitu.

 Pomohu vám řešit zdravotní potíže vás nebo vašich dětí: 
- bolesti hlavy, zad a páteře 
- bolestivé svaly, klouby a jizvy 
- pooperační a poúrazové stavy 
- pohybové obtíže z únavy či přetížení 
- jícnový reflux

 Využívám také poznatků tradiční čínské medicíny.

Bc. Kateřina Dorňáková
tel. +420 608 152 071
V Chobotě 11/988, 251 01 Říčany

Fyzioterapie-Fit
Komplexní rehabilitace a fyzioterapie u akutních 
i chronických diagnóz (ortopedie, chirurgie, 
neurologie…). 
Manuální lymfodrenáže terapeutické (otoky, pooperační stavy) 

i estetické (celulitida, lipedém).  
Kineziotaping. 
Kontakt: Bc. Kateřina Strnadová, Olivova 312, Říčany,  

tel.: 737 214 394, www.fyzioterapie-fit.cz,  
e-mail: katerina.strnadova@seznam.cz

www.zily-lecba.cz www.endoricany.cz

www.fyzioterapie-namiru.cz www.fyzioterapie-fit.cz
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PŘÍLOHA – Zdravotní zařízení a sociální služby

FYZIOTERAPIE, REHABILITACE

GYNEKOLOGIE

REHABILITACEREHABILITACE

REHABILITACE

Fyzioterapie  
– Mgr. Štěpánka Vojtová
Fyzioterapie specifikovaná na mechanickou terapii 
v rámci konceptu McKenzie a manuální medicíny
 psychosomatický přístup. 

Mgr. Štěpánka Vojtová, 
V Chobotě 11, Říčany, tel. 777 259 636

FALCO-GYN, sro. 
MUDr. Jaroslav Sokol
 ORDINAČNÍ HODINY   
Pondělí Kamenice 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00 
Úterý Říčany 13:00– 18:00   
Středa Říčany 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 
Čtvrtek Mnichovice 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00 
Pátek Říčany 8:00 – 12:30   
Mobilní telefon: +420 774 212 208
 E-mail:  falco-gyn@seznam.cz 
 Poslední pacientka bude ošetřena půl hodiny před koncem 

pracovní doby a 15 minut před polední pauzou.
 Ordinujeme i bez předchozího objednání.

fyzioterapie-stepankavojtova.cz

Rehabilitace dětí a dospělých 
Bc. Monika Kočová
Atestovaný fyzioterapeut s dlouholetou klinickou praxí 
na KRL FNKV.
  Léčba poúrazových a pooperačních stavů, neurologických 

diagnoz. 
  Léčba ženské funkční sterility dle L.Mojžíšové. 
  Terapie dle Vojtova principu
  Diagnostika a funkční terapie dle McKenzie.

Medical center Jarošová
MUDr. Hana Jarošová, Ph.D. rehabilitační lékař

  Bolesti hlavy, zad, kloubů, stavy po borelióze, virózách, únavový 
syndrom, stres, fibromyalgie, adjuvantní onko terapie. 

  Regenerace, detoxikace. 

  Fyzioterapie, elektroléčba, ultrazvuk, lymfodrenáže, 
vysokovýkonový laser 12000 mW, magnetoterapie, baňkování, 
akupunktura. 

  Aplikace: kolagenové injekce, infuze.

Provozovny: 
Říčany, Rýdlova proti č. 18 
Říčany, Smetanova 308 
Mnichovice, Pražská 325-poliklinika 

Objednání lékař: 777 190 046, fyzioterapie: 775 240 829. 

VITA VERA spol. s r.o. 
Ambulantní péče rehabilitační a psychosomatická

 akupuktura, laserpunktura, fytoterapie
 terapie nadváhy a poruchy příjmu potravy
 terapie paniky, úzkostných stavů, poruch spánku
 terapie neurovegetativních poruch včetně poruch cyklu u žen
 Pacient se musí objednat telefonicky
 nemáme smlouvy s pojišťovnou, pouze přímá úhrada péče. 
 Ordinační doba – POUZE STŘEDA po 14 hodině.

Nemocnice Říčany
Smiřických 315
telefon 724 130017

www. rehabilitace-jarosova.cz 
 www.vitamin-c-jarosova-ricany.cz. 
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INTERNAINTERNA / DIABETOLOGIE

CHIRURGIECHIRURGIE

MuDr. Miroslava 
Berkovská
Ošetřujeme všechna chirurgická ambulantní 
onemocnění, úrazy, krvavá poranění s možností 
rentgenového vyšetření. 

 Rentgenový přístroj je součástí vybavení chirurgického pracoviště 
v plném rozsahu. 
 Provádíme sklerotizaci varixů dolních končetin.
 Aplikujeme vysokomolekulární C vitamin.
 Odstraňujeme chirurgicky 

kožní léze i kosmetické, 
hrazené i nehrazené 
zdravotními pojišťovnami.

Mudr. Miroslava Berkovská
Adresa:  Říčany,  

Sokolská 1079
Telefon: +420 739 382 557

Osteo Klouby 
Klinik   
MUDr. Dalibor Zeman 
OSTEO  KLOUBY  KLINIK  chirurgická a ortopedická 
ordinace s vlastním RTG 
Neinvazivní metody pohybového aparátu metody léčby: rázová 

vlna, Orthokine, Sportvis, Renehavis, Metoda A-PRP, Infúze 
vitaminu C apod. 

 Ordinační hodiny:  
Pondělí 7 – 18.00
Úterý 7 – 15.00
Středa 7 – 12.00
Čtvrtek 7 – 18.00
Pátek 7 – 12.00

MUDr. Dalibor Zeman 
Haškova 487/3
Říčany u Prahy, 
tel: 323 618 332
email: 
marti.zemanova@klouby.com 

www.chirurg.cz/berkovska www.klouby.com 

MUDr. Helena 
Hrmová 
Diabetologie/
Interna
Nabízíme tyto služby:
 specializovaná rozšířená péče v oboru diabetologie;
 zajištění dispenzární péče diabetikům  1. a 2. typu, pacientkám 

s nově  zjištěnou cukrovkou v těhotenství; 
 moderní laboratorní  vyšetřovací  postupy,  léčba  cukrovky léky 

s použitím nejnovějších preparátů na trhu včetně inzulinoterapie, 
kombinované pro každého jednotlivě;  

 zajištění diabetiků inzulinovými pery zdarma, stahování dat 
z glukometru do počítače při selfmonitoringu ;

 průběžné kontroly k odhalení komplikací diabetu;  
 předoperační a preventivní  interní a EKG vyšetření v rámci 

vnitřního lékařství; 
 přijímáme nové pacienty

Poliklinika Říčany, Štefánikova 415/4; 
úterý – pátek tel.: 323 604 923, 777 136 601

Interní ambulance 
MUDr. Michal Jaroš
 Vnitřní lékařství se zaměření zejména na léčbu hypertenze, 

kardiovakulárních chorob, cukrovky, onemocnění zažívacího 
traktu. 

Natáčení a vyhodnocení křivek EKG. předoperační a konziliární 
vyšetření. Provádíme monitorace(Holtery)  TK a ekg/ 24-48 
hodin – vždy po předchozím objednání. 

 Poradenská a konzultační činnost.  

 Všechna vyšetření, s vyjímkou monitorací, bez objednání v době:  
pondělí: 8 – 17 
úterý: 8 – 14  
středa: 8 – 13 
čtvrtek: 8 – 14 
pátek: 8 – 12

Černokostelecká 154/27a, 251 01 Říčany
tel.: 323 605 163,  email: jmjaros@seznam.cz  
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INTERNA / DIABETOLOGIE INTERNA

INTERNA / DIABETOLOGIE

KOžNÍ KOžNÍ

Diabetologie, Interna, EKG  
MUDr. Helena Pízová
 Ordinace denně od 7:30
 Akutní a objednaní pacienti mají přednost. 
Doporučení k vyšetření není nutné. 
 Péči poskytujeme i gravidním ženám.

Poliklinika AZ Říčany, Štefánikova 415, tel. 323 604 931 
email: pizovahelenamudr@centrum.cz

Kardiologie Říčany s.r.o
Kardiologie Říčany s.r.o. již téměř dvacet let poskytuje 
komplexní ambulantní kardiologickou péči pro Říčany 
a okolí. 
 Provádíme klinická ambulantní vyšetření, ekg vyšetření, 

ergometrická a echokardiografická vyšetření a dispenzarizaci  
(tj. sledování a léčbu) kardiologických pacientů. 

 Smlouvy máme se všemi zdravotními pojišťovnami. 
Tel.: 323 552 011, email: mudr.pokorny@gmail.compizova.wz.cz

www.kardiologiericany.cz    

Interní a diabetologická 
ambulance
Péče o interní a diabetologické pacienty
 edukace diabetologických problémů
 sledování rizikových faktorů

MUDr. Valentová Marie, Štefánikova 415, tel.: 323 604 936

MuDr. Zuzana Kolací s.r.o 
kožní ambulance
Poskytujeme standardní ambulantní služby obecné 
dermatovenerologie, chirurgické výkony a výkony 
estetické dermatologie. 
Adresa: Sokolská 1079
Říčany
Tel.: +420 739 321 133 
Email: 
kolaci@koznilekar.cz   

www.kozni-kolaci.cz

 kožní ordinace  laser clinic  
  estetická medicína  fototerapie 

Věnujeme se komplexně celému oboru dermatovenerologie, 
k léčbě lupénky, akné a ekzémů používáme fototerapii - UVA, 
PUVA, UVB. Součástí DERMACENTRA jsou i operační sálky, kde 
provádíme chirurgické a léčebně kosmetické výkony. V laserové 
sekci provádíme unikátní metodu terapie akné a nehtové plísně, 
odstraňování znamének a bradavic, cévních odchylek, žilek a pigm.
skvrn, dále epilaci a korekci jizev, fotorejuvenaci pleti pomocí intenz.
pulzního světla. V oblasti estetické medicíny se věnujeme zejména 
odstraňování vrásek a modelaci 
obličeje - botulotoxin, výplně.

MUDr. Radek Pavlíček  
DERMACENTRUM
Barákova 237, Říčany
tel: 323 602 266
e-mail: ricany@dermacentrum.cz 

www.dermacentrum.cz

 

tel.: 323 602 266
e-mail: ricany@dermacentrum.cz

Říčany, Barákova 237

DERMACENTRUM

kožní ordinace
  

laser clinic

  

estetická medicína

fototerapie

www.dermacentrum.cz

Komplexní péce 
o Vaši kuži
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LÉKÁRNA LÉKÁRNA

LÉKÁRNA

LÉKÁRNA LÉKÁRNA

Lékárna Atrium
Nová moderní lékárna 21. století, která jako první v ČR 
využívá plně automatické zařízení pro výdej léků na 
předpis i volně prodejných léčiv.
 3 obslužná místa a samoobslužná část s širokou škálou volně 

prodejného sortimentu
 Poradenské služby v diskrétní zóně dle individuálních potřeb 

pacientů
 Slevy v rámci našeho věrnostního programu bez nutnosti 

předchozí registrace
 Bezplatné parkoviště před lékárnou

Černokostelecká 2555/22a, 251 01 Říčany
Telefon: 245 005 680, Email: lekarna@lekarnaatrium.cz
Otevírací doba: Po - So 09:00 – 20:00

www.lekarnaatrium.cz

Bylinná lékárna s.r.o.
Najdete u nás vše pro sílu těla i ducha. 
 Veškerý sortiment je čistě bylinný.
 Čaje, směsi, tinktury, čínské houby, masti aj.
 Provádíme měření přístrojem Supertronic.
Diagnostikujeme Váš zdravotní stav pomocí čínské medicíny, 

následné léčení může být pomocí homeopatie, akupunktury, atd.
 Otevírací doba: Po – Pá 9-17 h, So – 9-12 h
Smiřických 15/321, Říčany 251 01 (naproti nemocnice Říčany)
E-mail: info@byliny-ricany.cz, Tel. číslo: (+420) 606 950 022

Lékárna DPS
 Po - Pá: 8.00 - 18.00

Komenského nám. 1850
251 01  Říčany
tel.: 323 602 540
fax: 323 602 542
mail: lek.ricany@volny.cz

www.byliny-ricany.cz

www.zdravcentra.cz/lekarna-dps

Lékárna  
Nemocnice Říčany a.s.
Lékárna Nemocnice Říčany nabízí široké spektrum léků, 
doplňků stravy, zdravotnických pomůcek a léčebné 
kosmetiky.  
 Poskytuje odborné poradenství, pravidelné akční nabídky a slevy. 

Je navíc součástí programu PharmaPoint.
 Lékárna je moderně vybavena, nabízí klidné prostředí a osobní 

přístup ke všem pacientům. 
 Otvírací doba lékárny: 

pondělí 8.00 – 18.00 h 
úterý - pátek 8.00 – 16.00 h

Kontakt:
Tel.: 323 627 515 nebo 720 042 783
E-mail: lekarna@nemocnice.ricany.cz

Lékárna U bílého 
lva Říčany
Lékárna U bílého lva - Váš partner ve zdraví a nemoci.
 Objednávková SLUŽBA NA ZAKÁZKU. Objednáte-li do 11.00 

hodin dopoledne, Váš lék bude připraven k vyzvednutí od 14:00 
hodin ten stejný den. 

 Příprava MAGISTRALITER LÉČIV na počkání nebo do druhého 
dne. 

 Rozšířený sortiment VETERINÁRNÍCH LÉČIV. 
 U nás najdete KOMPLETNÍ SORTIMENT kosmetiky, dětské výživy 

a zdravotní obuv. 
 Půjčovna KOJENECKÝCH potřeb a ZDRAVOTNÍCH pomůcek. 
 Provádíme ROZVOZ  ikontinenčních pomůcek a léčiv pro starší, 

nemohoucí a invalidní pacienty. 

ŘÍČANY: Černokostelecká 154/27a, tel.: 323 602 955
Po – Pá 7:30 – 18:00
So 7:30 – 12:00
STRANČICE:  
náves Četníka J. Bojase 541, 
tel.: 323 618 338
Po, Út, Čt, Pá    8:00 – 12:00  
 12:30 – 16:00
St 12:00 – 18:00    www.nemocnice-ricany.cz  www.ubileholva.cz
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LÉKÁRNA

NEMOCNICE ŘÍČANY NEMOCNICE ŘÍČANY

LOGOPEDIE

NEuROLOGIE

Lékárna u Labutě
 Výdej a příprava léčivých přípravků  

na recept
 Očkovací látky za výhodné ceny
Doplňový sortiment
 Odborné poradenství
Možnost platby platební kartou a poukázkami Vitalpass, 

Flexipass, Unišek+ a Ticket Benefits Multi Medica
17. listopadu 133/17, 25101 Říčany, tel: +420 323 604 223, 
E-mail: lekarnaulabute@seznam.cz
V létě 2016 jsme otevřeli novou lékárnu na Poliklinice Říčany.

Zdravotnické 
potřeby U labutě
 Široký sortiment zdravotních pomůcek 

a zdravotnických potřeb.
 Bandáže, ortézy, obuv, límce, punčochy, vozíky, berle, doplňky 

stravy, brýle, pleny a výživa, měřící přístroje atd.
Štefánikova 415, 251 01 Říčany, tel: 725 941 330  
E-mail: lekarnaulabute@seznam.cz

Cévní ambulance
Cévní ambulance říčanské nemocnice poskytuje 
komplexní diagnostiku a chirurgickou léčbu cévních 
onemocnění. 
�Jde zejména o žilní onemocnění dolních končetin a periferních 

tepen. 
�Ambulance poskytuje kompresní léčbu žilní nedostatečnosti, 

léčbu žilní trombózy a radiofrekvenční ablaci a ošetření pomocí 
endovenózního laseru. 

LÉKAŘI: 
MUDr. Miroslav Salmay 
MUDr. Petr Mitaš 
ORDINAČNÍ HODINY: 
Čt: 16.00 – 19.00 hod. 
KONTAKT:  
Tel.: 323 627 551 
E-mail: lenka.janousova@
nemocnice-ricany.cz

Diabetologická ambulance
Cílem Diabetologické ambulance je diagnostika, léčba 
a dlouhodobé sledování pacientů s cukrovkou. 
�Obrátit se na nás můžete se zdravotními komplikacemi spojenými 

s cukrovkou, s vysokým krevním tlakem a zvýšenou hladinou 
cukru v krvi nebo obezitou.

�Mezi poskytované služby ambulance patří také vyhodnocování 
rizika vzniku diabetických komplikací, vybavení pacientů 
nejmodernějšími pomůckami k aplikaci inzulínu a domácímu 
měření glykémie, léčba pacientů s obezitou nebo prevence 
a edukace diabetiků.

LÉKAŘ:
MUDr. Josef Laco
ORDINAČNÍ HODINY:
St: 8:30 – 19.00 h
KONTAKT: 
Tel.: 323 627 526

www.lekarnaulabute.cz

www.nemocnice-ricany.cz www.nemocnice-ricany.cz
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NOVĚ OTEVŘENO
NA POLIKLINICE AZ
ŠTEFÁNIKOVA 415

ŘÍČANY

Logopedická ambulance
Logopedická ambulance je privátní zdravotnické 
zařízení, které poskytuje péči pro děti i dospělé 
s poruchami řeči a komunikace. 
 Ordinace se nachází v Říčanech, v ulici 17. Listopadu 214, ve 

druhém patře budovy MěKS Labuť. 
 Ordinační hodiny jsou v dopoledních i odpoledních hodinách. 
Kontakt: Mgr. Vlasta Boháčová, klinický logoped
tel. 605 125 242, email: vlasta.bohacova@seznam.cz

MUDr. Nováková Eva
Neurologická ambulance, léčba nervového systému. 

Adresa: 
Štefánikova 415/4
Říčany
tel.: 323 604 928

8 texty.kuryr@ricany.cz
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NEMOCNICE ŘÍČANY

NEMOCNICE ŘÍČANY

NEMOCNICE ŘÍČANY

NEMOCNICE ŘÍČANY

Gastroenterologická 
ambulance
Gastroenterologická ambulance se zabývá léčbou 
a diagnostikou onemocnění zažívacího traktu včetně 
chorob slinivky břišní, žlučového systému a jater.
�Mezi poskytovanými službami je také vyšetření tlustého střeva, 

sonografické vyšetření břicha, základní endoskopická vyšetření 
zažívacího traktu,léčba karcinomu tlustého střeva a program 
celonárodního screeningu kolorektálního karcinomu.

LÉKAŘI: 
Prim. MUDr. Jan Kykal 
MUDr. Alice Štědrá 
MUDr. Daniela Čadilová 
MUDr. Jaroslav Hnuta 
ORDINAČNÍ HODINY: 
Po - Pá: 7.00 – 15.30 h
KONTAKT: 
Tel.: 323 627 502

Onkochirurgie  
trávicího traktu
Ambulance onkochirurgie trávicího traktu nabízí 
komplexní chirurgické řešení kýly, onemocnění žlučníku 
a onkochirurgii zažívacího systému.
�Ambulance poskytuje komplexní chirurgické řešení kýly, a to 

tříselné, pupeční, brániční i kýly po jizvách po operacích, 
onemocnění žlučníku a jeho odstranění i chirurgické řešení 
nádorových onemocnění jícnu, žaludku, tenkého a tlustého 
střeva včetně konečníku, nádorů jater, slinivky břišní a žlučových 
cest.

LÉKAŘI:
MUDr. Robin Strnad
MUDr. Přemysl Šmejkal
ORDINAČNÍ HODINY:
Čt: 11.00 – 13.00 hod.
TEL. ORDINACE: 
323 627 551

Revmatologická 
ambulance
Revmatologická ambulance nabízí komplexní 
diagnostické a léčebné služby pro nemocné trpící 
onemocněním kloubů a páteře.
�Obrátit se na nás můžete se systémovými zánětlivými chorobami 

(systémový lupus erytematodes, revmatoidní artritis atd.), 
s degenerativními kloubními onemocněními (osteoporóza, 
osteoartroza v různých lokalizacích).

ORDINAČNÍ HODINY:
Út: 17.00-19.00
Čt: 17.00-19.00
KONTAKT – ORDINACE:
323 627 501

Kožní a lymfologická 
ambulance
Kožní ambulance nabízí vyšetření a léčbu kožních 
onemocnění, znamének, pih a bradavic. Poskytuje 
i léčbu oparů, akné, onemocnění vlasů a nehtů.
�Obrátit se na nás můžete s podezřelými znaménky na kůži, 

vyrážkami, dermatitidou a růžovkou. 
�Ambulance nabízí diagnostiku a léčbu přednádorových změn 

a kožních nádorů, lymfologickou péči, léčbu otoků a celulitidy, 
korektivní zákroky CO2 laserem, peeling pleti. 

�Předností jsou krátké objednací termíny a příjem pacientů i bez 
doporučení od praktického lékaře.

ORDINAČNÍ HODINY:
St: 8.00 - 16.30 hod. 
Pá: 8.00 - 13.00 hod. 
TEL. PRO OBJEDNÁNÍ 
604 120 223

www.nemocnice-ricany.cz

www.nemocnice-ricany.cz

www.nemocnice-ricany.cz, www.dermalink.cz 

www.nemocnice-ricany.cz
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OČNÍ

NEMOCNICE ŘÍČANY

OČNÍ

ODBěRY KRVE

UNKO s.r.o. MUDr. Jana 
Mrázková - OČNÍ ordinace
Ordinace je vybavena moderními přístroji na diagnostiku 
očních chorob, v rámci vyšetření je možné si vyzkoušet 
a po té zakoupit kontaktní čočky. 

�Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami
�Na vyšetření je se nutné objednat telefonicky v době ordinačních 

hodin - pondělí 8-13 hod, středa 13-18 h a čtvrtek 8-13 h.

MUDr. Jana Mrázková - odborná oční lékařka
adresa ordinace Smetanova 200/10, 251 01 Říčany
telefon 722 161 707, email ocni-ricany@seznam.cz.

Agilab 
group s.r.o.
Odběry krve zajišťuje kvalifikovaná odběrová sestra 
v odběrové místnosti POLIKLINIKY AZ , Štefánikova 415, 
Říčany.
�Odběry jsou prováděny pro pacienty praktických a dětských 

lékařů a ambulantních specialistů a také pro platící klienty.
�Je zajištěna veškerá odborná péče a rychlá obsluha BEZ ČEKÁNÍ.
�Otevřeno:  pondělí – pátek,   7 – 13 hod.
�Vzorky jsou zpracovány v akreditovaných laboratořích AGILAB 

group s.r.o., Velehradská 23, Praha 3, které poskytují komplexní 
služby ve všech oborech laboratorní mediciny, t.j. v oborech 
biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie.

www.michalmrazek.cz/ocni

www.agilab-group.cz

Urologická ambulance
Ambulance řeší záněty močových cest, samovolný 
únik moči, onemocnění mužských pohlavních orgánů, 
poruchy plodnosti a erekce, kameny močových cest 
a další onemocnění.
�Poskytuje urologickou diagnostiku a léčbu včetně andrologické 

péče, možnost vyšetření a léčby urologicky nemocných dětí 
při onemocnění zevního genitálu a varlat u chlapců, vyšetření 
ultrasonografickým přístrojem, který umožňuje podrobné 
vyšetření močového traktu, odběry vzorků z prostaty, 
endoskopické vyšetření močových cest.

ORDINAČNÍ HODINY:
Po: 8.00 – 15.30 hod.
Út: 7.30 – 12.00 a 13.00 – 20.00 hod.
St: 7.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Čt: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hod.
Pá: 9.00 – 13.00 a 13.00 – 15.30 hod.
So: 8.00 – 15.30 (3x měsíčně)
KONTAKT: 
Tel:  323 627 555

Odborná oční ordinace
Provozujeme samostatnou ordinaci očního lékaře. 

�Vyšetřujeme dospělé i dětské pacienty.

�Provádíme plastické operace okolo očí, horních a dolních víček. 

�Zajišťujeme aplikaci a prodej všech druhů kontaktních čoček. 

�Zabýváme se odstraňováním vrásek. 

�Jsme propojeni přímo s optikou, vše tedy najdete pod jednou 
střechou.

www.nemocnice-ricany.cz, www.uro-care.cz

www.mudrholubova.webnode.cz

10 texty.kuryr@ricany.cz
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OČNÍ

ORL

ORL

ORTOPEDIE

ORL ambulance 
MUDr. Jana Douchová 
Vyšetření a diagnostika nemocí  
ušních - nosních - krčních. 
�Vyšetření sluchu dětí, dospělých, otoakustické emise 

u novorozenců
�Preventivní prohlídky pracujících v riziku hluku.

usninosnikrcni-ricany.cz

Oční ambulance 
MUDr. Michaela Burešová
ORDINAČNÍ HODINY:
PO 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
ÚT 7.00 – 12.00 13.00 – 15.30
ST 7.00 – 12.00 
ČT 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
PÁ 7.00 – 11.00
Úterní ordinace od 13.00 - 15.30 
určena pro děti

Poslední pacient ošetřen  
30 min. před ukončením 
pracovní doby.

Přestávka na oběd  
12.00 – 13.00

Sokolská 415, 25101 Říčany, 
tel.: 323 604 932

UNKO s.r.o - MUDr. Michal 
Mrázek - ORL ordinace 
Ordinace ošetřuje dětské i dospělé pacienty 
s chorobami uší,nosu a krku.  

�Ordinace je vybavena moderními přístroji, včetně 
endoskopických přístrojů a přístroje na vyšetření sluchu.

�Součástí vyšetření je diagnostika sluchové vady a možnost 
kompenzace sluchové vady sluchadlem. 

�Ordinační hodiny jsou  
Pondělí 7–13 hod 
Úterý, středa a čtvrtek 13–18 hodin 
Pátek 7–14 hodin  
(v pátek pouze objednaní pacienti na lék. výkony)

�Ordinace má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami a je jí 
možno navštívit bez objednání.

MUDr. Michal Mrázek , odborný lékař ORL
Smetanova 200/10, 251 01 Říčany
telefon 323608606
email orl-ricany@seznam.cz 

www.michalmrazek.cz

MUDr. Zdeněk Bezvoda 
Ortopedická ambulance 

 �komplexní léčba pohybového aparátu, sportovní ortopedie 
a traumatologie, speciální poradna poranění měkkého kolena, 
léčba artrozy kolenního a kyčelního kloubu. 

�Rehabilitace  Laser,  ultrazvuk, elektroléčba  pohybová terapie 
pod kontrolou fyioterapeuta,  terapie rázovými vlnami  Evo Tron 
Sanuwave AG. 

�Artroskopické operace, operace artrozy velkých kloubů včetně 
kloubních náhrad, operace deformit prstů rukou a nohou, 
operace úžinových syndromů, operace varixů.  

Mudr Zdeněk Bezvoda,  
Černokostelecká 154,  
21501 Říčany 
tel. 323 618 333

ORTOPEDIE

ORTOPEDIE ŘÍČANY                            
MUDr. Jiří Vosátka
Ambulantní zdravotnické zařzení pro obor Ortopedie 
a Ortopedická protetika. 

�V oblasti dětské i dospělé ortopedie léčíme vrozené, vývojové 
i získané vady pohybového aparátu, zabýváme stavy po úrazech 
pohybového aparátu a léčením degenerativního postižení 
nosných kloubů u dospělých pacientů a postižením páteře.               

�Na oddělení pracuje Doc. MUDr. Věra Pinskerová, PhD.  
a MUDr. Jiří Vosátka.

�K vyšetření je možno se objednat  v následujících dnech:   
Úterý 12.00 – 18.00 
Středa 12.00 – 18.00 
Čtvrtek 8.00 – 12.00 a 14 – 18.00  

ORTOPEDIE ŘÍČANY, Štefánikova 415, 251 01 Říčany 
tel.: 323 604 921 

ortopediericany@seznam.cz
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PEDIATRIEDěTSKÁ LÉČEBNA

MUDr. Eva Sommerová
Praktická lékařka pro děti a dorost 

Ordinační hodiny
Pondělí 8.00 – 12.00 nemocní 
 12.00 – 15.00 poradna  
Úterý 8.00 – 10.00 nemocní
 10.00 – 13.00 poradna 
 15.00 – 18.00 pro zvané
Středa 8.00 – 10.00 nemocní
 10.00 – 13.30 prevence  
Čtvrtek 8.00 – 10.30 nemocní 
 10.30 – 14.30 poradna
Pátek 8.00 – 11.00 nemocní
 11.00 – 13.30 prevence 

Adresa: MUDr.Eva Sommerová s.r.o, MUDr.Zuzana Kalousová     
Rýdlova 339, Říčany Tel.: 323 602 802   

MediClinic Říčany 
MUDr. Katarína Vasilová 
Vážení pacienti, rádi bychom Vám dnes představili 
ordinaci praktické lékařky pro děti a dorost,  
MUDr. Kataríny Vasilové, kterou naleznete na adrese: 
Černokostelecká 154/27a. 
�Samozřejmostí je bezbariérový vstup pro maminky s kočárky 

a možnost parkování. 
�V budově se nachází také lékárna. 
�Ordinace disponuje přístroji pro rychlou diagnostiku, jako 

je například CRP test, díky němuž můžeme okamžitě zjistit 
přítomnost zánětu v těle a rozhodnout o nasazení antibiotik nebo 
rychlý Strep A Test zaměřený 
na streptokokový zánět 
horních cest dýchacích. 

�V ordinaci se setkáte 
s paní doktorkou Katarínou 
Vasilovou, která v roce 2010 
ukončila studium na  
2. lékařské fakultě FN Motol 
v Praze.

www.mudrsommerova.cz www.mediclinic.cz

MUDr. Michaela Hrabová  
MUDr. Hrabová s.r.o. 
�Poskytujeme veškerou ambulantní zdravotní 

péči dětem od narození do 19 let věku. 
�Používáme všechny dostupné lékařskou vědou 

uznávané metody léčení. 
�Přednost dáváme moderním metodám léčení a lékům bez 

vedlejších účinků. 
�Pro rychlou diagnostiku používáme v ordinaci analyzátor zánětu 

z kapky krve, přístroj na vyšetření moči a další diagnostické 
přístroje. 

�Léčíme metodami klasického lékařství i metodami homeopatické 
léčby. 

�Používáme Vojtovu rehabilitační metodu. 
�V případě  potřeby zajišťujeme specializovaná vyšetření a léčbu 

na pracovištích s nejmodernějším vybavením.

www.mudrhrabova.cz

Olivova 
dětská léčebna 
V Olivově dětské léčebně léčíme: nemoci dýchacího 
ústrojí, pohybového ústrojí a dětskou obezitu.  

�Přijímáme děti od 1 roku do 18 let. 
�Děti do 6 let mohou být v léčebně v doprovodu rodičů, který je 

plně hrazen zdravotní pojišťovnou.  

www.olivovna.cz 
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PRAKTICKý LÉKAŘ PRO DOSPěLÉ

PEDIATRIE PEDIATRIE

PRAKTICKý LÉKAŘ PRO DOSPěLÉ

MUDr. Hana Vojtová s.r.o.
V naší ordinaci pečujeme o děti od narození do 19 let 
věku. 

V současné době máme smlouvu uzavřenou se zdravotními pojišťovnami: 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 Vojenská zdravotní pojišťovna
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Poskytujeme standardní i nadstandardní (placenou) péči: 
 preventivní prohlídky 
 laboratorní odběry v ordinaci 
 očkování včetně nepovinného 
 nastřelujeme náušnice (od firmy Blomdahl)
 provádíme rychlou diagnostiku CRP nebo Streptest A                        

Více na www.vojtova.eu        

MUDr. Hana Vojtová s.r.o. 
Bezručova 407, 25101 Říčany 
tel. 323 632 975

MUDr. Klimešová Jitka
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Klimešová 
Říčany 
Mánesova 391/3 
(od 1. 1. 2017 nová adresa Bezručova 410/31) 
Tel.: 773 139 868 
Email:  pediatrie-ricany.cz@ volny.cz

www.vojtova.eu

www.pediatrie-ricany.cz   

GENERALIST PLUS
Ordinace praktického lékaře

  poskytování pracovnělékařských služeb,
 PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Poliklinika AZ, 1. patro, Štefánikova 415. 251 01 Říčany
Telefon: 602 723 066, e-mail: prakticky.lekar@yahoo.com

www.doktormayer.cz

MUDr. Rostislav Broukal  
Praktický lékař pro dospělé

Ordinační hodiny:
PO 8 – 18 hod  
UT 8 – 13 hod 
ST 8 – 13 hod 
ČT 8 – 13 hod
PA 8 – 13 hod

MUDr. Rostislav  Broukal
praktický lékař pro dospělé
Štefánikova 415/4, 251 01 
Říčany
tel: 323 604 922
email: broukal@cmail.cz

MUDr. Bureš Vladimír
Ordinace praktického lékaře

ORDINAČNÍ HODINY:
PO 7,00 – 13,00
ÚT 11,00 – 15,30
ST 7,00 – 13,00
ČT 11,30 – 18,00
PÁ 7,00 – 12,00

Bureš Vladimír MUDr.,
ordinace praktického lékaře
Masarykovo nám. 58/36, 
Říčany
tel.: 323 608 089

PRAKTICKý LÉKAŘ PRO DOSPěLÉ

MUDr. Iva Koudelková
praktické lékařství pro dospělé
�V naší ordinaci zajišťujeme diagnosticko-léčebnou péči, 

dispenzární, preventivní, posudkovou a pracovně-lékařskou péči. 
�V ordinaci používáme moderní diagnostické přistroje a máme 

také zaveden objednací systém. 
�Ordinace se nachází v budově polikliniky, Štefánikova 415 

v Říčanech. Tel.: 323 604 926. 
�Ordinační hodiny jsou uvedeny na webových stránkách ordinace:

ikoudelkova.webnode.cz

PSYCHIATRIE

Psychiatrie Říčany s.r.o.
Psychiatrická ambulance pro dospělé

  Věnujeme se léčbě psychických poruch jako je deprese, 
schizofrenie, bipolární afektivní porucha, demence. 

Neléčíme pacienty se závislostí. 
 Adresa - Olivova 312, 251 01 Říčany. 
  Kontaktní telefon pro objednání - 323 601 575, volat je možné 

pondělí až čtvrtek 8:00–12:00. 
  Na vyšetření je nutné se předem objednat.
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PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE

Psychoterapeutické 
centrum Říčany
Psychoterapeutické centrum Říčany je prostor, 
který slouží ke kultivaci duše a duševního zdraví 
prostřednictvím psychologického poradenství 
a psychoterapie.
  Působí zde několik nezávislých poskytovatelů psychologické 

péče. 
  Péče je povětšinou hrazena přímo klientem - nemáme smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami.
  Najdete nás v Říčanech v Olivově ulici 312. 
  Na první sezení je třeba se objednat - kontakty na jednotlivé 

terapeuty najdete na webových stránkách.

Mgr. Anna 
Klimešová
Odborná psychoterapie 
a psychologické poradenství pro jednotlivce, páry 
a rodiny
  odborná pomoc pro lidi, kteří prožívají trápení, nepohodu, 

nejistotu, úzkost, neklid či zdravotní potíže spojené s psychickým 
diskomfortem

  řešíme s lidmi psychické, psychosomatické, komunikační 
a vztahové problémy

  terapeutický rozhovor dává prostor pro přemýšlení, pro odhodlání 
ke změně, pro zpracování silných prožitků a traumat, pro hledání 
řešení náročných a bezvýchodných situací

  pracuji metodami systemických terapií
  odbornost garantována vzděláním 

a supervizí, členka odborných 
společností (ČAP aj.) vázaná etickým 
kodexem

  dokážu zohlednit křesťanský kontext 
klientů

Mgr. Anna Klimešová -  
klimesova@provazky.cz 
tel: 724 963 624, Olivova 312, Říčany

www.psychoterapie-ricany.cz

www.provazky.cz

PSYCHOTERAPIE
provazky.cz

C

M
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CY

CMY

K

Mgr. Klára Rudolfová
Psychoterapie, poradenství a mediace

  Psychoterapie - individuální, párová, rodinná; poradenství 
v těžkých životních situacích

  Rodičovská poradna - výchovné poradenství
  Koučink - osobní a pracovní
  Mediace - řešení sporů (rodinné,  občanské, obchodní a pracovní 

spory; zapsána v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti 
ČR)

  Poradce pro pozůstalé

Adresa: 17. listopadu 1
Říčany
Tel.: 721 656 187
E-mail: 
rudolfova@terapie-koucink.cz
www.terapie-koucink.cz

www.terapie-koucink.cz

Ordinace klinické 
psychologie 
a psychoterapie
Ordinace klinické psychologie a psychoterapie
 
  Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 
  Nabízíme psychologickou diagnostiku a psychoterapii pro děti 

i dospělé. 
  Zaměřujeme se především u dětí na posouzení školní zralosti, 

laterality, přípravu na školu, nácvik grafomotorických schopností, 
program Maxík, prevenci a nápravy specifických poruch učení 
a poruch aktivity a pozornosti, dále na léčení poruch spánku, 
enuréz, adaptačních potíží, trémy, úzkosti, strachu, poruch 
chování apod. 

  Pro dospělé nabízíme individuální psychoterapii jako pomoc 
a podporu zejména v krizových životních situacích, při řešení 
osobních, partnerských a rodinných problémů, při zvládání 
stresových situací a mnoho dalšího. 

E. Beneše 339/25, Říčany
mobil: 774 974 898. 
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PŘÍLOHA – Zdravotní zařízení a sociální služby

SONOGRAFIE

SOCIÁLNÍ SLUžBY

SOCIÁLNÍ SLUžBY

SOCIÁLNÍ SLUžBY

Sonografie Říčany 
Provádíme širokou škálu ultrazvukových vyšetření 
u dospělých i dětí

VYŠETŘUJEME
 břišní orgány
 štítnou žlázu
 slinné žlázy
 mízní uzliny
 přístupnou část pohybového aparátu
 dětské kyčličky
 podkožní útvary
 prsa,
 skrótum. 

 Naprostá většina vyšetření je  hrazena pojišťovnou. 

 Na vyšetření  je třeba se předem objednat.

Sonografie Říčany
Olivova 312/26
telefon 323 605 057

Denní stacionář Olga  
při DPS Senior
V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Zařízení funguje 
jako „mateřská školka“ pro seniory.
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně 
 Poskytnutí stravy
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí

V denním stacionáři jsou služby poskytovány pro klienty v sazbě 30 Kč/hod. 
+ stravné. V případě pobytu nad 5 hod. a min. 3x v týdnu se sazba snižuje na 
20 Kč/hod. + stravné

Bližší informace: Jana 
Kadeřábková tel: 323 618 272, 
733 340 061
Adresa: Blahoslavova 2576, 
Říčany

DPS Senior Říčany
Základním posláním a činností je poskytování 
ubytovacích a stravovacích služeb, zajištění 
pečovatelských služeb a dalších doplňkových služeb 
seniorům - obyvatelům DPS a občanům Říčan. V objektu 
je 99 bytů, 24 bytů je 1+1 pro manželské dvojice,  
74 garsoniér a 1 byt služební. Celková využitelná 
kapacita je 122 osob.
Zajištění pečovatelských služeb pro:
 nájemce  DPS Senior v Říčanech,
  pro občany města Říčany a obcí Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín  

a Voděrádky,
  pro občany okolních obcí za podmínky uzavření smlouvy s obcí
Kdy: 
 pondělí – pátek od 7.00 do 17.00 hod.
   v sobotu a neděli od 9.00 do 13.00 hod. 

pohotovost pouze pro klienty DPS

Bližší informace:   
recepce 323 604 244-7 
(nepřetržitý 24 hod. provoz)
Adresa: Komenského náměstí 
čp. 1850, Říčany

Domov Pod Kavčí Skálou
registrovaná sociální služba domov pro seniory

Klientům poskytujeme širokou škálu služeb, od zajištění 
odborných lékařů, přes zajištění sociálních potřeb, 
rehabilitaci klientů, až po různé aktivity, např. výlety, 
minizoo, zahradní terapii, mezigenerační setkávání 
s dětmi z MŠ, bohoslužby, atd.       
 Zřizovatel Středočeský kraj
 Kapacita 55 lůžek
 24 hodinová péče o seniory
 Držitel 5***** značky kvality
KONTAKT:   
Marie Pujmanové 2045,  251 01 Říčany,
email: info@domovpks.cz, tel.: 323 632 443; 773 823 096   

www.sonografiericany.czwww.dps.ricany.cz

www.domovpks.cz

15



PŘÍLOHA – Zdravotní zařízení a sociální služby

ZUBNÍ

ZUBNÍ

ZUBNÍ

MUDr. Věra Kaftanová
praktický zubní lékař

Ordinační hodiny pro objednané pacienty:
Po a Út 7.30 – 17.30
St a Čt 7.30 – 13.30 
Pá 7.30 – 12.00
MUDr. Věra Kaftanová, praktický zubní lékař
Ordinace: Petra Fastra 260, Říčany, Mobil: 732 287 702

MUDr. Jana Vekrbauerová 
Praktický zubní lékař

ORDINAČNÍ HODINY: 
pondělí 9.00 – 15.00
úterý  10.00 – 17.30
středa 8.30 – 14.30
čtvrtek 10.00 – 17.30 
pátek 8.40 – 13.00

MUDr. Jana Vekrbauerová, 
praktický zubní lékař
Masarykovo nám.58, 
25101 Říčany
telefon: 721 031 919
e-mail: zuvekr@gmail.com

ENIDENT s.r.o. 
MUDr. Eva Nixová
Soukromá zubní ordinace

 Komplexní 
stomatologická péče

 Objednání i online na 
www.enident.cz

Petra Fastra 260 
251 01 Říčany 
Tel. 727 918 968 

www.enident.cz

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Prodejna 
zdravotnických 
pomůcek THUASNE
Výdej zdravotních pomůcek dle poukazů lékařů a volný 
prodej širokého zdravotního sortimentu včetně obuvi. 

 Nabízíme: zdravotní ortézy společnosti Thuasne, pomůcky na 
inkontinenci, zdravotní a podpůrné punčochy, chodítka, vozíky, 
nástavce na WC, sedačky do sprchy, zdravotní obuv. 

 Otevírací doba: PO–PÁ  9.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Adresa: Komenského náměstí 1850, 251 01 Říčany.
Telefon 323 602 593. E-mail: ricany.sh@thuasne.cz 

ZUBNÍ

ZUBNÍ

MUDr. Dagmar Prouzová, 
Stomatologická ordinace
Praktické zubní lékařství
Petra Fastra 260, 251 01 Říčany, Tel. 323 604 360

MUDr. Jaroslava Veselá
 
Soukromá zubní ordinace
5. května 1801, Říčany, mob. 602 240 868

www.veselastomatologie.cz

ZUBNÍ

MUDr. Jana Čechová 
Ortodoncie, rovnání zubů. 
MUDr. Jana Čechová, Petra Fastra 260
tel.: 323 604 405

www.zdravotnicke-prodejny.cz

16 texty.kuryr@ricany.cz


