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PŘÍLOHA – Slovo úvodem

Pavel Matoška
radní města

Vážení sousedé, vážení říčanští podnikatelé.
Období, které prožíváme, je ve spoustě ohledů velmi zvláštní.
Před rokem jsme se všichni, zvláště však podnikatelé, obávali, že krize přijde. Nikoho však nenapadlo, že 
to bude tak nečekaně, tak brzy a takovou formou. Formou, která nejen že zpomalí ekonomiku, ale která 
nás všechny zcela odizoluje. Od firmy, od kolegů, od zákazníků, od škol, často i od přátel a od rodin.
Frustrující bylo sledovat dezorientaci a dezorganizaci vládních činitelů, jejichž nekompetentnost byla 
do očí bijící. Brzy bylo jasno, že rychlou a účinnou pomoc od státu očekávat nemůžeme. Naopak, roz-
poruplné informace vyvolávaly mezi lidmi ještě větší paniku. 
Naštěstí roli státu v řadě ohledů dokázalo suplovat město samo. Sledovat práci Krizového štábu byla 
radost a jeho členové zaslouží velkou úctu a pochvalu. 
Pandemie Covid-19 však přinesla i něco pozitivního. Mnohde izolace nebo naopak nutnost společné 
karantény vyřešila vztahové problémy. Byli jsme nuceně spolu nebo naopak nuceně bez sebe. Pochopili 
jsme často spoustu věcí, které jsme dříve, v tempu běžného života, neviděli. Najednou jsme měli dost 
času na děti, na partnery, na přemýšlení…
Významně se také zvýšila počítačová gramotnost, nezávislost řady pozic ve firmách na fyzické přítom-
nosti, naučili jsme se efektivně využívat telekonferencí, on-line porad, ve školách probíhala, byť často 
trochu živelně, výuka na dálku.
Některé komodity na krizi dokonce vydělaly. Například e-shopy jsou jedním z oborů, kterému pande-
mie pomohla k raketovému růstu.
Ukázaly se i povahy lidí. Statečnost nejen zdravotníků a příslušníků složek IZS, ale často nezištná po-
moc i od anonymních osob. Ve velkém se šily roušky, sousedé si pomáhali navzájem.
Na podnikatele dopadly následky propadu zakázek nejtvrději. Naštěstí se tak stalo po nejdelším období 
konjunktury v novodobých dějinách. Zodpovědní podnikatelé, ať už fyzické osoby nebo společnosti, tak 
měli dostatek času na vytvoření dostatečné rezervy na překonání očekávané ekonomické krize.
Město Říčany si velmi váží všech podnikatelů, kteří nejen že vytváří pracovní místa pro říčanské, ale 
také poskytují mnoho nezbytných služeb, bez kterých by se nám v Říčanech nežilo tak hezky.
Na Zastupitelstvu i na Radě města jsme několikrát, někdy i bouřlivě, probírali možnosti, jak podni-
katele v Říčanech podpořit. Věříme, že opatření jako dočasné snížení nájmu v městských nebytových 
prostorech nebo na pozemcích města a bezplatná firemní inzerce v této příloze Říčanského Kurýru jsou 
tou zdravou, efektivní a přiměřenou podporou.

Přeji vám, aby další vlna pandemie nepřišla, nebo abychom se s ní vyrovnali ještě lépe než s tou první. 
Přeji vám, abychom následky krize rychle napravili. Přeji vám pevné zdraví, osobní i podnikatelský op-
timismus a růst! 
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

František Vokál 
zakázková kovovýroba a zámečnictví, 

s důrazem na přesnost a kvalitu

Edvarda Beneše 187, tel: 604310775, 
e-mail: Fanous.vokal@gmail.com, 
výrobky na Fb a IG @kovofanous

Obchodní místo Říčany 
Rýdlova 170/2

Po 9.00 – 13.00 14.00 – 17.30
Út 9.00 – 13.00 14.00 – 17.30
St 9.00 – 13.00 14.00 – 17.30
Čt 9.00 – 13.00 14.00 – 17.30
Pá 9.00 – 13.00

Lucie Jarošová 
poradce specialista, vedoucí OM 
M 775 719 358 
lucie.jarosova@generaliceska.cz

Kamila Šrůtová 
poradce specialista 
M 602 644 675 
kamila.srutova@generaliceska.cz

Zástupce Generali České Distribuce a.s.,  
dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

váš dům
reklamy
a tisku
Tel.: 775 040 888

SMETANOVA 311, ŘÍČANY
WWW.STUDIO2P.CZ
WWW.SUPER-TISK.CZ

VŠE OD 1 KUSU

CEDULE • BANNERY
SAMOLEPKY • ETIKETY

PLAKÁTY • BILLBOARDY
TAPETY NA ZAKÁZKU
LETÁKY • BROŽURY
ROLL-UP STOJANY 

A DALŠÍ…

3



PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

OTEVÍRÁME V ZÁŘÍ!
OTEVÍRÁME V ZÁŘÍ!

Černokostelecká 1794/4Černokostelecká 1794/4
www.lasergamericany.czwww.lasergamericany.cz

Široká 22, Říčany

zaměření: pivní speciály typu IPa, 
aPa, IPL, aLe, denně grilujeme maso 

a klobásy, možnost udírny na objednáv-
ku, pořádáme šipkařské turnaje (UŠO)

 informace a rezervace 
na tel. č.: 725 679 508

Otevírací doba:   
                                                                                             
Pondělí 9:00—14:00 
Úterý a středa 9:00—17:00
Čtvrtek 9:00—18:00
Pátek 9:00—17:00
Sobota 9:00—12:00

enveroSHOP
Rýdlova 38/1, Říčany

tel.: 774 227 657  e-mail: enve@enveroshop.cz

Celé září 10% sleva na stáčenou eko drogerii 
do vlastních nádob při nákupu drogerie nad 500 Kč. 

FAIR TRADE TEXTIL 
A BEZOBALOVÁ DROGERIE

www.enveroshop.cz

envero_inzerce_80x120.indd   2 14/08/2020   11:50

l Autorská móda l Italská móda
l Zakázkové šití 

Dobrovského 1, Říčany, 
www.gabrielafashion.cz
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

 
Výuka tenisu pro dospělé a děti od 4let 

Pro děti nově otevírám kroužek v pátek   
1��1�h. �en otevřených dveří  pátek 11.9. 
1��1�h na antukových kurtech Sokolská ul. 

Tréninky pro dospělé pravidelně i nárazově 
Bližší informace na tel. ��� ��� ���� 

Ing.Vendula Klimešová 

 
Výuka tenisu pro dospělé a děti od 4let 

Pro děti nově otevírám kroužek v pátek   
1��1�h. �en otevřených dveří  pátek 11.9. 
1��1�h na antukových kurtech Sokolská ul. 

Tréninky pro dospělé pravidelně i nárazově 
Bližší informace na tel. ��� ��� ���� 

Ing.Vendula Klimešová 
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

Návrhy, výpočty a realizace osvětlení všeho druhu. 
K dispozici máme jak domovní, tak převážně profesionální 

osvětlení vhodné do obchodních jednotek, skladů, kanceláří,
garáží a jiných podobných prostor. 

Tel: +420 776 265 275, e-mail: kadlec@nktrade.cz

N A V Š T I V T E
malou

prodejní
galerii obrazů

V SÍDLE NAŠEHO
GRAFICKÉHO STUDIA

SMETANOVA 311/31, ŘÍČANY
TELEFON 775 040 888

www.profienglish.cz
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

NOVÉ
POLOLETÍ
JE TU!

Vyzkoušejte naše nové sportovní, umělecké 
a multimediální kroužky na zkušebních lekcích v září. 

Kompletní nabídku našich kroužků s možností online 
registrace naleznete na

nafialce.webooker.eu

tel.: 608 206 227
martin.lukavec@seznam.cz
www.knedliky-ricany.cz

Geodetické práce - Ing. Petr Šašek
Olivova 2202, 251 01 Říčany

www.geodet-ricany.cz
tel.: 604 536 510 

e-mail: xsasek@seznam.cz
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

www.planeo.cz

Nakupujte bezpečně online i na prodejně

Výhodné splátky, prodloužená záruka, široký sortiment

facebook.com/planeo.cz

PO CELÉ ČR
NOVĚ

PRÁCE S MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI.

Nabízíme:   
odpovídající mzdové ohodnocení, pravidelné čtvrtletní prémie, 

obědy zdarma ve firemní kantýně, příspěvek na dovolenou, 
příspěvek na sport a kulturu

Zaujala Vás nabídka práce? 
Dejte nám o sobě vědět na prace@zoeller.cz

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA:

 obsluha svařovacího robota � operátor CNC horizontálního  
 frézovacího centra � operátor skladu � kontrolor kvality  
� Teamleader svařovny � specialista pro výdej a skladování  

nářadí � zámečník � konstruktér se zaměřením na hydrauliku

HLEDÁME DO TÝMU  
NOVÉ KOLEGY

inzerce_80x120.indd   2 30.07.2020   15:50:48

Kids concept store

Masarykovo nám. 17/6
almarka@almarka.cz

www.almarka.cz
IG: @almarka.cz

Nový obchod pro děti nabízející kvalitní
kreativní, naučné hračky, doplňky a oblečení od

lokálních značek.

V našem studiu propojujeme pohybové
aktivity s relaxací a péčí o tělo.
Pohybovou zábavu u nás najdou i vaše ratolesti v širo-
kém výběru kurzů pro děti od 1,5 roku až po teenagery 
do 15-ti let. Maminky s malými dětmi určitě přivítají 
dopolední hlídání v našem dětském klubu.

A protože si taky zasloužíme nechat se hýčkat a opečo-
vávat, využít můžete pestrou nabídku masáží, zajít si na 
manikúru, pedikúru, kosmetiku, permanentní make-up 
nebo prostě si jen posedět v naší útulné kavárně u 
výborné kávy nebo zdravě si pochutnat na low carb 
dortíku.
Individuální a přátelský přístup ke každé klientce je u 
nás samozřejmostí.

Toto vše je „zabaleno“ do příjemného designu studia, 
protože krása kolem nás vytváří i krásu v nás.

Z18-017_ ArtTriton_UhrinevskyZpravodaj_210x98_N1.indd   1 16.1.2018   15:50:28

Z18-017_ ArtTriton_UhrinevskyZpravodaj_210x98_N1.indd   1 16.1.2018   15:50:28
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

Woodworkers
- říčanské truhlářství -

Jan Vacík a Václav Šámal

výroba nábytku
z masivního dřeva

restaurování nábytku

Dukelská 15, Říčany
777 874 725 - vacik    woodworkers.cz

www.woodworkers.cz
@
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

PRONTO Říčany
Vybavení koupelen + vzorkovna
Voda – topení – kanalizace – plyn

Plánujete novou koupelnu?
Můžete ji mít od nás

l Klasickou l Lepší l Luxusní
Slevy z doporučených cen až 34 % 
Rychlé dodávky koupelnového zařízení

Doporučíme kvalitní instalatéry!

Tepelná čerpadla

Pronto Říčany dodává topenářský
a instalatérský materiál na hrubou stavbu 

i konečnou kompletaci

Černokostelecká 152/62, tel.: 323 602 235 
Po – Pá 7.30 – 17.00, So 8.30 – 12.00

www.pronto-ricany.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Přijďte si vybrat brýle přesně pro Vás.
Přijímáme platební karty i stravenky.

MUDr. Edity Holubové

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí 8.00 – 18.00
Úterý 8.00 – 15.00
Středa 8.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 17.00
Pátek 8.00 – 13.00

Husova 85/6, 251 01 Říčany-Radošovice
Telefon: 323 605 072, 776 629 651 

Nově nabízíme vyšetření na brýle
optometristou.

 OČNÍ 
      CENTRUM

 OČNÍ OPTIKA

 OČNÍ 
      CENTRUM

Aizen – japonská 
zahrada
Volně přístupná zahrada, kde čas plyne pomaleji
- místo pro odpočinek, cvičení, hry, tvoření, učení i práci, 
setkávání, pknik, grilování. Můžete se připojit do Klubu  
přátel zahrady. A kdo vlastně jsme? Klub přátel zahrady, 
který představuje komuitu lidí s láskou a nadšením 
pečující o veřejnou zahradu a usilující o její zvelebování 
od výsadby, přes plení, modelaci terénu, až po případnou 
sklizeň úrody, bez jakékoli nutností členství. Pokud 
byste měli dotazy, nebo se chtěli do dění na zahradě 
více zapojit, ozvěte se prosím na e-mail: info@aizen.cz, 
telefonicky 777630166, nebo do zpráv na facebooku. 
Facebook.com/japonska.zahrada.ricany
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

NEW
OVERNIGHT ANTI-POLLUTION 

TREATMENT

Obnovte zářivost Vaší pleti přes noc.
Vstávejte se sametově hladkou 

a vyživenou pokožkou.

www.neostrata.cz
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

Nabízíme bohatý sortiment hraček

1. 9. - 30. 9. AKČNÍ CENY  
a k tomu na každý nákup 
nad 200 Kč SLEVA 10%
Přijďte, budete mile překvapeni.

Po - Pá:  8,00 - 17,00    So: 8,00 - 11,30

Kontakt: Hračky DANNY
Olivova 41/3, Říčany 

Tel: 323602074, 775284627
www. hrackydanny.cz
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19. srpna 2020 10:49:27
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

Kadeřnictví
Petra Jásková

tel.: 777 598 089
Široká  1227//4
251 01 Říčany

Studio BODY HARMONY
Iveta Pánková

Masarykovo nám. 3/20, Říčany 
tel. 777 717 460, www.bodyharmony.cz

Přístrojová pedikúra, masáže, 
výroba minerálních náramků
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

Nejprodávanější batohy od značek Vans, 
Burton, Quiksilver, Roxy, DC, a dalších. 
Zastavte se na naší kamenné prodejně 
v OC Lihovar a obohaťte svůj školní 

šatník novinkami!

Barákova 237, 251 01 Říčany 

www.skate-praha.cz 

Plavecké kurzy pro děti od 2 měsíců 
pod vedením zkušených instruktorů

Celoročně nabízíme

Vaničkování
Plavání kojenců s rodiči
Plavání dětí bez rodičů od 3 let
Kondiční plavání pro školní děti a dospělé
Ploutvové plavání/plavání mořských panen
Cvičení dětí a dospělých
Příměstské tábory s plaváním i bez

Začít můžete kdykoliv!

Připravujeme pro vás nové možnosti 
rozšířeného plavání

Sledujte www.mommytime.cz
tel: 608 969 679

Plavecké kurzy pro děti od 2 měsíců 
pod vedením zkušených instruktorů

Celoročně nabízíme

Vaničkování
Plavání kojenců s rodiči
Plavání dětí bez rodičů od 3 let
Kondiční plavání pro školní děti a dospělé
Ploutvové plavání/plavání mořských panen
Cvičení dětí a dospělých
Příměstské tábory s plaváním i bez

Začít můžete kdykoliv!

Připravujeme pro vás nové možnosti 
rozšířeného plavání

Sledujte www.mommytime.cz
tel: 608 969 679

          
Kosmetika a masáže 
„V Domečku“ 
Jana Vítová
Masarykovo náměstí 4/19
251 01 Říčany
Telefon: +420 608 221 337
E-mail: 
info@kosmetika-ricany.cz
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

Bylinná lékárna s.r.o.
Smiřických 15/321, 25101 Říčany 
(naproti říčanské nemocnici)

Tel.: 723 494 594
E-mail: jana@bylinna-lekarna.cz
Otevírací doba: Po - Pá: 8:00 - 17:00
web: bylinna-lekarna.cz

V našem útulném provoněném 
obchůdku najdete přírodní produkty  
na vaše neduhy.

Nabízíme:
l Široký sortiment bylinných čajů a směsí,
l bylinnou kosmetiku,
l bio výrobky a zdravou výživu,
l bezlepkové potraviny,
l doplňky stravy.
Moc rádi se s vámi potkáme.

Ateliér Hydropool Spas je 
prodejna luxusních vířivek, 
protiproudových swim-spa 

bazénů a designových doplň-
ků, které si můžete zakoupit 

přímo u nás. Najít nás můžete 
přímo v centru Říčan.
www.virivky.com

Každý pes a kočka JSOU JEDINEČNÍ, 
proto tu jsou ŠVÉDSKÁ 

KRMIVA 

Husse 

na míru

PŘESVĚDČTE 
SE O TOM

SAMI

více navíce na
www.husse.cz

infolinka

777 773 900

SHOWROOM: 
Černokostelecká 27/50 Říčany 

Telefon: 724 920 313
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PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

elektromateriál
říčany

velký výběr zboží
l kabely, vodiče a další typy 
l instalační lišty, krabice 
l jistící a spínací přístroje 
l rozvaděčové systémy
l zásuvky, vypínače, světelné zdroje, baterie
l pojistky, termostaty, trafa
l koncovky, spojovací materiál
l elektronářadí
l měřící přístroje
l hromosvody, pájení, sváření
l doplňkový sortiment

prodej elektronických cigaret
otevřeno: po-pá 8:00-17:00, so 8:00-12:00

Černokostelecká 53/17, 25101 Říčany 
tel. 608 903 848, info@super2001.cz 

www.elektro-ricany.cz  

slevy pro řemeslníky a firmy, individuální  
nízké ceny pro velkoodběratele na celý sortiment! 

barvy – laky 
největší výběr zboží

l míchání barev primalex a johnstone‘s
l míchání lazur, autolaků a plnění sprejů
l barvy vnitřní, fasádní, emaily, lazury
l emaily, ředidla, tužidla
l penetrace
l tmely pro auta
l vše pro řemeslníky a kutily
l stálé akce www.barevnyraj.cz
l veškerý doplňkový sortiment

nejnižší ceny zboží
l speciální lepidla a tmely, hobby výrobky
l profi nástroje pro malíře a řemeslníky
l nářadí pro kutily i profesionály
l bazénová chemie
l těsnění oken a dveří
l autokosmetika

mícháme 2k barvy a motorky

otevřeno: po-pá 7:30-17:00, so 8:00-12:00
Černokostelecká 486/19, 25101 Říčany, 

tel. 720 699 699
info@super2001.cz      www.barvy-ricany.cz

Logo CD_SX na vylohu Ricany 2400x400.indd   1 27.07.2018   16:02:07
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OD Mestek 
(1. patro)

Masarykovo 
náměstí 14/10, 
251 01 Říčany

+420 724 937 937 

www.campdavidricany.cz
e-mail: info@campdavidricany.cz

Navštivte 
v Lihovaru naši 
prodejnu dětské 
módy, kde na-
bízíme moder-

ní, krásné 
a kvalitní oble-
čení pro vaše 

děti od narození 
do 18 let. Právě dorazila nejnovější kolekce 
podzim-zima 2020/2021 španělské značky

OC Lihovar Říčany, www.modaklarka.cz
Tel: 737 39 30 39, e-mail: info@modaklarka.cz



PŘÍLOHA – Podnikání v Říčanech

VÁŠ SVĚT
ELEKTROEROZE

Jsme česká firma z Říčan hrdá na to,  
že naše stroje a řídící systémy jsou již  

na 5 kontinentech.

Zaujali jsme Vás?  
Neváhejte a pošlete nám svůj  
životopis na email mvejvodova@penta-edm.cz 
www.penta-edm.cz |  PentTradingCzech

ELEKTROEROZIVNÍ 
A HSC OBRÁBĚNÍ 

NA ZAKÁZKU

Široká 47, 251 01 Říčany
Tel: +420 723 603 180

e-mail: hsc@penta-edm.cz

Vyrábíme na strojích  světových parametrů 
s kosmickou přesností.

Dodejte výkres a my zařídíme ostatní.

Logotypy, plakáty,
knihy i letáky.

Weby a kampaně,
my víme, jak na ně!

Nebojte se designu,
nekousne vás!

Studio grafického 
designu a vizuální 
komunikace s plným 
produkčním servisem

Vřesová 12, Říčany
Na Pankráci 101, Praha 
+420 775 992 602
www.sansserif.cz
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Nově otevřená italská restaurace
v samotném srdci Říčan
na Masarykově náměstí

vás zve k návštěvě

Od pondělí do pátku pro vás máme připraveno
 polední menu a současně můžete

 celý týden vybírat
ze stálého jídelního lístku

Nebo se zastavte pouze k posezení 
u sklenky italského vína,

lahodné italské kávy
nebo točeného českého piva

Otevřeno denně
od 9:00 do 22:00

Současně vám chceme touto cestou
nabídnout pracovní místo

na pozici

Detailní informace osobně v restauraci
nebo na telefonu

Angolo della piazza
Masarykovo náměstí 73, Říčany

tel. 739 956 437
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Současně vám chceme touto cestou

nabídnout pracovní místo
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kuchař/kuchařka

Detailní informace osobně v restauraci
nebo na telefonu

Angolo della piazza
Masarykovo náměstí 73, Říčany

tel. 739 956 437

Bude nám ctí se o vás postarat 

kuchař/kuchařka
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Masarykovo náměstí 73, Říčany

tel. 739 956 437

Bude nám ctí se o vás postarat 

kuchař/kuchařka

www.facebook.com/Angolo della piazza
www.instagram.com/angolodellapiazza

www.angolopiazza.com

e-mail : cottagesfood@gmail.com
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18 texty.kuryr@ricany.cz



Městské
slavnosti

NA CYKLOSTEZCE

aneb Jak husité dobyli   
 říčanský hrad
 So 19. září 2020
 10–18 hodin

SPANILÁ JÍZDA S HISTORICKÝMI 
BICYKLY – Start v Mnichovicích ve 13.00

Slavnostní otevření nové cyklostezky 
– Lázeňská louka v Říčanech, 15.00

Slavnostní otevření Billa sadu Na Vysoké

Kulturní program na Lázeňské louce

Sportovní a zábavné aktivity na celé trase 
cyklostezky Kolovraty – Mnichovice

HUSITSKÉ LEŽENÍ POD ŘÍČANSKÝM 
HRADEM – 600 let od dobytí hradu

Strančické Záření – hudební festival

Občerstvení po celý den

MAKS městské slavnosti na cyklo stezce_program-mapa do Kurýra_165x245_V2.indd   7 20.08.20   15:02



SPANILÁ JÍZDA: 13 hodin

Zveme všechny majitele jízdního kola, in-
line bruslí a koloběžek na slavnostní průjezd 
celou cyklostezkou. Start v Mnichovicích ve 
13 hodin.V čele spanilé jízdy pojedou členové 
Veteran Bicycle Clubu Zbraslav na historických 
strojích v dobových kostýmech + další doboví 
cyklisté. Trasa (zastávky): Mnichovice – Všestary – 
Strančice – Světice – Kolovraty – Říčany
 
ŘÍČANY – LÁZEŇSKÁ LOUKA:  
15 hodin

• slavnostní otevření cyklostezky
• kulturní vystoupení

NA LÁZEŇSKÉ LOUCE dále uvidíte  
na pódiu nebo pod pódiem: 14–18 hodin

• Samba band
• Zpěváci divadla SeMaFor
• Kapela Jefferson
• Taneční klub Fuego
• Studio Dance EB
• Taneční škola Twist
• Team GJ
• Výuka jízdy na Vysokém kole
• Výuka hry na handpan
 
DOPROVODNÝ PROGRAM 
OBCE SVĚTICE NA TRASE 
U ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

(Akce se koná za každého počasí.)

Vezměte kolo, 

brusle, koloběžky, 

nebo přijďte pěšky!

• Veteran Bicycle Club Zbraslav
• Muzeum Říčany
• Skautské středisko Lípa Říčany
• TJ Říčany a Radošovice
• FK Radošovice

Kdo si pro Vás připravil na trase okolo Říčan program?

Kolovraty
Říčany

Světice

Strančice

Všestary Mnichovice

Zřícenina
hradu Říčany

Billa sad

Lázeňská
louka

Strančické záření – 
hudební festival

ČEKÁ VÁS DEN PLNÝ SPORTU, 
ZÁBAVY I KULTURY!

PROGRAM + MAPA 
CYKLOSTEZKY

• SPORT CLUB SPIRIT
• Jiří Káš – hra na handpan
• Taneční klub Fuego
• APDT Říčany
• Olivova dětská léčebna 

• Klub šachistů Říčany 1925
• Koloběh Říčany
• Outdoor Brothers s.r.o. 
 (in – line brusle zdarma k zapůjčení)
• Civitas Pragensis – Husitské ležení
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