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Příjemné 
vánoční nákupy 
v obchodním 
domě FLIP 
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V Pyšelích se 
21. prosince uskuteční
koncert unikátní 
Pražské mobilní 
zvonohry.

ÚsMěV a štěstí Po ceLý rok 
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jak je možné, že realitní 
kanceláře nabízí předražené 
nemovitosti? odpoví vám 
společnost toMPat.
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Život v kraji

inzerce

Úvodník
Milí čtenáři!
Právě máte před sebou poslední Zápraží roku 

2014. Z titulní strany se na vás směje andílek, 
který vám snad do nového roku přinese štěstí a ra-
dost. Autorkou je Ilona Komárková z MC Čolek 
v Mirošovicích. Moc děkujeme! A také se sluší 
poděkovat vám všem za přízeň, spolupráci a pod-
poru, bez které bychom mohli jen stěží existovat. 
Doufáme, že vám Zápraží bylo ku prospěchu a že 
jste se na nás každý měsíc těšili.

Pozorně si přečtěte toto prosincové číslo – na-
jdete v něm spoustu zajímavých tipů na předvánoč-
ní akce a také na dárky. Ospalý a nudný rozhodně 
nebude ani leden, kdy se konají dny otevřených 
dveří ve školách. Nalistujte si stránky 18, 24 a 25, 
na kterých uveřejňujeme nabídky některých škol. 
Učit se v lednu bude i v SKC Ondřejov – nenechte 
si ujít unikátní projekt přednášek zdarma na téma 
např. občanský zákoník či finanční gramotnost. 
Více se dočtete na straně 22.

Užijte si slavnostní adventní čas a nezapomeňte, 
že se tu příští rok v únoru zase sejdeme. 

Za celý kolektiv lidí, kteří pro vás Zápraží 
připravují, vám přeji jen to nejlepší

Helena Vlnařová
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Přátelé i nepřátelé, sousedé, 
známí a neznámí

Dali mi v Zápraží možnost se s vámi roz-
loučit, když přecházím na další místo ve svém 
životě. Před třiceti lety jsem začínal v Děčíně, 
kde jsem také zažil starý režim a listopadovou 
změnu, jíž, ač je to neuvěřitelné, počítáme čtvrt 
století. Pak Náchod a teď po několik let Říča-
ny. Bylo mi potěšením tu být. Pokud jsem vám 
ublížil, pak se omlouvám a prosím o odpuště-
ní. Neměl jsem za cíl škodit. Jak jsem přišel, 
odcházím. Ptali se mne někteří, co budu dělat 
se svým domem, když už musím jít. Odpovídal 
jsem, že dům není můj a brzo do něj nastoupí 
můj kolega. A pak tedy pokračovali, zda mám 
v Litomyšli, kam jdu, svůj dům. Odpovídám, že 
tam nemám dům. Nemám vůbec žádnou nemo-
vitost. Cítím se sám obecním majetkem.

Izraelité měli dobrá pravidla, která se dají 
dnes vyčíst v Bibli. Každý měl odpovědnost za 
svůj majetek. Ale jinou, než vyznáváme dnes 
v tak zvaném soukromém vlastnictví. Více, 
než práva na majetek, byla zřetelná povinnost 
spojená s majetkem. Kupovalo se vždy dočas-
ně, jednou za padesát let se všechny nemovité 
obchody vynulovaly a vše se vrátilo nazpátek, 
aby každý rod mohl hospodařit tam, kde začal. 
Nemovitost se dočasně kupovala i se závazky. 
K zakoupené zemi patřili lidé, které bylo třeba 
krmit a umožnit jim po těch padesáti či méně 
letech novou existenci. Zdá se to neuvěřitelné. 
A je to až nepochopitelně spravedlivé, ohledu-
plné a vstřícné ke člověku. 

Největší hodnotou je totiž lidský život. Právě 
to, co dnes valem ztrácí cenu. A já mám život 

velice rád. Vánoční svátky patří mezi velké 
křesťanské svátky života. Malé Jezule přichází 
navzdory smrti, která kolem zuří. Navzdory lid-
ským představám o moci, navzdory zákonům, 
navzdory majetku. A tím, čím Ježíš vítězí, je 
zase život. O Velikonocích vstává z mrtvých. 
Proč to píšu?

Mám moc rád pozemský život. Líbí se 
mi. A tak vám přeju nádherné svátky života! 
Přeju vám, abyste měli radost ze samotné-
ho lidského života, z partnerů v manželství 
a z dětí. Přeju, abyste nepropadali hysterii 
majetku a kariéry. Občas slýchám, že člověk 
musí mít nejprve „na děti” aby si mohl do-
volit „mít děti”. To je velká pitomost. Život 
je vždy největší hodnotou, aby pokud je dán, 
vždy se najde dost, aby byl hodnotný a krás-
ný. Člověk nemusí mít „všechno”, co má oko-
lí. Nevěřte tomu! 

Přeju vám také časopis a web Zápraží jako 
tlampač dobrých věcí, nástroj sousedské vzá-
jemnosti. Tak jsme jej přijali a tak jsme jej bu-
dovali. A tak má také zůstat. A přeju vám víc 
takových nástrojů, vymýšlejte je a třeba znovu 
startujte vše, co přeje lidskému životu. Přeju 
vám, aby se povedl v Říčanech postavit Spol-
kový dům, který bude otevřen všem možným 
potřebám obyčejného života. Nebojujte hloupé 
boje. Naopak, nebojte se snít a vymýšet dobré 
věci. A makat na tom, aby se to povedlo. A Pán 
Bůh vám dá svoje požehnání, které všem na ko-
nec ze srdce přeji!

Daniel Kvasnička, farář

uŽIjte sI sILVestr na ZáMku
Užijte si s námi poslední měsíc v tomto roce. 
Přejeme příjemnou zábavu a těšíme se, že se 
s vámi budeme potkávat i v novém roce 2015. 
Děkujeme vám za přízeň a přejeme krásné Vá-
noce a hodně štěstí do nového roku. 

Kolektiv Hotelu zámek Berchtold

14. prosince ŽiVÝ BeTLÉM
Tradiční divadelní představení Živý betlém - pří-
běh zrození malého Ježíška. První představení se 
uskuteční ve 12 hod. a poslední v 16 hod. Kaž-
dou celou hodinu proběhne 15 minutové před-
stavení biblického příběhu za doprovodu ZUŠ 
Velké Popovice. Výtěžek ze vstupů se rozdělí na 
dvě části a finance poputují dětem, které navště-
vují Odborného učiliště v Kunicích a ZŠ prak-
tickou v Olešovicích. Z peněz se obvykle hradí 

vstupné na výlety či další potřebné věci pro děti. 
Pro děti jsou dárky každoročně pomocí i radostí. 
Pocházejí ze sociálně slabých rodin a špatného 
rodinného zázemí a svoji náhradní rodinu nachá-
zejí ve škole u „tet“ – učitelek. Jakákoliv pomoc 
je pro ně znamením, že ne všichni dospělí jsou 
stejní a že jsou lidé, kteří o ně mají zájem.

chceTe zaŽíT něco MiMořádnÉ-
ho a VÝjiMečnÉho? 
pak s náMi osLaVTe siLVesTr 2014! 
Během večera se můžete rozmazlovat těmi 
nejlepšími lahůdkami ze zámecké kuchy-
ně a užívat si krásné zámecké sály zámku. 
K slavnostní atmosféře přispěje živá hudba. 
Loučení se starým rokem a vítání toho nové-
ho proběhne symbolickým ohňostrojem na 
nádvoří zámku. Pro tento večer pro vás máme 
připravené výhodné balíčky obsahující ubyto-
vání a silvestrovské menu.

záMeckÝ pLes při sVíčkách s he-
Lenou VondráčkoVou a peTreM 
koLářeM
Jeden z prvních plesů sezóny se uskutečnil v so-
botu 7. listopadu právě na zámku Berchtold. 
Prestižní a romantický ples se uskutečnil ve spo-
lupráci s Alenou Hájkovou (majitelkou agentury 

VIP osobnosti). Celým večerem provázel oblí-
bený moderátor Rey Koranteng a svojí účastí 
všechny potěšili také Petr Kolář, Helena Vond-
ráčková, MUDr. Jan Měšťák nebo Eliška Coo-
lidge Hašková. Během večera proběhla dražba 
České mincovny medailí Heleny Vondráčkové 
k CD Best of the best a výtěžek poputuje potřeb-
ným z nadace Taťány Kuchařové.

HoteL zámek BercHtoLD
Hlavní 6, kunice – Vidovice
tel: 313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz
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užijte si vánoční čas na Zápraží

Prodejní stánek bude otevřen v prostorách 
zahrady Modré dveře, nám. Smiřických 39, 
Kostelec n. Č.l. ve dnech:
■ 5. prosince od 15 hodin do 19 hodin, kdy 
současně probíhá akce Mikulášská besídka
■ 21. 12. od 8 do 12 hodin. 

Mnichovice ˗ Předvánočních 
slavnostních akcí v Mnichovicích 
se tradičně účastní žáci i zaměst-
nanci ZŠ T. G. Masaryka. „Do pří-
prav se zapojují nejen děti, ale i paní 
učitelky a také kuchařky,“ říká paní 
ředitelka Erbeková. „Pravidelně vy-
stupujeme na akci „Možná přijde 
i Mikuláš“ na náměstí a náš žákov-
ský pěvecký sbor a flétnový soubor 
tradičně potěší všechny posluchače 
při odpoledním Setkání u betléma na 
nádvoří mnichovické radnice. Naši 
žáci také každým rokem přicházejí 

mezi děti v mateřské škole i do domo-
va důchodců. Snažíme se ve spoluprá-
ci s radnicí a ostatními organizacemi, 
aby si sváteční náladu v Mnichovi-
cích užil každý – od dětí až po seni-
ory, ve škole i na ulicích. A je určitě 
našim společným novoročním před-
sevzetím, aby se spolupráce mezi 
školou a radnicí, mezi mladými 
i těmi dříve narozenými, mezi sta-
rousedlíky i novými občany dařila 
i v novém roce 2015. A to přejeme 
i všem obcím ze „Zápraží“,“ dodala 
paní Marcela Erbeková.

chceme, aby si krásnou atmosféru užil každý

kostelec n. č. l. – Pokud sháníte hezký vánoční 
dárek a zároveň máte chuť udělat dobrý skutek, ur-
čitě zavítejte do terapeutického centra Modré dveře 
v Kostelci nad Černými lesy, které nabízí originální 
vánoční dárky, jež vyrobili klienti v rámci terape-
utických dílen. V prodeji budou ručně vyráběné 
šperky, vánoční ozdoby, textilní hračky, keramika 
a výrobky z proutí z dílen sdružení. 

Terapeutické centrum Modré dveře nabízí 
komplexní terapeutický program pro klienty 
s duševním onemocněním a mentálním posti-
žením. Jeho nedílnou součástí je pracovní reha-
bilitace - rukodělné aktivity v keramické, šper-
kařské, papírenské či košíkářské dílně. Pracovní 
rehabilitace je tradičně pilířem péče o duševní 
onemocnění. Proces tvoření dává možnost pro-
cvičit motorické schopnosti a koordinaci, před-

stavivost, vytrvalost, soustředění, pozornost 
i schopnost překonávat překážky, pozdvihne 
náladu i sebevědomí. Pro ty, kdo vytrvají, je na 
konci odměnou velká radost z výrobku.  

Nákupem výrobků přispějete na činnost centra. 
Prostředky z prodeje našich výrobků jsou urče-
ny k financování činností občanského sdružení, 
tedy k poskytování sociálních, psychologických 
a psychoterapeutických služeb osobám s mentál-
ním postižením, duševním onemocněním a jejich 
rodinám či osobám v sociální nouzi nebo krizi.

Těšíme se na vás 
a přejeme pěkné adventní dny.

Tým Terapeutického centra Modré dveře 
(www.modredvere.cz)

V Mateřském centru v Mukařově se 
3. prosince od 20 hod. uskuteční tvořivá 
dílna pro maminky. přijďte se na chvíli 
zastavit a odpočinout si od předvánoční-
ho shonu.

Hvězdičky 
z korálků

strančice - V první adventní víkend 
se v prostorách místní základní školy 
konala již tradiční Vánoční prodej-
ní výstava výrobků žáků. Každý kdo 
přišel, si mohl vybrat z pestré nabídky 
výrobků se zimní nebo přímo vánoč-
ní tematikou a posedět si v netradiční 
školní cukrárně, kterou „provozují“ 
žáci 9. třídy. Je to velmi milé setká-
ní v předvánoční atmosféře. V rámci 
spolupráce s MŠ Strančice žáci 9. třídy 
zajistí dětem ze školky Mikulášskou 
nadílku. Mezi nejhezčí prosincové akce 
školy patří i vystoupení sboru ZŠ Stran-
čice pro seniory na společném setkání, 
které pořádá pro své starší spoluobčany 
OÚ Strančice.

Vánoční prodejní výstava

Mateřské centrum Lodička sídlící ve 
Všechromech u strančic po celý rok or-
ganizuje nejrůznější akce pro širokou 
veřejnost. V předvánoční čase nechyběly 
výtvarné dílny – například tvoření origi-
nálních perníkových věnců.

přijďte 13. prosince od 9 hodin do kera-
mické dílny ddM domu uM uhříněves. 
zde se seznámíte s technikou tiffany. z ba-
revných skel si poskládáte krásné přívěšky 
a dekorace s vánoční tématikou.

andělíček ze skla Městská část Praha 22 připravila jako 
každým rokem pro své občany bohatý 
kulturní prosincový program, do které-
ho se zapojily nejrůznější místní spol-
ky, školy i školky. 
■ Vernisáž vánoční výstavy „Půjdem 
spolu do Betléma“ v Uhříněveském 
muzeu se uskuteční 6. 12. v 15 hod. 
Výstava potrvá do 21. 12. Na akci se 
společně podílely ZŠ U Obory, ZŠ 
nám. Bří Jandusů, ZŠ Vachkova 941, 
MŠ Za Nadýmačem, MŠ Sluneční 
a MŠ Kolovraty. Přijďte si prohléd-
nout krásné práce dětí a koupit si drob-
né vánoční dekorace.
■ 19. prosince 17.30-19.30 hod. v Divadle U22 
– Vánoce, Vánoce přicházejí. Tradiční vystou-
pení zájmových útvarů a centra pro předškolní 
děti Domu UM. Mimo hudební, taneční a diva-
delní kroužky se představí také Moderní yoyo-
vání, dětská kapela Crazy Cool a studentská 
kapela Nouzovej Východ. Samozřejmě nebude 

chybět tombola s vánočními dárky. 
■ ZŠ nám. Bratří Jandusů tradičně uspořádala 
příjemnou předvánoční akci Rozsvícení betlému. 
Figurky do keramického betlému vytvářejí sami 
žáci a každý rok přibudou nové postavičky. Vel-
ký zájem je i o vánoční dílničky pro veřejnost, na 
kterých se setkávají rodiče s dětmi.

Vánoce v uhříněvsi

Již po dvanácté vás dětský folklórní soubor Mikeš srdečně zve na 
regionální středočeský festival adventních a vánočních zvyků XII. 
Adventní prozpěvování. Program zahájí již tradičně na první advent-
ní neděli 30. 11. DFS Mikeš v KC Labuť. Vystoupí drobotina z Mi-
keše z Mateřské školy Čtyřlístek a mikešovská muzika, kterou tvoří 
děti ze Základní umělecké školy Říčany. Na dudy v souboru zahraje 
dudák Jan Vít-Trčka. Mikeš si na zahájení adventu v Říčanech po-
zval dva milé hosty. Za dětské soubory je to DFS Kamýček z Kamý-
ka nad Vltavou. Za dospělé soubory se se svým pásmem představí 
snad nejznámější folklórní soubor z Jižních Čech Prácheňský soubor 
písní a tanců ze Strakonic. Prvního prosince v 17.30 v KC Labuť si 
děti ze ZUŠ Říčany připravily rozverný Mikulášský koncert s nadíl-
kou. Závěrečný koncert proběhne 2. 12. 2014 v Galerii Kotelna od 
18.30 hodin. Vystoupí Komorní orchestr ZUŠ Říčany, pod taktov-
kou Josefa Brázdy a pěvecký sbor Urban Ladies. XII. Adventní pro-
zpěvování je jedním z festivalů pod patronací Folklórního sdružení 
ČR a uskutečňuje se za výrazné finanční podpory Města Říčany, za 

kterou děkujeme. Vstupné je dobrovolné, bude odesláno na konto 
celonárodní sbírky Pomozte dětem.

Přijďte, těšíme se na vás!
Za dětský soubor Mikeš Iveta Sinkulová

advent v říčanech

originální vánoční dárky aneb 
„dělání všechny smutky zahání“

Foto: Rudolf Flachs
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Do nového roku přejeme čisté 
komunikace a svěží vzduch

Mirošovice – V Mirošovicích již Ježíšek naděloval – přinesl obci nový čistí-
cí stroj, který bude zajišťovat pravidelný úklid chodníků a komunikací za úče-
lem snížení prašnosti.

„Z nového zametacího stroje máme velkou radost. Poděkovat musíme 
ne Ježíškovi, ale Operačnímu programu Životního prostředí Ministerstva 
ŽP (garantem je SFŽP), díky němuž jsme stroj získali,“ říká starosta obce 
MUDr. Tomáš Zvěřina. „Základní cena vozu vybaveného soustavou dvou 
kartáčů se skrápěním činí 1,75 mil. Kč bez DPH. Dotační podpora přitom 
činí 90%, což je skvělé. Zametací stroj splňuje všechna předepsaná kritéria 
– především požadavky na zachytávání poletavých prachových částic dle 
certifikátu PM 10, emisní normy a další. Moderní stroj velmi potěšil i za-
městnance úřadu, kteří se nyní na úklid komunikací těší a učí se ho ovládat. 
Zatím se vše obešlo bez komplikací a navíc je stroj pojištěn,“ říká s úsmě-
vem pan Zvěřina a dodává: „Tímto přeji Mirošovicím do nového roku čisté 
komunikace a svěží vzduch“!

pyšely ̠  na náměstí T. G. Ma-
saryka se uskuteční 21. prosince 
od 16 hodin koncert unikátní-
ho hudebního tělesa Pražské 
mobilní zvonohry. Posluchači 
se mohou těšit na sérii skla-
deb s názvem Roaming Bells 
v podání nizozemské carilloni-
stky paní Rosemarie Sauntiëns. 
Koncert zorganizoval v rámci 
pyšelských adventních setká-
ní Sbor dobrovolných hasičů 
Pyšely. „Poprvé jsme tento je-
dinečný hudební nástroj slyšeli 
hrát o loňských Vánocích v Pra-
ze a byli jsme okouzleni,“ říká 
Jan Kostrhoun. „Jsem rád, že se 
nám zvonohru podařilo přivést do našeho města. 
Doufám, že vystoupení bude pro všechny krás-
ným zážitkem.“

Pražská zvonohra byla zhotovena v roce 2001 
a od té doby obohacuje kulturní dění nejen v Pra-
ze a dalších českých městech, ale i v celé Evropě. 
V Pyšelích se uskuteční 403. koncert tohoto nástroje. 

Již od 13. století se lidé snažili spojit několik 
menších zvonů a pomocí lanek nebo paliček je 
rozeznívali. Potom se začaly zvony přidělávat 
k hodinovým strojům nebo se také ovládaly po-
mocí velkých hracích válců. V současné době 
se za zvonohru považuje pouze nástroj, který 
má nejméně 23 zvonů a je ovládán mechanicky 

pomocí klaviatury. Zvonohra získá statut kon-
certního nástroje, pouze pokud obsahuje nej-
méně 47 zvonů. Pražská mobilní zvonohra je se 
svými 57 zvony druhou největší na světě z pěti 
dnes funkčních velkých mobilních nástrojů. 
Největší zvon váží 860 kg a naopak nejmenší 
5 kg. 

V Čechách je asi nejznámější Loretánská 
zvonohra se svými 27 zvony. Jejím autorem 
byl Claudy Fremy a slavnostně byla vysvěcena 
v roce 1695. Dále u nás funguje několik těles, 
které však nelze pro malý počet zvonů nazvat 
zvonohrou. Poslechnout si je můžete například 
v Klokotech u Tábora, Unhošti, Křtinách, ve 
Svaté Hoře u Příbrami a na dalších místech.

unikátní Pražská
mobilní zvonohra

stav silnic ve středních čechách a na zápra-
ží není dobrý, jaká je vyhlídka na zlepšení?
Situaci si uvědomujeme, ale s poměrně nízkým 
rozpočtem se nedají dělat zázraky. V tomto smě-
ru nám hodně pomáhají peníze z evropských do-
tací, díky kterým se silnice kompletně opravují 
ve větších úsecích. Také se snažíme přesvědčit 
ministerstvo dopravy o nutnosti spoluúčasti na 
opravách našich silnic prostřednictvím Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 

kdy dojde k zásadnímu zlepšení stavu ko-
munikací v obcích na zápraží?
Vždyť k němu průběžně dochází! V posledních le-

tech bylo na Říčansku opraveno či nově vybudová-
no např. dálniční přípojka do Říčan, kruhový objezd 
v Mukařově, průtahy Kuřím, Jažlovicemi, Světice-
mi, Tehovem, Mnichovicemi, Strančicemi, atd. Ne-
mluvě o tichém asfaltu na Černokostelecké od Říčan 
přes Mukařov a dále. Tato akce sice nebyla naší in-
vesticí, ale na její přípravě jsme se také podíleli.

kdy se otevře silnice na Tehov z křižovatky s čer-
nokosteleckou? proč trvá tato oprava tak dlouho?
Během opravy mostu vedle křížení se silnicí 
I/2 byl po odstranění mostovky zjištěn zcela 
jiný stav konstrukce, než předpokládal projekt 
a bylo proto nutné jej kompletně celý přepro-
jektovat. Most a s ním i tato silnice by měla být 
zprovozněna nejpozději do konce roku. 

jaké plány oprav máte připraveny pro rok 2015?
Pokud již nedojde k žádným změnám, tak z pe-
něz SFDI by se měly v příštím roce opravit na-

příklad úseky na silnici II/107 Říčany-Světice, 
dále pak III/1014 Mnichovice-Strančice, II/244 
před obcí Všestary, i v Kostelci nad Č.l. od pře-
jezdu do centra. Nového povrchu se dočkají 
silnice v Čestlicích v Průmyslové zóně i mezi 
Pitkovicemi, ve Vestci a několik dalších. Opra-
vit by se měl železniční most ve Strančicích, 
nebo most na II/109 před Velkými Popovicemi. 
Počítáme i s drobnými opravami havarijních 
stavů vozovek.

dlouho se mluví o opravě rooseveltovy ulice 
v říčanech. Budou peníze i na její opravu?
Ano, díky vašemu krajskému zastupiteli Mi-
loslavu Šmolíkovi, který na nás nejen trvale 
naléhá a upozorňuje na nejpalčivější problémy 
na Říčansku, ale i aktivně pomáhá při přípra-
vě projektů a zajišťování financí. Opravu této 
komunikace máme v našem plánu zařazenu na 
příští rok.

jaké silnice se dočkají oprav v roce 2015?!
stav krajských silnic je věčné téma, 
a tak jsme položili několik otázek 
řediteli krajské správy a údržby silnic 
středočeského kraje (ksÚs) panu 
zdeňku dvořákovi.

Modletice – Silnice v centru obce 
dostane nový asfaltový povrch 
včetně obrubníků. Rekonstrukce 
této komunikace byla velmi po-
třebná – čtyřicet let starý asfalt 
byl značně poškozen a opravován 
„záplatami“, některé úseky vozov-
ky byly provedeny jako panelová 
komunikace. „Práce se trochu 
zkomplikovaly, neboť jsme zjis-
tili, že podloží má nedostatečnou 
únosnost a bylo potřeba provádět 
dodatečné zpevnění. Vzhledem 
k pokročilému datu doufáme, že 
stihneme vše dokončit, než přijde 
zima,“  vysvětluje starosta Jiří 
Aron. 

dokončili jste revitalizaci ryb-
níku, finišujete s rekonstrukcí 
silnice, najdete si čas na předvá-
noční setkání?
Určitě! Na 7. 12. od 15 hod. jsme 

pro naše občany připravili akci 
Rozsvěcení stromu. Jde již o třetí 
ročník a musím říci, že mě těší, 
jak se akce pomalu rozrůstá a že 
si tolik lidí vždy najde čas, aby 
se vzájemně pozdravili. Opět ne-
bude chybět pohoštění, sladkos-
ti, svařák, zabijačkové speciality 
a samozřejmě kulturní program. 
Vystoupení si připravily děti ze 
školky, na trubku nám krásně 
zahraje pan Vladislav Kozderka 
– člen Symfonického orchestru 
hl.m. Prahy FOK a vrcholem bude 
vystoupení místního mužského 
pěveckého sboru. Na což se velmi 
těším, protože pánové zodpovědně 
zkoušeli asi třikrát v hospodě.
Akce se účastní i místní SDH, kte-
ří vždy s dětmi ze sboru připraví 
krásné vánoční výrobky. Výtěžek 
z jejich prodeje je použit na nákup 
výbavy pro družstva dětí.

Modletice se pyšní vlastním
mužským pěveckým sborem

Dne 14.10.2014 byla zahájena realizace 
projektu „Modletice - rekonstrukce ko-
munikace, vybudování kanalizace pro 
její odvodnění“, jehož předmětem je 
komplexní rekonstrukce místní komu-
nikace v obci Modletice, okres Praha - 
východ v celkové délce 665 m včetně 
vybudování dešťové kanalizace pro její 
odvodnění. Tento projekt je spolufinan-
cován Evropskou unií – Evropským 
fondem pro regionální rozvoj. 

Příjemce dotace: Obec Modletice
Celkové uznatelné výdaje: 
10 129 511 Kč
Dotace fondu EU: 8 103 609 Kč 
(80 %)
Příspěvek příjemce dotace: 
2 025 901 Kč (20 %)
Ukončení realizace projektu: 
31. 1. 2015

Ve svojeticích byla zahájena 
realizace projektu „rekonstrukce 
místní komunikace na kopci 
a na obci“

V listopadu byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místní 
komunikace Na Kopci a Na Obci“ (CZ.1.15/1.1.00/68.01600), který je 
spolufinancován z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy 
(z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Projekt řeší havarijní stav vybraných komunikací v obci Svo-
jetice. Předmětem projektu jsou konkrétně dvě místní komunika-
ce - Na Kopci a Na Obci. Tyto ulice vedou k mnoha provozov-
nám místních podnikatelů, restauraci, obecnímu úřadu, knihovně 
a sportovnímu areálu. Současný stav obou komunikací je velice 
špatný (až havarijní) a znemožňuje dostupnost uvedených ob-
jektů. Na silnicích je mnoho výmolů a děr a drží se zde voda. 
Uvedený stav komunikací je způsoben především nevyhovujícím 
konstrukčním provedením, které neodpovídá dnešním potřebám 
obyvatel a podnikatelům dané lokality a zároveň značným pře-
kročením doby jejich životnosti.

Rekonstrukcí komunikací dojde ke zkvalitnění dopravní situace v obci, 
zvýšení bezpečnosti a k vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelských 
aktivit. Projekt také přispěje ke snížení negativních vlivů dopravy na 
životní prostředí. Díky realizaci projektu dojde také k zefektivnění zá-
chranných zásahů a zkrácení doby dojezdu složek integrovaného zá-
chranného systému.

nová mateřská 
školka bude mít 
kapacitu 62 dětí 

Na začátku listopadu byla zahájena realiza-
ce projektu „Mateřská škola ve Svojeticích“ 
(CZ.1.15/3.3.00/77.01786), který je spolufi-
nancován z operačního programu ROP NUTS 
II Střední Čechy (z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj).

Hlavním cílem projektu je výstavba nové ma-
teřské školy v obci Svojetice. Projekt je realizo-
ván na území obce, tzv. na zelené louce. Budova 
současné mateřské školy je v nevyhovujícím sta-
vu. Funguje od roku 1960 a původně tento objekt 
nebyl určen k účelům obývání. Jedná se o kamen-
nou budovu, která sloužila jako sklad vozů a tech-
niky. Zateplením budovy a výměnou oken došlo 
paradoxně ke zhoršení jejího stavu v podobě zvý-
šené vlhkosti a tvorby plísní na zdech.

V současné době disponuje mateřská škola 
kapacitou 34 dětí. Tato kapacita je v posledních 
letech nedostatečná a neodpovídá skutečné 
poptávce po službách této školky. Po realizaci 
projektu se kapacita navýší na 62 dětí. V novo-
stavbě vznikne kromě standardních tříd a tech-
nického zázemí také víceúčelový sál. Díky to-
muto prostoru mohou pedagogové zařadit do 
denního režimu tělovýchovu a rozšířit nabídku 
odpoledních volnočasových aktivit pro před-
školní děti.
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Život v kraji sport na zápraží

říčany – Pod záštitou MAS Říčansko roz-
hodovala dvanáctičlenná komise složená ze 
zástupců regionu o udělení certifikační značky 
Zápraží regionální produkt. Tu nakonec získalo 
celkem šest výrobků z Říčanska a Dolnobře-
žanska.  

Voňavá škvarková placka Laguna
Certifikační komise hodnotila předložené žá-
dosti a také si pozorně vyslechla osobní pre-
zentace výrobců. Došlo také na příjemnou 
povinnost ochutnávat. Jako první se předsta-
vila pekárna Laguna ze Psár, která funguje při 
ústavu sociální péče. Žádala o certifikát pro 
svoji vyhlášenou Škvarkovou placku Laguna, 
která je  mezi zákazníky velice žádaná pro svoji 
poctivost a kvalitu. „Na její výrobě se podíle-
jí klienti ústavu, což jsou lidé se zdravotním 
postižením,“ přiblížil sociální aspekt zástupce 
ředitele organizace pan Drahokoupil. Komise 
se také dozvěděla, že i mouka pochází z dol-
nobřežanských polností a že škvarky jsou od 
místního řezníka. 

retro šatičky a hmyzí šperky
V ateliéru Kudlička v Ohrobci se zase tvoří 
krásné hmyzí šperky a další praktické předmě-
ty, jako jsou spony či přívěsy na šály. Trpělivost 
a nápaditost paní Kudličkové je opravdu obdi-

vuhodná. Jak autorka hmyzích šperků doplnila: 
„Inspirací je pro mě příroda kolem nás“. Poté 
se komise vrátila do 50. let minulého století 
prostřednictvím retro šatů z ateliéru ve Svojeti-
cích. Lenka Izsák při jejich výrobě čerpá z do-
bových fotek a originálních střihů. „Snažím se 
původní styl šatů a módu našich babiček přiblí-
žit současné generaci,“ dodala paní Izsák. 

síla lipového čaje a tradiční doplňky do do-
mácnosti
V certifikačním procesu uspěl také Lipový 
květ ze Svojetic, od paní Melíškové ze statku 
ve Svojeticích. Čaj z lipových květů tam po-
dávají i s domácím pampeliškovým sirupem, 

který jeho chuť ještě více pozvedne. Sušený 
lipový květ je připravován ze staletých stromů 
přímo ze dvora statku. Komisi také oslovily 
Tradiční doplňky do domácnosti, které před-
stavila paní Velhartická. „Zástěrky, chňapky, 
sáčky na pečivo, křížaly nebo česnek se ne-
sou ve staročeském duchu a užije je každá 
hospodyně,“ říká paní Velhartická, která re-
aguje na přání zákazníků a své ručně šité vý-
robky, včetně polštářů, neustále zdokonaluje.  

cereální snídaně
Certifikátem Zápraží byla oceněna Cereální 
snídaně Dobrá vláknina od firmy Bonavita, kte-
rá sídlí v Kunicích. Komisi přesvědčila svým 
složením, které odpovídá výživovým doporu-
čením Světové zdravotnické organizace. 

Značku Zápraží získalo šest 
nových produktů. Gratulujeme! 

regionální značku zápraží originální pro-
dukt získalo 6 výrobců a jejich počet se tak 
zvednul na 23. slavností předání certifikátů 
se uskuteční 17. prosince 2014 na vánočním 
koncertu v olivově léčebně v říčanech.

kamenice hostila orienťáky 
z celého kraje

kamenice – Kamenický oddíl 
se stal pořadatelem dvou kraj-
ských závodů v orientačním běhu. 
Svými rozměry šlo o organizačně 
velmi náročnou akci. „Zapojit se 
musel celý oddíl, včetně rodičů 
malých i větších svěřenců, za což 
jim náleží veliké poděkování,“ 
říká Zuzana Škvorová. „Závod-
níků přijelo dost – v sobotu 741 
a v neděli 688! V sobotu se závod 
uskutečnil v lese v blízkosti Hlu-
bočinky. V neděli bylo centrum 
přímo v areálu fotbalového hřiště 
v Kamenici. Závodníci odtud od-

cházeli na start do lesa u Mlýn-
ského a Struhařovského rybníka. 
Nejmenší děti absolvovaly trať 
po fáborkách a také jsme vyty-
čili lehké tratě pro veřejnost, na 
kterých si každý mohl vyzkoušet 
orientační běh. Pro závodníky 
bylo připraveno luxusní zázemí 
s občerstvením, které zajišťovali 
rodiče našich dětí. Oba závody za-
končilo důstojné vyhlášení vítězů, 
kteří získali pěkné ceny. Věřím, že 
od nás všichni sportovci odjížděli 
spokojení a budou na Kamenici 
hezky vzpomínat,“ zakončila Zu-
zana Škvorová.

kamenické děti úspěšně pomě-
řily síly se soupeři. a úspěšně! 
starší závodníci si již začínají 
na úspěchy zvykat, ale závod 
si vyzkoušelo i mnoho nováč-
ků, kteří chodí teprve od září 
a většina si troufla již na závod 
bez fáborků podle mapy. patří 
jim veliká pochvala a gratulace, 
tento křest zvládli „na jednič-
ku“. někteří sice své kontroly 
chvíli hledali, ale nakonec všich-
ni svůj závod úspěšně dokončili!

V sezóně 2014/2015 se radikálně 
změnila strategie klubu, který se 
odhlásil z III. ligy ČFL a mužstvo 
„A“ bylo přihlášeno do krajské 
soutěže I. A. třídy. V tomto muž-
stvu s nízkým věkovým průměrem 
hraje 90% našich odchovanců. 

naše přípravky zaznamenaly v pod-
zimní sezóně vynikající úspěch! 
Na odborném základě stanoveném 
Marcelem Ličkou se dnes organi-
zační tým vedený Pavlem Kusým 
a vedoucí Lucií Schwabovou stará 
celkem o 70 dětí.
V podzimní sezóně tým TJ Kunice 
A mladší přípravky se jasně umís-

til na 1. místě tabulky. Hráči Ma-
rek Záboj, Petr Kabelka, Honza 
Mudřík sbírali pravidelně ocenění 
za nejlepší hráče. Stejně vynikající 
je celkové umístění týmu TJ Ku-
nice B mladší přípravky, který ve 
stejné soutěži obsadil 3. místo. 
Týmy TJ Kunice A a B starší pří-
pravky odehrály v neděli 23. 11. 
2014 své poslední mistrovské 
turnaje. I zde TJ Kunice slavila 
úspěch. Tým TJ Kunice A starší 
se nakonec umístil na 2. místě 
tabulky. Nutno podotknout, že 
velká většina kluků z A muž-
stva jsou ročníky 2005 a mladší, 
a často bojovali se staršími sou-

peři. Hráči Vojtěch Novák, Voj-
těch Dudek, Dominik Schwab, 
Petr Kubice, Aleš Kocman, 
Matyáš Turinský, byli nesporně 
oporou celému týmu.
Tým TJ Kunice B starší příprav-
ky se v průběhu sezóny viditelně 
zlepšoval. Rádi bychom jmenovali 
hráče Filipa Pilaře, Ondřeje Chra-
mostu, Dana Moravce, Tomáše 
Nováka, Jakuba Kmenta, Patrika 

Sauera, Ondřeje Žižku, kteří byli 
oporou všem nováčkům a díky 
kterým mužstvo fungovalo skvěle 
jako tým.
Poděkování patří všem trenérům 
a funkcionářům TJ Kunice a samo-
zřejmě všem rodičům, bez nichž by 
to nešlo. Velkou podporu nám tra-
dičně poskytuje OÚ Kunice.
Luděk Rublič, sportovní ředitel TJ 

Kunice

tj kunice – sportovní ráj pro mládež
Fotbalový klub tj kunice vede děti k lásce ke sportu a fér 
hře. vyrostala zde řada skvělých fotbalistů. nyní v klubu 
působí 230 aktivních členů v 10 mužstvech. z toho je 
150 členů ve věku od 5 do 18 let. díky profesionálnímu 
přístupu a skvělým výsledkům je díky fotbalu o kunicích 
„slyšet“ daleko za hranice regionu. 

Při úklidu nezapomeňte 
na vyčištění peřin a polštářů.

Rychlá čistírna oděvů 
Černokostelecká 82/66 
251 01 Říčany tel: 323 601 350 
www.cisteniodevu.cz

Dr. Arthur Tucker (Barts Health, London): 
„Po dvou letech používání tvoří třetinu hmotnosti polštáře 
zbytky kůže, bakterie, roztoči a jejich alergenní exkrementy.“

… za zdravější spaní 
bez alergií
… za zdravější spaní 
bez alergií

Ekologické čištění

Prodej vánočních stromků a kaprů na váš štědrovečerní stůl bude zahá-
jen ve dnech od 19. do 23. prosince, denně od 8 do 17 hod.! Pod hrází 
Jevanského rybníku ve Středisku rybářství a myslivosti ŠLP si výhodně 
na jednom místě můžete zakoupit:

■ Vánoční stromky - Přijďte si vybrat voňavé smrky, borovice nebo 
jedle vypěstované na plantážích vánočních stromků a z výřezu z našich 
lesů. Stromky je možné zabalit do síťoviny pro snadnější transport a také 
oříznout k snadnému uchycení do stojanu. 

■ Vánoční kapři - Ryby pocházejí z podzimního výlovu Jevanského 
a Vyžlovského rybníku a byly právě vyloveny ze sádek.  Sledujte vý-
věsku na hrázi a bližší informace najdete na www.slp.cz!  

Ryba se sklepává, jádří a brakuje 
Výlov začíná brzo ráno s ohledem na nízkou ranní teplotu, která je 
vhodnější pro manipulaci s rybou. Den předem se musí natáhnout pod-
ložní síť, která mívá rozměry i 30 x 50 metrů. Pokládá se pod rybu do 
loviště z loděk a konce sítě se upevní do dna háčky. Ráno se upustí voda 
na minimum a ryba se postupně sklepává tyčemi do podložní sítě. Ve 
vhodný okamžik se musí háčky se sítí zvednout a tak se ryba pomalu 
stlačuje do menšího prostotu. Říká se tomu jádření. Pak se začne ryba 
vybírat ze sítě mechanickým keserem (vyloví najednou až metrák ryb) 
a dávat na třídičku, kde se takzvaně brakuje – třídí se podle druhu, 
velikosti a dalších kritérií.
Například první se vybírá ryba citlivá na pokles kyslíku jako je třeba can-
dát. Nakonec je ryba odvezena do sádek, kde čeká až poputuje na váš stůl.
(poznámka: Rybáři správně hovoří o rybě v jednotném čísle.)

Vánoční stroMky a kaPřI „oD nás“

Všem zákazníkům, přátelům lesa a přírody přejeme veselé vánoční 
svátky a šťastný nový rok. 
Lesu zdar i v roce 2015!
zaměstnanci Školního lesního podniku v kostelci nad č. lesy.
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kam na lyže? na Monínec!

konec front u pokladen se jmenuje „e-skipas“
Nakoupit můžete přes internet a přeskočit tak 
frontu u pokladny. Stačí u sebe mít čipovou 
kartu, která je zároveň zážitkovou kartou Tou-
lava a získáte ji přímo na Monínci nebo ve 
všech infocentrech kraje Toulava. A dobít mů-
žete na eskipas.moninec.cz. 

ubytovací balíčky
Monínec nabízí více druhů pobytových ba-
líčků od luxusního ubytování přes lyžování 
zdarma k ubytování od neděle do středy, 
nebo slevu na lyžování rostoucí s počtem 
nocí strávených v hotelu. Při ubytování na 
6 nocí už lyžujete úplně zdarma. Při uby-
tování na 3 noci v období od 25. 12. do  
30. 12. 2014 získáte slevu na superdenní 
skipas 75 %, tento balíček najdete na strán-
kách www.moninec.cz pod názvem „Mezi 
svátky“. 

silvestr 2014
Prodloužení možnosti objednávky balíčku až 
do 15. 12. 2014! Užijte si Silvestra na Monínci 

se vším všudy. Pobyt od 30. 12. 2014 do 3. 1. 
2015 zahrnuje:
■ 4x noc v hotelu Monínec***
■ 4x superdenní skipas
■ 4x vstup do wellness
■ Večerní program s Indiana Jonesem
■ Silvestrovský bufet

Večerní program nabídne zábavu pro děti 
i dospělé. Chybět nesmí střelba foukačkou na 
cíl, karetní hry a mnoho další zábavy. Fungovat 
bude i dětský koutek s hlídáním dětí a tak si ro-
diče nemusí dělat starost o své ratolesti. Na nej-
lepší sportovce a karbaníky čekají věcné výhry. 
A k tomu všemu ještě ušetříte 1 798 Kč! Cena 
balíčku je 6 090 Kč za osobu.

kam to máte v zimě 
na lyže nejblíže? na 
Monínec! letos se určitě 
nudit nebudete. vyroste 

zde například nová zábavná dráha zvaná 
funline - terénní vlny, klopené zatáčky 
a průjezdové tunely. jde o bezpečnou 
trať, na které se zabaví celá rodina.

Potřebujete opravit vůz 
a nechcete čekat?!

Autoservis STUDENTAUTO v Louňovicích patří k mo-
derním servisům, které svým klientům poskytují profesionál-
ní péči. Nyní můžete využít nové webové stránky, díky nimž 
si lze on-line objednat opravu či pravidelný servis vozu. Stačí 
zvolit typ auta, vámi požadovaný termín a popřípadě i typ zá-
vady či požadované služby. Zadávání informací je jednodu-
ché! My vám zpětně potvrdíme termín opravy. 

Díky této službě můžeme provést opravu v co nejkratším mož-
ném čase. Přijedete, počkáte u kávy v naší příjemné recepci s Wi
-Fi připojením a za chvíli můžete se svým vozem odjet. Vyhnete se 
riziku, že naši mechanici budou pracovat na jiných zakázkách a vy 
budete muset u nás svůj vůz nechat nebo přijet jindy. 

Děkujeme za důvěru a do nového roku přejeme, co nejméně 
nehod a karambolů nejen na silnici!
sTudenTauTo, Obecní 383, Louňovice 
(vedle zahradnictví Alfík), tel.: 737 885 666, tel./fax: 323 603 353
email: servis@studentauto.cz, www.studentauto.cz

oBcHoD s neMoVItostMI 
– prodej i pronájem na přelomu roku

předně mi dovolte Vám poděkovat za pří-
zeň v roce 2014, díky našemu skvělému ser-
visu a férovému jednání máme v oblasti trhu 
s nemovitostmi mnoho spokojených klientů.

„Když se ohlédnu za minulým rokem, trh s ne-
movitostmi se oživil“, říká realitní makléř Ing. Filip 
Kovařík. „K tomu přispívají i rekordně nízké úrokové 
sazby hypoték a celkové oživení ekonomiky. Ceny 
nemovitostí zůstávají letos na relativně stejné úrovni.“

„Dalším trendem, který jsme zaznamenali ze 
statistik největší RK v tuzemsku - RE/MAX, 
velmi vzrostl zájem klientů o nájmy jak bytů, tak 
i domů“, dodává dále Filip Kovařík. „tento zájem 
dle makroekonomických ukazatelů avizuje zvý-
šení zájmu o koupi nemovitostí v příštích letech.“

z toho se dá usuzovat, že ceny nemovitostí 
by v příštím roce mohly růst.

nový občanský zákoník, který má za sebou 
rok platnosti, čeká na další novelizace. Zejména 
v souvislosti s vlastnictvím bytů a spoluvlastnic-
tvím nemovitostí. Z tohoto pohledu pro nás, jako 
RK nebyl uplynulý rok jednoduchý. Naši makléři 
prošli mnoha školeními a dá se říci, že jsme si na 
nový Občanský zákoník již zvykli.

naši makléři se neustále vzdělávají a nadále 
budou vzdělávat, aby Vám mohli poskytnout 
nadstandardní a kvalitní služby na velmi vyso-
ké úrovni.

Nyní mi dovolte za tým RE/MAX VIP Říčany 
popřát Vám klidné svátky Vánoční a v roce 2015 
klid, pohodu, zdraví a úspěchy.

pokud budete řešit cokoliv ohledně Vašich 
nemovitostí, neváhejte se na nás obrátit. Bude-
me tu pro Vás i v noVÉM roce!

Ing. Filip Kovařík
T: 606 815 838, E: filip.kovarik@re-max.cz
www.re-max.cz/FilipKovarik

PF 2015

727 800 260
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PF 2015
Už ladovskou vesničkou, jedou saně s rolničkou,

napříč krajem zní ten hlas, blíží se k vám čile MAS!

Přání máme společné: Ať se daří ve všem všady, 

každému kdo statečně, přidá svůj díl dohromady.

 

Naše díky, vřelá přání, posíláme nyní k vám,

po vánočním rozjímání, nápady své sdělte nám.

Aby dílo celé kvetlo, rozsvěcujem všude světlo,

vinšujeme ZLOMTE VAZ, vždy je s vámi VAŠE MAS!

A5.indd   3 11/13/14   3:41 PM

rodina mi dává kořeny a křídla
Téma „Modlitby za domov“, 

kterou MAS Říčansko organizačně 
a projektově zaštítila. Celorepub-
likový kulturně-duchovní festival, 
slavnost s přímým přenosem ČT2 
a konference v Arcibiskupském pa-
láci na Pražském hradě. Třídenní 

akce pro několik tisíc lidí byla po-
řádána Ekumenickou radou církví 
ČR a Národní sítí MAS v ČR. Pro-
dukčně se podíleli: Agentura Na Pe-
rutích, Česká televize a HOPE TV.

Autor fotografií: Renata Králová  
a MAS Říčansko

Značku výrobkům uděluje 
nezávislá certifikační komise 
po splnění přísných kritérií. 
Dne jedenáctého listopadu 
tato komise rozhodla o udělení 

nových šesti certifikací pro ná-
sledující výrobce: • Psárská pekárna Laguna 
– Škvarková placka Laguna • Statek Svojetice 
– Lipový květ ze Svojetic • Zuzana Kudličko-
vá – Šperky z ateliéru Kudlička • Lenka Izsák 
– Retro šaty z ateliéru ve Svojeticích • Elena 
Velhartická – Tradiční doplňky do domácnosti 
• Bonavita – Cereální snídaně Dobrá vláknina
Výrobcům moc gratulujeme!

Více informací ve článku na straně 8

regionální značka 
Zápraží originální 
produkt se rozšířila 
o dalších 6 výrobců

Modletice hostily středočeské Masky
Seminář pro místní akční skupiny 

Středočeského kraje pořádala v Modletickém 
zámku pro Národní síť MAS v České republice 
domácí MAS Říčansko. Vedle výhledů do 
nových operačních programů Evropské unie 
se prezentovaly programy krajského úřadu 
Středočeského kraje a program spolupráce 
s Prahou (tzv. ITI – integrované teritoriální 
investice). 

Jsme rádi, že v letošním roce bylo Říčansko 
u všeho důležitého, co může našemu regionu 
prospět.

Princ Egyptský, divadlo festivalu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Moderátoři přímého přenosu ČT Hana Ulrychová a Javory, hlavní koncert festivalu Přímý přenos ČT, Spirituál Kvintet a Musica Bohemica

Konference – tým MAS Říčansko Konference na arcibiskupství

Pavlína Filková
ředitelka MAS
Mobil: 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

Ludmila Třeštíková
koordinátorka MAS
Mobil: 774 780 039
E-mail: koordinator@ricansko.eu

Aleš Rudl
projektový manažer MAS
Mobil: 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu Těší se na vás: jelena jovišič, Mukařov, tel.: 728 768 413, e-mail: jessica.jelena@seznam.cz. 

chcete mít o Vánocích krásné nehty? Dopřejte si péči špičkové kos-
metiky Jessica, která nehty a okolní kůžičku vyživí a ochrání. Dokáži po-
stupně vyléčit zeslabené, roztřepené nebo i vroubkované nehty. Na závěr 
kúry si můžete vybrat lak podle svého vkusu. Vysoká kvalita zaručuje, že 
lak vydrží dlouho nepoškozen a navíc ho zafixuji speciální přípravkem. 
Nebo si dopřejte Jessica GELeration, což je potažení nehtů přírodním 
gelem. Nehty vám vydrží krásné nejméně tři týdny.

Vaše nohy běhaly celý rok! dopřejte jim nyní odpočinek. K ošetření 
chodidel, nehtů i kutikuly (jemná kůžička kolem lůžka nehtu) používám 
profesionální kosmetiku Jessica Spa, jejíž přípravky obsahují například 
mořskou sůl, esenciální oleje, pšeničné otruby, vitamín E nebo Aloe Vera. 
Ačkoliv k úpravě ztvrdlé kůže používám skalpel, je ošetření nebolestivé, 
bezpečné, jemné a velmi příjemné. 

■ Nejdůležitější je pro mě zdraví nehtů, preciznost a dokonalá čistota.
■ Před každou procedurou nejdříve provedu analýzu kůže a nehtů a pak 
doporučím potřebnou péči. 

vykročte do nového roku 
s krÁsnýMi noŽkaMi
Milé klientky, udělejte si před Vánocemi chvilku času na sebe 
a nechte se hýčkat. ráda vám provedu profesionální pedikúru 
i manikúru a přizpůsobím se vašim časovým požadavkům. 
Pracuji i o víkendech. Zavolejte a domluvíme se.

Vánoční překVapení…
Věnujte svým blízkým dárkový poukaz. Vybrat si můžete poukaz na 
manikúru 250 Kč, pedikúru od 400 Kč nebo poukaz na 1000 Kč pro 
libovolnou kombinaci. Termín ošetření si lze vybrat kdykoliv.

Děti čeká dobrodružné pátrání po Mikulá-
šovi a andělovi, které budou narušovat ne-
zbední čertíci. Těšit se můžete na zajímavý 
program a samozřejmě dárečky. S dětmi 
můžete přijít kdykoliv mezi 15:30 a 18:30 
hod. Cena 100 Kč zahrnuje program pro 
děti i mikulášský balíček s nadílkou. 
Pokud se chcete mikulášské Na Fialce 
zúčastnit i vy, napište dopis Mikulášovi 
v předpřipravené příloze, kterou nalez-
nete www.nafilace.cz/mikulas. Vyplněné 
naskenované dopisy zasílejte na adresu 
recepce@nafialce.cz, nebo vyplňte přímo 
u nás na recepci. Přihlášení a zaplacení 
poplatku je nutné do 4. 12. 2014!

napínavá cesta za Mikulášem!
v Říčanech na Fialce od 15.30 hod.
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inTerneToVÝ oBchod dřeVo 
pro dŮM 
■ V pohodlí domova si můžete vybrat z široké 
nabídky našeho internetového obchodu a my 
vám zahradní domek, box na dřevo nebo tera-
su do 14 dní dovezeme a po dohodě i smontu-
jeme. Zboží dopravíme na jakékoliv místo po 
celé ČR.
■ Všechny naše výrobky jsou vyrobeny z kva-
litního, dobře vysušeného dřeva, které poctivě, 
řemeslně zpracováváme. K povrchové úpravě 
používáme prostředky na přírodní bázi. Posky-
tujeme dvouletou záruku. 
■ Jsme přímí výrobci, a díky tomu vám může-
me nabídnout výhodné ceny.
■ Naši zákazníci jistě ocení i to, že jsme varia-
bilní a dokážeme se přizpůsobit každému přání. 

Rok se s rokem sešel a už je tu 
opět prosinec. Zahrady máme ukli-
zené a zazimované. Překontrolujeme 
ochranu před mrazem a případně 
rostliny ještě dosypeme zemí a za-
kryjeme chvojím. U nás v zahrad-
nictví již máme také vše zazimováno 
a připraveno na prodej vánočních 
stromků. Letos máme v nabídce řeza-
né jedle a smrčky různých velikostí. 
Nabídneme vám i korejské jedličky 
v květináči, které si z jara můžete 
vysadit do volné půdy na vašich za-
hrádkách.

přijďTe si pro ryBu
Ke Štědrému dni neodmyslitelně 
patří vánoční ryba. Od prosince bere-
me objednávky na vykuchání. Letos 
bude k dostání pstruh, kapr, amur 
a v omezeném množství i candát, šti-
ka či jeseter.

adVenTní Věnce
Přijďte si k nám také pro adventní vě-
nec, svícen nebo domovní znamení, 
které ozdobí vaše domovy a navodí 
pravou vánoční atmosféru.

Přejeme vám klidné prožití vánoč-
ních svátků a šťastný nový rok 2015. 
Na jaře se na vás opět těšíme při ná-
kupu zeleninové sadby, letniček a po-
střiků proti přezimujícím škůdcům.

Vaši zahradníci

Přijďte si pro kapra, 
pstruha či štiku

zahradnictví alfík, Louňovice (na první hrázi). 
otevírací doba: po-so 9.00 až 17.00, ne 9.00 až 12.00 hod. 
Tel.: 606 494 939, 723 516 513.

Počítejte s námi i v roce 2015

Internetový obchod www.drevoprodum.cz 
Kontaktní telefon: 606 076 736.

Mnoho čtenářů Zápraží se stalo 
našimi dobrými zákazníky – 
děkujeme za důvěru a doufáme, 
že vám naše výrobky budou dobře 
a dlouho sloužit.
Šťastný nový rok přeje kolektiv 
společnosti Dřevěné konstrukce s.r.o. 
a jeho obchodu DŘEVO PRO DŮM

internetové stránky jsou velmi přehledně 
rozděleny do kategorií: 
■ Zastřešení teras, pergoly a altány; 
■ Stání pro auta - carporty; 
■ Dřevěné domky a chaty; 
■ Boxy na dřevo.

koMInIctVí PecHLát děkuje za vaši důvěru
„Topná sezóna je v pl-

ném proudu a my jsme 
připraveni pomoci při ja-
kýchkoliv problémech,“ 
říká jednatel firmy Mi-
chal Pechlát. „Využít 

můžete naši speciální telefonní linku 
323 603 444, na které se lze objednávat v pra-
covní dny od 7 do 17 hod. Vaše objednávka 
bude zaregistrována a vy dostanete přesnou in-
formaci, v jaký den a v kolik hodin k vám náš 
kominík dorazí.“

VenkoVní nerezoVÉ koMíny
Obliba nerezových venkovních komínů stále 
roste. Jejich obrovská výhoda je v tom, že se 
mohou sestavovat i v zimních měsících a prá-
ce je za jeden den hotová. Pokud se nyní roz-
myslíte, že chcete již tuto zimu topit v kam-
nech, žádný problém! Ráno přijedeme a už 
večer můžete topit. Vybouráme potřebné zdi-
vo, sestavíme a připevníme komín, opravíme 
zdivo a nainstalujeme kamna. Jde o „čistou 
práci“ a klienti se nemusejí obávat nepořádku. 
Večerní kávu si již mohou vychutnat u nových 
rozehřátých kamen. Lehké, odizolované, do-
konale konstrukčně propracované, nerezové 

komíny jsou navíc velice elegantní a můžete 
je použít prakticky kdekoliv. Nabízíme i různé 
povrchové úpravy.

pozor! naŠe doMy neMají dosTa-
Tek Vzduchu
Kominictví Pechlát vám vždy přinášelo nové 
trendy a poznatky z našeho oboru. Nyní bych 
chtěl upozornit na velmi nebezpečný jev – 
a sice, že v našich domech není kvůli stále 
dokonalejší izolaci oken a fasád dostatek vzdu-
chu. Pokud topíte v kamnech, krbu či máte ply-
nový kotel, může to znamenat velký problém, 
protože aby jakákoliv kamna dobře „táhla“ 
a byla výkonná, potřebují dostatek vzduchu. 

Pokud máte pocit, že vaše kamna nefungují 
dobře, obraťte se na nás. Speciálním měřením 
zjistíme proudění vzduchu a navrhneme řešení. 

Kominictví Pechlát, s. r. o. 
Široká 214, Říčany 
tel.: 323 603 444
e-mail: info@pechlat.cz, www.pechlat.cz

Veselé Vánoce 
a šťasTný noVý RoK 2015 
VšeM záKazníKůM Přeje

KoMinicTVí PecHláT

2
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3. prosinec
■ uhříněves – přijďte se vánočně naladit 
a vyrobit krásné a originální dárečky. Mokrým 
i suchým plstěním si vyrobíme plstěná mýdla, 
korále či pouzdra na mobil. tvořit budeme 
v keramické dílně ddM, uhříněves, v by-
tovkách 803. poplatek 100kč/dospělí, 50kč/
dítě. bližší informace a rezervace na bursiko-
va@dumum.cz, tel.: 777 721 743.
5. prosinec
■ kolovraty – klub u boudů zve od 17 
hod. na  Mikulášskou, pořádá rc Macek.
■ Mukařov – sokolovna od 16 hod. Miku-
lášská nadílka. připraven bohatý program, 
dílničky pro děti. pořádá Mc Mukařov-sko.
■ Zvánovice – rozsvícení vánočního stro-
mu a betlému s Mikulášskou nadílkou, od 
16 hodin na růžovém náměstí. vystoupí 
pěvecký sbor chorus angelicus a malé vy-
stoupení připravují i děti ze školky. v betlé-
mu se zase objeví nová postavička. 
7. prosinec
■ říčany –  nedělní pochod s líbou, 
trasa: Mnichovice – klokočná – Říčany, 
16 km. odjezd vlakem: Říčany 8.34 hod. 
přihlášky na tel: 723 513 431 nebo email: 
libuse.rohoskova@centrum.cz. další infor-
mace: www.kct-ricany.cz.
8. prosinec
■ říčany Pacov – nová rodinná zŠ nemo 
zve na den otevřených dveří od 16 do 18 
hod. další „den“ se uskuteční 10. 12. adre-
sa: nad bahnivkou 140.
■ kolovraty – klub u boudů od 19.30 hod. 
pořádá skotský večer – cestopisný večer 
s ochutnávkou whisky.
■ uhříněves – linoryt patří ke grafic-
kým technikám tisku z výšky. vytvoříme 
si rytinu s vánoční tématikou, kterou pou-
žijeme k výrobě vánočních pohledů, přání 
a dárkových jmenovek. dílna se koná od 9 
do 12 hod. v ateliéru ddM. 
■ Hrusice – vánoční koncert v sokolovně 
od 19 hodin, stolová úprava s občerst-
vením. Účinkují: simona bursová-zpěv, 
Marcela rezková-klavír, Felix slováček ml. 
– saxofon, zpěv, jiří zoniga-kytara, zpěv.
14. prosinec
■ kunice – hotel zámek berchtold zve na 
tradiční divadelní představení Živý betlém, 
příběh zrození malého ježíška.
18. prosinec
■ Dobřejovice – zŠ parentes zve na den 
otevřených dveří v 17 hod. v budově zá-
mečku dobřejovice. zápis do první třídy se 
uskuteční 20.1.2015 od 14 hod.
■ Mnichovice – vánoční setkání u betlé-
ma na nádvoří MěÚ od 15 hod. program: 
vystoupení dětí z MŠ a zŠ Mnichovice, 
flašinetář, tradiční ochutnávka vánočních 
specialit, jitrnice, jelítka, domácí tlačenka, 
svařené víno, medovina.
19. prosinec
■ kolovraty – vánoční koncert coro pic-
colo. podrobnosti naleznete na www.klu-
buboudu.cz.
21. prosinec
■ Hrusice – vánoční vystoupení hrusic-
kého folklorního souboru „MikeŠ“ s hosty, 
sokolovna v hrusicích, začátek v 16 hodin, 
občerstvení.

27. prosinec
■ uhříněves – divadlo u22 v 18 hod. 
koncert: ČeskÁ MŠe vÁnoČnÍ – 
jan jakub ryba. vstupenky v prodeji na 
podkladně divadla u22
11. leden
■ ondřejov – skc zve v neděli na akci 
– step aerobik a body Form s olgou 
Šípkovou, mistryní světa ve sportovním ae-
robiku. 8,30 hod: prezence, 9,00 hod: step 
aerobik, 10,15 hod: body Form. 
15. leden
■ ondřejov – skc zve na čtvrtek, kdy 
bude od 13 do 18 hod probíhat seminář 
k občanskému zákoníku a soukromému 
právu v rámci regionálnímu programu 
celoživotního vzdělávání financovaného 
z evropského fondu a státního rozpočtu 
Čr. nezbytná je přihláška předem. For-
mulář naleznete na www.obecondrejov.cz/
skcentrum. 

jazzové Vánoce v říčanech 
16. prosinec
dramaturgie městského kulturního středis-
ka „u labutě“ připravila v rámci svých pra-
videlných jazzových večerů opravdovou 
hudební lahůdku, a to nejen pro vyznavače 
tohoto žánru. na jevišti se představí dva 
výjimečné soubory. tím prvním je zuzana 
stirská a výběr sboru Fine Gospel time, 
představitel vokální tvorby a tím druhým 
senior dixieland praha, přední a výjimeč-
ný český zástupce jazzu tradičního, spíše 
tedy instrumentálního. 
první část koncertu obstará právě tento 
dixieland, hrající v neworleánském stylu, 
navíc s repertoárem upraveným pro před-
vánoční čas. Mezi muzikanty budou na-
mátkou vynikající jazzový bubeník ladislav 
klíma, výborný klarinetista jiří Čihák, hlav-
ně pak kapelník, velezkušený trumpetista 
a zpěvák petr hasman. 
„Gospel songs“ jsou podle encyklopedie 
duchovní písně severoamerických čer-
nochů na texty nového zákona, byly a jsou 
zpívány v křesťanských kostelích. sólové-
ho zpěváka doplňuje početný sbor. celý 
soubor vznikl z úsilí zuzany stirské, jinak 
skvěle disponované zpěvačky, a vznikla 
tak na české hudební scéně novinka, která 
doposud nemá konkurenci. repertoár bu-
de zaručeně ve vánočním duchu, zpestře-
ný i o některé skladby domácí provenience. 

Divadlo u22
adventní koncert skupiny nezmaři
14. prosince v 17 hodin
skupina nezMaŘi je charakteristická ví-
cehlasým vokálem s doprovodem akustic-
kých nástrojů. její repertoár tvoří převážně 
vlastní písně ale i světová folková klasika. 
každoročně odehrají přes sto koncertních 
vystoupení po celé Čr a slovensku. Mají 
stálé publikum ve všech větších městech 
republiky. za léta aktivního koncertová-
ní posbírali všechna ocenění, která se 
v tomto žánru udělují. kromě plzeňských 
port jsou také držiteli dvou zlatých klíčů. 
tato prestižní cena se uděluje pro nejlep-
ší skupinu roku v kategorii Folk&country. 
na svém kontě mají 13 samostatných cd 
a dvd nezmaři 30 let. 

kalendář akcí

14. 12. 
– kostelec nad Černými lesy
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

Kurzy i v Kostelci n. ČL a Ondřejově

Kozlí nadílka
7. prosince 2014 • 9:00–18:00
pivovar Velké Popovice

 9:00–12:00  Přihlašování vánoček
 12:00–15:30  Hodnocení vánoček návštěvníky
 15:00 Vánoční koledy v podání ZUŠ
 16:00  Vyhlášení nejlepších vánoček
Dále vyrobíme Velkopopovický betlém a představíme  
novou zimní kolekci v Kozlím obchůdku.

Najděte si během zpestřené prohlídky pivovaru svůj vánoční dárek!
– prohlídky v časy:  12:00, 13:00, 14:00 a 15:00

 Zapojte se do soutěže o nejlepší vánočku Velkopopovicka.  
Každý bude odměněn!

Více info na: www.pivovar.kozel.cz

Ivan Mládek a jeho 
„Bio trio“ v ondřejově
věnujte vstupenky jako originální vánoční dárek

kdy: 7. února 2015
sportovně kulturní centrum v ondřejově (choceradská 62, 
www.obecondrejov.cz/skcentrum, tel.: 775 564 064, 
skcvondrejove@seznam.cz)

Improvizovaný hudební pořad Bio Tria Ivana Mládka je postaven pře-
devším na interpretaci známých písniček Banjo Bandu a u nás méně zná-
mých amerických swingových evergreenů. Významnou a nedílnou sou-
částí vystoupení jsou také komická čísla známých komiků Ivana Mládka, 
Lenky Plačkové, Kalamity Jane a Jana Mrázka. Předprodej vstupenek 
zahajuje již 1. 12. 2014 na recepci SKC v 1. patře v pondělí - čtvrtek od 
16 do 19 hod. Cena vstupenek 250 Kč, pro důchodce a děti do 15ti let 220 
Kč (vstupenky jsou číslované).

Štěstí, zdraví a pohodu v novém roce 2015

U nás nakoupíte 
hezké dárky na Vánoce.

Veselé Vánoce a mnoho úspěchů 
v roce 2015 přeje Říčanská ODS

PF_ODS2015_KUR_INZ_P2.indd   1 20.11.14   10:02

PaVILon říčany
– oteVřeno I na jeŽíška
přejeme všem krásné vánoce, a protože vás máme rádi, budeme mít 
přes svátky otevřeno každý den – i ten Štědrý, a to do 15 hod. hned 
další den už bude otvírací doba běžná a v tyto výjimečné dny pro vás 
chystáme výjimečný jídelní lístek – sledujte naše webové stránky.
rádi vás uvidíme i na silvestra. připravujeme příjemnou, klidnou oslavu 
s živou hudbou, tancem a slavnostním menu. pokud máte zájem oslavit 
příchod nového roku s námi, zarezervujte se místo.

kontakt: 
PaVILon říčany, BeZručoVa 222/68
tel.: +420 323 631 073
e-mail: recePce@PaVILonrIcany.cZ
www.PaVILonrIcany.cZ
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Život v kraji 

co VáM MŮŽeMe sLíBiT?!
■ Že i v roce 2015 vám budeme nabízet ty nejlepší ceny a široký sorti-
ment.
■ Pohodový a vstřícný přístup ke každému zákazníkovi a možnost si 
sjednat schůzku i mimo otevírací hodiny.
■ Je samozřejmostí, že si u nás vybere jak běžný spotřebitel, tak i ten 
nejnáročnější zákazník.
■ PK-Podlahy nabízejí zákazníkům službu „HLÍDACÍ PES“ – spočívá 
v tom, že si u nás zadáte na tel.: 604 94 11 23, nebo na emailu: pk-podla-
hy@seznam.cz nezávaznou poptávku. My vás pak budeme zdarma infor-
movat o pohybu ceny a možnostech nákupu  za tu nejlepší možnou cenu. 

Šťastné vykročení do nového 
roku po dobré podlaze přeje 
kolektiv Pk Podlahy říčany
slíbili jste si, že v novém roce 2015 určitě dokončíte stavbu 
domu nebo rekonstrukci bytu? v tom případě neváhejte 
a zavítejte do největší regionální prodejny podlah a dveří 
- pk podlahy Říčany. těšíme se na vaši návštěvu a na 
leden jsme pro vás připravili tyto akce:
DřeVěnÉ PoDLaHy oD 569 kč/m2 vč. DPH
VInyLoVÉ PoDLaHy oD 349 kč/m2 vč. DPH

Vzorkovou prodejnu společnosti pk podlahy najdete na 
černokostelecká 1623/14, říčany (ve výškové budově bývalého interiéru 
vedle Billy), otevřeno po-pá 9.00 - 18.00 hod. 
(po dohodě dle vaší potřeby), tel.: 604 941 123, 731 685 693 
e-mail: pk-podlahy@seznam.cz, www.noveinteriery.cz.

Vinylové podlahy si pro své skvělé vlastnosti oblíbily rodiny s malými dětmi.

novinka - půjčíme vám 
i mikrobus

Potřebujete odvézt objemný 
náklad, stěhujete se, či jste si za-
koupili nový nábytek? Potřebu-
jete ve firmě náhradní vozidlo? 
Nebo plánujete zimní dovolenou 
a řešíte, jak se s celou rodinou nebo přáteli dostanete na hory? S důvěrou se 
obraťte na naši půjčovnu dodávek – MOBILITY RENT Uhříněves, která 
nově nabízí i devítimístný MIKROBUS Ford Tourneo Custom. Ve výbavě 
Titanium si užijete maximální komfort. A pokud nechcete sami řídit, může-
me vám navíc s autem poskytnout i našeho řidiče.

Objednávejte na 774 444 308 nebo přímo na stránce www.MOBILITY RENT.cz

Mytí a čištění vozidel MoBiLiTy cLean
Nově poskytujeme služby ručního mytí a čištění vozidel. Využíváme 
technologii horké páry, která přináší výborné výsledky především při 
čištění interiéru - kromě vyčištění povrch i dezinfikuje a materiál nepro-
máčí. Můžeme vám vozidlo vyčistit, zatímco budete mít půjčenou naši 
dodávku. Nebo si pro auto k vám přijedeme a zase ho vrátíme.
■ Ceny za čištění interiéru nebo exteriéru od 400 Kč vč. DPH
■ Zvýhodněné podmínky pro firemní zákazníky nebo při zapůjčení dodávky.
■ Objednávejte na 774 444 308, podrobné informace naleznete na www.
MOBILITY CLEAN.cz

služby půjčovny a mytí vozidel posky-
tuje společnost az MoBiLiTy s.r.o.

nová základní škola v říčanech

Základní škola Nemo je malá škola pro 1-5 roč-
ník s rodinnou atmosférou. Součástí vzdělávacího 
programu je rozšířená výuka angličtiny a konzulta-
ce s rodilým mluvčím. V prvním školním roce bude 
výuka realizována v prvním patře budovy součas-
né MŠ Nemo v samostatné učebně. V navazují-
cích prostorách bude umístěna jídelna a družina. 
V dalších letech bude postupně otevřeno všech 5 
tříd. Budova tento rozvoj umožňuje. Jako tělocvič-
na bude sloužit přilehlá tenisová hala a venkovní 
hřiště v Pacově. Škola se může pyšnit moderním 
vybavením (interaktivní tabule, pc, elektronické 
výukové programy, didaktické pomůcky). 

co MŮŽeMe naBídnouT:
■ Dětem se bude věnovat kvalifikovaný peda-
gog s praxí a znalostí angličtiny.

■ Rodinná atmosféra – ve škole, kde nikdo není 
anonymní, lze snáze odhalit sociálně-patologic-
ké jevy a věnovat se velmi důkladně prevenci 
jejich vzniku. 

■ Individuální přístup – Díky nízkému po-
čtu žáků ve třídě můžeme každému z nich 
věnovat náležitou pozornost, poskytnout mu 
pomoc při řešení problémů a podpořit ho při 
rozvíjení jeho jedinečných schopností. Chce-
me vztah učitele a žáka budovat na vzájemné 
důvěře a spolupráci, kde učitel působí jako 
průvodce a pomocník a žák přijímá odpověd-
nost za své vzdělávání.

■ Program Začít spolu (Step By Step) je 
úspěšně využíván na základních školách 
v ČR od roku 1996. Jedná se o pojetí výuky, 
kde žáci své poznatky prakticky využívají při 
skupinové práci v tzv. centrech aktivit. Žáci 
získávají důležité návyky při organizaci prá-
ce ve skupině a rozvíjejí se u nich klíčové 
kompetence.

■ Výuka anglického jazyka od 1. ročníku – 
využívání metodiky Wattsenglish, hodiny 
s rodilým mluvčím. Počáteční úroveň přizpů-

sobujeme úrovni znalostí a komunikačních 
dovedností žáků ve třídě. Předchozí zkušenost 
s anglickým jazykem není podmínkou pro při-
jetí do 1. ročníku.

■ Součástí vzdělávání bude i pravidelné testo-
vání znalostí žáků - spolupráce se SCIO, aby 
byla zajištěna dobrá návaznost na gymnázia 
a 2. stupeň ZŠ.

■ Ranní družina bude fungovat od 7 hod., 
odpolední po vyučování do 17 hod. Kroužky 
umělecké, praktické i sportovní. Využíváme 
sousedství tenisového klubu k nabídce výuky 
tenisu s profesionálním trenérem. Dovoz obědů 
ze ZŠ Bezručova, možnost dopoledních a od-
poledních svačin. 

■ Příznivé školné 8 000 Kč měsíčně, splatné ve 
dvou splátkách. Tj. 80 000 Kč za jeden školní 
rok. Sleva 50% pro dítě navštěvující mateřskou 
školu NEMO.  

základní škola neMo v říčanech
nad Bahnivkou 140, tel.: 777 727 334
e-mail:info@skolanemo.cz
www.skolanemo.cz.

od září 2015 začne 
v Říčanech fungovat 
nová rodinná škola 
s výukou angličtiny zŠ 
nemo, která navazuje 
na dlouholetou tradici 

stejnojmenné mateřské školy. všechny 
informace získáte na dnech otevřených 
dveří 8. a 10. prosince od 16 do 18 hod.

Vánoční vínečko z pohodičky
Vinotéku Pohodičku mnohým z vás nemusíme představovat. Obchod s výjí-
mečným vínem i příjemnou obsluhou najdete v Louňovicích na hlavní silnici 
mezi Mukařovem a Vyžlovkou. Koupit zde můžete špičková stáčená i lahvo-
vá vína a také nejrůznější delikatesy, které obohatí štědrovečerní tabuli. 
Ve vinotéce Pohodička seženete originální vánoční dárky, které udělají všem 
radost. „Ráda vám připravím dárkové balíčky z těch nejlepších dobrot a sa-
mozřejmě z vítečných vín, které pro vás osobně vybírám na Moravě,“ říká 
majitelka Zuzka Vávrová.
nenechTe si ujíT:
■ Široký výběr ledových i slámových víneček.
■ Fortifikovaná neboli dolihovaná sladká vínečka.
■ Hroznové želé, olej i mošt.
■ Višňové a černorybízové víno.
■ Sýry, klobásky, paštiky - např. kachní. Vše od českých malovýrobců.

Pohodička má dárky pro všechny zákazníky a nejen na Vánoce!
Věrnostní program pokračuje - zákazníci mohou po celý rok sbírat razítka 

a za deset razítek dostanou zdarma 1 litr vína! Na 
konci roku budou věrnostní kartičky slosovány 
a výherce získá poukaz v hodnotě 1000 Kč na 
zboží v Pohodičce.
Všem svým věrným zákazníkům přeji pohodo-
vé sváteční dny a těm, kteří u nás ještě neby-
li, vzkazuji - přijďte se přesvědčit, že u nás je 
opravdu POHODIČKA a v mém víně je ukryta 
pravá moravská veselost:-)

kontakt: kutnohorská 98, Louňovice, otevřeno: 
po-čt 13-20 hod.,pa 10-20 hod., so 10-18 hod.
ne 10-17 hod., tel.: 776 669 961
více na www.vinoteka-pohodicka.cz

přeMÝŠLíTe, co darujeTe sVÝM 
BLízkÝM k VánocŮM? 
Metoda Metabolic Balance je skvělým dárkem 
pro všechny, kteří chtějí nejen zhubnout, ale 
i trvale zlepšit celkový zdravotní stav a kondi-
ci. Metabolic Balance upravuje látkovou výmě-
nu a srovnává metabolické a chemické procesy 
v těle. Tím dochází nejen k úpravě nadváhy, 
ale i k výraznému zlepšení zdravotních obtíží 
(lymfatické otoky, alergie, krevní cukr - glyké-
mie, vysoký tlak, cholesterol, kožní problémy, 
problémy spojené s klimakteriem, migréna, 
zažívací obtíže). Pokud darujete Metabolic 
Balance – darujete sebevědomí a zdraví. „Při-
pravili jsme pro vás krásně zabalené dárkové 
poukazy, které vaše blízké určitě potěší,“ vy-

světluje Magdalena Mikulandová. „Sami se 
můžete rozhodnout, kdy s metodou začnete 
a objednáte se na první schůzku, na které spo-
lečně vyplníme vstupní informace potřebné pro 
vytvoření individuálního programu. Všechny 
vaše otázky a problémy budeme řešit na pravi-
delných konzultačních schůzkách a navíc vám 
budeme k dispozici i na telefonu. Rozhodně to 
není o tom, že dostanete jen vytištěný jídelní-
ček a pár „dobrých rad“. Metabolic Balance je 
vhodný i pro muže a také pro jedince, kteří po-
třebují „nabrat“ a získat energii.“

unikátní metoda Metabolic Balance byla 
vyvinuta na základě vědeckých výzkumů 
a poznatků lékařů, dietologů a odborníků 
na potraviny. Každému jedinci je na základě 
zadaných osobních informací a laboratorního 
rozboru krevního obrazu vytvořen individuál-
ní jídelníček. Podle složení krve jsou do toho-
to plánu vybrány potraviny, které tělu dodají 
látky potřebné k nastartování správného meta-
bolismu. 

k vánocům darujte sebevědomí,
spokojenost a zdraví

kde nás najdete: 
husova 6, říčany, tel.: 725 742 019. 
Více informací na www.studioprozeny.cz.

Magdalena Mikulandová je majitelkou úspěš-
ného Studia pro ženy, kde pečuje o ženy všech 
věkových kategorií. Poskytuje odborné  a spe-
cializované služby v porodnictví a gynekologii, 
a také dietologii. Paní Magdalena byla jednou 
z prvních poradců, kteří se metodou Metabolic 
Balance začali v České republice zabývat.

Milí čtenáři, užijte si vánoce bez stresu 
a obav z toho, že přiberete. vychutnejte 
si cukroví i štědrovečerní večeři a váhu 
můžete začít řešit až v novém roce. 
s pomocí metody Metabolic balance to 
určitě zvládnete. 

Metodu Metabolic Balance pod vedením paní Miku-
landové absolvovala i Tereza Kostková. Víte že, tuto 
metodu si oblíla i Lucie Bílá.
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PraVá česká ZaBIjačka 
aneb co si uvaříme, to si sníme

Na celou akci bude dohlížet pan 
Pavel Maňák a mistr kuchař Da-
libor Navrátil, nositel například 

francouzského rytířského řádu 
Chaine des Rotisseurs za přínos 
v moderní gastronomii. Pan Na-
vrátil je nejen skvělý kuchař, ale 
navíc vám dokáže, že vaření je 
velká zábava. Rozhodně si setkání 
s jedním z nejlepších českých ku-
chařů nenechte ujít.

na co se MŮŽeTe TěŠiT?
■ Ráno řezník přiveze celé zabité 
prase, již vyčištěné a před zraky 
hostů ho bude postupně zpraco-
vávat. 
■ Na terase Oáza Říčany bude vy-
budována venkovní kuchyně a ná-
vštěvníci mohou doslova nahlížet 
pod pokličku. Uvidíte, jak se por-
cuje maso, co všechno se přidává 

do jitrnic a jelit a také jak se plní 
do střívek. V hrnci se bude vařit 
tradiční polévka a samozřejmě ne-
bude chybět ovar.
■ V případě zájmu je možné si ho-
tové pokrmy koupit i domů. 
■ Akce se bude konat ve dnech 
13. – 14. 12. s tím, že v sobotu je 
hlavní den, kdy se vše připravuje 
a v neděli můžete čerstvé zabijač-
kové pokrmy ochutnat v restaura-
ci. Těšit se můžete například na 
řízek z čerstvé krkovičky s domá-
cím bramborovým salátkem, na 
vepřový gulášek s cibulí a další 
speciality.
■ K poslechu i k tanci zahrají 
místní harmonikáři. 

jsMe doBrÝ TÝM
„Touto akcí chceme umožnit 
všem našim hostům, aby zažili 
atmosféru pravé české zabijač-
ky,“ říká manažerka Lenka Erle-
bachová. „Navíc chceme ukázat, 

že jsme dobrý tým, který se ne-
bojí žádné práce a naši kuchaři 
skvěle zvládnou všechno – od 
moderní kuchyně až po tradiční 
česká jídla.“

přijďTe si uŽíT příjeM-
nou akci – TěŠí se na Vás 

ceLÝ koLekTiV 
oáza říčany.

víte, jak se porcuje maso, z čeho se vaří „prdelačka“, nebo 
jak se plní jitrnice? Máte chuť zažít nefalšovanou českou 
zabijačku a ochutnat čerstvý ovárek? v tom případě 
zavítejte 13. nebo 14. prosince od 11 do 19 hod. do oázy 
Říčany, kde se uskuteční tradiční zabijačkové hody.

Foto: Jaroslav Duffek

Mistr kuchař Dalibor Navrátil, nositel 
francouzského rytířského řádu Chaine 
des Rotisseurs za přínos v moderní 
gastronomii.

Více informací je na webových 
stránkách ww.oazaricany.cz nebo 
v recepci oázy (tel.: 323 601 170).

ten nejlepší vánoční dárek…
Návštěva prodejny nábytku z teakového masivu a originálních 

doplňků Bobteak v Uhříněvsi pro vás může být krásným zážitkem. 
Prodejní prostory fungují jako galerie, kde můžete čerpat inspiraci. 
Přijďte se „jen tak“ podívat a inspirovat se. Možná, že zde objevíte 
ten nejlepší vánoční dárek pro vaše blízké…

Krásné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do nové-
ho roku vám přeje kolektiv českého rodinného obchodu Bobteak 
Uhříněves.

kontakt: BobTeak uhříněves, přátelství 1258/7, tel.: +420 723 468 522
otevřeno: po: 10–18 hod., ÚT–pá: 10–19 hod. so: 10–17 hod.
www.bobteak.cz

Společnost SANTAK z Mni-
chovic nabízí KANADSKÁ KR-
BOVÁ KAMNA OSBURN, která 
vyrábí kanadská společnost Stove 
Builder International, jež je nej-
větším kanadským a severoame-
rickým výrobcem kamen, vložek 
a krbů na dřevo. 

jen saMÉ VÝhody
■ Tato kamna ušetří až 50 procent 

paliva. Díky dokonalému spa-
lování a zplynovacímu procesu 
dochází ke spalování plynů, kte-
ré se ze dřeva uvolňují. Veškerá 
energie je dokonale využita. 

■ 20letá záruka a komfortní obslu-
ha spočívající v přikládání v in-
tervalu 6 až 12 hodin. 

■ Vybíraní popela 2x do měsíce.

■ Možnost přívodu externího vzdu-
chu pro dokonalé spalování.

■ Active airwash systém - dokona-
le čisté sklo.

poraďTe se s odBorníky 
a začněTe TopiT jiŽ TuTo 
ziMu!
Rádi vám poskytneme veškeré 
informace a nezávazně doporučí-
me vhodný typ kamen, umístění 
a další technické požadavky.

kanadská krbová kamna 
osBurn – nejlepší na trhu

kontakt: společnost santak s.r.o., ondřejovská 76 
Mnichovice, tel: 323 640 304, 777 052 064
e-mail: santak@santak.cz, www.santak.cz 

s.r.o.

udělejte si radost a krásně oblékněte své děti ☺

Užijte si tyto krásné chvíle a dopřejte svým 
dětem svátečnější oblečení. Pro holčičky a sleč-
ny jsme objednali šaty ve vánočním stylu, uni-
verzální sváteční šaty i šaty pro každodenní 
nošení. Dále sukýnky a halenky v moderních 
barvách. Klukům budou určitě slušet naše ko-
šile, polotrika, společenské košile, společenské 
kalhoty, svetry. Nabízíme velikosti do 172 cm.

■ V obchodě najdete bundy i zimní kabáty, 
oteplovačky, zateplené kalhoty, čepice, šály, ru-
kavice, roláky, atd. Máme i nová pyžama, noční 
košile, spodní prádlo, nátělníky, trička s dlou-
hým rukávem za 149 Kč od PLEASU.
■ Zavedli jsme pro vás přehledný internetový 
obchod.
■ Každý měsíc nabízíme akční ceny.

vážené zákaznice, blíží se vánoční čas, 
kdy vás a vaše děti čekají nejrůznější 
besídky ve školkách a školách a také 
slavnostní Štědrý večer. 

Móda Klárka, OC Lihovar Říčany
Otevírací doba: po-so 9:00 -20:00, ne 9:00-19:00
tel.: 737 39 30 39, e-mail: info@modaklarka.cz
www.modaklarka.cz

udělejte radost „měkkým“ dárkem
Malým slečnám a mladým mužům udělá-
te radost „měkkým“ dárkem, který bude 
ukrývat hezké moderní oblečení. Přijďte si 
k nám vybrat – nabízíme především prestiž-
ní španělskou módu MAYORAL, německou 
oblíbenou značku BLUE SEVEN a českou 
kvalitu PLEAS. Dále vám nabídne výrobky 
značek LOAP, ZARA, MEXX a další.

529 Kč
799 Kč

899 Kč
1299 Kč

Rádi sledujete nejrůznější akce 
a slevy na prací prášky a gely, avi-
váže, šampóny, sprchovací gely, 
nejrůznější čisticí přípravky do do-
mácnosti, zubní pasty, kosmetiku 
pro děti, tablety do myčky…?

V tom případě určitě zavítejte 
do naší prodejny s drogistickým 
zbožím, kterou najdete na hlavní 
silnici Kutnohorská v Louňovicích 
(mezi Mukařovem a Vyžlovkou - 
vedle vinotéky Pohodička).

V našem obchodě najdete vý-
běr drogistického zboží za skvělé 
akční ceny. Již nemusíte sledovat 
letáky a jezdit do nejrůznějších ob-
chodů. Nyní najdete skvělé akce na 
jednom místě. Pravidelně pro vás 
sledujeme ceny a zboží neustále 
doplňujeme. 

český med, čaje a keramika
Pestrou nabídku doplňují čaje, 
keramické výrobky s certifikační 
značkou Zápraží, hračky a kvalitní 

český med, pro který sem jezdí zá-
kazníci z širokého okolí.

Výběr z našich akcí:
■ Sprchovací gely Adidas za 43 Kč.
■ Dětské čisticí vlhčené ubrousky 
Nivea za 40 Kč. 
■ Šampóny Elséve 250 ml za 50 Kč.
■ Zubní pasty Elmex za 55 Kč.
■ Aviváž Silan 2 l za 80 Kč.
■ Prací gel Persil za 88 Kč.
■ Savo za 50 Kč.

Drogerie za akční ceny 

kde nás najdete: kutnohorska 99, Louňovice, tel.: 608 883 558
otevřeno: po-pá 9-17.30 hod., so 9-13 hod. 

Vánoční balíčky
Chcete věnovat krásný a praktický 
dárek? Rádi vám vytvoříme dárkové 
balení z výrobků, které si vyberete.
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jak je MoŽnÉ, že realitní kanceláře 
nabízí předražené nemovitosti?

opustila krize už trh s realitami?
Předně je třeba vědět, že celkový počet lidí kte-
ří řeší svou bytovou situaci, je prakticky stále 
stejný - před krizí i po ní. Co se ale změnilo, je 
chování klientů. Ti se přizpůsobili vzniklé ne-
gativní situaci na finančních trzích a chovají se 
více zodpovědně. Klienti nyní nejdou bezhla-
vě do dražších nemovitostí, ale více vybírají 
a upřednostňují levnější typy nemovitostí. Zvý-
šený zájem je především o menší dvoupoko-
jové byty, o starší rodinné domky a o stavební 
pozemky do 800 m2. Vrchní hranici největší 
kupní síly vidím tam, kde splátky hypotéky 
nepřevyšují 12 000 Kč/měsíčně, což odpovídá 
pořizovací ceně nemovitosti do 3 000 000 Kč.

Budou tedy ceny nemovitostí klesat nebo 
stoupat?
Na tuto otázku nelze plošně odpovědět. Co se 
týče panelových bytů na sídlištích okolo centra 
Prahy, tak ty již několik let lehce stagnují a stá-
le se dá očekávat mírná korekce ceny směrem 
dolu. Větší propady očekávám u novostaveb 
v satelitních městečkách. Především pak těch, 
kde chybí kompletnější občanská vybavenost 
a dobrá dostupnost do Prahy. Lidé zjistili, že 

bydlení na poli bez adekvátního občanského zá-
zemí není takový luxus, za který se vyplatí tak 
výrazně platit. Naopak stoupá zájem o nemovi-
tosti v menších městech a městysech. Konkrét-
ně v Říčanech evidujeme vzhledem k stavební 
uzávěře velkou poptávku po domech, ale při 
pohledu na aktuální nabídku realitních kancelá-
ří považuji ceny stále za přemrštěné.

jak je možné, že realitní kanceláře nabízí 
předražené nemovitosti?
Ano toto je bohužel velmi častý jev, který nega-
tivním způsobem ovlivňuje celý obchod s reali-

tami. Paradoxně jsou na vině sami realitní ma-
kléři, kteří přispěli k vytvoření realitní bubliny. 
Obecně realitní makléři respektují požadavek 
prodávajícího na prodejní cenu a nijak do ní ne-
zasahují. To je chyba, protože realitní makléř by 
měl být především profesionál, který umí určit, 
za kolik je nemovitost prodejná. Na vině je zde 
i částečně legislativa, která nepožaduje pro mak-
léře žádné povinné vzdělání ani složení zkoušek.

Řešíte bydlení? chcete vědět jaký je 
aktuální stav na trhu s nemovitostmi 
a zároveň získat zajímavé tipy na atraktivní 
nemovitosti v lokalitě praha-východ? to 
vše vám zodpoví jednatel společnosti 
toMpat spol. s r.o., který se přes 10 let 
věnuje realitám v tomto regionu.

ToMpaT spol. s r.o.
náměstí smiřických 29
281 63 kostelec nad černými Lesy
web: www.tompat.cz
kontaktní email: info@tompat.cz
Tel. 776 101472

oZVěte se, ráDI VáM PoMůŽeMe 
s jakýMkoLIV ProBLÉMeM.

jaké další služby nabízí vaše realitní kan-
celář prodávajícímu?
Primárně se specializujeme na nemovitos-
ti, kde jsou složité exekuční případy či jiná 
omezení vlastnických práv. Zde můžeme 
klientovi nabídnout bezplatně naší právní po-
moc. Dále nabízíme klasickou zprostředko-
vatelskou činnost, která mimo jiné zahrnuje 
inzerci na předních internetových stránkách, 
prohlídky nemovitostí, vypracování kupních 
smluv, návrhy na vklad, průkazy energetické 
náročnosti, převody na katastru a řešení da-
ňových aspektů. Díky mimořádnému regio-
nálnímu zaměření jsme rovněž zhotoviteli 
znaleckých posudku pro dědická řízení u no-
tářů spravující pozůstalost na Praze-východ.
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ondřejov ˗ Od srpna letošního roku do červ-
na roku 2015 realizuje Bankovní akademie – 
gymnázium a střední odborná škola, a.s. nový 
projekt s názvem Regionální program celoži-
votního vzdělávání. Ve Sportovně kulturním 
centru v Ondřejově se uskuteční zcela zdarma 
následující semináře, které povedou lektoři 
Bankovní akademie. 

■ 15. ledna 2015 občanský zákoník – sou-
kromé právo (13.00-18.00) 
■ 22. ledna 2015 sousedské právo a ochrana 
majetku (13.00-18.00) 
■ 29. ledna 2015 Finanční a spotřebitelská 
gramotnost (13.00-18.00) 
■ 14. února 2015 základy podnikání 
(8.30-13.30) 

■ 7. březa 2015 digitální technologie 
(8.30-13.30) 

Cílem projektu, financovaného z Evropského 
sociálního fondu a Státního rozpočtu České re-
publiky, zaměřeného na další vzdělávání obyva-
tel žijících v malých obcích do 2 000 obyvatel ve 
Středočeském a Ústeckém kraji, je proškolit zá-
jemce ve vybraných lokalitách v oblasti obecných 
a odborných kompetencí a zvýšit tak konkuren-
ceschopnost ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Vzdělávacích aktivit projektu REGION se 
mohou zúčastnit občané s trvalým pobytem 
v ČR, za předpokladu, že splňují následují-
cí podmínky: žijí v obcích do 2 000 obyvatel 
v Ústeckém nebo Stře-
dočeském kraji, vstoupi-
li na trh práce nebo jsou 

ekonomicky aktivní, tj. zaměstnaní lidé, kteří 
pracují (mají placené zaměstnání nebo sebeza-
městnání, zaměstnanci na rodičovské dovolené 
i pracující důchodci) i nezaměstnaní lidé, kteří 
práci aktivně hledají a jsou ochotni během urči-
té doby nastoupit (jde o osoby schopné a ochot-
né pracovat).

VZDěLáVání určené právě pro vás

Vzhledem k omezenému počtu účastníků doporu-
čujeme přihlásit se co nejdříve, nejpozději však 14 
dní před konáním jednotlivých seminářů. Formulář 
přihlášky naleznete na www.obecondrejov.cz/sk-
centrum nebo se můžete přihlásit na recepci skc,  
1. patro, pondělí až čtvrtek od 16 do 19 hod.
Bližší informace o celém projektu naleznete na 
www.bankovniakademie.cz/region.
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Zprávičky ze Zš Parentes Dobřejovice
Ze zkušenosti víme, jak přínosné je doplnit 

probíranou látku názornými ukázkami a kon-
krétními zkušenostmi. Proto se od začátku 
školního roku soustředíme nejen na kvalitní 
vzdělávání, ale i na nabídku exkurzí, prohlídek 
a výletů, které pro naše děti pečlivě vybíráme. 

V říjnu jsme si užili moc pěknou přednášku 
na téma dravci a sovy. Pozorovali jsme raroha 
ve střemhlavém letu a dětem se moc líbila i sova 
pálená a výr velký. V rámci hudebního worksho-
pu pak složily autorskou píseň o sovách.

procházka prahou a fotbalový tým
Děti také ocenily procházku starou Prahou. 
V návaznosti na tuto prohlídku pak psaly články 
o pražských domech a jejich znameních. Velice 
se nám osvědčilo vytvoření fotbalového týmu, 

pro který naše děti samy navrhly dresy. Tím-
to způsobem podporujeme ve škole týmového 
ducha a vedeme děti ke spolupráci. Navíc tým 
slouží i k seznámení dětí z různých tříd a k vy-
světlení důležitosti pravidel a hry fair play. 

zahájili jsme cyklus přednášek o výchově 
První přednáška pana ředitele, zaměřená na 
výchovu a vzdělávání chlapců, měla u rodičů 
velký úspěch. Příští přednáška bude zaměřená 
na děvčata. V lednu nás navíc navštíví zahra-
niční odborník J. Barnils, který bude 15.1.2015 
od 17.30 hod. v Cevro institutu přednášet 
o správném vedení dětí při tutoringu.

přijďte se na nás podívat na den ote-
vřených dveří, nejbližší proběhne dne 
18.12.2014 v 17:00 v budově zámečku 
dobřejovice. zápis do první třídy se 
uskuteční 20.1.2015 od 14 hod. děku-
jeme všem rodinám, které se na těchto 
aktivitách podílejí.
Bližší info na www.parentes.cz

školička Medvídek PÚ pro vás chystá… 
■ Turistický kroužek pro děti od 4 
let: 13-17 hodin dle programu - vždy 
poslední neděli v měsíci. Cena: 350 
Kč/dítě, sourozenci 600 Kč.
■ spinkání u Medvídka: každý 3. 
pátek v měsíci v čase 18.00 – 9.00 
hodin. Cena: 500 Kč/dítě, sourozen-
ci 800 Kč (pouze děti starší 3 let).
■ pořádáte velkou oslavu a po-
třebujete prostor? V případě zá-
jmu je možné zorganizovat kom-
pletní program (dort, občerstvení, 
skákací hrad, kouzelník, atd.)
■ adaptační program před 
nástupem do MŠ: každé úterý 

a čtvrtek od 10-11 hodin pro děti 
od 1,5 – 3 let (říkanky, cvičení, 
hry, tvoření, práce s Montessori 
materiálem). Cena: 100 Kč.
■ angličtina pro děti od 3 let: Hra-
vou formou si děti osvojí základy 
angličtiny a to každé úterý a čtvrtek 
od 15.30-16.15 hod. Cena: 100 Kč.
■ angličtina pro maminky na 
Md: Pondělí a středa, 10-11 hod. -  
(příprava před nástupem do za-
městnání - hlídání děti zdarma).
■ dětské workshopy na sobotní od-
poledne: Připravujeme – krásy zimy, 
kouzla barev, hra se smysly a jiné…

Mateřské centrum Medvídek o.s., Lomená 205, Mnichovice – Božkov.
Více informací na www.skolkamedvidkapu.cz, tel.: 722 959 411 nebo 
info@skolkamedvidkapu.cz

Pohádkové retro šaty 
z ateliéru ve svojeticích
paní Lenko, vlastníte oděvní značku Mia-
Bella, která je zaměřena na retro módu 
50.let. jak jste se k retro oblečení dostala?
Miluji módu. Už jako malá, jsem si zkoušela 
maminčiny šaty a boty, a snila o tom, až budu 
mít sama takový šatník. Upřednostňuji módu, 
která je ženská, něžná a originální, což retro 
móda 50-tych let splňuje.

Šaty šijete sama?
Šaty si sama navrhuji a inspiraci čerpám ze sta-
rých dobových fotek a originálních střihů z 50-
tých let. Šaty šijí vyučené místní švadleny. Nej-
větší důraz klademe na preciznost zpracování, 
zajímavé detaily a vysoký podíl ruční práce, 

čehož je důkazem i získání certifikátu Zápraží 
-  originální produkt.

Šaty šijete pouze v konfekčních velikostech, 
nebo je možné ušít šaty i na zakázku?
Šaty šijeme v konfekčních velikostech 36-42 a taky 
na zakázku. Zároveň je možné zvolit si barvu i mate-
riál. Pokud si zákaznice na měření netroufá, nebo by si 
šaty ráda vyzkoušela a podívala se na vzorníky, může 
nás navštívit v salonu ve Svojeticích. Nově máme 
v nabídce krásnou podzimní kolekci ušitou ze skotské 
kostky, nebo elegantní plesové šaty z brokátu.

Kontakt: MiaBella, Na Skále 217, Svojetice
tel.: 724 162 383, e-mail: info@miabella.cz
www.miabella.cz 

jsme škola, ve které máme na děti čas!
Základní škola Senohraby srdečně zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zá-
pisu, který se koná 4. února 2015 ve škole (13 – 17 hodin).
co naše škola nabízí?
■ Rodinné prostředí s individuálním přístupem, osobnostní výchovu – všich-
ni se známe.
■ Kvalifikovaný pedagogický sbor, proškolený v moderních metodách výuky.
■ Důraz na ekologickou výchovu – jsme v přírodě a s přírodou.
■ Angličtinu od 1. ročníku.
■ Kvalitní družinu, velké množství kroužků.
Prohlédnout si budovu a nahlédnout i do vyučování můžete 
při Dnu otevřených dveří, který bude 13. ledna 2015 (9 – 16 hodin).

Více inForMací o ŠkoLe na www.zssenohraBy.cz
na TeL. 725 781 366, neBo osoBně Ve ŠkoLe.

přidejte se do našeho pedagogického týmu!

HLEDÁME
UČITELE/UČITELKU

s odbornou kvalifikací pro 1. stupeň 
(případně český jazyk)

nabídky s profesním životopisem 
zasílejte na reditelka@zsmnichovice.cz

Kontakt:
Mgr. Marcela Erbeková, tel: 606 189 863

www.zsmnichovice.cz

neVInná jIstota exkluzivně 
stáčí víno portského typu
Vánoce jsou téměř za dveřmi a vinoté-
ka neVINNÁ JISTOTA si pro Vás - své 
ctěné zákazníky, připravila hned několik 
překvapení:
■ Exklusivně zahajujeme jako jediní 
v ČR prodej sudového vína značky L’Por-
ter. Jedná se o dolihované víno portského 
typu, což ocení především milovníci slad-
kých „těžších“ vín. Jedná se o kuriozi-
tu, kterou byste měli opravdu ochutnat. 
Vždyť kde vám stočí do L’Porter? 
■ Portfolio nealkoholických vín rozšíří nová vína ze Španělska a Francie. 
■ Fanoušky světových pivních speciálů potěší určitě piva z Austrálie, Ameriky 
nebo Skotska, nebo pivo zrající v sudech po 14, 16 nebo 18leté whisky. 
■ Vánoční cukroví milé dámy určitě nepečte, upekli jsme ho za vás – 
přijďte si k nám vybrat. 
Těšíme se, že se s vámi potkáme na svařáku v říčanech 23. 12. na akci 
České Vánoce na Masarykově náměstí.

kontakt: neVinná jisToTa, černokostelecká (bývalý outdoorový obchod)
říčany, tel.: 313 035 245, www.nevinnajistota.cz. otevírací doba: po – pá: 
11 – 20 hod., so: 9 – 20 hod., ne: zavřeno. pozor! abyste mohli v klidu 
nakupovat, budete mít o adventních nedělích otevřeno a to od 11 do 20 hod.

sháníte dárek na poslední chvíli? pak jste u nás správně – v naší nabídce 
najdete vína z celého světa, pravá champagne a nejrůznější exkluzivní al-
koholické nápoje. dárkové balíčky můžeme podle vašeho přání doplnit do-
mácími čokoládovými pralinkami, čaji, kořením, čerstvou praženou kávou, 
výběrovými paštikami či originální přírodní kosmetikou.

těšíme se na vánoční besídku
MC Beruška v SKC Ondřejov úspěšně funguje 
již čtyři roky. Za tu dobu prošlo obětavou péčí 
paní Zadákové mnoho dětí. „Děkuji vám za dů-
věru a za ocenění mé práce. Přeji vám a hlavně 
dětem do nového roku jen to nejlepší.“

zprávičky z Berušky
■ Všichni se již moc těšíme na Mikulášskou be-
sídku 2. 12., na kterou nám přijdou zatancovat 
děti z rokenrolového kroužku. Samozřejmě mezi 
nás přijde Mikuláš a čerti a děti dostanou dobroty.
■ Minimálně jednou do měsíce jedeme na di-
vadelní představení. Nyní nás čeká pohádka 18. 
12. a opět se na ni pojedeme podívat k našim 
kamarádům do školky v Hrusicích. 
■ Celý prosinec nás čeká mnoho práce – musí-
me vytvořit vánoční výzdobu, dárečky pro rodi-

če a také napéct cukroví. Vyzkoušíme i nepeče-
né druhy. Nakonec vyrobíme košíček z papíru, 
do něj vložíme cukroví a doneseme rodičům 
ochutnat.
■ Vánoční besídka 19. 12. bude vyvrchole-
ním celého prosince. Pozveme všechny rodiče 
a předvedeme, co se děti naučily. 

■  provozní doba o vánočních svátcích bude 
22. a 23. 12. otevřeno a pak 29. a 30. 12. V no-
vém roce se na vás budeme těšit 5. ledna.

Hlídání funguje dopolední, celodenní i hodinové, 
včetně zajištění stravy. Nemusíte se dlouhodobě 
objednávat. Stačí zavolat den předem, případně 
brzy ráno (kvůli objednání oběda). Do Berušky 
mohou děti umístit i maminky, které si přišly do 
SKC zacvičit. Cena hlídání je od 7 do 14 hod. 
300 Kč. A od 7 do 19 hod. 400 Kč, včetně jídla. 
Sazba za hodinu 50 Kč. V případě předplatného 
na celý měsíc jsou ceny zvýhodňovány.

MC Beruška sídlí v SKC Ondřejov
bližší info na tel.: 724 850 569
e-mail: iveta.zadakova@gmail.com
jsme také na Facebooku.
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řádková inzerce

pelety Ø 6mm
dřevěné pelety-bílé (bez kůry) z čistého 

suchého smrkového dřeva (piliny a hobliny) 
– certif. dle rakouské Ö-norM M7135 – 

vyrobené v Čr. aktuální ceny na 
www.espedi.cz nebo telefonicky 

na tel. 777 283 009, 321 770 400.
sklad v olešce u kostelce n. Č. lesy 
v bývalém jzd. baleno v 15kg pytlích. 

na paletě 1050 kg.

garážová vrata

předokenní rolety

vjezdové brány

venkovní žaluzie

plotové vý plně

Říčany 774 224 655
ricany@rollo.cz

... pro Váš dům přímo od vý robce

www.rollo.czwww.rollo.cz

210x100x5
2730

VENDULA MIKOLÁŠOVÁ
CESTOVNÍ AGENTURA

Pobyty na lyže v zahraničí i tuzemsku
k moři v zimě

adventní zájezdy, exotika
vánoční a silvestrovské Pobyty

zima
2014/2015

Pražská 28, mnichovice
tel.: 323 642 188, tel./fax: 323 640 505, mobil: 602280943

email: vendula@cbox.cz, www.agentura-vendy.internet123.cz

Út - Pá 10:00 - 12:00
 14:00 - 17:00
so    9:30 - 12:00

Second Hand Magdalenka
dámský – pánský – dětský – XXl
komisní prodej dětských potřeb.

noVĚ PRodeJ na kIla-MnoŽSTeVnÍ SleVY
pátek–sobota 50% sleva

oPRaVY kabelek
výroba kožených opasků. Velký výběr – zkrácení na 

míru. Prodej kožených peněženek.

Pondělí  8.30–18 hod.
Úterý – Pátek  8.30–17 hod.

Sobota  9–11 hod.

Černokostelecká 70/46, Říčany

Tel.: 603 214 619 baZaR
Tel.: 737 830 831 oPRaVY

■ Čenda Úklid – úklid oken, zimních 
zahrad, koberců, sedaček či pravidelné 
úklidy kanceláří, domů, zahrad. 
tel. 603 874 107. www.cenda-uklid.
wbs.cz, cendauklid@seznam.cz

Voda – Topení,
insTaLaTÉrskÉ práce

Tel: 604 835 260
inhe@seznam.cz

zateplování budov
rekonstrukce bytů

DĚkuJeMe 
nAŠiM ZÁkAZnÍkůM 

A PŘeJeMe HoDnĚ ÚsPĚcHů 
V noVÉM roce

reto centruM, ŘÍčAny - krAboŠice 56
tel./fax.: 323 601 606, Mobil: 777 128 817, 777 309 107

e-mail: retocentrum@seznam.cz, www.reto-centrum.cz

Hormonální jógová terapie 
pro diabetiky  

je přírodní léčba, založená na sestavě cviků a technik vytvořených dinah 
rodrigués z brazílie. cviky a účinné techniky reaktivují žlázy s vnitřní sekrecí 
a působí na orgány, které je třeba stimulovat u diabetických pacientů. cvičení 
jógy je velmi efektivní součástí léčby pro diabetiky, protože zvyšuje citlivost na 

inzulin a snižuje hladinu cukru v krvi. další bonusy hjt:

• zlepšení imunitního systému • stimulace metabolismu • posílení oblastí 
poškozených cukrovkou • rovnováha neuro-vegetativního systému • 

zlepšení krevního oběhu a hojení • snížení nadváhy • zvýšení flexibility, 
fyzické síly a pracovní schopnosti • zvýšení vitality a dobré dispozice • 

dosažení emocionální rovnováhy • dosažení fyzické a psychické stability

více na:
www.hormonalni-joga-diabetes.cz

nebo tel.: 606 738 530

naBízíM hLídání děTí 
(mám dlouholeté zkušenosti 
a praxi) + možnost žehlení. 
Flexibilní pracovní doba, 

vlastním auto a mohu dojíždět. 
Tel.: 777 260 256.pronajMeMe 

resTauraci 
V kozojedech.

tel.: 605 170 371

Vánoční firemní večírky
restaurace u nás, říčany

R
E

S
T

A

U
R A C E  U  N Á S  J A K O  D

O
M

A

U NÁS
RESTAURACE

SINCE 2014

■ Jsme příjemná, nekuřácká restau-
race a naším mottem je, aby se u nás 
hosté cítili jako doma.
■ Možnost rezervace salónku (25 
míst), hlavní části restaurace (35-40 
míst) nebo celé restaurace (60 míst).
■ Možnost objednat jakékoliv spe-
ciální přání. Například skvělé husy, 
kachny, vepřová kolena, žebra, obložené mísy a další.
■ V případě zájmu zajistíme živou hudbu.

kontakt: Černokostelecká ul., Říčany (vedle prodejny se světly),  
www.restauraceunas.cz, tel:. 777 848 479
e-mail: info@restauraceunas.cz

ÚčetnictVí – Mzdy – daně
actiVity aGency, s.r.o.

nová pobočka: Mnichovice, 
Lomená 205 

Od ledna 2015 přijímáme nové klienty.
Ceník:

- 15 Kč za položku
- 120 Kč za zpracování mzdy jednoho pracovníka

- 1500 Kč za zpracování daňového přiznání

Více na www. activity-agency.cz
tel.: 722 959 411 

e-mail: info@activity-agency.cz

HODINOVÝ MANŽEL V SUKNI 

- nabízím drobné opravy, 
zednické práce, malování, 
přivrtání poliček, garnyží, 

skládání nábytku, úklid, čištění 
koberců a čalounění, šití.

Cena 170Kč/hod, 

Adámková: 704 798181
DMRS@email.cz

www.remeslnikvsukni.estranky.cz

PRODEjcE NáHRADNícH DíLů 
Do našeho týmů pracovníků 

hledáme prodejce náhradních dílů.

Náplň práce:
Správa e-shopu (zadávání dat, focení dílů atd.)

Vyřizování objednávek – příjem, balení 
objednávek, komunikace se zákazníky

Práce ve skladu – zakládání zboží, úklid skladu atd.

Požadujeme:
Pracovitost, selský rozum

Práce s PC (zejm. Internet, MS Excel)
Znalost oboru je výhodou (nikoliv podmínkou)

Dobré komunikační schopnosti
Schopnost  práce v týmu

Nástup možný ihned. 

V případě Vašeho zájmu prosím pošlete svůj 
životopis na PetrNemrava@seznam.cz

tel.: 603 213 588

pronajMu VeLkÝ ByT
1+1 s koupeLnou 

v kostelci nad černými lesy
v sanatorce

VoLnÝ od 1. 2. 2015 
TeL.: 777 668 212

objednávky: osobně na adrese strančice, hrdinů 381 po-pá 7:00-15:00 telefonicky 323 640 122, 777 300 206
nebo emailem: jdvorakuhelnesklady@seznam.cz

RYCHLÁ ROTA 
nabízí: 

• Bourací práce, vyklízení vč. 
kontejnerů, stěhování, terénní 

a zahradní úpravy, kácení, 
úklid, menší stavební práce.

• Jakoukoli výpomoc tam, 
kde máte nouzi.

Kontakt: Leoš Princl 
tel.: 603 207 150

www.facebook.com/campzvanovice
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PřI VýMěně čeLníHo 

okna ZákaZníkůM 

VyčIstíMe VoZIDLo 

zdarma

kamenictvijordan@seznam.cz

210x100x5
2730

ZeMní Práce, 
autodoprava, kontejnery

zakládání zahrad
prodej: písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

737 651 630
www.zemniprace-bartoska.ic.cz

ChoCerady 321 
po-pá: 8 až 17 hod. 
so: dle dohody 
tel.: 602 338 840
ondřejov 18 
po-pá: 8 až 17 hod. 
tel.: 777 338 840

e-mail: autovosa@email.cz 
www.autovosa.cz

autoservis vosÁtka

pF 2015

NOVINKA

OD ŘÍJNA 2013
ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚNĚ

HYLO®-FRESH

Zmírňuje podráždění očí způsobené vlivy z okolního prostředí, jako je např. 
intenzivní práce u počítače, suché klima v místnosti, průvan, nadměrné sluneční 
záření, prašné prostředí, pyl v ovzduší nebo nošení kontaktních čoček.

Oční kapky v systému COMOD® s hyaluronátem sodným 0,3 mg/ml 
a světlíkem lékařským

Spolehlivě zklidňuje a osvěžuje podrážděné oči

Vysoká přesnost dávkování, zaručené množství 300 kapek

Bez konzervačních látek a fosfátů

Snášenlivost s kontaktními čočkami

Také pracujete v  kanceláři a  také 
přijdete domů a pálí a svědí vás oči? 
Možná jste to dodnes nedokázali 
nazvat správným jménem, ale prav-
děpodobně trpíte tzv. syndromem 
kancelářského oka.
Pokud bychom pátrali po  hlavním důvodu, 
proč naše oči trpí, za  hlavního „viníka“ by-
chom mohli označit malou frekvenci mrkání. 
Při pohledu na  obrazovku monitoru máme 
totiž tendenci přestat mrkat a upíráme svůj 
zrak pouze na jeden bod na monitoru. 
Tento problém se stává aktuálním nejen pro 
dříve narozené, ale jeví se jako významný 
i pro dnešní mladou generaci, která násled-
kem pobytu v  klimatizovaných prostorách, 
celodenní prací na počítači či několikahodi-
novým sledováním televize pociťuje čím dál 
častěji na  vlastní kůži příznaky syndromu 
kancelářského oka. Mezi ně patří široká pa-
leta projevů od pálení, svědění, pocitu dráž-
dění cizím tělískem, přes světloplachost, 

rozostřené vidění, až po  zvýšené slzení či 
bolest při aplikaci očních kapek. Situace 
v čekárnách českých očních lékařů to pouze 
potvrzuje, celých 20% jejich pacientů při-
chází právě s těmito problémy. Je však třeba 
říci, že tento výčet není úplný, protože vní-
mání obtíží má ryze individuální charakter. 
Problémy totiž mohou vyvolat i hormonální 
změny, nošení kontaktních čoček nebo ved-
lejší účinky užívaných léků včetně antikon-
cepce. 

KDYŽ JE OKO SUCHÉ, 
POMÁHAJÍ UMĚLÉ SLZY
Pacientům, kteří trpí syndromem kance-
lářského oka, lékaři doporučují oční kapky, 
které označujeme jako tzv. umělé slzy. Při 
jejich volbě je však zapotřebí najít ty, které 
vám budou nejlépe vyhovovat. Někteří lidé 
například špatně snáší kapky s konzervanty, 
problémy dělají především lidem, kteří nosí 
kontaktní čočky. Naopak jim mohou vyhovo-
vat kapky s roztokem hyaluronátu sodného, 

který na povrchu oka vytváří rovnoměrný, 
stabilní a dlouho ulpívající zvlhčující fi lm. 
Spolu s přirozenými slzami tak napomáhá 
rychlejší obnově epitelu rohovky a tím i re-
generaci celého povrchu oka. 

Zdroj: Doktorka.cz

Osvěžení pro unavené a namáhané oči –
Hyaluronát sodný a světlík lékařský (Euphrasia)

Distributor v ČR:
URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Tel.: 323 622 750, Fax: 323 622 649, e-mail: info@ursapharm.cz, www.ursapharm.cz

SYNDROM 
KANCELÁŘSKÉHO OKA

JAK BOJOVAT SE SYNDROMEM 
KANCELÁŘSKÉHO OKA?
Samozřejmě důležité je zvolit vhod-
nou léčbu. Pokud vám nebudou 
první kapky vyhovovat, neztrácejte 
naději, i pro vás se jistě najdou ty 
správné. Vhodným pomocníkem 
může být i pravidelné cvičení oční 
jógy, která umožní rychlejší reha-
bilitaci po  celodenní práci, uvolní 
oční svaly a akomodaci. Její každo-
denní praktikování může pomoci 
předejít oční únavě a přispěje k za-
chování dobrého zraku.
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Václav Sláma

Sosnová 221, 
251 62 Mukařov 

e-mail: vaslama@seznam.cz
tel: 739 544 665

KlemPířsKé 
a PoKrývačsKé 

Práce
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sucHÉ PaLIVoVÉ 
a krBoVÉ DřeVo

pelety a brikety
Štěpkování větví do průměru 10 cm

sklady-odběrná místa: 
prusice (tel.608 302 917)

všestary (tel.777 280 341)
otevírací doba: po-pá: 7-17  so:7-13

ceník: www.broukal.cz

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

modely 

2015
skladem

Šípková 279
251 62 mukařov

tel.: 721 651 400

ÚČETNICTVÍ

účetnictví, daňová
evidence, mzdy, DPH

auto-Pilař s.r.o., černokostelecká 268, říčany, tel. 323 601 186 
www.auto-pilar.cz, info@auto-pilar.cz, prodej@auto-pilar.cz

RENAULT CAPTUR OD 279 900 Kč

ZÍSKÁTE ZIMNÍ PNEUMATIKY 

5 LET ZÁRUKA 

Uvedené ceny platí od 1. 11. do 31. 12. 2014 při financování Renault Finance a se zvýhodněním při výkupu starého vozu. Renault Finance znamená financování posky-

do 31. 12. 2014. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane 
dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Clio: spotřeba 3,2–7,0 (l/100 km), emise CO

2
 90–127 (g/km), 

Clio Grandtour: spotřeba 3,2–7,0 (l/100 km), emise CO
2
 90–127 (g/km), Captur: spotřeba 3,4–6,6 (l/100 km), emise CO

2
 95–125 (g/km), Mégane: 

spotřeba 3,2–9,4 (l/100 km), emise CO
2
 90–159 (g/km), Mégane Grandtour: spotřeba 3,2–9,6 (l/100 km), emise CO

2
 90–169 (g/km), Fluence: spotřeba 

3,9–8,9 (l/100 km), emise CO
2
 114–155 (g/km), Scénic: spotřeba 4,0–10,1 (l/100 km), emise CO

2
 114–174 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny 

metodikou stanovenou dle platných právních předpisu vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Renault doporučuje

INOVACE MÁME V GENECH
VYUŽIJTE NABÍDKU ŠAMPIONŮ

  zc.tluaner.www

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: +420 123 456 789, FAX: +420 123 456 889, WWW.DEALER.CZ

indiClioCaptMegRange_Captur-F1pict-A4.indd   1 29.10.14   11:19

Vinotéka v Mnichovicích nabízí:
■ 24 druhů točených moravských 
vín – vybrat si můžete z nejběž-
nějších odrůd bílého, červeného 
i růžového vína. Pánové si nejvíce 
oblíbili Veltlínské a Ryzlink rýn-
ský, dámy dávají přednost sladší 
Pálavě.
■ K dostání jsou nejrůznější lah- 
vová vína – jakostní, výběry 
z hroznů, slámová, ledová, výběry 
z bobulí, pozdní sběr. A to převáž-
ně z Moravy, ale také z Francie 
a dalších zemí. Ochutnat můžete 
i svatomartinské.

■ Nechybí velký výběr alkoholic-
kých nápojů.
■ Pokud sháníte hezký dárek, 
přijďte si vybrat vánočního andíl-
ka nebo keramické hrníčky. Také 
zde objevíte velký výběr zeleného 
„lesního“ skla - nádherných replik 
historických číší. 

Vinotéka v Mnichovicích děkuje 
všem zákazníkům za přízeň a do 
nového roku přeje všechno nejlepší

kontakt: Vinotéka hana kučerová, Masarykovo nám. 60, Mnichovice
tel.: 777 895 914, otevřeno: po-pá 9 - 12.30 hod., 13.30 - 17.30 hod.
(v pátek do 18.30), so 8.30 – 12 hod. 

naBízíM k pronájMu 
neByToVÝ prosTor 

V LouňoVicích 
u hLaVní siLnice.

Více inFo na
MoB. 776 669 961.

PronájeM nebytoVých 
Prostor 103 M2 s Wc 

a KUchyňKoU (Dolní Patro 
roDinnéHo Domu). Poloha 

hned U silnice. Vhodné 
Pro sKlad nebo dílnU. 

cena dohodoU. 
ŽernoVKa 60

tel.: 323 660 315.

ELEKTro
instalace
revize

montáže, opravy
rekonstrukce 
poradenství

tomáš kurel, svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz



TUkas a. s.
K Hrušovu 344/6, Praha 10
Tel.: 267 229 111 
www.tukas.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz i náledí! Připravte 
svůj vůz značky ŠKODA na zimní sezonu v našem 
autorizovaném servisu. Zkontrolujeme funkčnost topení, 
částí podvozku a důležitých prvků elektrické instalace. 
Právě nyní u nás za výhodné ceny pořídíte také kompletní 
zimní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky.  
Navíc s námi jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola 
a uskladnění těch letních.

Dny výhodné zimní péče u autorizovaných 
servisních partnerů ŠKODAVAŠE ZIMNÍ PLÁNY 

ZAČÍNAJÍ U NÁS
VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 

ZAČÍNAJÍ U NÁS

TUkas ZSA 2014 204x142.indd   1 14.11.14   18:02

www.flip.cz

VAŠE KLIDNÉ VÁNOCE

O

323 661 533(Mukařov

ELEKTRONIKA

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

DROGÉRIE

DOMÁCÍ POTŘEBY

PAPÍRNICTVÍ

ŽELEZÁŘSTVÍ

HRAČKY, 

KAMNA

NEDĚLNÍ PRODEJ 9,00-17,00

S tímto kupónem
získáte slevu na výrobky Tescoma10%


