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Svojetice - Nová školka byla
po velkém úsilí otevřena včas!

nástavba zŠ v Mnichovicích  
byla slavnostně otevřena

Výlov Jevanského 
a Vyžlovského rybníku se 
uskuteční 22. 10. a 7. 11. 
Přijďte si pro čerstvou rybu.

Zprávy z obcí (str. 4)
Ondřejov - SKC zve 
24. října od 18 hod. na 
vystoupení BOHEMIA
BALETU - souboru 
Taneční konzervatoře 
hl. m. Prahy.
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Poradna (str. 9)
Občanská poradna Cesty 
integrace radí, jak se bránit 
exekuci.
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Úvodník

tiráž

Milí čtenáři!
Vítejte u říjnového Zápraží, ve kterém se mimo 
jiné dočtete o otevření dalších nových školek a škol 
u nás na Zápraží. Vypadá to, že se po velkém 
úsilí začíná blýskat na lepší časy a rodiče malých 
dětí mohou být trochu klidnější. Uvidíme, jak 
na „populační vlnu“ zareagují střední školy. Na 
víceletých gymnáziích už začíná být tlačenice.
Nepřehlédněte naši poradnu, kterou pro vás 
připravila Cesta integrace – dozvíte se, jak 
čelit exekucím. Ty v Čechách trápí stále velké 
procento domácností. Další poradnu přichystala 
Rychlá čistírna oděvů Říčany - a to na téma, jak 
pečovat o funkční oděvy. Není to tak jednoduché, 
jak se může na první pohled zdát.
A když už budete mít dobře naimpregnované 
funkční oblečení, můžete vyrazit na výlet – třeba 
na vycházku po stezce Krásné vyhlídky 10. října 
či na Festival řemesel a Jablečné slavnosti, které 
se konají ve Strančicích 3. října.

Hezký podzim přeje za redakci Zápraží
Helena Vlnařová, šéfredaktorka

KONCESIONÁŘ PEUGEOT

SERVIS 
NA 2 ROKY 
ZDARMA

Praha 14 - Černý Most, Skorkovská 1644
Tel.: 608 407 407
e-mail: prodejCM@domansky.cz

Praha 9 - Kyje, Českobrodská 566
Tel.: 777 206 206
e-mail: prodejP9@domansky.cz

Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1298
Tel.: 777 107 107
e-mail: prodejP5@domansky.cz

5let
záruka
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Fiat s

Větší, Výkonnější a Vždy připraVený do akce! nyní Za ÚžaSnoU cenU 347 900 kČ.  
tak proStorný, že Se S ním SVeZe celá rodina.  

VyZkoUšejte U aUtoriZoVaných prodejců Fiat na celý týden Zdarma. 

500X je tu!
Větší, Výkonnější,
 ideální pro rodinu
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
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Člověk nesmí dělat věci jenom pro sebe
Studenti z gymnázia a základní školy 

OPEN GATE v Babicích se účastní celé řady 
veřejně prospěšných činností a mimoškol-
ních aktivit. Jednou ze studentek, která se 
dobročinných akcí účastní, je sedmnáctiletá 
Mariana Scholzová z Říčan, která na škole 
studuje již sedmým rokem. 

Mariano, co pro vás znamená CAS (creativi-
ty, action, service)? 
CAS neboli community service neboli dobročin-
nost je víc než mimoškolní aktivita. Je to mož-
nost zjistit o sobě víc a zároveň pomoci někomu 
jinému, rozvíjet své schopnosti, pochopit svět 
za hranicemi školní lavice.
Kam chodíte pomáhat? 
Do dobročinnosti jsem se zapojila v sekundě. Za 
posledních pět let jsem zkusila různé způsoby pl-
nění CASu. Učila jsem malé děti plavat v různých 
věkových kategoriích - od první do sedmé třídy. 
Doučovala jsem angličtinu na základní škole 
v Mirošovicích, četla jsem v domově důchodců 
v Mukařově. Momentálně pomáhám s recyklací 
odpadu a také ve výtvarné učebně a s instalací 
děl. Účastním se i jednorázových akcí, jako je 
Světluška nebo prodávání vánočních hvězd pro 
onkologické oddělení v Olomouci.
Co vám CAS dal? 
Čtení v domově důchodců je jedna z nejlepších 
a nejjednodušších aktivit jak zlepšit někomu 
den. V domově důchodců je poměrně málo dob-
rovolníků, takže kdyby se někdo chtěl zapojit, 
myslím si, že by to nebyl problém. Návštěva je 
přitom příjemný zážitek. Každé druhé úterý 
jezdíme do Mukařova zhruba na hodinu, před-
čítáme knihu, kterou si senioři vyberou a potom 
se konverzace většinou změní na zcela všední 
témata. Máme radost, že si naší snahy váží, pro-
tože sestry se starají o pohodlí pacientů a často 
nezbude čas na každodenní povídání. Když jsme 
do Mukařova začali jezdit, senioři se s námi moc 
bavit nechtěli, ale když zjistili, že jezdit budeme 

i nadále, těšili se na nás, 
dávali nám sladkos-
ti a rádi vyprávěli 
historky z dětství. 
O Vánocích jsme 
společně dokon-
ce pekli perníč-
ky. Nakonec se 
z toho stalo víc 
než čtení, než 
CAS. Vzhledem 
k tomu, že mí pra-
rodiče bydlí až ve Slez-
sku, byla to pro mě mož-
nost trávit čas s „náhradními“ 
dědečky a babičkami. 
A jak probíhalo doučování? Poslouchaly 
děti?
Na doučování potřebujete spoustu trpělivosti 
a přípravy, abyste děti zaujali a ony si z hodin 
něco odnesly. Při doučování jsem zjistila, že 
moje trpělivost má svůj limit, ale děti ho velmi 
nenápadně posunuly o několik kilometrů dál. 
Taky jsem zjistila, že respekt nikdo nezíská vě-
kem nebo pozicí. Pokud nemáte nic, za co by vás 
mohli respektovat, tak vás respektovat prostě 
nebudou. A to neplatí jenom u sportovního tré-
ninku. 
Jaké byly vaše postřehy při vybírání peněz na 
charitu?
Zjistila jsem, že když žádáte lidi, aby přispěli 
na charitativní účely, tak ti co mají na rozdává-
ní, se na vás ani nepodívají. Je pravda, někdy 
mě tohle dovádělo k šílenství, ale když vám 
přispívají lidé z čiré lidské ochoty a starosti 
o ostatní, vidíte, že se máte ještě v mnohém co 
učit. Uvidím, co si odnesu z letošních aktivit 
a CAS projektu v Indii. Ale celkově je to takové 
pěkné připomenutí reality. Toho, že člověk ne-
smí dělat věci jenom pro sebe a že alespoň jed-
nou za týden by měl pomoct lidem a prostředí 
okolo sebe.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Sníh ani náledí už Vám cestu 
nezkomplikují. Připravíme Váš vůz 
na všechny radosti zimní sezóny. 
Zkontrolujeme akumulátor, brzdový 
systém a rovněž se zaměříme na 
diagnostiku Vašeho vozu. Navíc právě
u nás teď pořídíte kompletní zimní kola 
včetně ŠKODA Pneugarance na 
3 roky za výhodné ceny a snadno 
vyřešíte přezutí svého vozu či 
uskladnění letních kol. Můžete také 
využít akční ceny ŠKODA Originálních
dílů a příslušenství se slevou až 15 %.

Navštivte autorizovaný 
servis ŠKODA dříve, než 
Vás zima překvapí

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

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

Servis AUTO OPAT s.r.o.
Legerova 24, 120 00  Praha 2
Tel.: 224 262 867
www.autoopat.cz

Untitled-523   1 7.9.2015   11:10:06
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Info pro vás

Ondřejov – Sportovně kulturní 
centrum v Ondřejově zve 24. října 
od 18 hod. na vystoupení BOHE-
MIA BALETU - souboru Taneční 
konzervatoře hl. m. Prahy. Tato vý-
jimečná akce se v Ondřejově usku-

teční již počtvrté. Bohemia Balet je 
soubor složený z absolventů školy 
vedený uměleckým ředitelem Ja-
roslavem Slavickým - dlouholetým 
sólistou baletu Národního divadla 
v Praze. Ke spolupráci se soubo-

rem jsou zváni mladí i renomovaní 
domácí a zahraniční choreogra-
fové. Za dobu své existence se 
vyvinul v ambiciózní soubor mla-
dých tanečníků, mnohdy laureátů 
mezinárodních soutěží. Soubor 
vystupuje pravidelně na scéně Sta-
vovského divadla v Praze i Nové 
scéně Národního divadla, po celé 
republice i v zahraničí. 

PROGRAM: 
■ Bachův klavírní koncert v cho-
reografii Bérangere Andreo. 

■ V mlhách - klavírní cyklus L. Ja-
náčka v choreografii Petra Zusky. 
■ Nelaskavé duety – v choreografii 
Bérangere Andreo.
■ Kapky světla, Kánon a Dupání 
v choreografii Aleny Drapalíkové.

Předprodej vstupenek (cena 160 Kč) každý den v  Cukrárna sv. Ondřeje 
na náměstí, e-mail: cukrarnasv.ondreje@email.cz, tel.: 774 026 440, 
728 047 955.

Cukrárna se pyšní jedinečnou 
atmosférou a příjemnou obslu-
hou a nabízí vynikající chlebíčky, 
zákusky a skvělou kávu od spe-
cialisty - mistra ve svém oboru. 
Maminky zde rády využívají dět-
ský koutek.

Zprávy z obcí

ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu 
z ceny montáže

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ
tel.: 728 863 201

www.zaluzie-suchy.cz

ZÁRUKA
4 ROKYŽALUZIE 

SUCHÝ

boheMia balet opět v ondřejově

Svojetice – „Koncem července 
jsme kolaudací nové mateřské škol-
ky uzavřeli hektický boj s časem, aby 
nová budova mohla od 1. září 2015 

sloužit svému účelu,“ uvedla starost-
ka Eliška Olmrová. „Rodiče určitě 
ocení, že kromě dvou tříd pro padesát 
dětí od 3 do 7 let přibyla i třída pro 

dvanáct dětí mladších. Součástí škol-
ky je i herna k provozování zájmo-
vých činností.  Díky tomuto prostoru 
mohou pedagogové zařadit do den-
ního režimu tělovýchovu a rozšířit 
nabídku odpoledních volnočasových 
aktivit pro předškolní děti. Velkoryse 
je řešeno i technické zázemí školky – 
vznikla zde moderní kuchyň, kde se 
budou připravovat obědy i pro „sta-
rou“ školku, kolem 110 obědů denně. 
Moderní budova školky, která byla 
vybudována díky dotaci z Operační-
ho programu ROP NUTS II Střední 
Čechy, respektuje tradiční venkov-
skou architekturu. Zahradu plánuje-
me do konce roku oživit herními prv-
ky,“ dodala paní starostka.

Starou školku využijí malí Muka-
řováčci
Původní mateřská škola má kapa-

citu 34 dětí a sídlí ve starším objek-
tu, který byl v roce 2013 zateplen. 
Vzhledem k tomu, že nová školka 
zcela pokryje potřeby obce, nabídly 
Svojetice volnou kapacitu ve „sta-
ré“ školce Mukařovu. Po vzájemné 
dohodě o finančním příspěvku bu-
dou svojetickou školku navštěvo-
vat děti z Mukařova. Dohoda byla 
uzavřena na jeden rok, protože 
i v Mukařově se bude stavět nová 
školka.

Sbírka byla úspěšná
Svojetice vyhlásily na vybavení 
nové mateřské školy veřejnou sbír-
ku, která byla řádně nahlášena na 
Krajském úřadě Středočeského 
kraje. Celkem bylo vybráno přes 
dvě stě tisíc korun. Tato částka byla 
použita na nákup nábytku a další-
ho vybavení.

nová školka byla po velkém úsilí otevřena včas!

nová školka byla koncipována jako tradiční venkovské stavení 
s uzavřeným dvorem.

V první polovině září byla 
zahájena realizace projektu 
„Rekonstrukce místních ko-
munikací v obci Ondřejov“ 
(CZ.1.15/1.1.00/5a.02044), který 
je spolufinancován z operačního 
programu ROP NUTS II Střední 
Čechy (z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj). Stavba by měla 
být dokončena do 15. 11. 2015.

Tento projekt výrazně zlepší ko-
munikační síť obce zajišťující pří-
stup k lokalitám hospodářského 
rozvoje. Jeho cílem je zvýšit kvalitu 

a kapacitu místních komunikací, 
zvýšit bezpečnost provozu na míst-
ních komunikacích a snížit dopady 
provozu na místních komunika-
cích na životní prostředí. Dosavad-
ní stav těchto komunikací byl velmi 
špatný až kritický.

Děkujeme evropským daňovým 
poplatníkům, kteří tuto akci fi-
nancují z 85 %. Zbývajících 15 % 
způsobilých výdajů hradí ze svých 
vlastních zdrojů obec Ondřejov.

v ondřejově byla zahájena 
realizace projektu „rekonstrukce 
místních komunikací v obci ondřejov“

Jevany, Vyžlovka - Výlov Jevan-
ského rybníka je naplánován na 
22. října (čtvrtek) s prodejem ryb 
pod hrází rybníka v Jevanech. 
V nabídce k prodeji budou kapři 
a v malém množství štiky a býlo-
žravá kaprovitá ryba amur bílý.  

Dalším výlovem určeným pro 
veřejnost bude výlov Vyžlovského 
rybníka v sobotu 7. listopadu. Také 
zde budete mít možnost zakoupit 
vylovené ryby. Stejně jako v před-
chozích letech se můžete těšit na 
stylové občerstvení z vylovených 
ryb. Veřejnost bude mít možnost 

sledovat výlov z hráze rybníka a za 
doprovodu rybářů si prohlédnout 
rybolovnou techniku zblízka. 

Vozidla prosíme, zaparkujte 
v obci a podél silnice z Vyžlovky 
do Jevan a využijte podzimní den 
pro vycházku k rybníku.   

V žádném případě nevjíždějte 
do křižovatky u rybníka a na hráz, 
dbejte prosím pokynů strážníků 
MP a Policie ČR. 

Petru zdar, hezké zážitky z výlo-
vů Vám přejí zaměstnanci a vedení 
Školního lesního podniku v Kos-
telci nad Černými lesy.

Tradiční výlovy rybníků  
na Jevanském potoce

Babice - Astronomický krou-
žek Babice uspořádal v rámci 
„Evropské noci vědců“ zajímavý 
program pro děti i dospěláky. Na 
místní návsi byl připraven dale-
kohled pro pozorování Slunce 
a všichni zájemci si mohli slu-
neční disk i s patrnými skvrnami 
prohlédnout. Dále nechyběly 
zábavné chemické a fyzikální 
pokusy – jako například stavba 
sopky, pouštění raketky na liho-
vý pohon, pokusy s tekutým du-

síkem, výroba vlhkoměru ze šiš-
ky. Děti si také mohly vyzkoušet 
domácí lupu, vyrobit bublinky 
pomocí houby či „nafouknout“ 
balónek bez foukání. Největší 
úspěch měly „krátery na Mě-
síci“, které se vyráběly pomocí 
dělobuchů. Program pokračoval 
ve společenské místnosti Staré 
školy přednáškou pro dospělé 
a mládež o našem vesmírném 
sousedovi - Měsíci, a jeho za-
tmění, které proběhlo 28. září 
v časných ranních hodinách.

Akce se uskutečnila za podpo-
ry Amatérské prohlídky oblohy 
(sekce České astronomické spo-
lečnosti), spolku Babický drak 
a Astronomického kroužku Babi-
ce, který pořádá kurzy pro děti od 
10 let a dospělé. Kurzy začínají 
od října a v případě zájmu se mů-
žete přihlásit na emaiu: jana@
astronomie.cz. Bližší info najde-
te na Facebooku/babickeastro. 

Přednáška „Jak se rodí krá-
sa astronomických fotografií“ 
se bude konat 7. 10. od 18.30 
hod. v klubovně Babického 
draka v budově staré školy.

největší úspěch měly 
krátery na Měsíci

Ondřejov – Oslavy 270. výročí 
jmenování Ondřejova městečkem 
císařovnou Marií Terezií léta páně 
1745 se vydařily. Celá akce začala 
dělostřeleckou salvou.

„Ondřejovem zazněly celkem dvě 
salvy, které oznámily blížící se příjezd 
kočáru císařovny Marie Terezie v do-
provodu hraběnky Marie Karoliny na 
ondřejovské náměstí,“ sdělila nám 
tajemnice OÚ Ing. Naďa Vlnasová. 
„Plánovaný třetí výstřel stejně jako 
před dvaceti lety nezazněl. Snad se 
jednalo o osudové varování. Když 
se totiž v roce 1887 vracely koruno-
vační klenoty zpět z Vídně do Prahy, 
vedla jejich cesta přes Ondřejov. Na 
počest této významné události byly na 
Šibeničkách vypáleny salvy ze šesti 
hmoždířů. Bohužel jeden se roztrhl 
a střepiny zabily jistého pana Kleňhu. 

Naše oslavy žádné neštěstí ne-
poznamenalo, a tak si návštěvníci 
mohli pochutnat na trdelníku, mni-
chovických perníčcích, škvarkových 
tyčinkách či na štrúdlu. Velmi rychle 
zmizelo i tři sta kusů poctivých buř-
tů, které se rozdávaly zdarma a které 
věnoval pan starosta. Slavnosti však 
nebyly pouze o dobrém jídle a pití. 

Návštěvníky zaujala výstava histo-
rických fotografií a film pana Bumby 
z oslav před dvaceti lety. Překrásnou 
tečkou za celým programem byl ve-
černí koncert skupiny Jiří Holoubek 
Trio se Zdenkou Tichotovou včetně 
vystoupení stepařského tria „Drive 
by“ a kytarového tria žáků SKC On-
dřejov. 

Ráda bych touto cestou poděko-
vala všem, kteří pomáhali s organi-
zací této akce. Kromě hlavních spon-
zorů, kteří přispěli finančně nebo 
materiálně (společnosti 3D Tech, 
B.V.S, San Benedetto, REX a Avy-
don), bych ráda poděkovala přede-
vším panu Pavlovi Řezbovi za jeho 
nezištnou pomoc po celou dobu pří-
prav. Bohužel nemohu vyjmenovat 
všechny, kteří přiložili ruku k dílu, 
nicméně vím, že bez nich by se osla-
vy rozhodně tak nevydařily.

Třetí salva nezazněla! 
Snad se jednalo o varování
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Zprávy z obcíZprávy z obcí

potřebujete pomoci s péčí o své blízké?!
Říčany – Nový denní Stacionář Olga, který 

zahájil svůj provoz v červenci, je určen pro kli-
enty, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku nebo zdravotního postižení a jejichž si-
tuace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Slouží nejen obyvatelům Říčan, ale i občanům 
52 obcí, které spadají pod správní obvod Ří-
čan. Nachází se na Komenského náměstí a je 
součástí Domu s pečovatelskou službou Senior. 

Stacionář je připraven pro denní pobyt 10 – 14 
klientů. V budoucnu se počítá s možností poby-
tu i v rámci odlehčovacích služeb například na 
celý týden. 

Každodenní péče, vzdělávací aktivity a ob-
čanská podpora
„Klientům nabízíme pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu nebo při osobní hy-
gieně či poskytování stravy. Také klademe důraz 
na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
a zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím. Rovněž se zaměřujeme na sociálně 
terapeutické činnosti a pomůžeme i při uplatňo-
vání práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí,“ přiblížila Iveta Závodská, 
ředitelka Domova s pečovatelskou službou Seni-
or, jehož je stacionář nyní součástí. „Těšíme se na 
vaši návštěvu a neváhejte nás kontaktovat.“
■ V denním stacionáři jsou služby poskytovány 
pro klienty v sazbě 70 Kč/hod. V případě pobytu 
nad 5 hodin a min. 3x v týdnu se sazba snižuje 
na 50 Kč /hod. 

■ Pracovní doba je pondělí – pátek od 7 hod do 
15.30 hod., popř. dle domluvy déle.
■ Pokud potřebujete pomoci s péčí o své blízké, 
neváhejte a obraťte se pro poskytnutí informací 
na paní Janu Kadeřábkovou - vedoucí Pečova-
telské služby, popř. Ing. Ivetu Závodskou - ředi-
telku DPS Senior.
■ Ve Stacionáři Olga čeká na vaše blízké kolek-
tiv zkušených, milých a vždy usměvavých pečo-
vatelek.
■ Přijďte se podívat a získat bližší informace. 
Jako bonus nabízíme strávit jeden den zcela 
zdarma v naší „školce pro seniory“.

Unikátní bylo financování této stavby za té-
měř 14 milionů korun. Stacionář vznikl za 
významné finanční podpory občanů, kteří při-
spěli do veřejné sbírky. Vybralo se přes 9 mili-
onů korun, zbytek financí zaplatilo město.
Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy: 
Jana Kadeřábková - tel.: 323 618 272, 
725 851 898, DPS Senior: 323 604 244-47.

Slavnostního otevření  stacionáře se zúčastnili i ti, 
pro které je zařízení především určeno - senioři.
Foto: Rudolf Flachs

Spolupráce pokračuje dál, máme v plánu 
reciproční návštěvu, kdy stejný program, kte-
rý zazněl v podání obou orchestrů v Říčanech, 
zazní v letošním roce na koncertech v Borkenu. 
V rámci Twinningu bychom chtěli rozšířit spo-
lupráci ještě se švédským městem Mölndal, kde 
je také výborná hudební škola. Zatím v rámci 
malé reciprocity se švédskou školou a posléze 
uskutečnit projekt, kdy se všechny tři hudební 
školy z Partnerství měst Twinningu sejdou ve 
společném orchestru. Je to velká výzva, ale stálo 
by to za to.

Další mezinárodní spolupráci, opět s dětmi 
z německé školy, plánujeme s  okresní hudební 
školou Dreiländereck v německém Zittau. Je to 
velká škola, kterou navštěvuje přes 3 000 žáků. 
S panem ředitelem Svenem Rosselem jsme do-
mluveni zatím na malé výměnné akci, abychom 
se více poznali.

Stále jsme v kontaktu s prezidentkou hudební 
asociace,,Maberliner“ z italské Pistoi, s kterou 
jsme uskutečnili mezinárodní projekt před dvě-
ma lety a která spolupracuje také s hudební ško-
lou v Zittau. Plánujeme společný koncert právě 
s účastí dětí z Itálie, České republiky a SRN.

ZUŠ v Říčanech navštívili při svém koncert-
ním turné dva význační pedagogové z americ-

ké hudební školy, kteří 
vedou v Lucernu 
(Švýcarsko) mezi-
národní komorní 
orchestr, slo-
žený z dětí od 
8 – 20 let. Naše 
umělecká čin-
nost je natolik 
oslovila, že mají 
zájem o spolupráci. 
Navíc máme orchestr ve 
stejném věkovém složení. Pozvali naše děti na 
letní soustředění do Lucernu a mají zájem se 
svým orchestrem přijet i do Říčan. Spolupráce 
je zatím na začátku, uvidíme, jak se vyvine do 
budoucna.

Tady je na místě poděkovat městu Říčany za 
finanční podporu těchto mezinárodních aktivit.

Myslím, že nás v budoucnu čeká hodně za-
jímavých akcí, které budou pro nás přínosem 
a pomohou zviditelnit nejen ZUŠ v Říčanech 
a české umělecké školství, ale také naše město 
a region.

Těšíme se na vše nové.
Mgr. Iveta Sinkulová, 

ředitelka ZUŠ Říčany

Mezinárodní aktivní spolupráce ZUŠ Říčany 
V průběhu minulých měsíců jsem vás 
informovala o nově navázané spolupráci ZUŠ 
Říčany s Musikschule Borken (SRn). Proběhly 
již dvě společné akce a naše aktivita neustává. 
Úzce spolupracujeme se členkami Twinningu 
Říčany, především s  Petrou Šmolíkovou, Radkou 
Mandátovou a Janou Vavřinovou, na rozšiřování 
a prohlubování mezinárodní spolupráce mezi 
partnerskými městy. Mezinárodní spolupráce 
přináší nové podněty nejen našim dětem, ale také 
pedagogům a rodičům.

Praní
Membrána funkčních oděvů, která zajišťuje pa-
ropropustnost a nepromokavost se zanáší po-
tem a mastnotou. Pokud je oděv používán třeba 
jen na běhání a není vidět zašpinění, membrána 
přesto potřebuje pročistit praním, jinak ztratí 
svou plnou funkčnost. Základem je tedy pravi-
delné praní ve speciálních detergentech, nikdy 
ne v běžném prášku na praní. V naší čistírně 
oděvů používáme profesionální detergenty, díky 
kterým jsme schopni odstranit i staré usazeniny 
v membráně a do značné míry obnovit propust-
nost oděvu dříve praného v běžném prášku na 
praní.

Impregnace
Funkční oděvy je nutné pravidelně impregno-
vat, aby byla zajištěna propustnost par. Bez 
impregnace svrchní vrstvy oděvu dojde časem 

k tomu, že se z drahého oděvu stane obyčejná 
pláštěnka. Voda sice přes membránu nepro-
jde dovnitř, ale díky promočení svrchní vrstvy 
nemohou odcházet páry od těla a dochází k in-
tenzivnímu pocení. Jak poznáme, že je čas na 
impregnaci? Stříkneme na oděv trochu vody. 
Pokud kapky drží tvar kuliček a odkutálejí se 
pryč, je oděv impregnován dostatečně. Pokud 
se kapky roztahují, zanechávají po sobě vlhké 
skvrny nebo se dokonce vsakují do svrchní lát-
ky, je čas impregnovat. Impregnaci raději vždy 
svěřte čistírně oděvů. V čistírně nejdříve oděv 
vyčistí speciálními detergenty na funkční mate-
riály. Následuje profesionální impregnace, při 
které je smáčen celý oděv a impregnace ještě ak-
tivována pro maximální efekt. Tato impregnace 
vydrží několik následných praní. Tento proces 
nelze nahradit sprejem z drogerie, vhodným 
spíše na batohy.

Poradnu připravila Rychlá čistírna oděvů, Čer-
nokostelecká 82/92, Říčany, tel.: 323 601 350, 
www.cisteniodevu.cz

V naší čistírně oděvů používáme profesionál-

ní detergenty a impregnace německé značky 

SEITZ®. Díky tomu můžeme garantovat kvalitu 

na nejvyšší možné úrovni. 

Jak se starat o funkční oděvy, 
aby neztratily své vlastnosti?!
Začíná podzim a s ním výměna šatníku. Pokud ještě nemáme vyčištěné zimní bundy a kabáty, 
je nejvyšší čas tak učinit. Jak na zimu připravit funkční oděvy z materiálů jakými jsou například 
Gore-Tex, které vynikají nepropustností vody a vysokou prodyšností par? V dnešní době oděvy 
z těchto materiálů nenosíme pouze na lyže, ale materiály se používají do bund, kabátů a rukavic 
určených ke každodennímu nošení. Je proto dobré znát obecné zásady o jejich údržbě.

Uhříněves – Divadlo U22 uve-
de poprvé v ČR úspěšný muzikál 
Thrill Me - Spalující vášeň americ-
kého autora Stephena Dolginoffa. 
Českou verzi muzikálu v překladu 
Hany Novákové režíruje Lumír 
Olšovský. První dvě představení 
se uskuteční v produkci Divadla 
U22 ve čtvrtek 1. 10. a pátek 2. 10. 
na Divadelní lodi Tajemství. Další 
představení pak ve čtvrtek 29. 10 
a pátek 30. 10. přímo v Divadle 
U22. Mimo to se odehraje dalších 
12 představení v dalších městech.

Ředitele DDM Praha 10 a Diva-
dla U22 Romana Urbance jsme 
se zeptali - proč právě tento mu-
zikál? 

Chtěli jsme v rámci produkce 
Divadla U22 kvalitní představení. 
Máme mladý tým a ten si vybírá 
témata, která něco sdělují. V rámci 
DDM realizujeme již třetím rokem 
projekt „Podpora talentů“ v umě-
leckých oborech. Ve Strašnicích 
výborně funguje Divadelní ateli-
ér a v Uhříněvsi Divadlo U22, ve 
kterém dáváme prostor i pro umě-
leckou činnost studentů umělec-
kých škol. Projekty většinou až na 

výjimky končily tak, že se odehrály 
dvě až čtyři reprízy. A tak jsme si 
sedli a řekli, že zkusíme další před-
stavení produkčně zabezpečit, aby 
ho mohlo zhlédnout více diváků. 
Tak vznikl tento komorní muzikál, 
který jsme začali zkoušet v polovi-
ně roku. Muzikál je o životě, o zá-
vislosti, o pocitech a o tom, čeho 
všeho je člověk schopen. Rozhod-
ně vás překvapí! 

Spalující vášeň v Divadle U22
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Mnichovice – Nástavba ZŠ T. G. Masaryka 
v Mnichovicích byla na začátku školního roku 
slavnostně otevřena za přítomnosti starostky 
Petry Peckové, ministra financí Andreje Babi-
še, poslankyně Věry Kovářové, hejtmana Mi-
loše Petery a dalších hostů. Po roce intenzivní 
výstavby se škola rozrostla o třetí patro, kde 
vzniklo 10 učeben, kabinety a sociální zařízení. 
Všechny nové učebny jsou navíc vybaveny inter-
aktivními tabulemi, jejichž nákup byl financo-
ván z dotace. Celková kapacita školy se zvýšila 
na 260 žáků a letos se mohly otevřít dokonce 
čtyři první třídy. 

„Jsme pyšní na to, že jsme tuto velice náročnou 

akci zvládli a že jsme dostáli slibu, že se k part-

nerským obcím neotočíme zády a zajistíme místa 

ve škole i pro přespolní děti,“ říká Petra Pecková. 

„Stále si stojím za názorem, že dobře fungující 

škola významně zlepšuje komunitní život v obci 

a také vztahy se „sousedními“ obcemi.“

Ulevilo se vám, že máte tuto náročnou akci za 
sebou? 
Mám obrovskou radost, že se dílo po tak velkém 
úsilí podařilo realizovat. O tom, že je situace 
kritická a děti se nám do školy nevejdou, jsme 
věděli již dlouho a vytváření nových tříd na úkor 
kabinetů, družiny či odborných učeben nesta-
čilo. Nestačila dokonce ani rekonstrukce staré 
školy na náměstí, kde vznikly tři nové třídy se 
zázemím. Bylo jasné, že jediné koncepční řešení 

je výstavba dalšího patra. Ale kde vzít peníze!? 
S dalšími starosty jsme vedli desítky jednání 
s ministry a jejich náměstky. Vždycky, když ně-
jaký ministr problém konečně pochopil, tak ho 
kvůli něčemu odvolali a začínalo to znova a zno-
va. Někdy jsem už propadala pocitu, že to nikam 
nepovede a že tady pod lípami postavíme stan 
a v něm budeme učit. 

Nejdříve se vám podařilo získat alespoň dota-
ci na zateplení školy…
Fasáda již byla v kritickém stavu a dotaci ze stát-
ního fondu životního prostředí jsme velmi přiví-
tali, i když by bylo logické udělat nejdříve patro 
a pak zateplení. Dotace se však neptá – zkrátka 
musíte brát, dokud se dává. 

Jak vznikla studie Nedostatečné kapacity 
základních škol v suburbanizačním prstenci 
kolem Prahy?
Při bůhvíkolikátém jednání nám jeden náměs-
tek na ministerstvu školství řekl: Tak to sepište, 
my k tomu nemáme žádné odborné dokumenty. 
A tak jsme spolu se starostou Dolních Břežan 
Věslavem Michalikem a naší paní ředitelkou 
Erbekovou psali po nocích analýzu Nedostateč-
né kapacity základních škol v suburbanizačním 

prstenci kolem Prahy. Čím složitěji se to jmenuje, 
tím odborněji to vypadá, i když tomu nikdo nero-
zumí. 

A najednou se stal takový malý zázrak. Paní 
poslankyně Věra Kovářová v rozpočtovém vý-
boru prosadila pozměňovací návrh na zřízení 
výdajové položky pro podporu výstavby škol. 
Návrh byl schválen. Pak pan ministr financí Ba-
biš pochopil, že investice do vzdělávání je něco, 
co se nám násobně vrátí. A pár milionů ještě 
přidal. Několikaletý dotační program vyhlásilo 
ministerstvo financí v květnu 2014, podkladem 
k němu byla i naše analýza. 

Jak probíhaly stavební práce?
Bylo to o nervy. Musím říct, že byly chvíle, kdy 
jsme si všichni sahali na dno. V červnu 2014 jsme 
začali se zateplením. V červenci jsme podali do-
tační žádost na nástavbu a uspěli jsme, takže jsme 

museli oba projekty skloubit. Dvě firmy dohro-
mady na jednom staveništi, uhlídat, aby zateplení 
nebylo nástavbou poškozeno, aby se mohlo stavět 
v průběhu výuky nad hlavou 550 dětí a nemělo to 
dopad na jejich bezpečnost. Za pochodu jsme mu-
seli řešit takové „detaily“, jako že je škola širší, než 
bylo uvedeno v plánech a další.

Nesmírně si vážím obrovské pomoci všech 
zainteresovaných lidí, bez nichž bychom to ne-
zvládli. Poděkovat chci především vedení školy, 
všem pedagogům, ale také školníkovi a zejména 
uklízečkám. Dále paní tajemnici Miroslavě Voj-
tíškové a místostarostce Margitě Valentové. Mi-
lou zkušenost mám i s profesionálním a vstříc-
ným přístupem všech úředníků na ministerstvu 
financí a SFŽP.

Škola v Mnichovicích povyrostla o třetí patro občanská poradna cesty integrace 
Zadluženost českých domácností 

neustále roste a tím se zvyšuje také 
počet vymáhání dluhů soudními 
exekutory. Základním problémem 
je nepřipravenost lidí brát na sebe 
závazky a tyto závazky následně také 
plnit. V dnešním článku vám poradí-
me, jak se aktivně bránit exekuci.

Návrh na zastavení nebo částeč-
né zastavení exekuce
Pokud je vám nařízena jakákoliv 
exekuce, tak jednou z možností, jak 
se bránit proti jejímu provedení, je 
návrh na zastavení exekuce. K zasta-
vení výkonu soudního rozhodnutí má 
dlužník k dispozici lhůtu 15 dní, která 
začíná běžet okamžikem doručení exe-
kučního příkazu. Návrh na zastavení 
exekuce se podává exekutorovi. Pokud 
ten návrhu na zastavení nevyhoví, po-
stupuje celá věc k příslušnému soudu, 
který definitivně rozhodne o zastavení 
nebo pokračování exekuce.

Zákon vyjmenovává především 
tyto důvody, pro které může dojít 
k zastavení výkonu exekuce:
•	 pokud byl výkon rozhodnutí na-

řízen, ale rozhodnutí o výkonu se 
dosud nestalo vykonavatelným,

•	 v případě, že nařízení (rozhod-
nutí soudu), na jehož základě 
byla exekuce nařízena, se stalo 
neúčinným (například pokud 
povinný podá odvolání k soudu 
a ten jeho odvolání vyhoví),

•	 na základě požadavku věřitele, 
kdy věřitel návrh k provedení 
exekuce odvolá (např. ve chvíli, 

kdy se dlužník s věřitelem do-
mluví na pravidelných splátkách 
apod.),

•	 v případě, že jsou postiženy věci, 
které jsou vyjmenovány v para-
grafu § 321 a § 322 Občanské-
ho soudního řádu (např. běžné 
oděvní součásti, snubní prsten, 
zdravotnické potřeby v případě 
nemoci, hotové peníze do výše 
dvojnásobku životního minima 
a další věci),

•	 pro nemajetnost dlužníka, a to 
především v případě, že by pří-
padný výtěžek z exekuce ne-
pokryl ani náklady exekučního 
řízení
Kromě těchto hlavních důvodů 

může dojít k zastavení exekuce 
i v dalších případech, vždy záleží 
na konkrétní situaci.

Podání návrhu na zrušení exe-
kučního příkazu
Tento návrh lze podat zejména 
v případě, kdy exekutor vydá více 
exekučních příkazů a přitom jeden 
z nich bezpečně postihuje majetek, 
který bude stačit k úhradě dluhu 
i nákladů exekuce. Pokud tedy 
například exekutor vydá exekuč-
ní příkaz přikázáním pohledávky 
z vašeho účtu, kde je dostatek pro-
středků k úhradě dluhu a současně 
exekučním příkazem zřídí exeku-
torské zástavní právo na vašem 
domě, je na místě žádat o zrušení 
druhého exekučního příkazu. 
Spolu s návrhem je nutné podat 

i důkazy, které dokazují tvrzené 
skutečnosti.

Úhrada nákladů
Pokud dojde k zastavení nebo zru-
šení exekuce, pak tímto úkonem ne-
jsou řešeny náklady, které již s exe-
kucí vznikly. To znamená, že i když 
se povinný domůže zastavení nebo 
zrušení exekuce, může po něm být 
exekutorem požadována úhrada 
dosavadních nákladů. O nákladech 
a o tom, kdo je povinný tyto náklady 
uhradit rozhoduje vždy soud. 
 
Návrh splátkového kalendáře
Pokud nejste schopni zaplatit ce-
lou exekuci najednou, avšak chcete 
předejít návštěvě exekutora u vás 
doma, je vhodné obrátit se co nej-
dříve na exekutora s nabídkou 
splátkového kalendáře. V návrhu 
popište vaši sociální situaci a nabíd-
něte měsíční splátku, kterou budete 
hradit. Při stanovení této částky 
buďte realističtí. Nenabízejte více, 
než budete skutečně schopni pravi-
delně platit. Pokud stanovené část-
ky nebudete platit řádně, tak se vám 
tím mohou uzavírat dveře k možné 
dohodě s exekutorem v budoucnu.
 
Návrh na odklad exekuce
Dozvíte se, že je proti vám vedeno 
exekuční řízení. Chcete dluh zapla-

tit, ale například se dočasně zhor-
šil váš zdravotní stav v důsledku 
úrazu. Přesně pro takové případy 
slouží tzv. odklad exekuce. Na 
návrh může exekutor nebo soud 
odložit provedení exekuce, jestliže 
se povinný ocitl bez své viny pře-
chodně v takovém postavení, že 
by neprodlená exekuce mohla mít 
pro něho nebo pro příslušníky jeho 
rodiny zvláště nepříznivé následky 
a oprávněný by nebyl odkladem vý-
konu rozhodnutí vážně poškozen. 
Návrh je nutné podat u exekutora, 
který exekuci provádí. Pokud tako-
vý návrh není svévolným nebo zřej-
mě bezúspěšným uplatňováním 
práva, nesmí exekutor po dobu do 
rozhodnutí o takovém návrhu činit 
žádné úkony směřující k provede-
ní exekuce. O odklad exekuce lze 
žádat rovněž v případech, kdy byl 
podán návrh na zastavení exekuce 
a je pravděpodobné, že k tomuto 
zastavení skutečně dojde.

Vždy je však nutné nezapome-
nout na lhůty a činit veškeré úko-
ny včas!
Ať se jedná o jakýkoliv z výše uve-
dených způsobů, doporučujeme 
vždy bránit se pokud možno ne-
prodleně a celou věc neodkládat. 
Jen tak budete moci řešit zdárně 
své případné finanční problémy.

Pro objednání do naší Občanské poradny Cesty integrace, o.p.s. 
volejte 312 315 284 nebo pište na obcanskaporadna@cesta- 

integrace.cz. Rádi Vám poradíme. Zdarma. JUDr. Pavla Gajdošová

Tento projekt byl podpořen Československou obchodní bankou, a.s.

Jak se bránit exekuci (2. část)

V Cukrárně v Srbíně si můžete objednat 
skvělé vánoční cukroví. Míša Jandová pro 
vás upeče směs různých druhů podle rodin-
ných osvědčených receptů. Letos se můžete 
těšit i na marokánky. Cukroví je připravováno 
z másla, ořechů a pravé belgické čokolády. 
V Cukrárně Srbín se nepoužívá cukrářská 
poleva, která je sice levnější, ale na rozdíl od 
pravé čokolády obsahuje ztužené tuky.

Jak je v Cukrárně Srbín zvykem, opět se mů-
žete těšit na novinky. Nejen chuťovým pohár-
kům, ale i oku, polahodí delikatesy z belgické 
čokolády, které si zde vlastnoručně vyrábějí. 
A pokud máte pocit, že jste si v cukrárně už 

vybrali svého „favorita“, přijďte ochutnat 
makový dort s višněmi. Možná budete pořadí 
svých oblíbených dortíků měnit.

Marokánky a makový dort s višněmi

Těší se na vás Michaela Jandová, 
Cukrárna Srbín, Šípková 279, Mukařov, 
tel.: 722 903 669, Facebook. Otevřeno 
celý týden od 9 do 18 hod. a v neděli 
od 9 do 17 hod.

Neváhejte a objednávejte vánoční 
cukroví do 10. listopadu! 

Cena 490 Kč/kg.

Zprávy z obcíZprávy z obcí

■ Projekt „A co děti – mají se kde učit“ – nástav-
ba na budovu ZŠ v Mnichovicích, byl podpořen 
Ministerstvem financí ČR. Celkové náklady pro-
jektu činí 35 445 000 Kč, celková výše dotace je 
23 664 000 Kč. Město Mnichovice ještě požáda-
lo ministerstvo financí o navýšení dotace a pro-
placení 70% z ceny odůvodněných víceprací.
■ Projekt „Zateplení ZŠ T. G. Masaryka v Mni-
chovicích“ je spolufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti a Státním fondem životní-
ho prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Celkové náklady projektu činí 
12 383 147,23 Kč. Dotace FS je 7 500 840,30 Kč 
a dotace SFŽP je 441 225,90 Kč.
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U betonu je jedno, je-li použit na suchu nebo 
pod vodou, jeho vlastnosti se tím nemění. Opti-
mální vlastnosti, minimální nároky na údržbu, 
nízká cena a vysoká životnost předurčuje tento 
materiál k širokému využití. Během hydratace 
a tvrdnutí probíhají v betonu procesy (prováze-
né uvolňováním tepla), při kterých beton získá-
vá mechanickou pevnost a odolnost. 

Beton neztvrdne tím, že vyschne, ale že 
postupně během týdnů vykrystalizuje. Tento 
proces začne asi hodinu po namíchání a čím je 
tepleji, tím je krystalizace rychlejší. Tento proces 
nelze zastavit a pokud například beton v mixu 

zbude, musí se zlikvidovat. Voda v krystalech 
betonu nesmí zmrznout, tím je beton zcela zne-
hodnocen. Beton při tuhnutí není závislý na 
atmosféře a proto tuhne i pod vodou. Prostý be-
ton je odolný především vůči namáhání tlakem, 
naproti tomu snese pouze malé tahové zatížení. 
Proto se beton kombinuje s železnou výztuží 
– vzniká železobeton. Další možností je přidat 
různá vlákna, drátky apod., vzniká vláknobeton 
či drátkobeton. 

Pevnost betonu závisí především na vlast-
nostech cementu, dalšími ovlivňujícími fak-
tory jsou vlastnosti vody a kameniva. Beton 
s větším obsahem cementu (1:2) má za teplého 
počasí už druhý den téměř poloviční tvrdost. 
V praxi se po 28 dnech považuje beton za hoto-
vý (vyzrálý). Při krystalizaci se v betonu vytváří 

tzv. vnitřní teplo. Při teplotě +5 °C a méně se 
krystalizace betonu velmi zpomaluje, ale když 
teplota stoupne, opět pokračuje. Betony se 
označují značkou C následovanou dvěma čísly 
– válcovou pevnosti a krychelnou v MPa, např. 
C 12/15, C16/20.

Soutěžní otázka: Tuhne beton pod vodou? 
Odpovědi zašlete do 28. října na email:  

info@betonmuk.cz nebo vo-
lejte na 721 870 737. 
Tři výherci mohou získat 1m3 
betonu, 1m3 kamene nebo 
1m3 písku!

Co nevíte o betonu?!
Beton je univerzálním stavebním 
materiálem, používá se jak na nosné 
konstrukce, tak na výrobu panelů, 
v dopravním stavitelství. 

Ceny věnovala Betonárka Mukařov

Chryzantémy nabízíme v různých barevných 
odstínech a velikostech a na výběr jsou i pestro-
barevné obaly na květináče. V nabídce najdete 
i krásné podzimní macešky, které jsou odolné vůči 
nízkým teplotám a vydrží vám kvést až do Vánoc. 

Další rostlinou, která vám „rozsvítí“ podzim 
a zimu, jsou bramboříky, jež si opět pěstujeme 
sami. Každý rok si tato rostlina získává pro své 
něžné květy nevšedních barev a vůni stále více 
příznivců. V zahradnictví Jandl si můžete vybrat 
z různých druhů – s „kudrnatými“ květy, s pana-
šovanými listy, minibramboříky či s „deštníkovitý-
mi“ květy. A jak o brambořík pečovat? Ideální tep-

lota pro rozkvetlý 
brambořík je 
kolem šestnácti 
stupňů. Při vyš-
ší teplotě rychle 
odkvete a nové 
květy obvykle ani 
nedorostou. Postav-

te květináč na severní okno ložnice nebo haly a do-
přejte bramboříku čerstvý vzduch, nikoliv průvan. 

Brambořík miluje dostatečnou a pravidelnou zá-
livku. V žádném případě ho ale nezalévejte na 

listy a hlízu! Stačí dolévat zálivku do misky.
Dušičky – nabízíme věnce a vazby
Přijďte si k nám vybrat vkusnou dušič-
kovou dekoraci. Vyrábíme krásné věn-
ce všech velikostí i aranžmá do misek. 

Tyto dekorativní „podzimní“ mísy se 
krásně vyjímají i na terasách, balkónech 

či na oknech. 

Drátovec z Austrálie a 50 000 chryzantém
Zahradnictví Jandl, které najdete v Dobrém Poli u Kostelce n. Č. l., nabízí velký 
výběr chryzantém, jež pěstuje ve vlastních sklenících. Díky tomu jsou 
odolnější vůči nízkým teplotám, než rostliny dovezené z jiných zemí. 
Letos jsme pro vás vysadili na 50 000 květin – přijďte se podívat!

Zahradnictví Jandl s.r.o. - Skleníkový areál 
Dobré Pole u Kouřimi, tel: 736 630 111, 
e mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz, 
www.zahradnictví-jandl.cz.

Drátovec zvaný též krásnohlávek pochází 
z Austrálie a díky své stříbřité barvě se skvěle 

vyjímá jako solitér i atraktivní soused sytě 
kvetoucích podzimních rostlin. Drátovec v létě 

nakvétá drobnými žlutými kvítky.

Tou hlavní je u nás samozřejmě 
plavání, a to již pro děti od naro-
zení. Plaveme s nimi ve speciální 
vaně, která je vždy připravena pou-
ze pro jednoho plaváčka v dopro-
vodu rodiče. Od šesti měsíců u nás 
děti plavou v malých skupinkách 
v bazénu, který je určen pouze pro 
plavání dětí, a proto také splňuje 
přísné hygienické normy. Máte-li 
dvě a více dětí, během dopoled-
ních kurzů vám na neplavající sou-

rozence rádi dohlédneme v naší 
dětské herně, kde si po čas, kdy 
vy budete plavat, mohou pohrát 
v bezpečném prostředí.

Mimo plavání u nás mohou děti 
zpívat v kroužku Yamaha, malo-
vat a tvořit v kroužku „Šikovných 

ručiček“, a nebo si zacvičit s tetou 
Janou. Mysleli jsme i na rodiče, 
pro které jsou připraveny lekce pi-
lates, aquaerobiku a jógy. Věřím, 
že z naší nabídky si vybere každý. 
Těšíme se na vás u nás ve Světě dětí 
na dlani.

Kontakt: Svět dětí na dlani, Černokostelecká 2205, Říčany (parkoviště vedle 
obchodu LIDL), tel.: 323 605 426, 602 540 115, www.svetdetinadlani.cz.

plavání, cvičení a zpívání pro děti 
pilates, aquaaerobik a joga pro dospěláky
Tak je tady opět nový školní rok a ve Světě dětí na dlani 
je pro rodiny s dětmi předškolního věku opět připraveno 
mnoho volnočasových aktivit.

■ Pronajměte si bazén pouze pro sebe
O víkendech a svátcích nabízíme náš bazén k pronájmu pro rodin-
né plavání. Cena pronájmu je 400 Kč za hodinu.
■ Uspořádejte u nás dětem originální oslavu narozenin!

VAŘíME TO, CO MAJí liDé RáDi
Krčma U žraloka nabízí klasickou 
českou poctivou kuchyni. „Rádi li-
dem vaříme to, co jim chutná a každý 
den připravujeme hotovky. Těšit se 
můžete například na roštěnou, gu-
lášek, svíčkovou, segedín, jatýrka na 
roštu, ledvinky, samozřejmě nechybí 
smažený sýr a steaky a specialita hos-
pody – čerstvá uzená klobáska s kře-
nem nebo uzené ryby či jiná masa 
z naší udírny. V době konání akcí se 
můžete těšit na nejrůznější speciality 
– třeba na jehněčí pečínku.“

PiVO ZA 10 Kč A hROBEčKy 
Z PUDiNGU
Kromě dobrého jídla a pití se krč-
ma stará i o kulturní vyžití. „Po-

řádáme u nás nejrůznější kulturní 
akce, minulý měsíc se uskutečnilo 
Vlkovecké vinobraní a nyní 14. 
října plánujeme akci s pivovarem 
Bernard, kdy budeme čepovat pivo 
pouze za 10 Kč. Akce začne v 17 
hod. a doprovázet ji budou soutěže 
o zajímavé ceny. 31. října pak chys-
táme pro děti Halloween – těšit se 
mohou na soutěže, napínavou bo-
jovku a také na speciální menu. Po-
dávat se bude pudingový hrobeček 
nebo párky s drápy čarodějnice.“

v krčmě u žraloka „stihli“ 
svatbu i porod v jeden den
Krčmu u žraloka ve Vlkovci u řeky Sázavy dobře znají nejen 
vodáci, ale i turisté, kteří zavítají do Chocerad k řece na procházku 
a chtějí si dát dobrý oběd. Krčma má dlouholetou a bohatou tradici 
– funguje již sto let, a před čtyřiceti lety zde začínala mimo jiné 
i country kapela Žraloci. a jak vlastně vznikl název u žraloka? 
„Jeden z majitelů se jmenoval pan Herink a lidé mu říkali žralok, 
a tak slavný název vznikl,“ vysvětlují majitelé manželé Maryškovi.

Kontakt: Vlkovec 36, 
Chocerady, tel.: 731 073 382 
724 290 734 otevřeno: 
Po - čt: 11:00 - 22:00
Pá - Ne: 11:00 - 0:00

V Krčmě U žraloka se konají i svatby. Svůj sňatek zde oslavili i sami ma-
jitelé a zároveň „se zapíjelo“ i narození miminka. Přesně v den svatby 
se jim totiž narodila dcera Babetka. „Naplánované to bylo dobře, Ba-
betka měla přijít na svět až za čtrnáct dní, ale nějak si pospíšila,“ vysvět-
lují s úsměvem Maryškovi. „Porodní bolesti na mě přišly již ve svatební 
síni, takže pan oddávající svoji řeč opravdu hodně zkrátil a svědkyně 
měřila intervaly stahů, abych neporodila na radnici. Pak naštěstí stahy 
ustaly, takže jsem stihla ještě oběd, ale pak se to rozjelo znovu naplno 
a to už jsme museli do porodnice,“ říká paní Radka.
„Sice jsem si na své svatbě nemohl dát skleničku, ale to nevadí. Stih-
nout sňatek i porod v jeden den, to se jen tak někomu nepoštěstí,“ do-
plnil pan Vladimír.
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Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly, 
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 252 01 Říčany dotace • školení • regionální značení • festivaly 
www.ricansko.eu www.facebook.com/masricansko e-mail: mas@ricansko.eu tel: 323 606 881
Certifikace výrobků a služeb: Zápraží – originální produkt® e-mail: projekty@ricansko.eu tel: 774 780 543

Z bohatého sortimentu naší 
prodejny, z mnoha druhů destilá-
tů, především whisek, rumů a ko-
ňaků, nás stále více fascinuje his-
torie a vývoj whisky OBAN. 

Tato palírna byla založena roku 
1794 a je unikátní nejen svou po-
lohou. Nachází se ve středu stejno-
jmenného kouzelného městečka 
několik kroků od nábřežní kolonády. 
Na druhou stranu je umístěním li-
mitována, neboť jakékoliv rozšíření 
výroby, včetně případné přístavby, je 
v historickém centru nemožné.

OBAN patří mezi nejstarší pa-
lírny ve Skotsku. A dodnes má jen 
jeden pár kotlů. Přesto, anebo prá-
vě proto, prodej jednosladového 
destilátu z této palírny zaznamenal 
v posledních letech až neuvěřitelný 
nárůst. Je velice populární přede-
vším v USA, ale rovněž ve Francii, 
Itálii nebo Velké Británii. Své místo 
si pomalu nachází i u českých mi-
lovníků whisky, především u těch, 
kteří dokážou ocenit kvalitu, ale 
i pocit jedinečnosti vzhledem k její 

omezené dostupnosti. Ročně se do 
prodeje dostane OBAN v podobě 
jednosladového destilátu necelý 
milion lahví, což je pro celý svět 
pochopitelně málo. 

Nejoblíbenější je Whisky Oban 
14 YO, chuť je komplexní, sla-
ná a kouřová, nikdy nevyvážená 
s některou převažující složkou. 
Sušené ovoce 
a sladkost cit-
rusů, přechází 
do kouřových 
a sladových 
tónů. Jestli se 
vám zdají ně-
které whisky 
z Islay až příliš 
výrazné, mohla 
by být tato bá-
ječná záležitost 
přesně pro vás.

za whisky nemusíte až do skotska, 
přijďte do „nevinnÉ jistoty“ 

Kontakt: neViNNá JiSTOTA, Raiso-
va 776, Říčany, vchod z černokoste-
lecké proti harmonii. Více jak 1200 
druhů vína, Champagne, portské, 
whisky, rumy, cognac, hruškovice, 
grapy, a další destláty, dále delikatesy, 
čaje, káva, čokoláda a koření.

Pavlína Filková: „Mám radost - získali jsme koneč-
ně certifikaci, oficiální potvrzení ministerstva o naší 
čestnosti a prospěšnosti! Za region Říčanska teď 
dokončujeme strategii, podle které budeme rozdě-
lovat peníze tady v místě. Ke schválení na Minister-
stvo pro místní rozvoj budeme mnohostránkovou 
strategii podávat v listopadu. Výzvy z těchto peněz 
budeme moci vyhlásit asi v létě 2016. Už teď se na 
nové projekty Říčanska těším, v zásobníku jich 
máme evidovaných za 1,6 mld korun.“ 

MÍstnÍ akČnÍ skupina je na vaší straně
MaS, MaSka neboli místní akční skupina pracuje pro Říčansko od roku 2007. Je to neziskovka, která ale 
přináší našim školám, spolkům, obcím i podnikatelům miliony. S dotacemi a jak získat peníze na projekty 
radí profesionální tým - ředitelka pavlína Filková a manažeři Ludmila Třeštíková a aleš rudl. 

lída Třeštíková: „Pracuji soustavně na podpoře škol. 
S městem Říčany domlouváme přípravu akčního plá-
nu pro školy na celém Říčansku (tzv. MAP). Tento plán 
je nutná „vstupenka“ do některých fondů pro investi-
ce do mateřských a základních škol. Bez něj by ani 
obce ani školy nemohly získat finance pro svůj rozvoj 
(budov a tříd) i rozvoj žáčků a učitelů (vzdělávací 
programy, výměny se zahraničím apod). Do procesu 
plánování se mohou zapojit i soukromé školy, volno-
časové kroužky i aktivní rodiče. Ozvěte se.“

Aleš Rudl: „Aktuálně připravuji certifikaci míst-
ních výrobců značkou Zápraží. Noví zájemci se mo-
hou stále přihlásit a čerpat uznání i výhody! Kromě 
toho jsou vyhlášeny první výzvy z evropských fondů. 

Každý měsíc rozesíláme dotační kalendář a konzul-
tujeme možnosti žádostí. Stát se partnerem MAS 
a dostávat dotační servis může každá organizace či 
spolek z regionu. Být členem MAS přináší oboustran-
né výhody, mrkněte na naše stránky.“

Mirka Kučerová: „Pracuji v MAS jako mana-
žerka projektu spolupráce obcí. V září staros-
tové odsouhlasili strategii spolupráce v oblasti 
školství, dopravy a odpadového hospodářství. 
Společnými silami toho rozhodně dosáhnou naše 
obce víc, než kdyby každá pracovala osamoceně. 
Od 9. do 11. října jsme pro příznivce zpěvu připra-
vili jedinečný hlasový seminář. Ještě jsou 2 volná 
místa, přihlaste se!“ 

■ Zúčastnili jsme se Země živitelky v Českých Budějovicích a propago-
vali region Říčanska.
■ Byli jsme vybráni mezi 9 neziskových organizací, které absolvují pod-
zimní běh seminářů Akademie Modrého života zaměřené na vnitřní 
zdroje organizace a spolupráci týmu.
■ Mohli jste nás vidět na Veletrhu neziskových organizací na náměstí 
v Říčanech a také na Svatováclavských slavnostech v Dolních Břeža-
nech.
■ Aktivně jsme se zúčastnili setkání k 10 problémům města Říčany.
■ Jsme rádi, že jsme mohli být u slavnostních otevření nových škol 
v Mukařově, Mnichovicích a Sulicích. 
■ Kolega Aleš Rudl měl křest své publikace „Památné a významné stro-
my Prahy 12“.
■ Vyhlásili jsme další výzvu na příjem žádostí o certifikaci výrobků 
značkou „Zápraží originální produkt®“.
■ Absolvovali jsme seminář k MAP (Místní akční plány), zaměřený 
na podporu školství v našem regionu. Je důležité vědět, že bez aktivní 
účasti zřizovatelů skol, nebude možné čerpat dotace.
■ 10. 9. 2015 jsme pořádali další „Snídani starostů“ v kapli Olivovy 
dětské léčebny a informovali jsme zástupce obcí o možnostech, které 
mohou prostřednictvím MAS získat od příštího roku na projektové zá-
měry. Všem starostům děkujeme za aktivní účast.

Září nudě nepřálo

Slavíme opět narozeniny naší republiky. Kdy? Přeci 27. října a 28. října 
2015 na akci Modlitba za domov. V úterý 27. října od 13. hodin jsme při-
pravili konferenci na pražském arcibiskupství na téma „Mít pevnou půdu pod 
nohama“. Od 18 hodin pak navazuje ekumenická slavnost a koncert v ka-
tedrále. Program 28. října je v Praze v Komunitním centru Matky Terezy. Od 
10.00 hodin je pro děti divadelní představení Míši Dolinové „Ten řízek nezve-
dej“ a celé dopoledne i tvořivé dílny. Od 12.00 hodin jsme připravili koncert 
skupiny ASONANCE. Druhý koncert Hany a Petra Ulrychových a skupiny 
JAVORY v přímém přenosu ČT2 začne od 15.00 hodin v kostele Nejsvětější-
ho srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Přijdou také zajímaví hos-
té: Bára Hrzánová, Michael Kocáb, Max Kašparů a další. Celý pořad provází 
modlitby a požehnání vlasti. Vstup na všechny části programu je zdarma.

ZVEME VÁS – koncerty zdarma

hrušeň benita – kříženec 
evropské a asijské hrušky

„V říjnu nás na 
zahrádkách čeká 
spousta práce,“ 

připomíná pan Petr 
Alfery. „Vysazují se ovocné stromy 
a pro naše zákazníky jsme připra-
vili bohatou nabídku od osvědče-
ných českých sadařů, se kterými 
máme dlouholeté zkušen. 
■ Koupit si můžete například no-
vinku HRUŠEŇ BENITA, což je 
kříženec evropské a asijské hruš-
ky. Vyniká výbornou chutí, křeh-
kou a šťavnatou dužinou, vysokou 
plodností. Navíc není náročná na 
pěstování a nezabere příliš místa. 
■ Od začátku října bude zahájen 
také prodej angreštu (rezistent-
ních proti padlí), rybízu, malin 
(i opakovaně rodící druhy).
■ Podzim je vhodný i na výsadu 
jehličnatých stromů – přivezli jsme 
pro vás různé druhy a velikosti. 
K dostání jsou i stromy v balu, kte-

ré jsou cenově výhodnější než kon-
tejnerované.
■ Stále se vysazují cibuloviny a čes-
nek.
■ Říjen je vhodný i na výsadbu růží 
– vybrali jsme pro vás ty nejkrás-
nější barvy. Na výběr velkokvěté, 
mnohokvěté i pnoucí.
■ Přijďte si k nám pro biologicky 
rozložitelné hnojivo proti vymrzá-
ní trvalek, které je zároveň vyživuje 
a ochraňuje před vyschnutím (což 
je při zimách s nedostatkem sněhu 
častý problém). Výrobek odzkou-
šen našimi zákazníky, kteří byli 
velmi spokojeni!

Zahradnictví Alfík najdete v louňovicích u silnice Kutnohorská (na první hrázi). 
Otevírací doba: po-so: 9 až 17 hod., ne: 9 až 12 hod., tel.: 606 494 939, 723 516 513.
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Život v kraji 

Zahrádkářská sezóna je v plném 
proudu. Hnojí se trávníky, vysazují 
stromy, okrasné keře a samozřejmě 
přichází čas na výsadbu zeleniny 
a letniček. Přijďte si k nám vybrat, 
připravili jsme pro vás velký výběr 
sadby z vlastní výroby, která bude 
k dispozici v polovině dubna.
■ Dále u nás může koupit sadbu 
růží - máme na výběr velkokvěté 
i pnoucí.
■ Nabízíme okrasné rybičky do jezírek.
■ Začíná boj se škůdci a chorobami, přijďte a my vám rádi poradíme, jaké 
přípravky jsou vhodné. Stříkáme ovocné stromy i okrasné rostliny proti padlí 
a proti spále. Na vrtuli třešňovou a pilatku spolehlivě zabírá postřik Kalypso. 
Také nezapomeňte hnojit.
■ Hezké počasí láká ke grilovačce a takový pstruh na grilu nemá chybu. Ne-

zapomeňte ani na uzené ryby, které 
jsou pro vás připraveny k prodeji 
v pátek po poledni.

AKCE: Thuje Smaragd 
50+ cm za 65 Kč!!!

Krásné jaro přeje vaše 

zahradnictví Alfík

Thuje Smaragd za 65 Kč

Zahradnictví Alfík najdete v Louňovicích u silnice Kutnohorská 
(na první hrázi). Tel. 606 494 939, 723 516 513.

Svátek Dušiček
Zahradnictví Alfík pamatuje i na 
svátek Dušiček a připravilo nabíd-
ku vkusných smutečných věnečků 
a svícnů. Pokud dáváte přednost 
vlastnoruční výrobě, můžete si u Al-
fíka koupit korpus věnečku a další 
potřebné dekorace a sušinu.
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Info pro vás Info pro vás

Soukromá školka (2 – 7 let)
Naše soukromá školka je určena 
pro děti od 2 – 7 let a děti ji mo-
hou navštěvovat i nepravidelně 
třeba na pár hodin. Školka je 
otevřena každý pracovní den od 
7 do 14.30 hod. resp. 15:45 včet-
ně kroužků. Naši školku vede 
kvalifikovaná paní učitelka Jana 
Javůrková, která je mimo jiné 
vyškolenou lektorkou v metodě 
Instrumentálního obohacování 
R. Feuersteina. V rámci pobytu 
ve školce bude s dětmi cca od 4 
let s touto metodou pracovat na 
rozvoji myšlení, strategiích ře-
šení úkolů, dovednostech učení, 
jazykových schopnostech, rozvo-

ji slovní zásoby apod. Naše děti 
budou připravené na úspěšný 
vstup do školy. 

Vzdělávací programy a aktivity 
pro nejmenší (2 – 7)
■ Malý výtvarník
■ Malý hudebník (předhudební 
výchova) – rozvoj hudební před-
stavivosti a rytmiky, písničky po-
máhají k rozvoji slovní zásoby.
■ hra na zobcovou flétnu
■ Půjdu do školy – program pro 
předškoláky je zaměřen na všech-
ny dovednosti, které děti budou ve 
škole potřebovat.
■ Malý génius aneb naučme se 
myslet – program pro děti od 4 let 
zaměřený na rozvoj myšlení, ro-
zumových a jazykových schopnos-
tí a dovedností učit se. 
■ Kroužek keramiky
■ Malý stavitel
■ Malý umělec (práce s keramic-
kou hlínou a dalšími netradičními 
hmotami a materiály)
■ Malý tanečník (pohybově taneč-
ní kroužek)

Vzdělávací programy pro školá-
ky (6 – 12)
■ Když mi to ve škole nejde – pro-
gram zaměřený na rozvoj strategií 
učení, myšlení a jazykových schop-
ností.
■ Doučování českého jazyka kva-
lifikovanou pedagožkou.
■ Kroužek keramiky

Vzdělávací programy pro  
teenagery (12 – 18 let)
■ Když mi to ve škole nejde.
■ Doučování českého jazyka 
a literatury a příprava na při-
jímací zkoušky nebo k matu-
ritě.
■ Kroužek keramiky

Pro chytré, přemýšlivé a samostatné děti…

Centrum ROZUM (centrum pro 
rozvoj učení a myšlení) nabízí 
soukromou školku pro děti od 2 
let, pedagogicko-psychologické 
služby pro děti a mládež, 
různé vzdělávací programy 
a volnočasové aktivity.

Kontakt: Pražská 110, Kostelec nad černými lesy (druhé patro nad 
českou spořitelnou), e-mail: info@centrumrozum.cz, tel.: 777 902 
542, www.centrumrozum.cz, www.facebook.cz/CentrumRozum

Pedagogicko-psychologická poradna 
V naší soukromé poradně je tým zkušených odborníků, který je 
připravený poskytnout pomoc a podporu rodičům a dětem při ře-
šení problémů, které se mohou objevit s nástupem do školy nebo 
v průběhu školní docházky a které souvisí s výchovou nebo učením. 
Naším hlavním úkolem je pomoci rodičům zorientovat se v situa-
ci, která je tíží a nabídnout jim možnosti, které by ji pomohly řešit, 
prostřednictvím diagnostických a intervenčních služeb.

Naše vzdělávací programy se opírají o světově proslulou, mezinárodně 
uznávanou a vědecky ověřenou metodu instrumentálního obohaco-
vání izraelského profesora R. Feuersteina. Tato metoda přináší vyni-
kající výsledky ve zvyšování kritického myšlení a v rozvíjení schopnos-
ti učit se. Používá se i jako nápravný program pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ale je také využíván jako nástroj rozvoje a zvy-
šování intelektového potenciálu studentů a nadaných žáků. 

Pokud jste golfu zatím nepropadli, nevadí! Fit 
centrum a wellness, které jsou součástí golfové-
ho klubu, nabízejí nejrůznější sportovní aktivity 
a samozřejmě také potřebnou péči o tělo. 

V nové malé tělocvičně probíhají oblíbená 
cvičení jako např. Bodyforming , Břišní pekáč 

- patentovaný fitness 
program známé 
cvičitelky Hanky 
Kynychové, Fit 
joga, Kruhový 
trénink, Pila-
tes, velmi účinný 
program k posíle-
ní celého těla pro 
ženy i muže - TRX, 
Zdravotní cvičení, 
Zumba. Cvičení probíhají 
každý všední den v podvečerních 
hodinách pro skupinku max. 10 – 12 klientů, 
díky tomu má lektor možnost plně se věnovat 
všem svým cvičencům. Fit centrum nabízí cvi-
čení i pro děti od 4 let – připraveny jsou speci-
ální programy Fit baby a Zumbatomic. 

Najdete zde i prostornou posilovnu s car-
dio zónou, vybavenou stroji Technogym a po-
silovacími stroji společnosti GRüNSPORT. 
Malý sál u posilovny nabízí mezinárodně paten-

tovaný systém FullGravity, který umožňuje na 
stroji Kinesis Perso využít specifický trénink pro 
váš sportovní cíl. V nabídce posilovny nechybí 
služba osobních trenérů, kteří vám sestaví in-

dividuální plán cvičení i jídelníček. Vhodné 
i pro lidi se zdravotními problémy.

Pro milovníky skupinových spor-
tů nabízíme ve sportovní hale s an-
tivibračním povrchem Regupol 
lekce tenisu, nohejbalu, volejba-
lu, basketbalu, florbalu, apod. 

Od září začalo fungovat i well- 
ness centrum, kde si můžete dopřát 

klasické masáže a v plánu jsou i thajské, 
které bude provádět rodilá Thajka. V na-

bídce bude též manikúra a ošetření P-shi-
ne, dále gellak a modeláž nehtů. V průběhu 

podzimu otevřeme finskou saunu s odpočívár-
nou v solné jeskyni. Solná jeskyně bude v nabíd-
ce i samostatně bez využití sauny.

Fit centrum a wellness v Kostelci u kŘÍžků
Golf club Kostelec u Křížků nabízí nejen skvělou kuchyni, ale také moderní 
sportovní zázemí. Golfistům je k dispozici indoor dvoupatrový driving range 
a dva FullSwingGolf simulátory, a také v České republice velice málo dostupný 
analyzátor švihu iON2. 

Na recepci můžete provést rezervaci, 
zakoupit permanentku či vypůjčit ručník, 
kontakt: 323 602 599, www.facebook.com/golf-
klubk, www.golfklubk.cz.
Provozní doba: Golf + fitness od 10 do 22 hodin, 
restaurace od 12 – 22 hod. (po domluvě i dříve). 
Cvičení probíhají dopoledne od 9 a potom od 17, 
18, 19 hodin.

Cvičení probíhala ve 
sportovní hale. nyní mají 

klienti k dispozici 
novou samostatnou 

tělocvičnu se zázemím.
Prvenství v hlavní kategorii získává banka 

a pojišťovna, která dokáže nabídnout klien-

tům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně 
s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a sou-
časně vykazuje dobré hospodářské výsledky, 
které svědčí o její stabilitě a přínosu pro maji-
tele. Výsledek je stanoven na základě rozsáhlé 
analýzy dat a do hodnocení nevstupují žádné 
subjektivní údaje. 

„Přesně před rokem jsem při vyhlašování Nej-

lepší banky roku 2014, kde jsme se umístili druzí, 

slíbil, že uděláme všechno proto, abychom byli 

v dalším roce první – a dokázali jsme to. Jsem 

velmi rád za potvrzení, že rozsáhlé změny, ke 

kterým jsme se rozhodli, naši klienti vítají, a pro-

to nám počet těch aktivních opět roste. Stále ale 

ještě nejsme u konce. Naším cílem je stát se jako 

celá Skupina referencí na trhu finančních služeb 

v České republice,“ říká Petr Hutla, vrchní ředi-
tel a člen představenstva ČSOB.

Úspěch ČSOB Pojišťovny shrnul její předse-
da představenstva Vladimír Bezděk: „Velmi nás 

těší, že jsme uspěli v tolika kategoriích. Svědčí to 

o tom, že se v ČSOB Pojišťovně naplno věnujeme 

všem oblastem. Zároveň je to velký závazek do 

budoucna, ve kterém chceme obstát.“

Čsob získala titul nejlepší banka
■ ČSOB získává cenu 

Hospodářských 
novin Nejlepší 
banka 2015 a třetí 
místo v kategorii 
Bankovní inovátor.

■ ČSOB pojišťovna 
boduje ve třech 

kategoriích – Klientsky 
nejpřívětivější neživotní 

pojišťovna (první místo), Nejlepší 
životní pojišťovna (třetí místo) 
a pojišťovací inovátor (první místo). 

„„Nedávno u nás proběhla kont-
rola a byli jsme označeni za jedno 
z nejhezčích a nejčistších veteš-
nictví v celém Středočeském kra-
ji,“ říká s úsměvem majitelka Šár-
ka. „A proč do vetešnictví zavítat? 
Občas dostaneme chuť zařídit náš 
byt či dům trochu jinak. Není nad 

to moderní domácnost 
doplnit nějakým 
starým originál-
ním kouskem. 
Stačí nová 
p o l i č k a , 
k o m o d a , 
skříňka, ně-
jaký doplněk. 
Můžete blou-
dit po velkých 
nákupních cen-
trech, nebo můžete 
udělat změnu navštívit 
naše vetešnictví, kde na vás dých-
ne atmosféra „starých časů“. Mů-
žeme vám zaručit, že se přenesete 

do dob svého mládí. 
Není nad to objevit 

stejnou skříň, 
jako měla ba-

bička. Lidé 
p ř i j d o u 
s tím, že se 
jenom rych-

le podívají 
a nakonec tu 

stráví hodiny 
a spokojeně si 

odnáší něco blízké-
ho jejich srdci. Vlastně 

prodávám jejich vzpomínky,“ říká 
Šárka.
■ Samozřejmě nechybí „záplava“ 
skleniček, hrníčků, talířků, kon-
viček, dóziček, krabiček a dalších 
krásných drobností.
■ Máme i celé sady nového karlo-
varského porcelánu Haas & Czjzek
 - vhodné i pro vybavení restaurací.  
■ Dále zajišťujeme vyklízení bytů, 
nemovitostí a pozůstalostí.
■ Jsme také na Facebooku, kde 
můžete sledovat pravidelné tý-
denní výprodeje!

nejkrásnější vetešnictví ve středočeském kraji

Vetešnictví u Kopretinky najdete 
v Srbíně u Mukařova. Na ploše 
více než 400 m2 nabízí nábytek, 
zajímavé doplňky do domácnosti 
i kanceláří, knihy, elektro, 
umělecké, sběratelské a retro 
předměty, kuriozity.

Kontakt: Na Dolách, Mukařov-Srbín (bývalý Music bar Kravín), otevírací 
doba: po – čt: 9 až 12 hod., pá, so:  9 až 12 a 14 až 18 hod., tel.: 736 674 252, 
www.vetesnictviukopretinky.cz. Jsme také na Facebooku!
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Kurzy i v Kostelci n. Č. l. a Jesenici

7. 10. 2015 19:30 hodin
Divadlo U22 – Uhříněves

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: TELEFON: 725 936 914, E-MAIL:VSTUPENKY@DIVADLOU22.CZ,
WWW.TICKETPORTAL.CZ, WWW.DIVADLOU22.CZ

TU
RISTICKO NAUČNÁ STEZKA

    M
nichovice Struhařov Klokočn

á

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

MIKR O RE GIO N

L A D U V K R A J

POZVÁNKA
na vycházku po turisticko naučné stezce Krásné vyhlídky, 
která vede  po historických  cestách  spojujících  tři obce - 

Mnichovice, Struhařov a Klokočnou

Klub seniorů Mnichovice a okolí ve spolupráci s partnery projektu: Městem Mnichovice, Obcí Struhařov, Obcí 
Klokočná, Mikroregionem Ladův kraj, Klubem českých turistů Říčany a ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích si 
vás všechny dovoluje pozvat na vycházku po turisticko naučné stezce Krásné vyhlídky, která začíná v sobotu 
10. října 2015 v 9.00 hod. na nádraží v Mnichovicích.  

 
Sraz u zastavení č. 1 Nádraží Mnichovice, sladké pohoštění, možnost zakoupit 
turistickou vizitku

prohlídka Zittova mlýna 
Zastavení u struhařovského rybníku u stánku s občerstvením
Zastavení u tabule č. 9. – Klokočná, kde mistr Sapík připraví překvapení

9.00

po cestě

Program vycházky

Na trase na výletníky čeká  návštěva Zittova mlýna, kde vás provede Hastrman k mlýnskému kolu. 
Po prohlídce ochutnáte chléb se škvarkama.

Další občerstvení na vás čekají na zastaveních ve Struhařově a v Klokočné. 

Srdečně jste všichni zváni a těšíme se na vás!

Poděkování sponzorům: Město Mnichovice, Restaurace a penzion U  Koně - rodina Sapíkova, Rodina Zittova, Hostinec U nádraží 
TENTO PROJEKT „Turisticko naučné stezky Krásné vyhlídky“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV. LEADER PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR

www.krasne-vyhlidky.cz

°

Máte funkční nepotřebná jízdní kola pro děti? Věnovali byste je obecně prospěšné 
společnosti Cesta integrace na dopravní výchovu pro cca 15 škol z regionu? Ozvěte 

se nám prosím na tel.: 774 780 540, e-mailu: skoly@cestaintegrace.cz. 
Více na www.cestaintegrace.cz. Děkujeme.

česká folková skupina 
se zaměřením na skotské 
a irské lidové balady, písně 
a instrumentální skladby

ASONANCE

Farnosti sv. Františka z Assisi, Komunitnímu centru Matky Terezy a MC Domeček za spolupráci a České televizi za realizaci přímého přenosu.

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10 / +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz / Modlitba za domov 2015 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR. 

Organizuje Hlavní mediální partner Partner S podporou

Děkujeme

28 / 10
2015 

Komunitní centrum 
Matky Terezy
U Modré školy 2337/1
Praha 11 – Háje (metro C) 

MODLITBY 
ZA POKOJ
(hlavní sál)

11.00
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
(hlavní sál)

KONCERT 
ASONANCE
(hlavní sál)

Zveme Vás také na přímý 
přenos České televize ČT2
(Nám. Jiřího z Poděbrad / 
kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně)

11.30 12.00—13.30 15.00 

SLAVNOSTNÍ 
ZAHÁJENÍ
společná modlitba 
se zástupci církví 
(kaple)

9.30
TRAPAS NEPŘEŽIJU! 
ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ. 
komedie pro děti školního 
věku s Michaelou Dolinovou 
a Ladislavem Ondřejem
(hlavní sál)

10.00—11.00
HRY A DÍLNA 
S MISTREM JANEM HUSEM
kvízy, úkoly a výtvarné 
aktivity pro předškolní 
a školní děti (mateřské 
centrum a klubovny)

TRŽIŠTĚ 
MOŽNOSTÍ
stánky organizací, 
dílen, fair-traide výrobků 
(foyer)

10.00—13.30

www.modlitbazadomov.cz Vstup zdarma po celý den

9. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle v rámci oslav vzniku naší republiky

Akce se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové, 
ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

MODLITBA 
ZA DOMOV9.

Moderuje Michaela Dolinová

pokoje.“
tvůrci„Buďme

10.00—13.30

BURZA 
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A VÝBAVY 

PODZIM - ZIMA 2015 v ZŠ STRANČICE

Příjem věcí k prodeji pátek 16.10. 16:00 – 19:00
Prodej a sobota 17.10. 14:00 – 17:00

Výplata a výdej neprodaných věcí neděle 18.10. 15:00 – 16:00

Provětrejte šatník a dejte do oběhu to, z čeho vaše děti vyrostly, 
nebo je omrzelo. Přijďte si vybrat nové věci! 

O děti se postaráme v dětském koutku.

· Do prodeje přijímáme dětské (0-16 let) zimní a podzimní oblečení, boty, sportovní 
(a jiné) potřeby, lyže, kočárky, hračky, knížky, těhotenské oblečení apod.

· Věci, prosím, noste čisté, nezničené a prodejné.
· Ceny si určíte sami (zaokrouhlené na desítky - s nulou na konci!), 

my si účtujeme provizi 20 % z prodané věci na režijní poplatky
 a ve prospěch ZŠ Strančice a MC Lodička.

· Přijímáme max. 30ks na osobu, bez výjimky! 
· Pokud vyplníte náš seznam věcí, a přišpendlíte naše samolepky, můžete 

využít EXPRES STOLY. 
(Vše k dostání ve škole a v Lodičce). Čísla na dálku nepřidělujeme!

· Na nákup si, prosím, vezměte tašky a drobné peníze (ne velké bankovky).
· Vyhrazujeme si právo na odmítnutí věci.

· Nevyzvednuté věci budou věnovány Dětskému domovu Strančice 
a Dětskému domovu Pyšely a nejsou zpětně vymahatelné. 

Těšíme se na Vaši návštěvu !!!
Pořádá ZŠ Strančice www.skolastrancice.cz 

a MC Lodička www.mclodicka.cz
Kontakt: Jana Dočkalová, e: janaj@seznam.cz, M: 603 735 987, 

Michaela Hupcejová, e: mc.lodicka@seznam.cz, M: 732 161 706, 
Martina Trdlová, e: martina.trdlova@seznam.cz, M: 720 526 605



ZapraZi.eu  |  1918  |  ZapraZi.eu

Info pro vás Info pro vás

V naší provozovně seženete veškerou škálu 
výrobků pro vložkování komínů, montáž kou-
řovodů, stavbu třívrstvých kovových a tvárnico-
vých komínových těles, nebo opravy nadstřeš-
ních částí komínů, určených pro odvod spalin 
v atmosférickém i přetlakovém provozu (plyn, 
tuhá paliva, olej atd.). Preferujeme především 
vlastní výrobu, a proto můžeme zákazníkům za-
ručit kvalitu, zajímavé ceny a férové jednání. 

Komínové vložky
Komínové vložky se používají na opravu komínů. 
Přednosti: snadná a rychlá montáž a variabilita.

Fasádní - třísložkové komíny 
Tento systém patří mezi nejprodávanější vý-
robky. Jeho předností je snadná montáž a nízká 
hmotnost. Pláště komínu vyrábíme z nerezu 
(matný nebo leštěný), hliníku (přírodní nebo 
eloxovaný s komaxitovou barvou), popř. z mědi. 
Lze dodat prakticky jakýkoli odstín!

Nyní akce! Pět barev plášťů třísložkových ko-
mínů BEZ PŘíPlATKU! 
Třísložkové systémy se dají použít i pro nastave-
ní zděného komínu.

Kouřovody
Na připojení spotřebiče ke komínu dodáváme 
spoustu výrobků, které máme skladem, nebo 
Vám vyrobíme kouřovod na míru. Pro tuhá pali-
va vyrábíme nerezové i silnostěnné ocelové díly. 

Komínové systémy přímo od výrobce

KOMíNOVá KAlKUlAčKA
Sestavte si komín nebo komínovou vložku 
podle vlastních potřeb a ihned budete znát ori-
entační cenu. Všechno ostatní už zařídí firma 
Bémáci s.r.o.

Léto je bohužel za námi a pokud jste si neschovali 
část z jeho nadměrné přízně na pozdější dobu, za 
nedlouho přijde čas, kdy se zima zeptá, jak jste 
připraveni. nenechávejte vše na poslední chvíli. 
na opravu nebo stavbu nového komína si přijďte 
vybrat vše potřebné k výrobcům komínových 
systémů, společnosti Bémáci s.r.o, do Ondřejova. 
nabízíme široký sortiment zboží, flexibilitu 
a možnost objednání atypických prvků v krátkých 
dodacích lhůtách.

Výrobní sklad: Družstevní, Ondřejov
tel.: 606 146 318, 323 649 265
e-mail: vyroba@bemaci.cz, www.bemaci.cz
pondělí - pátek 7:00 - 16:00 hodin.

Nábytek Praktik najdete v Říčanech 
v černokostelecké 555/15, tel.: 323 602 684, 
e-mail: nabytek@nabytekpraktik.cz, 
www.NabytekPraktik.cz, pracovní doba: 
Po-Pá 9-18 hod., So 9-13 hod.

Přijďte si do obchodu Nábytek Praktik v Říčanech vybrat z velké nabídky ložnic. Nábytek do ložnic, matrace i rošty nabízíme pouze české výroby, 
převažuje masivní dřevo nebo dřevěná dýha. Na výběr je bukové, dubové, březové i smrkové dřevo, moření lze vybírat ze vzorníku. Novinkou je 
např. exotické dřevo OKOUME, které je původem z Afriky a má nezaměnitelnou barvu i kresbu dřeva. 

Postel Marika s úložným prostorem

AKCE 13.399,-

Cigaretu či doutník si můžete vychutnat od 
21. hodiny u baru, který nabízí prvotřídní desti-
láty. Upozornit bych chtěl například na kanad-

skou vodku Crystal Head. Při výrobě se používá 
ledovcová voda z Newfoundlandu, je čtyřikrát 
destilovaná, třikrát filtrovaná a následně opět 
třikrát filtrovaná přes diamanty Herkimer. Naší 
chloubou je pak nabídka exclusivních rumů 
z Kuby, Kostariky či Dominikánské republiky. 
Přijďte vyzkoušet například 23letý rum Esclavo 
jedinečné sladčí chuti na začátku i na svém kon-
ci, s nádechem chutě vanilky, karamelu a sko-
řice s medem. Samozřejmě nechybí pivo Plzeň, 
míchané drinky a italská vína, která získala oce-
nění na celosvětových soutěžích. Bar dále nabízí 
výběr nealko nápojů, včetně výborných mexic-
kých džusů Jumex a limonád Zon. Pyšní jsme 
i na naši italskou kávu Saquella.
■ K pivu podáváme nakládaný hermelín, popří-

padě možnost objednání pizzy z nedaleké pizzerie.
■ Posedět můžete nejen u baru, ale také v po-

hodlných sedačkách, odkud můžete sledovat, 
jak vaši kamarádi hrají kulečník. 
■ Bowling Bar Květnice je vhodný pro pořá-

dání firemních večírků, svateb nebo oslav na-
rozenin. Občerstvení na akce zajistíme na klíč 
podle vašeho přání. 
■ Využijte výhodné předplatné 10 hodin za 

2000 Kč. Díky tomu budete mít hodinu hry za 
200 Kč v kterýkoliv den (jinak pá - ne 300 Kč/h.  
a út - čt 250 Kč/h. )

Přijďte na party
9. října pořádáme diskotéku ve stylu 80. a 90. let.
10. října se těšte na moderní styly.

Což takhle dát si bowling? V Květnici!
Bowling Bar Květnice nabízí dvě moderní 
dráhy,možnost půjčení bot nebo si zde 
můžete koupit své vlastní s možností 
nechat je v úschově. Zahrát si mohou 
přijít celé rodiny s dětmi, protože zóna 
bowlingu je nekuřácká.

Otevírací doba: Úterý – čtvrtek: 17 – 23 
hod., Pátek – Sobota: 15 – 24 hod.
Neděle: 15 – 20 hod., tel.: 739 672 653
www.bowlingbarkvetnice.cz

nábytek pouze ČeskÉ výroby
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
5. - 11. 10. 2015 
s novou Kia cee`d

Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0–6,3 l/100 km. Emise CO2 104–141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní  
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Dolnis s.r.o., Choceradská 236, 251 62 Mukařov, tel.: +420 323 660 328,
e-mail: dolnis.prodej@dolnis.cz, web: dolnis.kia.cz

Záhada havarovaného letadla aneb  
populární únikové místnosti v našem kraji!

Venkovní část vede krásnými 
lesními stezkami a je dlouhá cca 3 
km. Vřele doporučujeme, abyste si 
sem udělali výlet i pokud nebudete 
hrát. Tato „Zlatá stezka“ je běžně 
přístupná od hotelu a provede vás 
všemi tajemnými oblastmi a nád-
hernou přírodou. Budete si moci 

prohlédnout místo, kde v roce 
1953 na Štědrý den za záhadných 
okolností havarovalo letadlo. Na 
tom samém místě se podle legend 
nacházelo i dávné obětiště. A aby 
toho nebylo málo, tak ten samý den 
v Čechách havarovalo ještě jedno 
letadlo se stejným kódovým ozna-
čením. V rámci hry jsme přicházeli 
na tajemné souvislosti skutečných 
událostí, v některých okamžicích 
jsme napětím ani nedýchali.

Stezka vás dále zavede ke známým 
„mlecím kamenům“. Dodnes se 
neví, kdo tyto kameny v dávnověku 
opracoval a k čemu přesně sloužily. 
Legendy hovoří o tom, že kameny 
mohou být pozůstatky sloupů prasta-

rých chrámů. Vůbec celá oblast, kte-
rou stezka vede, je opředena magic-
kým tajemstvím, vždyť další z legend 
vypráví, že název blízké obce Černé 
Voděrady vznikl, protože místní věš-
tili budoucnost z vody v prohlubních 
v obrovských kamenech, které i nyní 
stezku lemují a jsou součástí hry.

Další část hry jsme hráli v pro-
storách hotelu a areálu. Byli jsme 
zavřeni v částečně osvětlené míst-
nosti a jen s pomocí vlastního dů-
vtipu jsme luštili úkoly, které nám 
pomohly nacházet cestu ven. Stra-

šidelné zvuky a nečekaně otevřené 
skrýše nás drželi ve stálém napě-
tí. Ani nemůžeme popsat radost, 
kterou jsme měli vždy, když jsme 
na základě indicií našli další tajný 
vchod nebo část skrytého pokladu. 

Hra Argo X nás skutečně nadch-
la a můžeme ji doporučit všem, kdo 
mají rádi řešení záhad a napínavé 
úkoly s poznáním, navíc v úžas-
ném prostředí.

hra Argo X je zatím určena 
pouze pro týmy a je nutné ji pře-
dem objednat.

Kontaktujte lesní lázně - legner hotel Zvánovice pro více informací! Telefon: 
323 649 679 nebo zvanovice@legner.cz www.lesnilazne.cz., www.argox.cz

lesní lázně - Legner Hotel Zvánovice si oblíbili nejen lidé toužící po 
relaxaci, ale také firmy. Ty oceňují především profesionální konferenč-
ní prostory - hotel disponuje velkým sálem až pro 160 osob, 4 dalšími 
salonky a 6ti konferenčními sekcemi - a také příjemné ubytování. V sou-
časné době je pro firemní týmy připravováno mnoho týmových progra-
mů navíc, z nichž momentálně nejzajímavější je právě nová hra Argo X, 
která mimo jiného podporuje spolupráci a komunikaci.

Chtěli jsme vyzkoušet něco nového a tak jsme oslovili hotel Legner 
ve Zvánovicích a objednali se na napínavou hru arGO X, která 
funguje na principu týmových, legendových a investigativních her 
a přidává prvky z populárních únikových místností. Těšili jsme se, 
že budeme řešit záhady, luštit šifry a potrápíme mozkové závity – 
to, co jsme prožili, ale zcela předčilo naše očekávání!

spolehlivost, kvalita a fÉrovÉ ceny
Firma Miroslav Šmíd se specializuje na:
■ Zemní práce, jeřábnické práce, nákladní dopravu.
■ Betonové jímky kruhové a hranaté, jímky
Gama, stropní panely, betonové trouby – vše 
s možností realizace na klíč.

Železobetonové domovní jímky
Nabízíme kvalitní nádrže o síle stěn 15 cm! Jím-
kase skládá z vlastní kruhové nebo obdélníkové
nádrže, víka jímky a poklopu, který dodáváme
se zámkem pro větší bezpečnost. Pro nepříznivé
hydrogeologické podmínky staveniště lze jímku
opatřit protivztlakovým límcem.

Stropní systém SPiROll a PARTEK - beto-
nové panely
Zpracujeme vám nabídku podle projektové do-
kumentace, dovezeme stropní panely nákladní 
dopravou na místo určení, provedeme usazení 
nebo vykládku pomocí vlastního jeřábu. Tento 
stropní systém je založený na předpjatých pa-
nelech s vysokou nosností, nízkou hmotnos-
tí a velkou rychlostí realizace. Díky tomu, že 
stropní systém odbourává velkou část mokrých 
procesů na stavbě, je vhodný k použití během 
celého roku do mnoha typů konstrukcí.

Stavební a přepravní firma Miroslav Šmíd ze Svojetic vám nabízí spolehlivost,
kvalitu a férové ceny. Ve svém oboru úspěšně působí více než 20 let.

Kontakt: Firma Miroslav Šmíd, Choceradská 6
Svojetice. iNFOliNKA Po - So 7-18 hod.
tel.: 323 610 000, 777 344 949
e-mail: kontakt@miroslavsmid.cz.

Železobetonové
domovní jímky

Stropní systém SPIROLL a PARTEK -
betonové panely

Hnojiště z 
prefabrikovaných dílů
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při nákupu ledvického uhlí od certifikovaného 
prodejce je 100% záruka na dodání 

ledvického uhlí ze SD Bílina.

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

Dárkové 
firemní 

a vánoční 
poukazy

PŘEPRAVA OSOB
MERCEDES BENZ, BMW 525

svatby, firemní akce a školení
transfery na letiště, 

dálkové jízdy i mimo ČR, 1-7 osob

MICHAL ROTTENBORN

603 895 828
michal.rottenborn@centrum.cz

hOTEl zámek BERChTOlD nabízí zají-
mavé prostory pro konání firemních a spole-
čenských akcí, obchodních jednání, školení 
či teambuildingových akcí. Kompletní konfe-
renční služby jsou dodávány na klíč podle po-
žadavků klientů. Využít můžete čtyři uzavřené 

prostory s maximální kapacitou 
150 účastníků.Stravování je 

zajištěno v luxusní restauraci 
Kouzelná zahrada a ubyto-
vání je možné v hotelu s cel-
kovou kapacitou 70 lůžek. 

Dokonalou relaxaci si můžete 
dopřát ve wellness centru, jež 

nabízí nejrůznější masáže, relaxač-
ní procedury a kosmetické služby. 

Judo, Sportovní všestrannost a tenis
Od září jsme zahájili pravidelné lekce JUDO ve 
spolupráci s JUDO CLUB KAMENICE pod ve-
dením paní Mairichové, tel.: 602 659 400 (www.
judo-kyklop.cz). Vhodné pro děti od 5 do 12 let.
■ každé pondělí 15:00 – 16:30 a každý pátek 
16:30 – 18:00
■ cena 130 Kč / trénink 1,5 h.

Nebo vyzkoušejte kroužek Sportovní všestran-
nost, který zahrnuje fyzickou průpravu pro fot-
bal, tenis, golf a další sporty. Tréninky budou 
obsahovat základy gymnastiky, posilování, pro-
tahování a obratnostní cvičení.
■ pondělí 16:30 – 18:00
■ cena 130 Kč / trénink 1,5 h

Dále mohou vaše děti navštěvovat Minitenis (od 
šesti let popř. i mladší). Minikurt je menší a má 
nižší síť. Míče na minitenis jsou lehčí a měkčí, 
ke hraní jsou velikostně uzpůsobené i dětské 
rakety. Většina dětí je po několika měsíčních 
tréninku schopna hrát cvičné minitenisové zá-
pasy. Sportovní pomůcky pro děti zapůjčíme 
ZDARMA.

Výhodné tenisové permanentky na zimu
Hotel zámek Berchtold si návštěvníci oblíbili 
díky perfektním službám a modernímu spor-
tovnímu zázemí. Sportovat zde můžete i v zimě 
– neváhejte a pořiďte si výhodné tenisové per-
manentky na zimní sezonu do vytápěné haly. Te-
nisové zázemí obsahuje 3 kurty, povrch Nurteks 
13, což je umělý trávník s pískem. Od října do 
dubna je využívána vytápěná nafukovací hala na 
dva kurty s krytým průchodem a šatnami.

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

halloween, judo a tenis na berchtoldu
Milí čtenáři, vezměte svůj 
nejstrašidelnější kostým a přijďte 
ho předvést na zámecký 
Halloween. akce se bude konat 
31. října od 16 hod. Začneme 
strašidelným průvodem parkem 
se strašidly, která pozlobí nejen 
vaše ratolesti. proběhne také 
tradiční soutěž o „nejstrašidelnější” 
vydlabanou dýni a další akce.

Školící sál

■ Autoservis Vosátka v Chocera-
dech se stal partnerem společnosti 
Auto Kelly. Díky tomu může svým 
klientům nabízet komplexnější 
služby – zejména v oblasti dostup-

nosti náhradních dílů. Nyní jsme 
schopni vyhovět zákazníkům v ma-
ximálně krátké lhůtě – náhradní 
díly máme na skladě nebo jsou nám 
dodány během dvou hodin.

■ Spolupracujeme se společností 
Xtuning a díky tomu může svým 
zákazníkům nabídnout další 
profesionální služby. XTUNiNG 
s.r.o. je česká společnost s vlast-
ním vývojovým centrem, která 
se zabývá softwarovou úpravou 
řídících jednotek, a to více než 14 
let. Za tu dobu provedli více než 
5 000 úprav. SW úpravou řídící 
jednotky dosáhnete zvýšení vý-
konu motoru a snížení spotřeby. 

Úpravu provádíme tak, že náš 
technik „načte“ originální SW 
z řídící jednotky motoru, který se 

pošle specialistovi k úpravě. Ten 
provede modifikaci SW na po-
žadované hodnoty pro konkrétní 
vůz s ohledem na jeho stav (bere-
me v potaz rok výroby, ujeté km, 
typ převodovky, stávající výkon 
vozidla). Takto individuálně upra-
vený SW náš technik nahraje zpět 
do řídicí jednotky motoru. Tato in-
dividuální úprava SW zachovává 
životnost komponentů spojených 
úpravou. Originální SW vždy 
zálohujeme, aby bylo možné kdy-
koliv nahrání zpět. Poskytujeme 
doživotní záruku. 

Přezouváme pneumatiky a „čipujeme“ motory
Nestíháte navštívit pneuservis v pracovních dnech? 
autoservis Vosátka pro vás rozšířil otevírací dobu - 
v provozovně v Choceradech bude otevřeno celý týden, 
včetně sobot a nedělí! Na zákazníky se těší i provozovna 
v Ondřejově (otevřeno pouze v pracovní dny).

Autoservis Vosátka v Choceradech
Chocerady 321, po-pa: 8 až 17 hod., víkendy dle dohody. Pneumatiky přezouvá-
me i o víkendu, nabídka platí od 12. 10. do 8. 11. Objednávejte se na tel.: 602 338 840 
od 8 do 16 hod., tel.: 602 338 840, e-mail: autovosa@email.cz, www.autovosa.cz

Autoservis Vosátka v Ondřejově
Nám. 9. května 18, po-pá: 8 až 17 hod., tel.: 777 338 840.

Co je to výkonová SW úprava neboli chiptuning? 
Optimalizace výkonu neboli chiptuning je zvýšení výkonu motoru vašeho 
automobilu pomocí softwarové úpravy řídící jednotky motoru. Jde o pře-
programování EPROM paměti (Erasable Programmable Read-Only Me-
mory), tedy elektronického paměťového bloku se sériovým programem 
vaší řídící jednotky. Neprovádí se žádný mechanický zásah do motoru.

27. 9. 2015 
– 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
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Váš specializovaný servis značek VW, Audi, Škoda, Seat, BMW, Ford.

Opravíme
nejen Renault...

CERNOKOSTELECKÁ 268, 251 01 RÍCANY

www.auto-pilar.cz

Tel.: 323 601 186

Auto-Pilař s.r.o.
Černokostelecká 268, Říčany, tel. 323 601 186 
www.auto-pilar.cz
info@auto-pilar.cz, prodej@auto-pilar.cz

Společnost ViSion Praha S.r.o., která 
vyvíjí a implementuje vlastní úspěšný 

informační systém, hledá pro pražskou 
pobočku Se Sídlem Ve Všechromech:

oBchodního ZÁSTUPce 
• Náplní práce je komunikace se stávajícími zákazníky, 

vyhledávání nových obchodních příležitostí 
a komunikace s novými zákazníky.

• Nabízíme spoustu práce, nelítostnou konkurenci 
a vynikající kolektiv lidí.

• Požadujeme obchodní znalost IT problematiky 
(vítáme zkušenosti s prodejem ERP systémů), 

samostatnost, důslednost a aktivní přístup
 k řešení problémů.

 
ZKUšenÉho KonZUlTanTa

• Náplní práce je komunikace se stávajícími zákazníky, 
školení, přizpůsobování dodaného systému, 

práce s daty. 
• Nabízíme spoustu práce, nelítostnou konkurenci 

a vynikající kolektiv lidí.
• Požadujeme dobré znalosti IT, znalost SQL 

a zkušenosti s ERP systémy (vítáme i znalost základů 
programování), samostatnost, důslednost a aktivní 

přístup k řešení problémů. 
Svůj profesní životopis zašlete na adresu 

izemanova@vision.cz

tel.: 604 446 444 
www.herink.optreal.cz

Pozemky Herink
Do Višňovky

Parcely pro individuální výstavbu 
RD v klidné obci blízko Prahy
● celkem 34 pozemků
● parcely od 801 do 1130 m2

●  vybudování veškerých inženýrských 
sítí nejpozději do května roku 2017

●  velmi dobrá dostupnost linkami PID 
do Prahy, Jesenice i do Říčan

● nájezd na D1 vzdálen necelé 4 km
●   vzdálenost obce od širšího centra 

Prahy je 15 km -  stanice metra C
    Opatov busem č. 363 do 30 min
●   obec připravuje výstavbu MŠ
●   školy i občanská vybavenost 

v okolních obcích
●   v blízkosti Průhonického parku

Další výjimečné lokality s pozemky: 
Čerčany, Dobřejovice, Golf Konopiště, 
Radlík, Struhařov u Říčan, Třebotov

OPT_inz_Herink_190x137.indd   1 25.09.15   16:28

Víme o problémech, které řešíte při hledání nové podlahy. Požadujete odol-
nost, hezký vzhled a v neposlední řadě i co možná nejvyšší uživatelský komfort. 
Je nám jasné, že nechcete podlahu, která by se hned poškrábala, začaly 
se na ní tvořit boule a po krátké době se začala dokonce rozlézat. 
Také o studenou a tvrdou podlahu, která se v případě poško-
zení v podstatě nedá ani opravit, nemáte jistě zájem.

Pokud tedy patříte mezi ty, co se již setkali s výše uve-
denými problémy, nebo nehodláte jejich řady rozšířit 
a kromě ceny vás zajímá i skutečná hodnota vaší 
nové podlahy. Právě vás zveme na návštěvu na-
šeho studia, kde se vám budeme věnovat a po-
skytneme odpovědi na všechny vaše otázky.

TOP MATERiály MOŽNá PRáVě DO 
VAŠEhO NOVéhO DOMU, ByTU, 
KANCEláŘí. 

Podlahy a dveře 
bez starostí
Ušetříme vám nejen finance, ale i čas
V našem studiu pK-pODLaHOVÉ KrYTiNY, které se nachází 
hned vedle Říčanské Billy, najdete velké množství osvědčených 
typů podlahových krytin. Jako jsou oblíbené vinylové podlahy, 
osvědčené plovoucí podlahy a kromě dalších všeobecně známých 
druhů podlahovin, hlavně velký výběr dřevěných podlah za ceny, 
nebojím se říci bezkonkurenční.

Najdete nás hned vedle Billy v Říčanech na černokostelecké 1623/14, 
v budově bývalého interiéru. Otevřeno Po – Pá 9.00 – 18.00 hod.
Tel.: 604 941 123, www.noveinteriery.cz, Bezproblémové parkování

Vinylové podlahy j sou vhodné do každého interiéru
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Je nám jasné, že nechcete podlahu, která by se hned poškrábala, začaly 
se na ní tvořit boule a po krátké době se začala dokonce rozlézat. 
Také o studenou a tvrdou podlahu, která se v případě poško-
zení v podstatě nedá ani opravit, nemáte jistě zájem.

Pokud tedy patříte mezi ty, co se již setkali s výše uve-
denými problémy, nebo nehodláte jejich řady rozšířit 
a kromě ceny vás zajímá i skutečná hodnota vaší 
nové podlahy. Právě vás zveme na návštěvu na-
šeho studia, kde se vám budeme věnovat a po-
skytneme odpovědi na všechny vaše otázky.

TOP MATERIÁLY MOŽNÁ PRÁVĚ DO 
VAŠEHO NOVÉHO DOMU, BYTU, 
KANCELÁŘÍ. 

Podlahy a dveře 
bez starostí
Ušetříme vám nejen finance, ale i čas
V našem studiu PK-PODLAHOVÉ KRYTINY, které se nachází 
hned vedle Říčanské Billy, najdete velké množství osvědčených 
typů podlahových krytin. Jako jsou oblíbené vinylové podlahy, 
osvědčené plovoucí podlahy a kromě dalších všeobecně známých 
druhů podlahovin, hlavně velký výběr dřevěných podlah za ceny, 
nebojím se říci bezkonkurenční.

Najdete nás hned vedle Billy v Říčanech na Černokostelecké 1623/14, 
v budově bývalého Interiéru. Otevřeno Po – Pá 9.00 – 18.00 hod.
Tel.: 604 941 123, www.noveinteriery.cz, Bezproblémové parkování

Vinylové  podlahy j sou vhodné do každého interiéru

Dřevěná podlaha – to je klasika

Dřevěná podlaha – to je klasika
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Rychle, 
kvalitně a ekonomicky:

•	hrubé	stavby	a základové	desky	
	 za	nejlepší	smluvní	ceny
•	stavby	a rekonstrukce	domů	a bytů
•	zateplení	fasády,	omítky,	podlahy
•	veškeré	zednické	práce	
•	zhotovení	bytových	jader	a práce	uvnitř	
v zimních	měsících	za	speciální	cenu

Zhotovení rozpočtu a poradenství zdarma.
Za zeptání nic nedáte!

Pacov 171, 251 01 Říčany

tel.: 608 966 362, 604 337 325
email: petr.bedrnik@tiscali.cz

www.bedrnik.com

Stavební
rodinná firma

Rizikové kácení a úprava korun 
stromů pomocí horolezecké techniky

Údržba a vertikutace zahrad
731 160 030

www.zahradypittner.cz

210x100x5
2730

OpraVY CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS

Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
pod Jiřím 205, Mirošovice

Dřevěné pelety – bílé (bez kůry) z čistého suchého 
smrkového dřeva (piliny a hobliny) – certifikováno 
dle ENplus A1 (EN 14961-2) vyrobené v ČR. 

Aktuální ceny na www.espedi.cz nebo na tel.: 
608 611 208, 777 283 009, 777 283 003.

Sklad v Olešce u Kostelce nad Č. lesy v bývalém JZD. 
Baleno v 15kg pytlích. Na paletě 1050 kg.

Pelety ⌀ 6 mm

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 
ZapraZi.eu  |  2726  |  ZapraZi.eu
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210x100x5
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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.

 Čenda úklid 
– úklid oken, koberců, sedaček či pravidelné úklidy kanceláří, domů.  

Úklid provádíme profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.

Tel.: 603 874 107, www.cenda-uklid, wbs.cz, cendauklid@seznam.cz

OpraVy CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS

Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
pod Jiřím 205, Mirošovice

advokátní kancelář 
u metra Háje, praha 4 

– veškeré právní služby 
občanům a podnikatelům

– občanské, trestní právo, vymáhání 
pohledávek, smlouvy, rozvody, 

výživné, bytové záležitosti, 
dědictví, exekuce, převody bytů do 
OV vč. všech dalších úkonů, atd. 

tel.: 606125069
e-mail: causa@cmail.cz 

MŠ při o.p.s. 
Olivově dětské léčebně v Říčanech 

hledá učitelku spec. ped. 
e-mail: skola.olivovna@seznam.cz

ZŠ, MŠ, ŠD při o.p.s. 
Olivově dětské léčebně v Říčanech 
hledá učitelku/le/ na nepravidelnou 
výpomoc. Vhodné pro důchodce. 

Tel.: 323 631 120
e-mail: skola.olivovna@seznam.cz

objednávky: osobně na adrese Strančice Hrdinů 381
Po-Pá 7:00-15:00, Prodej 602 330 603, ServIS 604 223 325

jarní slevy

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

slevy

Bytové družstvo pronajme byt 
v Mnichovicích, Husova 810, 

1+1 o výměře 72,7 m2.
Volný k 1. 6. 2015, cena dle dohody.
e-mail:bdprahavychod@seznam.cz

tel.: 739 427 978

pergolu či altán 
můžete mít do 14 dní!
přejete si letošní jaro a léto užít v krásné dřevěné pergole? Těšíte 
se na grilování a setkávání s přáteli v moderním altánu? Všechna 
vaše přání vám pomůže splnit internetový obchod DŘeVO prO DŮM, 
který nabízí širokou nabídku výrobků ze dřeva.

Internetový obchod 
www.drevoprodum.cz , kontaktní telefon: 606 076 736.

elen

dominika

klára

Přijmu kadeřnici do salonu DE JA VU 
v obci Mukařov u Říčan. Platové 

podmínky dle dohody praxe vítána a dále 
hledám paní na pedikúru a manikúru.

Info na tel.: 602 235 005 

Dům 6+kk, 2.500 m2 zahrada
tel.: 737 219 639

PRODEJ
www.ondrejov.com

čalounictví
Josef Vávra

tel.: 603 301 565, 733 299 549
veškeré čalounické práce

www.calounik-vavra.cz

Rozšířený sortiment  
-  písky, 
drtě, 

kačírky

BetonárkA 
MukAŘov

tel: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U mototechny 89 – areál stavebnin PRo-Doma

tICHovSkÝ
ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

Výroba a čerpání betonu
Prodej písků, drtí, kačírku
Výstavba základových desek

BeTON Strančice s. r. o.

b
e

to
n

á
rk

a

betonstrancice@cmail.cz
www.betonstrancice.cz

Svojšovice 27
251 63 Stránčice 
Tel: 323 640 900

Fax: 323 640 966

výroba nábytku v ŘÍČanech
hledáMe

Muže na poMocnÉ práce

práce na výrobní lince, balení, 
expedice nábytku.

požadujeme:
fyzickou zdatnost, manuální zručnost
spolehlivost, samostatnost, pečlivost

ochotu pracovat ve vícesměnném provozu

nabízíme:
práci na hlavní pracovní poměr

životopis a kontakt zašlete na:
 jirousek@nabytekjirousek.eu

 http://www.detsky-nabytek-jirousek.cz

Hledám byt pro maminku 1+kk 
do 8 000,- Kč vč. poplatků, 

okolí Říčan
tel.: 731 245 403

Hledám svědomitého 
a spolehlivého pomocníka pro 

pravidelnou údržbu 
zahrady v Mnichovicích. 

tel.: 606 470 756

Přijmu řidiče 
dodávky do 3,5 t na 

HPP pro rozvoz 
u balíkové služby DPD 
region Praha. Začátek 

a konec depo Modletice. 
Nástup MOžNý 

ihNeD. 
Požaduji: spolehlivost, 

samostatnost, 
zodpovědnost, příjemné 

vystupování, časová 
flexibilita, výpis 
z rejstříku trestů, 

praxe vítána. 
Plat 15 – 25 tis. Bližší 

informace 
na tel: 777 101 437

VelkOObChOD přijMe 
prODejCe. 

Os. auto a čistý tr. rejstřík podmínkou. 
Obchodní zkušenosti výhodou. 
Vhodné i pro aktivní důchodce. 

Výdělek 15.000 – 25.000 kč
tel.: 737 436 427

Pronajmu pěkný byt 2+kk 
v Říčanech, nájem 6 900,- 

volný ihned. 
Tel. 777 636 206

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

Modely 
2016 

skladeMBytové družstvo pronajme 
byt v Mnichovicích, Husova 810, 

2+KK o výměře 72,7 m2.
Cena 8 000 Kč + služby

tel. č.: 739 427978.

Nabízíme:
● vyhledání pramene se zárukou
● projekty – HG posudky – st. povolení
● vrtání průměrem 150-254 mm
● montáže čerpadel a vodáren
● vrty pro tepelná čerpadla
● možnost kompletní dodávky na klíč

Tel: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz 

možnost kompletní dodávky na klíč

www.studnarstvi.cz

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

ČiSTírna Peří
ZhoToVENí dEk 

a PoLšTářů
Kutnohorská 475, 
Kostelec n. Č. l.

Vaše zakázky jsou zhotoveny přímo na místě – 
nedochází k výměně peří. Jsme vaše jistota!

Tel.: 728 696 726, 
722 625 882 otevřeno: 

dle dohody 
www.cistirna-peri.cz

porozuMět vlastnÍMu tělu

Milé ženy, chcete lépe porozumět vlastnímu tělu a umět rozpoznat 
období své přirozené plodnosti či neplodnosti? znalost principů 

plodnosti vám pomůže lépe se ubránit manipulacím a tlakům 
farmaceutického průmyslu, médií a společnosti. symptotermální 
metoda (stM), pomocí které vás to naučíme, je metoda veskrze 

vědecká. a navíc je ve shodě s objektivními měřítky morálky. Má 
v úctě tělo manželů, povzbuzuje jejich vzájemnou něhu a podporuje 

výchovu k opravdové svobodě.
více informací a nabídku kursů stM najdete na webových stránkách 

sdružení liga pár páru. 

www.lpp.cz



28  |  ZapraZi.eu ZapraZi.eu | 29

Inzerce Inzerce

   PROFI AUTO CZ 

PRODEJ - PRONÁJEM

Iveco Stralis    
    HP        (cena za full service)
Prodejní cena od:       ,- Eur
Pronájem od:    ,- Eur/měs. 
          

Iveco Daily 
 ,,l  ,  HP
Prodejní cena od:        ,-
Pronájem od:    ,- Kč/den

Iveco Daily CNG
,, l     HP
Prodejní cena od:        ,- Kč
Pronájem od:     Kč/den 

Iveco Stralis CNG
,,  HP        (cena za full service)
Prodejní cena od:  ,    ,- Eur
Pronájem od:      ,- Eur/měs. 
         

www.profiautocz.czwww.profiautocz.cz
                                          PROFI AUTO CZ, Říčany, Kolovratská  ,   tel.:              Ceny bez DPH.

    
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKAMIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

DNÍ ZDARMADNÍ ZDARMAVYZKOUŠENÍ VOZŮ NA 
          
VYZKOUŠENÍ VOZŮ NA 
          

VÝMĚNa SkEL 

ZDARMA 

a ZaPůJČENí VoZU 

ZDARMA

210x100x5
2730

kamenictvijordan@seznam.cz

Zemní PrÁce
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
prodej: písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

         dodává topenářský a instalatérský materiál  
        na hrubou stavbu i na konečnou kompletaci 

 
 
 
 
 
 
 

 PRONTO Říčany, s.r.o. 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 

 Nová koupelna = lepší bydlení 
 

             Rychlé dodávky – výrazné slevy! 
 

               Zvláštní výhody pro stavební firmy a řemeslníky 

Černokostelecká 152/62,   tel.: 323602235   Po – Pá 7:30 – 17:00  So 8:30 – 12:00 
www.pronto-ricany.cz                                 Vše pro vás - pro zákazníky 
  

Vybavení koupelen + vzorkovna  Voda – topení -kanalizace 
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SW firma hledá programátory
Hledáme kolegu pro posílení vývojového 

a support teamu, a to na pozici

LINUX PROGRAMÁTOR / ADMINISTRÁTOR

Požadované znalosti: 
Linux shell, Perl případně znalost jiného 
neobjektového programovacího jazyka.

Nabízíme práci na HPP na dlouhodobých 
projektech.

www.xorux.com/jobs.html
e-mail: jobs@xorux.com 
mobil: +420 777 077 715

Technologický park 
(areál VÚ - BUDOVA "G")
190 11 PRAHA 9 Běchovice

PRODEJ DŘEVnÍ 
ŠTěPKy, LIKVIDACE 

STAVEBnÍHO 
ODPADnÍHO DŘEVA

777 322 134
MDurek@seznam.cz

Prodej 
palivového dřeva

Martin Filip, Říčany u Prahy 

tel.: 602 388 435
www.drevoricany.cz
kvAlItní dŘevo 

do vAšeHo krBu

MŠ klasického životního stylu
děti 2-7 let bez ohledu 
na bydliště!
Přihlášky během celého roku
dopolední či odpolední docházky
několikadenní docházka v měsíci

celoprázdninový provoz

soukroMá
MateŘská Školka 

ledŇáČek
Doubravčice 94

282 01 Český Brod

provoz školky:
po-pá 6:30-17:00 h
tel.: 605 878 825, 

730 332 030
e-mail: skolka.lednacek@seznam.cz

www.ms-lednacek.cz

advokátní kancelář
u metra Háje, praha 4, poskytuje 

veškeré právní služby. 

Tel:. 606 125 069, causa@cmail.cz
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INSTALKLUB
Tel.: 603 525 617
Email: many74@seznam.cz
www.instalklub.praha-cz.com

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

INSTALKLUB
Tel.: 603 525 617
Email:vancura.m@quick.cz
www.instalklub.praha-cz.com

Vančura

VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA
TEPELNÁ ČERPADLA

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
VODOINSTALACE

TOPENÍ
ČERPACÍ TECHNIKA

TEPELNÁ ČERPADLA
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ZAHRAD

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

 Čenda úklid 
mytí oken, čištění koberců, sedaček, pravidelné úklidy kanceláří, domů

Úklid lze provést i profesionálním vysavačem Rainbow proti prachu, alergii a rostoucím plísním.
Tel.: 603 874 107, cendauklid@seznam.cz, www.cenda-uklid.wbs.cz

Malířské 
a lakýrnické práce

Tomáš Drahotínský
Říčany - pacov, tel.: +420 607 176 827
email: dratom@volny.cz

■ PneuServISní SluŽBY nA PoČkání 
■ ProdeJ Pneu ZA SkvĚlÉ CenY
■ uSklAdnĚní vAšICH Pneu
■ ČIštĚní InterIÉrŮ voZIdel

AKCE: DOPRODEJ lEtních PnEU ZA 
SKlADOVÉ cEnY DO VYPRODÁní ZÁSOB

Tel.: 321 69 75 75, 739 096 475
tomicpneu@seznam.cz

 www.tomicpneu.eu

Přijmeme pracovníka do provozu 
likvidace vozidel v Tehovci u Říčan. 

Pracovní náplní bude rozebírání vozidel, 
třídění náhr. dílů, příjem vozidel.

Zaměstnání na hlavní prac. 
poměr. Požadujeme zkušenosti 

s autoopravárenstvím, základní znalosti 
práce s PC a trestní bezúhonnost. 

Prac. doba po – pá 8-17 hod. 
Volejte na 

tel. čísla 602 454 040, 605 238 887

eLeKTrO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Sníh ani náledí už Vám cestu 
nezkomplikují. Připravíme Váš vůz 
na všechny radosti zimní sezóny. 
Zkontrolujeme akumulátor, brzdový 
systém a rovněž se zaměříme na 
diagnostiku Vašeho vozu. Navíc právě 
u nás teď pořídíte kompletní zimní kola 
včetně ŠKODA Pneugarance na 
3 roky za výhodné ceny a snadno 
vyřešíte přezutí svého vozu či 
uskladnění letních kol. Můžete také 
využít akční ceny ŠKODA Originálních 
dílů a příslušenství se slevou až 15 %.

Navštivte autorizovaný 
servis ŠKODA dříve, než 
Vás zima překvapí

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01  Říčany
Tel.: 323 666 132, www.benoricany.cz

Untitled-551   1 7.9.2015   12:04:06

OBJEDNÁVKY 
NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ 
PŘIJÍMÁME DO KONCE 

LISTOPADU

Zavedený salon Mona 
Mukařov, Srbín rozšiřuje 

kolektiv  
přijmeme kadeřnici, 

kosmetičku, nehtařku 
a masérku

info: tel.: 774 803 721

V skC Ondřejov funguje oblíbený 
gymnastický kroužek, který vede 
profesionální trenérka Adriana 

krenková – bývalá úspěšná 
gymnastka. 

holčičky od pěti do deseti let se 
scházejí ve dvou skupinách každý 
čtvrtek od 15 a od 16 hodin. pokud 

chcete vyzkoušet, zda by tento 
všestranný sport nebyl vhodný i pro 

vaše děti, přijďte se kdykoliv podívat. 

Autoservis Vosátka v Choceradech přijme 
mechanika s praxí. V případě zájmu volejte 

na: 602 338 840.

příležitost pro ženy na mateřské 
a rodičkovské dovolené. Legner Hotel 
Zvánovice – Lesní Lázně (u Ondřejova) 

přijme kolegy/kolegyně na pozice:
číšník/servírka

recepční
pokojská

Možnost zkrácených úvazků, práce 
dopoledne apod. Více informací na tel. 
čísle: 724 104 148, email: zvanovice@

legner.cz,www.lesnilazne.cz.



Inzerce

TUkas_Caddy_SKRINOVY_210x147mm.indd   1 22.09.15   15:17

WWW.AUTO-STAIGER.CZ
AUTO-STAIGER CZ a.s., autorizovaný dealer Opel 
Černokostelecká 621/122, Praha 10
Tel.: +420 724 062 652, prodej.opel@auto-staiger.cz

VYBAVENÁ NA ZIMU.
Nyní s pohonem 4×4 získáte střešní box Thule a při financování Opel Finance navíc zimní pneumatiky zdarma. 
Připravte se na zimu!

OPEL MOKKA

Opel Finance Opel Pojištění        Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,5–6,8 l/100 km, 120–158 g/km.
    Uvedená cena platí při financování Opel Finance.

Již za

344 900 Kč
   bohatá základní výbava

   asistent pro rozjezd do kopce 

   možnost pohonu všech kol


