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Zprávy z obcí (str. 4)
V Mirošovicích staví 
hřbitovní zeď, rozdávají 
kompostéry a přivítají 
mistry Evropy.

59. ročník podzimního běhu lyžařů 
odstartuje v senohrabech 29. 11.

Nízkoenergetické Bydlení 
Úvaly nabízí plnou občanskou 
vybavenost a krásnou okolní 
přírodu. Bližší info: 
www.bydleniuvaly.cz.

Zprávy z obcí (str. 9)
David Koller zahraje 
v Říčanech v Centru 
Na Fialce 5. prosince. 

Info pro vás (str. 18)

Zprávy z obcí (str. 7)
Již po třinácté vás zveme na koncerty 
Adventního prozpěvování, které v letošním 
roce pořádá ZUŠ Říčany ve spolupráci 
s městem Říčany, KC Labuť a Galerií Kotelna.



Inzerce

Práce, rodina, koníčky – život je dokonalá rovnováha mezi rozumem a emocemi. Užijte si ji s novým vozem Fiat Doblò. Má nový originální a výrazný design, nově navržený  
pohodlný a všestranný interiér, více než 30 nastavitelných poloh sedadel, inovativní systém Uconnect a prostor až pro 7 sedadel, aby se vám dovnitř vešel celý váš svět.

www.fiat.cz

NOVÉ DOBLÒ.  
ŽIVOTEM OVĚŘENÉ.
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NOVÝ PEUGEOT 208 PROBUĎTE SVOU SKRYTOU ENERGII

KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Praha 14 Černý Most, tel: 608 407 407
Praha 9 Kyje, tel: 777 206 206

Praha 5 Stodůlky, tel: 777 107 107

JIŽ OD 239 000 Kč

        Spotřeba a emise CO2 pro model 208 v kombinovaném provozu: 3,4–4,5 l/100 km, 87–104 g/km. Foto je pouze ilustrativní. *Značková záruka 
se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Cena verze Access 1.0 PureTech je včetně výkupního bonusu 20 000 Kč.

Peugeot_inzerce_zaprazi_210x99.indd   1 14. 10. 2015   13:18:41

První kontrolní hlášení se bude podávat 
za leden 2016 se lhůtou do 25. února
Dne 1. ledna 2016 nabudou účinnosti nová 
ustanovení zákona o DPH (novela zákona 
o DPH č. 360/2014 Sb. vyhlášená ve Sbírce zá-
konů 31. prosince 2014), kterými se zavádí kon-
trolní hlášení. Finanční správa vydala informa-
ce o struktuře kontrolního hlášení až 10. srpna 
2015 a průběžně je stále aktualizuje. 

Obsah kontrolního hlášení
Kontrolní hlášení je nový typ hlášení, ve kterém 
budou plátci DPH hlásit správci daně vybraná 
poskytnutá a přijatá plnění a podrobné infor-
mace o těchto jednotlivých plněních. Kontrolní 
hlášení umožní finanční správě vzájemně kont-
rolovat plnění u dodavatele a odběratele.

Hlásit se budou údaje:
•	 DIČ	 odběratele	 nebo	 dodavatele	 (DIČ	 od-

běratele vždy bez ohledu zda odběratel je 
plátce DPH nebo není plátce DPH, pokud 
byl vystaven daňový doklad)

•	 evidenční	číslo	daňového	dokladu

•	 datum	uskutečnění	zdanitelného	plnění
•	 základ	daně
•	 výše	daně
•	 kód	předmětu	plnění	(v	případě	režimu	pře-

nesení daňové povinnosti)
Plnění (přijatá i uskutečněná) s hodnotou do 
10 000 Kč včetně daně, pokud nevznikla po-
vinnost vystavit daňový doklad, a byl vystaven 
zjednodušený daňový doklad, se hlásí sumár-
ně, tj. jen celková částka součtu základů daně 
a výše daně. 

Termín podávání
Kontrolní hlášení se podává měsíčně do 25. dne 
následujícího měsíce. Měsíčně podávají kont-
rolní hlášení i plátci DPH, jejichž zdaňovacím 
obdobím je kalendářní čtvrtletí. 
Pouze fyzické osoby podávají kontrolní hlášení 
ve lhůtě pro podání svého daňového přiznání 
k DPH. Pokud jsou čtvrtletní plátci DPH, podá-
vají kontrolní hlášení čtvrtletně, tj. 25. dne po 
uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Poradna Zápraží

Kontrolní hlášení se podává výhradně elektronicky.

Za pozdní podání je vyměřena pokuta 1 000 Kč. Pokud je kontrolní hlášení podáno po 
výzvě správce daně činí pokuta 10 000 Kč. Zákon dále vyměřuje další sankce za neplnění 
povinností v souvislosti s kontrolním hlášením až do výše 500 000 Kč. 
Je zásadní striktně dodržovat zákon o DPH a uplatnit odpočet DPH dle správně vysta-
vovaných dokladů. Doporučuji vyžadovat od dodavatelů doklady tak, aby vám umožnili 
správné sestavení kontrolního hlášení. Tímto se vyhnete případným výzvám od správce 
daně pro podání vysvětlení a možným sankcím za prodlení s vysvětlením. Pokud by vás 
správce daně vyzval ve čtvrtek, tak již v pondělí musí obdržet vysvětlení nebo následné 
kontrolní hlášení. Pokud byste to nestihli, pak je sankce až 50 000 Kč.

zápraží v rámci rozšíření a zkvalitnění 
služeb hledá nové spolupracovníky 

v oblasti redakce, grafiky, korektur, 
tvorby a obsluhy internetu.

Možnost na částečný 
pracovní poměr nebo 

jako osvČ.

nabídky posílejte na 
e-mail: inzerce@zaprazi.eu

tel.: 774 780 038
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Nyní intenzivně pracujete na dokončení zdi…
Ano, to je pravda. Ale i když máme „srdce zjih-
lá“ z uprchlické krize, nestavíme (zatím) zeď 
ochrannou, ale hřbitovní. Obnovujeme původní 
zděné oplocení namísto chátrajícího pletiva ješ-
tě z akce „Z“ ze 70. let. Vedle již opravené kaple 
tak přibudou chodníčky, prostor pro odkládání 
hřbitovního odpadu a navýší se i celková kapa-
cita hrobových míst. Těší mě, že konečně došlo 
i na tuto pietní část obce. Po opakovaně neú-
spěšných žádostech o finanční podporu ze stře-
dočeského programu SFROM jsme pochopili, 
že ani nabízená nadstandardní spoluúčast 35% 
není tím nejdůležitějším kritériem výběru - ale 
protože byl projekt kompletně připraven, roz-
hodli jsme se ho realizovat a vše uhradit z vlast-
ních zdrojů (1,8 mil. Kč). Na druhou stranu mu-
sím říci, že se Středočeským krajem to máme 
letos na přiznané dotace 1:1, neboť z Fondu ži-
votního prostředí SK obdržíme na výstavbu ka-
nalizace v ulici Ke Hradu 1,9 mil. Kč. Pokládku 
vodovodního řadu i veřejného osvětlení však už 
musíme realizovat opět pouze za své. 
Jen moc nerozumíme tomu, proč jsme se roz-
hodnutí z kraje dozvěděli až v srpnu, když uzá-
věrka podávání žádostí byla už v půli dubna. 
Snad tedy stihneme do Vánoc vše postavit. 

Za svoz bioodpadu se ve většině obcí platí. 
V Mirošovicích prý budete občanům odvážet 
bioodpad zdarma?
Z Operačního programu SFŽP jsme získali do-
taci na nákup 170 ks kompostérů (objem 900 
l), štěpkovače a 3 ks kontejnerů pro likvidaci 
biologicky rozložitelného odpadu (BRKO). 
Tento dotační titul nás nastartoval k provedení 
revoluce v odstraňování bioodpadu a opravdu 
smysluplně naplnit záměr zákonné vyhlášky 
– každý zájemce totiž ještě obdrží zdarma bi-
opopelnici a jejich vyprazdňování budeme také 
hradit v plné výši. Dosud si svoz platilo necelých  
10 % rodin, objednávku k bezplatnému svozu 
však odevzdalo už 80 %. Jsme přesvědčeni, že 
to je ten jediný 100% efektivní způsob likvidace 
bioodpadu, když chceme, aby nekončil v čer-
ných popelnicích, v lesích nebo u cest. Všechny 
domácnosti tak mohou odevzdat svůj bioodpad 
do své hnědé popelnice i svého kompostéru. 

Nemusejí ho nikam vozit a větší větve či spadlé 
stromy seštěpkují pánové z naší pracovní čety. 
Myslíme si, že systém volně přístupných bio-
kontejnerů nemůže dobře fungovat. Na těchto 
nehlídaných místech nelze zaručit, že se tam 
bude odkládat pouze bioodpad a navíc spous-
tě lidí se ani trávu v autě do kompostárny či do 
kontejneru vozit nechce.

Biopopelnice jsou zadarmo, ale naopak došlo 
k zvýšení daně z nemovitosti.
Ano, v červnu jsme obecně závaznou vyhláškou 
upravili místní koeficient pro výpočet daně z ne-
movitosti ze současného 1,0 na 3,0. Tato daň, je-
jíž výnosy se 100% vrací do obecního rozpočtu, je 
v Mirošovicích jako v jedné z mála obcí v regionu 
na nejnižší možné úrovni. Zvýšení v roce 2009 
jsme nakonec ještě v témže roce zrušili, aby nově 
stanovená celostátní sazba nebyla pro občany 
násobena. Už tehdy jsme však viděli (a počítali), 
že mohutně se rozvíjející Mirošovice (za období 
2000 - 2015 činily investice do obce přes 175 mil. 
Kč) budou potřebovat nejen se dále koncepčně 
měnit, ale i mnohem nákladněji udržovat. Že 
evropské či národní dotace nebudou věčné, v no-
vém programovém období zdaleka tak cílené a už 
vůbec ne snadno dosažitelné. 

O kolik přibližně občané zaplatí více? 
Daň z nemovitosti je obecně velmi nízká - 
u domu půdorysné velikosti kolem 120 m2, kte-
rý obývá 4členná rodina, navýšení dělá přibližně 
200 Kč/osobu/rok. Netýká se orné půdy, chmel-
nic, vinic, zahrad a travních porostů. Pro obec 
to však činí příjem do obecního rozpočtu ze sou-
časných cca 600 tis. Kč na 1,8 mil. Kč, a za tako-
vou částku se toho dá vybudovat o mnoho více. 

V Mirošovicích se nejen buduje, ale také spor-
tuje. Přijedou letos mistři Evropy?
Ano přijedou. Jedná se o fotbalovou reprezenta-
ci	starostů	ČR,	která	před	třemi	lety	(měsíc	před	
skutečným ME v Polsku) vybojovala v polském 
městě Tychy zlaté medaile. Příští rok bychom 
měli jet do Francie tento titul mezi svými zahra-
ničními kolegy obhájit. Scházíme se 3 - 4x do 

roka a jsem moc rád, že mohu své spoluhráče 
a kamarády přivítat i v naší obci a regionu. Vý-
běr	tvoří	30	starostů	z	Čech	a	Moravy	a	budou	
u nás 16. a 17. listopadu. Zajímavostí je, že 
všichni jsme z obcí do 2 tis. obyvatel a všichni 
nekuřáci. Kromě kopané si samozřejmě sdě-
lujeme zkušenosti z běžné práce a bavíme se 
o „starostech starostů“. Mnozí z nich jsou nejen 
výbornými sportovci, ale působí v obcích, které 
drží prestižní titul „Vesnice roku“. A většina po-
chází z moravských obcí – není divu, jak jsem 
poznal, při slivovičce nebo víně se opravdu vše 
snáze řeší. 

V Mirošovicích staví zeď, rozdávají kompostéry a přivítají 
mistry Evropy
Mirošovice patří mezi moderní aktivní obce, 
na kterých je vidět, že se zde více pracuje, než 
mluví. „Je pravda, že si nepotrpíme na nějaké 
plané slibování. Dobře víme, co obec potřebuje 
a intenzivně pracujeme na jejím rozvoji. Když se 
podaří dokončit nějaká akce, máme pochopitelně 
radost, ale rozhodně to neznamená, že spokojeně 
sedíme na radnici. Naopak v té chvíli již musíme 
mít připraveny další projekty,“ říká starosta MUDr. 
Miroslav Zvěřina, (Hnutí starostů - StAN)

inzerce
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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

Sportovně kulturní centrum v ondřejově slaví 10 let

Kdy jste začala pro SKC pracovat?
V roce 2005 zrekonstruovala obec Ondřejov pů-
vodní sál kulturního domu a vznikla tělocvična, 
kterou využívala škola pro hodiny TV a místní 
spolky pro plesy. Ostatní prostory se zchátra-
lou a opuštěnou vinárnou byly prázdné. Paní 
starostka J. Malá hledala správce, což pro mne 
byla výzva. Připravila jsem projekt, který zastu-
pitelstvo s mírnou nedůvěrou (vždyť jsem byla 
naplavenina) schválilo a mohla jsem se pustit 
do práce.

Jaké byly začátky?
Připravit program, zrekonstruovat zbylé pro-
story, získat finanční prostředky… To vše byly 
velké otazníky. Nakonec se v průběhu roku 
2006 podařilo postupně projekt realizovat. Po-
máhali kamarádi, rodina, spolky, obec, škola 
i sponzoři. Díky velké anketě jsem zmapovala, 
o co bude zájem. Začali jsme nejprve s 12 kurzy 

a víkendovými akcemi, na které přijali pozvání 
špičkoví lektoři a moji kamarádi - bývalí repre-
zentanti	 z	Českého	 svazu	 aerobiku.	Na	 jaře	 se	
zrekonstruovalo celé první patro, kde vznikly 

pro nové programy: dílna a učebna, společen-
ská místnost s hernou pro děti, kancelář a posi-
lovna.

Deset let je dlouhá doba. To asi nezůstalo u 12 
kurzů a původního programu a prostor?

Samozřejmě, že ne. Nejdůležitější bylo a stále 
je přizpůsobovat se poptávce a nacházet vhodné 
osobnosti pro pravidelné kurzy i další aktivity, 
získávat peníze a mít nové nápady, což se dařilo 
díky příchodu Hynka Kašpara, který mě vystří-
dal ve funkci manažera. V současné době může-
me nabídnout přes 40 pravidelných kurzů, které 
vede 25 lektorů včetně mistrů republiky, Evropy 
i světa. Máme i výživovou poradnu a poradnu 
celostní medicíny, samoobslužnou kavárničku 
s hernou pro děti i „Obchůdek pro radost“ s ori-
ginálními produkty Zápraží, WiFi připojení pro 
návštěvníky. Pořádáme výjimečné akce jako na-
příklad představení Bohemia baletu, koncerty 
skupin Spirituál kvintet, Javory sourozenců Ul-
rychových,	 Ivana	Mládka	 a	 dalších.	Rozhodně	
neusínáme na vavřínech a stále vymýšlíme nové 
a nové aktivity. Přijďte se přesvědčit – rádi vás 
uvidíme.

SKC v Ondřejově úspěšně funguje již desátým rokem. Od svého počátku 
je spjato především se jménem bývalé vrcholové gymnastky a manažerky 
Českého svazu aerobiku Bohumily Řešátkové Řimnáčové.

Poděkovat bych chtěl nejen Bohunce, která je a vždy byla srdcem SKC, ale také všem, kteří za 
těch 10 let „skcéčkem“ prošli - lektorům, učitelům, sokolům, hasičům, boxerům… Bez nich by 
to tady fungovat nemohlo. No a v neposlední řadě i starostovi Martinovi Macháčkovi. Bez spo-
lupráce s obcí by se nám tolik věcí ani nemohlo podařit. Za mého působení jsme ve spolupráci 
s říčanskou MASkou, konkrétně s Lídou Třeštíkovou a Pavlínou Filkovou, realizovali v posled-
ních čtyřech letech minimálně 5 projektů z Programu rozvoje venkova, které pomohly zlepšit 
a modernizovat kdysi zastaralé a ne úplně vyhovující prostory SKC. Nakonec si dovolím jeden 
osobní pocit… Kdysi, když jsem působil v jiných oborech a v naprosto jiných odpovědnostech 
a na jiných postech, bych si nikdy nepomyslel, že někdy budu dělat to, co nyní dělám. Kdyby 
mi to tenkrát někdo předpovídal, díval bych se na to asi dost skepticky. Ale nikdy neříkej nikdy! 
Nyní jsem za tuto životní etapu fakt vděčný. Jsem vděčný za to, co se podařilo, za kolegy a ko-
legyně se kterými mohu pracovat, a i za to, co se doufám ještě podaří. A to nejen tady v SKC, ale 
i při těch dalších činnostech, u kterých mohu být a spolupodílet se na nich. Tak hodně pohody 
lidičky a to samozřejmě nejen v SKC, ale i ve vašich každodenních životech.

Hynek Kašpar

Strančice - V přírodním areálu minigolfu se uskutečnil již 5. ročník úspěšné 
a oblíbené akce – Festival řemesel a jablečné slavnosti, na kterou dorazilo na 
3 000 návštěvníků. V jablečném stanu byly připraveny ochutnávky jedenácti 
různých odrůd podzimních jablek od místních sadařů pana Jana Janovského 
z	Otic	a	pana	Jiřího	Nedbala	ze	Všechrom.	Pozvání	přijal	i	pomolog	Ing.	Voj-
těch Ptáček, který ochotně odpovídal na nejrůznější dotazy týkající se pěstová-
ní ovocných stromů. Jablečný stan se stal i dějištěm Soutěže o nejlepší jablečný 
zákusek. Letos soutěžilo 13 pekáren a provozoven z Prahy a Středočeského 
kraje. Ve stylových stáncích bylo možné pořídit vše od ručně vyráběných oděv-
ních doplňků, šperků, dřevěných, kovových a keramických výrobků, domácích 
marmelád, medů, perníků, mýdel až po sklářské ozdoby. Největší zastoupení 
měli držitelé regionálních certifikovaných značek Zápraží a Polabí. Přijeli také 
výrobci	z	Kraje	blanických	rytířů	a	další.	Po	celý	den	probíhal	na	pódiu	a	v	areá-
lu bohatý kulturní program a samozřejmě nechyběly oblíbené tvořivé dílničky 
pro děti. Letos jich bylo připraveno čtrnáct. Organizátoři akce: MAS Říčansko, 
MC Lodička v čele s Míšou Hupcejovou a Hana Jarošová.

Festival řemesel a jablečné slavnosti
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Se školou 
jste spojen 
již od jejího 
vzniku, jak 
byste osob-
ně hodnotil 
u p l y n u l é 
roky v ži-
votě školy 
Magic Hill?

Vzpomínám, jak jsem v prvním 
roce po otevření školy - byl to rok 
2006/07 - začínal s kolegyní ang-
ličtinářkou s deseti prvňáky. Kaž-
dý další rok jsme otevírali novou 
první třídu, a tak škola postupně 
rostla až na dnešních 95 dětí. Dnes 
už máme 5 generací páťáků-ab-
solventů, kteří úspěšně pokraču-
jí na vyšším stupni, a otevíráme 
vždy dvě první třídy, abychom 
uspokojili poptávku rodičů. Také 
učitelský sbor se rozšířil – dnes 
čítá 15 vyučujících, z toho 5 rodi-
lých mluvčích. Myslím, že za těch  
10 let mohla naše škola každého 
přesvědčit, že se nejedná o nějaký 
experiment, ale o plnohodnot-
ný, kvalitní pedagogický projekt, 
který	 je	 opakovaně	 Českou	 školní	
inspekcí hodnocen jako příklad 
dobré praxe. Škola také rozvinu-
la spolupráci s Pedagogickou fa-
kultou Univerzity Karlovy, stala 
se partnerskou školou Microsoft 
a získala i další ocenění kvality. 

Jaké nejdůležitější kroky máte 
nyní před sebou? 
Udržovat vysoký standard pedago-
gické práce a inovovat školní vzdě-
lávací program je nikdy nekončící 
proces. Samozřejmě jsme za 10 let  
získali řadu zkušenotí – dobrých 

i zlých, a tak se stále sami učíme 
a rok co rok přicházíme s novými 
prvky do výuky. Jako ředitel školy 
jsem si vytknul za úkol mít dobrý 
přehled o všech svých žácích a dě-
lat ze své pozice všechno pro to, aby 
byl každý z nich ve škole spokojený 
a dosahoval studijních výsledků na 
úrovni svého osobního maxima. 
Nicméně čím skutečně v tuto chvíli 
žijeme, je dostavba školy a pláno-
vané otevření 2. stupně.

Co Vás vedlo k rozhodnutí roz-
šířit činnost školy také na druhý 
stupeň základní školy v době, 
kdy je nabídka víceletých gymná-
zií více než dostatečná?
Během uplynulé dekády, kdy prak-
ticky jediným v úvahu přicházejí-
cím pokračováním ve studiu byl 
přechod na víceletá gymnázia, 
jsme si vyzkoušeli, že v našich 
podmínkách není až takový pro-
blém žáky na gymnázium připravit 
(ostatně 100% úspěšnost našich 
žáků při přijímacích zkouškách je 
toho dokladem) vypozorovali jsme 
ale, že řada našich absolventů, jak-
koli se jednalo o studijní typy dětí, 
nebyla ještě na roli gymnazistů 
zralá. Domníváme se, že tak jako 
se bere do úvahy tzv. školní zralost 
při přestupu z mateřské do základ-
ní školy, je na místě uvažovat o zra-
losti pro gymnaziální studium. Při-
pomínám, že zralost dítěte přitom 
nijak nesouvisí s jeho intelektem 
– zkrátka některým dětem by pro-
spělo, kdyby mohly ještě rok, dva, 
anebo celý druhý stupeň zůstat ve 
škole, která není prioritně orien-
tována na výkon měřený výhradně 
jeho encyklopedickými znalostmi. 

Namísto toho by jim vyhovovalo 
prostředí, které bere pečlivě do 
úvahy jejich celkový osobnostní 
rozvoj, prohlubování životních 
kompetencí, rozvíjení gramotnos-
tí a kultivace inteligencí, kterých 
dnešní psychologie rozlišuje při-
nejmenším osm. Jelikož přísně 
intelektově potažmo výkonově za-
měřených	gymnázií	máme	v	České	
republice až nadbytek, zato kvalit-
ních škol s druhým stupněm jako 
šafránu, rozhodli jsme se, že našim 
žákům po páté třídě nabídneme 
právě tuto vzdělávací cestu.

Čím se škola bude od běžných zá-
kladních škol lišit, co bude hlav-
ním tahákem pro budoucí žáky? 
V tuto chvíli vytváří pod mým 
vedením pracovní skupina exter-
ních spolupracovníků, expertů 
v jednotlivých vzdělávacích vět-
vích – přírodovědné, společenské, 
jazykové, matematické, estetické 
a osobnostní, školní vzdělávací 
program pro 2. stupeň, který hodlá 
vyjít vstříc individuálním potře-
bám žáků a nabídne jim aktivní, 
efektivní a smysluplné učební pro-
středí, které si s kvalitou gymnazi-
ální výuky nezadá, ale vyvaruje se 
tradičního kulturního šoku, který 
– jak máme mnohokrát potvrzeno – 
přestup na víceleté gymnázium 
nevyhnutelně provází a táhne se 
následně celým studiem. Vedle 
vysokého standardu ve výuce ci-
zích jazyků (naši absolventi hovoří 
plynně anglicky, na 2. stupni při-
bude španělština) a spolupráce se 
zahraničními školami chceme žá-

kům nabízet dobré podmínky pro 
zájmovou profilaci formou voli-
telných předmětů. Dále samostat-
nou, cílevědomou práci na indivi-
duálních celoročních projektech 
a smysluplné vzdělávací obsahy 
vycházející z reálného života a sku-
tečných potřeb dětí.

Jaké budou podmínky studia na 
vaší škole? 
V naší škole neděláme žádné přijí-
mačky, při přestupu na druhý stupeň 
je potřeba projít přijímacím poho-
vorem a doložit výsledky vzdělávání 
z předchozí školy. Rozhodující není 
ani jazyková úroveň. Troufáme se 
postarat o každého, koho přijmeme 
– tím myslím, že mu předestřeme 
lákavou vzdělávací cestu a vytýčíme 
mu přiměřené osobní výzvy. V ně-
kterých předmětech bude výuka dě-
lená na menší skupiny tak, jak tomu 
ostatně je i na našem prvním stupni, 
přesně v souladu s naším individuál-
ním přístupem. 

Rodiče se jistě budou ptát také na 
školné… 
Ano, jako soukromá škola musíme 
od rodičů vybírat školné pro zajiš-
tění našeho standardu služeb. Pod-
mínky platby školného a jeho výši 
v jednotlivých letech, stejně jako 

další informace 
o naší škole, na-
jdou rodiče na 
našich webových 
stránkách.

www.magic-hill.cz
www.stavimenovouskolu.cz

základní škola Magic hill má smělé plány 
do budoucna, kromě stavby nové budovy plánuje 
i rozšíření činnosti o 2. stupeň základní školy
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill působí v Říčanech 
již 10. rokem. Za tu dobu školou prošlo několik desítek žáků a žákyň, kteří 
nyní pokračují úspěšně ve studiu na víceletých gymnáziích. Škola má za 
sebou také řadu dalších úspěchů – stala se finalistou soutěže Nejlepší 
česká škola, je pilotní partnerskou školou společnosti Microsoft (škola 
dovedností pro 21. století), úspěšně se účastní soutěží o nejlepší školní 
časopis, logických olympiád, mezinárodních jazykových zkoušek atd. 
Nejdůležitější ale pro všechny v Magic Hill - jak jsme slyšeli z úst ředitele 
školy - je dobrý vztah s dětmi, dobré klima školy a osobní úspěchy každého 
dítěte, přesně v souladu s mottem školy „JDe NÁM O DĚTi.“
 V souvislosti s novými plány na další rozvoj školy jsme požádali ředitele 
phDr. Jana Vodu, ph.D. o rozhovor.

JDe NÁM O DĚTi
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Nabízíte výuku angličtiny již 
od první třídy. Pomocí jaké 
metody děti učíte angličtinu?
Anglický jazyk vyučujeme 2x 
týdně dopoledne a 2x týdně 
odpoledne, tj. 4 hodiny týd-
ně. Ve školce se nám osvěd-

čila metodika Wattsenglish, kterou využíváme 
i v ZŠ při odpoledních setkáních s rodilým 
mluvčím a s českou paní učitelkou. V malém po-
čtu žáků zvládají děti angličtinu snadno, proto 
v dopolední výuce používáme sadu učebnic Ha-
ppy House Oxford University. V nadcházejícím 
školním roce plánujeme rozšíření působení ro-
dilého mluvčího i při běžné výuce spolu s českou 
paní učitelkou. Chceme, aby naši žáčci přijali 
angličtinu jako svůj druhý komunikační jazyk. 
Znalost angličtiny ze školky je pro děti výhodou, 
ale není podmínkou pro přijetí do 1. ročníku. 

Co děti nejvíce baví?
Naše prvňáčky zatím nejvíce zaujaly badatelské 

aktivity, kdy společně 
vyráží do přírody 
pozorovat živo-
čichy a rost-
liny. K tomu 
jim slouží 
lupy, encyklo-
pedie a herbá-
ře. Těší se na 
návštěvu	ČVUT,	
kam pojedeme 
zkoušet fyzikální po-
kusy. 

Jaké dětem nabízíte mimoškolní aktivity?
K dispozici máme velkou tenisovou halu a ven-
kovní sportoviště v Pacově, kde probíhají nejen 
„poctivé“ hodiny tělocviku, ale děti zde hrají 
tenis pod dohledem profesionálních trenérů. 
Jednou týdně mají i sportovní kroužek, kde se 
učí základy fotbalu, tenisu, florbalu a dalších 
disciplín. 

Mohou k vám přestoupit děti v průbě-
hu školního roku?

Ještě máme 3 volná místa a rádi přijmeme 
další kamarády. Přestup administrativně vy-

řídí ředitelka ZŠ NEMO.

Základní škola NEMO v Říčanech, Nad Bahniv-
kou 140, tel. na ředitelku: 777 727 334
e-mail: info@skolanemo.cz, www.skolanemo.cz

angliČtina, badatelské aktivity a sport
Základní škola Nemo v září přivítala své první žáčky – prvňáčky. Tato malá 
škola pro 1-5 ročník nabízí profesionalitu a rodinnou atmosféru. „Díky nízkému 
počtu žáků ve třídě můžeme každému z nich věnovat náležitou pozornost, 
poskytnout mu pomoc při řešení problémů a podpořit ho při rozvíjení jeho 
jedinečných schopností,“ říká ředitelka Mgr. Lenka Sosnovcová.

Dny otevřených dveří se uskuteční 
23. a 25. 11. Od 8 do 17 hod. (do výuky 
můžete nahlédnout od 8:30 do 11 hod.),
Zápis do první třídy se koná 27. 1. 2016 
a 10. 2. 2016 od 14 do 17 hod.

Xiii. adventní prozpěvování v Říčanech
Již po třinácté vás zveme na koncerty Ad-

ventního prozpěvování, které v letošním roce 
pořádá ZUŠ Říčany ve spolupráci s městem 
Říčany, KC Labuť a Galerií Kotelna. Začne-
me netradičně, již před první adventní nedělí 
vystoupením pěveckého sboru Urban Ladies 
a Komorního orchestru ZUŠ Říčany, pod 
taktovkou Josefa Brázdy. Předadventní zasta-
vení se uskuteční v pátek 27. 11. v 19.00 ho-
din v Galerii Kotelna. Přiďte si poslechnout 
klasický repertoár a nalaďte se do adventní 
nálady.

A již tradičně se sejdeme na Adventním 
prozpěvováním na první adventní neděli 
v 17.00 v KC Labuť a v 18.00 na náměstí v Říča-
nech, kde společně rozsvítíme vánoční strom.

Program pro tento večer bude zcela v regio-
nálním duchu. Do KC Labuť a na náměstí při-
praví program děti a pedagogové z říčanských 
škol s rozšířenou výukou hudební výchovy – MŠ 
Čtyřlístek,	ZŠ	Bezručova	a	ZUŠ	Říčany.	Zazní	
fanfáry v podání žesťového souboru ze ZUŠ, 
jako vždy vystoupí drobotina z Mikeše, a nebu-
de chybět ani společné zpívání, které pro vás 
společně připravujeme. Těšíme se, že se vám 
bude program líbit!

V předposledním koncertu dáme slovo mla-
dým umělcům. Zazní repríza programu, který 
pořádá Pražská konzervatoř a který se nazývá 
Jak z hvězdiček rostou hvězdy. V tomto pro-
gramu účinkují mladí nadějní umělci, kteří 
studují na pražské konzervatoři a kteří mají za 
sebou již nějaké významné úspěchy. 

V programu vystoupí klavíristka Markéta 
Sinkulová a její houslová kolegyně Markéta 
Dominikusová (viz foto). Obě účinkující pat-
ří k nastupující generaci mladých koncertních 
umělců. Zazní skladby od A. Dvořáka, J. Suka 
a B. Smetany. Koncert proběhne v pondělí  
30. 11. 2015 od 19.00 v sále ZUŠ Říčany.

Adventní prozpěvování zakončíme Mikuláš-
ským koncertem, který proběhne 7. prosince 
2015 v 17.30 v KC Labuť Říčany. A poté se už 
budeme těšit na Vánoce.

Vstupné bude jako vždy dobrovolné a půjde 
na konto sbírky Pomozte dětem.

Děkujeme městu Říčany za finanční podporu 
celé akce.

Přijďte si poslechnout některý z našich kon-
certů, těšíme se na vaši účast.

Iveta Sinkulová

ředitelka ZUŠ Říčany
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Mnichovice – Kvalitní jazyková výuka patří již 
několik let mezi priority ZŠ T. G. Masaryka. An-
gličtina se zde vyučuje již od první třídy a druhý 
jazyk od 6. třídy. V nabídce jsou kroužky němči-
ny, francouzštiny a ruštiny. Samozřejmostí je 
spolupráce se zahraničními studenty. Škola se 
také úspěšně zapojuje do nejrůznějších meziná-
rodních projektů – například Erasmus. V pořadí 
již čtvrtý evropský projekt partnerství škol Eras-
mus+ (European Contest: a Bilingual Challenge 
– Evropská soutěž: dvojjazyčná výzva) byl schvá-
len koncem září 2014. V tomto dvouletém pro-
jektu	 jsou	 zapojeny	 školy	 ze	 Španělska,	 Itálie,	
Polska, Německa, Francie a Turecka. 

„Cílem projektu je navázat přátelství a pro-
fesní spolupráci se žáky, učiteli a rodiči škol ve 
zmíněných zemích, lépe poznat jejich kulturu, 
každodenní život a v neposlední řadě si pořádně 
procvičit angličtinu. Absolvovali jsme již čty-
ři výjezdy – prosinec 2014 Španělsko, březen 
2015	 Itálie,	 květen	 2015	 Polsko	 a	 říjen	 2015	
Francie. Zatím vyjelo 20 dětí a 8 učitelů. Nás 
čeká úloha hostitelské země – konkrétně v ter-
mínu 10. - 16. 1. 2016 se staneme náhradním 
domovem pro 28 žáků a 12 učitelů ze zemí do 
projektu zapojených. Už teď se pilně připravu-
jeme,“ říká Dominika Švehlová, koordinátorka 
projektu. 

Přípravné kurzy AJ ke zkouškám Cambridge 
English
„Jako odpolední aktivitu nabízíme našim žá-
kům již třetím rokem přípravné kurzy AJ ke 
zkouškám Cambridge English. Také spolupra-
cujeme s První jazykovou základní školou v Pra-
ze 4 v ulici Horáčkova, kde naše děti na konci 
školního roku skládají tzv. zkoušky nanečisto.

Výzva č. 56 
Mnoho škol v letošním roce získalo dotaci z pro-
gramu	OPVK	na	podporu	 jazykové	výuky.	„I	my	
jsme uspěli a mohli tak vyslat 2 učitele na jazykové 
kurzy do Rakouska, 45 žáků na zahraniční studijní 
pobyt do Velké Británie a 3 vyučující přírodověd-
ných předmětů na pracovní stáže do Finska“, po-
tvrzuje Marcela Erbeková, ředitelka školy. 

Kvalitní výuka jazyků je pro ZŠ v Mnichovicích prioritou

Projekt Škola bez hranic 
V minulém školním roce 2014/2015 spolupra-
covala naše škola s jazykovou školou Channel 
Crossings na projektu „Škola bez hranic“, který 
je	financován	z	ESF	a	státního	rozpočtu	ČR	pro-
střednictvím OPVK. V rámci tohoto projektu 
probíhalo několik aktivit: Výuka angličtiny pro 
pedagogy školy, Pilotáž CLIL učebnic předmě-
tů Zeměpis, Matematika, Přírodopis a Občanská 
výuka v angličtině a němčině, Virtuální výuka – 
1x týdně Skype hodiny s rodilým mluvčím ad.

Co se však zhoršuje, je stá-
le intenzivnější provoz a s tím 
spojené dopravní kolony. Ty 
už dávno nejsou doménou 
Prahy, ale zažíváme je i u nás 
„na Zápraží“. Jedna z nejhor-
ších dopravních situací panuje 
v	Říčanech	–	kolony	na	Černo-
kostelecké jsou v dopravních 
špičkách již samozřejmostí. 
A jak dopravu zlepšit? Přede-
vším kapacitnějšími silnicemi 
vedenými mimo obce. 

Jednou z takových staveb je 
několik let připravovaná část 
Pražského obchvatu - stavba č. 
511 mezi dálnicemi D1 a D11, 
druhou pak napojení hlavních 
tahů na D1 i budoucí obchvat 
Prahy kapacitnější cestou ve-
denou mimo obce.

Příprava Pražského obchva-
tu mezi dálnicemi se na jaře 
zastavila.	Čekalo	se	na	vyjádře-
ní ministerstva životního pro-

středí, které však zatím nebylo 
vydáno. Nyní však nastaly dal-
ší komplikace - obce, kterých 
se dotýká dostavba obchvatu 
nejen v této jeho části, napad-
ly Zásady územního rozvoje. 
Nadále však probíhají jednání 
na nejvyšší úrovni, tak se snad 
podaří tuto situaci zvládnout. 

Dopravní zátěž na našich sil-
nicích se může zlepšit i rozšíře-
ním komunikací a jejich odklo-
něním mimo obce. Jsem rád, 
že se mi podařilo po více než 
ročním úsilí přesvědčit vedení 
kraje o nutnosti obnovit tuto 
myšlenku, a že bylo zadáno vy-
pracování dopravní studie. A to 
i s ohledem na rozvoj dopravy 
a možnost rychlé přípravy i re-
alizace v horizontu nového do-
tačního období - tedy do roku 
2023. Studie má za cíl nejen 
posoudit nejvhodnější trasu 
nových komunikací mezi Lipa-

ny a Mirošovicemi a propojení 
silnice 1. třídy č. 2 a dálnice D1 
s výhledem na léta 2020 - 2040, 
ale měla by být zpracována tak, 
aby současně nenarazila na 
problémy s majetkoprávními 
vztahy či se získáním stavební-
ho povolení a vhodně navázala 
i na budované pokračování ob-
chvatu Prahy. 

Miloslav Šmolík Šmolík (ODS), 

krajský a říčanský zastupitel

jak zlepšit dopravní situaci na Říčansku?
Stav krajských i místních silnic na Zápraží se postupně zlepšuje. Je to především díky 
penězům z rOpu Střední Čechy. Nově pomáhají i prostředky ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, které i do našeho regionu putují. Je však nutno tomu jít naproti.

předadventní trh 
pro dobrou věc

Tehov - Tehovský kulturní spolek si vás dovo-
luje pozvat na PŘEDADVENTNÍ TRH TVO-
ŘIVOSTI	 TEHOVSKÝCH	 OBČANŮ	 v	 sobotu	 
21. listopadu od 14 do 17 hodin na sále OÚ Tehov. 
Přijďte s námi načerpat předvánoční atmosféru. Od-
neste si kromě zakoupené adventní a vánoční výzdo-
by, domácího vánočního cukroví, perníčků a různých 
výrobků z perníkového těsta i mnoho dalších dobrů-
tek a dárečků, ale hlavně hodně pohody a potěšení ze 
setkání s ostatními. Připravujeme drobné pohoštění 
a	v	15	hodin	vystoupení	místního	folklórního	krouž-
ku Svatojánek. Jde o akci s dobročinným záměrem, 
kdy veškerý výtěžek opět věnujeme na dobrou věc. 
Těšíme se na vaši návštěvu! www.tks-tehov.cz
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Zprávy z obcí

  
 

 
 
 
Ubytování pro 2 osoby na 2 noci 
Taneční a hudební večer 
Půlnoční ohňostroj 
Během silvestrovského večera se můžete těšit:  
 
Welcome drink  
(3 druhy kanapek) 
 
Studený bufet 
Drůbeží galantýnky   Krájený paprikový bok 
Nářezové mísy     Tatarák z čerstvého lososa  
Uzený losos    Filírovaná vepřová panenka v bylinkové krustě  
Krájená čerstvá zelenina    Nakládaný sýr Feta s olivami 
Roastbeefové rolky se smetanovým křenem, dijonským krémem 
 
Teplý bufet 
Kuřecí basketky    Vepřové a kuřecí mini řízečky 
Krevetové špízky     Kančí guláš 
Vepřové rolované ramínko    Hovězí po burgundsku 
Kuřecí paličky v pikantní marinádě   Ragú z krůtích prsou   
Filet candáta na čerstvých bylinkách a pečeným citronem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Přílohy 
Petrželový nebo pečený brambor, dušená rýže, kuskus s pečenou zeleninou, pečivo 
Na půlnoc 
Medová šunka na kosti   Čočka na kyselo 
 
Sladké a slané chuťovku 
Variace zámeckých minidezertů  Čokoládová fontána s ovocem 
Čerstvé ovoce    Variace českých a zahraničních sýrů 
 
Silvestrovský večer bez ubytování  
Cena silvestrovské programu bez ubytování je   1 500 Kč / 1 osoba  
 
Silvestrovský večer s ubytováním 
Cena v případě zámeckého pokoje    8 200 Kč / 2 osoby 
Cena v případě standardního pokoje    7 600 Kč / 2 osoby 
 
Cena v případě ekonomického pokoje    6 400 Kč / 2 osoby 
Cena v případě komfortního pokoje    6 800 Kč / 2 osoby 
Ceny jsou uvedeny vč. DPH.  
 

     OMEZENÝ POČET MÍST, NUTNÁ REZERVACE 
Adresa:  Hlavní 6, Kunice – Vidovice, 251 63 
Telefon:  +420 313 039 741  
E-mail:    hotel@zamekberchtold.cz 

 

 

Zámecký silvestr 

David Koller předvede Na Fialce  
strhující výkon. věřte mu!

Říčany - Výpravné koncerty Da-
vida	Kollera	k	novému	albu	Česko-
sLOVEnsko v jarních premiérách 
zažily dosud pouze Praha a Brno. 
Nyní dorazí i do dalších měst. 
Nový materiál servírovaný Kolle-
rovou dokonale sehranou kapelou 
si mohou vychutnat i posluchači 
na Zápraží - poslední letošní kon-
cert se uskuteční v Říčanech dne  
5. prosince v Centru Na Fialce. 

Těšit se můžete nejen na „staré 
známé hity“, ale především na pís-
ničky	z	nového	alba	ČeskosLOVEn-
sko. Nápad a prvotní impuls natočit 
novou desku dostal David Koller po 
přečtení rozhovoru se slovenskou 
básnířkou Mirkou Ábelovou, která 
ho zaujala svými texty a postoji nato-
lik, že se rozhodl pro spolupráci. 

Jak dlouho zrál nápad spolupra-
covat s Mirkou Ábelovou?
Po přečtení onoho osudného rozho-
voru to šlo poměrně rychle. Její bás-
ně se mi natolik líbily, že jsem si se-

hnal telefonní číslo a zavolal. Brzy 
jsme si domluvili první schůzku, na 
kterou již Mirka přinesla první bá-
seň. Na to, že nás dělí taková vzdá-
lenost, probíhala spolupráce rychle 
a bez problémů. Mirka je totiž hod-
ně rychlá a dobrá. Zkoušeli jsme 
v Bratislavě, v Praze, na Moravě.

Nedělalo Mirce Ábelové problém 
psát v češtině? Upravoval jste její 
texty?
Dohodli jsme se, že pokud bude 
mít pocit, že to textu pomůže, 
může použít i slovenská slovo. 
Pokud jde o úpravy, jasně, že když 
mi něco nesedělo, přepsali jsme to 
tak, abych to byl já. Nemůžu zpívat 
o něčem, čemu nevěřím, že jo!?

Jaké básně se vám od Mirky nej-
více líbí?
Z její poslední sbírky Na! bych dal nej-
více třeba Hipsterom, ty totiž taky ne-
musím, nebo Rozchody. Je to přesný, 
smutný, ale taková veselost z toho čiší… 

V novém albu máte i dvě písně 
politické. Jak se lidem líbí?
Zatím nikdo nic negativního neříkal, 
alespoň mě do očí, tak snad se líbí. 
Jinak jsem rád, když mi někdo řekne 
názor, na to, co hrajeme. A proč jsem 
se pustil do napsání písní s politic-
kým textem? No tak jsem taky občan 
a můžu ty hospodský nespokojený 
řeči, které kolem sebe slýchám stále 
častěji, dát do písně. A to mi přijde 
vtipný a správný. Kdyby to nešlo, 
a to jsem za totáče celkem dost dlou-
ho zažíval, bylo by to tu o dost horší. 

Jsou koncerty v každém městě 
stejné, nebo si pro každé místo 
připravujete něco speciálního? 
Je to stejný, jsme ale profesionál-
ní tým, který cizeluje každý kon-
cert, nahráváme si je a debatuje-
me o tom, co by se mohlo zlepšit. 
Vzhledem k tomu, že u vás v Říča-
nech hrajeme naposledy v tomto 
turné, tak jistě předvedeme strhu-
jící výkon. Věřte mi!

David Koller již přes deset let 
spolupracuje s kapelou ve slo-
žení: kytarista a zpěvák Michal 
Pelant, baskytarista Marek Mi-
nárik, klávesista Michal Nej-
tek a bubeníci Tomáš Marek, 
Adam Koller a perkusionista 
Víťa Halška. Speciálním hos-
tem Kollerova programu bude 
jeho spoluhráč z legendární 
Jasné páky Michal Ambrož. 
Spolu si vystřihnou okřídlené 
hity jako Pal vocuď, Majolenka 
nebo Sedí pije. Každé vystou-
pení zahájí vynikající sloven-
ský zpěvák Peter Aristone s ka-
pelou.
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Proč nakupovat v kamenné pro-
dejně a ne na internetu?
■ Zákazníci si u nás v obchodě 
mohou v klidu vybrat a prohléd-
nout veškerý sortiment - některé 
sety máme sestavené. Děti se tak 
mohou lépe rozhodnout, o jakou 
stavebnici Ježíškovi napíší. Set si 
pak můžete v nepoškozené krabici 
odnést rovnou domů a nemusíte 
se obávat, v jakém stavu a kdy ji 
dostanete poštou, či jiným pře-
pravcem. 
■ Ze zkušenosti víme, že někteří 
internetový prodejci úmyslně uvá-
dí zboží skladem a přitom ho fy-
zicky na skladě nemají a slibují, že 
zboží dorazí z centrálního skladu. 
Pokud budete spoléhat pouze na 
internetové obchody, může se stát, 

že některé sety do Vánoc nesežene-
te. U nás jsou k dostání veškeré le-
tošní novinky! 
■ Při nákupu po internetu musíte 
do konečné ceny zahrnout i poš-
tovné, které není někdy zanedba-
telné. V mnohých případech tak 
nakonec zaplatíte stejnou nebo 
vyšší částku než u nás v prodejně.
■ Dále pak víme, že někteří pro-
dejci prodávají za ceny vyšší a poté 
inzerují slevy, i když finální cena je 
stejná jako doporučená (ne-li vyš-
ší). Slovo SLEVA slouží bohužel 
pouze jako lákadlo.
 
Adventní LEGO kalendáře a vlaky
Velký zájem je tradičně o adventní 
kalendáře, které obsahují zajímavé 
panáčky a další dílky LEGA. Velice 

vděčným vánočním dárkem, který 
nikdy nezklame, jsou sady elektro-
nických vláčků, kterých máme na 
skladě dostatek. 

Vánoční nadílky pro školky, dru-
žiny a kluby!
■ Chcete dětem do školky či do 
družiny nadělit LEGO? Na objed-
návky potvrzené ředitelkou posky-
tujeme slevu až 15 % podle velikos-
ti objednávky. 
■ Pravidelným zákazníkům na-
bízíme klubové karty, díky nimž 
mohou získat slevy postupně od  
5 % do 10 %. Po registraci a pro-
vedení prvního nákupu získáte na 
další nákupy již 5 % slevu s postup-
ným růstem. 

ježíšek nakupuje lego v Říčanech
Specializovaná prodejna LeGa v obchodní zóně aTriuM u Tesca 
v Říčanech zve všechny na předvánoční nákupy. „Na skladě máme 
v dostatečném množství kompletní sortiment stavebnic. Dopředu 
se však nedá odhadnout, o jaké sety bude větší zájem a tak se může 
stát, že některé stavebnice budou vyprodány dříve. Do konce roku již 
nebudeme moci doobjednávat, kapacity dodávek pro Českou republiku 
jsou vyčerpány,“ vysvětluje provozovatel prodejny pan Stejskal. 

Pozor! LEGO CHIMA letos 
končí – máte poslední šan-
ci koupit si oblíbené sady. 
U nás navíc se slevou 18 %!

Kontakt: Černokostelecká 2555, 
Říčany, tel.: 602 312 854, 
e-mail: specialkalega@gmail.com
www.specialkalega.cz, Otevírací 
doba je:  po-čt 9-12.30 a 13-18 hod.
pá 9-12.30 a 13-19 hod. a v sobotu 
9-12.30, 13-17 hod. 

Senohraby - V neděli 29. listopa-
du pořádá Lyžařský oddíl TJ Sokol 
Senohraby 59. ročník populárního 
přespolního běhu -Podzimní běh 
lyžařů.	Závod	je	součástí	akce	Čes-
ké unie sportu „Sportuj s námi“, 
finálovým závodem Pražského bě-
žeckého poháru 2015 a přípravným 
krosem	Svazu	lyžařů	ČR.	Přihlášky,	
prezentace, start a cíl všech tratí 
budou u lyžařské chaty na Vávrově 
palouku v Senohrabech.

Tratě budou připraveny v délkách 
60 m pro nejmenší děti do 4 let až po 
dospělé na 4 a 8 km. Jsou vedeny vý-
hradně po lesních a lučních cestách 
a pěšinách a jsou velmi členité. Zá-
vod je pověstný tím, že ačkoliv jsou 
všechny trasy vedeny „divokou“ 
přírodou, tratě jsou vysekány, vy-
hrabány a pečlivě označeny.

Start závodu obstarají v 10 h 
dorostenky a mladší dorostenci 

na 1,2 km s hromadným startem. 
Bezprostředně poté budou navazo-
vat další kategorie až k nejmladším 
dětem a poté cca ve 13 h odstartují 
starší dorostenci, ženy a muži na  
4 respektive 8 km intervalovým 
způsobem (po trojicích).

První tři v každé kategorii bu-
dou odměněni nejen diplomem 
a medailí, ale i věcnými cenami 
od partnerů závodu. Všechny děti 
se mohou těšit na sladké odměny. 
Na louce u startu bude jako kaž-
doročně hřát závodníky táborový 
oheň a samozřejmě připravíme 
i stánek s občerstvením. Nebudou 
chybět stánky partnerů závodu 
s vybavením pro sport v přírodě. 
Pro závodící rodiče bude v průbě-
hu jejich závodu k dispozici „hlí-
dací“ školka pro děti.

Na viděnou na startu se těší lyža-
ři TJ Sokol Senohraby!

podzimní běh lyžařů již 59. ročník!

■ Do závodu je možné přihlásit se předem od 1. do 19. listopadu, po tom-
to datu až na místě v den závodu. Zvláště pro kategorie dospělých vřele 
doporučujeme využít možnosti přihlásit se předem (záruka startovního 
čísla, dřívější start, zvýhodněné startovné).
■ Přihlášky předem, podrobný rozpis závodu a další informace jsou k dis-
pozici na webu pořádajícího oddílu: http://www.senohraby.cz/ski-179/

Říčany - Chantal Poullain sym-
bolicky otevřela nově zrekonstruo-
vanou přijímací chodbu v Olivově 
dětské léčebně. V projektu „Na 
výletě“ Nadace Archa Chantal ve 
spolupráci s Magistrátem hlavního 
města Prahy (který je vlastníkem 
objektu) vytvořila prostředí, které 
by dětem mělo zpříjemnit čekání na 
příjem a vstupní vyšetření na pobyt. 

Léčebna nadaci oslovila s pros-
bou o pomoc při vytvoření pří-
jemného prostředí přijímacího 
a zároveň centrálního prostoru 
v hlavní budově, který je v rám-
ci několikatýdenních pobytů dětí 

s rodiči často využíván. A tak vznikl 
projekt s názvem „Na výletě“, který 
dětským	návštěvníkům	z	celé	České	
republiky přiblíží hlavní město Pra-
hu a Říčany a také především zajistí 
příjemné prostředí, které děti zbaví 
počátečního stresu z dlouhodobého 
pobytu. Některé z nich zde budou 
poprvé bez rodičů. 

nadace archa chantal pomáhala 
 v olivově dětské léčebně

Olivova dětská léčebna pomá-
há dětem téměř 120 let. Speci-
alizuje se na léčbu onemocnění 
respiračního a pohybového 
ústrojí, nadváhy, obezity a nově 
také na léčbu gastroesofageál-
ního refluxu (GER) a atopické 
dermatitidy u dětí.
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Při nákupu nad 500 Kč 
ponožky v hodnotě 119 Kč.

Sleva na 10 % ze školkovného 
5 600 Kč, na první 3 měsíce.

20 % na vše.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Prodej bude zahájen druhý prosincový týden. Více info na www.oclihovar.cz

Sleva 10 % na Váš nákup.
Nevztahuje se na již zlevněné zboží. 

✁

Platnost kuponu do 30. 11. 2015

Platí po předložení tohoto kuponu do 30. 11. 2015

Platí v OC Lihovar do 30. 11. 2015

Při nákupu nad 1000 Kč 
trenky v hodnotě 299 Kč.
Platí v OC Lihovar do 30. 11. 2015

Platí v OC Lihovar do 30. 11. 2015

Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

Nová letní kolekce španělské značky Mayoral, 
v nabídce český PLEAS a Loap. 

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

• při nákupu nad 500 Kč sleva 50 Kč 
• při nákupu nad 1000 Kč sleva 100 Kč 
Platnost kupónu do 30.  6.  2014

✃

Život v kraji
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DĚTSKÝ DEN
V LIHOVARU
pátek 13.6. od 15,00 hod. 

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

Zábavné odpoledne 
a soutěže
pro děti i dospělé
   soutěžní stanoviště Bambuláci 
  s odměnou
  vystoupení rapperky SharkaSs
  (semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má Talent)

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

PLAKAT_den_detik_70x100_4.indd   1 5/22/14   3:33 PM

www.csob.cz

Nyní navíc obdržíte slevu 15% na pojištění domácnosti 
a řadu dalších výhod jako asistenční služby nonstop zdarma 
a bonus za bezeškodní průběh.

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

Sjednejte si pojištění přímo v ČSOB!
Pohodlně na jednom místě.

Inzerce Říčany 93x40.pdf   1   23. 5. 2014   11:57:06

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

Letošní léto se uskuteční první ročník Diva-
delního léta, během kterého můžete navštívit 
celkem tři divadelní představení. Ta se uskuteční 
ve čtvrtek 31. července, v pátek 1. srpna a v pá-
tek 29. srpna.
31. července Svaté neřesti

Ve čtvrtek 31. července se od dvaceti hodin 
můžete těšit na představení „Svaté neřesti“ v re-

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

Divadlo kdysi bývalo oblíbenou 
zábavou zámeckých pánů a jinak 
to nebylo ani u rodiny Berchtoldů. 
Ti dokonce sami rádi nastudovávali 
různá drobná představení 
a jejich hraním bavili sebe i své 
přátele. Proto divadlo k zámku 
BERCHTOLD neodmyslitelně patří. 
Je tedy čas na jejich počest v této 
tradici pokračovat.

tvůrci popisují náplň světově úspěšné hry. Ale 
pozor, hra není vhodná pro děti a mládež mladší 
patnácti let.

Vstupné na každé ze tří představení je 280 Kč 
a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v síti Ticket Art nebo na naší hotelové recepci. 
Přijďte a prožijte příjemný a humorný večer 
na divadelním představení na zámku BERCH-
TOLD. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

13. června ABBA
Nezapomeňte na koncert ABBA CZ v amfi-

teátru před zámkem, kde zazní nejslavnější hity 
této popové skupiny. Každý rok je to večer ve 
jménu skvělé hudby, dobré zábavy, tance a vý-
borného zámeckého vína. Takže si ho nenech-
te ujít! Lístky v předprodeji 14 dní před akcí. 
Cena: dospělí 250 Kč; dítě, student, důchodce 
125 Kč, děti do 3 let zdarma.

žii Vojty Nouzáka. Dvouhodinová hra pojímá 
o lásce v minulosti, současnosti i budoucnosti 
a o všem, co k ní patří.
1. srpna Hledám milence, značka spěchá   

Hned v pátek pro vás ve stejnou dobu divadel-
ní soubor Artur přehraje hru „Hledám milence, 
značka spěchá“ v režii Filipa Jana Zvolského. 
Být finančně zabezpečený či se oddat radostem 
mileneckého styku? A co mít peníze i milenku? 
Jak svést nechtěnou manželku k nevěře? Toto di-
lema je hlavní náplní hry o neúspěšném malíři, 
kterého chytila druhá míza. 
29. srpna Táta

V pátek 29. srpna též v osm večer začíná one 
man show „Táta“. Komedie humorně vypráví 
o tom, jak se muži stávají otci a jak se otci stá-
vají dobrými otci. „Vstup dětí do našeho života 
všechno změní. Všichni by se rádi vyspali, ale 
nepodaří se to nikomu. Intimní život jde do háje, 
oba partneři jsou podráždění a unavení…“, tak 

Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé 
mohou nabídnout velké zkušenosti. První tábo-
ry byly organizovány v létě 2004 a od té doby 
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí 
profesionální sportovní zázemí. V případě dešti-
vých dní se program koná v tenisové hale, tělo-
cvičně a v horní restauraci, kde mají děti zázemí. 
Zajištěno je kvalitní celodenní stravování (2x 
svačina, ovoce a oběd) a pitný režim. 

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45 

do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 
do 18:00. Během této doby je pro děti připraven 
bohatý program, který je zaměřen zejména na 
pohybové aktivity a sportování. Program probí-
há pod vedením kvalifikovaných trenérů a jejich 
asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 
dětí ve skupině) a postupně během dne „rotují“ 
po stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní 
bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.

Příměstské tábory v Oáze  
Říčany jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu 
během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 

Tábor je určen pro děti od 5 ti let až do 15 let. 
Pro letošní prázdniny je vypsáno 9 „týdenních“ 
termínů (vždy pondělí až pátek). 30.6. -  4.7., 
7.7.-  11.7., 14.7.-  18.7., 21.7.-  25.7., 28.7  -  1.8., 
4.8. -  8.8., 11.8. - 15.8., 18.8. - 22.8., 25.8. - 29.8.

Cena za týdenní turnus je 3.250 Kč (možná 
účast i jeden nebo více dnů – 650 Kč/den). Za-
jímavá je určitě sleva 500 Kč, která je určena 
všem dětem, které navštěvují tenisovou školu 
Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na více turnusech. 
Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve 
výši 500 Kč/celý turnus.

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.oclihovar.cz 

NÁKUPY A SLUŽBY BLÍZKO VÁS



Najdete nás vedle obchodu Billa v Říčanech na Černokostelecké 1623/14
v budově Interiéru. Otevřeno po-pá 9-17 hod., tel.: 604 941 123
www.noveinteriery.cz. Bezproblémové parkování!

Při nákupu nad 30 000 Kč tablet zdarma.
Při nákupu nad 75 000 Kč LED televizor Panasonic zdarma.
Slevy a akce nelze kombinovat!
 
Nabízíme, dodáváme a instalujeme PODLAHOVÉ KRYTINY 
a INTERIÉROVÉ DVEŘE. 

Co chystá největší  
interiérové studio 

v regionu?
akce listopad 2015
Dřevěná podlaha DuB aSKaNia 
– dříve 1 280, nyní 685 Kč/m2 vč. DpH.

Dřevěná podlaha DuB NuGÁT 
– dříve 1 430, nyní 890 Kč/m2 vč. DpH.

ViNYLOVÉ pODLaHY OD 379 Kč/m2 vč. DpH.

Dřevěná podlaha DUB ASKANIA 

Dřevěná podlaha DUB NUGÁt 

VINyLoVÉ PoDLAHy

Více informací na www.oclihovar.cz a FB OC Lihovar
*změna programu vyhrazena

Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

Nová letní kolekce španělské značky Mayoral, 
v nabídce český PLEAS a Loap. 

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

• při nákupu nad 500 Kč sleva 50 Kč 
• při nákupu nad 1000 Kč sleva 100 Kč 
Platnost kupónu do 30.  6.  2014

✃

Život v kraji
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DĚTSKÝ DEN
V LIHOVARU
pátek 13.6. od 15,00 hod. 

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

Zábavné odpoledne 
a soutěže
pro děti i dospělé
   soutěžní stanoviště Bambuláci 
  s odměnou
  vystoupení rapperky SharkaSs
  (semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má Talent)

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

PLAKAT_den_detik_70x100_4.indd   1 5/22/14   3:33 PM

www.csob.cz

Nyní navíc obdržíte slevu 15% na pojištění domácnosti 
a řadu dalších výhod jako asistenční služby nonstop zdarma 
a bonus za bezeškodní průběh.

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

Sjednejte si pojištění přímo v ČSOB!
Pohodlně na jednom místě.

Inzerce Říčany 93x40.pdf   1   23. 5. 2014   11:57:06

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

Letošní léto se uskuteční první ročník Diva-
delního léta, během kterého můžete navštívit 
celkem tři divadelní představení. Ta se uskuteční 
ve čtvrtek 31. července, v pátek 1. srpna a v pá-
tek 29. srpna.
31. července Svaté neřesti

Ve čtvrtek 31. července se od dvaceti hodin 
můžete těšit na představení „Svaté neřesti“ v re-

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

Divadlo kdysi bývalo oblíbenou 
zábavou zámeckých pánů a jinak 
to nebylo ani u rodiny Berchtoldů. 
Ti dokonce sami rádi nastudovávali 
různá drobná představení 
a jejich hraním bavili sebe i své 
přátele. Proto divadlo k zámku 
BERCHTOLD neodmyslitelně patří. 
Je tedy čas na jejich počest v této 
tradici pokračovat.

tvůrci popisují náplň světově úspěšné hry. Ale 
pozor, hra není vhodná pro děti a mládež mladší 
patnácti let.

Vstupné na každé ze tří představení je 280 Kč 
a vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v síti Ticket Art nebo na naší hotelové recepci. 
Přijďte a prožijte příjemný a humorný večer 
na divadelním představení na zámku BERCH-
TOLD. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

13. června ABBA
Nezapomeňte na koncert ABBA CZ v amfi-

teátru před zámkem, kde zazní nejslavnější hity 
této popové skupiny. Každý rok je to večer ve 
jménu skvělé hudby, dobré zábavy, tance a vý-
borného zámeckého vína. Takže si ho nenech-
te ujít! Lístky v předprodeji 14 dní před akcí. 
Cena: dospělí 250 Kč; dítě, student, důchodce 
125 Kč, děti do 3 let zdarma.

žii Vojty Nouzáka. Dvouhodinová hra pojímá 
o lásce v minulosti, současnosti i budoucnosti 
a o všem, co k ní patří.
1. srpna Hledám milence, značka spěchá   

Hned v pátek pro vás ve stejnou dobu divadel-
ní soubor Artur přehraje hru „Hledám milence, 
značka spěchá“ v režii Filipa Jana Zvolského. 
Být finančně zabezpečený či se oddat radostem 
mileneckého styku? A co mít peníze i milenku? 
Jak svést nechtěnou manželku k nevěře? Toto di-
lema je hlavní náplní hry o neúspěšném malíři, 
kterého chytila druhá míza. 
29. srpna Táta

V pátek 29. srpna též v osm večer začíná one 
man show „Táta“. Komedie humorně vypráví 
o tom, jak se muži stávají otci a jak se otci stá-
vají dobrými otci. „Vstup dětí do našeho života 
všechno změní. Všichni by se rádi vyspali, ale 
nepodaří se to nikomu. Intimní život jde do háje, 
oba partneři jsou podráždění a unavení…“, tak 

Tábory mají dlouholetou tradici a pořadatelé 
mohou nabídnout velké zkušenosti. První tábo-
ry byly organizovány v létě 2004 a od té doby 
se konají každé léto. Areál Oáza Říčany nabízí 
profesionální sportovní zázemí. V případě dešti-
vých dní se program koná v tenisové hale, tělo-
cvičně a v horní restauraci, kde mají děti zázemí. 
Zajištěno je kvalitní celodenní stravování (2x 
svačina, ovoce a oběd) a pitný režim. 

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:45 

do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout od 16:00 
do 18:00. Během této doby je pro děti připraven 
bohatý program, který je zaměřen zejména na 
pohybové aktivity a sportování. Program probí-
há pod vedením kvalifikovaných trenérů a jejich 
asistentů. Děti jsou rozděleny do skupin (5 až 8 
dětí ve skupině) a postupně během dne „rotují“ 
po stanovištích jako je výuka tenisu, venkovní 
bazén, jízda na kole (není povinná), stolní tenis, 
míčové hry a další herní a sportovní činnosti.

Příměstské tábory v Oáze  
Říčany jsou velmi oblíbené
Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu 
během letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. 

Tábor je určen pro děti od 5 ti let až do 15 let. 
Pro letošní prázdniny je vypsáno 9 „týdenních“ 
termínů (vždy pondělí až pátek). 30.6. -  4.7., 
7.7.-  11.7., 14.7.-  18.7., 21.7.-  25.7., 28.7  -  1.8., 
4.8. -  8.8., 11.8. - 15.8., 18.8. - 22.8., 25.8. - 29.8.

Cena za týdenní turnus je 3.250 Kč (možná 
účast i jeden nebo více dnů – 650 Kč/den). Za-
jímavá je určitě sleva 500 Kč, která je určena 
všem dětem, které navštěvují tenisovou školu 
Oáza. Slevy poskytujeme také při účasti dvou 
a více sourozenců nebo účasti na více turnusech. 
Slevy se nesčítají, maximální možná sleva je ve 
výši 500 Kč/celý turnus.

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
ZVEME VÁS NA

OC LIHOVAR‚ OD 28. 11. 2015

KAŽDOU ADVENTNÍ NEDĚLI ŽIVÝ SBOR‚ VÁNOČNÍ KOLEDY
PRODEJ KAPRŮ‚ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

PUNČ‚ SVAŘENÉ VÍNO‚ POLÉVKA‚ GRILOVANÉ KLOBÁSY‚...
CUKROVÍ‚ VÁNOČKY‚ VDOLKY‚ PERNÍČKY‚...

ADVENTNÍ VĚNCE‚ JMELÍ‚ SVÍČKY‚ DEKORACE‚...

www.skate-praha.cz

www.skate-praha.cz

VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTEŽ
o zájezd pro celou rodinu v hodnotě 80 000 Kč. 

Nakupte do konce roku v prodejnách Bambule za 1000 Kč a odpovězte na soutěžní otázku: Kolik jsme v roce 
2014 v kamenných prodejnách Bambule obsloužili zákazníků?“ Odpověď spolu 
s kopií účtenky zasílejte na soutěž@alltoys.cz. 
Držíme pěsti! Více na www.bambule.cz

Zveme vás na tradiční vánoční minitrhy
oC lihovar, od 28. 11. 2015

adventní věnCe, jmelí, svíčky, dekoraCe...
Cukroví, vánočky, vdolky, perníčky...

punč, svařené víno, polévka, grilované klobásy...
ŽivÝ sbor a vánoční koledy

Prodejny plné 
inspirace pro váš 
každodenní život… 

Sleva se nevztahuje na již zlevněné 
zboží a nábytek. Slevy se nesčítají.
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MAS Říčansko 

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

Schválená strategie je nezbytně nutná pro čerpání dotačních peněz do 
regionu Říčanska. Jedná se o obsáhlý dokument, na kterém jsme praco-
vali téměř 2 roky. Několikrát se během této doby ze strany ministerstev 
změnily postupy a dokladování pro tvorbu strategie, nicméně finální verze 
je na světě. Je složená ze tří částí: analytické, která obsahuje základní in-
formace o území 38 obcí MAS; strategické, jenž se zaměřuje na potřeby 
a projektové záměry, které u nás chceme realizovat a implementační část, 
popisující proces této realizace a mechanizmy na celé období až do roku 
2020. Všem, kdo na tomto dokumentu s námi pracovali a pomáhali nám, 
velice děkujeme. 

Dalším důležitým krokem je pro nás získání Osvědčení o standardizaci 
MAS, které již máme ze strany Ministerstva vystavené. Od ledna jsme na 
základě požadavků Ministerstva prováděli nekonečné změny a úpravy ne-
jen ve Statutu společnosti, ale i dalších dokladech MAS a tak se konečně 
můžeme pochlubit a říct si „Hurá, dokázali jsme to, složili jsme maturitu“.

důležité kroky pro Mas
Ve středu 21. 10. 2015 proběhlo v kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech jednání pléna MaS. Hlavním bodem tohoto 
setkání bylo schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje na další programové období evropských dotací. 

■ Festival ve Strančicích, který proběhl 3. 10. 2015, měl úžasný úspěch a do-
slova rekordní návštěvnost.

■	 Dokončili	jsme	podzimní	běh	Akademie	Modrého	života	ČSOB,	kde	jsme	
získali spoustu důležitých informací, jak správně má dobrá neziskovka fun-
govat, na co se máme zaměřit a naopak, kde nemáme ztrácet síly.

■	 U	ČSOB	jsme	zároveň	získali	grant	na	podporu	vzdělávání	ve	výši	50tis.	Kč.	
Jsme rádi, že se můžeme rozvinout v oblasti veřejné správy, čerpání dotací 
v novém období, grafických programech apod. Získané znalosti nám bu-
dou sloužit k naší profesionalizaci a předávání dál prostřednictvím seminá-
řů pro veřejnost. 

■ Pěvecký seminář „Můj hlas, ozvěna mé duše“ se setkal s obrovským zájmem 
lektorů ZUŠ a aktivních pěvců a už nyní víme, že připravíme další ročník.

■ Zástupci obcí z území Říčanska patří k těm nejaktivnějším, což se opět ukáza-
lo na konferenci Sdružení místních samospráv, která proběhla 26. 10. 2015 
v	Aquapalace	Hotel	Prague	v	Čestlicích.	Konference	byla	určena	pro	zástupce	
obcí Středočeského kraje s tématem „MAS jako nástroj spolupráce obcí“. 

■ Lída Třeštíková s profesionálním nasazením moderovala naši další aktivitu 
konferenci „Modlitba za domov“ na pražském arcibiskupství dne 27. 10. 2015. 

Na co jsme pyšní?

Schvalování strategie na 
jednání Pléna MAS

Stánek MAS na festivalu ve 
Strančicích měl co nabídnout

Módní přehlídka na festivalu 
ve Strančicích 

(foto: Jan Bláha)Absolventi pěveckého semináře 
s profesorkou olgou Štěpánovou
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Info pro vás

Věnují se vaše děti motocyklovému sportu a zkoušejí nejrůznější 
adrenalinové sporty? Jezdí rády na kole nebo na lyžích? V tom 
případě pro vás máme tip na skvělé dárky k Vánocům, které 
nejen potěší, ale zároveň poskytnou vašim dětem při sporto-
vání patřičnou ochranu.

Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. ve svých prodejnách 
a také na svém e-shopu nabízí KOMPLETNí ŘADU HOMO-
LOGOVANýCH CHRÁNIČů těla tj. chrániče hrudi, ramen, 
páteře, loktů, kolen, ledvinové pásy. Dále máme v nabídce ob-
lečení pro motoristické sporty včetně kvalitních sportovních 
bot či helem. Toto vše chrání vaše dítě před zraněním, ať už 
jezdí motokros, čtyřkolky, supermoto, plochou dráhu atd.

Naše chrániče můžete využít 
i u jiných sportů jako je cyklisti-
ka, lyžování či bruslení.

hledáte dárek k vánocŮM?

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Šípková 279, 
Mukařov-Srbín, tel. 736 452 405, www.mefo.cz

Vánoční čas je dobou, kdy navštěvujeme své 
blízké a chceme je potěšit. Vhodnou pozorností 
může být mimo jiné náš „vánoční“ čoko-oříško-
vý dort, který přizpůsobíme vašim představám. 

Plánujete vánoční večírek pro své zaměstnan-
ce nebo obchodní partnery? Obdarujte je malou 
pozorností v podobě balíčku s cukrovinkami 
různých druhů a neodolatelných chutí. Nabízíme 
jak cukroví dle tradičních receptur, tak i výběr ne-
všedních zákusků, které nikde jinde neobjevíte. 

Přejeme vám sladké vánoční svátky

Cukrářský salon s.r.o., Široká 113/3 
(u Masarykova nám.), Říčany, 
tel.: 603 165 167 (Lenka Žáková), 
606 870 729 (Silvie Sulanská), výrobna: 
603 111 300, www.cukrarskysalon.cz.
Otevírací doba: po–čt 7.30–18.30
pá a so 7.30–19, ne 8.30–19 hod.

Nenechte si ani v tomto uspěchaném 
období krátit čas sami na sebe a své blízké 
zdlouhavými přípravami vánočního pečiva 
a a oslovte náš Cukrářský salon! přijďte si 
k nám vybrat, rádi vám poradíme. 

Cukrářský Salon

Jedním z nástrojů je analýza řízení firmy. 
Znáte tu situaci? Říkáte si, jak pro vaší firmu je 
důležitý prodej a nakonec vám na prodej nezbý-
vá čas. Někdy nastavení zrcadla je právě to, co 
potřebujeme. Pan Černý je výkonný ředitel fir-
my, která poskytuje služby a byl přesvědčený, že 
jejich firma dělá vše pro získání nových zákazní-
ků až do okamžiku, kdy použil nástroj na analý-
zu firmy. A najednou se ukázalo mnoho oblastí, 
kde je možné zlepšení.
■ Firma nemá jednotnou prodejní prezentaci. 

■ Firma znovu neoslovuje potencionální zákaz-
níky, s kterými byla v kontaktu.
■ Firma nepracuje s referencemi od stávajících 
zákazníků.
■ Firma nemá proškolené obchodníky v prodeji.
■ Obchodníci nemají obchodní plán a nepracuji 
s obchodními statistikami.

Po této analýze se pan Černý krok po kroku 
pustil do jednotlivých oblastí a dnes je překva-
pen pozitivním výsledkem. Všichni obchodníci 
mají plán prodeje, týdně se vyhodnocují statis-
tiky prodeje a jsou vyvěšené na nástěnce. Poten-
cionální zákazníci dostávají jednotné a ucelené 
informace. Obchodní tým byl proškolen, což 
navýšilo motivaci a profesionalitu obchodníků. 
Obchodníky práce baví, jelikož na základě ob-

chodních statistik mezi sebou soutěží, kdo do-
sáhne lepších výsledků. A pan Černý je spokoje-
ný, jelikož během pěti měsíců se firmě podařilo 
navýšit obrat o 20 % a všichni společně vědí, že 
pro prodej dělají maximum.

Nastavení zrcadla je právě to, co potřebujeme

Jestli i vy máte firmu a někdy nevíte kudy 
kam, staňte se členem TAB boardu, 
společně váš problém vyřešíme! 
Informace na tel.: 606 670 790, 
email: stepanka.duffkova@tabcz.cz

Členství v TaB boardu je užitečné 
podnikatele z mnoha důvodů, jednak je to 
sdílení zkušeností s ostatními podnikateli 
či výkonnými řediteli, další důvod je pro 
možnost pracovat s TaB nástroji. 
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Připraveny budou pochoutky z husy a sa-
mozřejmě letošní svatomartinské víno. K tanci 
a poslechu bude hrát živá hudba. Pokud si chce-
te užít první letošní ples v příjemném prostředí, 
neváhejte a rezervujte si vstupenky již nyní. 

Sál funguje jako kulturní centrum nejen pro 
Modletice, ale i pro okolní obce. Konají se zde 
nejrůznější společenské akce, jako jsou koncer-
ty, plesy, programy pro děti, výstavy, nebo diva-
delní představení. Prostory jsou ideální i pro ko-
nání svateb, rodinných oslav a školení. Sál má 
výbornou akustiku a je vybaven dataprojekto-
rem, promítacím plátnem a Wi-Fi. K dispozici 
jsou šatny, sociální zařízení a zázemí s kuchyň-
kou a barem (včetně výčepu na pivo). Kapacita 
sálu je cca 170 lidí. V případě zájmu je možné 
zajistit studené i teplé občerstvení. 

Taneční kurzy
Zapojte se do tanečních kurzů pro dospělé vede-
né tanečními mistry Pavlou a Janem Beránko-

vými. Každé úterý od 19 do 20.30 hod. pro za-
čátečníky, a od 20.30 do 22 hod. pro pokročilé. 
Zapojit se můžete kdykoliv. 

Pravidelné nekuřácké kavárny
Jednou za čtrnáct dní v pátek od 18 hod. fun-
guje sál jako nekuřácká kavárna, kde si můžete 
vychutnat výbornou kávu Mamacoffee, která 
je první českou pražírnou Bio Fairtrade kávy. 
Pokaždé pro vás máme čerstvé zákusky a ob-
čerstvení z místních Zámeckých uzenin. Pokud 
máte rádi dobré pivo, zajděte k nám na značku 
Bernard.

Modely vláčků a skupina RANGERS
28. listopad – Máte rádi kouzelný svět modelů 
vláčků? Pak si nenechte ujít akci Mikulášské 
ježdění s vláčky pro malé i velké od 13 hodin do 
17	 hodin.	 Zároveň	 bude	 probíhat	 „Čertovská	
dílnička“, kde si děti budou moci vytvořit nej-
různější výrobky. Občerstvení zajištěno.
4. prosince – Srdečně zveme na koncert legen-
dární skupiny Rangers od 19.30 hod. Těšit se 
můžete na staré známé písničky a i na novinky. 
Vstupenky si rezervujte již nyní.

Máte zájem o pronájem sálu? Plánujete svatbu? 
Chcete u nás pořádat kurzy pro děti či dospělé? 
Neváhejte nás kontaktovat: tel.: 601 505 222,  
e-mail: info@zamekmodletice.cz, www.zamek-
modletice.cz, facebook.com/zamekmodletice.

svatomartinské posvícení s muzikou  
a mysliveckou tombolou!
V moderním sále v areálu zámku v Modleticích se připravuje Svatomartinské 
posvícení, které pořádá místní myslivecké sdružení. akce se uskuteční 14. listopadu 
a těšit se můžete na bohatou mysliveckou tombolu. Všichni jste srdečně zváni!

Sál je vhodný pro 
nejrůznější rodinné 
oslavy.

Přitom již po pěti letech 
používání matrace obsa-
hují 2 kg nečistot, potu, 
prachu, roztočů a jejich 
exkrementů. Originální 
potah na matraci nemůže 
tyto nečistoty zachytit, a pro-
to prostupují do jádra matrace, 
kde se stávají potravou pro bakterie 
a roztoče. Řešením může být použití matraco-
vého chrániče. Zde ale narážíme na problém. 
Pokud je chránič nepropustný pro tekutiny 
a nečistoty, má obvykle výrazně nižší paro-
propustnost. Spaní může být rušeno šustěním 
chrániče a dochází k nepříjemnému pocení. 
Pokud je chránič pro tekutiny propustný, ne-
plní svůj ochranný účel, protože nečistoty do 
matrace nadále prostupují.

Z hygienického hlediska jsou problematic-
ké také oblíbené polštáře z paměťových pěn 
a latexu. Žádný z těchto polštářů se nesmí prát. 
Svrchní potah sice pratelný je, ale stejně jako 
u potahu matrací platí, že pot a všechny nečis-

toty do jádra polštáře propustí. Důsledky mů-
žeme pozorovat jako nevzhledné skvrny 

a nepříjemný odér, který se s délkou 
užívání polštáře zhoršuje. V mnoha 
případech je takový polštář po dvou 
letech již nepoužitelný.

Nejtenčí membrána na světě
Matracové a polštářové chrániče Velfont® 

jsou pro ochranu matrace i polštáře nejlep-
ším řešením. Jsou jiné, než jaké znáte. Hyper-
prodyšná, pro tekutiny nepropustná membrána 
propouští páru stejně jako bavlna. Nedochází 
proto k nežádoucímu pocení. Tato membrána 
značky Neotherm® je nejtenčí, jakou lze v dnešní 
době technicky vyrobit, a přesto je pevná a pruž-
ná. Chránič je tak možné použít rovnou jako 
prostěradlo. Jako svrchní materiál byla použita 
organická bavlna v mnoha barvách, 100% bam-
busové froté nebo 100% bavlněné froté. 

Rychlá čistírna oděvů, Černokostelecká 82/92, 
Říčany, tel.: 323 601 350, www.cisteniodevu.cz

proč je dobré používat matracové a polštářové  
chrániče aneb vánoce bez roztočů
ač se to nezdá, naši předkové spali 
v podstatně hygieničtějších podmínkách, 
než my. alespoň jednou za rok si vyměnili 
slámu ve slamníku a spali tak ve voňavém 
a čistém lůžku. V dnešní době spíme 
osm hodin denně na matracích, které 
používáme mnoho let. 

VÁNOČNí SLEVA 35% 
Přemýšlíte o vhodném dárku 
pro své blízké? Hyperprodyšné, 
nepropustné matracové chrá-
niče Velfont® RESPIRA v mno-
ha barvách z organické bavlny 
a 100% bavlněného froté jsou 
chytrým dárkem. Využijte 35% 
slevu platnou do konce prosince. 
Na ostatní výrobky Velfont® platí 
stálá sleva 15 %.

Velfont® chrániče s hyperprodyšnou 
membránou mají certifikát na proti-
roztočovou bariéru, OEKO-TEX, cer-
tifikována je pravost organické bavlny 
a certifikována je také paropropust-
nost, která je 10x vyšší, než u ostatních 
nepropustných chráničů. Chrániče lze 
prát na 95°C a sušit v sušičce.
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PETRA LOŠŤÁKOVÁ HORÁKOVÁ tel.: +420 604 717 660
e-mail: ricany@medidiet-poradna.cz, www.medidiet-poradna.cz

GABRIELA ŠEVCŮ tel.: +420 606 950 022
e-mail: info@byliny-ricany.cz, www.byliny-ricany.cz

BYLINNÁ 
LÉKÁRNA

VÝŽIVOVÁ
PORADNA

RÁDI VÁM BUDEME RÁDCEM, PRŮVODCEM  
I PSYCHICKOU PODPOROU K VAŠÍ VYSNĚNÉ  
POSTAVĚ A LEPŠÍMU ZDRAVÍ

PROGRAM REDUKCE MEDIDIET
Proteinová/Bilkovinná/Ketogenni dieta
Pracujeme pod odborným dohledem MUDr. Rýce,  
vedoucího lékaře programu MEDIDIET.
 
ZDRAVÉ A RYCHLÉ HUBNUTÍ
• pod odborným dohledem
• bez pocitu hladu
• na úkor tukové tkáně
• rychlé a zaručené úbytky hmotnosti
• velký výběr chutných jídel
• vynikající bílkovinové obědy (skvělé i pro „nehubnoucí“)
 
Nejmodernější a UNIKÁTNÍ DIETA podle DNA
• Odhalí Vaše genetické predispozice a poskytne klíč 
k vytvoření co nejúčinnějšího plánu na snížení Vaší 
hmotnosti.
 
SESTAVOVÁNÍ JÍDELNÍČKŮ NA MÍRU

VŠE PRO FUNGOVÁNÍ VAŠEHO TĚLA  
A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

NABÍZÍME: 
bylinné směsi i jednodruhové byliny,  

kapky, tinktury, sirupy, masti a krémy. 

Dále kompletní sortiment zdravé výživy včetně 
bezlepkových potravin a dárkového zboží.

VŠE OD FIREM: 
Energy, Just, Grešík, Popov, Kittl, bylinářství Jukl, 

Mycomedica, Havlíkova přírodní apotheka,  
Party Lite, Country Life, Nuskin.

NAJDETE ZDE VŠECHNY ODPOVĚDI  
PRO VAŠE ZDRAVÍ.

Přijďte si změřit, zda jste připraveni na zimu a zda je 
Vaše tělo doplněno minerály a vitamíny.   

PŘIJĎTE, VYŘEŠÍME 
KAŽDÝ VÁŠ PROBLÉM!!!

Smiřických 15, Říčany u Prahy, naproti ŘÍČANSKÉ NEMOCNICI

inzerce N4.indd   1 20.10.2015   8:08:47

Herink – V nově zrekonstruovaném areálu 
firmy Buda-Mont byla otevřena pro širokou ve-
řejnost nová Vinotéka Budamont, která nabízí 
příjemné posezení a samozřejmě velký výběr 
evropských a zámořských vín. Nově můžete 
ochutnat i produkci moravských vinařů – Ar-
cibiskupské zámecké víno, Vinařství Zlomek 
a Vávra, Vinařství Sedlák. Hosté mají k dispozi-
ci parkoviště a připravuje se i dětský koutek. 

Vinotéka slouží také jako výdejní místo e-sho-
pu www.vinotekabudamont.cz. Tuto službu 
ocení zejména obyvatelé blízkých obcí, kteří 
si zde mohou víno vyzvednout při cestě z prá-
ce. Objednejte si své oblíbené víno na e-shopu 
a „zásilku“ si zde můžete vyzvednout ještě týž 

den – na požádání i správně vychlazenou. Ob-
jednávky doručené do 15.30 hod. budou při-
praveny k vyzvednutí od 16 hod. Při osobním 
odběru objednávky z e-shopu získáte slevu 5 %. 

Již nyní je čas myslet na 
Vánoce
■ Nabízíme největší 
výběr velkých láhví 
a vín v dárkovém 
balení.
■ Velmi oblíbená 
jsou italská šumi-
vá vína společnosti 
Astoria, v láhvích 
Magnum 1,5 l. Dopřát 
si můžete i skvostné čer-
vené víno La Suziene z fran-
couzské vinařské oblasti Rhôna. Toto víno se 
představuje v láhvi s kovovou etiketou v třílit-
rovém nebo šestilitrovém balení, v originálním 
dřevěném boxu. 
■	 Informace	o	ochutnávkách	vín	a	nadcházejí-
cích akcí ve vinotéce, včetně provozní doby vi-
notéky a prodejny nábytku naleznete na webo-
vých stránkách a Facebooku.
www.vinotekaherink.cz 
www.herink-nabytek.cz

Společnost Buda-Mont spol. s.r.o. je rodinnou fir-
mou, která vznikla v roce 1990. V současnosti se 
řadí mezi největší dovozce a distributory vín v ČR. 

nová vinotéka a prodejna stylového nábytku v herinku

Součástí zrekonstruovaného areálu 
společnosti Budamont je i nově otevře-
ná prodejna designového, industriální-
ho a replikcitně starožitného nábytku 
z Indie, Indonésie a Číny. Koupit zde 
můžete i svítidla, bytové doplňky a nej-
různější dekorace, které jsou vhodné 
i jako originální dárky.
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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. Kontakt: Vlkovec 36, 
Chocerady, tel.: 731 073 

382, 724 290 734, otevřeno: 
Po-Čt: 11.00-22.00, Pá-Ne: 

11.00-0.00 hod.
Srdečně zveme 11. listopadu 

na Svatomartinskou husu 
a Svatomartinské víno.

www.aquapalace.cze-shop

ZÁBAVU
     NADĚLTE

Je konec nudných dárků pod vánočním stromečkem.

Nadělit zábavu tomu, koho máte opravdu rádi, se Vám       
podaří na našem e-shopu. Nejen že Vás čekají zvýhod-
něné ceny, vyberete dárek jak pro děti, náctileté, rodiče                            
a prarodiče. Nadělíte hlavně potěšení, které může trvat celý 

rok a splníte tak nejeden sen.

Náš e-shop nabízí dárkové pou-
kazy do Vodního světa, Spa, Sau-
nového světa, Fitness a víkendo-
vé nebo týdenní pobyty. Počet 
jednotlivých vstupů, procedur či 
délku jejich trvání si nakombinu-
jete sami, dle svých možností.

     Stojí za to být originální.

20151007_VN_STUDENTSKA_PARTY_ZAPRAZI_93_137.indd   1 19.10.2015   12:48:37

Nezmaři – 20 let na profesionální dráze

DIVADLO U22 – UHŘÍNĚVES
Předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz
nebo v Divadle U22, ulice K Sokolovně 201,
telefon 725 936 914

VE STŘEDU 18. 11. 2015 OD 19:30

V sociální či kulturní oblasti 
v soukrom. či státním sektoru 

hledám uplatnění 
2 dny v týdnu (čt, pá).

Jsem 47letá 
Trenérka paměTi 
(certifikát) i asistentka 

pedagoga (letitá praxe u seniorů 
i dětí - aktivizace). Též OSVČ 
(přednášky, kurzy, semináře - 
organizace). Řp B a čistý Tr.

- spolehlivost
- komunikativnost

- flexibilita

Od ledna 2016 - Říčansko, kostelecko

kub2012@seznam.cz

8. listopad
■ Říčany - Nedělní pochod s Líbou. Trasa: Mnichovice - Vel. popo-
vice - Strančice, 14 km. Odjezd vlakem: Říčany 8.33 hod. přihlášky na  
tel.: 723 513 431 nebo email: libuse.rohoskova@centrum.cz. Další infor-
mace: www.kct-ricany.cz.

9. listopad
■ Ondřejov – SKC zve na ukázkové lekce cvičení rodičů a dětí v pondělí od 
15 h a v pátek od 8.45 h a pohybových her v pondělí od 16 h. pod vedením 
J. Horákové. Další lekce 13. 11.

10. listopad
■ Ondřejov – SKC zve v úterý v 16.15 h. na nábor do rekreačního kroužku 
basketbalu pro žáky 1. stupně ZŠ pod vedením zkušeného trenéra Zdenka 
Fouska. Dále zveme od 15 a 16 h na nábor do kurzu gymnastiky pod vede-
ním trenérky adriany Krenkové, bývalé závodnice ve sportovní gymnastice.

15. listopad
■ Ondřejov – SKC zve v neděli na akci Step aerobik a Body Form s Olgou 
Šípkovou, přední lektorkou Čr a mistryní světa ve sportovním aerobiku. 
prezence v 8.30, od 9 do 11.15 cvičební program. Doporučujeme přihlásit 
se předem kvůli zajištění stepů na www.obecondrejov.cz/skcentrum

16. listopad
■ uhříněves – Divadlo u22: Sex pro pokročilé – Hra Michele riml v režii 
Dariny abrahámové. Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? 
Je řešením rezervace hotelového pokoje a příručka „Sex pro pokročilé?“. 
Hrají: Jana Krausová, Karel roden.

20. listopad
■ Kolovraty – restaurace u Boudů od 19.30 hod. koncert poutníci. poutníci 
jsou legendární česká bluegrassová skupina, která vznikla v roce 1970. 
Vstupné 220 Kč na místě, 190 Kč v předprodeji.

Kavárna Cafe-Ladurée
■ Oblíbená kavárna ve stylu Pro-
vence Cafe-Ladurée v obchodním 
centru Plaza Mnichovice má nové-
ho provozovatele. 
■ Přijďte ochutnat kávu Dallmayr, 
každý den čerstvé zákusky a dorty, 

poctivé ovocné fresh nápoje. Ne-
chybí ani nabídka vín. 
■ Nabízíme výběr bezlepkového 
pečiva.
■ V krásném prostředí kavárny pro 
vás připravíme rodinnou oslavu na 
klíč – včetně zajištění pohoštění.
■ K dispozici vždy čerstvé noviny 
a WiFi připojení.

Kontakt: Cafe-Ladurée, Plaza Mni-
chovice, tel.: 728 486 868, otevírací 
doba: po-pá od 8 do 18 hod., so, ne 
od 10 do 17 hod.
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Kurzy i v Kostelci n. Č. l. a Jesenici

22. 11. 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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Pracovní příležitosti

Tel . :  261 004 52 3   ~    E-mail :  n a b or. p ra h a @ c p o st .c z

Depo ČP

Černokostelecká 2246

Říčany u Prahy

Ing. Doubková Simona
Tel.: 605 225 954
E-mail: doubkova.simona@cpost.cz

•	 základní	pracovní	dobu	37,5	hod./týden		

•	 stravenky	v	hodnotě	70,–	Kč	 
	 (zaměstnanec	přispívá	pouze	16,–	Kč)

•	 5	týdnů	dovolené

•	 příspěvek	na	dovolenou	a	dětské	tábory	

Nabízíme Vám:

Říčany u Prahy Ihned nebo dohodou

Místo výkonu práce: Nástup:

•	 Motorizovaný/á	doručovatel/ka

•	 Pracovník/ice	v	zázemí

•	 Balíkový/á	doručovatel/ka

Česká	pošta,	s.p.,	hledá	zaměstnance	na	níže	uvedené	pozice:

„Topná	sezóna	probíhá	naplno	
a v tuto dobu již můžete posoudit, 
zda je všechno v pořádku. Pokud 
máte pocit, že něco nefunguje 
tak, jak by mělo, neváhejte a ob-
jednejte si kominíka. Můžete tak 
předejít vážným problémům,“ 
vysvětluje jednatel firmy Michal 
Pechlát. „Objednat našeho pra-
covníka si můžete kdykoliv díky 
speciální telefonní lince 323 603 
444, na které se lze objednávat 
v pracovní dny od 7 do 15 hod. 
Vaše objednávka bude zaregis-
trována a vy dostanete přesnou 
informaci, v jaký den a v kolik ho-
din k vám kominík přijde. Díky 
kontrole a vyčištění komína se 
zvýší bezpečnost provozu kotlů, 
krbů i kamen. Neriskujte své 
zdraví a škody na majetku.“

toPÍtE BEZPEČNě?!

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

Herec Roman Zach fandí 
kominíkům z Říčan.

Chcete začít topit v kamnech či 
v krbu ještě nyní? Obraťte se na 
naši firmu, která vám navrhne 

nejvhodnější řešení a novou 
spalinovou cestu včetně komí-

na kompletně zrealizuje.
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proFi auto cz
váš dealer užitkových 
vozidel.

WWW.Fiatricany.cz
 tel.: 602 242 726

Kolovratská 1367, 251 01 Říčany

oáza ŘíČany 
nabízí profesionální 
zázemí pro FireMní akce 
s beneFity zdarMa

NAPLÁNUJTE SI VÁNOČNí 
VEČíREK JIŽ NYNí!
■ Pronájem restaurace s výzdobou. 
■ Domácí vánoční cukroví.
■ Využití sauny, whirlpoolu, teni-
sové haly.
■ Sleva na ubytování ve výši 20 %.
■ OÁZA Říčany poskytne ubytová-
ní pro 74 hostů.
■ V hlavní útulné restauraci s kr-
bem, barem a velikou terasou si 
můžete pochutnat na domácí i me-
zinárodní kuchyni včetně široké 
nabídky pizz připravovaných v ori-
ginální italské peci na dříví.
■ V kongresové a školicí budově 
je samostatná hala s barem, kte-
rá je využívána pro firemní akce 

(coffee breaky a drobné občers-
tvení).
■ Kongresové centrum Oáza Říčany 
disponuje kapacitou až 150 osob. 
Klimatizované konferenční prostory, 
které lze variabilně uspořádat podle 
přání klientů, jsou vybaveny špičko-
vou AV technikou s centrálním ovlá-
dáním na dotykovém panelu. 
■ Zajistíme živou hudbu i DJ pro-
dukci.

Rezervace firemních akcí: ředitelka 
Lenka Erlebachová, tel.: 724 165 420, 
e-mail: erlebachova@oazaricany.cz, 
www.oazaricany.cz
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Při zakoupení celodenní rodinné vstupenky
se saunou pro dospělé za 1899 Kč na pokladnách 

Aquapalace Praha obdržíte osušku zdarma.

Akce trvá od 1.11. do 23.12. 20155

1510-VS-461_AQP Zaprazi_210x99 Vanoce-osuska_B.indd   1 22.10.2015   11:59:07

Moderní „Vinotéka na náměs-
tí“ ve Strančicích nabízí kvalitní 
česká a moravská sudová i lah- 
vová vína doplněná o výběr ital-
ských a kalifornských vín.

Sklenice prestižní italské značky 
Zafferano
Přemýšlíte o vhodném dárku pro 
své blízké? Vybrat si u nás může-
te nejen skvělá vína, ale také další 
doplňky. V naší vinotéce nabízí-
me originální moravské delikate-
sy, jako je vinné želé, zdravý olej 
z hroznových jadýrek a Svatoján-
ské ořechy. Tato dobrota je vyro-
bena podle původní, 100 let staré 
receptury. Mladé vlašské ořechy 

sklízené na svatého Jana jsou na-
loženy do nálevu ze směsi sirupu 
a lahodného koření. V nabídce 
vinotéky najdete také sklenice na 
víno a vodu prestižní italské znač-
ky Zafferano, která v sobě spojuje 
sklářské umění a kulturu vína.

■ V listopadu vás zveme 
na Svatomartinská vína 
(Müller Thurgau, 
Svatovavřinecké 
a Zweigeltrebe rosé).

■ Beaujolais Villages 
Nouveau 2015 začínáme 
prodávat 19. listopadu.

zveme vás na svatomartinská vína a beaujolais

Vinotéka na náměstí - Náměstí Emila Kolbena 476, Strančice, 
tel.: 731 747 740, otevírací doba: úterý-pátek 12-20 hod.
sobota 12-18 hod. Bližší info na www.vinotekastrancice.cz
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A nemusí to být zrovna vyznavači adrenalino-
vých sportů, kteří by z dárků z MATUM 
ALPINE	 určitě	 zajásali.	 Pořídit	 zde	
můžete kvalitní obuv, funkční ob-
lečení (též dětské), batohy, stany, 

spací pytle a karimatky, trekové hole ale také 
láhve na pití, termosky a termohrnky, campin-
gové nádobí, nože a multifunkční nářadí, sví-
tilny, kompasy, solární nabíječky, outdoorové 
kamery a radiostanice, navigace, dalekohledy, 

hodinky, sluneční brýle a další skvělé 
„outdoorové dárky“, které potěší 

dědečky, tatínky, maminky i děti.
Specializovaná outdoorová 

prodejna	 MATUM	 ALPINE	
nabízí zákazníkům širokou 
škálu outdoorových a spor-

tovních potřeb. V prostorném 
obchodě naleznete na 230 m2 

prodejní plochy vše, co potřebujete 
pro vaše pohodové letní i zimní outdooro-

vé dobrodružství. 

Jsme specialisté na značku Salewa s největ-
ším sortimentem v ČR
MATUM	 ALPINE	 nabízí	 pouze	 kvalitní	
a osvědčené zboží, které vás nezklame ani v tu 
nejméně vhodnou chvíli. Mimo jiné se specia-
lizujeme na prémiovou značku SALEWA. SA-

LEWA je předním evropským multispecialistou 
na turistickou a horolezeckou výstroj a výzbroj 
s více než 80letou tradicí. V prodejně je možné si 
prohlédnou a vyzkoušet širokou škálu produktů 
této značky. 

Kontakt: MATUM ALPINE - vybavení do přírody
Pražská 377, Mukařov, tel.: 724 193 978
e-mail: alpine@matum.cz
www.matum.cz. Otevírací doba: Pondělí - Pátek 
8.30-18 hod., v prosinci otevřeno soboty i neděle 
8-18 hodin.

Kde najdete skvělé vánoční dárky pro celou rodinu? 
přece v outdoorové prodejně MatuM alpine! 
pokud nevíte, co nadělíte svým blízkým 
k Vánocům, určitě zavítejte do prodejny 
MaTuM aLpiNe v Mukařově, kde najdete 
skvělé dárky, které potěší každého. 

SALEWA mění s novou kolekcí své 
tradiční logo do moderní podoby. 
Proto jsme pro vás připravili TOTÁL-
Ní VýPRODEJ VEŠKERÉHO ZBO-
Ží ZE STARŠíCH KOLEKCí ZNAČ-
KY SALEWA ZA ZVýHODNĚNÉ 
CENY SE SLEVOU 30-50 %. 
■ Dárky můžete vybírat v internetovém 
obchodě www.matum.cz. Za objednáv-
ku nad 3 000 Kč vždy něco navíc!
■ V prosinci otevřeno soboty i neděle 
od 8 do 18 hodin.
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Těšit se můžete na vybrané 
čokoládové pralinky, laný-
že nebo čokoládová lízátka, 
která potěší děti i dospělé 
(můžete na ně napsat milý 
vzkaz). Mezi lahůdky patří i řecké 
kandované pomeranče s belgickou 
čokoládou. Skutečnou „bombou“ jsou do-
mácí lámané čokolády, a to bílé, mléčné a hořké. 
Vychutnat si je můžete s italskými praženými 
lískovými oříšky Nocciola Piemonte té nejvyš-
ší kvality jsou sladké, voňavé a křupavé. Nebo 
ochutnejte čokoládu s lehce křupavou náplní ze 
speciálně zmraženého lesního ovoce či karame-
lovými křupinkami z vámi oblíbeného karame-
lového řezu.

Exkluzivní čokoládové krabičky plné 
bonbónů
Čokoládové delikatesy mohou být skvělým 
dárkem – pozorností pro vaši rodinu, přáte-
le i obchodní partnery. Vybrané dobroty vám 
rádi zabalíme. Také jsme pro vás připravili li-
mitovanou sérii čokoládových dárkových kra-
biček s lanýži . Jejich výroba je náročná, ale co 
bychom pro vás neudělali .

„Domácí“ Delikatesy z belgické čokoláDy
Vánoce jsou svátky lásky, radosti, 
dárečků a také dobrot. To vše v sobě 
spojují delikatesy z pravé belgické 
čokolády, které pro vás začala 
připravovat Cukrárna v Srbíně. 
„Domácí“ exkluzivní čokoládové 
pochoutky se vyrábějí pomocí 
nejnovější technologie na 
temperovacím stroji.

Neváhejte a objednávejte vánoční 
cukroví do 10. listopadu! 
Cena 490 Kč/kg.

www.flip.cz

O

323 661 533(Mukařov

DROGÉRIE

DOMÁCÍ POTŘEBY

PAPÍRNICTVÍ

ŽELEZÁŘSTVÍ, 

ELEKTRONIKA, DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

KAMNA

HRAČKY

Těší se na vás Michaela Jandová, Cukrárna 
Srbín, Šípková 279, Mukařov, tel.: 
722 903 669, Facebook. Otevřeno celý tý-
den od 9 do 18 hod. a v neděli od 9 do 17 hod.
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Než napadne první sníh, vyu-
žijte nabídku internetového ob-
chodu Dřevo pro dům a objed-
nejte si zastřešení pro váš vůz. 
Stavbu lze postavit za jeden den. 

Přístřešky, pergoly, altány, za-
hradní domky, ale i boxy na dřevo 
můžete vybírat na přehledných 
internetových stránkách. Vy-
branou stavbu zboží dodáme od  
14 dní do třech týdnů (podle ná-
ročnosti stavby). Zboží dopraví-
me	na	jakékoliv	místo	po	celé	ČR.

ochraňte vaše auto pŘed sněheM

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

zastŘešení 
terasy sabina

stání na jedno auto 
kryštoF

Koupelnové studio ČERO
Kutnohorská 368, Louňovice.
Bližší informace na www.cero.cz 
tel.: 311 240 850, 739 627 840.

Obklad je vytvořen digitální technologií, kdy 
je imitován přírodní kámen - pískovec v  bé-
žových teplých barvách na slinutém střepu 
s nejlepšími technickými vlastnostmi. 
Akční cena této série bude zachována do 
konce tohoto roku, nové ceníky budou vy-
dány v lednu 2016.

nejprodávanější série obkladu za rok 2015
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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

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
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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
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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

Inzerce

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

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

210x100x5
2730

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
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Inzerce Inzerce

210x100x5

2730

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

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

Šípková 279, 251 62 Mukařov

Modely 
2016 

skladeM

MaSÉrSKÉ SLuŽBY v pohodlí 
domova, DÁrKOVÉ pOuKaZY, SLeVY 

pro seniory a maminky na rD
www.masazevpohodlidomova.cz

ivana procházková – tel.: 605 255 123

tŘÍDěNÍ ZEMINy 
NA VAŠÍ ZAHRADě 

NAKLADAČEM 
S tŘÍDÍCÍ LoPAtoU 
RyCHLE KVALItNě

777 322 135

čalounictví
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

dodávková autodoprava 
web:akmtrans.cz

tel: +420 702 025 594

Obchodní dům FLip přijme prodavače 
pro prodej a rozvoz zboží.

informace na prodejně nebo 
tel.: 323 661 523

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
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Rizikové kácení a úprava korun 
stromů pomocí horolezecké techniky

Údržba a vertikutace zahrad
731 160 030

www.zahradypittner.cz

DOVOZ VODY /  
ODVOZ ODPADNÍCH VOD

(jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916
Tomáš Rychta - Štíhlice

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

OpraVY CHLaDNiČeK,
MraZNiČeK – aB SerViS

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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE 
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

TICHOVSKÝ
Ondřejovská 928
Mnichovice 251 64

- masáže 
- léčebné terapie

Zdravotní
Sportovní
Kineziotaping
Magnetoterapie
Dornova metoda atd.

Objednávky na tel.: 608 718 635
Najdete mně ve Velkých Popovicích
ve studiu SoFiF, ul. Masarykova 23

Para�ínový 
zábal rukou 

k masáži 
ZDARMA

eLeKTrO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

t. s. t. šustr
tesaŘství
sruby
truhláŘství- stavby srubových domů
- dřevostaveb
- schodiště interiérů

tel.: 605746933
t-s-t-sustr.webnode.cz
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

Inzerce

vÝMĚNa SkEL 

ZdaRMa 

a ZaPůJČENí voZU 

ZdaRMa

210x100x5
2730

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 

 

              

 

K
O
L
O 

R
A
V
A
K 

kamenictvijordan@seznam.cz

MĚřENÍ TERMOKAMEROu
Zjistím, kde všude Vám utíká teplo z domu.
Odhalím nedostatky v zateplení.
ukážu netěsnosti oken a dveří.
Zkontroluji práci řemeslníků.

Rodinný dům již za 1 500 Kč 
včetně CD se snímky

Tel.: 608 974 908

Mgr. Petr Šimeček
simecekp@gmail.com
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Servisni_kampan_zari_2015_Tsusho_Praha_210x297_CZ.indd   1 20.10.15   16:10
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Inzerce

210x100x5
2730

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

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

 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

■ 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

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

PRoDEJ DŘEVNÍ 
ŠtěPKy, LIKVIDACE 

StAVEBNÍHo 
oDPADNÍHo DŘEVA

777 322 134
MDurek@seznam.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. Se službou 
ŠKODA Bez starostí si teď můžete pronajmout třeba vůz Nová 
ŠKODA Fabia 1.2 TSI 66 kW za 5 999 Kč nebo Nová ŠKODA Fabia 
Combi 1.2 TSI 66 kW za 6 499 Kč měsíčně ve verzi KOMPLET.  
A to včetně pojištění, servisu a sady zimních kol. Naši úplnou 
nabídku najdete na skodabezstarosti.cz. Zeptejte se nás on-line 
na chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA na čísle 800 600 000 nebo 
se s nabídkou seznamte přímo u nás.

Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.
ŠKODA Bez starostí

skodabezstarosti.cz

Platné znění podmínek naleznete na skodabezstarosti.cz.

NOVÁ 
ŠKODA FAbiA tsi 
již od 5 999 Kč měsíčně.

NelAmte si hlAVu  
s AKONtAcí.

NOVÁ 
ŠKODA FAbiA tsi 
již od 5 999 Kč měsíčně.

NelAmte si hlAVu  
s AKONtAcí.

BENO Říčany, s.r.o.
Říčany 1818
251 01  Říčany
Tel.: 323 666 129
www.benoricany.cz

Untitled-70   1 6.10.2015   14:21:05

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

BETON, PÍSKY, 
DRTĚ, KAČÍRKY

Kontejnery – odvoz odpadů 
www.4eco.cz

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

tel: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U mototechny 89 – areál stavebnin PRo-Doma



Inzerce

 2 803  Kč
100 euro

 1 409  Kč
50 euro

 3 298  Kč
118 euro

 4 990  Kč
178 euro

2 074,-1 043,- 1 066,- 3 825,-

Vešekré foto je ilustrativní. Ceny jsou bez DPH.

Více informací na www.hobbytec.cz / 840 810 810 

Navštivte naše ukázkoVé ceNtrum (největší v Čr) - 10 min od Prahy
ulice u mototechny, 251 62 tehovec / sjezd z hlavní silnice Golf Drive tehovec

posezónní

SLEVY AŽ 68%
výprodej

Úložný box Minor Venkovní ohřívač SyrmaStojan na dřevo Sabik

Zahradní domek Deneb

Přístřešek na auto Viktoria

Zahradní domek Palram

Zimní zahrada VindemaHlliníková pergola OneTrade

Vchodová stříška OneTrade

Stojan na dřevo Sadr

s 50 % mírou bezpečnosti

30lbs/ft

150kg/m

Vychutnejte si venkovní obytný prostor pro relaxaci a odpočinek

•
• Robustnost - zesílená konstrukce s odolným hliníkovým rámem

• Prakticky nerozbitné, chráněné proti UV záření, polykarbonátové střešní panely 

• Krystalické akrylové stěnové panely - přirozená ochrana před škodlivým UV zářením

• Poskytne bezpečí před všemi druhy nepříznivého počasí - silný vítr, sníh, déšť či krupobytí

• Snadná montáž  - žádné lezení na střechu 

Vdechněte svému životnímu stylu nový rozměr s Palram Sanremo – Veranda

            www.palram.cz Najděte nás na Facebooku

Sanremo™ - Ver a nda

Tři jednostranné uzamykatelné, dvojité posuvné dveře pro lepší ventilaci a snadný průchod

 9 828 Kč
425 euro

 15 690 Kč
560 euro

 35 446 Kč
1 266 euro

 54 388 Kč
1 942 euro

 119 000 Kč
4 250 euro

 3 753 Kč
134 euro 5 990,- 10 490,-

18 431,- 31 990,- 74 990,-

1 590,-


