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Pro Betlémské světlo si
můžete přijít do Strančic 21. 12.
od 16 hod. na Náměstí Četníka
J. Bojase.

I letos se v Říčanech uskuteční
Adventní prozpěvování. Bližší
informace najdete v článku ředitelky
ZUŠ Říčany paní Sinkulové.

Rybova Česká
mše vánoční
v Ondřejově
se koná 19. 12.
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Realitní kancelář reality
MAGIC nabízí prodej bytů
v atraktivním projektu –
Nové byty Mukařov–jižní.

19. prosince se
uskuteční na zámku
Berchtold tradiční
divadelní představení
Živý betlém - příběh
zrození malého Ježíška.

Inzerce

Úvodník

e!
tipy na Vánoc

Přejeme veselé Vánoce a nezapomeňte, že i v roce
2016 budeme s vámi - ať je léto nebo zima!
Děkujeme vám přízeň a podporu.
Vaše Zápraží

Darovat plasmu znamená
zachránit zdraví a život jinému
Dárcovská centra plasmy na Chodově a na Černém Mostě v Praze navštěvuje denně až několik
stovek dárců, aby darovali vlastní plasmu pro záchranu zdraví a života jinému neznámému člověku.
Jejich plasma slouží pro průmyslovou výrobu léčiv pro statisíce nemocných lidí s vrozenými
i získanými poruchami tvorby imunoglobulinů, koagulačních krevních faktorů a mnoha dalších
životně důležitých látek. Významnou část dárců tvoří studenti středních a vysokých škol starších
18 let a my jsme se setkali z jedním z nich - s 22letým Michalem, studentem ČVUT.

děti

Hrací domeček
Draco

Závěsná houpačka
Cacoon Ø1.2 m

16 858,-

3 780,5 790 Kč

23 093 Kč

207 euro

ženy

Závěsná houpačka
Cacoon Ø1.5 m

5 450,-

825 euro

Venkovní terasový ohřívač
Syrma

3 825,-

8 372 Kč

4 990 Kč

299 euro

muži

Přístřešek na auto
Amanda

23 990,-

178 euro

Stojan na dřevo
Sarin

1 690,-

58 823 Kč

3 990 Kč

2 101 euro

zvířata

Přístřešky pro koně

od

Co vás přivedlo do dárcovského centra plasmy?
Delší dobu jsem přemýšlel o rozhodnutí darovat
plasmu, ale teprve nedávno jsem se k tomu odhodlal. Několik kamarádů chodí darovat plasmu
na Chodov, ale pro mě je dostupnější centrum na
Čerňáku. A musím říct, že se mi tam líbí. Darování plasmy je oboustranně prospěšná záležitost.

19 219,26 426 Kč

tiráž
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Asi dost dobře nerozumím tomu „oboustranně prospěšná“?
No, jednak se jedná opravdu o záslužnou a velmi potřebnou činnost a jednak jsou pro nás studenty zajímavé i finanční kompenzace za darování až 450 Kč (úsměv).
A jak to tedy proběhlo při vaši první návštěvě?
I když byl personál velmi příjemný a ochotný, byl
jsem trochu nervózní a tak mi při příjmu na recepci museli opakovaně změřit krevní tlak. Limit
minimální váhy 50 kg jsem splnil skoro dvojnásobně a rozhovor s lékařem, vyšetření a odběr
vzorků jsem taky zvládnul bez komplikací.
A jak probíhal vlastní odběr plasmy?
Při první návštěvě jsem ještě plasmu darovat nemohl, teprve až za týden, když laboratorní testy
dopadly dobře. Na odběr jsem se dobře připravil, byl jsem odpočatý, najezený a dostatečně
napitý, takže vše opravdu proběhlo bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů. S píchnutím jehly

člověk musí počítat, ale potom už je vše o.k.
Pokud chodíte darovat plasmu pravidelně,
nemáte strach, že vám odběry nějak uškodí?
Ano, zatím se mi daří chodit co 14 dní. Odebraná plasma mi nijak nechybí, navíc na závěr odběru mi doplní krev předehřátým fyziologickým
roztokem. Kromě vody je prý odebraný obsah
ostatních složek plasmy při jednom odběru zanedbatelný a mé tělo si vše velmi rychle doplní.
Víte Michale co se s vaší plasmou děje dále
a k čemu se používá?
Dozvěděl jsem se, že plasmu hluboce zmrazí
a pravidelně ji předávají velkému výrobci léčiv,
který si plasmu odveze do farmaceutického závodu a tam složitými postupy izolují, čistí a koncentrují jednotlivé bílkovinné látky, až vzniknou léky.
Nejvíce se prý používají imunoglobuliny na léčbu
vrozených poruch imunity a také srážecí faktory
krve na hemofilie, více jsem si nezapamatoval.
A co byste chtěl na téma darování plasmy sdělit našim čtenářům?
Při minulé návštěvě Dárcovského centra na Černém Mostě jsem se dozvěděl, že plasmy je jak v Evropě tak i celosvětově stále velký nedostatek. Takže:
„Nebojte se a přijďte darovat!“
MUDr. Pavel Valoušek, MBA
více informací na zadní straně

inzerce

143 euro

Kotce pro psy

od

686 euro

6 490,10 000 Kč
232 euro

Vešekré foto je ilustrativní. Ceny jsou bez DPH.

Navštivte naše UKÁZKOVÉ CENTRUM (největší v ČR) - 10 min od Prahy
ulice U Mototechny, 251 62 Tehovec / sjezd z hlavní silnice Golf Drive Tehovec

Více informací na www.hobbytec.cz / 840 810 810
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Advent letos začal v neděli 29. listopadu
Slavnostní chvíle si užívali lidé téměř ve všech obcích na Zápraží

Děkujeme
vám za přízeň
a přejeme všechno dobré
do nového roku 2016.
Kolektiv kongresového
a sportovně-relaxačního
centra Oáza Říčany.
Naše restaurace pro vás bude mít otevřeno celý
prosinec kromě 24., 25., 26., 31. 12 a 1. 1. 2016
(info na tel.: 323 601 170).

Základní škola Jandusů v Uhříněvsi každým rokem
pořádá výstavu keramického betlému, který
každoročně vytváří žáci školy. Foto: Petra Vaňková

Těšíme se na vaši návštěvu!

MC Lodička ve Strančicích tradičně pořádá
bohatý program pro děti i dospěláky.
Pondělí 21. 12. od 16 do 17.30 h
Betlémské světlo.

se tradičně konalo
Rozsvícení vánočního stromu
ěstí. Program bude
nám
ově
aryk
Mas
na
h
nec
i v Říča
ěli. Foto: Rudolf Flachs
ned
í
entn
pokračovat každou adv

V sobotu 12. prosince pořádá obecní úřad
v hrusické sokolovně již tradiční „Vánoční
koncert”. Začátek v 18.00 hodin. Učinkující:
Jiří Zonyga - kytara, zpěv, Klára Vojáčková
- housle, Simona Bursová - zpěv /hudební
divadlo karlín+Národní divadlo/, Jindřich Průša
- zpěv, baryton /Národní divadlo+Státní opera/,
Marcela Rezková - klavír. Srdečně zveme.

Další akce v MC Lodička v prosinci:
• Pátek 4. 12. od 16 do 18.30 hod. Mikulášská
nadílka a pohádka Divadélka Koloběžka Trampoty čerta Huberta.
• Pondělí 14. 12. od 17 do 19 hod. Háčkované
stromečky a nákrčníky z tkanic a vlny pro
děti a pro dospělé.
• Pátek 18. 12. od 16 do 20 hod. Andělské
FIMOvání – vyrobíme si krásné andílky.

Bilance Adventního prozpěvování v Říčanech
Je tomu již 13 let, kdy se poprvé uskutečnilo na náměstí v Říčanech Adventní prozpěvování. Proč vlastně vzniklo? Před více než 15
lety byl založen v Říčanech dětský folklórní
soubor Mikeš. Vznikl z dlouholeté spolupráce
ZUŠ Říčany a MŠ Čtyřlístek a kladl si za úkol
oživit folklórní tradice již dávno zapomenuté.
Společně jsme přišli s nápadem rozsvítit na
první adventní neděli v Říčanech na náměstí vánoční strom. První advent se odehrával
ještě v prostorách Staré radnice v Říčanech.
S dětmi jsme radnici vánočně vyzdobili a nacvičili program. Milým hostem byl hudební
skladatel Pavel Jurkovič a žena věhlasného dirigenta Václava Smetáčka Míla Smetáčková,
kteří se stali kmotry souboru Mikeš.
Patronaci nad prvními nesmělými ročníky
převzala emeritní starostka města Říčany paní
Ing. Adriena Mrázová.
Začínáme vždy na první adventní neděli
a pokračujeme dalšími 3-4 koncerty. Říčanský
advent je také nerozlučně spjat s dobročinnou
celonárodní sbírkou ,,Pomozte dětem“.
Věhlas říčanského adventu oslovil i Folklórní
sdružení ČR, které celou akci zařadilo do své programové nabídky – XIII. Adventní prozpěvování,
středočeský festival adventních a vánočních tradic.
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Za těch třináct let se v Říčanech
představilo množství folklórních souborů. Připomeňme
si např. soubor Jarošáček v Mělníka, Šáteček
z Nymburka, Vonička
z Čestlic, Prácheňský
soubor písní a tanců
ze Strakonic. Soubor
Marjánek z Mariánských Lázní nebo soubor Hořeňáček z Lázní
Bělohrad.
Ze zahraničních souborů
to byly soubory z Rumunska,
Slovinska, Chorvatska a Indonézie.
Vystřídalo se zde také množství divadelních
společností, pěveckých sborů, vystoupilo velké
množství sólistů – Miluška Voborníková, Gabriela Demeterová, Jana Boušková, Lída Peterková, Irina Kondratěnko, Felix Slováček, Miriam
Kantorková a další. Záštitu nad AP převzalo
každým rokem mnoho umělecky i politicky významných osobností. Pokud se ohlédneme za
minulými ročníky, měli jsme roky bohaté i chudé - jak po finanční, tak umělecké stránce. Ně-

kdy organizace vyžadovala
improvizaci, někdy se
dařilo podle plánu.
Chtěla
bych
poděkovat
kolegyním z MŠ
Čtyřlístek, které
jsou po celou
dobu existence Adventního
prozpěvování
jeho oporou a bez
jejich obětavosti
a pomoci si organizaci vůbec nedovedu
představit.
Poděkování
patří Janě Pátkové, Šárce Skůpové, Věře Müllerové a Renatě Voříkovské.
Děvčata díky! V letošním roce děkuji za pomoc
i pedagogům ze ZŠ Bezručova.
Děkuji také městu Říčany za finanční podporu celé akce. Připraveny jsou celkem 4 koncerty.
Koncerty jsou zcela v říčanském duchu, připravili si je pro vás děti a pedagogové z říčanských
škol. Těšíme se na vaši účast.
Za organizační tým
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

ŽALUZIE ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY
Nabízíme 50% slevu
ZÁRUKA
ŽALUZIE 4 ROKY
z ceny montáže
SUCHÝ

DODACÍ LHŮTA 3-5 DNŮ
tel.: 728 863 201
www.zaluzie-suchy.cz

Vánoční stromky a kapři „od nás“
since prodej vánočních kaprů na prvním nádvoří, ryby z našich sádek, stánek s občerstvením.
Prodejní doba denně od 9:00 do 18:00.
Udělejte si radost. Nákupem u chovatele
a pěstitele podporujete lokální produkci, místní
zaměstnanost a snížíte dopravní zátěž prostředí, ve kterém žijete.
Sledujte vývěsku na hrázi Jevanského rybníka, stále aktuální informace najdete na
www.slp.cz

Tradičně pod hrází Jevanského rybníka ve
Středisku rybářství a myslivosti ŠLP:
Již od 11. prosince prodej vánočních stromků - Přijďte si vybrat voňavé smrky, borovice
nebo jedle vypěstované na Černokostelecku z místních plantáží vánočních stromků a z výřezu z našich lesů. Stromky je možné zabalit
do síťoviny pro snadnější transport a také
oříznout k snadnému uchycení do stojanu.
Voňavé jedle, borovice a smrky, právě pro Vás
- právě teď nařezány, široký výběr, stromky od
lesníků.
Od 19. prosince prodej vánočních kaprů ryby pocházejí z podzimního výlovu Jevanského
a Vyžlovského rybníku a jsou pro Vás připraveny na sádkách. Zákazníky prověřená kvalita,
ryby nejlépe chutnají od rybářů. Prodejní doba
denně 8:00 až 17:30. Parkování ve dvoře. Nově
také na Černokosteleckém zámku - od 21. pro-

Děkujeme našim zákazníkům za přízeň v uplynulém
roce a přejeme jim a všem přátelům lesa a přírody veselé
vánoční svátky a šťastný nový rok. Přijďte se projít
o Vánocích do černokosteleckých lesů!
Jste srdečně zváni.
Zaměstnanci Školního lesního podniku
v Kostelci nad Černými lesy.

Senior dům Felicita
Více než 10 let již poskytuje Senior
dům Felicita komplexní služby se
zaměřením na seniory.
Rádi bychom poděkovali všem společnostem a osobám, které nám po celou dobu
existence našeho Senior domu Felicita pomáhali a pomáhají; zvláště pak vedení, lékařům, sestrám a personálu Nemocnice
Říčany, oddělení interny (primář MUDr.
Kykal), hematologické ambulanci (MUDr.
Běla Nedvědová), urologické ambulanci,
diabetologii Říčany, dispečinku a řidičům
sanitek Progamediky Říčany, celé RZS. Dále
pak FCH Neratovice – pobočce det. pracoviště domácí péče Říčany (sestra Bc. Anna
Tomanová), cévní ambulanci IKEM (MUDr.

Helena Čermáková), Vojenské fakultní nemocnici v Praze (MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D
– vedoucí lékař robotického centra ÚVN
Praha), praktické lékařce MUDr. Jaroslavě
Cudobové a MUDr. Josefu Slámovi z interní
ordinace Brandýs n. L. Speciální poděkování
si od nás zaslouží za svou obětavost i bývalá
hlavní sestra z nemocnice v Říčanech, paní
Alena Šašková.
Všem přejeme krásné a klidné prožití Vánoc
a vše nejlepší v novém roce 2016. Našim seniorům, současným, i těm, kteří u nás již nevyužívají služeb, přejeme hodně zdraví, klidu, duševní harmonie, aktivního odpočinku a vzájemné
přátelské a partnerské pohody.
Za Senior dům Felicita,
J. Strouhal a H. Kožíšková

Senior dům Felicita, Pražská 336
Vyžlovka, Praha-východ
Tel.: 775 122 404, 776 106 833
E-mail: pension.felicita@seznam.cz
www.domov-felicita.cz
registrované zařízení poskytující
ubytovací, sociální, ošetřovatelské
a pečovatelské služby
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Info pro vás

Srdečně zveme na Rybovu Českou mši vánoční
do Ondřejova. A nezapomeňte - hrnečky s sebou
Ondřejov – Adventní čas bez České mše vánoční J. J. Ryby si v Ondřejově již ani neumějí
představit. „Rybovka“ zde má velice dlouhou
tradici a na jejím pořádání se během let podílely
desítky místních obyvatel, mnohdy celých rodin, neboť rodiče přivádějí své děti. Tato krásná
tradice je udržována jen díky „zástupu“ sboristů, hudebníků, ale také lidí, kteří se starají o zázemí. Všichni se na akci podílejí dobrovolně,
ve svém volném čase a bez nároku na honorář.
Naopak se stalo tradicí, že dobrovolné vstupné
z koncertů je věnováno na dobročinné účely. Dirigentem, hlavním organizátorem a především
neúnavným „tahounem“ této akce je doc. Ing.
Josef Zicha CSc. z Fakulty strojní ČVUT v Praze, který také působil jako vědecký pracovník
v ondřejovské hvězdárně.
A jak to vlastně všechno začalo? Na to
zavzpomínal sám pan docent Zicha, který
neopomenul jmenovat a poděkovat téměř
každému, kdo se kolem „Rybovky“ jen ochomýtnul. Bohužel, na tak dlouhé vyprávění
bychom potřebovali téměř celý časopis, proto
pro vás vybíráme jen některé části bohaté historie Rybovy mše v Ondřejově…

■ S Rybovou mší vánoční jsem se poprvé setkal
v šedesátých letech v ondřejovském kostele, kde ji
s místními občany nacvičil „pan řídící“ Antonín
Mach (1884 – 1973). Úderem půlnoci vyjmul
pan řídící jednu píšťalu z varhan a na ní odtroubil půlnoční, vsadil píšťalu zpět a koncert mohl
začít.
■ Na podzim roku 1976 mi volal Míla Řezba,
abych přišel hned k nim, chci-li se zúčastnit ná-

cviku Rybovy mše. Když jsem
dorazil, ptal jsem se Míly,
zda bude dirigovat, leč on
pravil, že počítá s tím,
že to budu já. A tak začala moje dirigentská
kariéra a samozřejmě
první starosti. K nim
patřilo zjištění, že
soprány nevyzpívají výše,
než „F“. Míla tedy kritické části mše transponoval
o sekundu nebo tercii níž.
■ V sedmdesátých letech jsme začali vystupovat i v Říčanech.
■ Varhaník je v Rybově mši důležitým sólistou
a dlouho se nám nedařilo sehnat nikoho na
stálejší dobu. Počátkem devadesátých let se přihlásil nějaký pán, že doprovod umí a já jsem ho
pozval bez zkoušky na půlnoční. Byla to katastrofa, protože to uměl hrát jen jedním prstem.
Po Kyrie se nabídla Marika Nartová - Pečená,
že mši dohraje a skutečně se jí to zdařilo. Od té
doby je naší spolehlivou oporou. Pouze jednou
zapadla u Úval cestou na půlnoční do závěje
a tehdejší mši bez její podpory bych již nikdy nechtěl opakovat.
■ Pan Koudelka prohodil jednou větu, která pro
mne mnoho znamenala, neboť pravil: „On diriguje jen tak.., jen hejbá rukama…“. A tenkrát
jsem si uvědomil, že dirigent musí své kamarády muzikanty především inspirovat a „vyrazit“
z nich ten nejlepší výkon. O to jsem se poctivě
začal snažit a dodnes je to moje „dirigentské krédo“. Zkoušky i provedení musí být pro potěšení,
příjemné setkání s přáteli, s nezbytnou legrací.

Před profesionály máme pravě tu výhodu, že si takový přístup můžeme
dovolit.
■ K rozhodující změně kvality
došlo v roce 1984, když jsme
začali intenzivně spolupracovat s chrámovým sborem
v Mnichovicích, kde potřebovali dirigenta. Mezi zpěváky
dominoval pan profesor Ota
Marek. Jeho krasný basbaryton
skutečně naplnil celý kostel a při
mnoha sólech „běhal až mráz po zádech“. Radost bohužel netrvala dlouho. Po
první „Mnichovické půlnoční mši“ ve zmíněném
roce na základě udání vyhodili prof. Marka
z říčanského gymnázia do internátní školy ve
Všešimech. Nesl to velmi špatně, stejně tak jeho
studenti.
■ Začátkem prosince 1989 jsme dostali nápad
uskutečnit před půlnoční mší veřejnou generální zkoušku, tenkrát ve prospěch Občanského fóra. Generálka proběhla ve zcela zaplněné
tělocvičně u Vavrů. Návštěvnost byla podpořena mnohoslibnou vyzvou na plakátech: „Hrnečky s sebou“, což vymyslel Míla Řezba. Tím
byl položen základ dnes již tradičních předvánočních koncertů, které od té doby pořádáme
pravidelně ve prospěch Dětského domova ve
Strančicích.

V Ondřejově se letos Rybova Česká
mše vánoční uskuteční v sále SKC
19. prosince v 19.15 hod.
A nezapomeňte - hrnečky s sebou

Exkluzivní vánoční nabídka: Solárium Klub Plaza - Mnichovice
Nabízíme vánoční dárkové poukazy již od
100 Kč. Vhodné i pro firmy, které chtějí
udělat radost svým zaměstnancům či
obchodním partnerům.

Exkluzivní akční nabídka: Kupte 2 dárkové
poukazy Laserové lipolýzy a dostanete další
1 poukaz ZDARMA! Poukazy můžete uplatnit POUZE v termínu od 1. 2. - 4. 3. 2016!
Celková hodnota Laserové lipolýzy je od
23 000 do 25 000 Kč.
K dispozici jsou tři druhy balíčků/poukázek
v různých kombinacích. Nyní koupíte proceduru pouze od 5 700 do 6 850 Kč!
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Laserová lipolýza je revoluční neinvazivní metoda pro rychlou a efektivní modelaci těla a redukci tukových buněk. Úbytek 8 - 15cm. V kombinaci s Thermal body contour (infračervená
deka), KetoDietou a dalšími službami studia.
Další služby studia:
■ Moderní solárium a kolagenarium s vibrační
plošinou.
■ Masážní křeslo s audio systémem a terapeutická masážní postel s léčivými jadeovými kameny a vyhříváním.
■ Bělení zubů bez peroxidu: zesvětlení chrupu
o 2 - 8 odstínů.
■ Galvanoterapie: vyčištění, vyhlazení a omlazení pleti.

■ Přírodní potravinové doplňky, alternativní
medicína, poradenství, konzultace, NLP Hypnóza.
BONUSY ZDARMA ke KAŽDÉ poukázce!
■ Odborný seminář s lékařem, měření hmotnosti, podílu tuku a vody v těle a pH.
■ Odborná pomoc při redukci hmotnosti, výživové poradenství.
■ Světová inovace v čištění pleti a vyhlazení
jemných vrásek přístrojem ZEITGARD.
■ Aplikace SKIN UP - revoluční novinka
v hydrataci pleti z laboratoře BIOLAP!

Kontakt: Masarykovo nám. 55,
Mnichovice. Volejte: 777 647 797

Chystáte se na ples a čeká
vás výběr společenských šatů?
Jaké jsou aktuální trendy
jsme se zeptali módní
návrhářky Lenky Izsák.
Lenko řekněte nám, jaké novinky přinese nadcházející plesová
sezona?
I letos budou hitem spíše splývavější modely šatů. Široké sukně
jsou již nějakou dobu na ústupu.
Hodně se využívají romantické
krajky, jemné tyly a hedvábné šifony. V nabídce jsou však i odváž-

Originální krajkové šaty z dílny MiaBella
vhodné na méně formální společenské
události

Vaši jemnost a ženskost zdůrazní
dlouhé splývavé šaty s výrazně
zdobeným živůtkem

Originální plesové šaty s krajkovým
živůtkem a bohatou šifonovou sukní
vhodné pro jemné maturantky

né modely na tělo s rafinovanými
výstřihy, rozparky, průhlednými
variacemi a výrazným zdobením
v podobě flitrů a kamínků.

chystáte na méně významný ples,
můžete si zvolit originální a v současné době velice trendové šaty
v midi délce do poloviny lýtka.

Dá se říct, že trendem jsou dlouhé plesové šaty?
Na významný ples, nebo maturitní
večírek v Lucerně jsou přípustné
pouze dlouhé šaty. Pokud se však

Co když některá dáma váhá nad
rozhodnutím, které šaty jí budou
nejlépe pasovat?
Doporučila bych, aby si jednotlivé střihy šatů přijela vyzkoušet do

Letošním trendem plesové
sezony jsou šaty v midi délce
do poloviny lýtek

mého showroomu ve Svojeticích.
S výběrem správného střihu a velikosti ráda osobně poradím. Vybrat
si zákaznice mohou z konfekčních
velikostí, nebo je možné šaty ušít
na míru. Dodání trvá 2-3 týdny.
Adresa: MiaBella, Na Skále
217, 251 62 Svojetice, tel.:
724 162 383, www.miabella.cz

Abyste na Ježíška lépe viděli…
Již 7 let vám oční optika Optique Mia nabízí kvalitní péči
o vaše oči. Již 7 let máte možnost si nechat změřit zrak nebo
naaplikovat kontaktní čočky. Již
7 let vám přináší nejnovější trendy v oboru oční
optiky. A na novinky se můžete těšit i v prosinci
– přijďte si společně s rodinou a známými vybrat
nové brýle, abyste na Ježíška dobře viděli.
V prostorách optiky byla letos otevřena
„běžecká speciálka“
RUN4EVER, kde také najdete nové modely,
např. silniční a trailový model značky INOV8.
Další osvědčené značky SALMING a NEW BA-

LANCE, které tu spolu s INOV8 nabízí, určitě
nezůstanou pozadu. Nechte se překvapit! Výběr
vám usnadní statická a dynamická diagnostika
nášlapu a otestování bot na běžeckém trenažéru. Přijďte si vybrat ty nejlepší pro vás, abyste
Ježíška dohonili.
Na Vánoce pro vás připravujeme dárkové
poukazy v různých hodnotách, na vaše přání
je zhotovíme i s konkrétním jménem a to jak
na brýle, tak na značkovou běžeckou obuv.
Děkujeme vám za vaši důvěru a přízeň v tomto
roce a do nového roku vám přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů v pracovní i osobní sféře.
Hana a Peter Matiskovi
Optique Mia a RUN4EVER
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Předvánoční Open Gate
Snad všichni znají písničku “Vánoce, Vánoce přicházejí”.
Je to jedna z nejznámějších a dle mého názoru
i nejkrásnějších vánočních písní, a navíc skvěle vystihuje
vánoční a předvánoční atmosféru.
Mám ráda Vánoce a adventní
čas, je to období, kdy nikdo nikam nespěchá, nikdo se za ničím
nehoní, každý si prozpěvuje a rozdává úsměvy. Tak teď si asi poklepete na čelo a řeknete, že jsem se
zbláznila. Tyto svátky, které mají
být symbolem pohody a klidu, se
spíše nesou v následujícím duchu:
Honem, ukliď to pořádně. Ach jo,
já ty dárky asi nestihnu koupit.
Venku je taková zima a já nemám
nic pořádného na sebe. Lidé v tuto
roční dobu jen spěchají, nakupují
hlouposti, uklízejí, chodí do práce, a pak zase spěchají, nakupují,
uklízejí a chodí do práce... Prostě
koloběh.

Proto jsem se společně se studenty Open Gate rozhodla, že
bychom rádi pomohli navodit tu
krásnou atmosféru Vánoc.
Co proto děláme?
Vánoce v mateřských školkách
v Babicích, Dolních Počernicích
a Rohožníku. Malé děti rádi mlsají
a Vánoce jsou pro ně spojeny s dobrůtkami. Proto se naši studenti rozhodli, že jim pomohou zpříjemnit
čekáni na Ježíška tím, že s nimi ozdobí jimi napečené perníčky.
Vánoce v domově důchodců
v Mukařově
Stejně jako v mateřských školkách

budou studenti Open Gate pomáhat navodit tu správnou vánoční
atmosféru i v domově důchodců
při zdobení a pečení cukroví.
Vánoce v Open Gate
Samozřejmě je důležité nezapomínat i na vlastní řady. Kromě
již tradičních představení pro
rodiče a vánoční revue si studenti
Open Gate užijí pečení vánočního cukroví. V průběhu měsíce
listopadu se každá třída a každý
vyučující zapojí do pečení tradičních vanilkových rohlíčků,
lineckého cukroví, vosích hnízd
a mnoha dalších druhů. A co se
s tím množstvím dobrot bude
dělat? Protože vánoční čas je
i časem, kdy by si lidé měli navzájem pomáhat, rozhodli jsme
se námi napečené cukroví prodávat a výtěžek darovat potřebným.

POMÁHÁME ŘEŠIT ADHD,
NESOUTŘEDĚNOST I NEKVALITNÍ SPÁNEK
A samozřejmě by Vánoce nebyly
úplné bez již třetího ročníku akce
Vánoční hvězda, v rámci kterého si studenti a jejich rodiče budou moci zakoupit tuto květinu
a symbol Vánoc a přispět tak na
humanizaci hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky
FN Olomouc, na sociální pomoc
rodinám malých pacientů a na
rekondiční pobyty pro děti po náročné léčbě.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce, pohodu při poslechu a zpěvu
vánočních koled, při sledování Popelky, Princezny se zlatou hvězdou
na čele a Mrazíka. Smějte se a užívejte si sváteční náladu a atmosféru tohoto kouzelného období. Já
prostě Vánoce miluju!
Jana Errington

Aby pro vás byly služby společnosti M&M reality, která je největší na trhu, ještě dostupnější
– otevřeli jsme další dvě pobočky. A to ve Strančicích a v Českém Brodě.

ní jejich nemovitosti za nejvýhodnější možnou cenu a nemusí čekat, až se nemovitost
prodá. Klient obdrží do týdne až polovinu
z celkové kupní ceny.
Pobočka
Strančice

Využijte „přímý výkup nemovitosti“
Společnost M&M reality holding a.s. disponuje dostatečným vlastním kapitálem, a proto
si může dovolit klientům nabídnout vykoupePobočka
Český Brod

Zdraví, štěstí a spokojené bydlení
přeje do nového roku tým
M&M reality
Říčany, Strančice a Český Brod
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Co je a jak probíhá EEG Biofeedback:
Jde o trénink mozkových vln. Po provedení
vstupní diagnostiky vytvoříme individuální plán
dle potřeb dítěte. Přístroj EEG Biofeedback navádí dítě hravou formou do režimu klidové soustředěnosti, ve které aktivně probíhá trénink.
V podstatě se jedná o posilovnu pro mozek, který díky své plasticitě je schopen nápravy a posílení. Sestavený program na přístroji EEG Biofeedback dítě ovládá pouze zapojením správné
mozkové činnosti, k čemuž ho program a terapeut vede. EEG Biofeedback je účinný až v 90%
(soustředěnost, spánek, sebeovládání). Terapie
je bezpečná, neinvazivní, bezbolestná a vhodná
pro děti od cca 5 let věku, ale i pro dospělé. Zís-

kané zlepšení je trvalé, stejně jako když se naučíte plavat. Terapie trvá 60 minut, 1-2x týdně.
EEG Biofeedback je vhodný i pro DOSPĚLÉ
Dospělým trénink pomůže s poruchami spánku, usínání, únavou, depresemi a úzkostí. Zejména v zimních měsících se problémy prohlubují a bývá vyšší sklon k melancholii i sezónní
depresi. Příznakem je apatie, skleslost, nekvalitní spánek, roztržitost, mnohdy i přejídání a touha po sladkostech nebo naopak nechutenství.
Terapie probíhá na základě diagnostiky pomocí
přístroje EEG Brainfeedback. Následný trénink
mozkových vln zvládne každý, jen stupeň obtížnosti se nastavuje individuálně.

Enuréza

M&M reality v Říčanech,
Strančicích a v Českém Brodě
Pobočka M&M reality v Říčanech
na Černokostelecké ulici funguje
teprve prvním rokem, ale díky
profesionálnímu a poctivému
přístupu již získala spoustu
spokojených klientů.

Co nabízí naše poradna SMART BRAIN?! Specializujeme se na školní a předškolní děti, které trpí
různými poruchami učení nebo chování. S předškolními dětmi pracujeme podle stimulačního
programu MAXÍK. Školní děti trénujeme podle moderní a osvědčené metody EEG Biofeedback.

Pro osoby trpící úzkostmi a depresemi je trénink
kombinován ještě se světelnou terapií, která v zimním období nahrazuje chybějící sluneční svit.
Jak zjistím, zda je EEG Biofeedback pro
mě nebo mé dítě vhodný?
Objednejte se na krátkou konzultaci, kterou
jsme pro vás připravili zdarma a prodloužili
z důvodu zaplněných listopadových termínů
i v prosinci. Konzultace probíhají v naší poradně každé pondělí 16-18 hod. a úterý 9-14 hod.

Kontakt: tel.: 724 812 523, Mánesova 391,
Říčany, www.smartbrain.cz

Užijte si s námi poslední měsíc v tomto roce
■ Vzhledem k naší velikosti dokážeme
zajistit hypotéku s úrokem, na který
se běžný člověk nemá šanci dostat,
tedy ušetřit kupujícímu nemalou část
peněz. Dokonce jsme schopni prodávajícímu ušetřit peníze na poplatcích
za předčasné doplacení hypotéky, což
jsou často částky převyšující makléřské
provize.
■ Vykupujeme také nemovitosti s právními vadami (exekuce, zástavní práva,
dražební vyhlášky apod.). Doporučujeme nezávaznou schůzku s naším specialistou, který zhodnotí na místě vaši
nemovitost, zdarma ji ocení a nabídne
vám cenu.
■ Máte zájem stát se členem týmu?
Ozvěte se nám!
Vedoucí pobočky, Jan Bareš:
tel.: +420 603 577 795
e-mail: jbares@mmreality.cz.
Investiční specialista, Jaromír Kosík:
tel.: + 420 724 169 518
e-mail: jkosik@mmreality.cz

Přejeme příjemnou zábavu a těšíme se,
že se s vámi budeme potkávat i v novém
roce 2016. Děkujeme vám za přízeň
a přejeme krásné Vánoce a hodně
štěstí do nového roku.
Kolektiv HOTEL zámek BERCHTOLD
5. prosince
Zveme vás od 16 hod. na tradiční Mikulášskou nadílku, která je spojena
se zvonkovým průvodem v zámeckém
parku a vyháněním nezbedných čertíků z opravdového PEKLA! Přijde také
Mikuláš s pekelnou knihou hříchů a andělíčci
mu budou pomáhat rozdávat dobrůtky hodným
dětem. Během akce se také můžete těšit STAROČESKÉ VÁNOČNÍ ZVYKY, rozsvícení vá-

nočních stromků a zpívání nejkrásnějších
českých koled.
13. prosince
Advent pro
děti od 15
hod. Nenechte si ujít zábavný hudební
program
pro
děti se zdobením
mnichovických perníčků od paní Bělinové.

zámku s bohatým rautem a hudebním programem a překvapením večera. Chybět nebude ani
půlnoční ohňostroj nad zámeckou zahradou.
Nabízíme také zajímavé silvestrovské pobytové
balíčky.

19. prosince
Tradiční divadelní představení Živý betlém příběh zrození malého Ježíška. První představení se uskuteční ve 12 hod. a poslední v 16 hod.
Každou celou hodinu proběhne 15 minutové
představení biblického příběhu za doprovodu
ZUŠ Velké Popovice.
Chcete zažít něco výjimečného?
Pak s námi oslavte silvestr
Oslavte silvestr na zámku Berchtold! Můžete
si užít slavnostní večer v krásných prostorách

HOTEL zámek BERCHTOLD
Hlavní 6, Kunice – Vidovice
tel: 313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz
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Olivovna je zde pro děti i nadále
Olivova dětská léčebna je unikátní a náleží k nejstarším zařízením
pro děti nejen u nás, ale v celé střední Evropě. U jejího zrodu stáli
manželé Alois a Luisa Olivovi a léčebna, tehdy Dětský výchovný
ústav, byla v roce 1896 otevřena v Říčanech u Prahy. Tedy v místech
s výjimečnými klimatickými a přírodními podmínkami a celoročně
nízkými hodnotami škodlivin v ovzduší. Současnou léčebnu nám
přiblížil ředitel Olivovy dětské léčebny, Ing. Jiří Bruk.

Olivova dětská léčebna má dlouhou tradici, v minulosti poskytovala dětem zdravotní a sociální
služby. Na jaké léčby se zde specializuje v současné době?
V současné době pokračujeme v tradiční léčbě respiračních onemocnění. Z hlediska četnosti případů jsou
dalšími významnými léčebnými
programy rehabilitace pohybového ústrojí a dětská obezita.
V léčebně je široké věkové rozmezí dětských pacientů, ti menší jsou
zde většinou i s jedním ze svých
rodičů. Během pobytu děti navštěvují mateřskou nebo základní
školu v areálu léčebny. Máte pro
ně i programy pro volný čas?
Pro děti bez doprovodu máme tým
vychovatelů – animátorů, kteří připravují volnočasový program. Ten
se do jisté míry připravuje podle

ročního období. V letních měsících
hojně využíváme naše venkovní
bazény, hřiště s herními prvky,
jezdíme na kole, pořádáme různé
soutěže a hry v našem venkovním
areálu. Pravidelně pořádáme také
divadelní představení. Pro děti
s doprovodem (do 6 let) je volnočasový program přizpůsoben jejich
věkové kategorii.
Olivova léčebna je svým způsobem
výjimečné zařízení. Pro kolik dětí
zde máte nyní připraveno zázemí?
Lůžková kapacita léčebny činí 132
lůžek. K dispozici je několik heren,
tělocvična, vodoléčba, posilovna,
stolní tenis apod.
Vypisujete termíny pobytů na rok
dopředu. S jak velkým zájmem
o léčby se v současnosti setkáváte? Musí někteří zájemci počítat
s čekací dobou?
Sezónnost je pochopitelně i u nás.

Menší obsazenost je v zimních
měsících. V ostatních částech
roku je obsazenost optimální. Nicméně na některé léčebné pobyty se musí občas čekat.
Byl jste správní radou jmenován ředitelem letos na jaře, tedy
v období, kdy léčebna procházela
poměrně složitým obdobím a bojovala i s finančními nesnázemi.
Organizační řízení je vyřešeno,
léčebna je obecně prospěšnou
společností. Jak vidíte její další
vývoj dnes? Daří se zajistit finanční stabilitu?
Často se setkám s názory a polemikami o smysluplnosti léčeben.
Jsem přesvědčen o jejich nezbytnosti, neboť mají své důležité
místo v celém našem zdravotním
systému. Řádná léčba dětských
onemocnění již v počátcích vede
k lepšímu a kvalitnějšímu životnímu stylu dětí a mládeže. Neřešení
tohoto problému má za následek
zbytečnou četnost následných onemocnění, která jsou v konečném
výsledku mnohonásobně dražší
jak pro pacienta, tak pro zdravotní

Veselé Vánoce a šťastný, sladký nový rok
pojišťovny. Díky vstřícnému postoji zakladatelů, tj. města Říčany
a Prahy, zdárně řešíme finanční
otázku Olivovny a celá záležitost
se postupně stabilizuje. Za to bych
chtěl oběma zakladatelům touto
cestou mnohokrát poděkovat nejenom za sebe, ale zejména za naše
děti, které léčíme a v neposlední
řadě také za naše zaměstnance.
Ing. Jiří Bruk - ředitel Olivovy
dětské léčebny

přeje RIM Engineering
Děkujeme za důvěru a volbu našeho projektu Na Fialce.

Děkujeme vám za přízeň a ocenění naší poctivé práce. I v novém roce
2016 pro vás budeme každý měsíc
připravovat neodolatelné novinky
a samozřejmě nebudou chybět ani
vaši oblíbení „favoriti“.
Máme velkou radost,
že nový „stroj na čokoládu“ funguje. Díky
němu dokážeme z pravé belgické čokolády
vytvářet neuvěřitelné
delikatesy. Slibuji, že se
máte na co těšit!

Cukrárna v Srbíně má zavřeno
od 21. prosince do 8. ledna. Od
9. ledna jsme tu opět pro vás
a vaše mlsné jazýčky.

Těší se na vás Michaela Jandová,
Cukrárna Srbín, Šípková 279,
Mukařov, tel.: 722 903 669, jsme
na Facebooku.
Otevřeno každý den od 9 do 18 hod.

Jsme tu pro vás již deset let – děkujeme za přízeň
Olivova dětská léčebna, o.p.s.
Olivova 224, Říčany u Prahy
tel.: 323 619 111
www.olivovna.cz

V čem vám můžeme pomoci
při vánočním úklidu?
Klidné Vánoce všem
svým klientům
a úspěšný rok 2016
v novém bytě

přeje vaše Cukrárna Srbín

Předvánoční úklid patří k tradici Vánoc stejně jako kapr. Protože víme,
že velký úklid je náročný, připravili jsme pro vás speciální, prosincovou
nabídku na praní a čištění veškerého bytového textilu se slevou 10 %.
Při čištění bytového textilu využíváme přednostně technologii mokrého
čištění ve vodní lázni. Textil je čištěn ekologicky a příjemně voní.

Vážení přátelé, milí hosté! Letos slavíme
10 let od otevření Pizzerie PIETRO
Ristorante v Ondřejově. Děkujeme za vaši
přízeň a dovolujeme si vám popřát krásné
Vánoce a do nadcházejícího roku mnoho
zdraví a spokojenosti.
Polední nabídku jsme pro vás připravovali doposud pouze v pracovní dny. Od prosince se můžete
těšit na novinku - na speciální celodenní víkendovou nabídku, která bude vždy obměňována. Chceme tak vyhovět hostům, kteří rádi ochutnávají něco
nového. Pokud k nám chodíte na svá oblíbená jídla,
nemusíte se obávat, z jídelního lístku nic nezmizí.
I nadále pro vás budeme připravovat široký výběr
fantastických pizz upečených přímo v peci na dřevo.
Dále italské těstoviny, velmi oblíbené šťavnaté hovězí steaky podávané s omáčkou dle vašeho výběru.

Do naší stálé nabídky patří také tradiční tomatová
polévka či domácí tiramisu a jiné dezerty. Vedle italských specialit dále nabízíme oblíbená jídla z Řecka,
Mexika a Ameriky. Vyzkoušet můžete proslulé špízy
souvlaki, kuřecí gyros, plněnou pšeničnou tortillu
Enchilades nebo domácí hamburgery.

■ Nekouří se u nás do 14 hod. a od 17 do 19 hod.
■ Využít můžete Wi-Fi připojení.
■ Všechna jídla včetně polévek vám rádi zabalíme s sebou.
■ Nabízíme moravská i italská vína. Čepujeme
Stellu Artois, Hoegaarden (nefiltrované kvasnicové, podávané s citrónem) a polotmavý Granát.
■ Otevřeno je CELOROČNĚ! Zavřeno pouze
24., 25., 26. prosince a 1. ledna. Na silvestra
otevřeno do 18. hod.

Rádi vám připravíme dárkové poukazy v hodnotě dle vašeho přání. Poukazy mají platnost
po celý rok a objednat si je můžete kdykoliv
během roku, nejen o Vánocích.

PIETRO – PIZZERIA RISTORANTE, Nám.
9. května 18, Ondřejov, tel.: 323 649 209,
Otvírací doba: Pondělí-Neděle 11.30-23 hod.,
www.pietro-ondrejov.cz

10% sleva se vztahuje na
praní a čištění:
■ matracových chráničů

■ potahů na sedací soupravy
■ přikrývek z dutého vlákna,
peří a ovčí vlny
■ polštářů z dutého vlákna,
peří a ovčí vlny
■ závěsů
■ záclon
■podložek z ovčí vlny
■ odstraňování roztočů
z hraček a textilií

V prosinc
i
10 % SLE
VA
na bytový
textil!

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

Info pro vás

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.

Přijďte na den otevřených dveří do MASky!
Začíná nové období dotačních výzev, které teď poběží 7 let, ale začíná i nové období pro tuto již zavedenou organizaci. Koordinátorku
Ludmilu Třeštíkovou jste zde potkávali celých osm let. Teď odchází řídit
projekt strategického plánování školství, který bude realizovat město Říčany spolu se všemi 53 obcemi ve svém okolí a kde MAS figuruje jako partner projektu. Tým MASky se zúží od nového roku ještě o jednoho člena,
Miroslavu Kučerovou. Setkat se tak se všemi známými pohromadě můžete
už jen do konce prosince. Den otevřených dveří tak bude zároveň i možností se rozloučit.
„Pevně věřím, že i přes zúžení týmu se MASce podaří být nadále profesionální a spolehlivou organizací a také, že dojdeme do úspěšného konce
a podaný strategický dokument na čerpání dotačních peněz na nové období bude Ministerstvem pro místní rozvoj schválen. Už se těším na první
výzvu, kterou budeme moci po dlouhé pauze vyhlásit a vybírat potřebné
projekty k podpoře. Určitě se nedá ve dvou lidech zvládnout tuto těžkou
agendu pro 38 obcí a bude nutné proto náš tým do budoucna rozšířit. Lídě
i Mirce přeji hodně pracovních úspěchů a rodinné pohody,“ říká Pavlína
Filková, ředitelka MAS Říčansko.
Den otevřených dveří je ve čtvrtek 17. 12. 2015 od 14 do 18 hodin. Přijďte se podívat, jak jsme Místní a Akční, a třeba i zavzpomínat.
Proběhne také slavnostní předávání nových certifikátů držitelům regionální značky Zápraží originální produkt® v 17 hodin!

Tým MAS Říčansko, foto: Josef Boubín

Rádi Vám odpovíme na otázky, které Vás zajímají…. Třeba, jaké plánujeme akce, jak to vypadá s dotacemi, ale i naše tajné vánoční recepty. Nabídneme Vám drobné pohoštění s vánočním punčem okořeněné milým úsměvem.
Najdete nás v areálu Olivovy dětské léčebny v Říčanech (Olivova 224).
Těšíme se na vás! Více na www.ricansko.eu
nebo facebook.com/masricansko

Gratulujeme novým držitelům certifikátu
regionální značky Zápraží originální produkt
Přísným sítem komise prošel a certifikát získává:
■ Zvánovický med od Jaroslava Kotka ze Zvánovic
■ Ondřejovský žitný bochník a Koláč Ondřej od ondřejovské
Pekárny ve mlýně
■ Med! od Michala Kabáta z Mnichovic
■ Háčkované pohlazení od Světlany Fašinové z Ondřejova
Prodlouženy byly následující certifikáty:
■ Masné výrobky tepelně opracované z modletické Zámecké výrobny uzenin
■ Kulíškovy dobroty od paní Dagmar Spívalové z Těptína
■ Košíky a proutěné zboží od Davida Čížka z Kamenice

ZŠ NAVIS – JSME S VÁMI NA JEDNÉ LODI
Rozvoj osobnosti dítěte po všech stránkách, moderní
akademické vzdělání, individuální přístup, důraz na kvalitu
vzdělávání, návaznost na tradice... To vše představuje Základní
škola Navis v Dobřejovicích. O rozhovor jsme požádali jejího
ředitele, Mgr. Jana Vepřeka.
Hlavní
myšlenku
projektu
ZŠ Navis nejlépe
vyjadřuje motto
„S rodinou na
jedné lodi“. Škola
stojí na spolupráci
s rodinou. Ta probíhá formou individuálních setkání, tzv. tutoringu.
Dalším důležitým pilířem je osobnostní vzdělávání dětí. Děti, které
jsou osobnostně zralé a vyrovnané,
jsou i šťastné. Třetím pilířem je nadstandardní akademické vzdělání.
ZŠ Navis je škola bilingvní a spolupracuje s několika zahraničními
školami (Dublin, Madrid, Varšava),
které jsou vedeny ve stejném duchu.
Zmínil se zde pojem tutoring,
mohl byste ho více vysvětlit?
Tutoring je nástroj, kterým realizu-

jeme individuální přístup k rodině
a dítěti. Každé rodině je přidělen
osobní tutor z pedagogického sboru, který je s dítětem v úzkém kontaktu. Každých 14 dní se s žákem
setkává a pomáhá mu hledat konkrétní kroky v rozvoji jeho osobnosti. Několikrát do roka se setkává také s rodiči. Je důležité, když
jsou děti ve škole i v rodině vedené
stejným směrem, a když se rodina
zajímá o to, co se děje ve škole,
a škola o to, co se děje v rodině.
Na které předměty kladete důraz?
V akademické oblasti je to především cizí jazyk. Část výuky probíhá
v angličtině. Dále máme ve všech
třídách hodinu Etické výchovy, kde
se dětem snažíme předávat základní morální vzorce chování. Je důležité, aby si vštěpovaly pojmy jako
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naučit skutečně mnohému a máme
přitom jistotu, že jde o věci osvědčené praxí.

Škola nabízí celou řadu mimoškolních aktivit, můžete nás
s některými seznámit?
Klademe velký důraz na celostní rozvoj osobnosti, proto se kromě kvalitní výuky zaměřujeme i na smysluplné trávení volného času. Po výuce
mají děti možnost navštěvovat různé
hudební kroužky, sportovní aktivity,
výtvarný kroužek, základy IT…

Co plánujete příští školní rok?
V září 2016 otevřeme druhý stupeň. Bude to zatím šestá třída
a postupně budeme přidávat další
ročníky. Budeme usilovat o zavedení různých úrovní zkoušky z anglického jazyka, tzv. Cambridge
Certificates. V delším časovém horizontu pak plánujeme stavbu nové
školní budovy na našem pozemku
ve Světicích u Prahy.

Jak spolupracujete se zahraničím?
Máme radost, že naše škola dokázala v zahraničí najít opravdu
obohacující partnerství pro náš
projekt. Přínosem jsou nejen nové
možnosti výjezdů, školení a sdílení
materiálů, ale i předávání praktických rad pro učitele i vedení školy.
Hlavní výhodou těchto partnerství
je to, že tyto školy mají za sebou
někdy i desítky let úspěšného fungování, takže se od nich můžeme

• ZŠ Navis je po domluvě možné
navštívit kdykoliv
• Den otevřených dveří se koná
pravidelně každý měsíc
• Zápis dětí do prvního ročníku
bude 25. ledna 2016, průběžně
přijímáme i do vyšších tříd
ZŠ NAVIS, DOBŘEJOVICE
Tel.: 775 029 593
e- mail: dobrejovice@skoly-navis.cz
www.zsnavis.cz

Byty v Mukařově – krásné
prostředí a nadstandardní kvalita!
Hledáte kvalitní bydlení pro sebe, své
děti, rodiče či jako dobrou investici?
Realitní kancelář reality Magic nabízí
prodej bytů v atraktivním projektu – Nové
byty Mukařov–jižní. Nový bytový dům se
nachází ve staré zástavbě, je obklopen
zelení a nabízí pouze osm prakticky
navržených bytových jednotek 2+kk
a 3+kk s předzahrádkou a zahradou, nebo
terasou a s parkovacím místem zdarma.
Moderní způsob výstavby a kvalitní materiály
zaručí pohodlné bydlení a nízké provozní náklady.
Konstrukci objektu tvoří Porotherm 30 PROFI
a okenní výplně jsou osazeny šestikomorovým
okenním profilovým systémem Aluplast s trojsklem, který se vyznačuje vyšší tepelnou izolací.
Objekt se svými parametry řadí do kategorie nízkoenergetických staveb a získal energetický štítek B+.

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

upřímnost, pracovitost, nebo třeba
zájem o druhé a učily se podle nich
jednat v každodenním životě.

„Významnou předností tohoto bytového
domu je architektonické zpracování dispozice
jednotlivých bytových jednotek a celkový vzhled
stavby, který citlivě navazuje na původní zástavbu. Výstavbu provádí firma, která realizovala
i předešlé úspěšné projekty v Srbíně,“ říká realitní makléřka Lenka Štěpánková. „Těší nás,
že je o kvalitní bydlení zájem a byty se úspěšně
prodávají, proto se svým rozhodnutím neotálejte! V současné době bylo vyhotoveno zateplení
fasády a pracuje se na vnitřních omítkách. Dokončení stavby je stanoveno na květen 2016,“
dodává paní Štěpánková.
Proč jsme si koupili byt v Mukařově?
S přítelem jsme již dlouho plánovali společné bydlení, ale vlastní dům je pro nás zatím cenově nedostupný a do paneláku se nám nechtělo. Přece
jenom jsme oba vyrůstali na vesnici a jsme zvyklí
být v kontaktu s přírodou – oba běháme a jezdíme na kole. Byt v Mukařově naprosto splnil naše
představy. Byt je pro nás cenově dostupný, velikostně akorát a les máme „za rohem“. Vybrali
jsme si byt s terasou, což nám vyhovuje, protože
nemáme čas starat se o zahradu.
Jana a Martin

Veškeré potřebné informace o projektu Nové
byty Mukařov-jižní na přehledném webu
www.bytymukarov.cz. Nebo můžete kdykoliv
zavolat. Rádi vám sdělíme a zajistíme možnosti nejvýhodnějšího financování

Váše realitní kancelář reality Magic,
makléř Lenka Štěpánková,
tel.: 739 486 560 nebo 800 888 780,
email: lenka.stepankova@realitymagic.cz
Adresa: reality Magic,
Černokostelecká 55/31, Říčany.
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Nová pobočka pojišťovny Generali
v Říčanech – jsme tu pro vás!

Centrum ROZUM - okno do světa
vědění pro malé děti i maturanty

V Říčanech na Masarykově náměstí vedle
budovy pošty byla otevřena nová pobočka pojišťovny Generali.
„Máme radost z otevření nové agentury, ve
které se budou naši klienti cítit příjemně a především za námi budou moci přijít s jakýmkoliv
požadavkem či problémem, se kterým museli
doposud až do Prahy,“ říká vedoucí kanceláře
Mgr. Izabella Halla. „A to je našim cílem - být
klientům k dispozici, osobně vše probrat, poradit a vysvětlit. Nejde nám o to rychle uzavřít

Od začátku září 2015 realizuje svou činnost Školské poradenské zařízení
Centrum ROZUM (Rozvoj Učení a Myšlení) v Kostelci nad Černými lesy.
■ Do naší soukromé školky dochází děti již od 2 let, které v menším kolektivu ztratily ostych, zvykly si a pobyt ve školce jim svědčí. V odpoledních
hodinách mohou děti najít uplatnění i v některém z našich kroužků.
■ Rádi u nás vítáme žáky ZŠ i SŠ. Pomůžeme odborně s přípravou do školní výuky, případně k blížícím se přijímacím zkouškám z českého jazyka i k maturitě.
■ Dětem a rodičům nabízíme služby soukromé pedagogicko-psychologické poradny. Novinkou je nabídka služeb logopedického asistenta.
■ Všem věkovým kategoriím nabízíme rozvoj myšlení, strategií řešení
úkolů a dovednosti učit se pomocí mezinárodně uznávané metody Instrumentálního obohacování prof. R. Feuersteina.
Nejkrásnější prožitky
v příjemné atmosféře
Vánoc, zdraví, štěstí
a pohody v novém
roce přejí všechny
děti a pracovníci Centra ROZUM. Těšíme
se na setkání s Vámi
i v příštím roce 2016.

smlouvu a pak být nedostupný. Všem svým klientů samozřejmě nabízíme i bezplatný servis
jejich již sjednaných smluv.“
„Konkurence je v dnešní době velká, ale my
se nechceme chovat jako dravci, kteří pouze
nalákají klienty na nejrůznější výhodné balíčky.
Každý klient je jedinečný, každý považuje za
důležitá jiná rizika. Proto se snažíme všem individuálním přáním v rámci možností vyjít vstříc,
zahrnout do pojištění jen to, co klient opravdu
potřebuje a pojistku ušít na míru. Jsme součástí
skupiny Generali, jednoho z největších světových pojistitelů, zakládáme si na dobré pověsti
a rodinné atmosféře. U nás je běžné, že za námi
klient přijde s taškou plnou papírů a žádá o kontrolu a radu,“ dodává s úsměvem paní Izabella.
Na co se pojišťovna Generali specializuje?
Nabízíme kompletní škálu pojištění – od pojištění majetku, osob, vozidel až po pojištění odpovědnosti a firem.
Poskytujete poradenství v případě, že klient
potřebuje složitější pojištění – například v oblasti nejrůznějších výrobních provozů?

Zájemci o pojištění firem, velkých průmyslových
celků, zemědělské techniky, přepravy nákladů,
velkých staveb či svých zaměstnanců potřebují
odlišný a individuální přístup, který s pomocí
centrály v naší pobočce určitě dostanou.

Pojištění odpovědnosti
Generali svou nabídkou pokrývá pojištění škod nebo jiných nemajetkových újem,
které můžete způsobit nechtěným zásahem
do majetku nebo zdraví či ohrožením života někoho dalšího. V takových případech
máte povinnost k náhradě škody nebo jiné
újmy, kterou způsobíte. Chránit se můžete
prostřednictvím některého z produktů pojištění odpovědnosti.
Kde nás najdete: Masarykovo nám. 64/29,
Říčany, mobil: 734 256 779,
email: izabella_halla@generali.cz,
www.generali.cz
Pobočka otevřena: Po 9 – 15 hod., ÚT 9 –
14.30 ST 14 - 17.30 hod. Na Facebooku nás
najdete na stránce Generali Pojišťovna Říčany.

Případné odpovědi na Vaše dotazy poskytujeme na telefonním čísle 777 902 542.

MŠ a ZŠ NEMO Vám přeje
krásné Vánoce.
Zápis do Základní školy NEMO se
koná 27. 1. 2016 a 10. 2. 2016
od 14 do 17 hod.
Těší se na Vás paní učitelka.

20.1. zveme rodiče na seminář o škole NEMO od 16:30 hod.
Základní škola NEMO v Říčanech, Nad Bahnivkou 140,
tel. na ředitelku: 777 727 334
e-mail: info@skolanemo.cz, www.skolanemo.cz

RESTAURACE a EXTRAVÍNO U LABUTĚ”RANCHERAS”v ŘÍČANECH
Restaurace U labutě „RANCHERAS“ prodělala kompletní
rekonstrukci, která navazovala na rekonstrukci a
modernizaci Kulturního Centra Říčany, jehož jsme součástí.

PF 2016

Prodej ekopaliv BIOMAC, EUROPALIVO, s. r. o.
Dálnice D1 Exit 15, Všechromy Hala 1
Tel.: 321 310 773, Mobil: 774 505 111
e-mail: prodejna.ricany@biomac.cz
14 | Zaprazi.eu

Propojení restaurace s Kulturním Centrem nám umožňuje
nabídnout širokou škálu služeb i pro větší počet osob jako je
například: pořádní svateb, školení, koncertů, rautu… a to
se zajištěním kompletního gastronomického servisu.

Pochutnat si můžete na pravých mexických specialitách a
pořádných burgrech s námi namletým hovězím masem ,
které si můžete i sestavit dle své fantazie a chutě. Hotovková
¨
kuchyně
celý týden!, v čase obědů nekuřácká.

Portfolio našich služeb doplňuje vinoteká „Extravíno destilát
shop“ která poskytuje pestrý sortiment kvalitních českých i
zahraničních vín doplněných o výběrové destiláty a bohaté
spektrum nejenom mexických delikates.

Ve Vinotéce EXTRAVÍNO U LABUTĚ pořádáme degustace
moravských, českých i zahraničních vín. Vína Moravských a
Českých vinařství z pravidla prezentuje přímo vinař nebo
technolog vinařství. U degustací zahraničních vín doprovodné
slovo poskytuje sommeliér či enolog.

OTEVÍRACÍ DOBA
Restaurace: Po - Ne 11:00 - 24:00
Vinotéka : Po - Pá 9:00 - 20:00 So 8:00 - 12:00

17.listopadu 214 - Říčany - 251 01, extravino@ulabute.com - tel.: 607 039 938, restaurace@ulabute.com - tel.: 323 608 604 - 607 039 939

Zaprazi.eu | 15
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Divadlo U22 Uhříněves
15. 12. 2015 v 19:30 hodin
KONCERT: VLASTA REDL
Vlasta Redl je moravský zpěvák, textař, skladatel a multiinstrumentalista (hraje
na kytaru, klávesy, piáno, mandolínu, tamburínu a další nástroje). Ve své tvorbě
dokázal osobitě skloubit rock, bigbít, folk a lidovou hudbu. Píše také scénickou
hudbu a produkuje, podílel se na téměř 60 albech. Žije na svém statku Tramtárie
v Kobeřicích u Brna na úpatí Ždánického lesa. Vstupné 300 Kč (balkon 270 Kč).

• opravy a servis

20. 12. 2015 v 18:00 hodin
KONCERT: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - JAN JAKUB RYBA
Česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je též autorem jejího textu. Příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.
Vystoupí smíšený sbor Akordum a hosté za doprovodu varhan. Vstupné 70 Kč.

Nově otevřená provozovna!
Gorkého 171/ 1, Říčany

i
Kurzy i v Kostelci n. Č. l. a Jesenic

Město Mnichovice
Vás srdečně zve na tradiční akci

Žáci a učitelé ZŠ Magic Hill

„Možná přijde i Mikuláš“
Těšíme se na Vás ve čtvrtek 3.12. 2015
Program:
16,30 - zahájení programu
sraz u ZŠ Mnichovice
soutěže pro děti
16,45 - zvonečkový a lampionový průvod směr Masarykovo
náměstí
zvonečky a lampiónky s sebou
17,00 – 17,45 přivítání na náměstí
soutěže pro děti, koledy
vystoupení školního pěveckého sboru
masky čertů, andělů a Mikulášů vítány

Jde nám o děti

zvou všechny obyvatele i návštěvníky
Říčan na dobročinný Vánoční jarmark,
který se bude konat v parku A. Švehly
dne 17. prosince 2015 od 14 do 17 hod.

Jedinečná Vánoční nabídka

(v případě nepříznivého počasí v KC Labuť).

Přijďte si nakoupit výrobky žáků - vánoční ozdoby,
dekorace, přání i drobné dárky, ochutnáte vánoční
cukroví a pomůžete dobré věci.
Magic Hill dlouhodobě podporuje Klub nemocných
cystickou fibrózou (www.cfklub.cz) a celý výtěžek
této akce je věnován rodinám s dětmi s touto
závažnou a dosud nevyléčitelnou nemocí.

Deluxe Wellness

balíček

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

Privátní pronájem Spa na 2 hodiny
s privátní saunou, vyhřívaným mramorovým stolem
a vířivou vanou, láhví sektu a mísou ovoce
2 x 30 minut relaxační masáž zad a šíje
4 x 3 hodinový vstup do saunového světa

17,45 - Mikuláš a nadílka
18,00 slavnostní rozsvícení stromu

Akční cena 4190 kč
ušetříte 1980 kč

Vystoupení Ladova národopisného souboru z Hrusic
Celým večerem bude provázet Rádio Blaník

Platnost voucheru je 6 měsíců.

Změna programu vyhrazena.

Město Mnichovice, okres Praha-východ,
vyhlašuje konkurz na obsazení funkce

ředitele/ředitelky
Mateřské školy Mnichovice

Informace
na recepci Spa
tel. 271 104 131

www.aquapalace.cz

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 2. 2016.
Jedná se o mateřskou školu se šesti třídami
a celkovou kapacitou 147 dětí.

Hledáme: milou, energickou osobu, splňující podmínky dané zákonem,
s odbornými znalostmi a dobrými nápady, nadšením pro práci s dětmi,
s přirozenými vůdčími schopnostmi k řízení týmu zaměstnanců, ochotnou
vést otevřenou a přátelskou školku (k dětem i rodičům).
Nabízíme: výbornou dopravní dostupnost (vlakové, autobusové spojení a blízkost dálnice D1), krásné prostředí, prima tým kolegů, milé děti
a rodiče, podporu zřizovatele. Písemné přihlášky s požadovanými doklady
doručte nejpozději do 13. 12. 2015 na podatelnu MěÚ v Mnichovicích nebo
prostřednictvím pošty na adresu města.
Další požadavky a podrobné informace na www.mnichovice.info,

tel. kontakt: 323 666 311.
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– 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
Zaprazi.eu | 17
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Naším cílem není vybírat vodné a stočné
a infrastrukturu nechat chátrat

Projekt „Bydlení V Alejích
Říčany“ nabízí poslední
volné byty na prodej

Říčanská firma CZ KALOS na základě dlouholetých
zkušeností nabízí správu a údržbu menších a středních
obecních ČOV a kanalizačního řadu. Tato služba je
určena především pro firmy a obce, které nemají
zkušenosti a technické prostředky na správu a údržbu
své vodohospodářské struktury.
Nejste si jisti, zda je tato služba
pro vaši obec vhodná a zda se vám
vyplatí? Nejste spokojeni s dosavadním provozovatelem vaší
obecní kanalizace? Neváhejte
a zavolejte – rádi vám zpracujeme
nabídku „na míru“ podle vašich
potřeb. S námi budete mít jistotu, že veškeré postupy i technologie jsou v souladu se zákonnými
předpisy a navíc, že provoz vodohospodářské infrastruktury ve
vaší obci nebude ztrátový. Naším
cílem není vybírat vodné a stočné
a infrastrukturu nechat chátrat.
Pomáháme obcím dlouhodobě
rozvíjet vodohospodářskou strukturu a nevyčerpáváme obecní
rozpočet. Důvěřujte místní firmě!
Můžeme vám nabídnout velkou
flexibilitu a férové ceny.

■ Postaráme se kompletně o bez-

Zbývá 7 bytů a 4 ateliery ve velikosti 2+kk až
6+kk. Každý z bytů má balkon, terasu nebo
dokonce obojí. Prostor mezi domy je koncipován jako průchozí odpočinková zóna s dvěma
dětskými hřišti, parkem a lavičkami.

■ Zajistíme řádnou likvidaci odpadních vod, včetně odběru a kontroly vzorků.
■ Provádíme pravidelný servis
a údržbu na všech zařízeních –
díky tomu nedochází k poruchovosti a ztrátám.
■ Zpracujeme vám kalkulaci vodného a stočného ve vaší obci, včetně
zajištění fondu obnovy infrastruktury vodohospodářského majetku.
■ Postaráme se o veškerou legislativu, včetně odesílání zpráv na
Středočeský kraj, ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí.
Jsme oprávněni provozovat
obecní ČOV (dle § 12a, odts. 2,
vyhl. č. 515/2006 Sb.) vyhl. č.
428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu (zákon o VaK).

problémový provoz ČOV a kanalizační sítě. V případě poruchy zajistíme okamžitý servis.
■ Zajistíme provoz úpravny vody.

Společnost CZ KALOS nabízí dále tyto služby:
Odvoz odpadních vod
Nabízíme odvoz a likvidaci odpadních vod (odvoz fekalií).
Zajišťujeme likvidaci vodárenských kalů a odpadů z obecních ČOV.
Provádíme odvoz i odvodněného kalu z komunálních ČOV.
Po dohodě provádíme likvidaci odvodněného i neodvodněného kalu.
Revize domovních ČOV podle §59 vodního zákona.
Pravidelné kontroly domovní ČOV jsou velice důležité, a to zejména
z důvodu, aby nedocházelo ke znečišťování podzemních a povrchových vod. Proto byla zavedena norma, podle které musí být domácí
ČOV pravidelně kontrolovány odborně způsobilou osobou. Revize
často pomůže majitelům s pochopením funkce domovní ČOV. Během
revize s vámi prokonzultujeme problémy, se kterými jste se během provozu vaší ČOV setkali. Poradíme, jak se o čističku starat a upozorníme
na časté problémy, které se při provozu můžou vyskytnout.

Kontakt: CZ KALOS – Ing. Stanislav Lupoměský, Říčany,
tel.: 776 795 294, www.czkalos.cz.

Více informací najde na www.ricanybydleni.cz,
nebo na telefonním čísle: 724 944 449.

PROFI AUTO CZ

Váš dealer užitkových
vozidel.

Přejeme krásné svátky a zdravé, spokojené děti
I v novém roce 2016 pro vás Svět dětí na
dlani bude připravovat zajímavé programy.
Hlavní aktivitou je u nás samozřejmě
plavání, a to již pro děti od narození.
Plaveme s nimi ve
speciální vaně, která je
vždy připravena pouze
pro jednoho plaváčka
v doprovodu rodiče.
Od šesti měsíců u nás
děti plavou v malých
skupinkách v bazénu,
který je určen pouze pro plavání dětí, a proto
také splňuje přísné hygienické normy. Máte-li
dvě a více dětí, během dopoledních kurzů vám
na neplavající sourozence rádi dohlédneme
v naší dětské herně, kde si po čas, kdy vy budete
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plavat, mohou pohrát v bezpečném prostředí.
■ Aquaerobik každý čtvrtek od 12.30 h – dohlédneme vám na děti, vhodné i pro seniory!
■ Výtvarné tvoření s cvičením pro nejmenší děti
každý čtvrtek od 10.15 h.
■ Cvičení pro větší děti každé úterý od 10.15 h.
■ Nabízíme možnost plavání pro školky
pro menší skupinky – zajištěn individuální
přístup.
■ Pronajměte si bazén pouze pro sebe
O víkendech a svátcích nabízíme náš bazén
k pronájmu pro rodinné plavání. Cena pronájmu je 400 Kč za hodinu.
■ Nabízíme dárkové poukazy na veškeré
aktivity a služby Světa dětí na dlani!

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

WWW.FIATRICANY.CZ

Tel.: 602 242 726
Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
Zaprazi.eu | 19
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Nedávejte si předsevzetí do nového
roku a své finanční záležitosti si

dejte do pořádku HNED!

Máte špatnou zkušenost s finančními poradci? Nerozumíte jim
a máte pocit, že mluví nějakou „cizí“
řečí. Nebo máte podezření, že jste uzavřeli smlouvy, které nejsou úplně
v pořádku?
Pokud vás trápí tyto a další otázky, ozvěte se kdykoliv! Rád za vámi přijedu a vše dáme do pořádku!
■ Je pro mě sjednaný úrok opravdu ten nejvýhodnější?
■ Jak se vyhnu skrytým poplatkům a doplňkovým produktům, které se
většinou skrývají za „výhodnou sazbou“?
■ Nemáte čas vše hlídat a zjišťovat?
■ Chcete pouze nadefinovat svoje požadavky
a využít mých znalostí metodik jednotlivých bank
a pojišťoven?

Info pro vás

Vsaďte na profesionály
Kominictví Pechlát nabízí kompletní služby v oblasti komínových
systémů a veškeré kominické činnosti s tím související. Provádíme
vložkování komínů, frézování
komínů, servis a revize komínů.
Kominictví Pechlát Říčany
děkuje za důvěru a za ocenění
naší profesionální práce.
I v roce 2016 budeme připraveni
ochotně vyřešit jakýkoliv
problém a pomoci vám!

Rád vše říkám jasně, srozumitelně a podle
„selského rozumu“.
Abyste se o tom přesvědčili,
stačí mě kontaktovat:

Objednat našeho pracovníka 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
zaregistrována a vy dostanete přesnou informaci, v jaký den a v kolik
hodin k vám kominík přijde. Díky
kontrole a vyčištění komína se
zvýší bezpečnost provozu kotlů,
krbů i kamen. Neriskujte své zdraví
a škody na majetku.
Kominictví Pechlát, s. r. o.
Široká 214, Říčany
tel.: 323 603 444
e-mail: info@pechlat.cz,
www.pechlat.cz
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 komína kompletně zrealizuje.

Tomáš Čermín - osobní finanční poradce společnosti Fincentrum
tel.: 776 557 557, email: tomas.cermin@fincentrum.com.

Advent U Boudů v Kolovratech
Advent U Boudů začal vánočním jarmarkem
pořádaným městskou částí. V klubu U Boudů proběhla velká část vánočního programu.
Návštěvníci se mohli pokochat vystavenými
exponáty ze soutěže o nejlepší perníkovou chaloupku, nebo si poslechnout řadu zajímavých
vystoupení. Jarmark U Boudů byl završen Chanukovým večerem, na kterém zazněla klasická
židovská hudba.
U Boudů se koná v průběhu adventu mnoho zajímavých akcí, koneckonců jako každý
měsíc. Pravidelně každé první úterý v měsíci probíhá cestovatelský večer. V prosinci na
tomto večeru exkluzivně přivítáme českého
cestovatele Jakuba Moravce, kterého znáte
z médií z letošního jara, kdy ho na Špicberkách pokousal lední medvěd. Pokračujeme
Mikulášskou besídkou ve spolupráci s míst-

Restaurace U Boudů, Mírová 21/66, Kolovraty,
tel.: 776 150 060, 222 364 216, e-mail: info@uboudu.cz,
www.uboudu.c, www.klububoudu.cz.

SPLNĚNÝ SEN (ZE) SALÓNU KRÁSY LEVANDULE
Jít za tím co vás baví a nebát se udělat
velká rozhodnutí, která vám změní život.
Tak to je stručný návod na splnění snu
podle Anny Wimmerové, vystudované
ekonomky a majitelky Salónu krásy
Levandule v Nupakách u Říčan.
„Ano, určitě je to často i o štěstí a riskování,
a možná proto nemá každý odvahu se do toho
pustit, zvlášť pokud už má třeba rodinu,“ uvažuje paní Anna. „Já jsem dlouho brala kosmetiku,
líčení a práci vizážistky jen jako své hobby, ale
pak jsem se rozhodla pro změnu a začala plánovat.“ A tak vznikl salón krásy.
Cesta k němu však nebyla jednoduchá. Nejprve
na paní Annu čekalo stěhování z Prahy do rodinného domku, pak vyřešení prostor k podnikání. Své-

TUkas a.s

ním rodinným centrem a školním vánočním
jarmarkem. V polovině adventu pořádáme
ještě Předvánoční ples, abychom se všichni mohli na chvíli zastavit a předvánoční
atmosféru si užít při společném posezení.
Patnáctého prosince přivítáme bývalou členku Spirituál Kvintetu Irenu Budweiserovou
s její současnou skupinou Blue Soul. Poslední předvánoční akcí je pravidelné Kolovratské jazzování. Každý měsíc jej pořádáme
poslední čtvrtek v měsíci, ale v prosinci výjimečně už 17. 12.
V prvním čtvrtletí nastávajícího roku pro vás
připravujeme koncerty například Holoubek
trio se Z. Tichotovou, Plavci nebo koncert Sester Havelkových. Pro přesné termíny i dalších
akcí pořádaných u nás sledujte www.klububoudu.cz.

pomocí a s podporou manžela se zrodil na zahradě
malý útulný domek, který salónu poskytl potřebné
zázemí. Pak začalo hledání těch správných spolupracovnic pro zvolené služby a také narození dcery. Dnes Salón krásy Levandule nabízí kosmetické
ošetření, prodlužování řas, pedikúru a manikúru,
masáže a svěřit se můžete i do péče vizážistky a kadeřnice. Nechybí ani doplňkový prodej v podobě
ručně vyráběných módních šperků, originálních
kabelek či přísad do koupele a mýdel.
A proč levandule? Možná pro její vůni a barvu.
Kromě toho, kombinace bílé a levandulové barvy
působí čistě, svěže, příjemně a inspirovala zařízení salónu v jednoduchém Provence stylu. „Určitě
jsem udělala dobře, že jsem se vydala touto cestou,“
doplňuje své vyprávění o zrodu salonu paní Anna.

„Dnes mám hodně spokojených klientek (a také
klientů), další nás teprve objevují… A každému se
u nás snažíme splnit ten jeho současný sen.“

Salón krásy Levandule
Spojovací 419, Nupaky u Říčan
Tel.: 730 660 333, e-mail: info@salonlevandule.cz
Otevírací doba
PO - SO - dle objednávek
Snažíme se co nejvíce přizpůsobit potřebám zákazníků

www.salonlevandule.cz
Naše aktuality najdete také na FB!

RADOST
NADĚLTE

.

Nový Touran s bezpečnostní technologií Front Assist.
Rodina je pěkná jízda. Užijte si ji.
Občas je důležité udržet si odstup. Proto nový Touran nabízí řadu chytrých technologií včetně bezpečnostního systému
Front Assist, který automaticky hlídá prostor před Vámi, parkovacího asistenta nebo technologie Car-Net Cam-Connect.
Nový Touran je již v prodeji, přijďte si ho vyzkoušet ke svému nejbližšímu autorizovanému prodejci.
Více na www.volkswagen.cz.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touran: 4,4–5,8 l/100 km, 115–135 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen TUkas a.s.
Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10, tel.: 272 072 219, 272 072 252, fax: 272 703 631, www.tukas.cz, e-mail: volkswagen@tukas.cz

e-shop

www.aquapalace.cz
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Zacvičte si pilates
v pohodlí domova!
Máte ráda soukromí a nerada cvičíte v přeplněné tělocvičně
nebo posilovně? Nemůžete chodit cvičit, protože nemáte hlídání
pro děti? Tak cvičte doma pod vedením profesionální trenérky.
Jsem trenérkou s akreditací
MŠMT a americkou certifikací Balanced Body University. Přizpůsobím se vašim časovým možnostem
a dojedu až k vám domů. Nebo se
přidejte k malým profesionálně
vedeným skupinkám, které nabízím v blízkém okolí (podrobnosti
na webu pilates.c-r-m.cz). Z mého
pohledu je důležité, abych měla co
největší kontrolu toho, jak klient
cvičí, z jakých částí těla je pohyb

Třídění zeminy
na vaší zahradě
nakladačem
s třídící lopatou
rychle kvalitně

777 322 135

LEGO v Říčanech nyní
otevřeno každou
adventní neděli

veden, které svaly se zapojují, ať již
posilováním či protahováním. Jenom tak se mohou minimalizovat
rizika, která jsou spojená s každou
pohybovou aktivitou.

Specializovaná prodejna LEGA v obchodní
zóně ATRIUM u Tesca v Říčanech zve všechny na předvánoční nákupy. Otevřeno pro vás
bude všechny adventní neděle (9.00-12.30
a 13.00-17.00 hod.)

Užijte si zdravé a vysoce efektivní
cvičení, které může být zaměřeno na:
■ zmírnění bolestí pohybového
ústrojí,
■ přirozené formování postavy,
■ radost ze zdravého pohybu.

Od 10. prosince také můžete využít SLEVY na vybrané položky ve výši
10 až 20 %!

Neváhejte mě kontaktovat: Ing. Martina Bosáková
mbosakova@yahoo.com, tel.: 608 654 543, www.pilates.c-r-m.cz

Všem zákazníkům děkujeme za
přízeň a přejeme krásného Ježíška a šťastný nový rok. Doufáme, že LEGO od nás vašim
dětem udělá velkou radost!

Kontakt: Černokostelecká 2555, Říčany, tel.: 602 312 854,
e-mail: specialkalega@gmail.com, www.specialkalega.cz
Otevírací doba je: pondělí až pátek 10.00-12.30, 13.00-19.00 hod.
a v sobotu a neděli 9.00-12.30, 13.00-17.00 hod.

Navštivte zcela nové sídlo

Journeyman CZ s.r.o.

- největšího dodavatele profesionálních pracovních čtyřkolek do ČR a SR!
Firma Journeyman CZ po mnoha letech změnila své původní sídlo
ve Strančicích a nově najdete největšího dodavatele čytřkolek ve zcela
novém moderním komplexu na adrese Všechromy 98! V novém
komplexu budov naleznete i vybavený showroom, kde naleznete
samozřejmě všechny modelové řady špičkových pracovních 4x4

čtyřkolek, a nově také obrovské množství profesionálního příslušenství renomovaných amerických značek Kolpin či Cycle Country,
dále pak kanadský Camoplast nebo estonský Iron Baltic. V neposlední řadě pak také kvalitní přísušenství českých dodavatelů!
Těšíme se na Vás na nové adrese Všechromy 98!

Journeyman CZ s.r.o. - Váš dodavatel špičkových pracovních čtyřkolek pro všechny a pro všechno!
JourneyMan CZ s.r.o., Všechromy 98, 251 64 - Všechromy
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NABÍDKA PRÁCE

MOBILNÍ ÚKLIDOVÝ
PRACOVNÍK/CE S PRAXÍ NA HPP

CERNOKOSTELECKÁ 268, 251 01 RÍCANY

PLAT 16 000 Kč + PRÉMIE
NÁSTUP – IHNED

Tel.: 323 601 186

region: čestlice, říčany, jažlovice, modletice

www.auto-pilar.cz

Kontakt: 603 432 396 www.hgs.cz
e-mail: tyrala@hgs.cz

Opravíme
nejen Renault...

Váš specializovaný servis značek VW, Audi, Škoda, Seat, BMW, Ford.
Auto-Pilař s.r.o.
Černokostelecká 268, Říčany, tel. 323 601 186
www.auto-pilar.cz
info@auto-pilar.cz, prodej@auto-pilar.cz

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

uhelné sklady strančice
přejí všem svým zákazníkům
hezké vánoce a hodně štěstí
a úspěchů do nového roku
24 | Zaprazi.eu
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Školní jídelna
v Říčanech
přijme vyučenou

kuchařku/
kuchaře

Nástup
2
možný ihned
00 m zahrada

219 639

Inzerce

Inzerce

info:

v.com
777 634 980

Nemocnice Říčany a.s.

Stavební
rodinná firma

přijme
fyzioterapeuta
na lůžkové rehabilitační
oddělení na plný úvazek.
Nástup možný ihned.
Kontakt:
alexandra.bubenikova@
nemocnice-ricany.cz,

tel:. 323 627 536

Interiéry Říčany

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

Šípková 279, 251 62 Mukařov

TRVALE
SNÍŽENÉ
CENY

www.mefo.cz
tel.: 736 452 405

PROFI AUTO CZ

NOVÁ

ŠKODA FAbiA tsi

již od 5 999 Kč měsíčně.

hledáme prodejce vozů iveco,
řidičský průkaz skupiny c
automechanika, autoelektrikáře,
řidiče s průkazem skupiny C a E

• kuchyně a nábytek na míru od předních českých výrobců
• Koryna, JN Interier, Nábytek Mikulík
• vyrábíme z lamina, masivu, dýhy, laku a MDF
• montáže vč. zapojení spotřebičů a dřezu
• možnost přípravy elektro- a vodoinstalace
• 3d návrhy a změření ZDARMA

Ing. Jiří Poběrežský
tel.: 604 298 537
e-mail: poberezsky@profiautocz.cz
Kolovratská 1367, Říčany

VÁNOČNÍ AKCE: montáž a doprava v ceně zakázky
uzavřené do konce roku 2015

Kontakt: Černokostelecká 113/51, Říčany, tel.: 605 065 262
e-mail: interieryricany@seznam.cz.

obně na adrese Strančice Hrdinů 381
rodej 602 330 603, ServIS 604 223 325

Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.
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.
skodabezstarosti.cz
Platné znění podmínek naleznete na skodabezstarosti.cz.

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

Untitled-70 1

www.ucetnictvi-jaworkova.cz

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ • DAŇOVÁ EVIDENCE
• DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Mobil: 773 615186
email: info@ucetnictvi-jaworkova.cz

T. S. T. ŠUSTR
TESAŘSTVÍ
SRUBY

6.10.2015 14:21:05

TRUHLÁŘSTVÍ- stavby srubových domů
- dřevostaveb
- schodiště interiérů
tel.: 605746933
t-s-t-sustr.webnode.cz

Vyžlovka 314, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Čenda úklid

- masáže
- léčebné terapie

– 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

čalounictví

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

Josef Vávra

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.

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

www.calounik-vavra.cz

26 | Zaprazi.eu

ŠKODA Bez starostí

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ÚČETNICTVÍ & DANĚ

rní slevy

družstvo pronajme byt
hovicích, Husova 810,
o výměře 72,7 m2.
6. 2015, cena dle dohody.
prahavychod@seznam.cz
el.: 739 427 978

NelAmte si hlAVu
s AKONtAcí.

ZapraZi.eu | 27

MŠ Dráček v Babicích
přijme
aprobovanou učitelku

Platební podmínky dle zákona
a tabulek. Nástup od 1/2016.
Životopis prosím zašlete
na e-mail:

reditelka@msbabice.cz
Dodávková autodoprava
web:akmtrans.cz
tel: +420 702 025 594

SLEVA -10 %
na vánoční
dárkové
poukazy

Zdravotní
Sportovní
Kineziotaping
Magnetoterapie
Dornova metoda atd.

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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

420 Kč + DPH
za m³

+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva

KONTAKT:

777 322 135

Elektro
instalace
revize

montáže, opravy
rekonstrukce
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477
www.elektro.tk.sweb.cz

Pelety ⌀ 6 mm

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.
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Vybavení koupelen + vzorkovna Voda – topení -kanalizace

Nová koupelna = lepší bydlení
Rychlé dodávky – výrazné slevy!
Zvláštní výhody pro stavební firmy a řemeslníky

PRONTO Říčany, s.r.o.
dodává topenářský a instalatérský materiál
na hrubou stavbu i na konečnou kompletaci
Černokostelecká 152/62, tel.: 323602235 Po – Pá 7:30 – 17:00 So 8:30 – 12:00
Vše pro vás - pro zákazníky
www.pronto-ricany.cz

K
O
L
O
R
A
V
A
K

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

Prodej
palivového dřeva
Martin Filip, Říčany u Prahy
tel.: 602 388 435

www.drevoricany.cz

kvalitní dřevo
do Vašeho krbu

KEL
NA S
VÝMĚ RMA
U
ZDA
Í VOZ
JČEN
Ů
P
A
MA
AZ
ZDAR

VŠEM našim KLIENTŮM PŘEJEME KLIDNÉ VÁNOCE
A V NOVÉM ROCE 2016 ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A POHODU.

Zemní práce

autodoprava, kontejnery
Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,
zemina tříděná, zahradní substráty

kamenictvijordan@seznam.cz

737 651 630

www.zemniprace-bartoska.ic.cz
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NABÍDKA PRÁCE
PŘIJMEME

INSTAL
KLUB
INSTAL
KLUB

Vančura
Vančura SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Společnost Vision Praha s.r.o., která
vyvíjí a implementuje vlastní úspěšný
informační systém, hledá pro pražskou
pobočku se sídlem ve Všechromech:

VODOINSTALACE
TOPENÍ
VODOINSTALACE,
TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
VODOINSTALACE, TOPENÍ
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603 525 617
TEPELNÁ
ČERPADLA
ČERPACÍ
TECHNIKA
Tel.: 603
525many74@seznam.cz
617
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
TEPELNÁ ČERPADLA
Email:vancura.m@quick.cz
ČIŠTĚNÍ
STUDNÍZAHRAD
www.instalklub.praha-cz.com AUTOMATICKÉ
ZÁVLAHY
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
www.instalklub.praha-cz.com

ÚKLIDOVÉ PRACOVNÍKY/CE
s vlastním autem

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

• Náplní práce je komunikace se stávajícími zákazníky,
vyhledávání nových obchodních příležitostí
a komunikace s novými zákazníky.

NÁSTUP – IHNED PLAT 16 000 Kč

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

pracoviště: říčany, čestlice, jažlovice
Kontakt: 725 265 140 www.hgs.cz
e-mail: vinc@hgs.cz
Střední škola řemesel Kunice,
okres Praha-východ
přijme od 4. 1. 2016

Hledám profesionálního
KOŽEŠNÍKA za účelem úpravy
kožichu. Tel.: 606 470 756

Kontakt:
ssrkunice@ssrkunice.cz
tel.: 323 665 483

Hledám HOSPODYNI.
Pečlivou, mobilní, bez
závazků. Může být i vitální
důchodkyně. Tel.: 606 470 756

kvalifikovaného učitele odb.
předmětů a odb. výcviku pro obor
vzdělání Prodavačské práce.

• 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.

opravy chladniček,
mrazniček – ab servis
Jaroslav Kubíček, tel. 603 464 367
Pod Jiřím 205, Mirošovice

• 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.

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

Svůj profesní životopis zašlete na adresu
izemanova@vision.cz

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

Prodej dřevní
štěpky, likvidace
stavebního
odpadního dřeva

777 322 134

MDurek@seznam.cz

Kombinovaná spotřeba 4,1–6,4 l/100 km, emise CO2 109–147 g/km. Akce zapůjčení vozu platí od 23. 3. do 30. 6. 2015. Na všechny vozy se vztahuje
2letá zákonná záruka a navíc 3 roky rozšířené záruky s limitem do 100 000 km. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.
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Fiat s

5

let
záruka

500X je tu!
Větší, Výkonnější,
ideální pro rodinu

Větší, Výkonnější a Vždy připraVený do akce! nyní Za ÚžaSnoU cenU 347 900 kČ.
tak proStorný, že Se S ním SVeZe celá rodina.
VyZkoUšejte U aUtoriZoVaných prodejců Fiat na celý týden Zdarma.

Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Autocentrum
s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 İRoškota-Janoušek
tel. 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz

500x.fiat500.com

Křenice 101 | 250 84 İ tel. 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz

30 | Zaprazi.eu

LBFI_150218_500X_Print_Dealer_B_CZ_297x210.indd 1

Zaprazi.eu | 31

02.03.15 15:10

Darováním krevní plasmy můžete poskytnout

nenahraditelnou pomoc
... a získat až

900

adu
r
h
á
n
o
k
a
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ě
n
Kč měsíč
ů
Vašich náklad

Děkujeme všem našim letošním
8 592 dárcům a těšíme se na shledání
v novém roce 2016!
Tým DCCM a DCCH

M
Dárcovské centrum Chodov

Vašich 45 minut
může někomu jinému
prodloužit život o roky

Dárcovské centrum Černý Most

www.dccm.cz

Obchodní centrum Černý Most - galerie
Telefon: 2 33 33 66 66 | dccm@dccm.cz

Dárcovské centrum Chodov

www.dcch.cz

Obchodní centrum Chodov - střecha
Telefon: 27 207 55 55 | dcch@dcch.cz

