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Zprávy z obcí (str. 7)
Bohemia Balet - soubor Taneční 
konzervatoře hl. m. Prahy vystoupí 
v SKC Ondřejov 28. ledna!

uhříněves připravila 
bohatý adventní program
Info pro vás (str. 22)

V Nupakách 
u Říčan se 
podařilo 
splnění malého 
snu... rodinný 
minipivovar 
GWERN vstupuje 
do dalšího roku 
svého provozu.

Info pro vás (str. 31)
Nechte se rozmazlovat 
v kosmetickém salonu Vitalbody, 
který najdete v resortu Park 
Holiday v Praze-Benicích. 
Vyberte si z úžasných masáží, 
kosmetických a relaxačních 
ošetření, či výživového 
poradenství. Jen pro vás salon 
Vitalbody připravil 20% slevu na 
thajské masáže, nebo základní 
kosmetickou péči.
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Tiráž

Úvodník

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

Lenner Motors s.r.o.
Černokostelecká 2096/16, 251 01 Říčany
www.lennermotors.cz

A teď tu vládnu já!

Hyundai Tucson

Český kombík, po kterém řidiči touží.

Hyundai i30 kombi

 

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km  
Hyundai i30 kombi - kombinovaná spotřeba: 3,9-6,8 l/100 km, emise CO2: 102-158 g/km  
Fotografie je pouze ilustrativní.

vánoce v uhříněvsi

4. 12. neděle - Petra Janů - Ad-
ventní koncert
19:00 Divadlo U22
 
5. 12. pondělí - Mikuláš a předvá-
noční program pro děti 
Nové náměstí
17:00 Předvánoční pásmo pro děti 
s kapelou MYŠ a MAŠ.
18:00 Mikulášská nadílka – dárky 
pro každé dítko.
19:00 písně z muzikálů Kapka 
medu pro Verunku, Alenka v kraji 
zázraků a Sněhová královna.

10. 12. sobota - Bohuš Matuš 
a další hvězdy
Nové náměstí
15:00 Bohuš Matuš – zpěvák, 
v současnosti v muzikálu Fantom 
Opery, účinkoval ve více než deseti 
muzikálech, bronzový Český slavík 
se šesti sólovými alby.

17. 12. sobota - Zbyněk Drda 
a další hvězdy
Nové náměstí
15:00 Petra Rézová – zazpívá osvěd-
čené hity a zahraje i na saxofon.

16:00 Edita Randová – operní pěv-
kyně, mezzosopranistka, oceněna 
za mimořádný přínos v oblasti 
hudby Evropskou cenou Gustava 
Mahlera.
16:45 Zbyněk Drda – vítěz třetí 
řady show Česko hledá Superstar.
 
18. 12. - 4. neděle adventní - Ob-
razy Štědrého dne, živý betlém 
a Pražská zvonohra
Novém nám.
17:00 České Vánoce - obrazy Štěd-
rého dne v podání DS Ucho zakon-
čené živým betlémem a rozdává-
ním betlémského světla - lucerny 
s sebou!
18:00 Koncert „Pražské zvono-
hry“ – 57 zvonů od zvonaře Petra 
Rudolfa Manouška se rozezní pří-
mo na Novém nám. z klaviatury 
Radka Rejška a koncert sboru 
Akordum
 
21. 12. středa - Richard Pachman 
a Dita Hořínková - Charitativní 
adventní koncert
18:00 Divadlo U22

26. 12. Česká mše vánoční J. J. 
Ryby v podání Státní opery Pra-
ha, kostel Všech svatých v Uhří-
něvsi od 16 hod.

Městská část praha 22 připravila jako každým rokem pro 
své občany bohatý kulturní prosincový program, do kterého 
se zapojily nejrůznější místní spolky, školy i školky. 

Milí čtenáři!
Právě máte před sebou poslední 
Zápraží roku 2016. Děkujeme 
vám všem za přízeň, spolupráci 
a podporu, bez které bychom 
mohli jen těžko existovat. 
Doufáme, že vám Zápraží bylo 
ku prospěchu, a že jste se na nás 
každý měsíc těšili.
Užijte si slavnostní adventní čas 
a nezapomeňte, že se příští rok 
v únoru zase sejdeme.

Kolektiv Zápraží
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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

krásné adventní dny

Cílem tohoto symbolického aktu 
je upozornit na pětadvacetiletou 
existenci projektu Tyfloservis, jehož 
posláním je podpora samostatného 
a nezávislého života nevidomých. 
Akci přišla podpořit hraběnka Ma-
thilda Nostitzová, která se dlouho-
době angažuje v pomoci zrakově 
postiženým. Založila Nadační fond 
Mathilda, který vyhledává a podpo-
ruje smysluplné projekty zaměřené 
na pomoc nevidomým a těžce sla-
bozrakým lidem. Jedním z nich je 
právě projekt Tyfloservis.

„Práce Tyfloservisu si nesmírně 
vážím a uvědomuji si její potřeb-
nost. V Čechách není jiná instituce, 
která by lidem po ztrátě zraku po-
mohla vrátit se zpět do normálního 
života,“ říká Mathilda Nostitzová.

„Je to tak! Ztráta nebo vážné 
oslabení zraku převrátí člověku 
život vzhůru nohama,“ říká ne-
vidomá Blanka Stará, která pra-
cuje v Nadačním fondu Mathilda 
a která celou akci s uspořádáním 
rekordu vymyslela. „Je ztíženo 
zvládání jinak běžných každoden-
ních úkonů, ohroženo zaměstná-
ní, mnohým zálibám a koníčkům 
se lze jen těžko věnovat. Vztahy 
v rodině, k přátelům a ostatním 
lidem jsou vystaveny obrovským 
nárokům. V takové chvíli je nutná 
pomoc, kterou nabízí právě Tyflo-
servis, o.p.s. Tento projekt mohou 
využít lidé ve věku patnácti a více 
let. Tyfloservis jim poskytne nejen 
všechny potřebné informace, ale 
také pomůže s nácvikem doved-

ností, které pomohou zvýšit sa-
mostatnost v každodenních oby-
čejných činnostech. Je potřeba se 
naučit „vychytávky“, jak zvládnout 
péči o sebe a domácnost. Neumíte 
si představit, jak je náročné se je-
nom dobře učesat, najít správnou 
ponožku nebo uvařit. Díky Tyflo-
servisu se nevidomí naučí Braillo-
vo písmo, práci s počítačem. V ne-
poslední řadě se učí používat hůl 
a bezpečně se pohybovat venku. 
I když úplně bezpečné to pro nás 
nebude nikdy. A právě proto máme 
tak rádi potápění. Já osobně si uží-
vám ten nádherný pocit svobody, 
beztíže a především se nemusím 
obávat, že spadnu do výmolu na 
chodníku nebo do něčeho narazím. 
Potápění je pro nás nádherný relax 
a uvolnění.“ 

Blanko, co Nadační fond Ma-
thilda ještě zvládá pro nevidomé 
dělat?
Je toho skutečně mnoho. Kromě 
shánění peněz pro Tyfloservis a dal-
ší smysluplné projekty, podporuje-
me mladé nevidomé umělce, zajiš-
ťujeme pro naše klienty IT podporu 
a pořádáme speciální počítačové 
kurzy. Vydáváme zvukový časopis 
a pečujeme o databázi elektronic-
kých knih. Pořádáme setkání a spo-
lečenské akce pro zrakově postiže-
né, což je velice důležité, protože 
není nic horšího, než když se člověk 
cítí izolován, osamocen. Naším 
hlavním cílem je však výchova a vý-
cvik vodicích psů. 

Co pro nevidomé lidi znamená 
vodicí pes?
To se nedá ani popsat. Sama mám 
vodicího psa Karmelku a nedove-
du si bez ní život představit. Vido-
mý člověk netuší, co pro nevidomé 
znamenají reklamní stojany na uli-
ci, špatně parkující auto, nečekaný 
výkop. Karmelka se mnou veškeré 
nástrahy obchází a umí najít i me-
zeru mezi auty, abych mohla projít. 
Zvládne mě ohlídat i před vysoký-
mi překážkami, jako jsou větve, 
snížené vchody, kde bych se mohla 
uhodit. Na povel najde přechod, 
označí mi schody nahoru i dolů 
a ukáže dveře. Jinak bych musela 
šmátrat po zdech, než bych našla 
kliku. Dokonce mi zvedne rukavi-
ci, když ji omylem ztratím. Pejsek 
se stává právoplatným členem ro-
diny a parťákem, který nezradí.

Vodicí pes je pro nevidomé k ne-
zaplacení…
To platí doslova. Výchova a výcvik 
vodícího psa je velice finančně i ča-
sově náročná záležitost a celkové 
náklady se pohybují kolem 260 000 
Kč. Důležitý je již výběr štěněte. 
Nároky na výcvik vodicích psů jsou 
tak velké, že jen málo chovů splňu-
je naše náročné požadavky. Proto 
jsme začali s budováním vlastní-
ho chovu. Aby byl pes na svou roli 
průvodce dobře připraven, musí 
mít na výuku všech dovedností 
dostatek času. Doba výcviku se 
pohybuje od šesti do devíti měsíců 

tak, aby byl pes při předání ve věku 
minimálně 18 měsíců a maximálně 
36 měsíců. Výcvik vodicích psů má 
od roku 2012 jasně daná pravidla 
zákonem, podle kterého musí zvlá-
dat 34 dovedností. Ukončení vý-
cviku probíhá závěrečným testem, 
u kterého je přítomen zkušený po-
suzovatel a soudní znalec.

Kdo platí náklady na výcvik psa?
Na vycvičeného vodicího psa může 
dostat nevidomý klient příspěvek 
od úřadu práce, většinou však 
pouze ve výši 90 % celkové ceny. 
Zbytek si musí doplatit klient. To je 
právě další forma pomoci Nadač-
ního fondu Mathilda, že sháníme 
sponzory, kteří pomohou klientům 
s doplatky.

Je vodicí role pro pejska zába-
vou?
Pes musí svou práci dělat rád, ale 
zároveň je to pro něj velice náročné. 
Po práci nikdy nesmí chybět oprav-
dová zábava ve formě venčení, hra-
ní apod. Pes má za klienta zodpo-
vědnost a on to moc dobře ví!

na Fialce v Říčanech byl vytvořen světový 
rekord v potápění nevidomých
V neděli 13. 11. na Den nevidomých byl v bazénu na Fialce 
uskutečněn světový rekord, který byl zapsán do Guinnessovy 
knihy rekordů - konkrétně 25 nevidomých lidí uskutečnilo ponor 
s dýchacím přístrojem. V jednu chvíli a na jednom místě setrvali 
pod hladinou po dobu 11 minut a 45 vteřin.

Akce se uskutečnila díky 
partnerům: Nadační fond 

Mathilda, HaK Servis, 
Potápění.cz, Hyundai-Cen-

trum Valoušek, Centrum 
Na Fialce, Prádelna Ky-

selý a.s., Časopis Zápraží 
a Středočeský kraj. 

DĚKUJEME!

přijďte s muzikanty z okolí 
ondřejova, Mnichovic a říčan 
oslavit předvánoční a vánoční čas!
Budeme společně zpívat a hrát 
koledy a poslechnete si tradiční 
Rybovu mši vánoční

17.12. v 19.15 hod. - Sportovně 
kulturní centrum Ondřejov.
24. 12. - Půlnoční mše v kostele 
Narození P. Marie v Mnichovicích.
26. 12. 10.30 hod. - Mše v kostele 
sv. Václava v Hrusicích.
26. 12. 17.00 hod. - Koncert v Kos-
telci nad Černými lesy, na zámku.

8. 1. 17.00 hod. - Koncert v kostele 
sv. Petra a Pavla v Říčanech.

Lensedly
Sbor dobrovolných hasičů Lensedly přiveze 
17. prosince Betlémské světlo, a to nejen 
do své občany, ale v případě zájmu se může 
zastavit i v jiný obcích. 
Pokud byste měli i ve vaší obci zájem, kontaktujte 
pana Zdeňka Vaňka na tel. čísle 603 309 527. 
Předpokládaná trasa je následující: Štíhlice 
(10:15), Struhařov (10:30), Třemblaty (10:45), 
Zvánovice (11:00), Hrusice (11:15), Senohraby 
(11:30), Vranov (11:50), Hvězdonice (12:10), 
Chocerady (12:20), Ondřejov (12:30), Turkovice 
(12:40), Lensedly (12:50), Kaliště (13:00), 
Poddubí (13:10). Časy jsou orientační.

Mnichovice
Sbor dobrovolných hasičů Lensedly přiveze 
Betlémské světlo do Mnichovic dne 17. 12. 
k hasičské zbrojnici. Čas bude upřesněn, 
sledujte obecní webové stránky.

Hrusice
V sobotu 17. prosince od 18.00 hodin v sokolovně 
pořádá obecní úřad tradiční Vánoční koncert. 
Letos se zpěváci z ND a hudebního divadla 
Karlín představí s Rybovou mší. Připravena 
stolová úprava s občerstvením. 

Říčany
Centrum Na Fialce již třetím rokem díky 
vám pomáhá dětem z dětského centra v Krči 
připravit krásné Vánoce. Zapojte se s námi 
i letos. Do 15. 12. bude v Centru Na Fialce 
vánoční strom ověšen přáníčky od dětí. 

Kamenice
Novoroční běh na Panskou skálu - 1. 1. 
2017, sraz v 11.45 hodin u kulturního domu 
v Kamenici, trasa cca 10 km. POVINNÁ 
VÝBAVA: nerozbitný pohárek na šampaňské 
v cíli. Běh se uskuteční za všech klimatických 
podmínek, pro zájemce bude zajištěn odvoz 
sportovní tašky s oblečením do cíle.

Kostelec nad Černými lesy
Černokostelecký KOSÁČEK a 2. základní 
škola, Bezručova, Říčany
vás srdečně zvou na předVÁNOČNÍ 
KONCERT mládežnického orchestru 
JUNIOR STARS BAND dne 7. prosince 2016 
od 18:00 hodin do RYTÍŘSKÉHO SÁLU 
černokosteleckého zámku

kalendář akcí
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DÁRKOVÉ
VOUCHERY

www.aquapalace.cz
Nakupujte online na

20161027_VANOCE_FINAL_INZERCE_218x103.indd   1 11.11.2016   11:44:59

jsme blíž než si myslíte...
PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany

tel.: +420 323 203 155, mob.: +420 602 242 726, www.fiat-profiautocz.cz

Jubilejní 5. představení Bohemia Baletu - souboru Taneční konzervato-
ře hl. m. Prahy se uskuteční 28. ledna ve Sportovním a kulturním centru 
v Ondřejově. I toto představení bude věnováno památce emeritních členek 
Baletu ND v Praze, sestrám Jiřině a Máše Šiklovým - občankám Ondřejo-
va, které vedly v Ondřejově kurzy baletu a  získaly tak pro tento krásný 
umělecký obor celou řadu příznivců. Svědčí o tom velký zájem publika 
a také vřelý ohlas na vystoupení souboru. 

Bohemia Balet je souborem mladých profesionálních tanečníků, do-
plněným o studenty školy. Od posledního vystoupení v Ondřejově v říjnu 
2015 uvedl Bohemia Balet celou řadu představení v ČR i v zahraničí. Na-
příklad na festivalech v Japonsku a v Kolumbii. Velmi úspěšným je balet 
Oliver Twist na hudbu R. Portman v choreografii Berangere Andreo, který 
uvádí na scéně Stavovského divadla a v prosinci s ním podnikne turné do 
Francie. Věříme, že i program připravený speciálně pro jubilejní předsta-
vení v Ondřejově diváky opět zaujme a přinese jim hezký umělecký zážitek.

bohemia balet 28. ledna v skc ondřejov!

V roce 2016 probíhal pravidelný provoz 
v denním stacionáři, avšak kapacita, která 
umožňuje pobyt zároveň nejvýše osmi klien-
tům, nebyla zatím naplněna. Rádi bychom, aby 
v příštím roce došlo v této oblasti k využití služ-
by ve vyšší míře. I vzhledem k této skutečnosti 
a zároveň poptávce ze strany zájemců, jsme 
prodloužili provozní dobu od 7.00 do 17.30 hod.

Odlehčovací služba, která je směrovaná pře-
devším na odlehčení rodinám a jednotlivcům 

v péči o jejich blízké, byla zahájena v červenci 
2016 a proběhla v pěti vyhlášených čtrnácti-
denních turnusech. Podle ohlasu klientů i jejich 
rodin svůj účel splnila a bude do dalšího období 
zcela jistě službou klíčovou.

Péče je poskytována na vysoké úrovni, tým 
pracovníků v sociálních službách a zároveň 
i externích pracovnic, pro které je péče o klienty 
přirozeným procesem, se stabilizoval a stále si 
osvojuje nové dovednosti. Samotné prostředí 
stacionáře nabízí klidný, příjemný pobyt v kom-
fortním prostředí s širokou nabídkou aktivizač-
ních, terapeutických a dalších služeb.

V průběhu roku proběhlo kromě pravidel-
ných činností také několik akcí pro veřejnost, 
např. Den otevřených dveří, Čarodějnice, Osla-
va dne seniorů. V příštím roce se chystáme tuto 
nabídku rozšířit.

novinky ze stacionáŘe olga v ŘíČanech

Veškeré informace o denním stacionáři 
a zároveň odlehčovací službě vám ochotně 

poskytne Pavla Romanová, vedoucí denního 
stacionáře. Tel.: 733 340 028

Všichni pravidelní čtenáři, ale 
i občasní návštěvníci našich stránek, 
jistě vědí o novinkách, které 
pravidelně zveřejňujeme a nabízíme. 
rozhodně bude ale účelné ještě si 
závěrem letošního roku připomenout 
některé změny a nastínit novinky, 
které se budou týkat roku 2017.

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme  
Veselé Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2017

říčanská

I v novém roce budu regionu pomáhat především v dopravě, ale i ve školství. Chci se zaměřit na systematické zlepšování stavu silnic. Chci dohlédnout na urychlenou výstavbu sportovní haly pro říčanské gymnázium a zlepšit podporu volnočasových aktivit.Ing. Miloslav Šmolík
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Novinky pro rok 2017
Centrum ROZUM neustává a ne-
polevuje ve svých aktivitách, stále 
se snaží o zlepšení vztahů s klienty, 
o doplnění nabídky poradenské, 
vzdělávací i v rámci volnočasových 
aktivit. Proto také tým zkušených 
odborníků centra na příští rok při-
pravil pro zájemce rozšíření svých 
služeb o dvě zajímavé novinky. Po-
čet míst je však omezený, proto je 
vhodné přihlásit se co nejdříve:
•	 Škola	 nanečisto	 s	 Rozumem	 –	

Vždy jeden den v týdnu bude vě-
nován předškolákům, kteří zde 
získají potřebné dovednosti dů-
ležité pro vstup do školy a naučí 
se správně zvládat školní režim. 

•	 Baby	 klubík	 –	 Hudebně-pohy-
bový kroužek je určen pro nej-

menší děti a jejich rodiče; má za 
primární cíl podporovat zdravý 
sociální a psychomotorický vý-
voj dětí. 

Stálá nabídka služeb
Týká se všech věkových katego-
rií, od předškoláků až po seniory. 
Kdo má zájem, určitě si vybere. 
Celou aktuální nabídku naleznete 
na webu, nebo centrum osobně 
navštivte!
•	 Inovativní	 školka	 ROZUMu:	

děti 2-6 let, každý den 7:00-
17:00 h, všestranný rozvoj, prá-
ce s dětmi pomocí Feursteinovy 
metody a trénink jazykových 
schopností podle Elkonina 

•	 jednorázové	 hlídání	 (děti	 od	 
2 let) 

•	 zájmové	 kroužky	 již	 od	 2	 let:	
Malý hudebník, Výtvarka s Mí-
šou, Keramika… 

•	 vzdělávací	 programy:	 Instru-
mentální obohacení prof. R. 
Feuersteina, Trénink jazykových 
schopností podle Elkonina, lo-
gohrátky 

•	 pedagogicko-psychologické	
služby a poradenství

Centrum ROZUM, Pražská 110, Kostelec nad Č. l.
e-mail: katka.pokorna@centrumrozum.cz
www.centrumrozum.cz, 777 902 542, 602 227 813
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doporučení jsou pro nás 
nejlepší reklama, 
které si vážíme

* S ubytováním i službami jsme 

byli moc spokojeni, děkujeme. 

Fincentrum

* Výborné jídlo, příjemná atmo-

sféra, krásné prostředí. Přijedeme 

zase. Skanska 

* Byli jsme u vás moc spokojeni, vaše 

vstřícnost podtržená krásným pro-

středím velkou měrou přispěla k velmi 

hezkému zážitku. Velmi příjemná ko-

munikace a vstřícnost od počátečního 

kontaktu a nabídku, přes ladění detai-

lů až po samotný pobyt – moc děkuje-

me. Krásné prostředí a dostatečná na-

bídka sportovních aktivit. Tchibo a.s.

Děkujeme všem našim milým klien-
tům za to, že se k nám rádi vracejí a za 
všechna krásná doporučení. To je pro 
nás ta nejlepší reklama, které si vážíme.

Miluše Puškařová, ředitelka

HOTEL SAMECHOV – ŠKOLICÍ 
STŘEDISKO 
Nově zrekonstruovaný hotel 
a školicí středisko SAMECHOV 
se nachází v klidném prostředí, 
v krásné přírodě u řeky Sáza-
vy. Areál nabízí profesionální 
zázemí pro firmy, soukromé 
a rodinné akce, teambuildingové 
a sportovní programy s využitím 
zahrady, hřiště a řeky Sázavy. 
Konferenční prostory 4 sálů 
s celkovou kapacitou 120 osob. 
Domácí stravování, restaurace, 
ubytování s kapacitou 50 osob, 
billiard, finská sauna a masážní 
studio s asijským terapeutem. 
Otevřeno celoročně pro předem 
objednané pobyty.

Samechov 50, tel.: 317 792 107, 
731 549 661, e-mail: rezervace@
samechov.cz, www.samechov.cz 

společnost centrum rozum s novým 
rokem rozšiřuje nabídku služeb!
Centrum roZuM v.o.s. působí v Kostelci nad Černými lesy a zabývá 
se výchovou, vzděláváním i poradenstvím dětí, dospělých i seniorů. 
aby totiž člověk byl úspěšný a obstál v dnešních celospolečenských 
podmínkách, je nutný neustálý roZvoj učení a Myšlení. 

Centrum ROZUM v.o.s 
děkuje všem svým klien-

tům a příznivcům za zájem 
a podporu, přeje krásné 

vánoční svátky a do nového 
roku 2017 vše nejlepší…

Od 12. prosince zahájen prodej vánočních stromků - přijďte si vy-
brat voňavé smrky, borovice nebo jedle vypěstované na Černokostelecku. 
Stromky jsou čerstvé a je možné je zabalit do síťoviny pro snadnější trans-
port a také oříznout k snadnému uchycení do stojanu. 

Od 19. prosince zahájen prodej kaprů - ryby pocházejí z podzimního 
výlovu Jevanského a Vyžlovského rybníku a jsou pro vás připraveny na 
sádkách (v omezeném množství i další druhy ryb, např. amur). Prodejní 
doba denně 8 až 17.30 hod. Parkování ve dvoře. 

Prodej vánočních kaprů na zámku v Kostelci n. Č. l. 22. a 23. 12. 
Prodejní doba denně od 9 do 18 hod. 

Dopřejte si zdravého kapra z čisté vody z našich rybníků nejen na 
Vánoce. Naše sádky jsou pro vás otevřeny celé zimní období. Bližší 
info na www.slp.cz nebo tel.: 724 085 410. 

vánoční stromky 
a kapři „od nás“

Děkujeme našim zákazníkům za přízeň v uplynulém roce 
a přejeme šťastný nový rok. Přijďte se projít o Vánocích do 

černokosteleckých lesů! Jste srdečně zváni.
Zaměstnanci Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy

Big One FitnessDornych 27602 00 Brnogsm: 777 108 400www.permanentbeauty.cz

Dárková poukázka
na ošetření           Trvalá epilace

Termín Vaší návštěvy si prosím sjednejte předem na telefoním čísle 777 108 400.

Na tomto telefonu Vám také zodpovíme případné dotazy.

Platnost poukázky je 3 měsíce. 
Těšíme se na Vaši návštěvuVáš salon Permanent Beauty

  
 

číslo poukázky

  
 

datum vystavení

  ošetřovaná lokalita

  
 

počet návštěv

OC Plaza Mnichovice 

gsm: 777 108 400      
www.PERMANENTBEAUTY.cz

Darujte
     Poukaz na krásu

Středisko rybářství a myslivosti ŠLp pod hrází Jevanského 
rybníka se těší na vaši návštěvu a nabízí prodej stromků a ryb.

Stavíme pro vás 
moderní domov 
seniorů,
protože dobře víme, 
že na každém okamžiku 
záleží. Otevření chystáme 
na podzim příštího roku.

Sledujte nás 
na www.dsricany.cz
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mikešova školka v tehově slaví 10 let! 
děkujeme vám

Odměnou je pro nás plná školka 
spokojených dětí, které nás cho-
dí navštěvovat, i když se z nich již 
stali školáci. Díky našemu progra-
mu děti přechod do školy zvládají 
dobře a těší nás, že Mikešovu škol-
ku chválí i paní učitelky.

A jaký je náš recept na úspěšnou 
školku? Být „profíkem“ ve svém 
oboru, neustále se vzdělávat a sle-
dovat novinky, přistupovat ke kaž-

dému dítěti individuálně, ale záro-
veň nezapomínat, že nejdůležitější 
je mít děti opravdu rád.

Nedílnou součástí naší školky 
je také spolupráce s rodiči. Velmi 
si vážíme získané důvěry a jediný, 

kdo z naší společné řeči může pro-
fitovat, jsou děti. Jsou na začátku 
životní cesty, a my jim společně 
pomáháme hledat směr.

Ráda bych tímto poděkovala 
všem rodičům za spolupráci, díky 
které jsme se během 10 let vypra-
covali na jednu z nejlepších a z nej-
stabilnějších školek na Zápraží.

Miluše Ketzlová, 

ředitelka Mikešovy školky

www.mikesovaskolka.cz
tel.: 602 277 489

od začátku založení školky jsme se vždy snažili nabízet 
dětem to nejlepší, a přestože by pro nás bylo mnohdy 
výhodné a jednodušší „něco ošidit“, nikdy jsme nepolevili. 

přijďte si o svátcích 
zahrát tenis nebo 
si užít saunu 

Příjemně si protáhnete tělo, 
uděláte něco pro své zdraví a vá-
noční dobroty vám budou chutnat 
o to více. Během vánočním svátků 
bude restaurace uzavřena, ale pro 
návštěvníky bude zajištěna nabíd-
ka nápojů. O svátcích si můžete 
dopřát i relax v sauně a v profesio-
nální vířivce.

V případě zájmu si můžete objednat 
termín již nyní na tel.: 323 601 170, 
736 679 097, e-mail: oazaricany@
oazaricany.cz

24. 12. 9-14 hod.
25. 12. 9-18 hod.
26. 12. 9-18 hod.
31. 12. 9-14 hod.
1. 1. zavřeno

Děkujeme vám za přízeň a v novém 
roce přejeme všechno dobré!
Váš tým Oáza Říčany

Vážení sportovní přátelé, přijďte si letos o vánočních svátcích 
a o silvestru zasportovat do tenisové haly v oáza říčany. 

na tréninku díky „mým“ 
holkám zapomenu na starosti

Mezi ně patří i Lucie Mášová, 
která trénuje soutěžní formace 
Stars a Jungles (holčičky ve věku 
8-11 let) a přípravku nejmenších 
(4-6 let) v Ondřejově i Říčanech. 
Lucka ve svých 15 letech jako člen-
ka TŠ Twist získala se svou formací 
v roce 2008 titul druhé vicemistry-
ně Evropy.

Co je při trénování dětí nejdůle-
žitější?
Řekla bych, že pozitivní přístup. 
Práce s dětmi je hravá, radost-
ná a děti musí cítit, že i mne to 
s nimi na tréninku baví. Snažím 
se, aby se holky na trénink těšily 
a vždycky si z něj něco nového 
odnesly.

I když děvčata nebudou mistryně 
světa, co jim tréninky a tancování 
dají do života?
Tanec jako takový je skvělý základ 
pro všechny sporty. Děti si upev-
ňují správné držení těla a budují 
si kladný vztah k pohybu. Do ži-
vota se určitě naučí mít týmového 
ducha, vytrvalost a cílevědomost. 
Také se učí prohrávat, a o to více 
si pak vážit zaslouženého vítěz-
ství.

Změnily se nějak požadavky od 
doby, kdy jste tancovala vy? Jsou 
náročnější choreografie, prvky…
Rokenrol se stejně jako všechny 
ostatní sporty neustále vyvíjí. Cho-
reografie jsou náročnější, dresy 

jsou zdobenější, konkurence je vět-
ší a tak i nároky na děti jsou vyšší. 

Jste u děvčat velmi oblíbena. Těší 
vás to?
To rozhodně, moc si toho vážím. 

Člověk může být unavený, naštva-
ný, smutný, ale ta dětská radost 
a jejich bezprostřednost je něco, co 
ten svět udělá hned o něco hezčí. Je 
to práce, která má smysl a za kte-
rou jsem moc ráda.

taneční škola twist říčany opět triumfovala, když se stala 
vicemistrem světa 2016 v dívčích rokenrolových formacích 
do 15 let. Svou zásluhu na tom nesou nejen hlavní trenéři, 
choreografové a „šéfové“ školy manželé Boháčkovi, ale 
i další nadšení trenéři. 

 Formace Stars získala na posledních závodech třetí místo. Po stranách trenérky T. 
Malá a V. Kajuková a uprostřed L. Mášová 

Vzorkovou prodejnu společnosti PK podlahy najdete na Černokostelecká 
1623/14, Říčany (ve výškové budově bývalého Interiéru vedle Billy), ote-
vřeno Po-Pá 9.00 - 18.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby), tel.: 604 941 123, 
731 685 693, e-mail: pk-podlahy@seznam.cz, www.noveinteriery.cz.

dŘevěnÉ podlahy 
* vinylovÉ podlahy * 

pvc * plovoucí podlahy 
* koberce * dveŘe

…a ještě podlahy 
nás čekají

Tak pokud se vám právě toto honí hlavou, neváhejte a přijměte pozvání 
do největšího interiérového studia v regionu. Na více než 300 m2 máme pro 
vás připravenu širokou nabídku podlah a dveří.

Již několik let vám v budově bývalého Interiéru Říčany pomáháme s vý-
běrem podlah a s řešením vašich stavebních problémů. 

Od Nového roku u nás nenajdete řadu výrobců a dodavatelů, jejichž 
materiály nebo přístup k zákazníkovi nesplňoval naše vysoké nároky na 
kvalitu a servis. Možná právě tento náš přístup bude jeden z důvodů, proč 
jsme v roce 2016 zaznamenali velký nárůst zájmu zákazníků z řad široké 
veřejnosti. 

CO VáM TEDy NABÍZÍME? 
•	Pohodový	a	vstřícný	přístup	ke	každému	slušnému	zákazníkovi.
•	Širokou	nabídku	podlah	a	dveří	s	možností	vyhovět	všem	zákazníkům	dle	
jejich finančních možností, bez omezení na kvalitě materiálu a garancí.
•	PK-podlahy	nabízejí	svým	zákazníkům	službu	„HLÍDACÍ	PES“,	pokud	si	
u nás zadáte na tel.: 778 719 447 nebo na emailu: pk-podlahy@seznam.cz 
nezávaznou poptávku s dostatečným předstihem. Uděláme vám nabídku 
na míru a budeme vás informovat o nejvhodnějším okamžiku pro nákup 
za tu nejlepší cenu.
•	Kompletní	servis	nebo	jen	prodej	podlahových	krytin	a	veškerého	materi-
álu - stěrek, lepidel, penetrací, soklových a přechodových lišt apod. 
•	Slevy	pro	firemní	odběratele.	Věřte,	již	se	vám	nevyplatí	cestovat	pro	ma-
teriál k mnohdy vzdáleným prodejcům. 

Závěrem velké poděkování všem zákazníkům, kteří se k nám již 
dlouhé roky vracejí, všem novým zákazníkům, kteří k nám již cestu 
našli a více důvěry doporučujeme těm, kteří ještě váhají nás navštívit.
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pavlína Šantorová Filková
Ředitelka mas
projektová manažerka pro 
irop a prv
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

mgr. petra přílučíková 
projektová manažerka
 pro opz
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu 

kancelář mas je pro veřejnost 
otevřena každé pondělí a úterý 
od 8 do 16 hodin. Ostatní dny po 
telefonické domluvě. omlouváme 
se za omezený provoz, který je 
vzhledem k současné personální 
kapacitě mas nezbytný.

animace škol (poradenství a pomoc se 
šablonami pro mŠ a zŠ), ing. monika Žilková - 
Mobil: +420 607 066 055; e-mail: projekty@ricansko.
eu, petra Fialová - Mobil: +420 774 780 039; e-mail: 
sablony@ricansko.eu, značka zápraží originální 
produkt®, michaela hupcejová – dočasný mobil: 
+420 774 780 141; e-mail: mobiliar@ricansko.eu

map připravuje budoucnost 
škol a žáků Říčanska

Postupně ji plánuje a připravuje 
místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání neboli MAP. Ten realizuje 
město Říčany pro sebe i okolních 
52 obcí v území své působnosti. Do 
plánování se aktivně zapojují ředi-
telé státních i soukromých škol, 
starostové, odborníci, ale i rodiče 
a v budoucnu se budou vyjadřovat 
i samotní žáci. 

VÍTE ŽE:
* Je od 20. 9. 2016 schválen Stra-

tegický rámec MAP v ORP Říča-
ny, na jehož základě mohou školy 
a obce žádat ve výzvách IROP 
(nyní např. aktuální výzva č. 46 
na specializované učebny a další). 
Kancelář MAP vydává pro žadatele 
potvrzení o souladu projektu.
* Byly spuštěny stránky projektu 
www.map.ricany.cz a dále budou 
doplňovány o informace o místním 
školství, výzvách a akcích.
* Vzniká velká demografická studie 
oblasti školství pro celé Říčansko, 

která bude představena starostům 
a školám 8. 12. 2016.
* Ředitelé MŠ a ZŠ se pravidelně 1x 
měsíčně schází na kolegiálních setká-

ní, kde se společně radí a inspirují.
* MAP připravuje semináře 
a workshopy i pro veřejnost – 
např. nově na téma kyberšikana.

příjemné a hravé mateřinky, kapacitně dostačující a dobře 
vybavené základní školy, úspěšní a spokojení žáci i rodiče, 
kvalifikovaní a motivovaní učitelé, blízké umělecké školy 
a rozvojové kroužky, dostupné pedagogicko-psychologické 
poradny - to je vize školství na říčansku.

Za výbornou spolupráci děkuje a loučí se dosavadní manažerka 
projektu Ludmila Třeštíková a v novém roce se těší nová manažerka 

Linda Kůstková. Krásné Vánoce a hodně sil v roce 2017, pro naše 
školy a školáky úspěch a radost z učení, přeje celý tým MAP!

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.

zprávy z masky
* Kancelář MAS získala na doplnění svého týmu 

kolegyni podporovanou z Úřadu práce pro 
Prahu-východ, jejíž náplní je koordinace zapůj-
čování prodejních stánků a velkoprostorového 
stanu na území Říčanska, včetně zajišťování 
aktivit s tím souvisejících a také vedení značky 
Zápraží originální produkt®. 

*  Podařilo se nám z grantu zakoupit několik 
karnevalových kostýmů, které chceme 
zapůjčovat do regionu. Jde o kostýmy na 
Mikuláše, pohádkové kostýmy apod. Fotogra-
fie a podmínky pro zapůjčení naleznete na 
našich www stránkách pod záložkou Značka 
Zápraží. Neváhejte se na nás v případě zájmu 
obrátit. 

*  Naše strategie je ve druhé fázi věcného hod-
nocení hodnotící komise každého operačního 
programu, které má celkem tři kola. Zapra-
cované připomínky jsme odeslali a čekáme na 
další hodnocení.

*  Ředitelka MAS se zúčastnila Valné hromady 
Národní sítě MAS ČR ve Dvoře Králové, kde 
se zároveň konala konference pod záštitou 

Ministerstva pro místní rozvoj na téma 
„Zvýšení kvality strategického plánování ve 
venkovském prostoru“. 

Foto: Tomáš Bajer

tým mas přeje klidné adventní dny a příjemné prožití vánočních 
svátků. připíjíme na úspěšné vykročení do roku 2017.

Je kapacita ZŠ v Říčanech dostatečná?
„Letos v září jsme zřídili v našich základních školách tři nové kmenové 

učebny. S touto kapacitou bychom měli vystačit i v dalším školním roce,“ 
říká místostarostka Říčan Hana Špačková. „Ale problémy s nedostatkem 
míst očekáváme už ve školním roce 2018/2019. Do té doby bude doufám 
rozhodnuto o výstavbě nové školní budovy 1. stupně na Komenského ná-
městí pro 1. základní školu Říčany. V současnosti podniká město veškeré 

kroky k získání mimořádné dotace z ministerstva školství. Tuto dotaci 
přislíbil osobně i ministr financí Andrej Babiš při nedávné návštěvě Říčan. 

Zastupitelstvo již dříve schválilo tento investiční záměr a nyní vybíráme 
projektanta. Pokud se vše bude dobře vyvíjet, mohli bychom do roka začít 

stavět. Dále připravujeme projekt nové mateřské školy s kapacitou čtyř 
tříd, která vyroste  v městské části Radošovice, v oblasti „Za Větrníkem“. 
Další mateřskou školu se dvěma třídami hodláme zřídit v budově bývalé 
školy v Kuří. I tady se projektově připravujeme a budeme žádat o dotaci. 

Děkujeme obcím Babice, Březí, Čestlice, 
Kamenice, Klokočná, Louňovice, Miro-

šovice, Mnichovice, Modletice, Ondřejov, 
Průhonice, Radějovice, Řehenice, Říčany, 

Strančice, Struhařov, Světice, Tehov, Teho-
vec a Velké Popovice za schválení finanční 

podpory pro MAS

snídaně starostů 
Říčanska 

Hlavním cílem tohoto setkání bylo sdělit a informo-
vat starosty o tom, jaká je současná situace v MAS, 
rekapitulovat možnosti finanční podpory od obcí 
a upřesnit informace o výzvě MAS - peníze do 
regionu pro MAS v období 2014-2023. MAS před-
stavila vhodné typy projektů do plánovaných výzev 
začátkem příštího roku. Obce mají největší zájem 
o realizaci projektových záměrů z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), kde je 
na výzvy MAS vyčleněno cca 72 mil. Kč na celé pro-
gramové období. Projekty zaměřené na bezpečnost, 
infrastrukturu pro vzdělávání, projekty týkající se 
nové techniky pro Jednotky sborů dobrovolných 
hasičů III. kategorie se začínají jevit reálně a věříme, 
že do regionu Říčanska přinesou mnoho dobrého. 
Z Programu rozvoje venkova (PRV) jsou pro obce 
vítané projekty vedoucí ke zlepšení kvality polních 
cest a odpovídajícího technického vybavení. Zde je 
alokováno cca 20 mil. Kč. Z operačního progra-
mu Zaměstnanost (OPZ) přinášíme do území 
cca 10 mil. Kč a pro obce a jejich obyvatele jsou 
zajímavé možnosti týkající se příměstských táborů, 
zvyšování zaměstnanosti a také zařízení péče o děti 
v době mimo školní vyučování. Všechny možnosti, 
do jakých Opatření a Fichí lze žádat, naleznete na 
našich www stránkách. 

Přijďte se na nás podívat v pondělí 5. 12. od 16.00 
hodin na Masarykovo náměstí, kde organizujeme již 
tradiční Čertů rej v Říčanech. 

Foto: Josef Boubín

co nás čeká 
v prosinci?
* 13. 12. proběhne zasedání certifikační komise 
značky Zápraží originální produkt pro nově přihlá-
šené zájemce z řad výrobců a provozovatelů služeb. 
Několika držitelům také končí doba platnosti certi-
fikátu a je tedy potřeba žádat o jeho prodloužení. 
* 20. 12. se uskuteční v kapli Olivovy dětské léčebny od 
18.30 hodin jednání nejvyššího orgánu Místní akční 
skupiny Pléna. Toto setkání všech partnerů MAS je 
nesmírně důležité pro další chod celé organizace. 

V této sezóně se nám podařilo 
naplnit všechny mládežnické od-
díly. Celkem se staráme o 193 dětí 
ve věku od 5 let, až po dvacetileté 
juniory,“ říká manažer TJ Slavo-
je Martin Holý. „Zároveň se nám 
podařilo doplnit tým kvalifikova-
ných trenérů, za což jsem velmi 
rád. Velkou zásluhu na tom, že se 
hokeji ve Velkých Popovicích daří, 
mají samozřejmě rodiče, kteří nám 
dávají důvěru a své děti podporu-
jí. Hlavním cílem pro nás nejsou 
výsledky jako takové, ale mnohem 
důležitější je, aby děti hokej bavil, 
aby se zdravě rozvíjely, byly vše-
stranné a v neposlední řadě, aby 
si užívaly své kamarády,“ dodává 
Martin Holý. „Rád bych zmínil 
i náš fotbalový klub, který nyní 
v zimním období pořádá nábory. 

Myslím, že kombinace těchto dvou 
sportů je pro kluky i holky opravdu 
jedinečná záležitost a tady ji máte 
„pod jednou střechou“.“

Stále pokračuje projekt „brus-
lení ve školkách a školách“, kdy 
TJ Slavoj Velké Popovice posky-
tuje ledovou plochu zdarma?

Pro velký úspěch stále pokra-
čuje. Projekt byl zahájen před pěti 
lety a již ani nejde spočítat, kolik 
dětí se u nás učilo bruslit. Týdně se 
u nás vystřídá až tři sta dětí z růz-
ných škol a školek z okolí. 

Jaké další novinky plánujete?
Nyní na zimním stadionu pro-

bíhá přestavba ubytovny na tě-
locvičnu, což je na naše poměry 
dost nákladná záležitost. Otevřeně 

říkám, že bez našeho výkonného 
výboru a pana Hobzi, bychom tuto 
přestavbu nikdy nezvládli. I to je 
důkaz toho, co vše se v Popovicích 
snažíme udělat, a nejen pro rozvoj 
našich dětí, ale i pro široké oko-
lí. Chceme, aby tělocvičnu mohli 
využívat nejen malí hokejisté, ale 
také fotbalisté a široká veřejnost. 
Doufáme, že v únoru tělocvičnu 
otevřeme.

Je něco, co byste chtěl vzkázat 
rodičům malých sportovců?

Snad jen to, aby si užívali kaž-

dý sportovní výkon svých dětí, ať 
je jakýkoliv. Vždyť o to tu jde pře-
devším! A samozřejmě za celý TJ 
SLAVOJ krásné svátky a vše nej-
lepší do nového roku!

Poděkování za podporu patří 
Velkopopovickému pivovaru, 
který nám nově pro tento rok 
přispěl grantovým programem 
„KOZEL LIDEM“, čehož si ne-
smírně vážíme a doufáme, že 
tato spolupráce bude pokračovat 
i do budoucna. Děkujeme i všem 
dalším sponzorům.

máme radost, že k nám chodí trénovat 
tolik malých dětí
tJ Slavoj Velké popovice sdružuje oddíly hokeje, kopané 
a kuželek. nejpočetnější zastoupení má oddíl hokeje, kde fungují 
kategorie od minipřípravky až po mužstvo dospělých. 



Ochutnejte naše vyhlášené rybí 
delikatesy, ze kterých vykouzlíte 
báječné saláty, předkrmy či chle-
bíčky. Vybírat můžete z nespočtu 
salátů, nakládaných ryb a koupit 
u nás můžete i mořské řasy. 
Přijímáme objednávky na chlazené 
kapří půlky, filety a hlavy. Již nyní 
zakoupíte vnitřnosti na rybí polévku.

Vánoční prodloužená prodejní 
doba Říčany
Středa 21. 12. od 9.00 do 18.00
Čtvrtek 22. 12. od 9.00 do 18.00
Pátek 23. 12. od 9.00 do 18.00
Sobota 24. 12. ZAVŘENO
Sobota 31. 12. od 9.00 do 12.30 
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Říčany: mŠ a zŠ nemo informuje

Jednu so-
botu jsme se 
sešli v NEMU 
u anglického 
divadla, jindy 

jsme zase společně přivítali Martina 
na bílém koni, zašli do pražského 
Rudolfina, zahráli si s dětmi divadlo, 
účastnili se kurzu bruslení…

V novém roce nás pak čeká 
spousta dalších zážitků, akcí a vý-

letů. Posilujeme zároveň náš tým 
o dalšího rodilého mluvčího.

V prosinci zveme všechny ro-
diče i zájemce o naší MŠ a ZŠ na 
vánoční besídku, která se koná 
15. 12. 2016 od 16.30 hod. v ki-
nosále Na Fialce.

Jednou z novinek pro nové zá-
jemce o MŠ NEMO je projekt „Ná-
vštěva v NEMU“, kdy každý první 
týden v měsíci zveme zdarma rodiče 

s dětmi k nám do školky od 9.30 do 
10.30 hod. na pravidelné programy: 
•	 v	pondělí:	English	club	s	rodilou	

mluvčí 
•	 v	úterý:	keramika	se	Štěpánkou
•	 ve	středu:	cvičení	v	tenisové	hale	(pa-

dák, míčové hry, různé TV náčiní)
•	 ve	čtvrtek:	hrajeme	divadlo	(kla-

sické pohádky pro nejmenší)
Na návštěvu se prosím předem 

objednejte na tel: 606 541 712 nebo 
e-mailem: info@nemoricany.cz. 

Od ledna 2017 přijímáme před-
běžné přihlášky do MŠ NEMO na 

další školní rok. ZŠ NEMO je již 
naplněna dětmi z MŠ NEMO, kte-
ré jsou přednostně přijímány.

Mgr. Lenka Sosnovcová, 

ředitelka

Čas utíká a my máme za sebou další měsíce plné 
poznávání světa kolem nás, vzdělávání a zážitků. ZŠ neMo 
v říčanech se rozšířila o další třídu, která sídlí v krásných 
prostorách. Žáci také využívají novou jídelnu. 

Více informací o nás na 
www.nemoricany.cz

Info pro vásInfo pro vás

Na příští školní rok hledáme 
učitelku/učitele s aprobací 
učitelství pro 1.stupeň ZŠ. 
Požadujeme: pedagogické 

nadšení a znalost angličtiny. 
Nabízíme: rodinné prostředí, 
méně žáků ve třídě a nadstan-
dardní finanční ohodnocení.

váŽení pŘátelÉ, milí hostÉ! 
Pizzerie PIETRO Ristorante v Ondřejově 
děkuje za vaši přízeň a dovolujeme si vám 
popřát krásné Vánoce a do nadcházejícího 
roku mnoho zdraví a spokojenosti.

■ Kromě stálého jídelního lístku nabízíme každý den polední nabídku. 
Chceme tak vyhovět hostům, kteří rádi zkoušejí něco nového. 
■ Přijďte ochutnat široký výběr fantastických pizz upečených přímo v peci na dřevo. 
■ Co vám u nás nejvíce chutná? Třeba šťavnaté hovězí steaky podávané 
s omáčkou dle vašeho výběru. Také pravé italské těstoviny, tradiční tomatová 
polévka či domácí tiramisu. Vyzkoušet můžete proslulé špízy souvlaki, kuře-
cí 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.
■ 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.

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

 

SKC Ondřejov 
Pátek 
9-9.45 hod.- Cvičení pro lezoucí děti 7–18 měsíců.

10-10.45 hod.- Cvičení pro chodící děti 1,5–3 roky
Centrum Na Fialce
Úterý
10.15–11.00 - Cvičení pro chodící děti 1,5-2,5 roku
11.15–12.00 - Cvičení pro děti bez rodičů 2,5–5 roků
Pátek
10.30–11.15 - Cvičení pro lezoucí děti 7–18 měsíců
10.30–11.15 - Cvičení pro chodící děti 1,5-3 roky
11.30–12.15 - Cvičení pro děti bez rodičů 2,5–5 roků

Proč vyrazit s malými dětmi cvičit?
Cvičení probíhá formou aktivních her, kte-
ré budou děti bavit a zároveň tím procvičí 
jemnou a hrubou motoriku, obratnost a ko-
ordinaci; podpoříme tím i správný psycho-
motorický vývoj. Děti se naučí pobytu a spo-
lupráci v kolektivu – snadněji se „otrkají“, 
budou lépe prospívat.

Během cvičení instruktorka individuálně do-
hlíží na správný psychomotorický vývoj dítěte 
a v případě potřeby zodpoví dotazy týkající se 
vývoje a péče o miminko.

veselé cvičení pomáhá vašim dětem ve zdravém vývoji

Bližší informace najdete na 
www.mommytime.cz nebo na 
tel: 608 969 679, 775 188 954

e-mail: mommytime@mommytime.cz
Najdete nás také na FACEBOOKU

akreditované 
instruktorky a hodné 
„tety“ z Mommy time 
se vašim dětem věnují 

již 5. rokem. Cvičení malých dětí 
probíhá v centru na Fialce v říčanech 
a v SKC v ondřejově. přijďte se 
s dětmi podívat. těšíme se na vás.

Prodejna Říčany: 
Černokostelecká 475
Říčany, tel.: 777 719 036
www.diana-fish.com

je libo candáta, tuňáka, 
nilského okouna či filet 
z kapra bez kostí?
obchod Diana-Fish v říčanech pro vás na prosinec přichystal 
velkou nabídku ryb a mořských plodů. těšit se můžete 
například na filety candáta, kapra, tresky atlantské, tilapii, 
krevety Jumbo i tygří, lososa, kuchanou makrelu, oliheň, 
pstruha, chobotnici, tuňáka a mnoho dalších.

Tip na dárek
Ať již hledáte vánoční dárky pro 
své blízké, pro zaměstnance či 
obchodní partnery, v prodej-
nách Diana Fish vyberete pro 
všechny. Potravinové dárkové 
balíčky chystáme podle chutí 

každého labužníka! S cenou si 
nelamte hlavu – bude taková, ja-
kou budete chtít. Po konzultaci, 
pro koho dárek chcete připravit 

a v jaké cenové hladině, vám 
připravíme dárkový balíček na 
míru. Dárkové balení je samo-

zřejmostí! Bližší info v obchodě 
či na tel.: 777 719 155

Projekt zahrnuje celkem 68 domů o velikos-
tech 4+kk a 5+1 na pozemcích od 600 m2. Jde 

o již osvědčené montované rodinné domy typu 
bungalov za velmi příznivé ceny. 

V lokalitě již nyní probíhá výstavba inženýr-
ských sítí, včetně veřejného osvětlení, chodníků 
a komunikací s finálním povrchem. Nemůže se 
tedy stát, že po nastěhování budou lidé několik 
let jezdit domů po nedokončených cestách. Chy-
bět nebude ani vzorový dům, který vám ulehčí 
rozhodování.

POZOR! PRODEJ ByTů BUDE 
ZAHáJEN JIŽ V LEDNU. 
SLEDUJTE NAŠE wEBOVKy, 
ABySTE VýHODNOU NABÍD-
KU NEZMEŠKALI.

V lokalitě SLUNEČNÁ STRÁŇ II vyroste 
šest vila domů po šesti bytech od 1+kk a 2+kk, 
kde u bytů v přízemí je počítáno s výstupem na 
malou vlastní zahrádku. Malometrážní byty bu-
dou cenově velice atraktivní.

nenechte si ujít atraktivní bydlení v herinku – 
v nově budované lokalitě sluneČná stráŇ ii
Výstavba nových nízkoenergetických domů v atraktivní oblasti Herink – 
Slunečná stráň ii pokračuje podle plánu a o kvalitní bydlení na této dobré 
adrese je velký zájem. „přijďte si k nám do kanceláře v oC Lihovar v říčanech 
vybrat svůj dům – ať už k bydlení nebo jako dobrou investici,“ říkají zástupci 
osvědčené developerské a investiční společnosti FuruD a.s.

Naši klienti si nejvíce oblíbili rodinný dům typ 133V

FURUD a.s., Centrum Lihovar 
Říčany, Barákova 237
tel.: 731 777 654 
e-mail: prodej@furud.cz
www.furud.cz



Kalendář akcí Kalendář akcí 

Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

Jazyky od A do Z

www.LANGFOR.cz
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ZDARMA

www.aquapalace.cz
*Více informací na

SENIOR
jen za190Kč

*

Vstup do Vodního a Saunového světa na 3 hodiny.

Nabídka platí od pondělí do pátku, při zakoupení 
vstupenky do 11:00 hod. 

161110_Předvánoční lázně_senioři_INZERCE_93x137.indd   1 11.11.2016   11:52:1

Lidé z Velkopopovického pivovaru jsou hrdí na pivo, 
které vaří – STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH! 

Kontakt: Zuzana Janatová – tel.: 724 617 136 
Zuzana.Janatova@pilsner.sabmiller.com  
nebo se stavte na adrese Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice 

Chcete se přidat k hrdému týmu zaměstnanců pivovaru ve Velkých 
Popovicích, který je součástí úspěšné a stabilní společnosti 
Plzeňského Prazdroje, a.s.? Právě hledáme tyto pozice:

Operátora stáčecí linky
Skladník
Kontrolor/-ka expedice piva na bráně

NAUČÍME TĚ 
EFEKTIVNÍ ZPŮSOB 

SEBEOBRANY 

SEBEOBRANA PRO VŠECHNY

Říčany, Masarykovo nám. 71 
Hlavní budova ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pondělí a Středa  od 19. 00 - 20.30
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Info pro vás Info pro vás

nabízíme profesionální 
mechanické, klempířské
a lakýrnické práce, pneuservis, 
autoskla, autopůjčovnu, 
diagnostiku vozidel, stk a emise
Přejeme všem našim 
klientům krásné 
Vánoce a šťastný nový 
rok bez nehod.

Autoservis Vosátka v Choceradech
Chocerady 321, po-pa: 8 až 17 hod., víkendy dle 
předchozí domluvy, tel.: 602 338 840, 778 480 480, 
e-mail: autovosa@email.cz, www.autovosa.cz
Autoservis Vosátka v Ondřejově

Nám. 9. května 18, po-pá: 8 až 17 hod., tel.: 777 338 840 (p. Novotný).

PRODEJ NáHRADNÍCH DÍLů 
ZA SKVĚLé CENy
V našem Autoservisu vaše auto 
opravíme v co nejkratším mož-
ném čase. Také si u nás může-
te nakoupit náhradní díly pro 
všechny typy automobilů, a to za 
přijatelné ceny. Spolupracujeme 
s dodavateli alternativních výrob-
ců, ale i s dodavateli originálních 

náhradních dílů. Zákazníci jistě 
ocení, že prostředí naší prodejny 
autodílů v Choceradech je oprav-
du příjemné.

VOLEJTE NáM IHNED Z MÍS-
TA NEHODy, NENECHTE SE 
ZLáKAT „LOVCI NEHOD“
Ihned z místa nehody můžete vo-
lat číslo 602 338 840 a my za vás 
vše vyřídíme a pomůžeme vám. 
Zajistíme odtah a náhradní vůz. 
Automobil pro pojišťovnu nafotí-
me a BEZPLATNĚ opravíme, tj. 
výkony našeho autoservisu zaplatí 
přímo pojišťovna. Pojistné událos-
ti vyřizujeme se všemi tuzemskými 
pojišťovnami. 

Nabízíme také zajímavé silvestrovské pobytové balíčky – probuďte se do 
nového roku v zámeckém pokoji. V případě zájmu možnost přistýlek pro děti.

Silvestrovský večer bez ubytování pro jednu osobu 1 500 Kč.
Děti do 12 let 50 % sleva.

10. prosince NOC HUMRů
Nenechte si ujít jedinečný gastronomický zážitek. Kromě pochoutek z ka-
nadského humra se budou podávat i další delikatesy. Místa je nutné si re-
zervovat! Menu bude zahájeno předkrmem ve formě amuse bouche - salá-
tek z uzeného skotského lososa s lehkou bylinkovou majonézou, mořskou 
řasou a domácí brioškou. 

Dále se můžete těšit na:
•	 Šafránové	krémové	rizoto	s	grilovanou	mušlí	svatého	Jakuba,	
kapkou lanýžového oleje a sakura salátkem za 225 Kč. 
•	 Tradiční	polévku	Bouillabaise	Marseillais	ze	šesti	druhů	ryb,	
dvou druhů korýšů a dvou druhů měkkýšů, 165 Kč. 
•	 Polovinu	kanadského	humra	grilovanou	s	ořechovým	máslem,	
čerstvě rozpečenou bylinkovou bagetou, blanšírovanými listy špenátu
a studenou omáčkou Rouille za 1050 Kč. 
•	 Smetanové	creme	bruleé	se	sekanými	íránskými	pistáciemi	
a sorbetem z hrušek Williams za 105 Kč. 

Ochutnat můžete celé menu za 1545 Kč za osobu, nebo si objednat pou-
ze některý z chodů. 

RODINNé NEDĚLNÍ OBĚDy
Chcete naplánovat setkání pro vaši rodinu, oslavit narozeniny nebo jiné vý-
znamné události, ale postrádáte čas vše připravit? Proto jsme pro vás nově 
vytvořili koncept „Nedělní rodinné obědy“, kdy si můžete bez stresu, naku-
pování, vaření a bez nádobí užít se svými nejbližšími příjemné chvilky. 

Stačí si včas rezervovat stůl a o vše ostatní 
se postará náš tým ze zámecké restaurace 
Kouzelná zahrada.

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

chcete zažít něco 
výjimečného? pak 
s námi oslavte silvestr 
oslavte silvestr na zámku Berchtold! Můžete si užít 
slavnostní večer v krásných prostorách zámku s bohatým 
rautem a hudebním programem. Chybět nebude ani 
půlnoční ohňostroj nad zámeckou zahradou.

Užijte si s námi 
poslední měsíc 

v tomto roce
Přejeme příjemnou zábavu 

a těšíme se, že se s vámi budeme 
potkávat i v novém roce 2017. 

Děkujeme vám za přízeň a přejeme 
krásné Vánoce a hodně štěstí do 

nového roku. 
Kolektiv HOTEL zámek 

BERCHTOLD 

Na přípravu svátečních delikates 
doporučujeme naše uzeniny, které 
vyrábíme z českého masa a které 
získaly řadu ocenění kvality. Ochut-
nejte například naši vyhlášenou 
uzenou kýtu-šunku. Jde o takzvaný 
celosvalový výrobek, což znamená, 
že není vyráběn z jednotlivých kous-
ků masa, ale z celé části vepřové 
kýty, která je odborně zbavena ste-
henní a pánevní kosti, kůže a všech 
tvrdých částí. Následně je maso na-
loženo a po procesu naložení zfor-
mováno provázkem do výsledného 
tvaru a poté vyuzeno a tepelně opra-
cováno. Hodí se výborně do studené 
kuchyně, ale je skvělé i opečené. 

Do bramborového salátu při-
dejte náš gothajský salám připra-
vovaný podle tradiční neošizené 
receptury.

Vánoční kýta šunka
129 Kč
Nutné objednat na prodejně

ochutnejte naše 
vinné klobásy

Dopřejte si na Vánoce vinné klobásy 
vyráběné podle tradičního receptu bez 
použití konzervantů a éček. „K výrobě 
používáme české maso, konkrétně 
plecko a bůček a hovězí přední. Dále do 

směsi přidáváme pepř, nové koření, muškátový květ a oříšek 
a samozřejmě kvalitní bílé víno,“ vysvětluje jednatel firmy pan 
Štěpnička. „Klobásy připravujeme vždy čerstvé. až ochutnáte, sami 
poznáte rozdíl mezi naší vinnou klobásou a tou ze supermarketu.“

Navštivte naše prodejny 
v Mnichovicích nebo 
v Říčanech v OC Lihovar. 

Tip na originální vánoční dárek, 
který určitě nezklame.

Velice oblíbeným dárkem je 
šunkové prasátko či vánoční 

uzená kýta.

„V tomto roce jsme také zreno-
vovali objekt stodoly, kde byl posta-
ven krásný krb. V létě se v útulné 
stodole klienti mohou ochladit ve 
stínu a na podzim ukryti před ne-
přízní počasí mohou využít pěkné 
posezení. V příštím roce budeme 
dále pokračovat s úpravou zahra-
dy, doplněním laviček a záhonků 
s květinami tak, aby pobyt v zeleni 
přinesl našim klientům milé osvě-
žení. 

Na začátku jsme také slibovali, 
že nechceme, aby Domov pro seni-
ory Blaník byl izolován od okolního 
života, což se také podařilo. Chtěl 

bych touto cestou poděkovat peda-
gogům a dětem ze základní školy 
v Mnichovicích a také ze ZŠ Praha 
Petrovice. Naši klienti se moc těší na 
písničky, básničky a také přáníčka, 
která děti vyrábějí. Náš domov vždy 
ožije při Vláčkohraní – tuto akci po-
řádáme již třetím rokem, jako podě-
kování dětem za jejich vystoupení. 

Poděkovat bych chtěl za spolu-
práci rodinám našich klientů. Za 
to, že své blízké hojně navštěvují, 
těší je svou přítomností a pozitiv-
ním přístupem. Všichni pak tvoří-
me jeden tým se společným cílem. 
Přinášet do BLANÍKU radost.

naši klienti neztrácejí 
smysl života
Domov pro seniory BLanÍK v Mnichovicích úspěšně funguje 
téměř čtyři roky. „naší vizí bylo vytvořit pro seniory druhý 
domov, kde se nebudou cítit odstrčení a nepotřební,“ říká 
ředitel oldřich Kumprecht. „Chtěli jsme, aby naši klienti 
neztratili smysl života a měli se stále na co těšit – třeba 
na společné oslavy narozenin a svátků, vyrábění dárečků 
pro děti, pečení cukroví, nebo na grilování na naší zahradě. 
a mám radost, že jsme tento cíl dokázali splnit.“

•	Klient	si	určuje	svůj	denní	režim,	kdy	bude	vstávat,	kdy	a	co	bude	jíst,	
co bude přes den dělat, kdy bude odpočívat. U nás se nepřizpůsobuje 
klient zvyklostem instituce, ale pečující personál se snaží o co největší 

porozumění skutečným potřebám našich klientů.
•	K	dispozici	jedno,	dvou	a	třílůžkové	pokoje	s	vlastním	sociálním	

zařízením a sprchou.
•	Ošetřovatelskou	péči	nepřetržitě	provádějí	kvalifikovaní	pracovníci	

v sociálních službách – pečovatelky a zdravotní sestry.
•	Lékařská	péče	je	zajišťována	praktickým	lékařem,	neurologem,	
rehabilitačním lékařem a psychiatrem, kteří pravidelně dojíždí.

•	Celodenní	stravování	s	možností	výběru	a	přípravou	různých	diet,	či	
mixování jídel. Hlídá se pitný režim.

•	V	domově	je	umožněn	kontakt	s	kočkou,	psem	a	papouškem.	
Funguje například objednávání služeb kadeřníka, pedikérky, masáže, 

nakupování.
Domov pro seniory Blaník je soukromé zařízení, začleněné do sítě 

poskytovatelů sociálních služeb. Naplňuje všechny požadované 
standardy na tento typ zařízení dle platné legislativy ČR.

Domov pro seniory BLANÍK, Jiráskova 456, 
Mnichovice, mobil: 603 442 349 
e-mail: o.kumprecht@dsblanik.cz, www.dsblanik.cz

děkujeme vám za přízeň 
a ocenění naší poctivé práce. 

vaše cukrárna srbín
Jako originální dárek či pozornost doporučujeme 

naše delikatesy z domácí belgické čokolády.

ZAVŘENO 24.–29. prosince 
OTEVŘENO 30.–31. prosince

ZAVŘENO 1.-5. ledna

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

cukrárna v srbíně - mukařově přijme prodavačku. 
bližší info na tel.: 722 903 669

Mukařov-Srbín u Říčan
tel.: 736 452 405

VÁNOČNÍ SLEVY
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Info pro vás Info pro vás

plavete rádi? pŘidejte se k nám…

•	navštívit	 naši	
Plaveckou ško-
ličku na Čer-
n o k o s t e l e c k é 
ulici a přihlásit 

se na lekce plavání s miminky 
a předškolními dětmi v jednom 
ze dvou našich bazénů s příjem-
ně vyhřátou vodou

•	 využít	 zázemí	 školičky:	minika-
várnu, hernu s dohledem, tělo-
cvičnu, knihovničku, učebnu

•	 zúčastnit	 se	 každoročního	 pro-
fesionálního fotografování a na-
táčení dětí pod vodou

•	 pronajmout	 si	 na	 víkend	 bazén	
pro rodinné plavání a užít si 
komfortu soukromí a 31°C teplé 
vody

•	 uspořádat	u	nás	originální	a	ne-
zapomenutelnou dětskou naro-
zeninovou oslavu s tematickým 
programem v bazénu i na suchu 
(informace a rezervace na webu)

•	 přidat	se	k	nám	v	Plavecké	škole	
Na Fialce nebo v Plaveckém klu-
bu PLAF

Plaveme rádi a také Na Fialce…
Bazén v Centru pro volný čas Na 
Fialce mnozí z vás určitě znáte. Již 
třetím rokem zde úspěšně provo-
zujeme plaveckou školu, která za-
hrnuje plavecké kurzy pro děti od 5 
let, plavání juniorů, kurzy pro do-
spělé, kroužek akvabel, plavání pro 
mateřské, základní i střední školy 
a také individuální lekce plavání. 

Víte že…
•	 pořádáme	 pro	 všechny	 plavce	

tématické sobotní ligové mara-
tóny; v prosinci 3. 12. se pokusí-
me překonat vzdálenost Gibral-
tarské úžiny 

•	 pořádáme	 každé	 pondělí	
a středu večer Plaveckou ligu 
s měřením výkonu vybrané 
disciplíny

•	 od	 října	 probíhá	 2.	 ročník	 Ří-
čanského plaveckého poháru 
škol, do kterého se mohou za-
pojit všechny školy a to nejen 
z Říčan

působíme v říčanech a znáte nás pod názvem Svět dětí 
na dlani nebo nověji také plavecká školička. Voda je naše 
doména a již osm let nabízíme kurzy plavání rodičům 
s dětmi předškolního věku, od roku 2013 pak také 
plavecké kurzy pro děti od 5 let a dospělé. Založili jsme 
i úspěšný plavecký klub a ve svých aktivitách ani nadále 
nepolevujeme. Co tedy vše s námi lze podniknout?

Svět dětí na dlani s.r.o.
Černokostelecká 2205, Říčany
tel.: 602 540 115, 323 605 426
www.svetdetinadlani.cz

Všem našim klientům, členům, 
příznivcům a milovníkům vody 
děkujeme za dosavadní přízeň 

a do nového roku 2017 přejeme vše 
nejlepší a mnoho krásných chvil 
ve vodě i pod vodu. Tip na dárek: 

Darujte zážitek – předplaťte svým 
blízkým nebo sobě kurzy plavání 
v naší plavecké škole či školičce! 

Nabízíme volná pracovní místa 
na pozice instruktora/ky plavání 

a recepční v naší plavecké školičce 
v Říčanech.

celorepublikový dopravní chaos 
se mirošovic dotkl až moc 

„Vím, že proti až trestuhodně nedokončené-
mu Pražskému obchvatu je to nicotný problém, 
ale v létě jsme si docela užili,“ říká starosta Mi-
rošovic MUDr. Tomáš Zvěřina. „Díky budování 
služebních sjezdů z dálnice, hodně opožděnému 
přemalovávání silnice I/3 na Benešov do režimu 
2+1 (jsme moc zvědaví, co zelenobílí „panďulá-
ci“ - odborně balisety - uprostřed jízdních pruhů 
budou způsobovat), havarijnímu stavu mostu na 
Senohraby a výstavbě chodníků jsme zde v jednu 
chvíli měli 6 uzavírek! Přijet do obce bylo možné 
pouze ze sousedních Mnichovic – a to je na obec 
naší velikosti opravdu dost zoufalé. 

Jak vypadá dopravní situace v Mirošovicích nyní?
V tento moment zůstává neprůjezdná už 
jen ulice Senohrabská. Příčinou je špatný 
stav mostu přes českobudějovickou silnici 
I/3. Doufáme, že demolice a následná nová 
stavba mostu bude do konce roku 2017 ho-
tová, jak slíbil vlastník - Středočeský kraj. 

Jsou v plánu opravy i dalších „mirošovic-
kých“ mostů? 

V plánu jsou opravy dvou mostů v rámci moder-
nizace dálnice D1. Most na Božkov by měl být 
„pouze“ zrekonstruován, ale most na Mnichovi-
ce bude komplet snesen a postaven nový. A když 
všichni vidíme tu koordinaci a tempo… Máme 
už nyní velké obavy. 

Přes všechny dopravní komplikace se vám 
daří obec stále zvelebovat…
Úspěšně pokračujeme v projektu „Dopravně 
bezpečnostní úpravy na ulici Senohrabská“ 
za 85% podpory Státního fondu dopravní 
infastruktury ČR. Jde již o III. etapu, v rámci 
které jsme vybudovali další chodníky včetně 
dešťové kanalizace, vjezdů do domácností, 
přechodů pro chodce a nového dopravní zna-
čení. Nyní máme v obci přes 3,5 km slepecky 
a bezbariérově ošetřených a 1,5 m širokých 
nových chodníků vedoucích podél obou kraj-
ských komunikací II. a III. třídy. Nyní velmi 
oceňujeme, že se nám podařilo před 2 roky 
zakoupit v rámci dotace SFŽP víceúčelový 
zametací stroj HAKO 600, který chodníky 
v létě i v zimě skvěle udržuje. Nyní již při-

pravujeme snad poslední IV. etapu výstavbu 
chodníků.

Jak dopadla anketa na zachování telefonní 
budky? 
Obce obdržely informaci, že společnosti O2 
Czech Republic končí povinnost bezplatně 
zajišťovat v obcích veřejný telefonní automat. 
A nabízí v provozu pokračovat za nájemné 1 000 
Kč bez DPH za měsíc. V obecní webové anketě, 
zda má obec tuto službu zabezpečit, je zatím 
stav vyrovnaný. Uvidíme, co ukáže vyžádaná 
statistika používání budky v letech 2015 a 2016. 

Společnost PRESSKAN system, a. s.  
středisko Mukařov, Kutnohorská 349

tel., fax: +420 323 661 814, 774 130 161
bližší info www.presskansystem.cz

www.pivovar.kozel.cz 

     Vyrazte do pivovaru na 
          Kozlovu školu čepování 
     a odhalte tajemství čepování piva

Pivovar Velké Popovice
Ringhofferova 1

251 69 Velké Popovice
tel.: +420 323 683 425
e-mail: exkurze@kozel.cz

Klidné prožití vánočních svátků 
a vše nejlepší v novém roce 2017 
přeje váš dodavatel tlakové 
kanalizace a jímek na dešťovou 
vodu PRESSKAN system a.s.

kominictví pechlát Říčany děkuje 
za důvěru a za ocenění naší 
profesionální práce. i v roce 2017 
budeme připraveni ochotně vyřešit 
jakýkoliv problém a pomoci vám!

Kominictví Pechlát nabízí kom-
pletní služby v oblasti komínových 
systémů a veškeré kominické čin-
nosti s tím související. Provádíme 
vložkování komínů, frézování komí-
nů, servis a revize komínů. Objednat 
našeho pracovníka si můžete kdy-
koliv díky speciální telefonní lince  
323 603 444, na které se lze objed-
návat v pracovní dny od 7 do 15 hod. 

Vaše objednávka bude zaregistrová-
na a vy dostanete přesnou informaci, 
v jaký den a v kolik hodin k vám ko-
miník přijde. Díky kontrole a vyčiš-
tění komína se zvýší bezpečnost pro-
vozu 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 komí-
na kompletně zrealizuje.

HOTEL PRAHA
ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE 

DOBRÉ ZÁBAVY NA VEČER S DJ HANSEM
RELAX V OLDIES - NÁVRAT DO 80.-90. LET, 

ALE I SOUČASNÁ HUDEBNÍ SCÉNA
Začínáme v 19 hodin, vstupné 50 Kč.

HOTEL PRAHA
PŘIJÍMÁ REZERVACE NA SILVESTR 2017!

Hotel Praha
Vyžlovka, Na Návsi 10

Tel.: 775 405 905 - Petr Volf
321 679 781 - hotel, ubytování
www.hotel-praha-vyzlovka.cz

❄ MŠ Little Gate je dvojjazyčná česko-anglická mateřská škola. 
❄ Spolupracujeme s Centrem dětského nadání a Dětskou Mensou ČR.
❄ Nad rámec standardní předškolní přípravy usnadňujeme dětem vstup 

do základní školy stimulačním programem Maxík, který je nejen skvělou 
prevencí rozvoje specifických poruch (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie), ale 
také zmírňuje projevy poruch aktivity a pozornosti. 

Více informací o školce najdete na www.kindergarten.cz. Nic ale nenahradí 
osobní setkání. Můžete nás kdykoliv přijít navštívit - Květnového povstání 257, 
Praha 10 – Benice, tel.: 776 633 633, 604 201 651, jsme také na Facebooku.

Školka kindergarten 
little gate v benicích přeje 
vám i vašim dětem do nového 
roku jen to nejlepší!
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Enve ART s.r.o. /hand made print
Designový ručně tištěný bytový textil a oděvy

Zakázkový ruční tisk na textil, papír a další savé materiály
Konktaktní adresa: Čestlice, V Oblouku 114

www.enveart.cz mobil: 608 964 428, e-mail:info@enveart.cz

InzerceInfo pro vás

• Naše klienty vždy nejdříve na-
vštívíme a ZDARMA a nezávazně 
provedeme analýzu tepelných ztrát 
domu, vypracujeme návrh opti-
málního řešení a detailně propo-
čítáme úsporu a dobu návratnosti 
investice.
• Tepelné čerpadlo lze pořídit již 
od 120 tisíc, přičemž investici 
zvládnou klienti pohodlně splá-
cet díky úspoře na energiích. 
Pořízení tepelného čerpadla tak 
rodinný rozpočet ve svém dů-
sledku vůbec nezasáhne. Pokud 

jste topili elektřinou, tak se ná-
vratnost pohybuje kolem 4 až 5 
let, v případě plynového kotle je 
návratnost 7 let. 
• Veškeré administrativní úkony 
provedeme za vás. Nejdůležitější 
je přitom změna tarifu elektřiny na 
mnohem výhodnější. Díky tomu 
ušetříte nejen za topení, ale i za 
provoz jiných elektrických zařízení 
v domácnosti. 
• Výměna starého kotle za tepelné 
čerpadlo tvá nejvýše tři dny, při-
čemž teplá voda není k dispozici 
pouze jeden večer. 
• Garantujeme servis do 24 ho-
din. Záruka na tepelné čerpadlo 
je pět let.

máte starý kotel, protopíte 
spoustu peněz? pořiďte si 
tepelné čerpadlo ještě tuto zimu!

Společnost Verdeon má pobočku v Doubravčicích a nabízí 
možnost prohlídky vzorového domu vybaveného tepelným 
čerpadlem. Kontakt: Verdeon s. r. o., tel.: 776 111 011
 info@verdeon.cz, www.verdeon.cz.

Společnost Verdeon vám navrhne nejúspornější řešení 
a vše zrealizuje na klíč včetně stavebních úprav. 

HOŘKOST A VůNĚ 
OPRAVDOVéHO PIVA
Je to právě žatecký chmel, který, 
v kombinaci s českým sladem 
a vodou, dodává pivům GWERN 
výraznou a specifickou chuť. Při 
výrobě se tedy nepo-
užívají žádné 
chemické pří-
sady, na tom si 
majitelé pivo-
varu zakládají. 

T r a d i č n í 
nabídku pivo-
varu dnes tvoří 
klasický světlý 
ležák GWERN 
12° a klasická 
světlá výčepní 
10°; je však do-

plněna také o speciály. Zájemci již 
mohli ochutnat například povedený 

Brabantský Ale, hořké pivo belgic-
kého typu, nebo dobře hodnocený 
nefiltrovaný pšeničný GWERN, 
postavený na německé tradici. 

Dobrá zpráva pro všechny mi-
lovníky piva je, že piva z aktuál-
ní nabídky lze v pivovaru nejen 
ochutnat, ale také zakoupit s se-
bou v pivovarské prodejně. 

VáNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Chcete si dopřát něco výjimečné-
ho, chcete být originální, překvapit 
své přátele, spolupracovníky? Po-
zvěte je do nupackého minipivo-
varu a uspořádejte večírek. Zreali-
zovat zde můžete firemní vánoční 
setkání, oslavit narozeniny nebo 
jen tak s partou přátel posedět. 
Atmosféra rodinného pivovaru 
s příjemným posezením a ležáky 
značky GWERN za to stojí! Vy-
budovat totiž pivovar není nijak 
jednoduché, ale vypadá to, že tento 
sen se podařilo v Nupakách úspěš-
ně uskutečnit. Stačí se přijít pře-
svědčit osobně…

když na pivo, tak nejlépe přímo do pivovaru!

MINIPIVOVAR GwERN 
NUPAKy
GwERN s.r.o., Ing. Petr Ugrin
Tel.: 603 516 494
e-mail: info@gwern.cz
www.gwern.cz

rodinný minipivovar GWern v nupakách u říčan má 
za sebou již první rok provozu. Základ úspěchu je 
postaven na tradičních recepturách, kvalitních 
českých surovinách, moderních technologiích, ale 
především na přístupu k samotnému řemeslu. 

V tomto pivovaru se totiž vášeň pro vaření piva 
přenesla z oblíbené činnosti až v profesionální zaujetí.

Hledáme nového kolegu/ko-
legyni – obchodníka se zkuše-
nostmi a nadšením pro naše 
řemeslo a místní gastro trh.

Firma palivové dřevo Říčany 
vám všem přeje krásné svátky
Kvalitní dřevo na topení si můžete pohodlně koupit v prostorném 
areálu v Mukařově, který se nachází u hlavní ulice Pražská. Firma 
Palivové dřevo Říčany zde nabízí tvrdé krbové dřevo, dřevěné 
brikety, peletky, podpalové třísky, uhelné brikety, hnědé uhlí 
a další sortiment. Dřevo je rozváženo 7 dní v týdnu! 

Palivové dřevo Říčany, tel.: 602 388 435
e-mail: info@drevoricany.cz, www.drevoricany.cz. 
Provozovna Mukařov: Pražská 322

Zajišťujeme maloobchod i velkoobchod (kamionový odběr). V současné 
době se specializujeme na tvrdé palivové dřevo - především bukové, které je tvr-
dé, stejnorodé a husté a je nejvíce vhodné k topení pro svoji vysokou výhřevnost. 

Firma Palivové dřevo Říčany nabízí:
* Rozvoz sypaného dřeva za minimální sazbu – rozvážíme i velké objemy.
* I během topné sezóny garantujeme dodávku do tří dnů – pracujeme 
v sobotu i v neděli.
* Fungujeme již 11. rokem a získali jsme si přes 1600 stálých zákazníků 
– děkujeme za důvěru.

pF 2017

POHODOVÝ SKOK DO NOVÉHO ROKU
přeje Sportovně kulturní centrum 

v Ondřejově

„Ve spolku EN-
VERO poskytujeme 
ucelený program 
pro lidi ohrožené na 
trhu práce, zejména 
zdravotně postižené 

nebo osoby, které nemohou najít za-
městnání v předdůchodovém věku. 
Pracovní trh tak přichází o zkušené 
profesionály. V půlročním programu 
si za podpory pracovního asistenta 
znovu osvojí pracovní návyky, získají 
rukodělné zkušenosti. V rámci pro-
gramu mají k dispozici kouče, který 

všem pomáhá ujasnit očekávání od 
pracovního trhu a vytipovat vhodné 
pracovní uplatnění nebo rekvalifika-
ci. Zároveň kontaktujeme potenciální 
zaměstnavatele, zejména s menšími 
pracovními kolektivy, u kterých by 
absolventi mohli najít další pracovní 
uplatnění. Zaměstnavatelům nabízí-
me naši odbornou podporu při zařa-
zení zdravotně postižených do pro-
vozu jejich firmy. Stačí zdravý selský 
rozum, trochu informací a empatie,“ 
říká Věra Šulcová, předsedkyně spol-
ku ENVERO. 

„Přestože je okolí Říčan a Jesenice 
u Prahy bohatá oblast, služeb na pod-
poru zaměstnávání lidí znevýhodně-
ných či se zdravotním handicapem je 
zde zoufale málo. Dojíždění do Prahy 
je pro pro ně obtížné nebo nemožné, 
často se finančně ani nevyplatí. Jsou 
to první krůčky, ale věříme, že se po-
stupně v lokalitě najdou zaměstna-
vatelé, kteří by chtěli handicapované 

zaměstnávat.Úzce spolupracujeme 
se sociálně integrovaným podnikem 
Enve ART s.r.o., ve kterém výhle-
dově nalezne uplatnění několik lidí 
z aktivizačního programu. Již nyní se 
zaškolují v ručním sítotisku, na který 
se Enve ART zaměřuje. 

Výrobky z chráněné dílny EN-
VERO s vánoční tématikou nalez-
nete na adventních trzích, např. 
v Jesenici. Informace o konkrét-
ních prodejních akcích, akcích 
s účastí spolku máme na webu. 

Rádi poskytneme bližší informa-
ce o naší činnosti zájemcům o za-
městnání, i všem, kteří by nám chtě-

li nějakou formou pomoci, např. 
poskytnutím materiálu. Využijeme 
zbytky nití, provázků, bavlnek, ši-
cích potřeb, látky, drobné dílenské 
nářadí a materiál. Děkujeme.“

www.envero.cz, e-mail: enve-
ro@envero.cz; tel.: 608 964 428

Na projekt „Vznik a pilotní program 

aktivizačního střediska pro osoby ohro-

žené na trhu práce v suburbánních ob-

lastech Středočeského kraje“je poskyto-

vánafinanční podpora Evropské unie, 

a to z Evropského sociálního fondu, OP 

Zaměstnanost.

vánoČní ubrusy z chráněnÉ dílny
od letošního listopadu se v Čestlicích zapojilo sedm lidí do 
aktivizačního programu naší rukodělné dílny. 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Suché pAlivové 
a krbové dřevo

peLeTY a BriKeTY
Štěpkování větví do průměru 10 cm

Sklady-odběrná místa: 
prusice (tel.608 302 917)
Všestary (tel.777 280 341)

Otevírací doba: po-pá: 7-17 So:7-13
ceník: www.broukal.cz

606 888 525
www.ekotes .cz

 ROLETKY    MARKÝZY
 SÍTÌ PROTI HMYZU
 LÁTKOVÉ POSUVNÉ STÌNY
 VENKOVNÍ ROLETY A ŽALUZIE

Zamìøení a kalkulace  ZDARMA  dennì  8.00 - 22.00     POLEPY

 poradenství   výroba   montáž   servis

hotel zámek ŠtiŘín 
hledá 

recepční sportovní 
recepce. 

kontakt na
 tel. č.: 724 319 489 nebo 
zašlete své cv na adresu: 

sekretariat@stirin.cz

akce váŽení, sloŽení těla 
na inBody-tuky, svaly, voda, 

metabolizmus, hmotnost. 
Cena 150 Kč, místo: SKC 
ondřejov 1.patro učebna, 
dne: středa večer 14. 12., 

rezervace na tel.:736 681 403 
Martincová

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
DOVOZ VODY/ ODVOZ 

ODPADNÍCH VOD 
(jímky, fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE

tel.: 604 414 916 
Tomáš Rychta – Štíhlice

Všem klientům děkuji 
za důvěru a do roku 2017 

přeji vše nejlepší!

Zemní práce
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

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

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

opravy chladniČek,
mrazniČek – ab servis

Jaroslav Kubíček
tel.: 603 464 367

pod Jiřím 205, Mirošovice

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

ZDRAVÁ VÝŽIVA, 
DÁRKY A KORENÍ
Znovuotevření prodejny

v Říčanech, 
Lipová 152/1 

(vchod z Černokostelecké).
Dne 7. 12. 2016 v 11 h.

Součástí otevření budou 
ochutnávky produktů 

zdravé výživy. V 18-19 h 
se bude konat beseda 

na téma Výživa a distres 
s odbornou lékařkou 

MUDr. Věrou Niederlovou 
z Psychosomatického 

centra v Praze. 
Vstup zDARmA!

ˇ

dodávková autodoprava 
web:akmtrans.cz

tel.: +420 702 025 594

hledám výuku němčiny 
s možností kombinace 

klasické výuky 
a výuky on-line.

tel.: 737 610 274

Nabízíme kompletní lyžařské vybavení
nejen pro Vás, ale i pro Vaše nejmenší ratolesti.

Celá sezóna 1300 kč/ski set

Kliknutím můžete upravit styl předlohy.

Celá sezóna 1300 kč/ski set
říjen‐duben (lyže, hole, boty, helma, vak)

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat: email: pujcovnalyziricany@seznam.cz, 
telefon: 737 233 786. Více informací na www.pujcovnalyziricany.cz

Adresa provozovny: Černokostelecká 57/49, 251 01 Říčany

Kliknutím můžete upravit styl předlohy.

PŘIJMEME ŠIKOVNéHO AuTOMECHANIKA

POŽADuJEME : 
- ŘP sk. B - TRESTNÍ BEZÚHONNOST 

- POuZE VÁŽNÍ ZÁJEMCI, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ VYDĚLAT PENÍZE 
A BAVÍ JE OPRAVOVAT AuTOMOBILY. 

- SAMOSTATNOST 
- PRAXE V OBORu NuTNÁ 

NABÍZÍME : 
- DOBRé PLATOVé PODMÍNKY 

- PROFESIONÁLNÍ ZÁZEMÍ - SLEVA NA FIREMNÍ ZBOŽÍ 

NÁPLŇ PRÁCE : 
- OPRAVY OSOBNÍCH AuTOMOBILŮ VČETNĚ DIAGNOSTIKY 

VOLEJTE NA tel. č.: 777 334 883 
práce na plný úvazek plat 25 000-35 000 podle výkonu

aKMtrans hledá 
spolupracovníky:

- dispečera - vítány znalosti 
práce s mezinárodními 

dopravními databázemi, praxe, 
jazykové znalosti - ukrajinština, 

rJ, nj aj.
- administrátory webů v různých 
jazycích - čeština, ukrajinština, 
rJ, nJ, anJ aj. nabídněte své 

jazykové znalosti.
- distributory reklamních 

letáků, tiskovin, vyvěšení, výlep
- kodéra, programátora

web: akmtrans.cz
tel.: 702 025 594

MNICHOVICE
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VŠEM NAŠIM KLIENTŮM 
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A DŮVĚRU, 
PROJEVENOU V LETOŠNÍM ROCE.

PŘEJEME VÁM 
KLIDNÉ VÁNOCE 

A DO NOVÉHO ROKU 2017
 ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, 

SPOKOJENOST A POHODU.

InzerceInzerce

kamenictvijordan@seznam.cz

uhelnÉ sklady stranČice 
pŘejí vŠem svým zákazníkům 
hezkÉ vánoce a hodně Štěstí 

a úspěchů do novÉho roku

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

RD Mnichovice s velkou zahradou
Patrový rodinný dům 5+1, už. plocha 
149 m2, garáž, sklep. Pozemek 
2678 m2, mírně svažitý, Ladův kraj, 
krásné výhledy. Zahrada se vzrostlými 
stromy. Vlak 10 min. pěšky, autem 
30 min. do Prahy.Cena 6.300.000 Kč. 
Výhodné financování hypotékou.
Pro více informací mne kontaktujte.

+420 606 792 574
jana.karlachova@re-max.cz
www.janakarlachova.cz

Ing. Jana Karlachová
realitní makléř

VIP

nákladní kamionovou dopravu 
s řidičským oprávněním C a C+E

Řidič Řp b, c, d, e, t, adr 
všechny skupiny včetně 

cisteren, radioaktivních látek 
a výbušnin hledá spolupráci 

- záskoky , brigáda... 
od 190 Kč/hod. 

tel.: 737 610 274

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

nově otevŘeno 
zájezdní hostinec v hotelu vyŽlovka

- speciality tradiční i moderní české kuchyně 
- steaky na grilu a jiné 

- interiér vhodný pro pořádání svateb, 
firemních večírku, oslav narozenin…

akce na prosinec 
17. a 18.12. vepřové hody 

17.12. od 20.00 hod. country večer
24.12. Štědrý den - po celý den servírujeme 

staročeské štědrovečerní menu
25. a 26.12. otevřeno, přijďte ochutnat náš 

speciální vyžlovský svařák 
a sváteční staročeská jídla 

31.12. silvestr - do brzkých ranních 
hodin roku 2017 

restaurace hotelu vyŽlovka 
jevanská 9 vyŽlovka (u mukaŘova)

otevŘeno denně 11 - 23 h
tel.: 731 920 731

stŘední Škola
 Řemesel kunice 
přijme od 1. 2. 2017 

ekonomku školy. požadavky: 
ekonomické vzdělání, praxe 
v oboru, organizační a řídící 

schopnosti, orientace 
v právních předpisech.

Kontakt: 
ssrkunice@ssrkunice.cz, 

tel.: 323 665 483

18. 12. 2016 
– 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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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

PF 2017 VÁŠ ZAHRADNÍK 
Děkuje za spolupráci

www.budkazahrady.cz
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InzerceInzerce

Získejte spoustu výbavy za atraktivní cenu. Akční modely Fresh Vás 
nadchnou elegantními koly z lehké slitiny, výkonnou klimatizací, 
zadními parkovacími senzory nebo vyspělými multimediálními 
systémy. Při využití financování se ŠKODA Financial Services získáte 
prodlouženou záruku na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Seznamte 
se s vozy ŠKODA Citigo, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Yeti v akční 
nabídce Fresh přímo u nás.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

skodafresh.cz

Spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA v nabídce Fresh: 4,4 m3 (CNG); 3,7–5,8 l/100 km, 79 (CNG); 99–137 g/km

Akční modely Fresh s rozšířenou výbavou  
za atraktivní cenu.NABÍDKA, 

CO MÁ ŠŤÁVU

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

Untitled-51   1 7.1.2016   15:00:04

 

 

Náměstí Smiřických 16, 281 63  Kostelec nad Č. lesy, IČ: 46351973 

AUTOŠKO       A 

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Klouda 

Telefon: +420 777 358 097, e‐mail: autoskola@csadpolkost.cz 

 

Do našeho kolektivu přijmeme 

 

 
• pro pravidelnou autobusovou dopravu 

Požadujeme: spolehlivost a samostatnost. 

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, odpovídající 
finanční ohodnocení, po šesti měsících trvání pracovního 

poměru jednorázová odměna Kč 15 000,‐. 

 

Bližší informace na tel. 321 697 274, 
mzdova.uctarna@csadpolkost.cz, www.csadpolkost.cz 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

ŘIDIČE A ŘIDIČKY 

Možnost zajištění rozšíření ŘP i ze skupiny B na skupinu D.

aKMtrans poptává služby
- dispečinku

- obchodního zástupce
- účetní

web: akmtrans.cz, tel.: 702 025 594

aKMtrans hledá pronájem 
kanceláře, zpevněné plochy, 

skladu.
web: akmtrans.cz
tel.: 702 025 594

aKMtrans poptává možnosti propagace, reklamy na říčansku 
- dlouhodobý pronájem různých druhů ploch pro plošnou 
reklamu např. ploty, stěny, vyvěšení, výlep.... distribuci 

tiskovin, letáků, inzerci v místních regionálních periodikách, 
webech aj. nabídněte web: akmtrans.cz, tel.: 702 025 594

Společnost Agrospectrum Ondřejov 
vám všem přeje pohodové svátky 
a hodně štěstí do nového roku
* Naše společnost nabízí vedení účetnic-
tví, daňové evidence, mzdového účetnictví 
a zpracování veškerých daňových přiznání. 
Cílem jsou kvalitní služby pro naše zákazní-
ky v přijatelných cenových relacích. Kontakt: 
777 331 657, www.stolc.cz, stolcova@stolc.cz 
* Společnost Agrospectrum provozuje čerpací stanici s obchodem 
v Ondřejově (Družstevní ul.). Otevřeno: po-so 6-18 hod., ne 7-18 hod.

vaše mycí centrum 
a čerpací stanice 
v tehovci

vaše spokojenost – naše radost
Všem zákazníkům velice děkujeme za 
přízeň. Přejeme klidné vánoční svátky, 

šťastný a spokojený nový rok 2017.
Tým 212

Choceradská 6, 251 62 Svojetice, Infolinka: Po-So 7-18 hod., 323 610 000, 777 344 949, fax: 323 610 001
e-mail: kontakt@miroslavsmid.cz, www.miroslavsmid.cz

Děkujeme všem zákazníkům a obchodním 

partnerům za příjemnou spolupráci v roce 

2016 a přejeme vše nejlepší do nového roku.

■ DODáVKy BETONOVýCH VýROBKů, PANELů A JÍMEK NA KLÍČ ■ JEŘáBNICKé PRáCE ■ ZEMNÍ PRáCE, AUTODOPRAVA, PRODEJ MATERIáLU Z DEPONIE



TOYOTA TSUSHO
Obchodní 105, Čestlice, tel.: 724 270 329, e-mail: m.novak@tsusho.cz

Československého exilu 544/3, Praha 4 – Modřany, tel.: 737 253 673, e-mail: j.kroupa@tsusho.cz
www.toyotatsusho.cz

NEOPAKOVATELNÁ
NABÍDKA

Zvýhodnění až
63 000 Kč

Bonus za Váš 
starý vůz až 
30 000 Kč

Časově omezená nabídka LIMITED je tady. 
Pořiďte si Vaši novou Toyotu s neopakovatelným 
zvýhodněním a bonusem právě teď!

Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Veškeré údaje jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO: Toyota Aygo: 3,6–5,0 l/100 km, 95–97 g/km; Toyota Yaris: 3,3–4,5 l/100 km, 75–119 g/km; Toyota Auris: 3,5–5,9 l/100 km, 79–138 g/km; Toyota Corolla: 3,8–6,0 l/100 km, 
100–139 g/km; Toyota Verso: 4,5–6,7 l/100 km, 119–155 g/km. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK.

13028943_Pres_210x297_Corolla+4cars_TTP.indd   1 9.11.2016   10:24:54

Thajské masáže 
Thajská masáž uvolní vaše svaly, klouby, 
šlachy i chodidla. Jemně natáhne a odbloku-
je páteř. Přináší celkové fyzické a psychické 
uvolnění. Naše zkušené masérky se postarají 
o vaše unavené tělo a navodí vám příjemný 
pocit odpočinuté mysli.

Luxusní kosmetika 
Biologique Recherche
V našem salonu si můžete dopřát zcela 
unikátní systém péče o vaši pleť, který byl 
vyvinutý týmem francouzských odborníků. 
Nabízíme dámské i pánské kosmetické ošet-
ření, které zanechá vaši pokožku zregenero-
vanou, očištěnou a nádherně rozjasněnou.

Využijte široké nabídky našich kosmetických služeb:
    klasické masáže      rituály Pure Fiji      horké lávové kameny      
    estetické formování postavy      výživové poradenství      lymfodrenáže      
    manikúra       pedikúra      prodlužování řas



Platnost do 31. 12. 2016

Cotinium s. r. o.
Květnového povstání 194, Praha 10 - Benice 
Tel.: +420 605 131 765   

VitalBody Pečujeme o vaši krásu!
Kosmetický a relaxační salon

www.vitalbody.cz

-20% SLEVUKupon na
na thajské masáže NEBO na základní 
kosmetické ošetření. 

VitalBody
www.vitalbody.cz



Proč si vybrat značku Hyundai?!
Hyundai je přátelská značka, která 
staví potřeby zákazníka na první 
místo. Dokazuje to pětiletá záruka 
bez omezení kilometrů pro všech-
ny vozy, program permanentní 
mobility, který vám zaručí, že ni-
kdy nezůstanete bez auta. Modely 
vyráběné v závodě HMMC v České 

republice - Hyundai i30, Hyundai 
i30 kombi, Hyundai i30 třídveřový, 
Hyundai ix20 a nyní nový Hyundai 
Tucson byly vyvinuty speciálně pro 
evropský trh v Technickém centru 
Hyundai v Německu a odpovídají 
vysokým požadavkům zdejších 
zákazníků na kvalitu, bezpečnost 
a atraktivní design. 

JEN V HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK V PRAZE NA CHODOVĚ

MEGA NABÍDKA REFERENČNÍCH VOZŮ

Hyundai i30 1,6i r.v.2016 301 090 Kč

www.hyundaivalousek.cz
adresa: Ke Stáčírně 2292/19  Praha 4 – Chodov, E-mail: hyundai@hyundaivalousek.cz
telefony prodej: 602 703 868, 727 832 115, 602 150 560, 727 944 220

Hyundai i30 1,6CRDi r.v.2016 321 900 Kč

přejeme krásné vánoce a nový rok bez nehod
přijďte navštívit HyunDai CentruM VaLouŠeK, které sídlí na 
Chodově. tato ryze česká, rodinná společnost s 23letou tradicí 
vám nabídne ty nejvýhodnější podmínky. „Vždy bylo naším cílem, 
aby se u nás naši zákazníci cítili jako doma. oni znají nás a my je. 
nechceme být anonymní firmou na prodej a servis aut. Chceme 
být váš „rodinný“ dealer, který vás zná a poskytne vám ty 
nejlepší služby na profesionální úrovni,“ říká pan Valoušek.

Hyundai i30 kombi je nejlepším vozem 
v testech AUTO BILD na 100 000 km
Se známkou „jedna“ je nejlepším automobi-
lem v dlouhodobém testu, který jsme dosud 
zkoušeli. ...přiblížil se ideálu bezchybného 
vozu na dlouhé trasy jako dosud ještě žádný 
jiný model... (více čtěte na www.hyundai.cz/
modely/i30-kombi)


