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Salón VISION by 
TAWAN Říčany 
nabízí skvělý tip 
na vánoční dárek. 
Využijte výhodné 
vánoční slevy. 
Více info na str. 13

Betlém 
v Doubravčicích 

Staročeská 
pekárna 
Dobřejovice vám 
prozradí “rodinný” 
recept na křehké 
škvarkové pracny 
na  str. 14

Dopřejte si na Vánoce 
kvalitní české maso 
z prodejen Maso Třebovle  
v Mnichovicích  nebo 
v Říčanech u OC Lihovar.
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SKC Ondřejov získalo dotaci ze 
Středočeského kraje ve výši 131 027 Kč 
na pořízení nového sportovního nářadí a 
náčiní.  Nový mobiliář bude sloužit více 
než pětistovce dětí, které chodí do SKC 
Ondřejov pravidelně sportovat. „Jsem rád, 
že se nám dotaci na obnovu sportovního 
vybavení  podařilo získat,“ říká manažer 
SKC Hynek Kašpar. 
„Týdně se u nás vystřídá velké množství dětí, ale 

i dospělých a sportovní pomůcky už dosluhují.  
Malí i velcí sportovci se mohou těšit na nové míče 
na různé sporty, basketbalové koše, volejbalovou 
a badmintonovou síť, hokejky a branky na flor-
bal, podložky na cvičení, stepy, švédskou bednu, 
duchnu, žíněnky, ale také například na profesio-
nální švihadla. V SKC působí velmi úspěšný oddíl 

Nové žíněnky, míče, koše na 
basket i boxerské rukavice

Rope Skippingu Ivy Staňkové, který se zaměřuje 
na sestavy se švihadly a musím říci, že je to velká 
dřina. Nové vybavení dostane i oddíl boxu, kde se 
pod vedením třínásobného mistra republiky Stan-
dy Stárka učí rozdávat a přijímat tvrdé rány nejen 
muži , ale také ženy. Radost určitě uděláme i všem 
ženám, které navštěvují kurzy cvičení  Body form 
a Step aerobik. 

Těší nás, že se nám podařilo vyzdvihnout spor-
tovní a kulturní centrum na profesionální úro-
veň, za kterou by se nemusela stydět mnohem 
větší města. Snažíme se dobře hospodařit a jsme 
úspěšní v žádostech o dotace, a proto se nám daří 
SKC neustále modernizovat a rozšiřovat služby. 
Krásnou, vybavenou tělocvičnu využívá i místní 
škola, včetně dalších prostor, ve kterých funguje 
školní klub. Jsem rád, že našim dětem můžeme 
nabídnout takto důstojné prostory.“

Navštivte 
naše prodejny 
v Mnichovicích 

nebo 
v Říčanech v OC 

Lihovar.

Vážení čtenáři a partneři Zápraží!
Děkujeme vám za přízeň, spolupráci a podporu! 

Bez vás by to nešlo!
Starý rok pomalu končí a možná si mnozí z vás 

myslí, že byl špatný. Politická situace na prd, ko-
rupci se stále daří, stát se chová, jako by byl občan 
nepřítel, silnice rozkopané...  Přes to všechno se 
máme v Čechách více než dobře a měli bychom 
si toho vážit. A také pro to něco dělat! I když se 
to nezdá, jedinec zvládne mnoho a má svou sílu.  
Každý může svým obyčejným, poctivým životem 
něco změnit. A někdy je zapotřebí najít odvahu 
nekývnout na „výhodnou“ nabídku nebo upozor-
nit na něco špatného, i když z toho plynou nepří-
jemnosti. Je pohodlnější čekat, že někdo jiný to 
vyřeší a nakonec přece o nic nejde. Ale právě tyto 
maličkosti, nad kterými přivíráme oči, které ani 
nevnímame, jsou základem toho, jak se budeme 
mít. A také nesmíme zapomínat, že pozitivním 
přístupem a milým vystupováním dokážeme změ-
nit více.                                                        Vaše 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

Historie betlémů 
(jesliček) má 
své kořeny 
ve třináctém 
století, zdobení 

vánočního stromu je tradicí 
starou zhruba dvě století. 
Vánoce bez stromku 
a jesliček si však dnes 
málokdo z nás umí již 
představit.
V Doubravčicích byly jesličky po-

staveny poprvé loni a spolu s tra-
dičním vánočním smrkem po celý 
vánoční čas zdobí veřejné prostran-
ství před kulturním domem. Mini-
malistická verze jesliček zároveň 
vznikla i na návsi u kapličky. 
Ani jedny z nich by zde však ne-

existovaly, nebýt zájmu, ochoty 
a dobrovolnického nadšení, jak 
už to ostatně často bývá. Dobrou 
zprávou je, že ani letos aktivita 
dobrovolníků nepolevila. Scházeli 
se jednou týdně a během listopadu 
vyrobili z dřevotřísek několik ove-
ček a postavu anděla, o které bude 
rozšířen betlém před KD. 

Jesličky jsou starším symbolem 
Vánoc než stromek

Nezapomněli ani na vánoční 
strom – ten získal originální, ručně 
dělané ozdoby.  
V novém přivítala letošní Advent 

také doubravčická kaple sv. Jiří, 
která se díky iniciativě a dobrovol-
né práci dočkala nasvícení, přístu-
pového chodníčku a především 
moderního vylepšení v podobě au-
tomatického zvoníka. 
Krásné Vánoce všem přejí 
Doubravčice!
www.doubravcice.cz

Jako většina obcí i město Mnichovice dlouhodobě bojovalo s nelegální 
likvidací komunálního odpadu ve formě černých skládek. A nejen v okra-
jových částech města, ale i v centru, především na sběrných místech tří-
děného odpadu. U barevných kontejnerů se pravidelně objevovaly kromě 
běžného komunálního odpadu i staré televizory, matrace nebo zahradní 
nábytek. Stále více sílila potřeba vybudování vlastního sběrného dvora, ve 
kterém by občané mohli svůj nadměrný odpad likvidovat legální cestou. 
Proto nechalo město vypracovat projekt a zažádalo Státní fond životního 
prostředí o dotaci na jeho výstavbu. A v žádosti bylo úspěšné. Z celkových 
způsobilých výdajů 9 492 586 Kč činila dotace Evropské unie 8 068 698 
Kč, zbývající částku 1 423 888 Kč hradilo město ze svých zdrojů. Projekt 
byl realizován v termínu od 20. 1. 2017 do 30. 10. 2017 a od 1. prosince 
2017 slouží sběrný dvůr zdarma pro všechny občany Mnichovic, kteří jsou 
zapojeni do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu ve městě.  Tedy pro ty, kteří mají zapla-
ceny poplatky za vývoz odpadů pro daný rok. 
A nejen výstavbou sběrného dvora město úspěšně bojuje s likvidací odpa-

dů. Skvělé výsledky mají Mnichovice i ve sběru tříděného odpadu. V roce 
2014 bylo město v soutěži společnosti EKO-KOM „My třídíme nejlépe“ 
na předposledním 86. místě. Díky navýšení počtu sběrných míst na deset 
se umístilo o rok později na 28. místě, v roce 2016 byly Mnichovice páté a 
za rok 2017 už mají bronzovou příčku. Nyní je v plánu vybudování dalších 
dvou sběrných míst v chatových oblastech.
Vedení města si velmi váží zodpovědnosti svých občanů a věří, že díky nim 

se Mnichovice stanou čistším městem. A věří, že nový sběrný dvůr bude 
sloužit k jejich velké spokojenosti.                    Mgr. Petra Pecková,  starostka

Mnichovice mají svůj 
sběrný dvůr

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu životní prostředí.

 Kamenictví Svojetice je tradiční 
rodinnou firmou, kterou dlouhá 
léta vedl pan Alois Jordán. Pan 
Jordán se naučil řemeslo od své-
ho tatínka a svým poctivým pří-
stupem, příjemným jednáním a 
řemeslným umem se vypracoval v 
uznávaného odborníka, za jehož 
prací jezdili lidé ze širokého okolí.  
Pan Jordán nedávno po těžké ne-
moci zemřel – doma, v péči rodiny. 
Firma však pokračuje dál – živnost 
převzali synové Marek a Tomáš 
Jordánovi, které jsme požádali o 
rozhovor.
Bylo zřejmé hned, že budete 
pokračovat v rodinné firmě?
Oba jsme měli i jiné aktivity, ale 

tatínek měl řemeslo natolik rád, žil 
s ním, že se mu zkrátka nedalo vy-

hnout. Pomáhali jsme mu čím dál 
více, až bylo jasné, že firmu jednou 
převezmeme. Bylo to také jeho po-
slední přání…
Na co se vaše kamenictví speciali-
zuje?
Zhotovujeme nejrůznější zakázky 

pro stavitelství i pro zahradní ar-
chitekturu (základy, podezdívky, 
parapety, schody, obklady, kuchyň-
ské pracovní desky a další). Naší 
specializací je výroba urnových po-
mníků, hrobů, krycích desek, nápi-
sových desek s dekory (sekanými, 
pískovanými, plastickými) a dal-
ších pomníkových dílů podle přání 
zákazníků. Dále provádíme opravy 
a přebroušení starých pomníků. 
Zajišťujeme osazovací práce a do-
pravu. V neposlední řadě nabízíme 

prodej a montáž svítidel, váz a dal-
ších doplňků. 
S jakým kamenem pracujete a 
odkud ho vozíte?
Pracujeme s přírodním kamenem, 

který vozíme z českých lomů. V naší 
nabídce ale najdete i atraktivní ka-
meny z exotických zemí. Kámen si 
zpracováváme sami v naší provo-
zovně a za kvalitu našich výrobků 
ručíme. Našim klientům dokážeme 

Kamenictví převzala další generace Jordánů
V našem regionu působí mnoho firem a řemeslníků, kteří 
poctivě pracují a daří se jim živnost „držet“ a rozvíjet, 
i když podmínky mnohdy nejsou jednoduché. Jednou z 
takových firem je i Kamenictví Svojetice, které patří mezi 
dlouholeté partnery Zápraží, čehož si velmi vážíme.

splnit každé přání, a to díky našim 
spolupracovníkům, kterým tímto 
velmi děkujeme za skvělou práci a 
spolehlivost. Zákazníkům děkuje-
me za přízeň a přejeme hodně štěstí 
do nového roku.

Kamenictví Svojetice
tel.: 323 660 252, 
602 304 946 
kamenictvijordan@seznam.cz

Kamenictví Svojetice leží u krásného, bývalého lomu

Dvojnásobná mistryně Evropy 
a mistryně světa ve sportovním 
aerobiku Olga Šípková (titul získala 
v roce 1997) dokázala, že je nejen 
skvělá cvičitelka, rozhlasová 
a televizní moderátorka, ale také 
tanečnice.
 
Absolvovala jste soutěž StarDance...když 
hvězdy tančí – co vám tato soutěž dala? 

Soutěž byla krásným zastavením v mém životě, 
které mi vneslo novou energii, přátele, příleži-
tosti a hlavně radost! Velmi mi k srdci přirost-
la něžná rumba a vášnivé tango, za které jsme  
s mým tanečníkem Markem Dědíkem dostali od 
poroty nejvyšší hodnocení – desítky! A toho si 
nesmírně vážím.
Máte ještě možnost si někde zatančit? 
Možností je dost a já jsem za to velmi ráda.  

V minulé plesové sezóně jsme byli s Markem 
každý víkend na nějakém plese, kde jsme buď 
vystupovali, nebo dokonce i moderovali. Teď na 
podzim už máme za sebou také několik vystou-
pení a stále si to velmi užívám.
Přes deset let cvičíte v SKC Ondřejov...  Cítíte 
se tam stále „jako doma“?  
Ano, cítím se tady báječně a mám zde hodně 

věrných cvičenek. Chodí naprosto pravidel-
ně a navíc spolu jezdíme na sportovní víkendy  
a dokonce se mnou létají na aktivní dovolené   

k moři. Doufám, že „moje“ cvičenky cítí, že je mi 
s nimi dobře a že si navzájem předáváme pozi-
tivní energii. 
Sledujete novinky ve cvičení? Co nyní frčí? 
Nabídka na trhu je skutečně velmi pestrá. Já 

jsem stále věrná aerobiku, hlavně jeho tanečním 
formám. Posledních 10 let se ale věnuji józe  jako 
báječnému zklidnění a vybalancování energie. 
Před rokem jsem si udělala kurz na styl cvičení 
deepWork. Velmi intenzivní a naplňující cvičení, 
které dává dohromady jogu, pilates, kardio, ba-
lanční cvičení, posilování….
Prošla jste si depresemi a našla jste odvahu 
o této závažné nemoci veřejně hovořit, čímž 
jste bezesporu mnoha lidem pomohla. Stává 
se vám, že vás lidé kontaktují a chtějí pomo-
ci? Jak o sebe v tomto směru pečujete?
Zveřejnila jsem svůj problém právě proto, 

abych dodala ostatním odvahu deprese řešit, 
svěřit se svým blízkým a vyhledat pomoc. Lidé 
mne dodnes kontaktují, především ženy, a ptají 
se na rady, jak jsem se svou hlavou, duší praco-
vala a pracuji. Je to běh na dlouhou trať a samo-
zřejmě antidepresiva, potažmo, prášky, nejsou 
samospasitelné. 
Je třeba pracovat sám na sobě a to velmi inten-

zivně. Za ten zdvižený prst v podobě depresí 
jsem nyní ráda, i když bolest duše je hodně velká, 
v životě je velmi důležité poslouchat signály, kte-
ré nám naše tělo vysilá.

Blíží se Vánoce, ze kterých jsme si udělali 
svátky plné stresu, jak je trávíte vy? 
Právě ten stres a konzum je mi velmi proti srs-

ti a nenechávám se strhnout reklamou. Vánoce 
mám moc ráda, ale s přípravami to nehrotíme.  
Uklizeno máme „normálně“. S  dcerou moc rádi 
pečeme, ale nejvýše pět druhů cukroví a nepře-
háníme to ani s výzdobou domu. Snažíme se  
s dcerou každé Vánoce něco vlastnoručně vyrobit. 
Důležité pro naši rodinu je, být opravdu v klidu  
a spolu. Bylo by skvělé, kdyby se měli lidi rádi nejen  
o Vánocích a obdarovávali se dobrou náladou  
a energií po celý rok!

Vánoce si užívám a NESTRESUJI SE! 
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BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
Tel.: 323 666 132
www.benoricany.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si svůj volný čas.
Starosti s vyřízením STK a měřením emisí 
vyřešíme za vás.

Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku 
kvůli platnosti technické kontroly? Pokud se již blíží,
naši technici se o vše postarají. Nabízíme kompletní 
zajištění technické kontroly a měření emisí na profesionální 
úrovni. Odstraníme případné nedostatky včetně takových 
detailů, jako je prošlá autolékárnička. Na opravy je možné 
využít slev až 20 % z Šekové knížky. Další 2 roky tak 
můžete jezdit opět bez starostí.

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000

TECHNICKOU KONTROLU
     VAŠEHO VOZU 
NECHTE NA NÁSNECHTE NA NÁS

Untitled-206   1 8.11.2017   15:58:08

V Magic Hill se děti dorozumí an-
glicky již od první třídy. Perfektní 
zvládnutí cizího jazyku však není 
jediným cílem vzdělávání. Žáci se 
učí vzájemně spolupracovat, řešit 
problémy, třídit si poznatky, kritic-
ky je hodnotit a aplikovat.  Důraz je 
kladen i na to, aby děti uměly disku-
tovat, analyzovat.  Veškerá výuka 
probíhá v přátelské atmosféře.
Vedle toho v Magic Hill nezapomí-

nají ani  na lidské hodnoty. Formo-
vání osobností dětí je pro ně stejně 
důležité, ne-li důležitější než po-
znatky samotné.
S jednatelkou školy Ing. Marti-
nou Olivovou jsme si dali před 
Vánoci schůzku a zeptali se na 
nejbližší akce školy.
Jako každý rok v předvánočním 

čase přicházíme s programem za-

měřeným na pomoc potřebným. 
V Magic Hill organizujeme pra-
videlně dobročinné auk-
ce a prodeje. Letos 
tomu nebude jinak. 
Máme za to, že 
pomoc bližnímu 
je přirozenou po-
třebou každého z 
nás, a snažíme se ji 
proto kultivovat také 
u našich žáků. 
Letos jsme naplánovali na 

středu 13. prosince 2017 dopoled-
ní adventní dílničky, kdy budeme s 
dětmi společně vyrábět výtvarné a 
dekorační předměty určené k pro-
deji. 
V tento den totiž pořádáme dob-

ročinný vánoční jarmark, na který 

zveme nejen rodiče našich žáků, ale 
i přátele naší školy a další obyvatele 
Říčan. Ti si u nás mohou nakoupit 
dekorace a výrobky dětí a pomoci 
tak dobré věci. Prodej započne ve 
14:30 hodin na zahradě školy. Celý 
výtěžek věnujeme nemocným cys-
tickou fibrózou. 
Podpora dobročinných projektů 
je jistě chvályhodná, jaké další 
aktivity v tomto směru škola 
podniká?
V naší škole již od jejího vzniku 

podporujeme mnoho dobročin-
ných organizací – pořádáme sbír-
ky šatstva, prodáváme výrobky 
humanitárních organizací, přispí-
váme na sbírky, na aukcích jsme 
vydražili mnoho krásných výrobků 
žáků, pravidelně vystupujeme v 
domovech seniorů. Dlouhodobě 
podporujeme organizace jako Ži-
vot dětem, UNICEF a systematicky 
také Klub nemocných cystickou 
fibrózou.
Proč právě tyto organizace?
Život dětem a UNICEF jsou or-

ganizace starající se o nemocné, 

V Magic Hill o Vánocích pomáhají 
Základní a mateřská škola Magic Hill, která působí 
v Říčanech již od roku 2004, je mnohým jistě známá 
zejména svým přístupem ke vzdělávání. Děti se zde 
učí moderními metodami, smysluplně, s důrazem na 
dovednosti důležité nikoliv pro školu samotnou, ale 
zejména pro budoucí život. 

opuštěné nebo jinak strádající děti 
nejen u nás, ale i ve světě.  A nám 
jde především o děti, máme to 
ostatně i ve svém mottu. 
Klub nemocných cystickou fibró-

zou je naopak relativně málo zná-
má organizace, stejně jako je málo 
známé toto onemocnění. Já mám 
s touto zákeřnou a nevyléčitelnou 
nemocí osobní zkušenost a mohu 
tak posoudit, jak je pomoc postiže-
ným rodinám potřebná. 
Navíc tuto organizaci a její pra-

covníky dobře znám a mohu se 
osobně zaručit, že se pomoc dosta-
ne tam, kde je jí skutečně potřeba. 
Snažím se alespoň malým dílem 
přispět ke zvyšování povědomí o 
této nemoci a směřovat pomoc pří-
padných dalších dárců právě tímto 
směrem (více o klubu najdete na  
www.klubcf.cz).

Děkujeme za rozhovor a přeje-
me, ať se vaší škole daří!
Také děkuji a přeji vašim čtenářům 

krásný adventní čas, klidné Vánoce 
a dobrý příští rok! 

Děkujeme za důvěru a za ocenění naší profesionální práce 
I v roce 2018 budeme připraveni vyřešit jakýkoliv 
problém a pomoci vám!

 „Topná sezóna probíhá naplno a v tuto dobu 
již můžete posoudit, zda je všechno v pořád-
ku. Pokud máte pocit, že něco nefunguje tak, 
jak by mělo, neváhejte a objednejte si kominí-
ka. Můžete tak předejít vážným problémům,“ 
vysvětluje jednatel firmy Michal Pechlát. 
„Objednat našeho pracovníka si můžete kdyko-

liv díky speciální telefonní lince 323 603 444, na 
které se lze objednávat v pracovní dny od 7 do 15 
hodin. 
Vaše objednávka bude zaregistrována a vy do-

stanete přesnou informaci, v jaký den a v kolik 
hodin k vám kominík přijde. “

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

Provádíme kontroly kotlů a kamen 
těchto značek: DAKON, VIADRUS, 
ATMOS, OPOP, ROJE, BUDERUS, PRITY, 
JUNKERS, SLOKOV a HAAS-SOHN.

 Chcete začít topit v kamnech či v krbu ještě 
letos? Obliba nerezových venkovních komínů 
stále roste. Jejich obrovská výhoda je v tom, že se 
mohou sestavovat i v zimních měsících a práce 
je za jeden den hotová. Pokud se nyní rozmyslíte, 
že chcete již tuto zimu topit v kamnech, žádný 
problém!  Ráno přijedeme a už večer můžete 
topit. Vybouráme potřebné zdivo, sestavíme  
a připevníme komín, opravíme zdivo a nainsta-
lujeme kamna. Jde o „čistou práci“ a klienti se 
nemusejí obávat nepořádku. Večerní kávu si již 
mohou vychutnat u nových rozehřátých kamen. 
Lehké, odizolované, dokonale konstrukčně pro-

pracované, nerezové komíny jsou navíc velice 
elegantní a můžete je použít prakticky kdekoliv. 
Nabízíme i různé povrchové úpravy.
Stavíme ale i betonové, zděné nebo dokonce  
i plastové komíny a kouřovody. Pomůžeme i se 
stavbou krbového komínu, doporučíme komí-
nové nástavce, hubo a napoleony. Nebojíme se 
ani různých atypických komínů. 
Navrhneme a realizujeme také  jakýkoliv komín 
pro průmysl, infrastrukturu i bytové domy a ad-
ministrativní centra. 
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PROFI AUTO CZ a. s., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 203 155, mob.: +420 602 242 726, www.fiat-profiautocz.cz07832 - 03389 Fiat Range Billboard 510x240__CZ_PRESS.indd   1 25.07.16   11:37

                                                      Vozy ihned k dodání!

TECHNIK OBCHODNÍHO 
ODDĚLENÍ

Požadujeme: 
 Dobré komunikativní dovednosti, systematický 

přístup.

 Technické znalosti o vozidlech na pokročilé úrovni.

 Znalost anglického jazyka – výhodou, není 
podmínkou.

 Řidičský průkaz skupiny C,E. 

Nabízíme:
 Nástup ihned / dohodou. 
 Služební automobil (lze používat i k soukromým 

účelům).
 Pracovní smlouva po zapracování na dobu 

neurčitou.
 PC, mobilní telefon.
 Pracoviště Říčany + Středočeský kraj.
 Stravování za výhodných podmínek.

Nabídky a bližší info: Ing. Jiří  Poběrežský, 
tel.: 604 298 537, email: poberezsky@profiautocz.cz                                      

AUTOMECHANIK

Požadujeme: 
 ŘP skup. B,C.
 Schopnost týmové práce, pracovní flexibilitu.
 Nástup možný ihned.

VEDOUCÍ SKLADU ND
Požadujeme: 
 Základy ang. jazyka.
 SŠ nebo VŠ technického směru.
 Praxe v oboru logistiky, dobré organizační 

schopnosti.
 Samostatnost a schopnost vést tým lidí.
 Nástup možný ihned. 

AUTOELEKTRIKÁŘ
Požadujeme: 
 Pokročilá práce na PC a s diagnostikou.
 ŘP skup. B,C.
 Schopnost týmové práce, pracovní flexibilitu.
 Nástup možný ihned.

Nabídky a bližší info: Jan Jindra,
tel.:  602 654 218, email: jindra@profiautocz.cz

PROFI AUTO CZ a. s. 
Kolovratská 1367,  Říčany

  přijme 
do svého kolektivu:

ADVENTNÍ VĚNCE, DEKORACE 
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
řezané jedle a smrčky, stromky v kontejneru 
PRODEJ ČERSTVÝCH RYB
objednávky na vybrané druhy přijímáme 
do 10. 12. 2017  – pstruh, amur, candát, 
š� ka, jeseter, sumec

PRODEJ KAPRŮ
lze objednat i kuchané – na dohodnutý 
čas odběru

PŘÍJEMNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ
A NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍME V NOVÉM ROCE  2018!

OTEVŘENO DO SOBOTY 23. 12. 2017 DO 12 H. 

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK 
Louňovice u Mukařova
(u silnice Kutnohorská, první hráz)
Otevírací doba: 
PO-SO 9 až 17 h., NE 9 až 12 h.
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

VWR International s.r.o. je globálním distributorem 
laboratorního vybavení s celosvětovým obratem přes 
4,5 miliardy USD a právě teď hledá posily do týmu ve 

Stříbrné Skalici na pozice:

Máte chuť učit se nové věci? Pošlete nám váš životopis 
na prace.cz@vwr.com 

Další volné pozice najdete na https://cz.vwr.com 

Nabízíme práci, která vás bude bavit! 

Administrativní pracovník/ce
Referent/ka zákaznického servisu s AJ

Účetní
Účetní – vedoucí týmu

Finance Controller

Operátor/ka balení
Kontrolor/ka kvality

Skladník/řidič
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Nenechte si ujít hvězdný tenisový turnaj
 15. prosince od 10 hod vás zveme na utkání EXTRALIGY 

smíšených tenisových družstev, kde se náš domácí tým RPM OÁZA 
Říčany utká s týmem LTC Pardubice.  
Za náš tým nastoupí velmi pravděpodobně několik světových tenisových 
es – Anastasia Sevastova  21 WTA, Ekaterina Alexandrova 78 WTA, 
Andrea Hlaváčková, Cedrik Marcel Stebe 78 ATP, Sergij Stakhovskij 
102 ATP.

OÁZA Říčany, V Chobotě 2112 
Recepce tel.: 323 601 170, 736 679 097 
email: oazaricany@oazaricany.cz
www.oazaricany.cz

DĚKUJEME všem partnerům a hostům 
za jejich přízeň!
Vážení přátelé, přijďte si i v prosinci zasportovat do tenisové 
haly v Oáza Říčany nebo si dát skvělý oběd. Příjemně si protáhnete 
tělo, uděláte něco pro své zdraví a vánoční dobroty vám budou chutnat o to 
více. 

 Tenisová hala: 24. - 26. 12.  zavřeno , 31. 12.  8 – 15 hod otevřeno 
a 1. 1. 2018 zavřeno.

 Restaurace: 24. - 26. 12. zavřeno, 31. 12. – 1. 1.  2018 zavřeno.

Těšíme 
se na vaši 
návštěvu

 i v roce 2018!

V prosinci jsme pro vás připravili zajímavé 
AKCE:

 Rozvoj logiky hrou u předškolních dětí
Dne 13. prosince 2017 od 9.00 v Říčanech, ul. 

Olivova 1800, 3. patro (vedle Bistra Na Růžku).

Seminář je zaměřen na představení a vyzkou-
šení praktických aktivit, činností, her, které je 
možné realizovat  v běžné mateřské škole.
Další témata, které budou náplní: 
• Inspirace Hejného matematikou
• Systém práce Začít spolu
• Montessori pedagogika
• Matematické a logické aktivity 
• Hry pro jednoho – aktivity prováděné při dopo-
lední řízené činnosti
• Aktivity vhodné pro práci s menší skupinou 
(například skupinou předškoláků při předškolní 
přípravě).
Registrace nutná na map@ricany.cz do 8. 12. 

2017. Seminář je zdarma v rámci MAP, reg. č. 
CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_ 005/0000109

  Soutěž O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ 
DEKORACI
Kategorie: 
• Vánoční stromeček buď staročeský (perníč-
ky, ořechy, křížaly, slaměné ozdoby apod.) 
nebo libovolného designu.
• Adventní věnec
• Vánoční dekorace (ozdoba na stromeček, 
na okno, na vánoční stůl).

Vítězové každé kategorie obdrží poukaz na veče-
ři pro 2 osoby do partnerské restaurace v našem 
regionu. 
Fotografie vaší kreativní práce zašlete do 
15. ledna 2018 na adresu  
laduv-kraj@laduv-kraj.cz s uvedením 
obce, ve které dílo vzniklo a se souhlasem s 
uveřejněním fotografie. Nezapomeňte uvést 
kontakt pro potřeby vyhlášení.
Krásné ceny od firem Albatros, AllToys,  
Zeppelin CZ máme i pro dětské účastníky 2-15 
let věku. Fotografie děl dětských autorů označte 
věkem tvůrce a kontaktem a souhlasem zákon-
ného zástupce a souhlasem se zpracováním va-
šich osobních údajů pro účely soutěže. Soutěž 
pro vás připravily svazek obcí LADŮV KRAJ, 
MAP - Místní akční plán ORP Říčany a MAS 
Říčansko.

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání na Říčansku
Rádi bychom poděkovali vedení města Říčany, zejména starostovi Vladimíru 
Kořenovi a místostarostce Haně Špačkové za podporu celého regionu v oblasti 
vzdělávání. Velký dík patří také vedoucímu odboru školství Petru Duškovi, všem 
ředitelům, starostům a ostatním z našeho regionu, kteří se podílí na zvyšování 
kvality vzdělávání dětí.
Přejeme všem klidné a pohodové prožití svátků vánočních v kruhu svých 
blízkých a úspěšný rok 2018.
Za realizační tým Linda Kůstková a Monika Žilková

PODLAHY &  DVEŘE
   www.noveinteriery.cz

BYTY  RODINNÉ DOMY  KANCELÁŘE  PRODEJNY

Skladem, ihned k odběru, i pro podlahářské firmy:
Nivelační stěrky, penetrace, lepidla, 

soklové a přechodové lišty...

Největší interiérové studio v regionu najdete v Říčanech 
na Černokostelecké 1623/14, (ve výškové budově vedle Billy).
Otevřeno Po–Pá 9.00–17.00 hod. (po dohodě dle vaší potřeby). 

Tel.: 604 941 123, 778 719 447 
E-mail: info@noveinteriery.cz, www.noveinteriery.cz

Děkujeme všem 
partnerům 
a klientům!

Prodej vánočních stromků a kaprů na váš 
štědrovečerní stůl! Stejně jako předchozí 
roky vás srdečně zveme do Střediska rybář-
ství a myslivosti ŠLP pod hrází Jevanského 
rybníku, kde je možno zakoupit produkty 
naší činnosti:

 Vánoční stromky – přijďte si vybrat voňavé 
smrky a borovice z výřezu z našich lesů. Stromky 
je možné zabalit do síťoviny pro snadnější trans-
port a také oříznout k snadnému uchycení do 
stojanu. Prodej vánočních stromků je otevřen již 
od pondělí 11. 12.  denně až do 23. 12. v době od 
8 do 17 hod.

 Prodej vánočních kaprů – ryby pocházejí  
z podzimního výlovu Vyžlovského rybníku a byly 
právě vyloveny ze sádek.  Prodej ryb bude zahá-
jen od 19. 12. od 8 do 17:30 hod. denně až do 
soboty 23. 12!

Jde výhradně o prodej čerstvých výpěstků a ryb 
z místních rybníků, nejde o obchodní činnost, 
neprodáváme zboží, sortiment se proto mění  
s poptávkou. Úprava prodejní doby vyhrazena. 
Vždy aktuální informace najdete na www.slp.cz

Vánoční stromky 
a kapři „od nás“

Všem zákazníkům, přátelům 
lesa a přírody přejeme 
klidné prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok.
Lesu zdar i v roce 2018!

Zaměstnanci Školního 
lesního podniku 
v Kostelci
nad Černými lesy
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Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly, 
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

 Michaela Hupcejová 
Projektová manažerka PRV
Zápraží originální produkt® 
Mobiliář a kostýmy 
Mobil: +420 607 023 328
E-mail: mobiliar@ricansko.eu  

 Ing. Monika Žilková 
Animace škol 
Mobil: +420 607 066 055
 E-mail: projekty@ricansko.eu

 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 OP zaměstnanost
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu 

 Petra Fialová 
Animace škol 
Projektová manažerka 
pro IROP
 - Mobil: +420 774 780 039; 
E-mail: sablony@ricansko.eu

 Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena 
pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Schůzky 
po telefonické domluvě.

Střípky z MASky
Místní akční skupina Říčansko je koordinátorem regionální 
značky Zápraží originální produkt ®, která je jednou ze 
27 značek v celé České republice, jež sdružuje Asociace 
regionální značek.  (www.regionalni-znacky.cz)
 V našem regionu Říčanska a Dolnobřežanska jsou touto 
značkou vyznamenány výjimečné výrobky a služby, které 
reprezentují náš kraj, kvalitu, tradici a řemeslo.

Rádi bychom vám každý měsíc představili držitele značky 
Zápraží originální produkt ®. Vážíme si jejich píle, nadšení 
a poctivé práce a doufáme, že vás jejich příběhy zaujmou 
a možná i inspirují...
 
Kabelky a textilní doplňky M-G Marcela Graclíková
Tvoření mě vynáší vzhůru...

Jmenuji se Marcela Graclíková, tvořím pod značkou M-G. Pracuji s texti-

lem, vytvářím originální textilní kabelky, šperky, oděvní doplňky a obrazy.  

Originalita je určena pro osobnost která vyčnívá z davu, pro takové osob-

nosti tvořím já. Používám různé materiály a techniky zpracování. Kabelky 

a šperky jsou malá umělecká díla k běžnému každodennímu použití. Na mé 

práci mě nejvíce baví ruční tvoření a konečný výsledek, největší inspirací je 

příroda. 

 Certifikát regionální značky Zápraží mám od roku 2012. Výhodou je 
propagace řemeslníků, setkávání na prodejních akcích, kde se výrobky 
prezentují široké veřejnosti.

 Mé výrobky je možné zakoupit na www.Fler.cz a v pevném obchodě "Ba-
binec" na Říčanském Masarykově náměstí.

 Nečekaných vtipných momentů je potřeba čím dál víc, mě nejvíc potěší, 
když někoho mé výrobky rozveselí. Setkala jsem se i se slepou dívkou, která 
si užila štěstí pouhým  kontaktem s kabelkami. 

 Šiji od dětství, dospěla jsem s převratem režimů a tehdy nešlo sehnat 
zajímavé, pěkné a originální oblečení. Současné tvorbě se věnuji od dět-
ství mých synů. Chtěla jsem zůstat doma, abych se jim věnovala a užila 
nejkrásnější chvíle jejich dětství. Tehdy jsem tedy začala šít. Dnes nemám 
doma už děti, ale muže. Tak to značí že pár let uteklo, má tvorba se za tu 
dobu zdokonalila.

 Jsem na cestě životem, s pády dolů a tvoření mě vynáší vzhůru. Tvořím, 
co jsem tady a nápady stále přicházejí, stačí se jen pořádně dívat.  Život 
sám je pro mě velkou inspirací. Poctivou, vytrvalou a láskyplnou prací 
se člověk posouvá dál. Každá moje kabelka nebo  doplněk je originál, do 
kterého jsem vložila svoji pečlivost, lásku a fantazii. Věřím, že tuto energii 
předávám ve svých výrobcích dále.

 Kontakt: email: macag@seznam.cz, www.fler.cz/m-g-0

 Příjem projektových záměrů do IROP na podporu školství, sociál-
ních služeb a JSDH bude ukončen 12. 12. 2017. V průběhu prosince 
proběhne ze strany kanceláře MAS kontrola formálních náležitostí  
a přijatelnosti. Seznam přijatých projektů naleznete na www MAS po 
ukončení příjmu výzvy IROP.

 Výzva OP Zaměstnanost na Rozvoj a podporu sociálních služeb a so-
ciálního začleňování byla ukončena již koncem listopadu. Nyní probíhá 
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.

 Projekty, které prošly a projdou administrativní kontrolu přijatel-
nosti a formálních náležitostí budou připraveny k hodnocení Výběrové 
komise MAS koncem ledna 2018.

 Valná hromada Národní sítě místních akčních skupin České republiky 
proběhla 15. 11. ve Valticích. MAS Říčansko zastupovala ředitelka MAS.

 MASka byla oslovena „Společností výtvarníků od Anežky“ a srdečně 
zve na tradiční vánoční tržík s vernisáží obrazů v hospůdce U Anež-
ky ve čtvrtek 7. 12. Od 11 hodin bude probíhat na zahrádce hospůdky 
malý předvánoční tržík s nabídkou řemeslných výrobků. Samotná ver-
nisáž začíná v 18 hodin.

 Nejvyšší orgán MAS Říčansko – PLÉNUM MAS, který čítá 47 partnerů, 
se sejde ve čtvrtek 14. 12. 2017 v 18 hodin v hotelu Pavilon v Říčanech. 

 Slavnostní předání získaných a obhájených certifikátů značky Zá-
praží originální produkt® proběhlo v sobotu 25. 11. v kulturním a in-
formačním centru v Dolních Břežanech na předvánočním jarmarku. 

 Můžete se s námi vidět na poslední adventní neděli 17. 12. od 17.00 
hodin na říčanské náměstí. Přijďte a užijte si akci.

Mnichovické perníky Radmila Bělinová
Novinky plánuji... Těšte se!

Jmenuji se Radmila Bělinová a vyrábím ve své dílně v Mnichovicích perníčky 
pro každého. Vybrat si můžete z mnoha tvarů – například krásné kytičky, 
voňavé kocoury Mikeše, všelijaká zvířátka, trojrozměrné želvičky a chaloup-
ky, svícínky, adventní výzdobu  a mnoho dalších .

 Jak dlouho máte certifikát regionální značky a jaké výhody vám to 
přineslo?
Přinesla mě hned první certifikační vlna a tím jsem se octla ve víru podni-
kání, protože hlavně díky certifikátu a Masce jsem dostala spoustu příleži-
tostí k reklamě i prodeji.
  Co vás nejvíc baví na vaší práci?
Nejvíc mě na moji práci prostě baví dělat radost lidem, ona se totiž vrací - 
asi jediné perpetum mobile, které funguje.

 Kde všude si můžeme vaše výrobky koupit?
Perníky vyrábím hlavně na objednávku, takže si zákazníci jezdí přímo do 
dílny nebo se s nimi potkám na různých akcích v okolí.

 Jak jste se k perníkům dostala?
Vždycky jsem chtěla něco vyrábět a nějak potěšit svět – přijde mi vtipné, 
jak si to vesmír přebral.

 Co nového plánujete? Připravujete novinku nebo vylepšení?
Novinky, vylepšení plánuji už hodně dlouho...  Tak dlouho, že už se mi smě-
je i náš pes. Ale těšte se, milý zákazníci, příští rok už určitě....

 Kontakt: email: belinova.radmila@mnichovickeperniky.cz
 www.mnichovickeperniky.cz

Tým MAS Říčansko přeje všem pohodové a klidné vánoční svátky 

a připíjíme na úspěšný rok 2018.                                                            Foto: Josef Boubín

TAWAN Říčany u Prahy, VISION by TAWAN
Černokostelecká 616/45b, T. 607 025 053
Praha • Karlovy Vary • Mladá Boleslav • Špindlerův Mlýn • Hluboká n./Vl.
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Koncert ,,Na co budu hrát“, který pořádala ZUŠ Říčany 
společně s Olivovou dětskou léčebnou se opravdu povedl. 
Na koncert přišlo neočekávané množství dětí a rodičů, 
takže sál  kaple v Olivovně  nám už byl už skoro malý. 

Pro děti jsme připravili malou výstavu hudebních nástrojů, děti se mohly 
na nástroje podívat, poslechnout si, jak znějí a jak se na ně hraje a dozvědět 
se různé zajímavosti. Vydatně jim v tom pomáhala naše vzácná návštěva 
teta z netu Růžena Poupětová, která se nebála se na všechno zeptat. Tetu  
z netu Růženu Poupětovou skvěle zahrála naše nová paní učitelka literárně 
– dramatického oboru Kateřina Pindejová, kterou možná znáte jako sku-
tečnou Tetu z netu z pořadu v ČT.
Děkujeme Olivově dětské léčebně, panu řediteli Ing. Miroslavu Vackovi  

a panu Josefu Boubínovi za skvělou spolupráci a všem rodičům a dětem za 
nádhernou účast na koncertě.  Jsme rádi, že jste přišli. 

A nyní děti přemýšlejte, který nástroj se vám líbil. Vyber-
te si, jaký chcete a neobávejte se, že něco nezvládnete.  
V říčanské ZUŠce se na vás těší učitelé, kteří vás vše naučí 
a užijete si spoustu legrace!

Milé děti a vážení rodiče, 
přejeme vám krásný Advent, 
Vánoce plné pohody a těšíme se 
na spolupráci v novém roce 2018. 
Šťastné svátky!
Iveta Sinkulová a kolektiv 
zaměstnanců ZUŠ Říčany 

Koncert v Olivovně se opravdu povedl

Jak jsme vlastně na tom 
s pověstným „Včera, 
dnes a zítra” fotbalu v 
FK Říčany? No, historie 
skvělá. Ale jistě mnohem 
důležitější, než slábnoucí 

ozvěny fanfár minulosti, je to, o co se 
hraje v současnosti – budoucnost.
Vydejme se nejdříve na cestu do pravěku FK 

Říčany. Možná není lemována tolika vavříny 
jako jinde. Ale už to, že se její počátek datuje L.P. 
1901 – o čtyři roky hlouběji do minulosti než 
třeba u vršovických Bohemians, 10 let před Vik-
torií Plzeň a jednadvacet před Baník Ostrava, je 
zajímavé a úctyhodné. A tak zde máme jednoho 
dinosaura, kterému tak trochu došel dech. Snad 
spícího obra. Zbývalo už jen položit si otázku 
„Co s ním?“

Pokud nám v FK Říčany přišlo, že to chce změ-
nu, nebylo na co čekat. A řízli jsme do toho pěk-
ně od základu. Od samotného symbolu klubu. 
Ten má totiž reprezentovat úctu k tradicím, stej-
ně jako čerstvý vítr moderního přístupu. A tak 
máme po letech konečně nové logo. Modernější, 
aby i zvenčí bylo na první pohled jasné, že se věci 
mění. Že je k tomu vůle a chuť. 
V FK Říčany se sešla parta trenérů mládeže, 

kteří víc než kdy jindy hoří vášní ke své práci, vy-

HRAJEME O BUDOUCNOST FOTBALU V ŘÍČANECH...
zbrojeni ochotou vytvářet ve svém volném čase 
prostor pro kvalitní sportovní vyžití místních  
i přespolních dětí. Nečekáme na pomoc nikoho 
a ničeho, snažíme se jít příkladem, inspirovat ne 
k boji s okolím, ale k překonávání sama sebe, za 
stálého dodržování nastavených pravidel hry. 
Poučili jsme se z vlastních chyb a makáme na ne-
ustálém zlepšování svého trenérského vzdělání. 

Každý jeden mládežnický trenér v FK Říčany je 
již více, než jen „řvoucí táta na lajně” a po zís-
kání licencí FAČR máme chuť začít dělat věci 
jinak, správně. Pracujeme na zlepšení vybavení 
a jednotné „štábní kultuře” (dokupujeme nové  
a modernější pomůcky, nové sady dresů, jednot-
né teplákové soupravy, termo kulichy, lahve, …), 
stejně jako na postupném zvelebování prostředí 
hřiště FK Říčany (mládežnické týmy spolu s ro-
diči a trenéry areál pravidelně uklízí od starého 
harampádí, čistí, sekají, prořezávají), pořádáme 
zajímavé akce pro děti i za hranicí tří tréninků  
a víkendového zápasu / turnaje (letní/zimní 
soustředění, společné výlety na fotbalové zápasy 
nebo dokonce nástupy s hráči). 
Práce se nebojíme, na žádné frontě - nohama, 

rukama ani hlavou. A že ta práce k něčemu je  
a nese výsledky, se dá vedle těžko měřitelné 
upřímné dětské radosti a nadšení pro fotbal 
ilustrovat i na faktu, že se nám daří vychovávat 
hráče, co nás přerůstají a každoročně odchází 

do špičkových ligových klubů. A to již od těch 
nejmenších. Až sem lze i od nás poctivou prací 
dojít!
Nejde ale jen o vybroušené drahokamy z ko-

runy talentu, naplno se věnujeme všem dě-
tem, na které v FK Říčany čekáme s otevřenou 
náručí. Vědomí „malého” kontextu nám není 
výmluvou - inspirujeme se jen u těch „největ-
ších” a snažíme se dle nejmodernějších po-
znatků od optimální skladby tréninku po stra-
vu. Dáváme tomu všechno, protože méně než 
všechno, je málo. Jako fotbalový klub, který 
má kromě bohaté historie i chuť upínat se k za-
jímavé  budoucnosti, stále hledáme další klu-
ky a holky do fotbalové party. Takže ať ti jsou  
4 roky nebo 14 let, příjď to k nám zkusit. Těší-
me se na tebe, na příštím tréninku nebo turnaji. 
Další info a kontakty na všechny věkové 
kategorie najdeš na www.fkricany.cz
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My na jednom takovém umaštěném lístečku 
máme recept, o který bychom se s vámi rádi 
podělili. A proč je lístek mastný? Jde totiž o cuk-
roví, jemuž nezaměnitelnou křehkost dodává 
sádlo, nebo přesněji – škvarky. Škvarkové cuk-
roví je poměrně snadné na přípravu, a proto si 
ho můžete upéct nejen o Vánocích, ale kdykoli 
dostanete chuť. 

 Škvarkové pracny
250 g hladké mouky

160 g namletých škvarků

160 g moučkového cukru

1 vejce

strouhaná kůra z půlky 

citrónu,  žička skořice 

špetka prášku do pečiva

 Postup:
Ze surovin vypracujeme těsto, které plníme do 

formiček. Ty nemusíme vymazávat, těsto je dost 

mastné samo o sobě. Pečeme asi 15 minut při  

160 °C, ještě teplé vyklopíme z formiček a obalu-

jeme v moučkovém cukru. Pro ozvláštnění lze při-

dat kakao nebo mleté ořechy.

Vždy se sluší poděkovat
Blíží se konec roku, a to je vhodný čas na bilan-

cování. Nad pomyslným šálkem kávy si můžeme 
dopřát chvilku a zamyslet se nad tím, co a jak 
se nám v uplynulém roce podařilo. Na prvním 
místě bychom moc rádi poděkovali vám, našim 
místním odběratelům; a vůbec přitom nezáleží 

Dobřejovice – místo, kde se pečou 
tradiční i neobvyklé dobroty
U nás ve Staročeské pekárně v Dobřejovicích se každý rok pečlivě chystáme 
na vánoční svátky. Stejně jako vy doma, i my máme své oblíbené recepty, bez 
kterých si Vánoce neumíme představit. Možná také máte v kuchařské knize 
založené lístečky s rozpisy na rodinné poklady: voňavé pracny, křehounké 
vanilkové rohlíčky nebo nadýchanou bábovku.

na tom, v jakém množství od nás denně odebí-
ráte, nebo jestli si jen občas zaskočíte pro pár 
rohlíků a chleba. Vážíme si totiž každého z vás. 
Díky vaší podpoře vidíme, že naše práce má 
smysl a pouštíme se proto i do nových projektů. 

Nabízíme nejen práci, ale také ubytování
Jedním z nich je nově vybudované ubytování 

pro naše zaměstnance přímo v areálu 
pekárny. Víme moc dobře, že zejmé-

na pro mimopražské může být prá-
ce na směny nepohodlná, zvlášť 
v kombinaci s dojížděním. Ne-
zadaným nabízíme ubytování na 

svobodárně v nově zrekonstruova-
ných pokojích, máme však k dispozici 

i nový byt pro mladou rodinu.

Protože rádi své zaměstnance zaučujeme do 
našich pracovních postupů, nemusí mít ucha-
zeči předchozí zkušenosti s prací v oboru. Pre-
ferujeme dlouhodobější pracovní poměr, zájem 
a slušné jednání. Na oplátku nabízíme příjemné 

prostředí rodinné firmy, kde se nikdo nebojí při-
ložit ruku k dílu. A když na to přijde, jako třeba 
nyní před Vánocemi, umí každý z nás (i když ji-
nak pracuje u počítače) uplést třeba i vánočku.  
Uvítáme u nás řidiče, pekaře i pracovníky do 
výroby lahůdek. 

Pečeme, prodáváme, modernizujeme
Náš zákazník, náš pán. To je heslo, které u nás 

platí. A zákazníkům chceme nabízet nejen kva-
litní pečivo a lahůdky, ale také příjemné prostře-
dí. Letos jsme výrazně proměnili naši prodejnu 
v Horních Počernicích. Rozšířili jsme prodejní 
plochu, vytvořili nově posezení, prodejna je 
bezbariérová. A víte, co se nám líbí nejvíce? Že 
jsme s vámi v kontaktu. V Počernicích nám mů-
žete doslova koukat přímo pod ruce – pohledově 
jsme zpřístupnili provoz ruční výroby. 

A díky tomu věříme, že máte další důvody, 
proč se k nám vracet a být spokojeni.

Staročeská pekárna s.r.o.
U kapličky 13, Dobřejovice
Tel.: 777 718 109, www.staroceska.cz

 Prodejna Horní Počernice: 
Náchodská 708, PO – PÁ 6:30 – 18.30 h.

Poklidný 
advent, krásné 

svátky vánoční a vše 
nejlepší v novém 

roce 2018
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

Jazyky od A do Z

www.LANGFOR.cz

MŠ ČTYŘLÍSTEK ŘÍČANY
Praha-východ, přijme

UČITELE/KY MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro pracoviště Kolovratská 

a Domažlická
Požadujeme kvali kaci dle § 6 
odst. 1 zák. č. 563/2004 Sb. 
ve znění pozdějších úprav. 
– částečný i celý úvazek, 

nástup leden 
(na celý úvazek od února)

ŠKOLNÍHO ASISTENTA
na úvazek 0,5 – nástup ihned.
Šárka Skůpová 731 449 153
Životopis zašlete na email: 

reditelka@ctyrlistek-ricany.cz             
www.ctyrlistek-ricany.cz

HURÁ DO NAŠEHO E-SHOPU!

aquapalace.cz

POUKAZY PŘIPRAVENY!

Prodám štěnátka ze zahraničního kry�  s PP, vrh A, narozena 
11/8/17 v CHS ze Svoje� cké zahrady. Otec Lancelot Duman, 
chovatel Denis Januaeu, Francie. 
Matka Issel, výstavně velmi 
úspěšná, 2x CACIB, 5x CAC, 2x 
res. CAC, 2x BOB, 2x BOS rtg 
DKK 0/0, KKL 0/0 OCD neg.
neg. Oba rodiče povahově 
vyrovnaní. 
Volných již jen pár pejsků; 
vhodní i jako hlídači domů 
a rozlehlých objektů.Odběr 
možný ihned, Praha-východ. 
Info na tel.: 777 322 134

ANATOLSKÝ PASTEVECKÝ PES

   Dopolední  
farmářské trhy

   Zdobení perníčků
   Nachystání  
vánočního betlému

   Tipy na dárky  
v Kozlím obchůdku

Soutěže a degustace Speciálu 
v 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00

sobota 2. 12. 2017
v Pivovaru Velké Popovice

Rohaté  
pRohlídky

Doporučujeme rezervaci předem. Více na www.kozel.cz

MŠ klasického životního stylu 
pro d   1-7 let 

bez ohledu na bydliště. 
Přihlášení kdykoliv, možnost 
zkrácené docházky. Přijímáme 

i dě�  ze státních školek. 
Pondělí - pátek 6:30-17:00 h.
DOUBRAVČICE  (Český Brod)

605 878 825, 730 332 030
www.ms-lednacek.cz

10.12.  2017 – 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

Přijmeme ZAMĚSTNANCE NA ÚKLID v Open Gate – Babice.
Dobré finanční ohodnocení a firemní benefity.   Tel:. 725 518 145

 Přijďte oslavit vánoční čas a po-
slechnout si Rybovu mši vánoční.
16.12. 2017 - 19:15 Koncert Spor-
tovně kulturní centrum Ondřejov
24. 12. 2017 - 24:00 Mše v kostele 
Narození P. Marie v Mnichovicích
26. 12. 2017 - 10:30 Mše v kostele 
sv. Václava v Hrusicích
26. 12. 2017 - 17:00 Koncert na 
zámku v Kostelci nad Černými lesy
7. 1. 2018 - 17:00 Koncert v kostele 
sv. Petra a Pavla v Říčanech.

 V Tehově můžete obdivovat ori-
ginální betlém ze sena. Postavy 
jsou v životní velikosti a autorka 
I. Šotkovská každým rokem jako 
překvapení připraví novou figuru.

16. prosince 
Vánoční koncert za účasti zpěváků 

ND a hudebního divadla v Karlíně 
se koná v Hrusicích. 
30. prosince
Benefiční koncert rockové skupiny 
Oboroh na podporu hospice Dob-
rého pastýře v Čerčanech se usku-
teční v Mnichovicích. 
31. prosince
Oslavte silvestr v KC Labuť Říčany 
se skupinou Repete. Čeká vás bo-
hatá tombola
14. ledna
Maškarní bál pro děti se skupinou 
Pískomil se vrací v KC Labuť v Ří-
čanech.
24. ledna
Ondřej Havelka & his Melody Ma-
kers – První Křaplavky jazzové. 
Koncert oblíbené kapely, která hra-
je muziku 20. – 30. let, se uskuteční 
v KC Labuť Říčany.
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HOTEL zámek BERCHTOLD
Hlavní 6, Kunice – Vidovice
tel: 313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz
www.zamekberchtold.cz

Je nesmírně příjemné potkat při návštěvě 
prodejního showroomu společnosti Auto 
Palace na pražském Spořilově člověka, 
který jedné automobilové značce zasvětil 
většinu svého profesního života. Povídali 
jsme si s Danem Lyachem, který má na 
starost prodej vozů značky Ford.    

Jak dlouho pracujete ve společnosti Auto 
Palace Spořilov?
Do Auto Palace Spořilov jsem nastoupil před 
17 lety, ale se značkou Ford žiju téměř 23 let, 
takže jsem asi takový ten typický srdcař. Zažil 
jsem tady hodně změn, které Auto Palace 
Spořilov provázely a proměna do jeho dnešní 
podoby je rozhodně úctyhodná.

V čem zásadním vnímáte proměnu této 
firmy?
Myslím, že jsme se jako firma na 
automobilovém trhu za těch mnoho let 
nesmírně stabilizovali, nejen obchodně, ale 
také v očích našich zákazníků. Začínali jsme 
jako importér značky Mazda a postupným 
cíleným vývojem dnes úspěšně zastupujeme 
na automobilovém trhu hned několik značek. 
A já jsem nesmírně rád, že právě značka Ford 
je u nás tak úspěšná, ať už z pohledu 
nejvyšších prodejů uvnitř Auto Palace 
Spořilov nebo z pohledu dlouhodobě 
nejlepšího prodejce Fordu v České republice. 

Zmíněných 23 let se značkou Ford není 
málo. Čím Vás osobně oslovila?
Víte, dobrých značek je poměrně hodně. 
Znám lidi, kteří pracovali pro Ford a pak 
značku třeba i opustili, aby se k ní za několik 
let zase vrátili. Pro mne je Ford především 
značkou pestrou, a to po všech směrech. Máte 
značky, které nabízí  pár modelů, omezený 
počet výbav či barev, ale  Ford má nesmírně 
širokou nabídku vozů ve velkém množství 
výbav, takže si každý může u nás auto 
přizpůsobit svým potřebám. A na nás je, 
abychom vhodnou skladovou zásobou vozů
a celkovým přístupem tyto potřeby lidí 
naplnili. Neméně důležitou roli v mé volbě pro 
Ford hraje také jeho tradice a bohatá historie. 
Je to prostě pestrá a zajímavá značka.

Které obecné přednosti platí pro vozy 
Ford?
Strategie této značky má velkou výhodu
v tom, že může stavět na budování image 
skrze několik ikonických modelů. Pro příklad 
vezměme třeba Transit, Focus či Mondeo.

To jsou modely, které se vyrábí léta a lidi je 
mají rádi, protože mají v sobě kvalitu, od 
skvělých  podvozků až po motory. Právě 
pohonné jednotky Fordu s označením 
EcoBoost získaly několikrát evropské tituly 
Motor roku. Odrazem této kvality je poté 
oblíbenost Fordu u lidí, kteří preferují také 
ojeté vozy. Je to například u modelu Focus. 

S jakou aktuální nabídkou oslovujete nyní 
veřejnost?
Aktuálně probíhá několik kampaní, myslím,
že velmi zajímavá je nabídka modelu Focus 
Kombi za cenu pětidvéřové verze, tedy od
319 990,- Kč. Navíc lidé, kteří naopak chtějí 
pětidvéřovou verzi, se dostanou s cenou pod 
300 tisíc korun, což je atraktivní cena.
V oblasti užitkových vozů máme rovněž 
výhodnou nabídku na modely Transit
s cenovým zvýhodněním až 186 tisíc korun.
Při této prodejní kampani spolupracujeme
s rockovou hudební skupinou Kabát
a vnímáme tuto společnou vizualizaci
s modelem Transit jako oboustranně 
přínosnou.  Kabát je synonymem pro dobrou 
rockovou muziku, Ford Transit je výbornou 
volbou v užitkových vozech.

Ford Kuga je nyní na čelních pozicích
v prodejích menších SUV v ČR. Co je klíčem
k úspěchu?
Vozy SUV získávají na oblibě v celé Evropě, 
jejich popularita roste výrazně i u nás v Auto 
Palace Spořilov a odráží se tak i v prodejích 
Fordu Kuga, především s benzínovým 
motorem 1,5l EcoBoost. Právě podíl vozů
s benzínovou pohonnou jednotkou nyní 
výrazně stoupá. Za úspěchem prodejů stojí 
fakt, že jde o nesmírně dobře nastavený vůz
z pohledu výbav a prodejní ceny, a to už od 

českého importéra. Zákazníci na tuto 
přednost okamžitě reagovali, protože Ford 
Kuga se na našich prodejích podílí téměř 
polovinou. Lidé si  cení kompaktnosti tohoto 
vozu, vysokého stupně výbavy, příjemně 
nastaveného podvozku, výkonu zmíněného 
motoru EcoBoost a přirozeně také jeho 
celkové užitné hodnoty. 

Jaké další služby zákazníci Auto Palace 
Spořilov získávají?                   
Je jasné, že náš vztah se zákazníkem nemůže 
končit u prodeje vozu, který můžeme 
realizovat i s pomocí nabídky našich 
finančních produktů Ford Credit. Staráme se
s velkým úsilím o to, aby k nám zákazník jezdil 
řešit komplexní péči o svůj vůz. Ford má 
například nyní nesmírně dobře postavený 
program prodloužené záruky na 5 až 7 let.
V přípravě jsou další zákaznické programy
pro majitele vozů starších 5 let, kteří získají, 
mimo jiné, výrazně výhodnější podmínky při 
nákupu náhradních dílů. Chceme tím 
motivovat zákazníky k údržbě vozu právě
v našem autorizovaném servisu. 

Po 23 letech práce se značkou Ford se dá 
očekávat řízení tohoto vozu i v soukromém 
životě.
To určitě ano, já jsem u Fordu naprostý srdcař. 
Mám samozřejmě služební vůz téhle značky, 
ale často se raduji i ze dvou soukromých 
Fordů. Tím prvním je Ford Expedition
s motorem o obsahu 5,4 l. Navíc už asi 15 let 
obměňuji modelovou řadu Mustang. Občasná 
jízda s touto legendou, třeba na golfové 
hřiště, mi pokaždé udělá velkou radost. 

U Fordu jsem srdcař!
Na okraji Říčan, v krásném prostředí 
v tenisovém areálu Nový Pacov,  sídlí 
soukromá Mateřská a Základní škola NEMO. 
„Školka NEMO působí v Říčanech již 
11 let. Za tu dobu jsme vypracovali efektivní 

vzdělávací program s výukou angličtiny s rodilým mluvčím,“ 
vysvětluje paní ředitelka Lenka Sosnovcová. “Kromě dobré 
znalosti angličtiny klademe důraz na to, aby se děti všestranně 
rozvíjely a neztratily chuť objevovat. Aby mohly naše děti 
pokračovat po odchodu ze školky v tom, na co jsou zvyklé, založili 
jsme v roce 2015 ZŠ NEMO,“ říká s úsměvem paní ředitelka. 
“Máme radost, že naši školu s rozšířenou výukou angličtiny si 
oblíbili i žáci, kteří do naší školky nechodili. Díky profesionálním 
pedagogům a rodinné atmosféře se jim daří všechno v pohodě a 
bez stresu zvládnout.“

Jak se ZŠ rozrůstá?
Letos jsme otevřeli již 3. třídu a postupně budujeme třídy až do 5. ročníku.
Kam od vás děti odejdou na druhý stupeň?
Poskytujeme poradenský servis, co je pro dítě vhodné – zda gymnázium, 

škola s málo žáky ve třídě, nebo 2. stupeň klasické ZŠ. Děti průběžně testu-
jeme, zda úroveň jejich znalostí odpovídá celorepublikovým standardům.
Jak děti tráví čas v odpoledních hodinách?
MŠ i ZŠ nabízejí odpolední kroužky v budově školy. Výhodou je, že rodiče 

nemusí s dětmi cestovat. Děti mohou zvolit  hru na flétnu a kytaru, kroužek 
vaření, jogu, English club s rodilým mluvčím, výtvarný kroužek, atletiku, 
Lego hrátky. Novinkou jsou fyzikální  a  chemické pokusy.  Děti využívají i 
skupinové nebo individuální tréninky tenisu. Nesmíme zapomínat ani na 
dostatek pobytu v přírodě a příležitost pro volnou hru. Je dobré si vybrat 
pouze některé kroužky a děti nepřetěžovat.
Mohou k vám přejít děti z jiných základních škol?
Ano a informace vám ráda sdělím. Pro budoucí prvňáčky jsme připravili 

projekt tzv. NEMO školičku, která bude fungovat každou středu a děti si 
mohou vyzkoušet, co je ve škole čeká při  hodinách HV, VV a TV.  Zapojí se 
také do programu  Zipyho kamarádi, který pomáhá  řešit různé životní si-
tuace. A také s dětmi budeme rozvíjet kognitivní funkce a grafomotoriku.  “

 Škola „nanečisto“ NEMO školička – cena za 12 vstupů včet-
ně stravy od 8.00 do 13.00 hod. 5 300 Kč.

 NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ S UBYTOVÁNÍM
V nových prostorách vznikla krásná, velká jídelna a také dva 
malé byty, které nabízíme k pronájmu, nejlépe pro budoucí 
učitele, vychovatele nebo provozní zaměstnance (výdej stravy, 
úklid-odpolední směna).

 Zájemci  o zmíněné pracovní pozice se mohou hlásit u paní 
ředitelky na tel.: 777  727 334, na emailu: info@nemoricany.cz
Více info na www.nemoricany.cz 

BUDOUCÍ PRVŇÁČKOVÉ
vyzkoušejte si  NEMO školičku

SKVĚLÝ DÁREK POD STROMEČEK
Darujte zážitek v podobě dárkových poukazů na ubytování, sportovní 
aktivity či do restaurace v různých hodnotách. Sestavíme vám poukaz 
podle vašeho přání. 

22. 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 
rezervovat! Chybět nebude  například tradiční polévka Bouillabaise Mar-
seillais ze šesti druhů ryb, dvou druhů korýšů a dvou druhů měkkýšů. 
Vrcholem menu bude polovina kanadského humra grilovaná s ořechovým 
máslem, čerstvě rozpečenou bylinkovou bagetou, blanšírovanými listy 
špenátu a studenou omáčkou Rouille. Na závěr si můžete vychutnat mra-
žený domácí krém  se stařeným rumem Legendario, horkou rakytníkovou 
omáčkou a mandlovou drobenkou.  REZERVACE na tel.: 313 039 747, 
kouzelnazahrada@zamekberchtold.cz

Pro vaše děti uspořádáme nezapomenutelnou narozeninovou oslavu  
v zámecké zahradě, v Green místnosti ve Sport centru nebo v zámec-
kém sále. Jako občerstvení podáváme např. oblíbenou čokoládovou fontá-
nu s ovocem. O zábavu se postará animátor. Těšit se můžete na diskotéku, 
prohlídku zámku, dopravní hřiště se zapůjčením vozítek, indoor golf, te-
nis, fotbal, fotbalgolf, tvořivé dílničky, malování na obličej a další program

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.Nabízíme také 
zajímavé silvestrovské pobytové balíčky – probuďte se do 
nového roku v zámeckém pokoji. Informace o cenách najdete 
na našem webu.

Přejeme vám mnoho spokojenosti 
a spoustu krásných nových zážitků 

v roce 2018. Těšíme se na vaši návštěvu!
Tým Hotel Zámek Berchtold
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...od dudlíku po kočárek

600 m2 prodejní plochy
Osobní přístup, poradenství, výbavičky na míru
Rozšíření sortimentu o nové prémiové značky
Doprodej skladových zásob, posledních kusů a vzorků
Příjemné zákaznické akce a překvapení

Co jsme pro Vás připravili:

Brno

EXIT 8

Nákupní zóna
Čestlice

Hornbach

Nupaky

Průhonice D Modleticeobřejovice

EXIT 10EXIT 6

Praha

D1D1

Těšíme se na Vás!

Trendy Baby - Komerční park Nupaky, Nupaky 466, 251 01 Praha východ
Tel.: +420 245 008 562, E-mail: nupaky@trendybaby.cz

Otevřeno:
Po-Pá 9:00-18:00 h, So 9:00-16:00 hwww.trendybaby.cz

Vánoce jsou již za dveřmi a ve 
Speciálce Lega máme stále co 
nabídnout. Nabídka LEGO 
stavebnic je velká a pro vás věrné 
zákazníky jsme připravili zajíma-
vé ceny na vybrané položky. 

LEGO u nás nakoupíte se slevou 
až 55 % 
Mezi zajímavé položky patří na-

příklad LEGO Friends 41317 Ka-
tamarán Sunshine, LEGO Technik 
42065 RC pásový závoďák, LEGO 
City Mobilní velitelské centrum a 
další položky, které nabízíme  s vý-
raznou slevou. V akci najdete také 
LEGO aktovku, která potěší každé-
ho školáka.  

 Celý sortiment najdete na strán-
kách www.specialkalega.cz, kde se 
sami přesvědčíte o velkém množ-
ství nabízeného sortimentu. Zboží 
si zde můžete i zarezervovat a poté 
se pro něj v klidu  vydat. Pokud to do 
prodejny máte daleko, není nic jed-

noduššího než si vysněnou staveb-
nici objednat v e-shopu a nechat si 
jí poslat až domů. Ceny na e-shopu  
i prodejně jsou stejné.

 Pro školská zařízení nabízíme 
slevy 15 % na celý nákup. Pro regis-
trované zákazníky jsou slevy 5-10 % 
dle podmínek registrace.

JEŽÍŠEK NAKUPUJE 
ve Speciálce Lega v Říčanech

Kontakt: 
Černokostelecká 2555, 
Říčany (u TESCA) 
tel.: +420 722 922 650 
ricany@specialkalega.cz
www.specialkalega.cz

Otevírací doba: 
PO–ČT 9.00 - 12.30 a 13.00 - 18.00
PÁ       9.00 - 12.30 a 13.00 - 19.00
SO       9.00 - 12.30 a 13.00 - 17.00

ING. IVANA MALÁ
daňový poradce, 

certifikovaný účetní

PŘEJEME VÁM, ABYSTE 
LETOŠNÍ ROK ZAKONČILI 

S ČISTÝM ÚČTEM 
A S VELKÝM PLUSEM

 DAŇOVÁ EVIDENCE – PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
 VEŠKERÉ DANĚ – PŘIZNÁNÍ
 MZDY, PERSONALISTIKA
 ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH
 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ – PRO STÁLÉ KLIENTY 

ZDARMA

NAJDETE NÁS: 
 Zelená 248, 251 62 Mukařov, tel.: 602 242 663
 Dělnická 12, 170 00 Praha 7, tel.: 602 400 746 
 E-mail: info@maledane.cz,  www.maledane.cz

 ÚČETNICTVÍ S NÁMI V EU

Už je to dva roky, co 
pro vás vaříme poctivé 

pivo! Děkujeme všem, 
kteří dokáží ocenit 

dobrou práci, trpělivost 
a energii, jež nás žene stále dopředu. Bez vás 
by to nešlo! Slibujeme, že i v roce 2018 se na 
naše pivo můžete spolehnout.
Tým rodinného minipivovaru GWERN 
v Nupakách u Říčan.
Tradiční nabídku tvoří klasický světlý, spodně kvašený 
ležák GWERN 12° a klasická světlá výčepní 10°. 
Ochutnat ale můžete i nejrůznější speciály – nyní 
například Vánoční speciál GWERN 13° z Vídeňského 
sladu. Aktuální nabídku najdete na www.gwern.cz, 
telefon: 603 516 494. Piva lze ochutnat a zakoupit v naší 
prodejně. OTEVÍRACÍ DOBA: 
Po- Čt: od 15:00 do 20:00, Pá: od 15:00 do 22:00, So: od 
15:00 do 22:00, Ne: od 15:00 do 20:00
 

 NEJLEPŠÍ dárek k Vánocům – nabízíme dárkové 
balení našich piv!

 Chcete si užít skvělého silvestra? Přijeďte si 
k nám pro sudové pivo. 

V minulém čísle jsem se v závěru 
svého článku, který shrnoval prvních 
5 let provozu Domova pro seniory 
Blaník, zmínil, že připravujeme nový 
projekt. Jsem moc rád, že přišel čas, 
kdy Vás mohu s naším záměrem blíže 
seznámit.

Bydlení pro seniory v Mrači nedaleko 
Benešova
Příští rok bude 1. února otevřen v obci Mrač 

nový objekt – Rezidence Slunce, který splňuje 
veškeré požadavky seniorského bydlení. K dis-
pozici zde jsou byty 1+kk, 2+kk a 3+kk. Všechny 
mají kuchyňskou linku, bezbariérové koupelny  
a balkonky. 
Dům je kompletně bezbariérový, vybavený vý-

tahem. K dispozici bude také společenská míst-
nost a zahrada v parkové úpravě. Na pozemku 
jsou místa pro parkování vozidel. 
Cílem je poskytnout obyvatelům kvalitní by-

dlení v objektu maximálně uzpůsobeném pro 
seniory a nabízet takové služby, které pomohou  
k udržení soběstačnosti a vysoké kvality života 
i ve vysokém věku. Rádi bychom vytvořili milý 

přátelský prostor, kde se lidé budou rádi potká-
vat, ale kde bude také přísně respektováno sou-
kromí obyvatel.

Den otevřených dveří
Přijďte se podívat!  V sobotu 9. 12. 
2017 od 13.00 bude v Rezidenci Slunce 
den otevřených dveří. Připraven je 
pro vás program: prohlídka objektu 
a seznámení s nabídkou služeb, 
občerstvení, retro Vánoce a na zahřátí 
také dobrý svařák.
S přáním krásných adventních dnů

Mgr. Oldřich Kumprecht

Rezidence Slunce – seniorské bydlení 
v nájemních bytech se službami

Mgr. Oldřich Kumprecht, ředitel 
Jiráskova 456, Mnichovice
tel.: 607 040 401, 323 631 307
www.dsblanik.cz

Všem zákazníkům děkujeme 
za přízeň a přejeme krásné 
Vánoce a šťastný nový rok. 

Doufáme, že LEGO od nás udě-
lá vašim dětem velkou radost.

Otevřeno 
máme také na 

bronzovou, stříbr-
nou a zlatou neděli. 

A také na Štědrý den 
dopoledne.



TERAPEUTICKY ZAMĚŘENÉ SKUPINY / 
SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ 
Centrum Modré dveře působí v našem regionu od roku 2012; za těch ně-

kolik let dokázalo vstoupit do povědomí, vybudovalo si jméno a stále rozši-
řuje své služby. Letos otevřená pobočka centra v Říčanech pomáhá lidem 
v krizi, nabízí bezplatnou pomoc a sociální služby pro lidi s duševním one-
mocněním, věnuje se i psychoterapii jednotlivců či rodin.
V únoru 2018 otevírá Terapeutické centrum Modré dveře terapeuticky 

zaměřené skupiny pro:
 Ženy s psychiatrickou diagnózou (role ženy, potíže ve vztazích, nahro-

maděný stres, ale i to, co se daří atp.)
 Osoby s psychotickými obtížemi (samota, halucinace, složité zážitky, 

zvládání nemoci, zvládání vztahů atp.)
 Osoby s neurotickými obtížemi (úzkosti, strachy, nervozita, obtíže ve 

vztazích, zažívání radosti atp.)
Terapeuticky zaměřené skupiny mohou přinést podporu od těch, kteří 

zažívají obdobné situace, hledání nových cest zvládání, sdílení zážitků  
a prožitků atp. a to vše s podporou odborných pracovníků centra. Skupi-
ny budou probíhat v Modrých dveřích ŘÍČANY.  Hlásit se do jednotlivých 
skupin je možné již nyní.
Účast ve skupině je zdarma. Přihlásit se mohou občané Středočeského 

kraje. Aktivita je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.
Na setkání se těší Tým terapeutického centra.

Terapeutické centrum Modré dveře 

Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany
Bližší informace na 
tel.: 606 600 275
www.modredvere.cz
e-mail: centrum.ricany@modredvere.cz
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HOSTINEC V DOUBKU
 Pronájem sálu – oslavy, svatby, večírky (kapacita cca 100 osob)
 Pořádání firemních akcí 
 Nabídka grilování (gril na prase)
 Od podzimu kuřárna pro hosty
 Tel.: 702 565 000, 777 149 996 
  AKCE A MENU VŽDY NA WEBU

     www.hostinecvdoubku.cz

Otevírací doba:
Út – Čt   11-22 h
Pá –  So 11-23 h
Ne           11-23 h

T: 727 800 260
ŘÍČANY, Černokostelecká 245

A dobrá nálada vede ke 
spokojenosti a také k tomu, 
že host se na stejné místo 
rád vrací. To dobře vědí 
i v Doubku, kde od léta v 
kuchyni místního hostince 
šéfuje Pavel Maňák.

Půlrok je na bilancování krátká 
doba, ale hostinec v Doubku už 
má za tu dobu za sebou úspěšnou 
změnu jídelníčku s důrazem na 
sezónní obměnu sortimentu, ně-
kolik vydařených akcí (Galavečer 
amatérského boxu či Martinské po-
svícení) a další ještě do konce roku 
před sebou. A ukazuje se, že změny 
v tomto případě vedou k lepšímu… 
hosté mají zájem a vracejí se.

Chcete-li poznat poctivou českou 
kuchyni Pavla Maňáka, máte 
možnost. 
Přijďte na oběd či večeři, na víken-

dové menu nebo na některou z akcí, 
které jsou v hostinci připravovány. 

Dobré jídlo je klíčem 
k dobré náladě

Letos ještě můžete zavítat na:
 15. 12. Domácí zabijačku
 31. 12. Silvestr

Rezervace na 
uvedené akce se 
doporučuje! 
Společenské akce i speciální menu 
pro rok 2018 již připravujeme, 
sledujte informace na našem webu 
a také  na našem Facebooku

Firma DELFOS servis s.r.o. 
děkuje všem svým zákazníkům 

a obchodním partnerům za 
spolupráci v roce 2017 a přeje 
mnoho úspěchů do roku 2018

DELFOS servis s.r.o. se zaměřuje na tyto činnosti:
 Domovní přípojky vodovodu a kanalizace
 Zemní práce 
 Inženýrské sítě
 Stavební práce
 Prodej čerpací techniky  

   tlakové kanalizace, 
   kanalizačních přečerpávacích  
   jímek , vodoměrných  
   šachet, retečních nádrží.

 Kontakt: 776 111 011



24 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 25

N O V Ě  O T E V Ř E N O  V  Ř Í Č A N E C H

www.husse.cz

SHOWROOM:  
Černokostelecká 27/50, Říčany 
tel.: 724 920 313

LÍDR V DODÁVKÁCH ŠVÉDSKÉHO  
SUPERPRÉMIOVÉHO KRMIVA  

PRO PSY A KOČKY 
Nabízíme:
•  švédská superprémiová krmiva pro psy a kočky  

(granule, konzervy, kosmetika, doplňky stravy)
•  podporu s krmením při různých zdravotních problémech  

(zažívací obtíže, diabetes, nadváha, alergie na lepek,  
onemocnění ledvin, jater, srdce a slinivky)

•  bezplatný vzorek na vyzkoušení
•  dovoz objednávky ZDARMA AŽ K VÁM DOMŮ!
•  naši infolinku Husse 777 773 900,  

kde vám rádi poradíme

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 
A PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ 

VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2018!

Společnost PRESSKAN system, a. s. Prostějov 
s pobočkou v Mukařově se specializuje na 

systémové odvádění splaškových vod tlakovou 
kanalizací. Své profesionální služby nabízí 

jednotlivým stavebníkům, firmám 
i obcím přes 20 let! 

Systém PRESSKAN® je vhodný všude tam, kde 
nelze vybudovat gravitační kanalizaci – ať již 
kvůli terénu, podloží, spodní vodě nebo velké 

finanční náročnosti. 

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

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

Přijmeme nové makléře  pro lokality 
– Říčany, Benešov, Český Brod, 
Jesenice, Sázava, Kostelec nad 
Černými lesy  a Uhříněves.
Nově otevřené pobočky:

 JESENICE
Vedoucí pobočky: Petr Török
Adresa: Budějovická 5, 252 42 Jesenice
Tel.: +420 734 542 543
Email: jesenice@mmreality.cz

 ŘÍČANY 2
Vedoucí pobočky: Veronika Pelikánová
Adresa: Masarykovo nám. 3/20, 251 01 Říčany
Tel.: +420 737 147 602
Email: vpelikanova@mmreality.cz

  SÁZAVA
Vedoucí pobočky: Michal Konopásek
Adresa: Školská 309, 285 06 Sázava
Tel.: +420 774 644 530
Email: mkonopasek@mmreality.cz
 
 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY 

Vedoucí pobočky:  Anita Pelánková
Adresa: Pražská 376, 281 63 Kostekec n. Č. l.
Tel.:  +420 603 308 826
Email:  apelankova@mmreality.cz

Novým makléřům nabízíme:
  VW Golf za 2 990 Kč vč. DPH za měsíc.
 Výhodný firemní tarif od T-Mobile. 
 Expresní výplaty provizí, odměny ze všech di-

vizí M&M reality holding a.s.
 Nový projekt Moderní makléř – možnost prá-

ce s tabletem Lenovo Yogabook 10 LTE  s nej-
novějšími technologiemi a interním systémem 
přímo pro využití v M&M reality.

 Přidejte se k týmu, ve kterém  pracují nejlepší 
makléři roku 2015 i 2016 z celé ČR.

Vykoupíme vaši nemovitost HNED i za více 
než 100 % tržní hodnoty
Společnost M&M reality holding a.s. nabízí 

klientům vykoupení jejich nemovitosti za nejvý-
hodnější možnou cenu – takto můžete získat až 
90 % z tržní hodnoty nemovitosti téměř ihned a 
nemusíte čekat, až se nemovitost prodá. Do týd-
ne můžete obdržet až polovinu z celkové kupní 
ceny. Tato služba nejvíce pomůže klientům, kteří 
mají obavy z exekuce a potřebují hotovost ihned. 
V případě Projektu rekonstrukce máte možnost 

vaši nemovitost prodat i za cenu nad současnou 
tržní hodnotou. Toho dosáhneme zhodnocením 
vaší nemovitosti pomocí rekonstrukce a násled-
ným prodejem naší společností. O veškeré inves-
tice a rekonstrukci se postará naše společnost.

Přejeme všem pohodové svátky 
a slibujeme, že i v roce 2018 se 
můžete spolehnout na náš profesio-
nální přístup a férové jednání. 
                                           Tým MM reality

STAŇTE SE MODERNÍM MAKLÉŘEM!

 Jan Bareš
Tel.: +420 603 577 795
Email: jbares@mmreality.cz
Pobočka: K nádraží 99/1, Říčany

 Znáte někoho, kdo neúspěšně  
prodává, nebo bude prodávat 
nemovitost?  Za váš tip vám 
vyplatíme 10 000 Kč.

 Připravujeme otevřít pobočku 
v UHŘÍNĚVSI a hledáme nové 
kolegy.

Společnost PRESSKAN system,a.s., dodavatel systému tlakové 
kanalizace, přijme pracovníka na pobočku Mukařov na pozici:

ELEKTRIKÁŘ 
Popis práce:

 Činnosti související s odbornými pracemi v oblasti elektro 
montáže a servisu čerpacích technologií tlakové kanalizace pro 
region Čechy, práce na HPP

 Provádění souvisejících drobných oprav a elektroúdržby
Požadujeme:

 Vyučen/SŠ v oboru elektro, vhodné i pro absolventy
 Odbornou způsobilost v oboru, Vyhl. 50/1978Sb.
 Manuální zručnost, komunikativnost a samostatná orientace 

v pracovní problematice
 ŘP sk. B, trestní bezúhonnost

Nabízíme:
 Nástup dohodou – možno IHNED
 Možnost ubytování ve firemním zařízení Mukařov
 Dovolená 25 dnů
 Zaměstnanecké benefity – stravenky apod.
 Služební telefon
 Mimořádné odměny

Kontakt: Hana Plesková, personalista
Tel.: 777 730 150

E-mail: hpleskova@presskansystem.cz
http://www.presskansystem.cz/

Výstavba nových nízkoenerge-
tických domů v atraktivní oblasti 
Herink – Slunečná stráň II jde do fi-
niše. O kvalitní bydlení na této dob-
ré adrese je obrovský zájem – z 68 
domů je jich volných již jen patnáct. 

 „Těší nás, že lidé našim projektům 
důvěřují. Snažíme se pokračovat co 
nejrychleji v dokončování stavby, 
aby naši klienti mohli co nejdříve 
bydlet. 
V lokalitě jsou vybudovány kom-

pletní sítě, včetně veřejného osvět-
lení, chodníků a komunikací s 

finálním povrchem. Nemůžete se 
tedy stát, že lidé budou jezdit domů 
po blátě.

Pro rok 2018 máme připraveno 
několik nových projektů v atrak-
tivních lokalitách. Opět můžete 
očekávat vysokou kvalitu a zají-
mavé ceny.  Sledujte naše webové 
stránky, kde budeme uveřejňovat 
aktuální informace. FURUD a.s., Centrum Lihovar 

Říčany, Barákova 237
tel.: 731 777 654 
e-mail: prodej@furud.cz
www.furud.cz

Děkujeme, že věříte našim projektům
Stavíme pro vás domy již deset let!
Developerská a investiční společnost FURUD, která se 
specializuje na výstavbu nízkoenergetických domů, oslaví 
deset let úspěšného fungování! „Díky vysoké kvalitě a 
flexibilitě si naše firma vybudovala dobrou pověst, na 
které si zakládáme. Podařilo se nám realizovat více než 
200 domů, ve kterých spokojeně žijí rodiny s dětmi, senioři 
i mladí lidé,“ říkají zástupci společnosti FURUD a. s. 
„Nabízíme lidem moderní, kvalitní bydlení s ekonomickým 
provozem a v našem regionu za bezkonkurenční cenu!“

Projekt 
Slunečná 

stráň v Herinku 
pokračuje podle 

plánu
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ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
420 Kč + DPH 

za m³ 
+ DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

210x100x5
2730

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

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

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

OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK 
zn. Whirlpool, Ignis, Philco atd.  

Spolehlivost, rychlé jednání. 
J. Marek, Doubravčice 128, tel.: 603 329 940

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

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

SLEVOVÝ KUPON

Sleva až 30 %
na pojištění majetku

Tuto slevu můžete uplatnit pouze na uvedených kontaktech. Sleva platí do 31. 12. 2017.

Pro více informací nás kontaktujte: 
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Říčany, Masarykovo nám. 64/29
Mgr. Izabella Halla, M 734 256 779 / izabella_halla@generali.cz

Nabízíme kompletní lyžařské vybavení
nejen pro vás, ale i pro vaše nejmenší ratolesti.

Celá sezóna od 1300 Kč/ski set
prosinec – duben (lyže, hole, boty, helma, vak)

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat: 
email: pujcovnalyziricany@seznam.cz

telefon: 775 234 701
Více informací na www.pujcovnalyziricany.cz

Adresa provozovny: Černokostelecká 57/49, 251 01 Říčany

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

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: 775 234 701. Více informací na www.pujcovnalyziricany.cz

Adresa provozovny: Černokostelecká 57/49, 251 01 Říčany

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

AGROSPECTRUM
tel.:	777	331	657		/		www.stolc.cz

SPOLEČNOST	AGROSPECTRUM	ONDŘEJOV
PŘEJE	VŠEM	KRÁSNÉ	SVÁTKY	VÁNOČNÍ	
A	VŠE	NEJLEPŠÍ	DO	NOVÉHO	ROKU	2018

Ondřejov	 	čerpací	stanice
Zimní	otevírací	doba	6-18	hod.
Využijte	naše	vánoční	dárkové	poukazy	na	PHM.
NOVINKA! PPL	Parcel	shop
Ing.	Kateřina	Preislerová	Štolcová
Vedení	účetnictví	a	daňové	evidence	FO	a	PO.
Mzdy	a	personalistika,	majetkové	daně.

Děkujeme všem zákazníkům 
za přízeň. Jsme rádi, že jsme mohli 

být součástí vašich projektů.

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

kamenictvijordan@seznam.cz

RODINNÉ 
MALÍŘSTVÍ & LAKÝRNICTVÍ

...Z OTCE NA SYNA
Kontakt: 774 818 460, 608 584 098
e-mail: maliri.valenta@seznam.cz

www.malirirodina.cz
Realizujeme velké i malé zakázky,
čistota a profesionalita při práci je

 u nás samozřejmostí.

ŠKOLNÍ	JÍDELNA	
V	ŘÍČANECH
přijme	na	HPP
POMOCNOU	
KUCHAŘKU

PRACOVNÍKA	
NA	ROZVOZ	A	
VÝDEJ	OBĚDŮ

Tel.	777	634	980

            LITE TRACK 50-30

         Tel.: 777 322 134

DRCENÍ SUTÍ 
BETONU NA VAŠÍ 
STAVBĚ 
VČETNĚ OBSLUHY. 

PRONÁJEM DRTIČE 
BEZ OBSLUHY.

PRODEJ SUŤOVÉHO A BETONOVÉHO 
RECYKLÁTU.

Mukařov-Srbín u Říčan
tel.: 736 452 405

VÁNOČNÍ SLEVY

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 2018.
Tým 212

Přijmu 
ŘIDIČE 

NA KONTEJNEROVOU AVII
STROJNÍKA 

NA TRAKTORBAGR 
A OTOČNÝ BAGR

bezúhonost / profesní průkaz
nejlépe z okolí Říčan / možno i důchodce

nástup dle dohody
Tel.: 777 322 134

KOUPÍM RD NEBO CHALUPU 
před rekonstrukcí na Praze–
východ. Nejlépe Ondřejov, 

Mnichovice nebo Kostelec nad 
Černými lesy.  

Tel. 721 555 821.

210x100x5
2730



Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz
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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

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.com

MALÍŘI

tapetáři

➤ sítě proti hmyzu
➤ silikonové těsnění 
 oken a dveří
➤ čištění oken, koberců

lakýrníci

ŽALUZIE
sklenářství

MILAN ROŽNÍČEK
323 665 276
602 383 806

INTERIÉR I EXTERIÉR
RYCHLOST A KVALITA

www.sklenarstvi-roznicek.comcz

777 035 666

VÝMĚNA S
KEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČ
ENÍ VOZU 

ZDARMA

VŠEM NAŠIM KLIENTŮM 
DĚKUJEME 

ZA PŘÍZEŇ A DŮVĚRU

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ VÁNOCE 
A DO NOVÉHO ROKU ŠTĚSTÍ, 

ZDRAVÍ, SPOKOJENOST 
A POHODU

MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

podle vašich potřeb.

2017_128x44_inzerce.indd   1 5/26/17   9:52 AM

PNEUSERVIS  
v Kostelci n. Č. lesy

hledá:

MECHANIKA
na trvalý pracovní 

poměr.

BRIGÁDNÍKA
na sezónní práci.

Nástup možný ihned.

PNEUSERVIS  
v Kostelci n. Č. lesy

hledá:

Tel.: 739 096 475

Všem klientům děkuji
za důvěru a do roku 2018

přeji vše nejlepší!

DOVOZ VODY
ODVOZ ODPADNÍCH VOD

(jímky, fekál)
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ 

KANALIZACE
(recyklačním vozem Kaiser)

INSPEKČNÍ KAMERA
(pro záznam stavu kanalizace)

tel.: 604 414 916
Tomáš Rychta – Š� hlice

pivovarník-sladovník
dejte své dítě vyučit v oboru

na SOŠ stravování v Říčanech

získá praxi v pivovaru Velké Popovice, jistotu uplatnění

po škole a možnost stipendia 10 000,- Kč ročně
Navštivte dny otevřených dveří – termíny naleznete na www.sosricany.cz

Do	našeho	týmu	přijmeme
PRACOVNÍKA	do	sekce	
NÁHRADNÍCH	DÍLŮ.

Náplň	práce:
správa	e-shopu	

–	zadávání	dat,	focení	dílů	atd.
vyhotovávání	objednávek	–	příjem,	
balení,	komunikace	se	zákazníky

práce	ve	skladu	–	zakládání	zboží,	úklid	
Požadujeme:

pracovitost,	selský	rozum
práci	s	PC	(zejm.	Internet,	MS	Excel)

znalost	oboru	výhodou
dobré	komunikační	schopnosti

schopnost	práce	v	týmu
Nástup	možný	ihned	(Tehovec-Vojkov).
V	případě	zájmu	zašlete	životopis	
na	PetrNemrava@seznam.cz
tel.:	603	213	588

ZEMNÍ PRÁCE
autodoprava, kontejnery

Zakládání zahrad, nákl. vůz s rukou
Prodej: Písky, drtě, recykláty,

zemina tříděná, zahradní substráty

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

NABÍZÍME PŘEDVÁNOČNÍ, 
JEDNORÁZOVÉ 

A PRAVIDELNÉ ÚKLIDY.
Tel.: 723 406 818

E-mail: edworakova@
seznam.cz

www.hezkyuklizeno.cz

Nabízíme profesionální 
mechanické, klempířské
a lakýrnické práce, pneuservis, 
autoskla, autopůjčovnu, 
diagnostiku vozidel, STK a emise

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 

VOLEJTE IHNED Z MÍSTA 
NEHODY, NENECHTE SE 
ZLÁKAT „LOVCI NEHOD“
Ihned z místa nehody můžete 
volat číslo 602 338 840 a my za 
vás vše vyřídíme a pomůžeme 
vám. Zajistíme odtah a náhradní 
vůz. Automobil pro pojišťovnu na-
fotíme a BEZPLATNĚ opravíme, 
tj. výkony našeho autoservisu 
zaplatí přímo pojišťovna. 
Pojistné události vyřizujeme se 
všemi tuzemskými pojišťovnami. 

Přejeme 
všem našim 

klientům krásné 
Vánoce a šťastný 

nový rok bez 
nehod.

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
Půjčujeme vysavače pro 
mokré vysávání – čištění 
koberců a sedaček,
příp. vyčis� me 
za vás.

Mukařov
tel.: 730 590 917
pujcovna@pujcstroj.cz
www.pujcstroj.cz
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ZDARMA

Legendární SUV 
od Toyoty

Toyota C-HR

Toyota RAV4

Vyobrazení v  je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou ur eny pouze k inf  ú elu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzav ení smlouvy. Toyota C-HR: Kombinovaná spot eba a emise CO2: 3,8–6,3 l/100 km, 
86–144 g/km. Toyota RAV4: Kombinovaná spot eba a emise CO2: 4,7–6,8 l/100 km, 149-158 g/km. Údaje o spot h CO2 odpovídají záv rni zení EU nebo p edpi K.

Hradecká 570, Pardubice 
tel.: 731 421 196 
e-mail: j.miculka@tsusho.cz

r ská 1228, Hradec Králové 
tel.: 731 421 196 
e-mail: j.miculka@tsusho.cz

Obchodní 105, estlice 
tel.: 777 738 951 
e-mail: k.popelka@tsusho.cz 

 

eskosl. exilu 544/3, Praha 4-Mod any, 
tel.: 777 738 951 
e-mail: k.popelka@tsusho.cz 

TOYOTA TSUSHO w

Nečekejte a využijte nejvýhodnější nabídky
tohoto roku na vybrané modely od Toyota TSUSHO!

Čekají na Vás například akční slevy , zimní pneumatiky nebo
komplety , neuvěřitelné k výkupní ceně vozu protiúčtem
a nejvýhodnější nabídky skladových vozů s možností povinného a havarijního
pojištění v případě financování.

až 130.000 Kč
ZDARMA BONUSY

na 3 roky ZDARMA
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www.cero.cz

VÁNOCE PLNÉ POHODY, 
RODINNOU SPOKOJENOST, ZDRAVÍ

I PRACOVNÍ ÚSPĚCHY V ROCE 2018
   VŠEM SVÝM KLIENTŮM
          PŘEJE  

Kutnohorská 368, Louňovice
tel.: 311 240 850, 739 627 840

KESO Praha spol. s r. o.
přeje všem svým klientům 

mnoho úspěchů do nového roku
 Poskytujeme již 18 let komplexní služby v oblasti správy 

nemovitostí. 
 Díky dlouholetým zkušenostem a profesionálnímu týmu 

dokážeme klientům nabídnout veškeré služby spojené 
s provozem nemovitostí – a to od vedení účetnictví, 
technického servisu, úklidu, zajištění požární ochrany, 
bezpečnosti práce až po revize zařízení. 

 Naše společnost zajišťuje správu nejen pro bytové domy, 
ale i pro obchody, administrativní objekty a pro výrobní 
provozy.

Sdělte nám vaše požadavky 
a my vám připravíme balíček služeb na míru

Kontakt: KESO Praha spol. s r.o. 
Černokostelecká 1623, Říčany, tel.: 323 621 316
mob.: 602 220 063, e-mail: keso@keso.cz




