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Taneční studio 
IMPULS 
vystoupí 24. 11. 
v SKC Ondřejov

Na prohlídky 
pivovaru ve Velkých 
Popovicích vás 
sveze retro 
motoráček řady 810 
– Kozel expres. 
Více info  na str. 11.

Prodejna NEJEN 
vířivek a swim-spa 
– Hydropool 
Ateliér Říčany vás 
zve na vernisáž 
obrazů A. Kolářové 
16. a 17. 11.  
Více info na str. 9.

Rozhovor 
se slavnou 
gymnastkou 
Bohumilou 
Řešátkovou, 
rozenou 
Řimnáčovou 
najdete na str. 4.
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NOVĚ!

Černokostelecká 2096/16, ŘÍČANY
Pikovická 1818/15a, Praha 4 - BRANÍK

OTEVŘENY VŠECHNY POBOČKY!

MEGA AKCE
9.11. a 10.11. 2018

PODZIMNÍ

Akce se vztahuje na nové i zánovní vozy
Akce platí pouze 9.-10.11.2018 nebo do vyprodání zásob 
 

NEPROPÁSNĚTEDNY PLNÉ VÝHOD
2

9.-10.11. 2018 9 - 19 hod.

v Lenner Motors

Dálniční známka 2019 ZDARMA
Zimní PNEU 2 + 2 ZDARMA
SLEVA na příslušenství
Bohatý program
Občerstvení
a mnoho dalšího...
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 Mezinárodní šampionát Black 
Belt cup 2018 hostilo rakouské 
město Korneuburg. V pátek 
12. 10. proběhla registrace zú-
častněných sportovců z Maďar-
ska, Itálie, Bosny a Hercegoviny, 
Rakouska, Moldavska a z Čech. 

Prvním českým želízkem v ohni 
byla Rozálie Jílková, která obsadila 
v kategorii žákyň první místa v se-
stavách a volném boji. V kategorii 
juniorek předvedla svou vynikající 
formu i starší sestra Rozárky Bar-
bora Jílková, která vybojovala zlato 
ve speciálních technikách, stříbr-
nou medaili ve volném boji a dva-
krát bronz v sestavách a přerážení.  
Matěj Jirásek procházel soupiskou 
svých soupeřů jako nůž máslem  
a ve finále vybojoval zlatou medai-
li a titul šampiona ve volném boji.  
V kategorii silového přerážení 
se dokázal probojovat na úžasné 
druhé místo. Další titul šampiona 
a zlatá medaile ve volném boji při-
padla Vasylovi Halatybovi, který si 
pro cenný kov sáhl až po několika 
násobném prodloužení finálové-

Úspěch českého Taekwon-Do

ho zápasu. Na stupínku vítězů 
však stanul ještě dvakrát, a to na 
stříbrném místě v kategorii sestav  
a speciálních technik. Takřka brat-
rovražedný souboj předvedli  Mar-
ko Antonio Machota a Marek Ja-
novský. Po zcela vyrovnaném skóre 
nakonec na zlato dosáhl Marek 
Jankovský a stříbro si domů odvezl 
Marko A. Machota. Marek Jankov-
ský k titulu šampiona v sestavách 
přidal i bronzovou medaili ve vol-
ném boji. 

 Úspěšní sportovci byli nomi-
nováni do širšího výběru národní 
reprezentace ze školy Taekwon-
-Do Kwang Gae pana Vladimíra 

Machoty, která působí v Říča-
nech, Ondřejově a v Brandýse 
nad Labem. 

 Dopravu úspěšného týmu zajiš-
ťuje Hyundai Lenner Motors. 
Mediálním partnerem je časopis 
Zápraží. Poděkování patří spon-
zorům Pivovarské restauraci 
Uhříněves, autodopravě Jirásek 
a Městu Říčany a obci Ondřejov. 

 I vy se můžete stát členem 
úspěšné školy Taekwon-Do 
Kwang Gae v Ondřejově nebo 
Říčanech.  Informace najdete na 
www.machotasport.cz, 
www.facebook.com/
MACHOTASPORT



ZAPRAZI.EU | 54 | ZAPRAZI.EU

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

V šedesátých letech byly česko-
slovenské gymnastky na světové 
úrovni. Nebyla to jen nedostižná 
Věra Čáslavská se čtyřmi zlatými 
medailemi z OH v Mexiku, skvě-
lou práci odvedlo celé družstvo…
Byla to úžasná doba, která vyvr-

cholila právě OH v Mexiku 1968. 
Tehdy naše družstvo skončilo dru-
hé o pár desetinek za Sovětkami. 
Byla jsem čtvrtá na bradlech, pátá 
v prostných a celkově jsem skonči-
la na sedmém místě, což bylo naše 
druhé nejlepší umístění za Věrou, 
která byla celkově první. Úspěch 
jsme předtím slavily i na mist-
rovství světa v Dortmundu v roce 
1966, kde jsme získaly zlato. Nej-
více si však cením prvního místa  
v družstvech na předolympijských 
hrách v Mexiku, kde jsme to So-
větkám i bez Věry pořádně natřely. 

Padesáté výročí nejúspěšnějších 
olympijských her v Mexiku

Radost jsem měla i z titulu mistryně 
republiky v roce 1969.         
Kdy jste začala se sportovní 
gymnastikou? 
Ačkoliv s gymnastikou by děti 

měly začít opravdu co nejdříve, 
já jsem se do oddílu sportovní 
gymnastiky dostala až v jedenác-
ti letech. Ale předtím jsem se ale 
dva roky věnovala umělecké, dnes 
moderní gymnastice. V roce 1958 
trenér Vláďa Prorok s tehdejší skvě-
lou gymnastkou Evou Bosákovou, 
která odstartovala zlatou éru čes-
koslovenské gymnastiky, uspořá-
dali velký konkurz a hledali talenty. 
Přišlo neskutečné množství dívek 
a vybrali šedesát. Nakonec nás zů-
stalo šest a do reprezentace jsme se 
dostaly dvě. A tehdy jsem se setkala 
s Věrou Čáslavskou, která již byla 
skvělá a pro nás ostatní fungovala 

jako velký vzor. Vrcholové gymnas-
tice jsem se věnovala 14 let, z toho 
11 let v reprezentaci a stihla jsem 
troje olympijské hry. 
Svoji sportovní kariéru jste za-
končila na OH v Mnichově, kdy 
vám bylo 25 let. Je těžké začlenit 
se do „normálního“ života?
To je u každého jiné. Osobně jsem 

byla ráda, že jsem zvládla dodělat 
si i při vrcholovém sportu vysokou 
školu a později i trenérskou třídu 
na FTVS, takže jsem mohla zůstat 
u sportu a pracovat jako metodič-
ka. Práce mě těšila a v roce 1992 
přišla další pracovní výzva - pomá-
hala jsem založit Český svaz aerobi-
ku, který jsme vybudovali z nuly až 
na světovou úroveň. Dokázali jsme 
Českou republiku ve světě aerobiku 
zviditelnit, konaly se u nás prestižní 
soutěže včetně mistrovství Evropy 
a světa a také jsme vychovali špič-
kové reprezentanty, jako například 
mistryni světa Olgu Šípkovou. 
Můj manžel byl a je nadšený spor-

tovec. Naučil mě hrát tenis, jezdit 
na kole, chodili jsme na výlety – 
díky němu jsem poznala i jiný svět 
než jen gymnastiku. Ale samozřej-
mě jsem na ni nezanevřela a dál 
rekreačně cvičila. Pohyb ke svému 
životu potřebuji a čas jsem si doká-
zala najít vždycky, i se čtyřmi dětmi. 
Když jsem například vařila oběd, 
dala jsem maso do papiňáku a než 
se uvařilo, šla jsem si zaběhat.
Ne každému vrcholovému spor-

tovci se však návrat do běžného 
života podaří. Někteří nenajdou 
pracovní uplatnění, protože kvůli 
přípravě neměli čas vystudovat, 

budovat kariéru nebo mají zranění. 
Setkáváme se pravidelně v Českém 
klubu olympioniků a některé osudy 
bývalých sportovců nejsou radost-
né. A upřímně – ani Věra Čáslav-
ská si nežila nijak v přepychu a bez 
starostí. Nevím, jaké odměny jsou 
dnes, ale například já jsem po skon-
čení kariéry dostala za reprezento-
vání naší země kávový servis. 
Je důležité, aby děti sportovaly, 
i když nemají šanci dosáhnout 
skvělých výsledků?  
Sport je určitě v našem životě důle-

žitý a ne nadarmo se říká - ve zdra-
vém těle zdravý duch. A je jedno, 
zda vyhráváte nebo ne. Ne každý 
může být mistr světa! Ale i ten nej-
lepší potřebuje ty, kteří jsou čtvrtí, 
dvanáctí nebo osmapadesátí. Bez 
nich by to nešlo!
Mne sport naučil cílevědomosti, 

vytrvalosti a překonávat překážky. 
A proto bych přála všem dětem, 
aby mohly sportovat a aby se na-
učily brát pohyb jako každodenní 
součást svého života. A to platí i pro 
rodiče – se sportem je možné začít 
kdykoliv, jen je potřeba najít si ak-
tivitu, kterou zvládnete a která ne-
uškodí vašemu zdraví. S manželem 
se snažíme být aktivní každý den. 
Vzor mám i ve svém tatínkovi, který 
ještě v jednadevadesáti letech jezdil 
na kole každý den, často i přes sto 
kilometrů.

V letošním roce si připomínáme mnoho významných událostí. Zapomenout bychom neměli ani 
na nejúspěšnější olympijské hry v historii Československa, které se konaly od 12. do 27. října 
1968 v Mexiku. Naše výprava přivezla třináct medailí a v hodnocení všech zúčastněných zemí se 
Československo zařadilo do první desítky. „Byl to velkolepý úspěch, ale radost nám kazily politické 
události,“ vzpomíná sportovní gymnastka Bohumila Řešátková-Řimnáčová, která pomáhala 
zakládat SKC Ondřejov a nyní zde působí jako programová manažerka. „Příprava na OH probíhala 
v období těsně po okupaci Československa Sovětským svazem. Do poslední chvíle jsme nevěděli, 
zda nás do Mexika pustí. Teprve když nás na Hradě přijaly nejvýznamnější osobnosti Pražského jara 
– pánové Svoboda, Dubček, Smrkovský a Černík, jsme získali jistotu, že se budeme moci zúčastnit. 
O to více jsme se všichni snažili ze sebe dostat maximální výkony, zvláště ve snaze porazit Sověty. 
K nezapomenutelným zážitkům patřilo uvítání naší výpravy na zahájení OH při vstupu na stadion, 
které patřilo mezi nejsrdečnější a nejbouřlivější. Nejúspěšnější sportovkyní světa se stala 
čtyřnásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská. Další zlaté medaile přidali střelec Petr Kůrka, 
skokanka do výšky Milena Rezková a skokanka do vody Milena Duchková. Je mi ctí, že jsem mezi 
tyto skvělé sportovce také patřila.“  

Bohumila Řešátková-Řimnáčová 
předvedla na olympiádě skvělý výkon 
v prostných.

28. října jsme si připomněli jednu 
z nejvýznamnějších událostí tohoto 
století – vznik Československa. 
Současně – a na to nezapomínejme 
– uplynulo 100 let od skončení první 
světové války! Takové výročí se 
v našem životě odehraje jen jednou, 
a proto nemohlo zůstat bez 
povšimnutí ani v naší základní škole 
Magic Hill v Říčanech. Vždyť kde jinde 
lze v dnešní době zprostředkovat 
dětem hodnoty vlastenectví a lásku 
k vlasti než ve škole. 

Stále věříme, že tyto pojmy neztratily na  
aktuálnosti, jakkoli se mohou zdát frázovité.  
28. říjen nám symbolicky připomíná, že žijeme 
díky mnoha výjimečným  osobnostem ve svo-
bodném státě a že bychom si této svobody měli 
vážit. Proto jsme se vzniku Československa vě-
novali v Magic Hill celý týden.
Pro současné děti je skutečně obtížné porozu-
mět událostem, jejichž přímými pamětníky byli  
jejich pra-pra-babičky a pra-pra-dědečkové. Sto 
let znamená pět generací, tudíž nikdo z nás už 
nemáme zkušenost „z první ruky“. Vznik repub-
liky tak patří k našemu historickému dědictví, 
které musíme pečlivě opatrovat v nezkreslené 
podobě. 
V naší škole jsme se vrátili do roku 1918 řadou 
akcí, mezi nimiž bylo divadelní představení, 
nácvik státní hymny nebo výroba státních sym-
bolů. Starší žáci připravili malé muzeum stole-
tých artefaktů a celý týden se oblékali dobově. 
Vyvrcholením týdne bylo zasazení lípy republiky 
na Komenského náměstí a osazení informační 
cedule, pod kterou jsme zakopali kapsli s doku-
menty připomínajícími dnešní oslavy. Až jednou 
tyto děti přivedou své vnuky a vnučky k naší lípě, 
budou jim moci hodnoty první republiky připo-
menout a zavzpomínat na svá školní léta v roce 
2018. 

Stoleté oslavy v Magic Hill

Podzimní běh lyžařů 
– letos již 62. ročník!
Tradičně poslední listopadovou neděli (letos 25. 11.  od 9 hod.) 
pořádá lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby  62. ročník Podzimního 
běhu lyžařů.
Centrum závodu je u Lyžařské chaty na Vávrově palouku v Senohrabech. 
Tratě jsou připraveny v délkách od 60 metrů pro čtyřleté, až po delší tratě 
pro mladší děti a žáky. Ženy poběží 4 km a muži osmikilometrový okruh.
Všechny tratě jsou vedeny v poměrně náročném přírodním terénu (louky, les-
ní cesty a pěšiny). Všem účastníkům proto doporučujeme vhodnou krosovou 
obuv. Jako zázemí-šatny poslouží krytý dřevěný altán a stany. Po doběhu bude 
pro závodníky připraven teplý čaj a občertvení.
Přihlášení předem do 15. 11. na webu  lyžařského oddílu. Na místě 
nejpozději vždy do 30 min. před startem příslušné kategorie.
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                                                      Vozy ihned k dodání!

Výhoda se vztahuje na:  HLOUBKOVOU MASÁŽ   AROMA MASÁŽ //  60/90 minut

Přijďte nás navštívit s kamarádkou, maminkou, nebo partnerem 
a ošetříme Vás za poloviční cenu.

Jako třešničku na dortu dostanete při odchodu dárek.



spa & wellness

aquapalace.cz

DOPORUČ A ZÍSKEJ
SVOU LUXUSNÍ MASÁŽ 

ZA POLOVINU!

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  
Louňovice u Mukařova 
(u silnice Kutnohorská, na první hrázi)

Otevírací doba (zimní):  PO-SO 9 až 16 hod., NE zavřeno   
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

prodej čerstvých ryb – třeboňský pstruh 
     (další ryby dle aktuální nabídky)

vánoční výzdoba – věnce a svícny vlastní výroby
chvojí
doprodej podzimního sortimentu chryzantém, 
     ovocných stromků...

 

PŘÍ
JEM OBJEDNÁVEK RYB 

NA VÁNOCE 

OD POLO
VINY LIS

TO
PADU

O škole, která se stala součástí jejího 
života, jsme si povídali s ředitelkou ZUŠ 
Říčany, Mgr. Ivetou Sinkulovou. Ta v jejím 
čele stojí již 10 let, a přestože vystudovala 
pražskou konzervatoř (obor housle), 
nakonec u ní profesionálně převážila 
pedagogika. A proto také dále pokračovala 
ve studiu na Pedagogické fakultě UK 
v Praze.

Začátky dnešní ZUŠ Říčany spadají do 50. let 
minulého století...
Po vzniku hudební školy byl ředitelem ustano-
ven Jaroslav Kobylka, učitelkou hry klavírní  
a přípravné hudební výchovy Libuše Bohuňov-
ská, pozdější ředitelka, která školu vedla celých 
27 let!  Ředitelské místo postupně zastávali Jar. 
Kobylka, Jar. Francl a Bohumil Průcha. Posled-
ně jmenovaný školu vedl velmi dobře 21 let, po 
něm jsem pak již přišla já. A za těch 65 let exi-
stence školy zde působilo mnoho vynikajících 
pedagogů i absolventů. Škola stále dosahuje 
výborných výsledků a já se snažím jich docílit ne 
tlakem, ale spíše pozitivním působením na své 
kolegy a okolí. Přiznám se, někdy je to těžké a ne 
vždy se to podaří – proto se stále učím.

O studium na ZUŠ je dlouhodobě zájem. Ur-
čitě k tomu přispívá i kvalita výuky, odborná 
kvalifikace pedagogů a nabídka oborů. Ale co 
dnešní doba a styl života? Myslíte si, že třeba 
možnosti trávení volného času nebo techno-
logie neovlivní výrazně směřování a aktivity 
dětí, neoslabí to jejich zájem o výuku?
Jen za těch 10 let, co jsem ředitelkou školy, se 

hodně věcí změnilo. Podařilo se usměrnit někte-
ré názory rodičů a vyvrátit domněnku, že zuška je 
volnočasový kroužek. Proměnil se i pedagogický 
sbor. Máme ve svých řadách aktivní umělce a zá-
roveň vynikající, kvalifikované pedagogy. Mys-
lím si, že dnes přicházejí k talentovým zkouškám 
rodiče s dětmi, kteří ví, co poskytujeme, co od 
nás mohou očekávat a jak s dětmi pracujeme. Co 
se týká moderních technologií, do dnešní výuky 

neodmyslitelně patří. I když jsme škola umělec-
ká a často se setkávám s nesouhlasem některých 
kolegů. Ale je to tak. 
Často si pokládám otázku, proč vůbec děti do 

zušek chodí? Naučit se hrát na nástroj, tančit, 
hrát divadlo či zvládnout výtvarné styly je velká 
řehole. Dnešní děti jsou jiné, než jsme v jejich 
věku byli my, ale to neznamená, že je něco špat-
ně. Jsou sebevědomější, mají své názory a naším 
cílem je jejich názory rozvíjet a usměrňovat. 
Možná právě proto, že bereme každé dítě jako 
osobnost, se nám naše práce daří.

Základem každého odborného vzdělání jsou 
předpoklady pro jeho absolvování. Studium 
na ZUŠ je navíc rozděleno na dva stupně. Co 
to vlastně znamená?
Studium na ZUŠ je rozděleno do čtyř fází a dítě 

u nás může studovat celkem 17 let. Přijímáme 
děti již od 5 let do tzv. dvouletých přípravných 
ročníků.  Od 7 let lze nastoupit do tzv. I. stupně 
(7 let). Poté a po doporučení zkouškové komise 
lze studovat dál II. stupeň (4 roky). Výjimečným 
studentům nabízíme i tzv. Studium pro dospělé 
(další 4 roky). Výuka probíhá podle Školního 
vzdělávacího programu, součástí jsou i vystou-
pení na soutěžích, koncertech, festivalech apod. 
Děti dostávají vysvědčení, dělají talentové, po-
stupové a závěrečné zkoušky. 

Pamatuji se, že kdysi bylo „módní“ tzv. cho-
dit do houslí. Platí to i dnes? 
Často se při debatě s ostatními řediteli zušek 
setkávám s tím, že nelze sehnat houslisty, ni-
kdo nechce hrát na trombón, na fagot.   V tomto 
bodu mám jasné stanovisko. Vše záleží na uči-
teli. Když jsem nastupovala na místo ředitelky, 
škola neměla houslisty, dechový orchestr a třída 
lesních rohů se rozpadli, v žesťovém oddělení byl 
jeden pozounista. Vše záleží na stanovení priorit 
a dlouhodobé cílevědomé práci celého kolektivu, 
ztotožněného s vizí školy. Dnes hledáme dalšího 
učitele na violoncello, přijali jsme několik no-

vých učitelů žesťových nástrojů… S určitými 
obavami jsme začali s výukou harfy – a máme 
plno! 

Oslavy výročí založení školy jsou již v plném 
proudu, zahraniční aktivity také. Kde všude 
máte v současnosti partnerské školy?
To bych ráda zmínila… protože naše zahranič-

ní spolupráce je záležitost, na kterou jsme hrdí  
a ze které máme velkou radost. Za 10 let se nám 
podařilo navázat nejen partnerské, ale také přá-
telské vztahy. Skvělá spolupráce je s hudební 
školou partnerském městě Borkenu a s hudební 
asociací MABERLINER v italské Pistoi. Další 
pak je se španělskou asociací komorní hudby 
ACAM z Madridu a hudební školou v německém 
Zittau. Navazujeme kontakty s partnerskými 
hudebními školami ve Francii, Švédsku a Dán-
sku. A jako třešnička na dortu se stále jeví spo-
lupráce s japonskou hudební školou ve městě 
Ótzu. Jsme tam pozvaní na návštěvu, ale zatím 
jsme neměli co nabídnout. Teď se situace změni-
la, máme skvělé soubory a v budoucnu o návště-
vě Japonska uvažujeme. 

ZUŠ ŘÍČANY slaví 65 let od svého založení

Poděkování
 Všem zaměstnancům školy za jejich 

skvělou práci a našim partnerům za 
pomoc, které se nám od nich dostává.

 Zřizovateli ZUŠ Říčany – městu 
Říčany – za pomocnou ruku při řešení 
prostorových, kapacitních i finančních 
záležitostí. Je to spolupráce, které si 
nesmírně vážím.

 Našim dětem 
a hlavně jejich 
rodičům. 
Bez vás všech 
a bez vaší 
pomoci by ZUŠ 
Říčany nebyla 
tam, kde je!
Mgr. Iveta Sinkulová
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Obchodní zóna Atrium Říčany, (u Tesca),  tel.: 722 922 650
www.specialkalega.cz
Otevřeno: 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

Pravidelně vás informujeme o tom, jaké novinky pro vás 
objednáváme a naskladňujeme, abyste si je mohli u nás pohodlně 
a v klidu prohlédnout a koupit. Například v říjnu jsme uvedli 
do prodeje LEGO adventní kalendáře s tématikou LEGO City, 
Friends, StarWars. Mnoho zákazníků zajímá, co se stane 
s položkami, které se už vyrábějí delší dobu.
Po celý rok se sortiment stavebnic LEGO postupně rozrůstá a nabídka vr-
cholí na konci roku, kdy vám můžeme nabídnout na 450 stavebnic. Aby 
příští rok mohly být na trh uvedeny další novinky, před koncem roku se 
ukončuje výroba okolo 250 stavebnic. Tyto položky na trhu přestávají být 
doplňovány a postupně se podle zásob obchodníků vyprodávají. 
Podle průzkumů několika posledních let, si děti pod stromeček přejí nej-
častěji právě LEGO stavebnice. Každý rodič, či babička a dědeček chtějí 
svým dětem udělat radost. Může však nastat situace, že váš potomek  za-
touží po stavebnici, která se bude vyřazovat z nabídky.  Z našich zkušeností 
víme, že některé sety  bývají  vyprodané již koncem listopadu či začátkem 
prosince a poté je sehnat bývá nadlidský výkon.  Pro ušetření stresu a sta-
rostí před Vánocemi doporučujeme nákup dárků příliš neodkládat. Na-
vštivte naši prodejnu v Říčanech a my vám rádi poradíme, jaké stavebnice 
v nabídce najdete a které se budou vyprodávat. Nyní s jistotou můžeme 
říci, že v příštím roce v sortimentu nenaleznete řadu Batman Movie, Elves  
a NEXO Knights. Co tyto řady nahradí, vám sdělíme někdy příště.
Připomínáme, že veškerý námi nabízený sortiment najedete na www.spe-
cialkalega.cz. V předvánočním čase jistě oceníte možnost, zarezervovat si 
zboží na eshopu a poté si ho v klidu vyzvednout na prodejně bez strachu, 
jestli vám jeden z posledních kusů někdo nevyfoukl.
Speciálku lega najdete v Říčanech u Prahy a Hradci Králové.

Nabízíme široký výběr stavebnic 
Některé po novém roce už nekoupíte 

 Svatomartinský pivovar s vůní husy
Počátek zimních měsíců nám hlásí 11. listopadu 
sv. Martin, který má dle pranostik přinést první 
sníh. Dodnes se v tento čas udržela tradice pe-
čené svatomartinské husy a degustace svato-
martinského vína; pivovar Velké Popovice proto 
tento víkend (10.  – 11. 11.) pořádá speciální 
svatomartinské prohlídky.
Přijeďte a poznáte bohatou historii pivovaru, 
seznámíte se s výrobou piva a surovinami, kte-
ré se používají, uvidíte stáčírnu lahví a sudů, 
expozici pivních obalů a ve sklepích ochut-
náte nefiltrované pivo. Na varně na vás čeká 
občerstvení v podobě husí paštiky a na závěr 

Do Popovic vyjeďte nejen za dobrým pivem
Chcete vědět, jak se ve Velkých Popovicích 
vaří poctivé pivo? Zajímá vás historie 
zdejšího pivovaru, nebo jak to vypadá 
ve stáčírně či varně? Výlet do Velkých 
Popovic ve znamení prohlídky pivovaru 
lze však spojit i s dalšími zážitky – třeba 
kulinářskými nebo jízdou nostalgickým 
motoráčkem Kozel expres. Návštěvu 
můžete ale také využít pro zajištění 
netradičních vánočních dárků pro 
kamarády a známé!

pozdravíte maskota pivovaru – kozla Oldu. 
Restaurace Kozlovna zve na svatomartinské 
menu; v případě zájmu si zajistěte rezervaci na  
petra.faktorova@restauracevelkepopovice.cz.
Víkendové  svatomartinské prohlídky začí-
nají v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. V neděli 
odjíždí Kozel expres do pivovaru z Prahy, 
Hl. nádraží v 10:22 hodin s prohlídkou pivo-
varu v 11:40 hodin.

 Adventní prohlídky aneb poznejte vánoční 
pivovar
At´ se to líbí nebo ne, Vánoce už opět klepou na 
dveře. Pivovar Velké Popovice nezahálí a na dru-
hou adventní neděli (9. 12.) připravil zajímavý 
prohlídkový program. Společně s kozlem Ol-
dou si můžete navíc ozdobit perníčky, zazpívat 
koledy a během prohlídky pivovaru si zasoutě-
žit o drobné ceny. Adventní prohlídky začínají  
v 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hodin.

TIP: V Kozlím obchodě budeme mít připra-
venou speciální nabídku! Kromě dárkových 
předmětů a poukazů si můžete nechat vygra-
vírovat nápisy na pivní sklenice.

Kozel expres
Každou neděli až do 16. prosince vyjíždí 

z Hlavního nádraží v Praze 
v 10:22 h motorový vlak Kozel expres 
do pivovaru.  V úseku ze Strančic do 

Velkých Popovic pokračuje po 5,5 
km dlouhé pivovarské vlečce. Jízdné 
z Prahy do pivovaru a zpět je 390 Kč 
(včetně prohlídky pivovaru a krátké 

školy čepování). Předprodej ve všech 
pokladnách ČD a na eshopu ČD, prodej 

je i přímo ve vlaku.

Pivovar Velké Popovice
Ringhofferova 1, Velké Popovice

Tel.: 323 683 425 (prohlídky, info)
www.kozel.cz

Prohlédnout si můžete nejen nádherné obrazy, 
ale i designové interiérové prvky – jako jsou ma-
rocké stěrky, umyvadla ze zkamenělého dřeva, 
unikátní nábytek a doplňky z přírodnin, podzim-
ní dekorace a také luxusní vestavěnou saunu.  
Atmosféru dotvoří luxusní italské interiérové 
vůně Locherber nebo vůně do vířivek Dream 
Scents. 
Neváhejte a přijďte se inspirovat nebo si nakou-
pit příjemné vánoční dárky či zimní dekorace, 
vytvořte si doma příjemné originální prostředí. 

 Využijte možnost výhodně nakoupit vířivky 
a swim-spa prestižní značky Hydropool nebo 
zahradní nábytek z přírodního ratanu. 

 Můžete si také objednat realizaci terasy ze 
zajímavých materiálů nebo konzultaci svého 
vlastního projektu a nechat si navrhnout 
řešení podle designérky, která pracuje podle 
Feng-shui.  

HYDROPOOL ATELIÉR
Přijďte se inspirovat a nakoupit vánoční dárky
Přijďte se ve dnech 16. a 17. 11. 2018 
inspirovat na dny otevřených dveří spojené 
s vernisáží obrazů vyhledávané malířky Aleny 
Kolářové do prodejny NEJEN vířivek 
a swim-spa – Hydropool Ateliéru.

Prodejní výstava potrvá  
celý týden od 19. - 23. 11. 

Najdete nás na ulici Černokostelecká 
34/58, Říčany – Radošovice,

tel.: 777 139 050. 
Otevřeno: Po-Pá 9-18, So 10-16 hod.

Inspiraci najdete na www.virivky.com 
www.facebook.com/canadiana.cz/ 

S tímto 
kupónem 

SLEVA 10 % 
na vše

Máme radost, že všechny, kdo do 
něj budou přicházet – ať už na bo-
hoslužby nebo kulturní události, 
bude vítat zářící budova kostela. 
Víme, že to podstatné, proč lidé 
přicházejí, je setkání. Ale ono potě-
ší, když víme, že toto setkání bude  
v hezkém prostředí. 
Letos dokončená rekonstrukce 

fasády navazuje na nekončící prá-
ci na údržbě a opravách našeho 
téměř stoletého kostela. Kostel byl 
vystavěn jako cihelný. Celé stavbě 
dominuje věž se zvonicí, ve které 
bylo původně plánováno i umíst-
nění zvonu, ale s návrhu sešlo a ani 

dnes neuvažujeme, že by byl zvon 
pořízen.  Největší částí je samotná 
modlitebna se stolem Páně. Ta je 
místem pravidelného setkávání, 
bohoslužeb, koncertů a jiných akcí. 
Její součástí je i kruchta, prostor 
nad hlavním sálem, sloužící pro 
menší akce a setkávání dětí a jejich 
rodičů. V zadní části kostela je farní 
byt, trvale obývaný farářem a jeho 
rodinou, a k němu přiléhá zahra-
da, která poskytuje sboru dostatek 
místa pro setkávání v letním obdo-
bí.
Jiří Ort, farář sboru a Daniel 
Schönfelder, zástupce staršovstva

Oprava Husovy modlitebny v Uhříněvsi
byla letos úspěšně dokončena
S velkou radostí a vděčností jsme 23. 9.  při slavnostních bohosluž-
bách poděkovali Bohu i lidem za krásně opravený kostel Českobratr-
ské církve evangelické v Uhříněvsi. Skutečně jsme velice vděční všem, 
kdo se na celé opravě podíleli. Starostovi Martinovi Turnovskému, 
který s myšlenkou opravy přišel, celému vedení radnice, které nabídlo 
smlouvu, jejíž součástí byl dar 800 tisíc korun, zastupitelům, že tuto 
smlouvu schválili a také  členům našeho sboru, kteří obětavě vybrali 
další potřebné peníze.

První velkou rekonstrukcí prošel 
kostel v letech 1978–84. V této 
době, kdy bylo velmi obtížné 
sehnat cokoli, se podařilo 
kompletně zrekonstruovat interiér 
podle návrhu architektky
 Marie Jiříčkové, a to včětně 
instalace krásné mozaiky, která 
prostoru modlitebny dominuje 
a je i dnes hlavním poznávacím 
znamením.
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J S M E  V Ý R O B C E  P R É M I O V Ý C H  P N E U M A T I K ,  H L E D Á M E  K O L E G Y  D O  Z Á K A Z N I C K É H O  
S E R V I S U  P R O  N Á Š  R E G I O N ,  K T E Ř Í  S I  U M Í  P O R A D I T  S  N Á R O Č N Ý M I  S I T U A C E M I  A  
M A J Í  S I L N O U  T O U H U  B Ý T  N E J L E P Š Í . .  M Á M E  Z Á J E M  O  M O T I V O V A N É  A  
K V A L I F I K O V A N É  P R O F E S I O N Á L Y ,  J A K O Ž  I  B U D O U C Í  T A L E N T Y ,  K T E Ř Í  N Á M  
P O M O H O U  P R A C O V A T  N A  S P O L E Č N É M  Ú S P Ě C H U .

Hlavní náplní práce je péče o portfolio zákazníků v rámci 
svěřeného regionu.

V praxi to znamená, že budete přijímat a zpracovávat 
objednávky, plánovat a zabezpečovat dopravu, zpracovávat 
reporty a vystavovat faktury.

Budete velmi úzce spolupracovat s obchodními zástupci 
působícími v daném regionu v rámci podpory prodeje.

K úspěšnému zvládnutí této pozice potřebujete:
o Zkušenost na obdobné pozici výhodou, ne však

podmínkou. Absolventi vítáni!
o Středoškolské vzdělání
o Výbornou znalost Polštiny/Němčiny/Francouzštiny

slovem i písmem, dále angličtiny na komunikativní úrovni
o Velmi dobrou uživatelskou znalos MS Office – Excel,

Outlook
o Být komunikativní, samostatný/á, flexibilní
o Zkušenost s prací v ORACLE/SAP/Sales force

Jste samostatný, dobře organizovaný specialista s vysokou mírou zaměření na zákazníka? Chápete důležitost 
poskytování péče a potřebu najít řešení pro každou situaci? Vidíte svou budoucnost v dobře rozvinutém týmu v 
globální společnosti? 
Momentálně hledáme kolegy na pozice:

Na oplátku nabízíme velké množství benefitů a firemní kulturu nordické společnosti “Hakkapeliitta spirit”. 
V případě zájmu zašlete, prosím, motivační dopis a životopis na email marcela.janoutova@nokiantyres.com. 
Uvítáme zájemce o další pozice zveřejněné na našich karierních stránkách www.nokiantyres.cz

SPECIALISTA ZÁKAZNICKÉHO SERVISU PRO:  
POLSKÝ TRH / RAKOUSKÝ TRH / FRANCOUZSKÝ TRH / ČESKÝ TRH

www.nokiantyres.cz

www.ctyrkolky.cz

CENOVÁ
AKCE
ROKU

Nejprodávanější
čtyřkolka za

neskutečnou cenu!
Cena již od

115 990,-
vč. DPH!

Cena 115 990,- za model Gladiator X450 (černá barva, alu kola, naviják, homolog. tažné, homologace L7e EURO4 pro 2 osoby - “bílé” 
značky). Cena 125 990,- za prodloužený model Gladiator X450-A (černá barva, alu kola, naviják, homolog. tažné, homologace L7e 
EURO4 pro 2 osoby - “bílé” značky). Tech. údaje, další specifikace a výbava na www.journeyman.cz. Stroje dostupné v celé prodejní 
síti Journeyman v ČR a SR. Nadstandardní záruky, zázemí tradiční české firmy, obrovské skladové zásoby dílů a příslušenství trvale 
skladem, největší dealerská síť v ČR i SR!

Akční ceny platné do odvolání.
Obrázky jsou ilustrativní (pneu, polepy, atd.).
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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.

Držitelé značky ZÁPRAŽÍ 
originální produkt®

 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: projekty2@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.

Zprávy z MASky  Koordinátor MAS Říčansko vám představuje držitele značky 
Zápraží, kteří jsou sdruženi v Asociaci regionálních značek
(www.regionalni-znacky.cz). Vidět svět z ptačí perspektivy je asi snem většiny lidí. My 

jsme se vydali mezi nadšence, kteří si ho splnili 
a umožňují i dalším lidem, aby se podívali na svět z výšky. 
Vyzpovídali jsme Milana Bado – pilota ultralehkého letadla 
a bezmotorového větroně.
Jak jste se k létání dostal?
Letadla obdivuji už od dětství. Jsem mechanik, takže mě zajímala přede-
vším po technické stránce. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl létat, pro-
tože mé představy byly, že pilotování soukromých letadel je příliš drahé. 
Až na jednom leteckém dnu se mi do rukou dostal letáček s nabídkou vy-
zkoušet si pilotovat letadlo. Hned mě napadlo, že si to nesmím nechat ujít 
a šel do toho. 
Jak jste si let užíval?
Bylo to nepopsatelné. Původně jsem si objednal let na dvacet minut a při-
stáli jsme za hodinu a půl, to bylo úžasné. Od té doby se musím „nahoru“ 
vracet.
Co vás na létání baví nejvíc?
Ta svoboda! Pohled na svět z výšky dvou kilometrů je jedinečný, to se nedá 
popsat, to se musí vidět. Nahoře není čas na negativní myšlenky a na sta-
rosti. Tam jste jen sám se sebou a musíte se plně soustředit, dobře a včas se 
rozhodovat. Na zem se vracíte s čistou hlavou a bez stresu.
Pokud má někdo sen vyzkoušet si pilotovat letadlo nebo si užít vyhlíd-
kový let, co byste mu doporučil?
Aby neváhal a svůj sen si splnil. Není to nic nemožného. Rádi vám na le-
tišti Kolín zprostředkujeme pilotování čtyřmístného motorového letadla 
Zlín 43, se kterým můžete pilotovat po celé ČR. Dále je vám k dispozici  
dvoumístný motorový větroň (L13SW Vivat), který je vhodný na kratší 
vyhlídkové lety třeba nad vaší obcí, nebo dvoumístný  legendární větron 
L 13 Blaník. Pokud se vám podaří dobře využít termické proudy, může vás 
Blaník vynést až do výšky tří kilometrů. Uslyšíte jen svištění větru a budete 
si připadat, jako  byste pluli mezi mraky. A to vše za 2 až 6 tisíc korun za 
hodinu letu.

Dopřejte si výlet 
do oblak

Originální dárek pod stromeček 
– poukaz na vyhlídkový let 

s možností pilotování
Bližší info na tel.: 777 334 883, 

nebo mail: milan.bado@post.cz

 Příjem žádostí do výzev MAS z Integrovaného operačního progra-
mu (IROP) je možný již jen do 8. výzvy Doprava do konce listopadu.  
U 4. výzvy Školství a vzdělávání byla výzva prodloužena do 15. 11. 2018.

 U podaných projektů v srpnu do Programu rozvoje venkova pro země-
dělské podniky a nezemědělskou činnost, lesnictví a lesní nebo polní ces-
ty je důležité, aby žadatelé předali výsledky výběrových řízení na MAS do  
2. 11. a MAS následně po kontrole do 9. 11. na SZIF.  

 V souvislosti s vyhlašováním dalších výzev v příštím roce je nutné ze 
strany MAS provést zásadní změny. Prioritní jsou nové Interní postu-
py, které musí být schváleny do konce letošního roku. Následuje eva-
luační zpráva, ze které vyplynou požadavky na změnu celé strategie 
MAS Říčansko. Všechny tyto kroky podléhají schvalování ze strany 
ministerstva. Kancelář MAS udělá maximum, aby vše proběhlo co nej-
rychleji a peníze do regionu mohly být uvolněny co nejdříve. 

 Do OP Zaměstnanost předpokládáme získání nových prostředků na vy-
hlašování výzev. Potřebujeme znát vaše projektové záměry pro nastavení 
výzev a harmonogramu dle aktuálních potřeb žadatelů z regionu MAS. 
Proto neváhejte a ozvěte se.

 Na jednání Valné hromady všech 176 místních akčních skupin ČR 
jsme se dozvěděli informace k plánovanému článku 20 Programu roz-
voje venkova. Jde o zajímavé dotační možnosti pro obce a spolky. MAS 
bude moct podpořit veřejná prostranství včetně herních prvků a zele-
ně, hasičské zbrojnice, zázemí pro spolky, stezky, vybrané kulturní pa-
mátky, vybavení MŠ a ZŠ bez nutnosti navyšovat kapacity. Výše dotace 
se předpokládá mezi 60-90 %.  Předpokládáme vyhlášení v roce 2020 
po schválení všech výše uvedených dokumentů, které je MAS povinna 
aktualizovat. Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj zde nastínil bu-
doucnost možných dotací prostřednictvím CLLD. Bohužel se ukazuje, 
že peněz bude méně, ale je snaha o zjednodušení administrativních 
procesů. Uvidíme...

 Podpořený projekt z výzvy MAS „Krásné vyhlídky“ po letech  
– 13. října 2018 to bylo už 5 let, kdy se slavnostně otevřely turisticko-na-
učné stezky „Krásné vyhlídky“, spojující po tradičních cestách Mnicho-
vice, Struhařov a Klokočnou. Začínalo se jako každoročně na nádraží, 
kde bylo připraveno občerstvení na pochod. Kromě výročí stezky se ke  
100 let obnovené existence českého státu zasadily na zastavení č. 5 „U 
husopasky“ stromy republiky, kde je mapa a nejkrásnější výhled do kra-
je. Lidí se sešlo nebývalé množství, den byl krásný, nálada skvělá a jak  
vidno, starostům lopata na sázení lip velmi slušela. Stezka je hojně využívána 

 – jak dospělými, tak rodinami s dětmi, školami, cyklisty, běžci a kupodivu  
i koňmi. Tak vzhůru do dalších let!

 V rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb v regi-
onu MAS Říčansko v současné době realizujeme pracovní skupiny. 
Tyto skupiny tvoří především místní poskytovatelé sociálních služeb, 
účastníci z řad široké veřejnosti a další experti. Pracovní skupiny jsou 
pro nás zdrojem důležitých informací o možnostech a potřebách naše-
ho regionu tak, abychom mohli vytvořit efektivní a realizovatelný plán 
rozvoje sociálních služeb dle požadavků místních obyvatel.

 Nové a prodlužující zájemce o značku Zápraží originální produkt® po-
tvrdí 27. 11. certifikační komise. Až do 16. 11. máte možnost i vy získat 
nebo prodloužit regionální značku, která je záruku kvality a jedinečnosti. 

 Nejvyšší orgán MAS Říčansko „PLÉNUM“ se sejde 22. 11. 2018 v 
18.00 hodin v konferenčním sále restaurace Pod ledem ve Velkých Po-
povicích. MAS má 46 partnerů z řad obcí, neziskovek a podnikatelů. 
Všichni jsou srdečně vítáni, těšíme se na vás. 

 MAS získala dotaci ze Středočeského kraje na dotisk mapy „Naučné 
stezky Říčanska“ a také na tisk nových pohledů území MAS a značky Zá-
praží originální produkt®. Zmíněné materiály budou k získání od prosince 
na informačních centrech Říčanska.

Zástupci obcí Mnichovice, Struhařov a Klokočná při sázení stromů republiky.

Háčkované pohlazení – Světlana Fašinová
 Certifikát regionální značky Zápraží mám 4 roky. Díky této značce mám 

možnost zúčastnit se trhů, ke kterým by se běžný smrtelník jako prodejce 
možná ani nedostal a také jsem díky ní poznala velkou spoustu velmi zají-
mavých a šikovných lidí.

 Nejvíce mě baví na mé dělat radost ostatním lidem, hlavně dětem.
 Bohužel, pokud chcete tuto práci dělat pořádně, musíte počítat, že vám 

zabere poměrně hodně času. Jedná se o rukodělné výrobky dělané srdcem.
Proto si velmi vybírám účast na konkrétních trzích, protože skloubit tento 
koníček s náročnou prací není úplně jednoduché. Moje nejoblíbenější byly 
zejména Strančické jablečné slavnosti
  Vtipný moment? Nejspíš pán, který si přišel právě na Strančických jab-
lečných slavnostech koupit hračku pro děti, nakonec ty hračky byly asi tři, 
ale pán neměl dost peněz. Vysypal všechny kapsy, stále to nestačilo, ale 
bylo vidět, že ho to hrozně mrzí a tak dostal, co si přál i tak. Za dva roky si 
přišel pro další hračku, hned jsem si vzpomněla na oblíbeného zákazníka.

 Stále objevuji něco nového, co mám chuť vyzkoušet. Největší inspirací 
jsou děti, které někdy mívají i hodně netradiční přání. Ale nic není nemož-
né a já se jim snažím jejich přání vyplnit k jejich spokojenosti a odměnou 
jsou jejich rozzářené oči.

Zvánovický med – Včelařství Kotkovi
www.med-zvanovice.cz

 Certifikát regionální značky Zápraží máme od roku 2015. Díky této 
značce se dozví o našem Zvánovickém medu více lidí a vzhledem k tomu, 
že certifikát mimo jiné garantuje i kvalitu oceněného produktu, může být 
udělená značka vodítkem pro potenciální zákazníky. Snad to tak funguje.

 Práce se včelami a s jejich produkty je velmi zajímavá a baví mě. Člověk 
se péčí o včely dostává do užšího sepjetí s přírodou, sleduje, co kde kvete, 
odkud včelky nosí sladinu a pyl, jaká je předpověď počasí… Velkým zážit-
kem je např. pohled na med vytékající ze stáčecí nádoby, na jeho „skládá-
ní“ do sklenic. Víte, že často dokonce vyluzuje i zvuky? 

 Naše malé rodinné včelařství pro nás není hlavním zdrojem obživy, takže 
Zvánovický med prodáváme tzv. ze dvora, ve Zvánovicích, v Borecké ulici 
č. p. 212. Po předchozí dohodě je možno med odebrat také u rodičů v Dob-
řichovicích, Jiráskova 291. 

 Co plánujeme? Med ze sladiny udělají včelky. Základním úkolem vče-
laře je výsledek jejich těžké práce neznehodnotit, nakládat s medem co 
nejšetrněji. Kvalitní nerezové vybavení proto máme už od začátku našeho 
včelaření. Čeho se nám ale nedostává, jsou větší skladové prostory, proto 
uvažujeme o rozšíření. 

Foto: Marina Kopáčková
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!11. 11.  2018 – 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

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola 
Ondřejov pro svou současnou i nově 

vznikající školu

VYHLAŠUJE KONKURZ NA ŘEDITELE 

školské právnické osoby 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ FRIČŮ 

ONDŘEJOV
Předpokládaný nástup je 1.1. 2019

Uzávěrka přihlášek je 6. 11. 2018 do 11:00
Další informace najdete na webu obce Ondřejov 
www.obecondrejov.cz na záložce „DSO Svazková 

škola Ondřejov“ nebo „Nová úřední deska“

Proč právě k nám? 
Protože Ondřejov je malebná obec v kraji Josefa Lady 

nedaleko Prahy. Je zde věhlasná hvězdárna, která se školou 
úzce spolupracuje. Chystáme výstavbu nové školní budovy. 

Škola se často podílí  na místních akcích.

VYHLAŠUJE KONKURZ 
NA ŘEDITELE

Jazyky od A do Z

www.LANGFOR.cz

aquapalace.cz

Darujte 
zábavu

Nabídka volných pracovních pozic 
v MŠ Pastelka v Petříkově

Na plný nebo částečný úvazek přijememe zaměstnance  pro 
kombinovanou práci na úseku výdejna stravování / úklid.

 Požadavky: čistý trestní rejstřík, zdravotní průkaz, radost z práce s 
dětmi, smysl pro pořádek, čistotu a pracovitost.

 
Práce je vhodná i pro aktivní důchodkyně.   Nabízíme: tabulkový 

plat, vánoční odměnu, přátelskou atmosféru a hezké pracovní 
prostředí, vzdělávací akce v případě zájmu zdarma, příspěvky na 

obědy, jednorázový každoroční příspěvek na pracovní ošacení, obuv, 
vitamíny a kulturní akci.

 Nástup možný ihned, více info na tel.: 323 604 555
GSM: 777 69 29 21, 731 115 116

e-mail: ghora@centrum.cz
http://www.mspastelkapetrikov.cz

26. ledna 2019 od 19.30 hod.
Předprodej od 24. 11. 2018 v Cukrárně sv. Ondřeje

nebo on-line na www.skcvondrejove.cz

Skvělý TIP 
na vánoční dárek

SPIRITUÁL KVINTET
SKC ONDŘEJOV

Zveme vás na představení Tanečního studia Impuls, které 
patří k nejdéle existujícím tanečním souborům v České 

republice, funguje nepřetržitě už od roku 1975. Zaměřuje 
se na současný moderní a scénický tanec a kromě 

televizních a dalších projektů připravuje každoročně 
celovečerní představení. 

Předprodej vstupenek je jako vždy v Cukrárně svatého 
Ondřeje na náměstí, případně on-line na stránkách centra 

www.skcvondrejove.cz 

Taneční studio IMPULS 
v SKC Ondřejov 24. listopadu

Aguapalace Praha pro vás připravuje každý 
měsíc zajímavé akce:

 3  3. - 4. 11.  Halloweenská party s ChupaChups
Dýně, strašidla, sladkosti – to jsou věci, které vystihují Halloween. 
Kde je najdeš? No přece u nás! Partnerem víkendu jsou sladká lízátka 
od Chupa Chups.

 17.-18. 11. Filmový víkend s Patem a Matem
Tato nerozlučná dvojice zavítá do Aquapalace Praha a s sebou 
přinese spoustu dárečků pro malé i velké plavce.

 Doporuč a získej svou luxusní masáž za polovinu!
Každý z vás, který přivede do SPA & Wellness centra nového klienta, 
bude odměněn.  Pokud přijdete na ošetření s kamarádkou či 
kamarádem, ošetříme vás za poloviční cenu. Na výběr budou naše 
hloubkové a aroma masáže v délce 60 nebo 90 minut. Jako třešničku 
na dortu dostanete při odchodu dárek, který je překvapením.
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• hodnocení předmětů v procentech
• formativní hodnocení od 1. třídy ZŠ 

• e-learningová podpora
• spolupráce s Centrem talentované mládeže (CTM)

• programování JAVA 
• webový design a webové technologie 
• databáze a hardware 
• výuka předmětů v AJ 
• volitelné ITS specializace

Informační 
technologie

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a základní škola Praha s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, 
tel.: 774 773 367, jakub.pour@educanet.cz, http://praha.educanet.cz/www.facebook.com/Edupraha

• rozšířená výuka jazyků
• přípravné kurzy na FCE a CAE
• volitelné semináře od 1. ročníku
• zahraniční stáže
• prospěchová a sociální stipendia Gymnázium

• výuka všech předmětů v anglickém jazyce  
  od 1. ročníku
• příprava na mezinárodní zkoušku na úrovni C2
• volitelné semináře CTM ve spolupráci 
  s univerzitami v USA 

Bilingvní 
česko - anglické 

gymnázium

• výuka předmětů v AJ
• rozšířená výuka cizích jazyků (FRJ, NJ, RUJ)
• nízký počet žáků ve třídě
• výuka pomocí moderních IT technologií
• mimoškolní aktivity a kroužky

Česko - anglická  
základní škola

Přednosti naší školy

EDUCAnet
Síť soukromých středních škol

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

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ZVONKOVÝ PRŮVOD
V sobotu 2. prosinec od 16.00 hod. se na zámku uskuteční tradiční Mi-

kulášská nadílka, která je spojena se zvonkovým průvodem (ZVONEČKY  
S SEBOU) v zámeckém parku a vyháněním nezbedných čertíků z oprav-
dového PEKLA! Přijde také Mikuláš s pekelnou knihou hříchů.  Andělíč-
ci mu budou pomáhat rozdávat dobrůtky hodným dětem. Pro každé dítě 
máme připravenou odměnu.
Závěrem rozsvítíme vánoční stromeček na nádvoří zámku a zazní nejzná-

mější vánoční koledy. Během akce se můžete těšit na staročeské vánoční 
zvyky: zdobení perníčků a krájení jablíček.  Děti si mohou namalovat vá-
noční přání Ježíkovi a uschovat ho  v Ježíškově poštovně. 

SVATOMARTINSKÉ MENU 2. 11.-15. 11.
Předkrm: Husí paštika s mandlovou krustou, domácí švestkový jam  
a chléb z naší pece.
Polévka: Husí kaldoun s masem, droby, kořenovou zeleninou a domácí 
nudle.
Hlavní chod: V sádle tažené husí stehno, kořeněné červené hlávkové zelí, 
kysané bílé zelí na špeku, bramborový a houskový knedlík.
Sladká tečka: Tvarohový koláček s jablky a drobenkou, domácí zmrzlinou 
z madagaskarské vanilky s rumovými rozinkami a smetanovým karamel.
NOC HUMRŮ 15. 12.
Nenechte si ujít jedinečný gastronomický zážitek. Kromě pochoutek z ka-
nadského humra se budou podávat i další delikatesy.
Budeme se těšit na vaši návštěvu a na obě gastronomické akce 
doporučujeme vytvořit rezervaci na tel.: 313 039 747, 
email: kouzelnazahrada@zamekberchtold.cz 

Mikulášská nadílka, Noc humrů 
a Zámecký Silvestr

ZÁMECKÝ SILVESTR
Rezervace stolu v krásných zámeckých sálech
Bohatý zámecký raut od 20.00 hod.
Hudební program DJ Radima Keitha
Slavnostní novoroční ohňostroj nad zámeckou zahradou
Malá láhev sektu ke slavnostnímu přípitku 
Cena na osobu: 1 700 Kč
Silvestrovský pobyt pro 2 osoby na 2 noci
30. 12. 2018 - 1. 1. 019
Ubytování na zámku nebo v Garni včetně snídaně
Silvestrovský program 
10% sleva na Wellness
10% sleva na sportovní služby na Sport centru
Cena  7 500 Kč nebo 6 300 Kč podle ubytování

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově nezapomíná ve 
svém programu ani na muže všech věkových kategorií. 

Velice oblíbené jsou tréninky boxu, na které se můžete přihlásit kdykoliv  
v průběhu roku. Pod vedením trojnásobného mistra republiky Standy 
Stárka dostávají amatérští boxeři zabrat a cíleně pracují na zvyšování kon-
dice. Vyvrcholením boxerské sezóny je prestižní sportovní akce Ondřejov-
ská rukavice.
Sílu, obratnost a postřeh získáte na trénincích sebeobrany, které vede mis-
tryně Evropy Kristina Bosáková. V SKC trénuje také mistr světa v Taekwo-
-Do Vladimír Machota. Jeho oddíl sklízí jeden úspěch za druhým.
Muži jsou zváni i na kruhové tréninky profesionální trenérky fitness Katky 
Kudrmanové nebo na powerjógu pod vedením Dity Fuchsové. Pro muže 
jsou vhodné i náročné lekce DEEP Work Olgy Šípkové.
Pánové, těšíme se na vás                                                                     Tým SKC Ondřejov

I muži mají své dny
v SKC Ondřejov

Kontaktujte nás na tel.: 777 668 212, 
email: skcvondrejove@seznam.cz, www.skcvondrejove.cz
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Palác krbů, jak už název sám naznačuje, 
je svým pojetím velká vzorkovna, kde 
najdete krby a krbová kamna na topná 
media dnešní doby.  Své zastoupení 
zde má dřevo, plyn, elektřina a také 
bio-ethanol. Krb či kamna podtrhnou 
atmosféru domova a zvolit lze moderní 
nebo klasické verze a způsoby zabudování.

Váháte? Rozhodujete se? U nás vám odborníci 

pomohou s výběrem, správným nadimenzo-

váním a postarají se o splnění vašich představ. 

Očekávat můžete vstřícné a upřímné jednání;   

s námi posoudíte výhody, ale i nevýhody jednot-

livých modelů pro konkrétní případ, výhřevnost 

a další parametry – tak společně dojdeme k té 

správné volbě, vhodné pro vás. Pro každý interiér 

i různé podmínky najdeme řešení. 

Zastupujeme tyto značky:
 Dover – belgický výrobce kamen a krbů na dře-

vo, které se vyznačují vysoce kvalitním zpracová-

ním litiny  a novým způsobem spalování. 

 Osburn a Enerzone – zástupci kanadské kvali-

ty a technologií v evropském stylu. 

 Faber – výrobce vysoce kvalitních vnitřních  

i vnějších plynových krbů z Holandska, které mů-

žete ovládat (a tak i šetřit) aplikací přes telefon či 

tablet. Pro značku Faber jsme výhradní dovozce.

Je libo krb? Inspirujte se výběrem u nás…
 Dimplex – zaměřuje se především na elektric-

ké krbové vložky a krby všech cenových úrovní.
 Safretti – výrobce elektrických a bio-ethano-

lových krbů. Kdo hledá moderní design a vari-
antu elektriky, je zde na správné adrese. Jejich 
výrobky pod označením Magic-Fire vás zcela 
určitě zaujmou. I pro tuto značku jsme výhradní 
dovozce.

Proč přijít a vybrat si krb nebo krbová kamna 
právě u nás?

 Nabízíme profesionální pomoc při výběru i za-

budování, zajišťujeme také servis do budoucna.

 Naše vzorkovna v Říčanech u Prahy je inspi-

rujícím prostorem – máme dvě patra s ukázkami 

různých možností a variant. 

 Posuzování, výběr a rozhodování probíhá  

v klidu, příjemném prostředí, s podporou odbor-

níka.

 Jako výhradní dovozce garantujeme ty nejlepší 

ceny a dovoz vybraného modelu zdarma. 

KE VŠEM NÁKUPŮM DO VÁNOC 2018 
OBDRŽÍTE U NÁS VÁNOČNÍ DÁREK. 

TĚŠTE SE NA PŘEKVAPENÍ OD JEZÍŠKA!

PALÁC krbů – Černokostelecká 65/13, Říčany
tel.: 703 600 020, www.palac-krbu.cz

PARKOVIŠTE pro zákazníky je umístěno za 
budovou, vjezd přes stavebniny.

Otevírací doba: Po, St, Čt  9-12 a 12.30-17 h
So  9-12 h, Út a Pá po tel. domluvě.

Díky technologii KAMENNÝ KOBEREC.eu  vytvoříte originální 
podlahu v kuchyni, koupelně, v domácím wellnes či na 
schodištích. Skvěle se hodí  i do komerčních prostor – jako jsou 
obchody, kanceláře, autosalony, hotely, vnitřní sauny a bazény, 
nebo do škol. Kamenný koberec si můžete položit i sami – rádi 
vám poradíme a dodáme vše potřebné. 

KAMENNÝ-KOBEREC.EU  ŘÍČANY 

Showroom a prodejna ŘÍČANY
Garance kvality a nejnižší ceny

Černokostelecká 613/100
(bývalá prodejna Kuchyně Sýkora)

Otevřeno každý všední den 9-17 hod.
Tel.:  (+420) 731 001 200, e-mail.: info@kamenny-koberec.eu 

www.kamenny-koberec.eu

Kamenný koberec můžete nanášet i na svislé plochy. 
Hodí se nejen k opravě schodišť, stěn, ale například 
i k rekonstrukci krbů.

Díky snadné 
údržbě a velké 

odolnosti se kamenný 
koberec hodí i do 

chalup a chat, kde je 
vlhko nebo se chodí 

v botech.

SKVĚLÝ DÁREK 
K VÁNOCŮM

V showroomu 
zakoupíte i luxusní 

grily OFYR

PODLAHY & DVEŘE
Výprodej skladu výrobce

Vzorkovou prodejnu 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

Vinylové plovoucí podlahy (tl. 5,5 mm) na kompositním nosiči 
Původní cena 895 Kč/m2, nyní 487 Kč /m2 (do vyprodání zásob)

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
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Krůta na sváteční tabuli

Krůtí maso
 zdravá sváteční pochoutka 

10. 11.  Svatomartinská krůta
Krůta je zdravější než husa a její chuť se 
lépe hodí k lehkému Svatomartinskému 
vínu. Můžete také navštívit KRŮTÍ HODY, 
které pořádáme v sobotu 10. listopadu 
v Brništi.

22. 11.  Den díkůvzdání
Den díkůvzdání (Thanksgiving Day) 
je jeden z nejvýznamnějších státních 
svátků v USA.  Je oslavou úrody jako 
naše dožínky a tradičním pokrmem 
je pečený krocan s dýňovým pyré.

24. 12.  Štědrý večer
Milióny lidí na celém světě si Vánoce 
nedokážou představit bez krůty. 
Je sváteční pochoutkou v Americe 
a Velké Británii, Francii a dalších zemích. 
Obvykle se jedná o pečenou krůtu 
s nádivkou. 

Náš tip

Praha 10, Uhříněves, 
ulice Přátelství 738/110 
tel.: 739 414 253, 
otevřeno:
po, út:   8:00 – 17:00
st, čt, pá:  8:00 – 18:00
so:  8:00 – 13:00

Prodejna Prominent CZ
Praha Uhříněves
Nabízíme široký sortiment krůtího, 
hovězího a vepřového masa. Najdete 
u nás i krůtí speciality vlastní výroby, 
uzeniny, čerstvá vejce, kvalitní chléb, 
mléko a další zboží. 

Prominent CZ – krůtí speciality

Těšíme se na vás!

Inzerce_Zápraží_2018_10_press.pdf   1   24.10.2018   15:14:42

Volejte 724 617 017 nebo pište na pracevpivovaru@asahibeer.cz

Kozel hledá skladníky,
a

elektronika
operátory

stáčecí linky
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Po – Pá: 9.00 – 18.00

So: 9.00 – 12.00

Říčany, 17. listopadu 51/1
(vedle Komerční banky)

e-mail: ricany@invia.cz
Tel.: 323 602 240

Ke každému zájezdu dárek od našeho
partnera puzzleshop.cz®

LÉTO 2019 JIŽ V PRODEJI
SLEVY PRVNÍ MOMENT A DĚTI ZDARMA

8

ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ
www.napivosrozumem.cz
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ALKOHOL,
TO JE

LA-VIN.CZ

Přátelství 7
Praha 10, Uhříněves

NÁPOJE    VÍNA    DESTILÁTY

Nový obchod 
s nejlepším pitím, 

blízko vás!

www.la-vin.cz

SLEDUJTE NAŠE AKCE




facebook.com/lavinsro

instagram.com/lavin.cz

Když se v Kalifornii, před zhruba 50 lety, v rámci vojenských 
výzkumných experimentů objevily první zárodky dnešního 
internetu, nikdo ze zúčastněných nemohl tušit, s jakým budoucím 
fenoménem se právě setkal.  Od poloviny 90. let minulého 
století je internet komerční záležitostí a předvídat jeho vývoj je 
sice obtížné, ale zdaleka ještě nekončí. Naopak, každým rokem 
uživatelé získávají nové možnosti a vylepšení.

Internet bez závazku, optické přípojky, bezdrátové připojení, internet  
s vysokou rychlostí a nízkou latenci, plně zálohované a jištěné sítě… to vše 
se nabízí i zájemcům v našem regionu, v oblasti Prahy-východ. „Kvalitní 
internetové připojení pro nás neznamená jen to, že nabídneme nejmoder-
nější technologie a klienta připojíme. Pro nás to je profesionální přístup  
a komplexní služby – od návrhu, přes realizaci až po monitoring a zajištění 
kontroly připojení, servisu a modernizaci sítí,“ objasňuje základní filozofii 
Zdeněk Polách, majitel společnosti Allstar Net. Ta se v Praze a u nás speci-
alizuje na poskytování internetového připojení přes bezdrátové i kabelové 
sítě, pro firmy i domácnosti. Budoucnost je nutné hledat právě v optické 
síti; přestože je investice do ní ještě poměrně vysoká a návratnost tak do 
dvaceti let, vyplatí se.
„Optické sítě dnes máme či stavíme v Říčanech, Mukařově, na Žernovce,  
v Petříkově, Struhařově, Stránčicích, Tehově, Mnichovicích, Mirošovicích, 
Všestarech, Velkých Popovicích, Černých Voděradech, Čerčanech či Seno-
hrabech. Aktuálně nejrozsáhlejší výstavbu dokončujeme na Žernovce, kde 
to bylo s připojením k internetu vždy špatné. Nám se díky dobré spolupráci 
s obcí i s místními občany podařilo vystavět optickou trasu podél nového 
vodovodního řadu a nedávno jsme ji napojili na náš páteřní bod v Mukařo-
vě,“ upřesňuje ředitel rozvoje sítě Allstar Net Jiří Mareš, který internet v lo-
kalitě buduje déle než deset let a stál u zrodu nejedné z konkurenčních sítí.

Budoucnost internetu 
hledejme v optice

 

POBOČKA Mirošovice, Hlavní 126
Pracovní doba techniků: Po – Pá: 8:00-16:30

CALL CENTRUM: 733 788 883
Po – Pá: 8:00 – 21:00,  So-Ne: 10:00 – 20:00

Email: info@allstarnet.cz

www.allstarnet.cz

Připojení přes optická vlákna je nejrychlejší, nejspolehlivější 
a nejmodernější způsob „jak být na internetu“ a tato 
technologie zatím nebyla překonána. „Aktuálně nabízíme 
rychlosti připojení až do 1 000 Mbps, ale v budoucnu na tomtéž 
kabelu umíme nabídnout klidně 100 000 Mbps.“ 
A co si představit pod pojmem optické vlákno? Vlákno z čistého 
skla, slabé zhruba jako lidský vlas. Svázaná vlákna pak tvoří 
optický kabel (obsahuje stovky až tisíce vláken chráněných 
vnějším pláštěm), kterým je přenášen světelný signál.

 Základní pokrytí – hl. m. Praha a oblast jihovýchodně od Prahy.
 Developerským projektům vystavíme  optickou infrastrukturu 

    na naše náklady.
 Školy, školky a obecní úřady jsou připojovány zdarma!

Co je u této služby nejdůležitější?
Samozřejmě profesionální vybave-
ní, čistota a také diskrétnost. Když 
vyzvedávám prádlo na vyžehlení, 
vnímám to tak, že mě lidé tak tro-
chu pouštějí do svého soukromí.

Je o žehlení zájem?
Je to podobné jako s úklidovými 
službami. Dříve se ženy styděly za 
to, že mají uklízečky. Dnes už to 
tolik neřeší. 
Žehlení je činnost, která vyžaduje 
čas a ten mnoha ženám chybí. Tak 
proč si to nezařídit jinak, pohodl-

Vyzvedneme, vyžehlíme, přivezeme
Firmu „Vyžehlíme Praha východ“ provozuje ve Slušticích 
sympatická paní Jiřina Rothmeierová. „A jak začalo mé 
podnikání? Úplně jednoduše,“ vysvětluje paní Jiřina. 
„Ještě když jsem dojížděla denně do Prahy do práce a 
vracela se pozdě domů, intenzivně jsem hledala nějakou 
spolehlivou paní na žehlení, ale bohužel jsem nenašla. 
A tak se začala rodit myšlenka, že bych tyto služby 
začala nabízet sama. Ačkoliv většina žen nemá žehlení 
v oblibě, já ano. U žehlení relaxuji a také mám ráda vůni 
čerstvě vypraného prádla a úhledně složené komínky. V 
neposlední řadě mě těší, že mohu zaměstnaným ženám, 
ale i mužům pomoci.

něji, když to jde. Naše služby vyu-
žívá i mnoho mladých mužů, kteří 
žijí singl.

 Pomocí objednávkového formu-
láře nebo po telefonu si žehlení ob-
jednáte a zvolíte si čas vyzvednutí. 
Přijedeme na zvolenou adresu  
a prádlo vyzvedneme.

 Podle přání prádlo srovnáme 
nebo pověsíme na ramínka (ra-
mínka vám poskytneme nebo  mů-
žete mít vlastní).

 Žehlíme vše kromě zimních 
bund, hedvábí, tesilu a večerních 
rób.

 Doprava zdarma při objednávce nad  
  700 Kč nebo při rozvozu prádla do 5 km.

 Prádlo do 48 hodin vyžehlíme  
   a přivezeme zpět k vám domů.

Vážení  Zápražané, po čase se opět 
ozývám z Rezidence Slunce, jejíž 
provoz jsme zahájili na počátku 
letošního roku. Jistě si vybavíte, že 
RS je projekt nájemního bydlení pro 
seniory, tj. praktického a bezpečného 
bydlení se službami, usnadňujícími 
život. 

Objekt rezidence, nacházející se v posázavské 
obci Mrač nedaleko Benešova, splňuje veške-
ré požadavky kvalitního bydlení pro seniory. 
Disponuje byty o velikosti 1+kk, 2+kk a 3+kk, 
společenskými prostorami, zahradou, plochu 
pro parkování; plně bezbariérový přístup je sa-
mozřejmostí. Mezi základní služby, které posky-
tujeme, a jsou nedílnou součástí nájmu, náleží 
např. návštěva praktické lékařky jednou měsíč-
ně, zdravotní sestry jednou týdně, SOS kontakt 
24 h denně či připojení k internetu.  Každý týden 
také pro naše obyvatele nakoupíme dle jejich 
požadavků (s donáškou nákupu až do bytu).  
V nájemném je také zahrnuta údržba vlastního 
vybavení bytu, přičemž při opravě nájemníci pří-
padně platí pouze použitý materiál. 
Našim hlavním cílem je poskytnout kvalitní by-

dlení a služby, včetně zajištění služby pečovatel-
ské, ale velmi důsledně se snažíme neplést se na-
šim nájemníkům do života a umožnit jim prožít 
svobodné a spokojené stáří.
Myslím, že to je především tato idea, která vede  
k tomu, že o naše služby a bydlení v novém objek-
tu Rezidence Slunce je zájem. V současné chvíli 
(kdy píši tento text) máme aktuálně k dispozici 
pouze dva volné byty. Proto pokud se o tento typ 
bydlení zajímáte a stále ještě hledáte, raději ne-
váhejte, kontaktujte nás, přijeďte se podívat!
Musím říci, že v rámci tohoto zrealizovaného 
projektu mám největší radost z toho, že se nám 
sešli opravdu přátelští a milí obyvatelé, že se v re-
zidenci vytvořila báječná parta lidí, kteří se spon-
tánně schází, a troufám si tvrdit, že tu již vznikla 
i mnohá nová přátelství.
Mgr. Oldřich Kumprecht, ředitel 

REZIDENCE SLUNCE završuje úspěšný 
první rok své existence

Mateřskou organizací Rezidence Slunce 
je mnichovický Domov pro seniory 

Blaník; zkušenosti a znalosti ohledně 
problematiky poskytování sociálních 

služeb, ubytování, požadavků a 
potřeb klientů-seniorů můžeme tudíž 

porovnávat, ale i čerpat.

Rezidence Slunce
Mrač 18, Poříčí nad Sázavou 

Tel.: 603 442 349, 702 008 889
www.rezidenceslunce.cz
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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

Než se vypravíte vybírat nábytek do některého z obchodních 
řetězců nebo budete riskovat nákup „naslepo“ na internetu, 
zastavte se u nás – v prodejně Nábytek Praktik v Říčanech.  
Vyzkoušejte si pohodlné české matrace, kvalitní celomasivní 
postele nebo sedačky, které něco vydrží. Velmi oblíbené jsou 
originální rozkládací pohovky, které vám ušetří spoustu místa. 
Preferujeme české výrobce, protože nabízejí kvalitu, na kterou 
se můžete spolehnout a ORIGINALITU.

Nábytek Praktik Říčany
– kvalita a originalita

NÁBYTEK PRAKTIK ŘÍČANY
Černokostelecká 555/15, tel.: 323 602 684

nabytek@nabytekpraktik.cz, www.nabytekpraktik.cz
Otevírací doba: Po-Pá 9-18, So 9-13

-15%

 Posedět a pojíst ve stylovém hostinci v Doubku 
poblíž Mukařova je příjemným zážitkem. Kdo to 
ještě nezkusil, nemusí zoufat, příležitosti se samy 
nabízejí. Kromě běžných dní má hostinec také své 
speciální akce, které stojí za to nenechat si je ujít. 

Od konce loňského léta funguje hostinec pod taktovkou manželů Maňá-
kových. Pavel Maňák je zde zároveň šéfkuchařem, a to velmi zkušeným a k 
hostům pozorným. Za příznivého počasí lze posedět na prostorné zahrád-
ce ve dvoře, ale teď už počasí spíše vyzývá k návštěvě útulného domáckého 
interiéru a k posezení u praskajících kamen. Dobré jídlo si můžete dopřát 
v rodinném kruhu či s přáteli také ještě na některé z letošních akcí. A na co 
se lze těšit a raději si proto i místa předem zarezervovat?

 9.–18. 11. Svatomartinské husy 
– dopřejte si tradiční husí kaldoun, 
konfitované husí stehýnko a další 
úpravy hus a kachen.

 30.11.– 9. 12. Zvěřinové hody
 – připraveny budou speciality 
z jelení, dančí, srnčí a jiné zvěřiny. 
Chybět nebude ani kančí  – se zelím 
a samozřejmě i se  šípkovou omáčkou!

 14. – 16. 12. Domácí zabíjačka 
– ochutnáte naše domácí zabíjačkové výrobky: tlačenku, jitrnice, 
jelita... některé připravíme čerstvé před vámi a přímo pro vás!

HOSTINEC V DOUBKU 
ZVE NA PŘEDVÁNOČNÍ AKCE

HOSTINEC V DOUBKU
Tel.: 777 149 996, 773 973 042, www.hostinecvdoubku.cz
Otevírací doba (zimní, 1. 11. – 31. 3.):
St – Čt  11.30 – 21 h
Pá – So 11.30 – 23 h
Ne           11.30 –18 h

Hostinec v Doubku nabízí pronájem sálu.
Sál je vhodný pro různé firemní akce, přednášky, firemní 

večírky, rodinné oslavy, svatební hostiny, využít ho lze i pro 
plesy, zábavy, koncerty, divadelní představení atd.  Kapacita 

sálu je cca 170 míst k sezení. Podrobné informace rádi 
upřesníme. 

(model Gladiator X450 BE)

 vč. DPH 119.990,-y již od Cen

vu. ání i zábavestovní nasazení, coacximální pro mapr
oje ané strvna trhu. Silné a mohutně dimenzo

olky vní čtyřkoacanější a nejpopulárnější prvodánejpr
olky Gladiator - dlouhodobě vní čtyřkoacraforP
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Být dlouhodobě jedničkou na trhu,  
a s každým novým modelem navíc tuto po-
zici potvrzovat, rozhodně není jednoduchá 
věc. Firma Journeyman CZ se svými pra-
covními čtyřkolkami CF Moto Gladiator 
tento fakt ale již takřka celou dekádu 
úspěšně potvrzuje!  

V čem spočívá úspěch a popularita čtyřkolek 
CF Moto Gladiator? Předně se jedná  
o mimořádně kvalitní a spolehlivé stroje 
v rozumných cenových relacích. Pracovní 
4x4 čtyřkolky Gladiator nabízí ve vrchovaté 
míře nebývalou kombinaci výkonných 
motorů v rozmezí 400 až 1000 ccm  
s vysokým kroutícím momentem, výborně 
dimenzovanou konstrukci a vysoce kvalitní 

komponenty špičkových světových výrobců 
(Bosch, Delphi, CV-Tech, Mitshuboshi atd.). 
Nadčasový design, maximální důraz na de-
taily a moderní techniku, precizní zpra-
cování, vynikající ergonomie a pohodlí pro 
řidiče i spolujezdce jen podtrhují péči, kte-
rou svým produktům věnuje továrna CF 

Moto, jeden z největších výrobců pra-
covních čtyřkolek na světě. 
 
Pracovní čtyřkolky jsou dnes všeobecně 
brány jako velmi užitečný společník pro 
těžké pracovní nasazení, cestování i zábavu. 
Čtyřkolky Gladiator velmi úspěšně slouží ve 
všech složkách IZS, jak u Policie ČR, tak  
u hasičů, i jako speciální záchranářské stroje. 

Nejčastější použití ovšem spadá do katego-
rie „běžných“ uživatelů, kteří čtyřkolky 
používají ke každodenní práci v lese, na 
farmě, na polích či na odreagování po 
těžkém dnu v práci. Čtyřkolka přináší pro 
svého majitele zcela novou dimenzi pra-
covního nasazení, kdy se i z práce stává 
zábava. Už jste si někdy zkusili třeba zavážet 
krmelce, hrabat a frézovat sníh, či sekat 
taženou pro sekačkou? Ještě ne? Zkuste 
změnu. Zkuste čtyřkolku. Gladiator.

PROFESIONÁLNÍ PRACOVNÍ ČTYŘKOLKY

N e jp rodávaně j š í  č t y ř k o l k y  Č R  a  S R

3 ROKY ZÁRUKA 
Dovozce Journeyman poskytuje na všechny 
pracovní čtyřkolky Gladiator zcela nadstan-
dardní 3-letou záruku a doživotní záruku 
na rám stroje (1. majitel, fyz. osoba).  
Všechny čtyřkolky v nabídce Journeyman 
jsou homologovány pro silniční provoz  
v celé EU, s homologovaným tažným 
zařízením, řidičské oprávnění „B“ (auto). 
Ceny začínají již na skvělých 119.990,- vč. 
DPH. Samozřejmostí je také kvalifikovaný 
celorepublikový servis a kvalitní, dos-
tupné a levné náhradní díly a příslušen-
ství. Více informací ke všem modelům 
naleznete na 

www.journeyman.cz
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 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

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

Mrazírny POLAR – česká 
společnost se sídlem U Cihelny, 

Kostelec nad Černými lesy, 
hledá do svého kolektivu 

pracovníky na pozici

SKLADNÍK
 POŽADUJEME:

    spolehlivost, chuť pracovat, řidičský průkaz na VZV výhodou 
    – případně firma zajistí proškolení, trestní bezúhonnost

 NABÍZÍME:
    mzda od 26 000  Kč, podíly na výsledku hospodaření firmy, 
    25 dní dovolené, stravenky, práce v českém kolektivu,   
   práce na směny, víkendy volné.

 Bližší informace:  Tomáš Haviár, email: tomas.haviar@polar-cz.eu
    tel. 724 319 952

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ 
 PROŘEZ STROMŮ
 ÚDRŽBA ZAHRAD 

TEL.: 734 880 880
muj-travnik.cz  Všestary

777 035 666

VÝMĚNA SKEL 

ZDARMA 

A ZAPŮJČENÍ VOZU 

ZDARMA

KRBY 
Návrhy
Realizace
Revize  
Servis
Tel. 604 831 101
ladislavtichovsky@seznam.cz

210x100x5
2730

Prodej 
palivového dřeva

Areál Mukařov, Pražská 322
tel.: 602 388 435, info@drevoricany.cz

www.drevoricany.cz
Zajišťujeme maloobchod i velkoobchod (kamionový odběr). 

V současné době se specializujeme na tvrdé palivové dřevo - 
především bukové, které je tvrdé, stejnorodé a husté a je nejvíce 

vhodné k topení pro svoji vysokou výhřevnost. 

ŠKOLA PRO DĚTI VE VĚKU 
1–7 LET, BEZ OHLEDU NA 
JEJICH BYDLIŠTĚ. DĚTI SE 

ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM 
PŘIJÍMÁME PO DOHODĚ. 

PŘIHLAŠOVAT DĚTI LZE 
V PRŮBĚHU ROKU – DO 

NAPLNĚNÍ KAPACITY.
www.ms-lednacek.cz 

Tel.: 720 332 030

NÁSTUP IHNED
PRACOVNICE EXPEDICE 

–  klouzavá doba,
možný částečný úvazek 3 – 6 h.

VÝHODNÉ PODMÍNKY!
Volejte 603 415 689 
nebo 604 236 953

Hledáme 
SALES MANAGERA/-KU 

pro showroom Říčany. 
Koordinace prodejní sítě, 

prodej koncovým zákazníkům. 
VÝHODNÉ PODMÍNKY.

Volejte 603 415 689 
nebo 604 236 953

210x148_SKLADNIK_FAST.indd   1 28.05.18   10:42

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

Rooseveltova 332/10
Říčany (pod hradem)

Obracet se na nás můžete nepřetržitě 
na bezplatné lince 800 100 847 nebo 
na tel. 323 602 374, 602 319 542.
www.pohrebnisluzbysommer.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBY
SOMMERBETONÁRNA  

KOZOJEDY
VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem
s dosahem 30 m

Tel.: 602 260 059

POMOC 
PŘI AUTONEHODĚ

A PRACOVNÍM ÚRAZU

Maximální odškodnění

Iliana HOVORKOVÁ
Přehvozdí u Kostelce n. Č. lesy

Tel.: 733 577 949 
321 621 095 (večer)

www.odskodneni-uraz-
dopravni-nehoda.cz

Hledám paní na běžnou výpomoc v domácnosti a šikovnou osobu pro 
práci na zahradě (zahradník/nice vítáni).Podmínkou mobilita a spolehlivost. 

Mnichovice. Tel.: 606 470 756

Říčany 
přijme na plný úvazek 

ZDRAVOTNÍ SESTRU
*

POMOCNOU SÍLU 
do kuchyně
602 627 741

personal@olivovna.cz
www.olivovna.cz

Nově otevřený taneční klub 
“TopStep” nabízí 
kurzy cloggingu 
tzv. amerického stepu.  
Kurzy vede Marek Chytra, 
mistr Evropy a vícemistr světa 
ve stepu.
Kdy: od listopadu 2018
Kde: Říčany
Máte zájem naučit se něco 
nového a zažít zábavu? Napište!  
E-mail: chytik@seznam.cz

TANEČNÍ  KLUB  TOPSTEP

Začátečníci (děti): 
středa 13:30 - 14:30 h
Začátečníci (dospělí): 
čtvrtek 18:00 - 19:00 h
Pokročilí: 
čtvrtek 16:30 - 18:00 h
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ČALOUNICTVÍ
Josef Vávra

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

www.calounik-vavra.cz

            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.

akční ceny

OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK  zn. Whirlpool, Ignis, 
Philco atd.   Spolehlivost, rychlé jednání.  J. Marek, Doubravčice,

tel.: 603 329 940

SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO

PELETY A BRIKETY
Štěpkování větví do průměru10 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

kamenictvijordan@seznam.cz

 PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ
 USKLADNĚNÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK
 DOPLŇKOVÝ PRODEJ

AKCE:
 DOPRODEJ LETNÍCH PNEU ZA

   SKLADOVÉ CENY DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

 VÝHODNÉ CENY ZIMNÍCH PNEU

PNEU-CENTER TOMIC
Tel.: 321 697 575, 739 096 475

www.tomicpneu.cz

Kostelec n. Č. lesy 
Kutnohorská 24

ING. IVANA MALÁ
daňový poradce, certifikovaný účetní

 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

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

Agrospectrum Ondřejov – čerpací stanice
Zimní otevírací doba 6-18 hod.
Využijte naše vánoční dárkové poukazy na PHM.
PPL Parcel shop / TICKET ART

Agrospectrum Ondřejov 
Ing. Kateřina Preislerová Štolcová
Vedení účetnictví a daňové evidence FO a PO. 
Mzdy a personalis� ka, majetkové daně.
tel.: 777 331 657  /  www.stolc.cz

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

Přijmu řidiče skupiny B
Vhodné i pro 50+, ženy na MD, fyzicky zdatné důchodce.

tel.: 737 436 427

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

Vinotéka Pohodička 
Louňovice 

nabízí pracovní místo 
prodavač/ka na částečný pracovní 

úvazek. Nástup možný ihned. 
Bližší informace

 na tel. čísle 776 66 99 61.
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PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
450 Kč + DPH 
za m³ + DOPRAVA
Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
PRODEJ

RECYKLÁTŮ
(SMĚS SUŤ A BETON)

DOPRAVU ZAJISTÍME

KONTAKT:

777 322 134

Provádíme zemní,výkopové a demoliční 
práce, dovoz štěrku, písku zeminy, betonu, 

odvoz sutě a komunálního odpadu. 

 výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod,
   kanalizace)

 vyklízení - kontejnery
 bourací práce
 nakládka materiálů
 základy domů, plotů, zdiva
 sklepy, bazény, jímky, vodovodní šachty
 základové desky rodinných domů
 cesty, zámkové dlažby
 dovoz kompostované zeminy
 likvidace sutě demoličních a komunálních odpadů
 úprava zahrad a svahovitých terénů

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

        602 353 409      marek.lejcek@seznam.cz

Kontrola vozidla  
před zimou

pouze 300 Kč

Komplety  
zimních kol

od 10 900 Kč

Vybrané originální  
díly Toyota

sleva 25 %

Přijeďte k nám 
na podzimní 
servisní prohlídku. 
Připravíme Vaše vozidlo 
na zimu včas! 

od 1. 10.  do  21. 12. 2018

www.toyotatsusho.cz

TOYOTA TSUSHO PRŮHONICE
Obchodní 105
Čestlice-Průhonice
Tel.: +420 227 629 111

TOYOTA TSUSHO MODŘANY
Československého exilu 544/3
Praha 4 – Modřany
Tel.: +420 227 629 222

 
BETON, PÍSKY, DRTĚ, KAČÍRKY
K vyzvednutí, nebo po tel. objednávce zavezeme.

po-pá 7-16.30 h,  so 7-12 h

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

DOVOZ VODY
ODVOZ ODPADNÍCH 

VOD
(jímky, fekál)

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
KANALIZACE

(recyklačním vozem Kaiser)

INSPEKČNÍ KAMERA
(záznam stavu kanalizace)

tel.: 604 414 916
Tomáš Rychta – Š  hlice
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V outletu s víny na adrese Modletice 78
na vás čeká více než 400 druhů vín z celého 
světa. Přijďte si vybrat, těšíme se na vás.

Skvělá vína
za super ceny

AKČNÍ NABÍDKA
PLATÍ OD 1. 11. DO 30. 11. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

ALPHA BIANCO 0,75 l

Bílé suché víno
Odrůda: Chardonnay, 
Sauvignon Blanc
Země: Itálie

5+1
PŘI ZAKOUPENÍ 5 KS
+ 1 KS ZDARMA

+ DÁREK – DŘEVĚNÝ 
BOX KE KAŽDÉ LAHVI

VÍNO MĚSÍCE

BEAUJOLAIS NOUVEAU 
VICTOR BERARD 2018 

0,75 l

Mladé červené víno                                                              
Odrůda: Gamay
Země: Francie

PARADIES NAHE 
RIESLING FEINHERB 

0,75 l

Bílé polosuché víno
Odrůda: Riesling
Země: Německo

 ceny jsou uvedeny
bez DPH za 1ks

* cena včetně DPH

133Kč

*160,93Kč

133Kč

*160,93Kč

158,75Kč

*192,09Kč

119,90Kč

*145,08Kč

4+2
PŘI ZAKOUPENÍ 4 KS
+ 2 KS ZDARMA

JP. CHENET SPARKLING 
ICE  EDITION 0,75l

Šumivé bílé polosuché víno
Odrůda: Chardonnay

Země: Francie

140,42Kč

*169,90Kč

99Kč

*119,79Kč

FAUSTINO VII
CRIANZA TEMPRANILLO  

0,75 l

Červené suché víno 
Odrůda: 100% Tempranillo 

Země: Španělsko

125Kč

*151,25Kč

 2× stojánek na stůl

KAŽDÝ KARTON 
(á 6 lahví) OBSAHUJE: lahv

2× papírová
taška

1× plakát A3

V PRODEJI
OD ČTVRTKA 15. 11. 2018
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