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Betlémské světlo 
doputuje do Mirošovic
23. prosince

Prodej kaprů 
a vánočních 
stromků se bude 
konat tradičně 
v Jevanech. 
Více info najdete 
na str. 3.

26. ledna od 19.30 hod.
Předprodej v Cukrárně sv. Ondřeje

nebo on-line na www.skcvondrejove.cz

Skvělý TIP 
na vánoční dárek

SPIRITUÁL KVINTET
SKC ONDŘEJOV

Zveme vás do Uhříněvsi na výstavu,  
která nabídne ukázky z produkce 
studia Bratři v Triku, které nedávno 
oslavilo sedmdesát let od svého 
vzniku a patří k ikonám českého 
kresleného filmu. Je spjato 
s takovými jmény, jako jsou Jiří 
Trnka, Zdeněk Miler či Zdeněk 
Smetana, kterému je tato výstava 
věnována.
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Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.
Křenice 101 | 250 84 | tel.: 323 605 313-6 | www.fiat-krenice.cz
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Kombinovaná spotřeba 3,7–8,3 l/100 km, emise CO2 98–146 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem 
do 100 000 km. Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz. www.fiat.cz
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Přijďte si vybrat vánoční stromek a kapra z produkce 
černokosteleckých lesů a rybníků na Jevanském potoce.

Vánoční stromky – Prodej bude probíhat v Jevanech pod hrází Jevanské-
ho rybníku, v areálu střediska rybářství a myslivosti, od 11. do 23. prosince  
včetně sobot a nedělí. Prodejní doba 8 až 17 hodin. Přijďte si vybrat krásné 
smrky a borovice z černokosteleckých lesů a plantáží vánočních stromků. 
Stromky je možné zabalit do síťoviny pro snadnější transport a také oříz-
nout k snadnému uchycení do stojanu.
Kapři a jiné ryby na váš vánoční stůl – Prodej se bude konat pod hrází 
Jevanského rybníku, v areálu střediska rybářství a myslivosti, od 19. do 
23. prosince, denně od 8 do 17 hodin. Ryby pocházejí z vlastní produkce, 
sortiment podle vyprodání zásob na sádkách.  Zveme vás do Kostelce nad 
Černými lesy na první nádvoří zámku, kde bude probíhat tradiční prodej 
našich kaprů ve dnech 22. a 23. prosince od 9 do 17 hodin.

Všem přátelům lesa, přírody, čistých vod a krásných zahrad 
 přejí klidné a požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2019 
zaměstnanci Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy.
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Prodej kaprů 
a vánočních stromků

Milí čtenáři!
Máte před sebou poslední Zápraží roku 
2018. Děkujeme vám za přízeň, 
spolupráci a podporu, které si velmi 
vážíme. Přejeme vám krásné svátky 
a příští rok v únoru se na vás těšíme.

kolektiv Zápraží
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Jak na oslavy vzpomínáte? Byl 
jste dojat?
Bylo to dojemné a byl jsem vděčný 
všem – kolegům i hostům, kteří 
do toho investovali svůj čas. Jen 
jsem byl trochu zaskočen –  přece 
jenom pořádat oslavu narozenin  
v Tipsport areně je silná káva. Když 
uvážím, kolik opravdu významných 
osobností slaví stejné jubileum jen 
v kruhu rodiny a Tichota takto vel-
kolepě... Samozřejmě bez kvintetu 
by to u mne proběhlo také v tichos-
ti, takže jsem tuto krásnou akci ne-
vnímal jako „svoji“ oslavu, ale jako 
společný koncert svých přátel. Bylo 
to skutečně krásné, vzpomínám na-
příklad na gesto paní Dagmar Pec-
kové, kterou jsme objevili a oslovili 
v publiku a ona vstala a šla si s námi 
zazpívat!
Ačkoliv pocházíte z muzikantské 
rodiny, váš tatínek si nepřál, 
abyste se hudbě věnoval.  Dokon-
ce jste začal studovat na vysoké 
škole chemii. Měl jste chemii 
rád? Kdy jste se stihl naučit hrát 
tak dobře na kytaru a na loutnu?
 Chemii jsem měl od střední školy 
moc rád, ale s jejím studiem to bylo 
složitější. Můj otec byl v padesátých 
letech v komunistickém kriminále  
a mne po základní škole poslali jako 
dělníka do chemické továrny. Když 
po Stalinově smrti tatínka propus-
tili, mohl jsem jít studovat, ale pou-
ze chemii, když jsem měl tu che-
mickou „dělnickou praxi“. Pokud 
jde o hru na kytaru, loutnu, vihuelu 
a další drnkací nástroje, jsem sku-
tečně autodidakt a nikdy jsem ne-
absolvoval ani hodinu výuky. O to 
více mne těšilo, že jsem si nakonec 
zahrál s mnoha špičkovými profesi-
onály v nahrávacích studiích a třia-
dvacet let pravidelně spolupracoval 
s Pražskými madrigalisty profesora 
Venhody.
Dlouhá léta jste na Filozofické 
fakultě UK působil jako pedagog. 
Naplňovala vás tato práce? Jste  
v kontaktu s bývalými studenty?
Ano, učil jsem tam přes dvacet let  
a svoje povolání jsem si vychut-

nával. Jednak jsem mohl jako po-
volání dělat to, co mě velmi bavilo 
a naplňovalo – zabýval jsem se  
hudební historií a historickými 
notacemi, které otevíraly dveře do 
hájemství hudby pro loutnu a pří-
buzné nástroje. Jednak jsem byl 
ve společnosti řady báječných lidí, 
jako byli skladatelé Petr Eben, Vla-
dimír Sommer, kolega asistent Ja-
romír Černý a dlouhá řada dalších 
vynikajících osobností. A konečně 
jsem měl to potěšení být obklopen 
mladými lidmi, ze kterých vyza-
řovala opravdovost, protože přes 
muzikologii se žádná velká kariéra 
dělat nedala. Na mnoho z nich jsem 
skutečně pyšný a rád se s nimi ob-
čas setkávám.

Kde pramení vaše láska k černoš-
ským spirituálům, gospelům 
a renesančním písním, které 
tvoří jádro vašeho repertoáru? 
Víte, já to vlastně cítím trochu ji-
nak, řekl bych spíše, že obecně 
mám rád hudbu neokázalou, ne-
předvádivou, nevypočítanou na 
efekt, opravdovou. Jestli jí vymy-
sleli běloši nebo Afroameričané, 
skladatelé nebo lidoví muzikanti, 
modernisté nebo současníci Ko-
menského, je mi vlastně jedno. 
Takže u nás v repertoáru najdete 
samozřejmě spirituály, které mám 
rád pro jejich neokázalou krásu  
a které působí jako medicína, když 
je člověku zle. Ale také lidové pís-
ně, písně z časů renesance, obro-
zení, vlastní tvorbu členů kapely, 
skladbičky zapomenuté a náhodou  
vyštrachané... Hrajeme i písničky, 
které vznikly spíše pro naší vlastní 
potěchu a pobavení, než pro veřej-
ný potlesk. 

Vaše písničky za dob komunismu 
dávaly lidem naději. Autorem 
krásných textů jste byl i vy sám. 
Dalo se odhadnout, co na poslu-
chače zapůsobí nebo lidé četli 
mezi řádky i to, co jste původně 
nezamýšleli?  
Teď to bude znít neskromně, ale 

jsme skutečně překvapeni, jak čas-
to nám lidé dodnes přicházejí říct, 
že naše písničky jim byly v dobách 
zlých posilou, a to nejen lidé u nás 
doma, ale i krajané v Americe, Aus-
trálii nebo v Africe, odkud jsme se 
nedávno vrátili. Samozřejmě nás 
to těší; za textaře se ale osobně ne-
považuji, vždy jsem texty psal jen 
pokud se mi nechtělo na výtvory 
někoho jiného čekat. Náš textařský 
tým tvořil kamarád, básník Franti-
šek Novotný, Dušan Vančura, já,  
z profesionálů např. skvělý pan Ivo 
Fišer. V textech jsme používali ob-
razy, o kterých jsme předpokládali, 
jak jim bude publikum rozumět, ale 
posluchači si často našli i jiné vý-
klady. Nešlo také jen o texty písní, 
velké možnosti nabízelo i průvodní 
slovo. 
Vaším velkým koníčkem jsou 
motýli. Jak se loví dokonalý 
záběr? Kam až jste za motýly 
cestoval? 
Záběr už je vlastně jen věcí zkuše-
nosti a technických možností – to 
opravdu obtížné je dostat se k foto-
grafovanému objektu. Motýli jsme 

zdecimovali svojí bezohledností 
a neprozřetelností tak, že druhy, 
které kdysi znal každý jako šperky 
přírody, dnes hledají znalci složitě 
a často marně. Motýly také cho-
vám doma. Tedy nejdříve jsou to 
housenky, až pak se vylíhne krás-
ný motýl. Pozorovat  vývoj tohoto 
zajímavého hmyzu je mnohem 
poučnější a zajímavější, než ho jen 
sbírat. K osmdesátinám jsem od 
syna dostal vlastní motýlí stránky 
motyli-tichota.cz, ty mi snad dají za 
pravdu, že jde o krásného koníčka. 
Po motýlech se dívám všude a měl 
jsem to štěstí, že jsme viděli velký 
kus světa.
Jak dlouho jste se svou ženou? Je 
náročné být se svým partnerem 
i „v práci“?
Poznali jsme se na Portě ve Svita-
vách v roce 1977, tenkrát se jmeno-
vala Tosková a já si řekl, že to změ-
ním. Výhody a nevýhody takového 
pracovního manželství bychom 
možná hodnotili se Zdeničkou růz-
ně, ale na tom, že naše děti za nej-
různější pracovní komplikace stály, 
se jistě shodneme!  :-) 

Umělecký vedoucí a spoluzakladatel nejstarší české, stále 
aktivní folkové skupiny Spirituál kvintet (skupina byla založena 
v roce 1960) Jiří Tichota oslavil v minulém roce osmdesát let. 
Toto významné jubileum  oslavil v Tipsport areně nádherným 
koncertem.

Mám rád hudbu neokázalou, opravdovou

Foto: Libor Fojtík, Hopodářské noviny

Čekání na dokonalý záběr motýla.

Zástupci MČ Praha 22 převzali diplom a symbolický šek z rukou ministryně 

práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Uhříněves se umístila na třetím místě 

soutěže Obec přátelská rodině 2018 a získala tak dotaci ve výši 900 000 Kč. 

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila vedoucí sociálních věcí a zdravot-

nictví Zdeňka Žaludová a Roman Petr, který je pověřen výkonem vedoucího 

Úřadu MČ Praha 22. Do letošního, desátého, ročníku se přihlásilo 39 obcí  

v pěci velikostních kategorií a rozdělilo si tak výhry  ve výši skoro 20 milionů 

korun. Cílem soutěže je podpořit obce aktivity zaměřené na rodiny. Města 

přidělené dotace využívají na podporu aktivního rodinného života, pořádání 

kulturních akcí, ke vzdělávání veřejnosti i na zřizování family pointů.

Obec přátelská rodině

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

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

Pořádá obec Strančice 
a Rodinné centrum Lodička
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                                                      Vozy ihned k dodání!

V letošním školním roce podala ZUŠ 
Říčany žádost o navýšení kapacity. Pokud 
MŠMT žádosti vyhoví, bude mít říčanská 
umělecká škola cílovou kapacitu 720 žáků. 
Navýšení kapacity je plánováno především 
pro naše další místa poskytovaného 
vzdělávání, tzv. pobočky – a to do Strančic 
a Mnichovic.

Výuka ve Strančicích a Mnichovicích
V ZŠ ve Strančicích vyučujeme již několik let. 
Máme zde skvěle obsazený pedagogický sbor  
a  díky vedení samotné školy i výborné podmín-
ky k výuce. Počty žáků se ve Strančicích každým 
rokem zvyšují a pobočka se zdárně rozvíjí. Je zde 
také vynikající mateřská škola; s ní spolupracu-
jeme při výběru dětí do ZUŠ.
Od roku 2017 jsme znovu obnovili pobočku  
v ZŠ v Mnichovicích. Tady se teprve začínáme 
rozkoukávat. Nabídka nástrojů je tedy zatím 
omezená, ale doufáme, že s navýšením kapacity 
budeme moci nabídnout mnichovickým dětem 
větší výběr. Máme zde mladý a nadějný pedago-
gický sbor, šikovné děti v mateřské škole a chá-
pající rodiče. Ráda bych mnichovickým rodičům 
poděkovala za vstřícnost, se kterou přistoupili 
na všechny změny, kterou s sebou otevření po-
bočky přineslo. Také s vedením mnichovické ZŠ 
je vynikající spolupráce a proto  předpokládáme 
a doufáme, že se pobočka bude dále zdárně roz-
víjet tak, jako ta ve Strančicích.

Škola v Říčanech
Velké problémy řešíme v Říčanech, kde už naše 
prostorové možnosti jsou vyčerpána, resp. 
přečerpány. Obě budovy jsou plně obsazeny.  
Z tohoto důvodu jsme museli zažádat MŠMT  
o schválení dalšího místa poskytovaného vzdělá-

vání v ZŠ Říčany na Masarykově náměstí. Tímto 
děkuji panu řediteli Mgr. Pavlu Bednářovi za to, 
že nám to umožnil. Vyučujeme tedy nyní celkem 
na 5 místech, což je z provozních důvodů čím dál 
náročnější. Pokud nám MŠMT povolí navýšení 
kapacity, nebudeme již bojovat s možností děti 
přijmout, ale s tím, kde je učit.
Doufáme proto, že město Říčany na ZUŠku 
bude pamatovat ve svém investičním plánu, 
a že se podaří zrealizovat přestavbu půdy 
naší budovy. Vznikly by nám tři nové třídy 
a škola by mohla lépe „dýchat“. V Říčanech 
je totiž mnoho šikovných dětí a my bychom 
rádi umožnili umělecké vzdělávání všem, 
kteří projeví zájem a talent.
Za kolektiv ZUŠ Mgr. Iveta Sinkulová, 
ředitelka

ZUŠ ŘÍČANY – plány do nového roku

Krásné a poklidné Vánoce tímto přejeme všem lidem, ale 
především „našim“ dětem a jejich rodičům, a každému, komu 
není lhostejné vzdělání, umělecké záliby a cítí se být nakloněn 

aktivitám a rozvoji naší ZUŠ Říčany.

Darujte 
zábavu

aquapalace.cz

Přijmout zodpovědnost a nezištně pomoci svému okolí – to je 
úctyhodný životní postoj. Hlavní roli v předávání morálních hodnot 
má bezesporu rodina, ale velkým dílem přispívá i okolí. V Základní 
škole T. G. Masaryka Mnichovice si plně uvědomujeme, že nejsme 
místem, kde stačí pouze předávat informace, ale že jsme opravdovou 
školou života. 
Shodně jako v mnohých jiných organizacích naši školáci a učitelé občas 
pomáhají při řadě komunitních akcích ve svém okolí. Nad rámec své školní 
výuky. Ale to není všechno. Od září 2018 došlo k úpravě vzdělávacího plánu 
a žáci předmětového bloku sChool Team mají výuku „radost pomáhat“ ve 
svém rozvrhu. Každý pátek aktivně realizují svou dobrovolnickou činnost 
a angažují se ve prospěch ostatních obyvatel Mnichovic. Potkat je můžete  
v mateřské školce, v domově pro seniory, v knihovně i v informačním cent-
ru. Ostatní školáci nechtějí zůstat pozadu a přispívají podle svých možnos-
tí také – od sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, organizace sběru plasto-
vých víček pro nemocné děvčátko až třeba pro budování přírodní učebny či 
sportoviště Podhorky. V předvánoční době nesmíme zapomenout na mi-
kulášskou nadílku v mateřské školce nebo pečení vánočního cukroví pro 
babičky a dědečky. 

V současné uspěchané době, kdy 
často vítězí jen honba za vlast-
ním individuálním úspěchem, je 
vedení mladé generace k zájmu 
o ostatní lidi a veřejné dění  velmi 
důležité. Často slýcháme spoustu 
negativních komentářů na dneš-
ní mládež. Ano, parta dokáže 
leccos a ne vždy je to následová-
níhodné. Pojďme si však všímat 
zejména těch mladých, kteří pro 
nás ostatní mohou být vzorem. 
Vzorem nezištnosti, spolupráce 
a přátelství. A to nejen v čase 
adventním.                                                            
 Marcela Erbeková, ředitelka školy

RADOST POMÁHAT 
mají děti v ZŠ Mnichovice ve svém rozvrhu
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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

Střední odborná škola 
stravování v Říčanech je 
školou rodinného typu; 
klade důraz na kvalitu a od-
bornost výuky, pracovišť, 
pořádá semináře a kurzy 
za účelem zvýšení kvali-

fikace a odbornosti studentů.
O tom, že jde o školu kvalitní a její prestiž 
je zasloužená, svědčí skutečnost, že absol-
venti s výučním listem SOŠS Říčany nema-
jí problém najít uplatnění na trhu práce.
V denní i dálkové formě studia na-
bízí Střední odborná škola stravování                                                               
v Říčanech tyto učební obory: 
cukrář, 
kuchař – číšník,
řezník – uzenář,
pivovarník – sladovník. 
Vyučování v denní formě studia je organi-
zováno v cyklech; žáci jeden týden absolvu-
jí klasickou výuku, další týden pak praxi.
Po získání výučního listu si zde lze vzdělání 
dále doplnit:
 nástavbovým dvouletým denním 
studiem v oboru Technologie  potravin  
(Potravinářský technolog).

Nastal pomalu čas přemýšlet a rozhodnout se
Vážení rodiče a žáci,
zajímá vás obor gastronomie, chcete 
vědět něco více o  pokrmech teplé              
a studené kuchyně, cukrářských výrob-
cích, masových specialitách či získat 
zkušenosti s výrobou piva? Navštivte 
osobně naši školu, zjistěte, co vše vám 
můžeme nabídnout!
Na našem webu najdete ucelený přehled 
předmětů, které se vyučují, informace 
máme i na školním Facebooku.

Čas pro odevzdání vašich přihlášek          
(pro učební obory i nástavbové studium) 
je do 1. 3. 2019.
Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat!
Kolektiv SOŠS Říčany s. r. o.

Střední odborná škola stravování 
Říčany s. r. o.
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
Tel.: 313 037 153
E-mail: info@sosricany.cz
www.sosricany.cz

S blížícím se koncem roku jsme oslovili 
manažerku projektu Místní akční plány 
vzdělávání vzdělávání v ORP Říčany Lindu 
Kůstkovou a zeptali jsme se, jaké tři věci 
se v letošním roce nejvíce povedly?

První, co mě napadne, je „Kořenov“. Jedná 
se o již tradiční výjezdní zasedání ředitelů  
a přátel škol z celého říčanského regionu. 
Připraveny jsou vzdělávací aktivity pro vedoucí 
pracovníky mateřských a základních škol. 
Navíc je věnováno dostatek prostoru na sdílení 
cenných zkušeností. Velký důraz klademe na 
rozvíjení partnerských vztahů mezi školními  
i neškolními organizacemi v regionu. Za 
poslední dva roky se z tohoto setkání pro mě 
stala srdeční záležitost.
Také mě moc těší, že se nám podařilo rozjet 
větší implementační vzdělávací projekt Pří-
běhy našich sousedů neziskové organizace 
Post Bellum. Nyní máme zapojeno devět týmů 
ze čtyř základních škol (z Říčan a ze Strančic). 
Každý tým má za úkol natočit životní příběh pa-
mětníka událostí 20. století. Děti se díky jejich 
vyprávění dozvědí, co se u nás dělo od dob před 
druhou světovou válkou až po listopad 1989. 
Učitelé se dětem věnují ve svém volném čase  
a tuto myšlenku přijali s nadšením. 
Třetí aktivita se vybírá velmi těžko, za každou 
akcí, seminářem či pracovním setkáním vidím 
velký kus práce našeho týmu ve spolupráci s ak-
tivními řediteli, učiteli a ostatními partnery. Do-
volím si však vybrat scénické čtení s Lukášem 
Hejlíkem a Alanem Novotným. Podpora čtení 
je jedním ze základních pilířů plánu vzdělávání  
v našem regionu. Prostřednictvím dramatické 

interpretace herci přiblížili pedagogům a ostat-
ním příznivcům čtení příběh z knihy Už je tady 
zas autora Timura Vermese. Příští rok bychom 
velmi rádi scénické čtení přiblížili i dětem z na-
šich škol či školek.
Jakým směrem se budou ubírat místní akční 
plány vzdělávání v příštím roce?
Máme dvě pracovní linie. Formální, která není 
moc vidět a která je důležitá pro analýzu vzdě-
lávání v našem regionu například pro starosty 
a další nadřízené orgány, které udávají projektu 
směr. V této části se budeme i nadále věnovat 
aktualizaci strategických dokumentů, které po-
stupně projednáváme na odborných pracovních 
skupinách. Ve spolupráci s manažerkou Ladova 
kraje připravujeme na začátek nového roku se-
tkání starostů z našeho regionu, na kterém se 
propojí aktivity plánu vzdělávání a Centra spo-
lečných služeb svazku obcí.
Druhá oblast, která je více kreativní a vidíme 
okamžitý výsledek a zpětnou vazbu, je podpora 
rozvoje vzdělávání v oblasti výchovy a vzdělá-
vání. Kalendář aktivit, které nabízíme zdarma 
pro učitele i ostatní zájemce z ORP Říčany, je na 
příští rok téměř hotový. Chceme pedagogům na-
bídnout takové vzdělávání, které je pro ně zají-
mavé jak pracovně, tak z pohledu osobního roz-
voje. Dobré lektory oslovujeme i rok dopředu.
Jak se zájemci o plánovaných akcích dozví 
a kdo se může přihlásit? 
Pozvánky zveřejňujeme na našich webových 
stránkách, které v příštím roce dostanou dyna-
mičtější kabát. Ráda bych, aby fungovalo on-li-
ne přihlašování, zatím nás zájemci kontaktují 
e-mailem. Pozvánky chodí i ředitelům všech 

škol. Akce se konají nejen v Říčanech, ale i jinde 
v regionu. Využili jsme nabídku paní starostky 
Šmoldasové pořádat přednášky v Multifuknč-
ním domě v Tehovci, začali jsme spolupracovat 
s Olivovou dětskou léčebnou, která má nád-
herné prostory pro setkávání v předsálí kaple. 
Centrum Na Fialce nám zase umožní uspořádat 
slavnostní prezentaci výstupů „Příběhů“. A za-
čátkem prosince se rodiče podívají do knihovny 
Astronomického ústavu AV ČR, ve které pro-
běhne setkání s renomovaným psychologem 
Václavem Mertinem. Všem partnerům patří vel-
ké poděkování za spolupráci, hluboce si vážím 
jejich podpory. 
Všechny vzdělávací aktivity jsou zdarma díky 
dotaci z OP VVV a podpoře města Říčany. 
Sledujte nás také na FB MAP v ORP Říčany 
a na www.map.ricany.cz 
Kontakt: Olivova 1800/2, Říčany, 
tel: 323 618 122, 727 920 480
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

MAP ORP Říčany je tu nejen pro školy a pedagogy, 
ale i pro širokou veřejnost

Do nového roku ze srdce 
přejeme  co nejvíce milých 

úsměvů s jiskrou v oku. 
Šťastné a veselé!

Linda Kůstková, manažerka projektu 
a koordinátorka implementačních aktivit

Monika Žilková, asistentka projektu, 
projektová specialistka a administrátorka
Mirka Kučerová, koordinátorka klíčových 

aktivit a komunikace

Vánoce jsou již za dveřmi a u nás 
ve Speciálce Lega jsme pro vás 
připravili výhodné ceny. Vybírat 
můžete ze 470 stavebnic LEGO, 
z toho je čtvrtina zlevněná! To se 
již vyplatí zastavit se u nás a vybrat 
si podle chuti. Akce jsou v rozmezí 
10 – 45 %.  Slevy počítáme 
z doporučených cen a uměle je 
nenavyšujeme. 

Mezi zajímavé dárky pod stromeček můžeme 
doporučit vlaky ze série LEGO CITY, kde le-
tos došlo k obměně vlakových souprav. Dále 
pak LEGO Friends 41340 Dům přátelství nebo 
LEGO Friends 41347 Resort v městečku He-
artlake, stavebnice LEGO Creator 31084 Pirát-
ská horská dráha... Pro starší milovníky staveb-
nic LEGO můžeme doporučit LEGO Technic 
42083 Bugatti Chiron nebo LEGO Technic 
42082 Terénní jeřáb, který má nejdelší rameno 
ze všech modelů kdy vyráběných u LEGO. Naše 
nabídka je obohacena LEGO exkluzivními sta-
vebnicemi, které najdete jen u specializovaných 
prodejců. Jde zejména o tzv. modulární domy, 
které lze spojovat do řady a vytvořit si tak celou 
ulici. 
Hledáte-li modely některých aut, můžeme na-
bídnout Volkswagen Brouk, Vokswagen T1, 

dále pak Minicooper a londýnský autobus.  Jsou 
to položky, které stojí opravdu za to!
Celý sortiment je na www.specialkalega.cz. Po-
kud to do prodejny máte daleko, není nic jed-
noduššího, než si vysněnou stavebnici 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 registrované zákazníky jsou slevy 
5–10 % dle podmínek registrace.

Ježíšek nakupuje ve Speciálce Lega v Říčanech 

Otevřeno máme také 
na bronzovou, stříbrnou a zlatou 

neděli, dále pak na Štědrý 
den dopoledne.

Všem zákazníkům děkujeme za 
přízeň a přejeme krásného 
Ježíška a šťastný nový rok. 

Doufáme, že LEGO od nás udělá 
velkou radost vašim dětem 

a třeba také tatínkům.

Školu da Vinci v Dolních Břežanech navštívil podnikatel, mecenáš 
a vizionář Karel Janeček. Stal se tak dalším hostem série přednášek 
Na vlně. Přednáška nesla název „Human 21: budoucnost světa“. 
Karel Janeček vyjádřil svůj pohled na budoucnost: ,,Žijeme v naprosto 
jedinečné době historie lidstva. Čelíme kritickým hrozbám, takovým, 
že mohou zničit naši existenci. Aby se tak nestalo, musí dojít ke glo-
bální společenské změně. Já věřím, že tato globální změna, kterou na-
zývám „sociální singularita“, nastane velmi brzy. K dosažení úspěšné 
sociální singularity je důležité, abychom se naučili lépe komunikovat, 
spolupracovat a důvěřovat si.” 

 Naši studenti gymnázia pokračují v projektové spolupráci se studenty  
z Vídně, Madridu a Maastrichtu. Na začátku prosince jsme přivítali na 
půdě školy da Vinci zástupce z partnerských škol z řad studentů i učitelů.

Základní škola a gymnázium da Vinci
Gymnázium da Vinci nově podporuje talentované žáky a díky nadaci 
školy je podporuje až 100% stipendiem. Kritéria pro získání najdete 
na www.skoladavinci.cz a v případě zájmu kontaktujte 
RNDr. Alici Jančákovou, alice.jancakova@skoladavinci.cz
Krásné Vánoce vám všem!

V pátek odpoledne 7. 12. proběhne ve škole 
oblíbený Vánoční jarmark. 

Zveme vás na Den otevřených dveří v Gymnázium da Vinci 
ve čtvrtek 10. 1. 2019  od 15.30 do 18.00 hodin.
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Hlavní doménou naší společnosti Svět dětí na dlani s.r.o. 
jsou kurzy plavání, a to především pro rodiny s dětmi. Své 
aktivity však rozšiřujeme a kromě Říčan působíme také 
v obci Měšice poblíž městské části Praha 18 (Letňany).
Plavání v Říčanech
Malé rodinné studio, určené pro plavání rodičů s dětmi máme ve vlastních 
prostorách na Černokostelecké 2205; zde jsou k dispozici dva bazény, tě-
locvična, herna a další zázemí. Plavecké kurzy pro děti již od ca 5 let, pro 
dospělé a také kurzy pro ZŠ a MŠ zajišťujeme v Plavecké škole Na Fialce, 
kterou provozujeme již pátým rokem. Zde je klasický bazén s délkou dráhy 
25 m. Plaveckých závodů se pak zúčastňujeme s naším klubem PLAF.

Centrum volného času v Měšicích
Bezbariérový, moderně zrekonstruovaný původně zemědělský objekt, je-
hož jsme v Měšicích provozovateli, v sobě ukrývá nejen bazén, ale také ví-
ceúčelový sál, učebny, kavárnu, coworkingové vzdělávací centrum a nabízí 
i venkovní zázemí s hřištěm. Opět je zde myšleno nejen na dospělé, ale také 
na děti, kterým je mj. přizpůsobena také voda v bazénu (nižší chlorizace).
Zajímají vás naše aktivity? Chcete se zúčastnit kurzů plavání nebo dalších 
činností s dětmi? Máte zájem zapojit se do našich dalších projektů a akcí?

PLAVÁNÍ JE NÁŠ ŽIVOT PLAVEME S ELITOU
SANDRY KAZÍKOVÉ
Lekce každé úterý nebo pátek od 7:20 do 8:00.

10 lekcí za 4 900,–
Přihlášky na email: skolakraulu@gmail.com

ŠKOLA KRAULU

www.svetdetinadlani.cz

Naše chalupa U Roubíčků se na-
chází v atraktivní krajině v části 
obce Kořenov-Horní Polubný. 
Chalupa má své kouzlo v průběhu 
celého roku. Navazuje na početné 
cyklistické i běžkařské trasy, v zimě 
je zde v provozu lyžařský vlek. 
V blízkém okolí je mnoho lyžař-
ských středisek např. Harrachov, 
Paseky, Rokytnice. Kořenov je zná-
mou lokalitou nejen jako výchozí 
bod do okolních hor, ale proslul 
také jako vhodné relaxační pro-
středí pro osoby s chorobami hor-
ních cest dýchacích a pro alergiky;  
v minulosti se zde dokonce nachá-
zely přírodní lázně.  

V pěším dosahu jsou restaurace, 
obchod i vlakové nádraží se zná-
mou ozubnicovou železnicí na tra-
se Tanvald – Harrachov. 

Chalupa je vybavena tak, aby 
poskytla co nejpříjemnější 
ubytování s domácí útulností 
a zároveň dostatkem prostoru 
pro všechny. 
Najdete zde velkou společenskou 
místnost s krbem a TV, doplně-
nou o kulečníkový stůl, šipky, dále 
pak saunu a solárium, letní terasu  
s posezením, altán s ohništěm  
a grilem, dětské hrací prvky v cha-
lupě i venku. Samozřejmostí je 
velké parkoviště pro hosty, WiFi v 
rámci objektu. 
Prostorná kuchyně je plně vybave-
na, ke standardnímu zařízení patří 
také myčka či pračka. Přiznané 
dřevo v kombinaci s bílou barvou 
je průvodním znakem celého inte-
riéru chalupy, ve stejném stylu je  
i pětice pokojů, nabízející celkem 
13 lůžek (3x2, 1x3 a 1x4).

Stylové ubytování na rozhraní 
Jizerských hor a Krkonoš
Pronájem chalupy na skvělém místě je výbornou 
alternativou, když si chcete užít pobyt s celou rodinou či se 
svými přáteli.

 Pronájem horské chalupy  
U Roubíčků, Kořenov

Příjemné ubytování 
pro max. 13 osob. 

Vhodné pro lyžaře, běžkaře, 
cyklisty, turisty, rodiny 
s dětmi i firemní akce. 

Týdenní i víkendové pobyty. 
Tel.: 602 454 040, 602 162 

Facebook Chalupa U Roubíčků 
www.chalupauroubicku.cz

Vítejte 
u nás 

na chalupě

Proč zvolit pro svůj pobyt 
právě chalupu U Roubíčků? 

 Má skvělou polohu na rozhraní 
Jizerských hor a Krkonoš. 

 Nabízí stylové ubytování a kom-
fortní vybavení.  

 Na dosah jsou trasy pro lyžaře, 
cyklisty i pěší výletníky.  

 Nabízíme kvalitu, korektnost, 
rodinnou atmosféru. 

 Naši hosté jsou vždy spokojeni 
a rádi se vracejí…

Vážení sportovní 
přátelé!
Od pátku 
14. prosince až do 
středy 19. prosince 

se v tenisové hale areálu Oáza Říčany 
uskuteční Extraliga družstev v tenise 
2018. Stejně jako v loňském roce se 
v pátek utká náš domácí tým RPM 
OÁZA Říčany s týmem Severočeská 
sportovní. V sobotu, neděli a v pondělí 
se bude hrát semifinálová skupina za 
účasti Sparty Praha a I.ČLTK Praha. 
V úterý bude volno a ve středu se 
uskuteční finálové utkání. Hrát budou 
čeští tenisoví reprezentanti 
a členové daviscupového
i fedcupového týmu. Kapacita tribuny 
je 250 diváků. Vstupenky se prodávají 
v síti Ticketportal. Přijďte se podívat 
na špičkový tenis.

Oáza Říčany zve na tenisovou extraligu 
Těšit se můžete na nejlepší české hráče

OÁZA Říčany, V Chobotě 2112 
Recepce tel.: 323 601 170, 

736 679 097 
email: oazaricany@oazaricany.cz

www.oazaricany.cz

Tenisové 
lahůdky 

a další zajímavé akce 
pro vás budeme 

připravovat 
i v roce 2019

Přejeme všem pohodové svátky 
a slibujeme, že i v roce 2019 se 
můžete spolehnout na náš 
profesionální přístup a férové 
jednání.                   Tým MM reality

M&M reality holding a.s., jako silný hráč 
na trhu s nemovitostmi, cítí nutnost 
pomáhat a podporovat ty, jež pomoc 
potřebují. Společnost  například navázala 
dlouhodobou spolupráci s Dětským do-
movem v Horní Čermné, kde našlo svůj 
domov a skvělé rodinné zázemí přes 20 
dětí. Společnost prostřednictvím M&M 
nadace také rozdává reflexní vestičky 
školkám po celé ČR. Díky tomu je zajiště-
na větší bezpečnost dětí při vycházkách 
a výletech. Nadace přispívá i na ozdravné 
pobyty nemocných dětí, na letní tábory 
pro děti z dětských domovů a další akce. 
M&M Reality se rovněž zapojila do pro-
jektu TV Nova Mise nový domov, který 
pomáhá rodinám v nouzi zajistit důstoj-
né bydlení.

Přidejte se k nám
Pro naše úspěšné pobočky 

hledáme nové kolegy, které 
motivuje práce  v prima 

kolektivu, osobní rozvoj, 
nadstandardní ohodnocení  

i služební vozy 
za bezkonkurenční ceny! 

Nově hledáme i kolegyni/kolegu, 
kteří rádi a dobře telefonují, na 

místo telefonisty/ky. 

Kontakt: Jan Bareš, 
tel.: 603 577 795, 777 610 368

email: jbares@mmreality.cz

M&M Reality pomáhá potřebným

Chcete si vydělat na vánoční dárky 
až 10 000 Kč? Dejte nám tip na 
nemovitost ve svém okolí. Pomocí 
jednoduché mobilní aplikace se staňte 
Tipařem a peníze můžou být vaše. Více 
informací a aplikace ke stažení zde 
https://www.10000zavastip.cz/
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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®

 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). V našem regionu Říčanska a Dolnobře-
žanska jsou touto značkou vyznamenány výjimečné výrobky a služby, 
které reprezentují náš kraj, kvalitu, tradici a řemeslo.

Textilní výroba GuGu-design – Lucie Kuchařová
 Certifikát Regionálního produktu Zápraží vlastním třetím rokem, tedy 

byl mi udělen již podruhé. Velikou výhodou je možnost prezentace na jar-
marcích pořádaných ve spolupráci s Regionálním produktem. A co je pro 
mne a doufám hlavně pro mé zákazníky důležité, především záruka pocti-
vého a kvalitně zhotoveného výrobku.

 Vlastní tvorba a především láska k ní  je zárukou kvality a originality  
každého kousku co mi projde rukama. Baví mě možnosti kombinace růz-
ných technik (razítka, aplikace, barvy) a právě z toho vznikají originální 
kousky. Nesmírně ráda používám při práci recy jeans. Když kalhoty či suk-
ně doslouží, skončily by v koši, já jim vdechnu nový život a tak dál plní svůj 
účel.

 A kde můžete mé výrobky koupit? No přece tam, kde zrovna jsem. :) Jez-
dím na jarmarky a trhy po celé ČR. 

 Co nového v plánu? Mít trochu času na vlastní rodinu. Jinak novinky  
a pokořování různých technik se klubou každý den a jsem tomu velmi ráda. 
Takové malé tajemno, co mi napadne a na co je zrovna nálada, zda kabelka 
či pouzdro, polštář nebo dekorační prvek.

Ondřejovské pečivo – Pekárna ve Mlýně
 www.pekarnavemlyne.cz

 Certifikát máme druhým rokem, předtím jsme měli dva certifikáty na 
Koláč Ondřej a Ondřejovský žitný bochník v roce 2015-2017. Poté jsme 
rozšířili objem značky na Ondřejovské pečivo.

 Jsme rádi, že díky značce jsme zvaní na festivaly a okolní místní akce. 
 V současné době nás na práci baví představovat nové pekařské výrobky 

na trhu. A jsme zvědaví, jak s nimi  budou naši zákazníci spokojeni.
 Naše Ondřejovské pečivo  a další naše produkty si můžete koupit přímo 

v krámku u Pekárny ve Mlýně v Ondřejově, nebo v Řeznictví.  Také v někte-
rých pražských řeznictvích nebo na mikrofarmě. 

 Nově připravujeme rozšíření prodeje do různých lokalit po Praze.

Letos na podzim to byly  čtyři roky, co jsme my, parta nadšenců, 
otevřeli ve Velkých Popovicích kavárnu Posezení u Andělky. Na 
začátku byla spousta plánů a ideálů, o pár iluzí jsme přišli 
a řadu zkušeností získali. Jsou to čtyři krásné roky, kdy 
s elánem, pevnou vůlí a láskou budujeme prostor, který by 
měl být nejen místem s výbornou kávou a lahodnými domácími 
dobrotami, ale také prostor pro setkávání lidí, pro pořádání 
společenských a kulturních akcí a prostor pro tvoření.

Věřím, že řada z vás už si k nám našla cestu a že jste měli možnost ochutnat 
naše dobroty. Ty z vás, kteří ještě neměli možnost nebo váhají, bychom rádi 
nalákali na výbornou, čerstvě praženou kávu, kterou připravují zkušené 
baristky, a u nás pečené domácí koláče, z nichž bych vyzdvihla kremeš, ko-
kosovo-tvarohový a čokoládovo-banánový koláč. 
V takřka sourozeneckém vztahu s kavárnou je Tvořivá dílna Rozmary. Na 
počátku stála u zrodu dílny Simona Spáčilová a nyní její vizi rozvíjí Tereza 
Doulová a Lada Černíková. 
V letošním roce pokračují již zavedené kurzy Šití pro dívky, dále čtvrteč-
ní odpolední dílnička pro menší děti a páteční mandalování, které můžete 
navštívit bez předchozí rezervace. Tyto pravidelné akce jsou doplněny jed-
norázovými kurzy, například Zdobení věnců květy z plsti, Šperky z Fimo 
hmoty nebo Hedvábné korále. Neustále se snažíme nabídku kurzů rozši-
řovat.
Všechny lektorky chtějí pro vás vytvořit příjemnou atmosféru, aby každý 
kdo nás navštíví, odcházel spokojený. V dílně se nachází i malý obchůdek  
s drobnou galanterií a originálními autorskými výrobky. Můžeme vám také 
nabídnout uspořádání dětské oslavy s tvořením.

 Pokud máte zájem o kurzy či o uspořádání oslavy, kontaktujte 
přímo lektory Terezu Doulovou, tel.: +420 605 717 644 
nebo  Ladu Černíkovou, tel.: +420 739 475 978.

Čtyři roky 
s Andělkou a Rozmary

V tento předvánoční čas všem přejeme, 
aby se na chvilku dokázali zastavit, nadechnout se 

a připomenout si, kdo a co je pro ně v životě důležité.
Krásné Vánoce!

Za tým kavárny Posezení u Andělky Kateřina Kapalová 
a dílnu Rozmary Lada Černíková

 Přijaté projekty do ukončených výzev IROP na podporu sociálního 
podnikání a také na podporu infrastruktury ve školství a vzdělávání na-
jdete na našich www stránkách http://mas.ricansko.eu/irop/vyzvy-mas-
-irop-2018/. Všechny tyto projekty prochází ze strany kanceláře MAS 
kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Výzva 7. MAS Říčansko-
-IROP-Památky UNESCO 2018 byla uzavřena 30. 11. a ke dni uzávěr-
ky nebyl plánovaný projekt Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. ve výši cca  
9 mil. Kč zaregistrován, nicméně předpokládáme, že bude podán v řádném 
termínu. Výzva 8. MAS Říčansko-IROP-Doprava 2018 byla na žádost ža-
datelů prodloužena do 31. 12. 2018 a ke dni uzávěrky nebyl zaregistrován 
žádný projekt.

 MAS má za sebou již jednu schválenou změnu ze strany Ministerstva pro 
místní rozvoj. Nevyčerpané prostředky z nenaplněné výzvy na deinstituci-
onalizaci psychiatrické péče ve výši 2 mil. Kč byly převedeny na 3. výzvu 
-Hasiči 2017 a projekt města Říčany na pořízení velkokapacitní cisterny 
pro JSDH bude podpořen v plné výši 4,75 mil. Kč.

 Žadatelé o podporu v PRV do zemědělství, lesnictví a nezemědělského 
podnikání budou moci žádat na své projekty v únoru 2019. MAS vypíše vý-
zvu na všechny Fiche, které má ve své strategii v celkové zůstatkové alokaci 
cca 15 mil. Kč. Nevyčerpané prostředky MAS převede změnou programo-
vého rámce PRV ve strategii na tzv. článek 20, kterým může podpořit také 
zajímavé a žádané projekty v území. Přestože ještě ze strany SZIF nejsou 
známa přesná Pravidla, možnosti se již rýsují, např. veřejná prostranství 
(vč. Herních prvků a zeleně), MŠ a ZŠ (bez povinnosti navyšování kapa-
cit), hasičské zbrojnice (bez omezení kategorií), zázemí pro spolky (klu-
bovny, i knihovny), prodejny smíšeného zboží (pouze pro obce), vybrané 
kulturní památky, stezky (pěší, lyžařské, naučné, hippostezky apod.), 
muzea (pouze pro obce). V tomto směru nás čeká ještě hodně práce, aby  
i spolky a další neziskovky mohly přes MAS z PRV čerpat dotace.

 V úterý 27. 11. 2018 zasedla certifikační komise nad žádostmi o pro-
dloužení značky Zápraží originální produkt®, jež zaručuje kvalitu a jedi-
nečnost v regionu. Byly prodlouženy dvě služby – prvotřídní Hotel zámek 
Berchtold v Kunicích a Oáza Říčany – kongresové a sportovně relaxační 
centrum. Další prodloužení bylo komisí schváleno již známým výrobcům 
Říčanska: Mia Bella Retro šaty, Psárská škvarková placka Laguna, Nice 
Belly - bederní pásy a prádlo, Zdravá Cereální snídaně Bonavita, Kerami-
ka Všestary, Lipový květ ze Svojetic a Říčanská keramika a plastiky. Všem 
přejeme hodně sil do dalších dvou let trvání. 

 Nejvyšší orgán MAS Říčansko „PLÉNUM“ se sešel ve čtvrtek 22. listo-
padu v konferenčním sále Restaurace Pod ledem ve Velkých Popovicích. 
MAS mezi stávajících 46 partnerů přivítala dva nové spolky – La Mamka  
a Spolek Beberka. Oba spolky se věnují vzdělávacím a volnočasovým akti-
vitám pro děti a mládež. Od ledna příštího roku nicméně dojde i k ukončení 
partnerských smluv a stav partnerů se změní. Důležitým bodem bylo pře-

volení stávajících členů Programového výboru a do Výběrové komise MAS 
Říčansko. Členové dali zároveň souhlas, aby MAS pracovala na tvorbě 
klíčového projektu na pozici koordinátora sociálních služeb s plánovanou 
realizací od roku 2020. Díky výrobcům s regionální značkou Zápraží jsme 
obdarovali přítomné dárečkem v podobě Černého kozla, Kulíškových dob-
rot-marmeládou a Mnichovickým perníkem. Děkujeme všem Partnerům, 
kteří přišli za jejich čas a příjemnou podporu. 

 Letos máme prvně sestavený vlastní Kalendář na rok 2019, složený  
z krásných fotek našeho malebného území Říčanska a fotek regionálních 
výrobků a služeb. Děkujeme všem přispěvovatelům. K nahlédnutí je kalen-
dář na webových stránkách MASky.

 Předposlední adventní neděli 16. 12. se s námi můžete vidět na Masary-
kově náměstí v Říčanech, kde jsme spolu s Cestou Integrace a Církví bratr-
skou připravili bohatý předvánoční program pro všechny. 

 Pavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka pro IROP a PRV
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu



ZAPRAZI.EU | 1514 | ZAPRAZI.EU

Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

9. 12.  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

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  Louňovice u Mukařova
(u silnice Kutnohorská, první hráz)
Otevírací doba (zimní): PO – SO 10 až 16 h, NE zavřeno
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

ADVENTNÍ VĚNCE, DEKORACE 
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
řezané jedle a smrčky, stromky v kontejneru 

PRODEJ ČERSTVÝCH RYB
objednávky na vybrané druhy přijímáme 
do 10. 12. 2018  – pstruh, amur, candát, 
š� ka, jeseter, sumec

PRODEJ KAPRŮ
lze objednat i kuchané – na dohodnutý 
čas odběru

PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ A PŘÍJEMNÉ 
SVÁTKY VÁNOČNÍ A POHODOVÝ 
VSTUP DO NOVÉHO ROKU
OTEVŘENO DO NEDĚLE 23. 12. 2018 DO 12 H.
V měsících leden a únor je naše zahradnictví 
uzavřeno.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI OPĚT OD 
BŘEZNA 2019.

Lesní Lázně, Zvánovice 154, Zvánovice (Praha-východ)    

Tel.: 323 649 679   www.lesnilazne.cz

Vířivka uprostřed zimní přírody, prohřívací masáže  
horkými lávovými kameny a mnohé další  

nezapomenutelné wellness zážitky v Lesních Lázních.

Zimní wellness pobyty

se slevou až 20 %!

OBEC TEHOVEC
vyhlašuje záměr na

PROPACHTOVÁNÍ PROVOZOVNY 
K HOSTINSKÉ ČINNOSTI 
A PROVOZOVÁNÍ RESTAURACE
v objektu ulici Tehovecká č.p. 5 v Tehovci.
Vlastní provozovna má výměru 108 m2, z toho 
výčep 57 m2, zázemí 51 m2 + sklepní prostory.

Záměr i s přílohou (pachtovní smlouvou) 
naleznete na webu obce www.tehovec.cz, 
odkaz Úřední deska.

Termín pro ukončení nabídek je 17. 12. 2018 
do 18.00 h na OÚ Tehovec, Tehovecká 22, 
251 62 Tehovec.
Bližší info: Martin Lískovec, místostarosta obce 
Tehovec, tel.: 602 619 505

VÁNOČNÍ 
SAUNOVÁNÍ
SE SVAŘÁKEM

19.12. 

Vánoční relax 
a první svařák 
zdarma pro 

každého kdo 
dorazí.

spa & wellness

aquapalace.cz

spa & wellness

Květinářství Sedmikráska, které sídlí v Říčanech na Masarykově 
náměstí v OD Mestek, vám nabízí profesionální služby již 21 let. 
V obchodě naleznete řezané i hrnkové květiny, a především 
nejrůznější originální dekorace a milé dárky. 
Nyní v předvánočním čase obchod doslova září a je radost ho 
navštívit a inspirovat se úžasnými nápady.

 Připravíme vám  vánoční věnce, svícny, kytice a další výzdobu domu či 
bytu na míru. Přinést si můžete i vlastní mísu, vázu...

 Sledujeme pro vás nejnovější trendy  v oblasti vazby květin. Rozvoz kvě-
tin  po Říčanech zdarma!  

Květinářství SEDMIKRÁSKA: Masarykovo náměstí 14/10, Říčany
Tel.: 603 234 914, e-mail: kvet.sedmikraska@atlas.cz
www.kvetiny-sedmikraska.cz
Otevírací doba: po – pá 8.00 – 17.30 hod., so 8.00 – 12.00 hod.

Připravíme 
vám vánoční 
dekorace na 

míru

KC Labuť Říčany zve na silvestrovskou oslavu 
od 20 hod. K tanci a poslechu hraje skupina REPETE. 

Čeká vás bohatá tombola.

KC Labuť Říčany zve na koncert Pavla Žalmana 
Lohonky 29. ledna od 20 hod.
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Autosalony KOPECKÝ mají 
všichni spojené primárně 
s Pežoťákem, tzn. se značkou 
PEUGEOT. Co bylo impulsem 
k tomu, že jste rozšířili v minu-
lých letech svoji nabídku 
o prémiovou značku BMW?
Hlavním impulsem byla asi příle-

žitost, ale samozřejmě nic se neděje 
samo od sebe a ani v tomto případě 
tomu nebylo jinak. Když pan Ko-
pecký před lety hledal nové příleži-
tosti jak rozšířit svůj business, tak 
přemýšlel nejen o expanzi mimo 
region, ale plánoval také rozšíření 
naší nabídky o doplňkovou značku. 
Samozřejmě se nabízela značka  
Citroen nebo druhá nejprodáva-
nější česká značka, ale na rozdíl 
od většiny jiných dealerů, kteří 
rozšířili jednu masovou značku  
o druhou a ve finále si pouze pře-
tahují zákazníka z jednoho salonu 
na druhý podle toho, kde je zrov-
na větší sleva, protože se pohybují  
v identických segmentech, pan Ko-
pecký hledal značku, která by nám 
pomohla prodeje navyšovat díky 
novým zákazníkům, které ale ne-
budeme brát ze svých řad a přede-
vším se bude s tou naší doplňovat. 
Jediná taková, která tyto podmínky 
splňuje a navíc pro ni má pan Ko-
pecký slabost, je BMW. 

Můžete mi vysvětlit, jak se 
typická francouzská značka pro 
široký okruh zákazníků může 
doplňovat s německou prémi-
ovou značkou pro přeci jenom 
jiný typ zákazníka? 
Je to zcela jednoduché. Když se 

před lety rozhodl „pan Peugeot“, 
že opustí segment vyšší střední 
třídy nebo i luxusních vozů, kam 
model 605 a následně 607 patřily, 
neměli jsme našim zákazníkům co 
nabídnout a ti nám odcházeli do 
jiných značek. Stejně tak si naši zá-
kazníci stěžují na absenci 4x4. To 

vše dnes máme vyřešené. Zkrátka 
jim nabídneme přechod do znač-
ky BMW s tím, že nemusí měnit 
partnera nebo spíše, že nepřijdou 
o vysoký standard služeb na který 
jsou u nás zvyklí. Na druhou stranu  
s novými zákazníky značky BMW 
získává firma nové zákazníky  
i pro značku Peugeot, jelikož BMW 
nedisponuje užitkovými vozy  
a ne každý majitel jezdící v BMW 
poskytne svým zaměstnancům na 
nižších pozicích tu radost jízdy  
s BMW. Pak je na řadě Peugeot se 
svými typicky fleetovými modely  
a s řadou LCV. Domníváme se, že 
jde o skvělou symbiózu.

Co všechno se muselo změnit, 
když jste se rozšířili a jak nároč-
né je pracovat pod importéry, 
kde každý z nich je zcela odlišné-
ho naturelu?  
Tak samozřejmě, Francouzi  

a Němci jsou diametrálně odliš-
nými národy, nicméně v obchodě 
jde všem o jedno a to samé a když 
to umíte, máte z poloviny dané 
že to musí fungovat. Navíc zcela  
v souladu se strategií obou značek je  
i strategie autosalonů KOPECKÝ. 
Veškeré naše kroky, od personál-
ních změn, přes zavádění nových 
služeb až po pořizování nových 
technologií mají za cíl to jediné  
a tím je maximální spokojenost 
zákazníka, který pak bude mít po-
třebu podělit se o svou spokojenost  
i s lidmi ve svém okolí. 
Nechceme být pro své zákazníky 

nejlevnějšími za každou cenu, ale 
těmi nejvýhodnějšími a nejrych-
lejšími, na které je vždy spolehnutí  
a kteří pomohou ve chvíli, kdy je 
to opravdu potřeba. To vše dohro-
mady pak automaticky garantuje 
našim zákazníkům nejefektivněji 
investované peníze a v konečném 
důsledku se to projeví i na spokoje-
nosti importérů. 

Vraťme se teď k Pežoťákovi. Co 
nového připravujete v rámci této 
značky a na co se mohou vaši 
zákazníci těšit? 
Tak co se týká kvality našich slu-

žeb a především rozšíření našich 
kapacit, tak na začátku letošního 
roku jsme finalizovali částečnou 
rekonstrukci prodejních a servis-
ních prostor na Praze 10, kde jsme 
museli přistoupit k tomuto dočas-

nému řešení před celkovou rekon-
strukcí autosalonu, jelikož jsme 
museli upřednostnit jinou investi-
ci do zcela na nového autosalonu  
v Pardubicích, se kterým máme 
velké plány. Byla to opět taková pří-
ležitost, která se neodmítá a která 
nám v konečném důsledku pomůže 
ještě více zajistit obslužnost na-
šich zákazníků, kteří jsou s našimi 
službami spokojeni a kteří operují  

Společnost KOPECKÝ je přes 20 let spjata se značkou 
PEUGEOT a již třetím rokem je i oficiálním dealerem 
značky BMW. Kam se společnost za tu dobu posunula 
a co nového ještě chystá, na to jsme se zeptali obchodního 
ředitele pro značku PEUGEOT, pana Martina Vodičky. 

Celý výtěžek z prodeje kalendářů je věnován Nadačnímu fondu Jakuba 
Halíka, který vznikl pod záštitou Kardiocentra Institutu klinické 
a experimentální medicíny. Nadační fond byl založen na počest Jakuba 
Halíka, hasiče-záchranáře, který byl až do doby, než mu byl zjištěn nádor 
uvnitř srdce, zcela zdravým osmatřicetiletým mužem. Po vyšetření se 
ukázalo, že se jedná o jeden z nejzhoubnějších nádorů a Jakub Halík 
se stal prvním pacientem, kterému bylo odstraněno celé srdce a bylo 
nahrazeno dvěma umělými čerpadly, se kterými byl po zotavení tento 
pacient schopen chodit i na procházky. Bohužel během doby, kdy byl 
po šesti měsících zařazen do čekací listiny na transplantaci, se nevyskytl 
žádný vhodný dárce a došlo k rozvoji těžké plicní infekce, na kterou 
nemocný nakonec zemřel. Finance získané v tomto fondu slouží ke 
zlepšení péče o nemocné se srdečním selháním, ke vzdělávání nejen 
lékařů, ale i sester a techniků, kteří se touto problematikou zabývají. 
Dále též k nákupu zařízení potřebného k léčbě těchto nemocných.  
Veškeré náklady spojené se vznikem a propagací kalendáře jdou za naší 
společností.

Úspěšní módní návrháři sourozenci Ponerovi – ambasadoři autosalonů KOPECKÝ

Nabízíme zcela jiný přístup 
v rámci celé ČR. Jelikož se na nás 
čím dál tím častěji obracejí zákazní-
ci, kteří si původně auto koupili ně-
kde jinde, rozšířili jsme na Praze 10 
rovněž počet servisních stání, ka-
pacitu lakovny, technologie klem-
pírny a pneuservisu. Vytvořili jsme 
ruční mycí centrum a zaměstnali 
odborníka na renovace laku, světel 
a interiérů. Stále je něco v čem se 
můžeme zlepšovat.
Co se týká nových modelů značky, 
tak v září jsme představili nového 
Riftera, který je náhradou za Part-
nera. Užitková verze, které zůstane 
jméno Partner bude uvedena ve 
dvou délkách v únoru. Aktuálně 
představujeme novou 508 ve verzi 
Fastback, která bude rovněž v úno-
ru doplněna o verzi SW (kombi).

Nedávno proběhla v médiích 
informace i o vašich 
charitativních aktivitách. Mohu 
vědět o co se jedná?
Když jsme rozšířili nabídku zna-

ček našich autosalonů, hledal pan 
Kopecký důvěryhodnou osobnost, 
která by se stala ambasadorem celé 
společnosti a propůjčila jí svou tvář 
a jméno. Z řad našich zákazníků 
Peugeot byl právě pan profesor Jan 
Pirk, jako dlouholetý Pežoťák, ide-
ální volbou pro propojení jednotli-
vých společností KOPECKÝ, které 
nabízejí komplexní služby značek 
PEUGEOT a BMW v několika 
městech České republiky. Aktuálně 
je pan profesor sice uživatel vozu 
BMW, ale s ohledem na jeho zájem 

o značku Peugeot v rámci svého 
koníčku, kterým jsou veteráni a on 
je majitelem jednoho z nejstarších 
v ČR, věřím, že i nadále zůstane 
v srdci Pežoťákem. No a v rámci 
„Srdečních záležitostí“ vznikl i náš  
první charitativní kalendář. K jeho 
vzniku jsme přizvali všechny naše 
ambasadory a osobnosti, které se 
podíleli na kalendářích, jenž pan 
profesor nafotil již v minulosti.  
V kalendáři Autosalonů KOPEC-
KÝ pro rok 2019 se tak objeví vedle 
manželů Pirkových třeba zpěvačka 
Anna K., návrhářské duo sourozen-
ců Ponerových, herec Lukáš Lang-
majer, herec Národního divadla 
Radůz Mácha a sólistky Národního 
baletu – Marta Máchová Drástíko-
vá a její kolegyně Daria Lazucová. 
Chybět nemůže ani pan Kopecký se 
svoji rodinou.

Chtěl byste něco vzkázat našim 
čtenářům? 
Představte si ladné křivky a ra-

dost z jízdy ve Vašem novém voze, 
ať už je to PEUGEOT nebo BMW.  
Představte si k tomu i někoho, kdo 
se o Vás a Váš vůz kdykoliv posta-
rá... AUTOSALONY KOPECKÝ. 
Pokud se chcete dozvědět více  
o našich aktivitách, modelech co 
nabízíme, službách co poskytujeme 
nebo pokud chcete společně s námi 
přispět na dobrou věc, navštivte 
stránky www.kopecky.cz. 

Přeji všem krásný zbytek roku  
a vše nejlepší do toho dalšího.

Charitativní kalendář pokřtili pan profesor Jan Pirk, majitel autosalonů pan 
Miroslav Kopecký a moderátor večera Jakub Železný
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Firma DELFOS servis s.r.o. 
děkuje všem svým zákazníkům 

a obchodním partnerům za 
spolupráci v roce 2018 a přeje 
mnoho úspěchů do roku 2019

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 
   a domovních ČOV.

 Kontakt: 776 111 011

BOLÍ VÁS PO PROBUZENÍ 
ZÁDA?

Neváhejte a domluvte si termín NEZÁVAZNÉ zkoušky vaší komfortní matrace od evropské jedničky 
GRUPO PIKOLIN. V našem FACTORY SHOWROOMU v Říčanech najdete 10 různých technologií 
matrací, české designové postele a kvalitní funkční ložní textil.
Na vybrané modely významná sleva. Volejte: 604 236 953

UŽ NEMUSÍ!

FACTORY SHOWROOM – Sleep Expert, výhradní dovozce Grupo Pikolin, Černokostelecká 82/92
251 01 Říčany (200 metrů pod křižovatkou k nemocnici), www.sleepexpert.cz, info@sleepexpert.cz

FACTORY
SHOWROOM

ŘÍČANY

VÁNOCE JSOU O RADOSTI A SBLÍŽENÍ
Adventní a vánoční čas v domově pro seniory má svá specifika, která si lidé, kteří 

v podobných institucích nikdy nebyli, často neuvědomují. Proto jejich první spontánní 
myšlenkou spojenou s tímto časem bývá lítost. Lítost je vytvořena představou, 

že obyvatelé domovů pro seniory nemohou prožít vánoční svátky plnohodnotně, 
především se svými nejbližšími. Realita bývá naštěstí mnohem lepší.

To, čeho máme oproti aktivně činným a pracujícím obyvatelům v Domově pro seniory 
dostatek, je v tomto případě čas. A je to právě čas, který se snažíme každoročně v době 

Adventu a Vánoc plně využít a naplnit ho zajímavými prožitky.
Vedeme se seniory adventní rozhovory, zabýváme se vánočními zvyky, probíráme 

vzpomínky, přijímáme návštěvy soukromé, rodinné i společenské. K těm náleží např. 
různé besídky a vystoupení místních předškoláků, školáků, ale také sboru osob 

s mentálním postiženým… Je překvapivé, kolik energie a radosti se k nám takto 
dostane! A vše jsou to navíc projevy přátelství, lásky, pochopení, sounáležitosti. 

O tom, že senioři v Domovech nejsou ostatním lidem lhostejní, je i úžasný projekt 
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

Ze srdce rád bych chtěl také poděkovat všem našim zaměstnancům. Za jejich 
celoroční vysoce náročnou práci; a to jak po stránce psychické, tak fyzické. 
Navíc jde o práci nesmírně smysluplnou. Zároveň za celý kolektiv Domova 
pro seniory Blaník všem našim klientům  a jejich rodinám přeji příjemné 

a klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2019! 
Mgr. Oldřich Kumprecht, ředitel Domov pro seniory Blaník s.r.o., Mnichovice

www.dsblanik.cz
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TAWAN Říčany u Prahy
VISION by TAWAN

Černokostelecká 616/45b

Darujte
královské, 
olejové, relaxační,
thajské masáže...
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Krásné Vánoce svým 
zákaznicím přeje 

Móda Klárka, obchod 
s krásnou dětskou 

módou.
Nejnovější kolekce 

2019 španělské módy 
MAYORAL 

BOBOLI  
i české značky PLEAS.

Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

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

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

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

✃

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

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

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

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

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

www.csob.cz

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

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

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

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

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÁKUPY A SLUŽBY BLÍZKO VÁS



Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

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

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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Kvalitní a nápadité oblečení 
ve velikostech 50–176. 

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

Vše za přijatelné ceny, u nás si vybere každý.

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

✃

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

NÁKUPY A SLUŽBY

BLÍZKO VÁS

Změna programu vyhrazena

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

  vystoupení Parkour&Freerun

  sólisté pěveckého sboru Elišky 
  Erlichové a pěvecká skupina EILLAS

  malování na obličej

  popcorn pro každého

  skákací hrad 

www.oclihovar.cz

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

www.csob.cz

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

Navštivte naši pobočku ČSOB Říčany, Barákova 237,

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

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

Divadelní léto na pohádkovém  
zámku BERCHTOLD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace  
k příměstským táborům 
mohou čtenáři najít na 
našich webových 
stránkách  
www.oazaricany.cz 
nebo v recepci   
(tel. 323601170).
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Nově v prodeji lyžařské 
a outdoorové oblečení 
značky Scott se slevou 
až 60 %. Dále nabízíme 
výprodej vzorkových 
kolekcí značek Lee 
a Wrangler. Džíny 
prodáváme za 500 Kč! 
www.outdooroutlets.cz

Otevřeno: 
Po,St,Pá 
10–13 a13:30–17
Út,Čt 
10–13 a 13:30–19
So 9–14

Nadzemní parkoviště u vchodu 
do 2. patra OC Lihovar

Otevřeno 
NONSTOP

V přízemí 
OC Lihovar

Školička Říčánek 
a ŘIČÁNEK-ZLATA má 
ještě pár volných míst 
pro rok 2018/2019. 
Nabízíme individuální 

péči a příjemné rodinné prostředí. 
Přijímáme děti od jednoho roku. 
Školkovné od 2100 Kč. Vice informací na 
www.ricanek.com nebo na tel. čísle 
722 966 460, paní J. Bačovská. Přijďte se podívat, těšíme se na vás!

LUNA

LUNA

Povím ti 3 
pohádky

Poviem Ti 
3 rozprávky

Povím ti 3 pohádky:
Popelka - Zlatovláska 

Na vlásku
Poviem Ti 3 rozprávky:Popoluška Zlatuška a tri medvedeNa vlásku (Zlatovláska)

GB: Warnings: - Read the instructions before use, follow them and keep them for reference. 
Remove and discard all packaging and packaging fasteners before giving this toy to a child. 
Adult assembly required.To be used under the direct supervision of an adult.
Recommended for children age 2+ years- Made in China -  100% Polyester - 
All new material Surface wash only           
CZ: Výrobek vyžaduje 3x AA baterie, které jsou součástí balení. Výrobek na baterie - informace o podmínkách 
bezpečného provozu najdete v návodu uvnitř balení. Pokud jsou baterie ve výrobku, slouží pouze pro vyzkoušení. 
Po zakoupení vyměňte za nové. www. retela.cz Upozornění: Obal, upevňovací drátky či plastové sáčky uvnitř 
balení nejsou součástí hračky, odstraňte je z dosahu dítěte. Obsah balení, tvary a barvy se mohou lišit od 
vyobrazení na obale. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby!  Výrobek smí zprovoznit pouze dospělá 
osoba. Materiál: 100% polyester. Čistěte pouze povrchově. Výrobek držte daleko od ohně!

SK:Výrobok vyžaduje 3xAA batérie, sú súčasťou balenia. Výrobok na batérie - informácie o podmienkach 
bezpečnej prevádzky nájdete v návode vo vnútri balenia. Pokiaľ sú batérie vo výrobku, slúžia len pre vyskúšanie. 
Po zakúpení ich vymeňte za nové. Upozornenie: Obal, upevňovacie drôtiky a plastové vrecká vo vnútri balenia 
nie sú súčasťou hračky, odstráňte ich z dosahu dieťaťa. Obsah balenia, farby a tvary sa môžu líšiť od 
zobrazenia na obale. Používajte iba pod priamym dohľadom dospelej osoby! Sprevádzkovať produkt smie len 
dospelá osoba. Materiál: 100% polyester. Čistite iba povrchovo. Výrobok držte ďaleko od ohňa!

HU: FIGYELMEZTETÉS! 2 éves kor alatt nem ajánlott! Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. 
Kérjük, tartsa meg a csomagolást a későbbi hivatkozás céljára. A tartalom és a színek eltérhetnek a csomagoláson 
vagy reklámokban látható képektől. Távolítson el minden csomagoló anyagot, mielőtt gyermekének adná a terméket. 
A játék felnőtt felügyeletet igényel. A csomagolás nem része a játéknak. Gyártási hely: Kína - 100% poliészter 
- Csak felületi mosás ajánlott!

PL: OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 24 miesięcy. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, 
na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie 
plastikowe zaczepy. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu.
Wyprodukowano z nowych materiałów. 100% Poliester. Uwagi: Czyścić powierzchniowo.

Produkt wymaga 3 baterii AA – zawarte w zestawie. Baterie zawarte w zestawie służą wyłącznie do celów demonstracyjnych. 
Upewnij sie, ze baterie zostały włożone zgodnie z polaryzacją (+/-) zaprezentowaną w komorze na baterie. Używać tylko nowych 
baterii tego samego typu. Nie należy mieszać baterii różnego typu, a także nowych z używanymi. Nie należy ładować baterii, które 
nie są do tego przeznaczone. Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki. W przypadku, gdy zabawka 
jest nieużywana przez dłuższy czas, baterie powinny być wymienione. Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. Nie rób spięcia. Nie wrzucać
baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec. Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe. 
Dla tego produktu nie zaleca się stosowania baterii do ponownego ładowania.

Batch no.1801 

MADE IN CHINA
Vyrobeno v Číně
Vyrobené v Číne
Gyártási hely: Kína.
Wyprodukowano w Chinach.

Dovozce: 
Alltoys, spol. s r.o.,Všechromy 75, 
Strančice, 251 63, Praha-východ, 
Česká republika

Distribútor/Importer/Dystrybutor: 
Alltoys spol. s r.o.,
Ciglianska cesta 13A, 971 01  
Prievidza, SR; www.alltoys.sk. 

Forgalmazó:
EP Line Kft.
1037 Budapest,
Bokor u. 15-21.,
www.epline.hu

Manufacturer /Výrobce/Výrobca / 
Gyártó / Producent:
ITM International Ltd
2/Fl., Hecny Tower,
9 Chatham Road South,
TST, Kowloon, Hong Kong

Item N o.: Číslo výrobku: BD2003

4 895167 983541

3xAA Batteries (included)
3XAA elem szükséges (a csomag tartalmazza)
Baterie 3XAA (zawarte w zestawie)

SBÍREJTE
BODY A ZÍSKEJTE LEGO® PRO DĚTI

Akce platí v prodejnách Albert od 7. 11. 2018 do 8. 1. 2019 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti na stránkách 
www.lego.albert.cz nebo u informací prodejen. LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. © 2018 The LEGO Group.

Z182367_AHOLD_Lokalni_akce_Jesenik_122_Inzerce LEGO_92x35.indd   1 23.11.18   10:39
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www.cero.cz

VÁNOCE PLNÉ POHODY, 
RODINNOU SPOKOJENOST, ZDRAVÍ

I PRACOVNÍ ÚSPĚCHY V ROCE 2019
   VŠEM SVÝM KLIENTŮM
          PŘEJE  

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

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

Kozel hledá skladníky,
a

elektronika
operátory

stáčecí linky

052_VPK_nabor kozel v okoli VP.indd   1 10.9.2018   10:46:27

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

Kozel hledá skladníky,
a

elektronika
operátory

stáčecí linky

052_VPK_nabor kozel v okoli VP.indd   1 10.9.2018   10:46:27

ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ
www.napivosrozumem.cz

MaléDaně s. r. o.
ING. IVANA MALÁ
daňový poradce, 

certifikovaný účetní

PŘEJEME VÁM, ABYSTE LETOŠNÍ 
ROK ZAKONČILI  S ČISTÝM ÚČTEM 

A S VELKÝM PLUSEM

 ÚČETNICTVÍ – DAŇOVÁ EVIDENCE
 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

 

HLEDÁME

Více informací najdete 
na www.jungheinrich.cz,
nebo kontaktujte pana Jozefa Kadlece 
na 725 800 321, nebo jozef.kadlec@jungheinrich.cz 

✓

Bavilo by Vás pracovat se špičkovou technikou ve firmě, která obhajuje poosmnácté 
první místo na trhu manipulační techniky v ČR? 

    Očekáváme

∞  Elektrotechnické (mechanik/elektronik)
    nebo strojírenské vzdělání, nebo automechanik

∞  Znalost práce na PC

∞  Absolvování vyhlášky č. 50/78 Sb., 
    paragraf 6 výhodou

∞  Velmi dobré komunikační schopnosti, flexibilita

∞  Řidičský průkaz skupiny B

∞  Chuť učit se novým věcem

SERVISNÍHO TECHNIKA
DO DÍLNY V MODLETICÍCH

    Nabízíme

∞  Moderně vybavenou dílnu

∞  Mladý kolektiv

∞  Zázemí mezinárodní firmy

∞  Placené přesčasy

∞  Pravidelná školení

∞  Pevnou pracovní dobu

∞  Sportovní firemní víkend
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KRBY 
Návrhy
Realizace
Revize  
Servis
Tel. 604 831 101
ladislavtichovsky@seznam.cz

210x100x5
2730

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
SOMMER

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
Tel.: 722 206 091

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

777 035 666

AKCE prosinec a leden

DÁLNIČNÍ
ZNÁMKA

VŠEM NAŠIM KLIENTŮM 
DĚKUJEME 

ZA PŘÍZEŇ A DŮVĚRU

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ VÁNOCE 
A DO NOVÉHO ROKU ŠTĚSTÍ, 

ZDRAVÍ, SPOKOJENOST 
A POHODU

Nabízíme:
bundy, vesty, mikiny
trička Adler (také dámská a dětská)
obuv VM – pracovní a volnočasová
holiny, pláštěnky vč. dětských
bílé pracovní oblečení a obuv
zajištění  remního loga
ši�  na zakázku

PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ ODĚVY A OBUV
Černokostelecká 1, Říčany
Po – Pá   8 – 16.45 h, So  8 – 11 h
Tel.: 737 531 251

Nabízíme:
 bundy, vesty, mikiny
 trička Adler (také dámská a dětská)
 obuv VM – pracovní a volnočasová
holiny, pláštěnky vč. dětských
bílé pracovní oblečení a obuv
 zajištění  remního loga
ši�  na zakázku

PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ ODĚVY A OBUVVY PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ ODĚVY A OBUV
Černokostelecká 1, Říčany
Po – Pá   8 – 16.45 h, So  8 – 11 h
Tel.: 737 531 251

(u restaurace Sport)

Hledáme 

SALES 
MANAGERA/-KU 

pro showroom matrací 
a postelí v Říčanech. 

Koordinace prodejní sítě, 
prodej koncovým 

zákazníkům. 
VÝHODNÉ PODMÍNKY 

Volejte 
603 415 689 

nebo 604 236 953

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.
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Společnost 3K značky přijme

STAVBYVEDOUCÍHO
Společnost 3K značky přijme  

DĚLNÍKA-ZNAČKAŘE 
pracoviště Říčany

Požadavky:  časová flexibilita, 
manuální zručnost, zodpovědnost, 
ŘP sk. B, výhodou C, T (rozšíření 
hradí zaměstnavatel), praxe 
v pozemních komunikacích 
a zednické zkušenosti vítány.
Výhody: nadstandardní mzdové 
podmínky, stravenky, zvláštní 
odměny, telefon.
Tel.: 739 087 248 
Email:  muller@3kznacky.cz

Požadavky: SŠ/VŠ stavební 
obor pozemní stavby, 2 roky 
praxe v oboru, dobré organizační 
a komunikační schopnosti, 
samostatnost, zodpovědnost, 
flexibilita. Orientace ve stavebním 
provozu, výkresové dokumentaci 
a postupech řízení kvality. ŘP sk. B, 
znalost MS Office.
Tel.: 737 010 000
Email: burianek@3kznacky.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.
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ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

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

www.calounik-vavra.cz

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

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, opravy

rekonstrukce 

poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.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

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

DOMOV PRO SENIORY 
V MUKAŘOVĚ HLEDÁ 

PEČOVATELKY 
(SMĚNNÝ PROVOZ, DENNÍ 

I NOČNÍ). KURZ NENÍ PODMÍNKOU, 
ZAUČÍME. MOŽNO HPP I BRIGÁDA. 

INFORMACE 
NA TELEFONU 737 282 812.

BETONÁRNA  
KOZOJEDY

VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem
s dosahem 30 m

Tel.: 602 260 059

 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

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ 
horolezeckou technikou

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

BRAVO BISTRO MUKAŘOV
provozovna rychlého občerstvení 

přijme

POKLADNÍ 
–

OBSLUHU GRILŮ
–  

ŘIDIČE – ROZVOZ JÍDEL 

Plný nebo částečný úvazek, vhodné i pro brigádníky. 
Pracovní doba a finanční ohodnocení dle dohody. 
Podmínkou spolehlivost, pečlivost, příjemné vystu-
pování a komunikační schopnosti.

Nástup možný ihned. 

Tel.: 739 486 560

Centrum pro seniory v Mlékovicích 
u Toušic přijme 

  zdravotní sestry, 
pečovatele,

fyzioterapeuty
Nabízíme nadstandardní platové podmínky, 

příjemné pracovní prostředí a možnost 
seberealizace.  Kontakt: Mgr. Milada Jaklová,

 Tel.: 778 413 969, milada.jaklova@clementas.cz 
Více na www.clementas.cz

Všem zákazníkům 
přejeme krásné 

Vánoce

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

Využijte	naše	vánoční	dárkové	poukazy	na	PHM.
PPL	Parcel	shop	/ TICKET ART
Ing.	Kateřina	Preislerová	Štolcová
Vedení	účetnictví	a	daňové	evidence	FO	a	PO.
Mzdy	a	personalistika,	majetkové	daně.

SPOLEČNOST	AGROSPECTRUM	ONDŘEJOV
PŘEJE	VŠEM	KRÁSNÉ	SVÁTKY	VÁNOČNÍ	
A	VŠE	NEJLEPŠÍ	DO	NOVÉHO	ROKU	2019

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

VŠEM KLIENTŮM DĚKUJI 
ZA DŮVĚRU A DO ROKU 

2019 
PŘEJI JEN VŠE NEJLEPŠÍ!

210x100x5
2730

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy přijme 

VŠEOBECNOU SESTRU / BRATRA
pro Domov pro seniory 

v Kostelci nad Č. l.
Možno i na částečný úvazek, nástup 

dohodou. Tel.: 734 809 127
e-mail:pece.stred@diakonie.cz 
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PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

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

PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ
ODBORNÉ PORADENSTVÍ A MONTÁŽ
OSOBNÍ NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA
VĚTŠINA PNEUMATIK SKLADEM
GARANCE 6 MĚSÍCŮ NA ZNAČKU PIRELLI  
       (ZDARMA NOVÁ PNEU V PŘÍP. POŠKOZENÍ)
USKLADNĚNÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK
DOPLŇKOVÝ PRODEJ A DALŠÍ SLUŽBY

AKCE
DOPRODEJ LETNÍCH PNEUMATIK 

(skladové ceny)
VÝHODNÉ CENY ZIMNÍCH

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

www.tomicpneu.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU A PŘÍZEŇ, 
PŘEJEME VÁM KLIDNÉ A POHODOVÉ 

SVÁTKY VÁNOČNÍ A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ 
V NOVÉM ROCE 2019!

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
KUTNOHORSKÁ 24 (u náměstí)

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
PRODEJ

RECYKLÁTŮ
(SMĚS SUŤ A BETON)

DOPRAVU ZAJISTÍME

KONTAKT:

777 322 134

VIBRAČNÍ SÍTOVÁ 
TŘÍDIČKA ZEMINY, 

PÍSKU, ŠTĚRKU

K PRONÁJMU
TEL.: 777 322 134




