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Oživlý betlém  
– příběh Ježíška

v Ondřejově 19. prosince

Výpravná publikace 
o historii Doubravčic 
a okolí je dalším 
počinem, obohacu-
jícím naši regionální 
literaturu. Více info 
na str. 5

Koncert Sester 
Havelkových se 

uskuteční 14. 12. 
v SKC Ondřejov. 

Vstupeneky na 
www.skcvondrejove.cz
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Máte zájem pracovat odpoledne od 16.00 do 00.30 hodin?
Bydlíte v dojezdové vzdálenosti od Stříbrné Skalice?
Chcete pracovat v moderním čistém prostředí a dostávat výplatu včas? 
Pojďte pracovat k nám jako operátor(ka) balení, pracovník(ce) expedice 
či kontrolor(ka) kvality. 
Vše, co k tomu musíte umět, vás rádi naučíme.

V případě zájmu pište na email prace.cz@vwr.com nebo volejte na tel: 734 111 091. Sdělíme vám 
mzdové podmínky i poskytované benefity.

Do dalších oddělení hledáme nové kolegy a kolegyně na tyto pozice (ranní směna):
 Junior/senior účetní
 Finanční specialista
 Skladník
 Referent zákaznického servisu (s AJ)
 Administrátor tisku
 Administrátor zákaznického servisu

Pokud se rozhodnete stát součástí našeho týmu, 
brzy na viděnou...

OTEVÍRÁME ODPOLEDNÍ SMĚNU

Přejeme vám i vašim blízkým 
příjemné prožití vánočních svátků

Milí čtenáři!
Máte před sebou poslední Zápraží roku 
2019. 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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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
Spolek rodičů a přátel školy 
v nové verzi
Škamna = dřevěná školní lavice  
s opěradlem a s šikmou psací des-
kou, opatřenou vpředu odkládacím 
žlábkem s vloženými kalamáři. 
To je původní význam slova; u nás  
v Ondřejově jsou však Škamna spo-
lek rodičů a přátel školy, který zde 
působí již jedenáctým rokem. Když 
jsem před necelým rokem nastu-
povala do funkce ředitelky ondře-
jovské základní školy, předsevzala 
jsem si prohloubit spolupráci mezi 
školou, obcí, rodiči a spolky. Trou-
fám si tvrdit, že se nám to daří.  
A obrovský podíl na tom má právě 
spolek Škamna. 

Kdo je ve spolku a co dělají?
 Škamna tvoří skupina těch, kteří se 
rozhodli, že podpoří školu, (nejen) 
svoje děti a zároveň pomůžou zajis-
tit kulturní a jiné akce pro všechny 
v obci. S neutuchajícím nadšením 
organizují nebo spoluorganizují 
školní plesy, vánoční a velikonoční 
trhy. V posledních dvou letech se 
ale pouští i do větších akcí, se vzta-
hem k důležitým historickým mez-
níkům naší země. 

Oslavy 100 let republiky
Jednou z mimořádných akcí byla 
loňská slavnost u příležitosti 100 
let od vzniku Československé re-
publiky. Spolek uspořádal  společ-
ně s ondřejovskou školou, škol-
kou a obcí Ondřejov akci, které 
se zúčastnilo veliké množství lidí. 
Plánování zabralo téměř půl roku, 
ale rozhodně to stálo za to! Během 
příprav se všichni účastníci pečlivě 
chystali na své role a na svá vystou-
pení. Žáci v rámci výuky navštívili  
i Fundus na Barrandově a odjížděli 
z této naší největší půjčovny vyba-
veni dobovými kostýmy a rekvizi-
tami. I díky tomu Ondřejov získal, 
i když jen nakrátko, dne 21. října 
2018 nádech typické prvorepubli-
kové atmosféry. 

Co znamená mít dnes ve škole „škamna“?
Školy toho mívají hodně, čím se rády pochlubí. Ať už třeba 
moderní budovou, skvělým vybavením, novými učebnami, 
nebo multifunkčním sportovním hřištěm. My v Ondřejově 
jsme pyšní na to, že máme „Škamna“. 

Výročí 17. listopadu
Nejaktuálnější a také velmi úspěš-
ná akce se konala v neděli 17. listo-
padu. Když jsme o plánu uspořádat 
tuto vzpomínkovou akci diskutova-
li v září ve sborovně poprvé, nikdo 
si nedovedl představit, jak toto spe-
cifické téma s žáky základní školy 
uchopit. Nakonec se ale ukázalo, 
že obavy byly zbytečné. Žáci pod 
vedením učitelů s nadšením vstře-
bávali informace o událostech této 
doby a práce, které následně vytvá-
řeli, o tomto zaujetí svědčí. Kromě 
portrétů a medailonků osobností, 
koláží, literárních textů a jiných 
rekvizit vznikl v hodinách pracov-
ních činností sedmé třídy i model 
legendárního automobilu Trabant 
– v životní velikosti! Ale byli to ro-
diče ze Škamen, kteří přišli s nápa-
dem uspořádat tuto vzpomínkovou 
akci, vše zorganizovali, koordino-
vali a svou přítomností podpořili 
její hladký průběh. Přichystali ob-
čerstvení a dětské dílničky, zajistili 
profesionální program a hlavně ce-
lou akci působivě zakončili – vytvo-
řením obrovského srdce z hořících 
svíček. 

Vánoční betlém
Jedna akce skončila, druhá se při-
pravuje… Tradiční Oživlý betlém, 
pořádá naše škola a spolek Škam-
na chystá pro tuto akci vynikají-
cí domácí občerstvení. Jste tedy  
srdečně zváni – přijďte s námi 
prožít příběh o narození Ježíška! 
Představení se uskuteční pod širým 
nebem, 19. 12. 2019 v 17:30 hod.  
v zahradě kostela sv. Šimona a Judy  
v Ondřejově.

PODĚKOVÁNÍ
všem členům spolku 
Škamna – za to, co již udělali 
i za to, co ještě plánují. 
Těším se na naši další 
spolupráci. 
Mgr. Eva Štosová, ředitelka ZŠ 

bratří Fričů Ondřejov

Doubravčická náves za kapličkou letos v září opět 
ožila. Obec zde pořádala Sousedské odpoledne 
se křtem nové knihy o historii Doubravčic a okolí. 
Jedinečné události se zúčastnilo množství místní 
obyvatel a bývalých usedlíků, dorazili také početní 
návštěvníci ze sousedních vsí a měst.

Doubravčice nad říčkou Šemberou, tak zní název publikace, za níž stojí 
Jan Psota s kolektivem a grafička Markéta Holá Mišková.  Na fakta i ob-
razový materiál bohaté dílo čítá na 450 stran, nabízí příběhy o místních 
stavbách, přírodních krásách, lidských osudech, mapuje historii Dou- 
bravčic, ale také sousedních Štíhlic a Masojed, v kontextu Černokostelec-
ka. Kmotry knihy, kteří přijali pozvání, se stali Otomar Dvořák (záhadolog  
a spisovatel), Roman Šulc (spolutvůrce pořadů Objektiv a Toulavá kame-
ra) a Petr Vanča (organizátor kulturních akcí). Zájem o novou publikaci, 
s množstvím dobových fotografií, byl značný, i nadále je však možné ji za-
koupit na OÚ Doubravčice.
Sousedská odpoledne jsou aktivitami pro veřejnost, kterou se snaží obec 
přispívat k oživení místního života a tradic, především ve snaze propojit 
obyvatele, nabídnout jim možnost vzájemné komunikace, poznání, a záro-
veň je inspirovat k dalším akcím. Hlavní téma (výročí republiky, křest kni-
hy apod.) pak doplňují např. tvořivé dílny, divadelní a hudební vystoupení, 
či kulinářské a rukodělné výtvory místních. 
Oživování kulturního, společenského, sportovního  a spolkového života 
jsou opravdu znát. Namátkou: nedávno zde vzniklo novodobé Sdružení 
dobrovolných hasičů, které se ujalo organizace masopustních průvodů  
a sletu čarodějnic, probíhá výstavba velkého obecního multifunkčního 
hřiště v sousedství mateřské školy, pro děti se pořádají programy při pří-
ležitosti Dne dětí, příměstské tábory, lampionové průvody, mikulášské 
veselice, vánoční zpívání při Betlémském světle (Dokolečka z.s., Dětské 
centrum Ledňáček), zdejší fotbalisty doplňuje také úspěšná fotbalová 
mladší přípravka (TJ Sokol). Tradicí je už Novoroční ples a oblíbené vánoční  
a velikonoční sousedské jarmarky, do jejichž programů se zapojuje také 
MŠ Doubravka.
Více info na www.doubravcice.cz a na Facebooku

Je dobré znát místo, 
kde žijeme

Zápraží se podílelo na vzniku knihy Obrázky ze staré Zbraslavi Filipa 

Touška, kterou vydal spolek Fandíme vodám. Fandíme Zbraslavi, z.s. 

Knihu si můžete koupit například v Infocentru v Mnichovicích, v SKC On-

dřejov  nebo objednat na emailu: obrazkyzestarezbraslavi@seznam.cz
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DÁRKOVÉ
POUKAZY

PRO CELOU RODINU

aquapalace.cz

V týdnu od 11. listopadu vyvrcholil v Základní škole 
Magic Hill celoškolní projekt SAMETOVÁ 30

 

              
              
              
              
              
              
              
              
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ 
K 30. VÝROČÍ  

SAMETOVÉ REVOLUCE 
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Nejen dnes, kdy slavíme 
výročí sametové revoluce, 
a kdy si bohužel nemalá 
část veřejnosti myslí, že 
za socialismu bylo lépe, 

považujeme za nezbytné připomínat 
dětem události listopadu 89, vést 
s nimi diskuze o hodnotách svobody 
a demokracie a budovat u mladé generace 
aktivní postoje k jejich obraně. 

Celý týden jsme ve třídách debatovali o průběhu 
sametové revoluce, jak se žilo a vyrůstalo v do-
bách socialismu, co vše lidé nemohli a nesmě-
li. Přemýšleli jsme také, jak dětem co nejlépe 
zprostředkovat minulost. Vsadili jsme na osobní 
zkušenost. V posledních dnech projektu si žáci, 
kromě znalostí o událostech sametové revoluce, 
odnesli i zážitek ze dne v “socialistické škole”. 
„Takhle bych se teda učit nechtěl,“ řekl žák páté 
třídy. „Já bych se třeba vůbec v té době nedostala 
na střední školu,“ okomentovala žákyně deváté 
třídy socialistickou hodinu. Nejen žáky, ale i uči-
tele přiměl tento “den v minulosti“ k zamyšlení, 
co vše pro nás znamená svoboda. Pro navození 
dobové atmosféry vznikla v prostorách školy 
také výstava věcí denní potřeby z dob normali-
zace.  
Konec týdne se již nesl v revolučním a demo-
kratickém duchu. Socialistická výzdoba byla 
nahrazena plakáty vyzývajícími ke svobodným 
volbám, dokončovali jsme mimořádné vydání 
školního časopisu a celý týden byl zakončen 
“sametovým happeningem”, který zorganizo-
vali žáci 9. třídy, a jehož smyslem bylo připome-

nout si tehdejší atmosféru. Všichni žáci i učitelé 
školy se sešli pod balkonem na školní zahradě  
a společně zazpívali píseň Modlitba pro Martu  
a zazvonili klíči. „Přesto, že nikdo z těch dětí, ani 
spousta učitelů tehdejší atmosféru nezažili, v pá-
tek jako by se čas vrátil, nálada mezi dětmi byla 
autentická, všichni ji prožívali. Měla jsem slzy  
v očích.” Zhodnotila happening  jedna z učitelek.
Bylo krásné vidět, že nejen ve škole, ale i v mno-
ha rodinách se toto výročí skutečně prožívalo  
a ke školnímu sametovému týdnu se přidal ještě 
rodinný sametový víkend. Věříme, že, až se ně-
kdo našich žáků na ulici zeptá, co byla sametová 
revoluce, budou to vědět. 
Anežka Králová, 

Katka Hybešová, ZŠ Magic Hill

Podle slov profesionální instruktorky 
fitness a výživové poradkyně Katky 
Kudrmanové, která vede kruhové 
tréninky v SKC v Ondřejově, jsou 
„KRUHÁČE“ zábavné, rychle utečou 
a přinášejí výsledky. Jsou vhodné už 
pro teenagery a dají zabrat i chlapům. 
Zároveň se nemusí bát ani ten, který 
ještě nikdy necvičil a má pocit, že je ve 
věku, kdy už je zbytečné začínat. 

Pro ty má Katka speciální zprávu: "Nikdy není 
pozdě začít, stačí udělat první krok a přijít." 
Pokud čekáte na Nový rok a budete si dávat 
předsevzetí do roku 2020, tak se na vás v lednu 
budeme těšit. Ale začít můžete už teď, nebudete 
tak muset shazovat nabrané kilogramy. Na stře-
deční trénink (19 – 20 hod.) můžete dorazit bez 

objednání kdykoliv, na sobotní (9 – 10 hod.) je 
třeba udělat rezervaci na tel.: 720 705 086 nebo 
na email: sealova@seznam.cz. 

Středeční trénink - INTERVALOVĚ POSI-
LOVACÍ TRÉNINK:
Kombinujeme kardio o vysoké intenzitě (ideál-
ní pro hubnutí a zlepšování kondice) s posilo-
váním. Posilujeme nejčastěji s vahou vlastního 
těla, občas se použijí činky, balanční pomůcky. 
Střídáme bloky, kdy se zvedne tepová frekvence 
až do nebe, s časovými úseky, kdy naopak zpo-
malíme, zklidníme dech, provádíme výdrže v po-
zicích, nebo se zaměřujeme na cviky na posílení 
středu těla. V závěru samozřejmě intenzivní pro-
tažení. Je to optimální trénink pro redukci váhy, 
zároveň ale posilujeme a zlepšujeme funkci sva-
lů. Trénink je báječným doplněním i pro aktivní 

„Kruháč“ je ideální před Vánocemi, i po nich. 
SKC Ondřejov se na vás těší v roce 2020

sportovce, protože jim pomůže v rámci jejich 
vlastního sportu.

Sobotní trénink - KRUHÁČ:
Spíše posilovací trénink. Většinou bývá 8 až 10 
stanovišť. Na každém klient stráví kolem jed-
né minuty, pak je krátká pauza a přechází se  
k novému cviku. Cvičíme s činkami, ketllebelly, 
posilovacími gumami, balančními pomůckami. 
Krátké kardio zařazuji hlavně na začátku, čistě 
na zahřátí svalů, na konec hodiny často dává-
me intenzivní cviky na břicho a balanční cviky.  
V úplném závěru strečink celého těla. Vzhledem 
k individuálnímu přizpůsobení zátěže i frekven-
ce lze cvičení doporučit všem. 

Krásné Vánoce a dobře jezte a hýbejte se :-) 

Katka Kudrmanová a Bohumila Řešátková

Za Sportovně kulturní centrum v Ondřejově děkuje Hynek Kašpar a Bohumila Řešátková všem, kteří se na 
jeho činnosti podílejí a těší se na vás i v novém roce se širokou nabídkou kurzů, služeb i akcí. 

KAVÁRNA * HERNA PRO DĚTI * ORDINACE FYZIOTERAPIE * PORADNA CELOSTNÍ MEDICÍNY 
* VÝŽIVOVÁ PORADNA * PORADNA PSYCHOTERAPIE KONCERTY VÝZNAMNÝCH HUDEBNÍCH 
SKUPIN A RŮZNÝCH ŽÁNRŮ   DIVADLA S HERCI MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH * TANEČNÍ 

PŘEDSTAVENÍ * SPORTOVNÍ VÍKENDY NEJEN S LEKTORY SKC  BOULDERINGOVÁ STĚNA * PRONÁJMY 
PROSTOR SKC * PRAVIDELNÉ KURZY PRO PŘEDŠKOLÁKY, ŠKOLÁKY, DOSPĚLÉ * AEROBIC S BODY 

FORM  ANGLIČTINA DLE HELEN DORON * BALANČNÍ CVIČENÍ A SM-SYSTÉM * BALET  BASKETBAL 
* BOX A KONDIČNÍ BOX * DANCE AEROBIC * FLÉTNA *  FLORBAL HATHA JÓGA * HIP HOP A STREET 

DANCE * JÓGA MIX  KARATE * KERAMIKA  KRUHOVÝ TRÉNINK * KYTARA * CVIČENÍ PŘEŠKOLÁKŮ 
S MOMMYTIME PARKOUR & FREERUN * PILATES * POWER JÓGA * ROKENROLOVÉ FORMACE 

SEBEOBRANA * ROPE SKIPPING * TAEKWON-DO * ZDRAVÁ ZÁDA * POHYBEM KE ZDRAVÍ 
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Počet studentů každoročně 
stoupá, v letošním školním roce 
je zapsáno více než 150 studentů 
všech věkových kategorií.

Mortimer v Říčanech
V Říčanech se děti i dospělí mohou 
s Mortimerem setkávat od roku 
2011. Za tu dobu počet studentů 
z Říčan a okolí vystoupal na sou-
časných více než 150. “V dnešní  
době učíme v Říčanech všechny 
typy kurzů, které Mortimer nabízí. 
Začínáme s kurzy pro děti od dvou 
let. Pro nejmenší, tedy děti škol-
kového věku, pořádáme také tzv. 
minischool - hravý celodopolední 
program v anglickém jazyce. Na 
základě velkého zájmu z minulého 
roku jsme v tomto školním roce 
otevřeli minischool ve středu, ve 

Deset let Mortimera v České republice
Mortimer English Club, který pomocí vlastní metody učí 
anglicky hlavně děti, ale i teenagery a dospělé, letos slaví 
10 let svého působení v Česku. Za tu dobu prošlo učebnami 
v několika desítkách klubů po celé zemi zhruba 7000 
studentů, převážně dětí.

čtvrtek a v pátek. Výhodou tohoto 
program je, že žáčky můžeme při-
jímat v průběhu celého roku,” říká 
Kateřina Dřízhalová, majitelka 
Mortimer English Club Říčany. 

Ke skladbě kurzů dodává: ”Na 
školkové kurzy navazují kurzy pro 
školní děti. Ty mohou být pojaty 
jako kurzy pokračovací pro děti, 
které k nám nastoupily už ve škol-
ce, nebo jako kurzy začátečnické 
pro děti, které se s angličtinou tepr-
ve seznamují. Velký důraz klademe 
na to, aby se děti učily  nenásilně  
a hravě v malých skupinkách, a aby 
byly skupinky sestaveny z dětí se 
stejnou úrovní jazyka. Ačkoli jsou 
naše kurzy velmi hravé a uvolněné, 
jsou naši studenti pravidelně velmi 
úspěšní v mezinárodních cambrid-
geských zkouškách na všech úrov-
ních.”

“Další skupinu našich studen-
tů tvoří teenageři. I pro ty máme 
vhodné a zábavné kurzy a je pro 
mne velkým potěšením vidět, že 
i v této věkové kategorii se najde 
mnoho takových, kteří se chtějí ve 
svém volném čase vzdělávat a zlep-
šovat.”

Češi chtějí dětem především 
ulehčit studium v zahraničí
U příležitosti 10 let v České repub-
lice uskutečnil Mortimer English 

Pokud se chcete dozvědět více o kurzech a dalších 
doplňkových akcích, nebo se rovnou do některého 

z kurzů zapsat, podívejte se na webové stránky 
www.anglictina-ricany.cz nebo na facebookový profil 

www.facebook.com/anglictinaricany. 
Nebo si napište o více informací na 

ricany@mortimer-anglictina.cz, 
případně volejte na 602 663 910.
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Club průzkum mezi rodiči stu-
dentů. Z něj vyplynulo, že nejvíce 
rodičů – více než 53 % – umož-
ňuje svým dětem navštěvovat ho-
diny angličtiny především proto, 
aby jim ulehčili budoucí studium  
v zahraničí. Menší část pak věří, že 
dětem studium angličtiny v raném 
věku umožní dosáhnout vyššího 
vzdělání. 
Drtivá většina dotázaných – přes 
85 procent – pak nebere výuku an-
gličtiny jako koníčka, ale jako další 
vzdělávání pro své děti. „Je skvělé, 
že si rodiče našich studentů uvědo-

mují, že studium angličtiny již od 
mala je pro děti skvělou příležitostí 
pro další život,“ dodává Iva Joná-
šová. 
“Osobně si myslím, že učení se 
cizímu jazyku umožňuje studen-
tům setkávat se s novými lidmi 
a kulturami, poznávat nová 
místa a třeba i nové způsoby 
myšlení,” přidává Kateřina 
Dřízhalová. 
“Jsem moc ráda, že máme 
v Říčanech tým úžasných lekto-
rů, kteří studentům pomáhají 
všechno toto nové objevovat.”

„Úroveň školství v regionu má 
nejvyšší sílu a dopad na každého žáka. 
Do vzdělávání patří spolupráce a ne 
konkurence!” To říkají odborníci na 
školství, ale jak to udělat? Vznikají 
různé strategie, dokumenty, projekty. 
Mimo jiné také MAP - Místní akční 
plány rozvoje vzdělávání. 
„Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v ma-
teřských a základních školách tím, že bude pod-
pořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních 
aktérů ve vzdělávání,“ je napsáno v oficiálních 
dokumentech. „Ale zároveň všichni víme, že 
nařídit něco shora úplně nefunguje. Ať už je to 
na úrovni spolupráce školy s rodiči, učitelů mezi 
sebou, ředitelů či zřizovatelů z různých škol  
a obcí,“ říká Marcela Erbeková, ředitelka ZŠ  
T. G. Masaryka Mnichovice. A přidává další in-
formace: 
„V našem kraji za Prahou se často setkávají uči-
telé a rodiče nejen v jedné třídě a škole, ale třeba 
i kolegové ze sousední školy, z jiné obce či města. 
Představitelé formálního i neformálního vzdě-
lávání, zřizovatelé státních i soukromých škol.  
A není to všude a vždy samozřejmostí! Uvě-
domujeme si, že se spoustou problémů (např. 
nedostatek škol, chybějící učitelé, požadavky 

„ZÁPRAŽÍ“není jen noclehárnou Prahy!
rodičů na školy a škol na rodiče), které se na řadě 
míst v ČR teprve pomalu objevují, my v prstenci 
kolem Prahy už dlouhodobě reálně žijeme a mu-
síme a někdy je i umíme řešit.  
Při jednom neformálním ředitelském setkání 
nás napadlo uspořádat regionální konferenci 
zejména pro učitele a ředitele, ale i pro zřizova-
tele, rodiče i veřejnost. V našich školách a obcích 
máme totiž spoustu lidí, kteří mají co předat 
dál, a zároveň se o své znalosti a zkušenosti rádi 
podělí s ostatními. To je opravdu cenné! Na pří-
pravě a realizaci konference participuje (a bude 
ještě participovat) opravdu velké množství lidí. 
MAP si vzalo na svá bedra vše zkoordinovat  
a formálně zaštítit. My ostatní pomáháme, jak 
můžeme a jak zvládáme nad rámec našich běž-
ných povinností. Bude to zkrátka taková „konfe-
rence po sousedsku“.

O tom, jak moc se povede nejen konference, 
ale zejména pak implementovat získané 
zkušenosti do praxe, rozhodneme my všich-
ni, kteří se ve čtvrtek 20. února 2020 sejdeme 
SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL 
A DĚTÍ NA ŘÍČANSKU.
Více informací naleznete
 na www.map-ricany.cz



10 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 11

Konečně nadešel okamžik, na 
který jsme dlouho čekali. Ve středu 
23. října 2019 se konalo v novém 
koncertním sále v Říčanech slavnostní 
vystoupení, na kterém ZUŠ v Říčanech 
představila veřejnosti koncertní křídlo 
STEINWAY&SONS.

Zcela zaplněný koncertní sál si, předtím než kla-
vír rozezněly dětské prstíky či prsty profesionál-
ních pianistů, vyslechl krásnou řeč pana faráře 
Konstantina. Ten také v jejím závěru našemu no-
vému klavíru požehnal. Byl to mimořádně silný 
a působivý okamžik. 

A pak už ke slovu, resp. k hudebním výkonům, 
přešli postupně jednotlivý účinkující. Koncert 
zahájily naše nejmladší pianistky – Lea Stoc-
ková, Rozárie Poláková a Anna Thümmelová. 
Velice mě potěšilo, že naše pozvání přijali i vy-
nikající klavíristé – Marek Kozák, Jan Simon  
a Michal Rezek. Za pedagogický sbor naší ško-
ly pak vystoupily klavíristka Markéta Sinkulová  
a houslistka Markéta Dominikusová. V klavír-

Koncertní křídlo STEINWAY&SONS rozeznělo sál 
ním triu se představily, se skvělým hudebním 
výkonem, houslistka Kateřina Končická, kla-
víristka Magdaléna Polívková a violoncellistka 
Kateřina Podlucká. Ta na tomto hudebním vy-
stoupení vynikla také jako pianistka.

Koncert v Říčanech byl mimořádným zážitkem 
a kvality našeho nového hudebního nástroje od 
hamburské firmy Steinway nás nezklamaly, na-
opak předčily naše očekávání. Potvrdila se jeho 
široká škála zvukových možností, kvalita ruční-
ho zpracování – křídlo dostálo své dobré pověs-
ti, pro tuto značku typické. Chtěla bych proto 
poděkovat městu Říčany za finanční podporu; 
díky tomu tento mimořádný nástroj vlastníme  
a můžeme všem dopřát hudební prožitek při 
jeho poslechu! Byl to úžasný dárek k  65. výročí 
založení školy!
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Lesní Lázně Zvánovice jsme Vám 
již představovali. Vedle poctivé 
gastronomie Lesní Lázně nabízí 
i bohatou nabídku služeb, která potěší 
všechny milovníky relaxace a přírody.

Mezi stále oblíbenější patří relaxační víkendy, 
které v sobě snoubí aktivní odpočinek v kombi-
naci s voňavými procedurami (od uklidňujících 
koupelí až po ájurvédské rituály).  Ještě dlouho 
po odjezdu se tak cítíte plně odpočatí se spous-
tou energie. 

Chod celého resortu a spokojenost hostů zabez-
pečuje početný tým lidí. Dnes bychom Vám rádi 
představili dvě kolegyně, které jsou klíčovými 
postavami v kontaktu s hosty a přípravou nabíd-
ky.
Ing. Veronika Ješátková má na starost nejen 
kompletní rezervační oddělení.  „Pocházím  
z  Velkých Losin v podhůří Jeseníků. Studova-
la jsem v Ostravě, ale život mě nakonec zavál  
k jevanskému rybníku, do krásného prostředí 

Buďte hvězdou letošních vánoc 
a darujte zážitek v Lesních Lázních

Voděradských bučin. Práce v Lesních Lázních 
mě velmi baví a naplňuje.“
Veroniku potkáte spíše v blízkosti recepce. Na-
opak s Janou Zámyslickou, vedoucí terapeut-
kou Lesních Lázní, se potkáváme doslova „za 
pochodu“ v našem SPA, které je zároveň jejím 
provoněným královstvím. „Stále je co na práci, 
je krásná a náročná zároveň. Práci terapeutky se 
věnuji už třináct let. Časem jsem si uvědomila, že 
je to vlastně mé životní poslání. Mám to štěstí, že 
tato práce je i mým hobby.“

K pohodové atmosféře v Lesních Lázních přispí-
vají právě i jednotliví členové týmu. A tak by to 
mělo být.

Pokud na sobě cítíte, že byste potřebovali pár 
dní odpočinku či pohodový zážitek chcete 
darovat svým nejbližším, využijte právě 
probíhající akce na dárkové poukazy: čtyři 
nejoblíbenější pobyty můžete nyní zakoupit 
s 10% slevou. Jedinou podmínkou je vyčerpá-
ní pobytu do 28. 2. 2020.

A rozhodně nepřehlédněte Čertovský pobyt, 
který je určen pro dospělé a pro termín 6. - 8. 
prosince 2019 zbývá posledních pár volných 
pokojů. Email: rezervace@legner.cz

Tel.: 323 649 679
e-mail: zvanovice@legner.cz 

rezervace@legner.cz
www.lesnilazne.cz  

https://www.facebook.com/
lesnilazne/ 

NÁŠ TIP  
- zimní pobytové balíčky 

(romantický, wellness, s jógou)
- speciální Čertovský pobyt s 
wellness a pikantním menu 

(víkend 6.–8.12. 2019)

O klienty 
Lesních Lázní 

Zvánovice se stará 
sehraný tým – 

představujeme vám 
Janu a Veroniku

Vítejte v Mirošovicích – mosty, mosty, mosty...
V titulku jsme parafrázovali známou scénku z filmu 
Rozpuštěný a vypuštěný – kachny, kachny, kachny. Při 
prohlídce Mirošovic se starostou MUDr. Tomášem Zvěřinou 
jsme se tomuto přirovnání nemohli ubránit. Mirošovice 
mají za sebou opravdu náročný stavební rok. Neřešily se 
jen mosty, ale i dálnice, krajské silnice, místní komunikace, 
chodníky, zničené lesní cesty... 

Stojíme na novém mostě  přes 
českobudějovickou silnici č. I/3 
na Senohraby. Připomeňte nám, 
od kdy se začalo o této stavbě 
uvažovat.
V roce 2016 se vlastník mostu Stře-
dočeský kraj rozhodl znenadání 
most zavřít a chtěl ho také  hned 
zbourat. Rychlé živelné demoli-
ci jsme tenkrát naštěstí zabráni-
li, protože se za mostem nachází 
obecní hřbitov a zbudování nového 
mostu nebylo vůbec připraveno! 
Čekali jsme tři a půl roku a až nyní 
v září bylo dílo konečně dokončeno. 

A most přes dálnici D1?
Správně jde o nadjezd a v rámci 
modernizace dálnice ho ŘSD od-
stranilo letos v  březnu. Ke zpro-
voznění  došlo začátkem listopadu, 
což bylo jakž takž dle plánu. Ale 
mile nás to překvapilo, protože to 
dlouho na zdárný konec nevypada-
lo. Most mohl být otevřen dokonce 
ještě o trochu dříve, ale čekalo se na 
razítka a úředníky. Klasika... Ani 
chvilku však nezaváhala policie, 
která trapně hlídala dodržování 
přechodné rychlosti 30 km/h...  

Bylo to pro Mirošovice náročné 
období? 
Od března do září se obec stala jed-
nosměrnou. Podávané informace 
byly kusé, dopravní značení ne-
dostatečná, koordinace krajských  
a státních stavebníků neexistovala. 
A v této vzniklé pasti se vše hroma-
dilo a my se jen modlili, aby nena-
stala žádná větší nehoda, která by 
jediný příjezd do obce zašpuntova-
la, nebo třeba požár v obci. 

A do třetice další dálniční nad-
jezd a z něj vedoucí cyklostezka 
kolem Božkovského jezírka?
V tomto případě už přes 15 let vy-
zýváme ŘSD k totální opravě. Od 
tohoto mostu vede  cyklotrasa do 

Mnichovic a paradoxně nyní, když 
se nám podařilo uspět v dotační žá-
dosti o její rekonstrukci, se rozhou-
palo i ŘSD a chtějí zde začít praco-
vat také příští rok, což ale souběžně 
není možné. Takže se můžeme těšit 
na logistický rébus. 

Provoz v Mirošovicích velmi 
ovlivnila i oprava silnice č. II/508 
do Mnichovic. Jak jste spokojen s 
hotovým dílem?
Šlo o další náročnou stavební akci, 
se kterou jsme se museli vypořá-
dat. Zde ale proběhlo vše v termínu  
a zdá se i kvalitně.  Pěknou plynu-
lou jízdou po nových površích se 
tak nyní lze dostat z Mnichovic přes 
nás až na dálnici. 
Velkou radost máme i z nových 
chodníků, které se podařily vybu-
dovat v rámci závěrečné dotační 
etapy výstavby bezpečnostních prv-
ků (SFDI). Přibylo 350 m chodníků 
včetně veřejného osvětlení.  

Zmiňoval jste, že vám starosti 
dělají i lesní cesty.
Jako celá republika, i my bojujeme 
s kůrovcem a přišli jsme o více než 
pět hektarů obecního lesa. V souč-
tu s čísly od soukromých vlastníků 
lesů to bude téměř dvojnásobek. 
Harvestory a těžká technika však 
úplně zničily nezpevněné lesní ces-
ty a je otázka, jak je budeme obno-
vovat. Nyní probíhá rozsáhlé zales-
ňování a pak uvidíme.

A co vás čeká příští rok, už 
plánujete rozpočet?  
Rok 2020 bude hodně zajímavý, 
náročný, ale věřím, že úspěšný. 
Máme připravené tři velké investič-
ní akce za téměř 90 mil. Kč. Kromě 
už zmíněné dva kilometry dlouhé 
cyklostezky do Mnichovic se poda-
řilo ze stejných ITI projektů získat 
prostředky na výstavbu záchytné-
ho parkoviště P+R u nádraží pro 

70 aut a 20 kol, ale hlavně bychom 
chtěli z dotace ministerstva země-
dělství zahájit intenzifikaci ČOV 
pro 2000 EO a následně na to do-
končit snad již poslední rozšiřování 
vodovodní a kanalizační sítě. Roz-
počet 2020 tak bude schodkový, 
ale máme našetřenu dostatečnou 
rezervu. 

A jak se Mirošovice chystají na 
letošní Vánoce? 
Dva dárky čekáme každým dnem. 
Jednak nám SFŽP přispěje (40 %) 
na nákup nákladního užitkového 
elektromobilu a dodavatel potvrdil 
jeho dodání do konce listopadu. 
A pak bychom měli z Poslanecké 
sněmovny PČR obdržet informa-
ci o schválení návrhu obecního 
znaku. Ten tvoří na žlutém pozadí 
čtyři symboly: zavinutá střela - od-

kaz pánů z Dubé, listnatý strom 
připomínající obecní historické ra-
zítko, zvonek jako místní zvonička 
a modrobílé sbíhající se paprsky 
symbolizující křižovatku tří komu-
nikací a soutok dvou potoků. 
A na výročí 17. listopadu jsme vy-
sázeli podél nových chodníků deset 
javorů kulovitých. Tuto krátkou 
alej jsme si nazvali Alejí svobody 
– takový protest paradoxu doby, 
kdy nám vládnou ti, kteří necinkali  
klíči...

Most na Senohraby

Most přes D1

Přeji všem úspěšný a klidný 
příští rok

Tomáš Zvěřina, starosta 
Mirošovic

Alej svobody
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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.

Podpořený projekt 
z výzvy MAS

Zprávy z MASky  

 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.

V průběhu posledních dvou let jsme vás pravidelně 
informovali o našich aktivitách v rámci spolupráce se 
sociálními službami, plánování jejich rozvoje a o zjišťování 
potřeb obyvatel v našem regionu. Do projektu se zapojilo 
bezmála 100 osob, které nám pomohly zjistit informace 
z „terénu“ – s čím lidé bojují, co je trápí, jak by se dala 
situace vylepšit, na čem bychom mohli dále pracovat, co 
by si zasloužilo naši pozornost a spoustu dalších podnětů. 
Spolupracovali jsme nejen s odborníky v sociálních 
službách, ale také s klienty služeb, s širokou veřejností, 
s obcemi. Naším nejvyšším cílem bylo přispět ke zlepšení 
kvality života u nás – v regionu MAS Říčanska. Ne nadarmo 
se totiž říká, že úroveň společnosti se pozná podle toho, 
zda a jak se dokáže postarat o své potřebné. V tomto slova 
smyslu se výstupy projektu dotýkají všech – i vás.

Každý se můžeme dostat v životě do takové situace, která vyžaduje pomoc 
zvenčí – stáří, zdravotní problémy, finanční problémy, problémy v rodině. 
V mnohých případech se může jednat právě o sociální služby, které vám  
v tuto chvíli pomohou. Naším cílem a přáním je, aby pro vás v danou chvíli 
byla potřebná pomoc dostupná a ideálně ušitá na míru dle vaší aktuální 
situace.
V průběhu našich aktivit jsme se vám snažili „polidštit“ a zpřístupnit po-
jem „komunitní plánování“ nebo „sociální služby“. Navštěvovali jsme 
akce pro veřejnost, abychom vás o našich aktivitách informovali a dali pří-
ležitost všem těm, kteří by rádi svůj názor vyjádřili. Hovořili jsme na zastu-
pitelstvech některých obcí, spolupracovali jsme s okolními městy a čerpali 
jsme od nich zkušenosti a příklady dobré praxe v rámci plánování rozvoje 
sociálních služeb. 

MAS Říčansko 
a sociální služby

Díky projektu nevznikly jen oficiální dokumenty, ale nová 
partnerství a troufám si říci, že i přátelství, založená nejen 
na profesní úrovni. Pokud chcete nahlédnout do oficiálních 
dokumentů projektu, můžete na www.socialni.ricansko.eu/
dokumenty nebo na webu realizátora MAS Říčansko www.mas.
ricansko.eu. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň, čas
 a energii, kterou do spolupráce s námi vložili. Vážíme si toho.
Veronika Vítkovská a Jana Krutská

Aktivity byly realizovány v rámci projektu Plán rozvoje sociálních služeb na 
území MAS Říčanska, registrační č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006591 
za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost.

Připravili jsme pro vás Katalog poskytovatelů sociálních služeb 
tak, abyste i vy mohli jednoduše zjistit, kdo vám může pomoci. 
Navštivte přehledné stránky www.socialni.ricansko.eu.

Komunitní centrum Říčany získalo díky zásadní podpoře 
z výzvy MAS Říčansko dotaci v rámci IROP – Sociální služby 
2017 na nákup vozidel pro terénní službu, kterou KCŘ 
poskytuje v říčanském regionu.  
Výše dotace činila 687 000 Kč.
Díky této částce se v roce 2019 uskutečnil nákup celkem tří vozidel značky 
Dacia. Byla zakoupena dvě Sandera a jeden větší vůz Dokker.Nákup vo-
zidel byl uskutečněn za účelem poskytování sociálních služeb, především 
služby Osobní asistence. Tato služba je určena klientům, se zdravotním, či 
jiným omezením a seniorům. Služba je poskytována v domácím prostře-
dí klientů, pracovníci Komunitního centra Říčany dojíždí ke klientům do 
míst jejich pobytu. Umožňují mobilitu klientů v rámci hůře dostupných 
oblastí říčanského regionu a mobilitu klientů omezených věkem, nebo 
zdravotním postižením.
Sociální služba vždy reaguje na konkrétní potřeby klienta a jejím účelem 
je dosažení maximální podpory seniorů a osob se zdravotním postižením. 
Cílem poskytované služby je umožnit, dle daných okolností, další tělesný  
a duševní rozvoj osobnosti ohrožených cílových skupin. Veškerá činnost je 
spojená s dopravou ke klientům a jejich přepravou k lékařům, na nákupy 
atd. Za celý rok tak podniknou zaměstnanci přes 2 000 jízd a najezdí cca 
100 000 km. Během roku je klientům poskytnuto přes 4 000 hodin přímé 
péče.O klienty se stará celkem pět pracovníků vyškolených v oblasti posky-
tované péče, včetně dalších navazujících školení a kurzů za účelem reakce 
na aktuální stav. Díky novým vozům se zlepšila kvalita poskytované péče, 
bezpečnost a pohodlí klientů. 
  

 Příjem projektů do 9. výzvy IROP-Sociální podnikání běží do  
31. 12. 2019. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je  
400 tis. Kč. Maximální hranice je ve výši alokované částky 903 739,48 
Kč. Projekt musí vytvořit pracovní místo z cílových skupin dle Specific-
kých pravidel IROP. 

 10. výzva MAS z IROP zaměřená na územní plánování obcí je stále v pro-
cesu schvalování. Alokace na celou výzvu je 9 mil. Kč, maximální výše CZV 
na jeden projekt bude 500 000 Kč, minimální výše nebude ze strany MAS 
stanovena. Příjem projektů bude zveřejněn ihned po schválení této výzvy 
ze strany ministerstva a ukončení příjmu předpokládáme do konce dub-
na 2020. Seminář pro obce na podávání projektů na územní plány, změny 
územních plánů, územní studie a regulační plány se konal začátkem lis-
topadu za přítomnosti zástupců MMR a byl velice přínosný pro všechny 
zúčastněné. 

 Stále apelujeme na článek 20 z Programu rozvoje venkova, který 
MAS nově zahrnuje do své strategie. Fiche 7- Malé projekty na pod-
poru rozvoje a kvality života na Říčansku - podpora bude zaměřena na 
zázemí pro mateřské a základní školy, veřejné prostranství v obcích, 
kulturní a spolkovou činnost. Projekty škol a školek musí být zahrnuté 
ve strategickém dokumentu místních akčních plánů (MAP). Povinnou 
přílohou pro každý předkládaný projekt bude prohlášení o realizaci 
projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce a schválení pří-
slušným zastupitelstvem. Spoluúčast je 20 %. Podrobnosti budou včas 
zveřejněny na stránkách MAS a v místních periodikách. Příjem pro-
jektů bude začátkem příštího roku. Ve hře je 6 mil. Kč, předpokládáme 
max výši na projekt 400 tis. Kč CZV.

 Z Programu rozvoje venkova zároveň začátkem roku vyhlásíme také pří-
jem projektů v rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků, kde 
uvolníme do regionu 1,6 mil. Kč na projekty pro místní zemědělce. Zavo-
lejte, napište, ozvěte se včas.

 Slavnostní předání certifikátů držitelům značky Zápraží originální pro-
dukt® proběhlo na podzimním festivalu vína v Říčanech. V souvislosti  
s regionálním značením se uskutečnilo v půlce listopadu setkání zástup-
ců Asociace regionálních značek České republice v kongresovém centru 
Oáza. Cílem setkání bylo určení dalších směrů, podnětů a náplně, kam by 
značky v ČR měli prostřednictvím regionů směřovat. Držíme si palce.

 V úterý 10. 12. 2019 se koná v hotelu Pavilon v Říčanech každoroční 
jednání nejvyššího orgánu místního partnerství. Na Plénu MAS Ří-
čansko proběhne převolení zástupců výběrové komise a případné do-
plnění do dalších výkonných orgánů. Nesmírně si vážíme všech, kteří 

se setkání zúčastní a přispějí svými podněty, nápady a připomínkami 
s přípravou na nové dotační období. Stále častěji si zaměstnanci MAS 
kladou otázku, zda je práce MAS vnímána dobře a zda není na čase za-
čít dělat něco jinak a lépe. Uidíme, co z řad našich partnerů vyplyne... 
Nová výzva pro kancelář MAS?

 Společně s Cestou Integrace, Církví bratrskou a Olivovou dětskou lé-
čebnou nás uvidíte druhou adventní neděli v Říčanech na náměstí, kde 
budeme s dětmi vyrábět jablečné voňavé svícny. Přijďte si s námi navodit 
tu správnou vánoční náladu.

 Kdo neví, jak naložit s předvánočním časem a rád by nakoupil nád-
herné výrobky místních šikovných umělců a řemeslníků, ať přijde na 
předvánoční tržík „Adventní krásnohled II.“ ve středu 11. 12. v odpo-
ledních hodinách do venkovních prostor restaurace U Anežky v Říča-
nech, který pomáháme propagovat společně se skupinou výtvarníků 
od Anežky za podpory Středočeského kraje a města Říčany.  

předvánoční tržík „Adventní krásnohled II.“

předvánoční tržík „Adventní krásnohled II.“

 Jako poděkování za práci, kterou děláme pro region Říčanska jsme od 
Církve bratrské obdrželi nádhernou kytici, za kterou moc děkujeme. 

 Všem našim stávajícím i novým příznivcům přejeme klidné advent-
ní dny. Přijměte naše pozvání na Vánoční punč, den otevřených dveří  
a dobré slovo k nám do MASky v úterý  17. 12. 2019, kdykoliv mezi  
9 a 15 hod. Těšíme na vaši návštěvu u nás v kanceláři. (Olivova 224, 
Říčany, 1. p.). Užijte si v tomto čase rodinného zázemí, pohody a ka-
marádů. Je to čas, kdy k sobě máme všichni vzájemně mnohem blíže, 
než kdy jindy. My se snažíme stmelovat lidi dohromady a být pro region 
užiteční celoročně, zkuste to s námi taky. 
Krásné svátky přeje vaše MAS Říčansko.

Krásné 
svátky přeje 

vaše MAS 
Říčansko

Předvánoční tržík „Adventní krásnohled II.“
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Bachovy květinové esence mohou přispět  
k pohodovému zvládnutí každého náročnějšího 
období – jsou výbornými pomocníky na cestě  
k vnitřní emoční (a tudíž i fyzické) rovnováze. Ke 
krátkodobému zklidnění, resp. nalézání vlast-
ního středu, velmi rychle pomůže Originální 
směs Dr. Bacha. Říká se jí také krizová esence, 
krizové kapky či záchranná esence. V jedné je-
diné lahvičce je skrytý opravdu kouzelný účinek 
5 různých rostlin. Obsahuje snědek okoličnatý 
(Star of Bethlehem), který napomáhá zpracová-
vat již staré, nebo akutní šoky, události, se kte-
rými jsme se ještě nevyrovnali, divokou vinnou 
révu (Clematis), která naše myšlenky vrací do 
přítomného okamžiku, slívu třešňovou (Cherry 
Plum), zklidňující myšlenky, způsobující velké 
strachy, a dále pak devaterník penízkovitý (Rock 
Rose) proti strachu jako takovému a netýkavku 
žláznatou (Impatiens), která dodává trpělivosti. 
Netýkavka je výborná pro zklidnění sebe sama, 
ale i dětí na cestách, při nespavosti, úrazech, 

Zklidňující směs Dr.Bacha 
pomáhá každému

zkrátka v jakýchkoliv okamžicích, kdy nám akut-
ně není dobře, jsme mimo svou zónu komfortu. 
A je kupodivu také výborná pro naše domácí 
mazlíky – dokáže je zklidnit třeba při hlučném 
či chaotickém silvestrovském veselí s ohňostroji  
a rachejtlemi. 

Věřím, že právě s touto „krizovou“ – jedinečnou 
originální směsí Dr. Bacha, lze velmi příjemně 
rok nejen ukončit, ale stejně tak dobře i vykročit 
do toho nového. 
Doporučuji vám proto naše webové stránky, kde 
si o Bachovkách můžete přečíst spoustu článků 
a podrobnějších informací, zvu vás na některé  
z našich Povídání o Bachových esencích či na 
meditační setkání, která se v Mukařově pravi-
delně konají. Vždyť nejen prosinec nás vybízí ke 
zpomalení. Zastavit se, nebo alespoň zpomalit, 
by v dnešní době prospělo snad každému z nás.
Všem přeji klidný adventní čas a těším se na 
setkání s vámi, Bc. Lucie Marešová

Více informací, kompletní sortiment 
i možnost přihlášení  k našim  Novinkám 
najdete na www.energierostlin.cz 
nebo  FB: @esenceDr.Bacha,
 tel. 775 696 213

10% sleva pro čtenáře Zápraží
Chcete potěšit sebe či své blízké? 
Využijte navíc při nákupu slevu 10%. 
Při objednávce stačí zadat jako kupón 
slovo „Zápraží“.

Hledáte smysluplný dárek z přírody? A chcete si zároveň předvánoční dobu nerušeně užívat? 
S narůstajícím předvánočním shonem, dlouhými večery i snahou udělat radost snad všem 
a splnit jejich očekávání, bývá často konec roku emocionálně i fyzicky náročný. 

Přejeme vám příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho úspěchů 

v novém roce 2020

Pf 2020

TAWAN Říčany u Prahy
VISION by TAWAN

Černokostelecká 616/45b

Darujte
královské, 
olejové, relaxační,
thajské masáže...
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Potravinový doplněk – tak těch už tady 
je, řekne si asi mnohý z vás. V tomto 
případě je vše poněkud jinak.  
Pojďme se na to naše zdraví  
a produkt Vertera podívat blíže. (část I.)

Zdraví se skloňuje v mnoha podobách, ze všech stran nás zasypávají rady  
a upoutávky na tzv. zaručeně spolehlivé doplňky. Ale výsledky jsou často 
rozporuplné nebo neuspokojivé. A při tom stačí někdy opravdu málo. Jen 
se zamyslet. Co vlastně jíme?  Co naše tělo potřebuje? Co nám může pomo-
ci? Zakladatel medicíny Hippokrates měl mnoho zajímavých myšlenek; 
tento jeho citát patří k těm nadčasovým:  „Nechť jídlo je tvým lékem a tvůj 
lék je tvým jídlem.“ Mnohdy to však v dnešní době s léky přeháníme. Po-
hled na škálu léků, kterou někteří pravidelně a dobrovolně užívají, občas 
připomíná spíš jídelníček ze sci-fi románu. A někdy už člověk ani neví, co 
vlastně a proč bere.

V čem je Vertera gel jiný?
Je to komplexní zdroj téměř všech minerálů a stopových prvků, které náš 
organizmus potřebuje ke svému fungování. Ve své podstatě jde o zcela je-
dinečné zachování živé kultury v podobě buněčného gelu z hnědých moř-
ských řas. Tedy žádná sušina, žádný výtažek, ale zcela přírodní produkt!
Tím, že se jedná o buněčný gel je zaručena 90% vstřebatelnost obsažených 
látek a navíc – Vertera gel je plně otestován (má certifikaci Státního zdra-
votního ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.). Máme zde tedy 
specifický a unikátní produkt v rámci potravinových doplňků.
Proč zvítězil v testech?

Jeho vývoj sahá do roku 1986, k černobylské havárii.  Stručně řečeno, teh-
dy se uvolnilo do atmosféry množství radioaktivních látek a hledal se způ-
sob, jak vyřešit blokování jejich vstupu do organismu. Z testů vyšly vítězně 
mořské řasy (Laminaria Japonica), schopné účinné blokace. Roku 2005, 
pomocí technologie extrakce buněčného obsahu řas, při zachování jed-
notlivých složek a převedení do vhodné formy, vznikl unikátní gel. Vysoká 
vstřebatelnost obsažených látek má vliv na činnost celého organismu, jeho 
přirozenou detoxikaci (odstraňuje se chronická únava) a návrat k vnitřní 
rovnováze. Příznivě se užívání projevuje na činnosti ledvin, jater, kloubů 
i na zvyšování duševní vytrvalosti při fyzické námaze a stresové odolnosti. 
Výzkum však neskončil…

SEZNAMTE SE…  
S GELEM VERTERA

Kontakt: Michaela Čermáková,
email: Cermakova.m@vertera.cz, tel.: 724 074 594
www. vertera.cz 

Od ledna 2020 
pořádáme v SKC 

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

Společně s vámi jsme 
realizovali  téměř 300 

rodinných domů
v lokalitě Praha-východ

Sportovně-relaxační komplex Aquapark Praha je největším kom-
plexem svého druhu u nás.  Najdete zde vodní a saunový svět, fitness, 
wellness/spa, restaurace i hotel. Tady lze získat společné zážitky, užít 
si aktivní zábavu i příjemné chvíle se svými nejbližšími.

A váháte-li ještě nad letošními vánočními dárky, využijte tedy možností, 
které Aquapalace Praha nabízí. Navíc je zde opět přichystána široká škála 
dárkových poukazů, ze kterých si určitě vyberete, ať už jste jednotlivec, pár, 
početná rodina, nebo třeba podnikatel myslící na své spolupracovníky. 
Podívejte se na několik našich tipů:
- S dětskou kartou Hvězdička (pro děti do 150 cm a 12 let) darujete každo-
denní neomezenou koupačku na celý rok; 20 tobogánů či skluzavek, virtu-
ální realita na tobogánu Magic tube, ¼ km dlouhý nejdelší tobogán v ČR. 
- Celodenní vstupenka pro rodinu – rodiče mohou relaxovat ve vířivkách  
a masážních lavicích, děti si užívat na tobogánech, skluzavkách, dovádět  
v mořském vlnobití. K dispozici je i největší Saunový svět v ČR. 
- Roční členství do Vodního i Saunového světa Aquapalace Praha, nyní  
i s možností výhodných vánočních nabídek. 
- Jednorázové masáže a privátní SPA přinášejí relaxaci a regeneraci těla, ale 
také mysli. Odpočinek a vybočení z každodenního života si zaslouží každý. 
Bližší info najdete na www.aquapalace.cz

Bavte se a relaxujte 

Přejeme všem svým klientům příjemné Vánoce 
a dobrý start do nového roku

FURUD a. s.

Klidné vánoční svátky vám přeje 
Speciálka LEGA v Říčanech
Jako každý rok, tak i letos, jsme pro vás 
připravili zajímavé ceny na vybrané 
položky, které budou hitem letošních 
Vánoc.  Určitě se přijďte podívat k nám 
na prodejnu, kde najdete spoustu dalších 
výhodných akcí.

DÁREK 
ke každému nákupu

 nad 1 500 Kč
 Zdarma dostanete ministavebnici ze 
série LEGO CITY, LEGO FRIENDS nebo 

LEGO DUPLO. Akce platí 
do vyčerpání zásob.

LEGO 
DUPLO Parní 
vláček 10874, 
cena 1 199 Kč

LEGO 
Technic 

Kaskadérské auto 
na dálkové ovládání 

42095, cena 
1 799 Kč

LEGO City 
Hasičská 

stanice 60215, 
cena 1 249 Kč 

LEGO 
Friends 

Záchranný člun 
41381, cena

 1 849 Kč

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

Otevřeno máme také 
na bronzovou, stříbrnou a zlatou neděli, 

dále pak na Štědrý den dopoledne. Přesné 
časy najdete na našem webu.

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

Po ročním úsilí naší rodinné 
zahradnické firmy můžeme s radostí 
oznámit, že náš sen se splnil! 
Květinářství je otevřené, nachází se 
pár metrů od kruhového objezdu 
v Mukařově, směrem na Žernovku. 
Původně byl „domeček“ rodinným 
domem, později pošta, kovárna a pak 
také sklenářství. A podle kovárny 
jsme také naše květinářství nazvali –
Kovárna. 
Samotné prostory bývalé kovárny jsou natolik 
autentické, že jsme kromě základních staveb-
ních úkonů vše ponechali tak, jak bylo a tím jsme 
docílili zajímavého prostoru, který zákazníky 
zcela jistě mile překvapí.

Naší hlavní náplní jsou květinové vazby, kvě-
tinové dekorace a tvorba sezonních věnců. 
Vzhledem k naší dlouholeté zahradnické čin-
nosti, je naším cílem tvořit kytice, dekorace 
a věnce v moderním přírodním stylu, který je 
nám tolik blízký z tvorby zahrad. 
Sledujeme trendy, a tak jsou v naší nabídce česká 
přírodní mýdla ALMARA SOAP a deodoranty  
z Beskyd RaE přírodní kosmetika. Dárkovou 
specialitou květinářství Kovárna jsou vína  

Nové květinářství v Mukařově ve Školní ulici
z vinic francouzského komika Pierra Richarda.  
V předvánočním čase čekají na své majitele krás-
né dárkové předměty s vánoční tematikou. 
Ve vánočním květinovém sortimentu u nás na-
jdete: čemeřice, bramboříky, drátovce, vánoční 
kaktusy, hyacinty, amarylis ve voskovém pouz-
dře a také neodmyslitelné stálice, vánoční hvěz-
dy v různých velikostech a barvách. 
Sezonní nabídku doplňují nádherné kontejnero-
vé vánoční jedličky, které jsou snadno přenosné. 

Na všechny se těší ve svém novém květinářství 

Valentýna Budínová 

(se svým týmem v zádech www.budkazahrady.cz)

Kvetinářství Kovárna, 
Školní ul. 42, Mukařov

tel. 776 007 888
Každodenní nabídku kytic najdete 

na Instagramu či Facebooku 
(kvetinarstvikovarna), kde je můžete také 
objednat, stejně tak i na tel. 776 007 888.

Objednávky vánočních dekorací, kytic, 
květinových boxů a svícnů (živé květy

 i klasika) na štědrovečerní stůl přijímáme 
do 20.12. 2019 včetně.
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Gorkého 171/ 1,  Říčany

• opravy a servis

Nově otevřená provozovna!

8. 12.  Kostelec n. Č.  l.  Salon kotlů
Kutnohorská 678. Od 9.00 do 13.00 hod. zveme všechny zájemce 
o moderní vytápění biomasou na Den otevřených dveří v luxusní 
kotelně na pelety a dřevo a prohlídku Salonu kotlů Guntamatic. 

Další informace na www.SalonKotlu.cz
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Veselé 
Vánoce

Silvestrovské prohlídky 11:00 – 14:00

10:00 – 16:00

Připijme si v srdci pivovaru a svěřte své přání do nového roku přímo Kozlovi.

Kozlí nadílka 

31. 12. 2019

21. 12. 2019

Čerstvý Kozel v patentní lahvi a gravírování věnování na půllitry  
v Kozlově obchodě.

Svátky v pivovaru

086_svatecni pivovar_A3.indd   1 12.11.2019   16:10:49

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  Louňovice u Mukařova
(u silnice Kutnohorská, první hráz)
Otevírací doba (zimní): PO – SO  9 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. 2019  – pstruh, amur, candát, 
š� ka, jeseter, sumec

PRODEJ KAPRŮ
lze objednat i kuchané – na dohodnutý 
čas odběru

PŘEJEME KLIDNÉ A PŘÍJEMNÉ 
SVÁTKY VÁNOČNÍ A POHODOVÝ 
VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2020!
OTEVŘENO DO PONDĚLÍ 23. 12. 2019 DO 12 H.
V měsících leden a únor je naše zahradnictví 
uzavřeno.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI 
– OPĚT OD BŘEZNA 2020.

Hledáme výpomoc pro středisko sociální péče.
Poskytujeme terénní osobní asistenci                          

v okolí Kamenice, Velkých Popovic a Říčan.
Vhodné také jako přivýdělek pro maminky na 

mateřské dovolené, nebo aktivní seniory.
774 994 357

Mgr. Věra Bobovská
email: bobovska@socialnipece.cz

www.socialnipece.cz

Farní charita
Starý Knín
radost pomáhat

www.budkazahrady.cz

přijme do Říčan 
ZDRAVOTNÍ SESTRU

*
KUCHAŘE

*
POMOCNOU SÍLU 

DO KUCHYNĚ
Plný pracovní úvazek.
Nástup možný ihned.
tel. 602 627 741 

personal@olivovna.cz
www.olivovna.cz

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

Čeká vás bohatá tombola.
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ŠKODA PLUS

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
    NA PLUSY

Využijte při koupi ojetého vozu z programu
ŠKODA Plus značkové fi nancování a získejte
plusové benefi ty.

Výkupní bonus
10 000 Kč

Povinné ručení
1 000 Kč/rok

++

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Servis AUTO OPAT s.r.o.
Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: 240 200 730
skoda@autoopat.cz
www.autoopat.cz

20 000
BONUS

Kč

Bonus
20 000 Kč

Untitled-261   1 25.11.2019   14:15:09

Zařizujete dům či byt a líbil by se vám originální kvalitní 
nábytek, který nikdy nevyjde z módy, vydrží desítky let 
a postupem času nabývá na hodnotě? V tom případě 
navštivte www.indickynabytek.cz 
Najdete zde širokou nabídku nábytku z masivního 
dřeva palisandr (sheesham), mango či akácie.  

NÁBYTEK Z MASIVU
Většina zboží je skladem 

a zboží vám doručíme do druhého dne. 

www.INDICKYNABYTEK.cz
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Nabízíme:  
 Kompletní opravy a údržby automobilů všech značek
 Při pravidelných servisních  prohlídkách nabízíme     

    SLEVY
 Servis vozidel v záruce dle evropské legislativy
 Klempířské i lakýrnické práce
 Autopojištění
 Zprostředkování prodeje vozidel
 Zprostředkování STK 
 Vyřízení pojistných událostí

Autoservis  Student Auto v Louňovicích 
přeje všem svým klientům šťastný nový rok 

Vyzkoušejte náš PICK-UP SERVIS
Pokud nemáte čas svůj vůz dopravit do servisu sami, 

nevadí. Váš vůz rádi vyzvedneme a po provedení servisu 
opět přistavíme zpět.

Kde nás najít? Obecní 447, Mukařov-Louňovice
Otevřeno máme: Po-Pá: 8-17hod. 

Tel.: 737 885 666, email: servis@studentauto.cz

Naši klienti 
mohou využít 

recepci, kde v klidu 
a pohodě vyřídíme 

při kávě  vše 
potřebné. 

UKLÍZEČKU
Nabízíme:

 mzdu 21 000 Kč,
 stravenky 100 Kč za každou směnu,
 příplatky za práci o víkendu a ve svátek,
 5 týdnů dovolené,
 možnost práce i na DPP,
 příjemné pracovní prostředí,
 rodinnou firemní kulturu.

PEČOVATELKU/ PEČOVATELE
Nabízíme:

 mzdu 22 500 Kč,
 stravenky 100 Kč za každou směnu,
 příplatky za práci o víkendu, ve svátek a v noci, 
 5 týdnů dovolené,
 možnost práce i na DPP,
 příjemné pracovní prostředí,
 rodinnou firemní kulturu,
 odborné vzdělání.

Požadujeme:
 kladný vztah k seniorům,
 trpělivé a empatické chování, bezúhonnost,
 spolehlivost, pečlivost, pracovitost, úsměv,
 vzdělání – základní, střední odborné.

Domov pro seniory BLANÍK v Mnichovicích  přijme:
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Věříme, že vás uvedené pozice zaujaly. V případě zájmu 
se ozvěte mailem nebo telefonicky, děkujeme.

Kontakt: Mgr. Renata KOCÁNOVÁ: tel.: 608 723 038, 
e-mail: r.kocanova@dsblanik.cz

Přejeme všem svým klientům, 
jejich rodinám, a zaměstnancům 

krásné a klidné Vánoce 
a vše nejlepší do nového roku

Dětí s emocionálními problémy přibývá. 
Dětští psychologové odmítají klienty. 
Poradny objednávají s půlročním 
zpožděním. Všude je přeplněno. 
Nyní vám nabízíme pomoc v poradně 
ve Svojeticích. Zavolejte a přijďte si 
popovídat. První setkání je nezávazné
a vždy zdarma!
Dělá vám starosti chování vašeho dítěte? Máte 
pocit, že mu nerozumíte, že je něco v “nepo-
řádku” a nevíte co? Taková trápení řeší spousta 
rodičů. Pomoc vám v těchto situacích nabízí te-
rapie hrou, která dětem umožní, aby samy sebe 
lépe poznaly, a díky tomu dokázaly lépe komuni-
kovat, zlepšily své sebeovládání a staly se emoci-
onálně stabilnějšími.
Terapie hrou poskytuje dětem nehodnotící, bez-
pečné prostředí, kde mohou  být samy sebou. 
Terapie hrou byla poprvé použita v roce 1928, 
aby nahradila verbální psychoterapii, protože 
vyjadřování pocitů mluvením je bližší dospělým 
než dětem a spousta dětí nedokáže nebo nechce 
mluvit o tom, co je trápí. Terapie hrou použí-
vá kreativní činnost a různé herní prostředky  
a usnadňuje tak dětem komunikaci s terapeutem 

Děti potřebují nejvíce lásky tehdy, 
když nejvíce zlobí

a vyjádření niterných emocí. V terapii hrou se 
dětí na nic neptáme a nic od nich nežádáme.

Lidé se mne ptají proč, i když se velmi snaží 
být dobrými rodiči, mají pocit, že něco dělají 
špatně a jejich dítě tím trpí.
Odpovídám jim, že skutečnost, že nad svými 
dětmi přemýšlejí a mají pochybnosti, zda 
dělají věci správně, je důkaz toho, jak moc 
rádi své děti mají a jak moc jim na nich záleží.

Mými klienty byly děti zasažené rozvodem, děti 
hyperaktivní, autistické, plačtivé, odmítající 
školní docházku. Děti agresivní a emocionálně 
nestabilní; děti nadprůměrně inteligentní (na-
dané dítě); děti stydlivé a bojácné; děti závislé na 
kybernetice; děti které prošly traumatem; děti 
opuštěné svými rodiči. Terapii hrou využívají 
děti po celém světě. Je to nejlepší pomoc ve chví-
lích, když si rodiče nebo učitelé neví rady.

Květa Pumerová s dětmi pracuje již od roku 1989 – absolvovala Střední pedagogickou 
školu a potom kurzy dětské psychologie v singapurské College of Allied Educators. 

Získala diplom certifikovaný Play Therapist pod britskou Play Therapy United Kingdom 
a má několik stovek hodin klinické praxe v Singapuru a v České republice.

Kontakt:  Květa Pumerová, 
tel.: 775 449 880

kveta.pumera@gmail.com
www.playtherapy.cz

Rád bych touto cestou také vyzval všechny 
zájemce o práci realitního makléře, vedoucího 
týmu či manažera realitních makléřů, ozvěte 

se mi. Zvláště pokud si dáváte předsevzetí, 
že chcete změnit svůj život. Hledám šikovné 

lidi, kteří chtejí pracovat s nejlepšími v oboru. 
Chtějí si plnit sny a být pány svého času. Náš 
tým má více než 100 členů a jsou mezi nimi 

nejlepší makléři roku 2015 a 2016 
z celé České republiky. 

Děkujeme vám za důvěru, přejeme krásné 
svátky a klidné Vánoce.

S úctou Jan Bareš, oblastní ředitel
M&M reality holding a.s.

Rád bych  poděkoval všem našim klientům za důvěru, 
kterou jste nám v letošním roce dali. 

 Všichni se podílíte na dobré věci – na projektu Mise nový domov, 
díky kterému společně pomáháme tam, kde je to potřeba.
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Pracuj v pivovaru! Kozel Olda 
hledá nové parťáky do výroby

Neváhej a staň se součástí 
Velkopopovického Kozla. 
Nástup možný ihned!

Za práci nedáváme jen pivo na dovolenou a na Vánoce,  
ale nabízíme taky:

•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní bonusy 10 %
•   5 týdnů dovolené
•   Dotované stravování + pitný režim na pracovišti zdarma
•   Možnost ubytování na firemní ubytovně přímo u pivovaru
•   Příspěvek na kulturu, sport, dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně
•   Příspěvek na penzijní/životní připojištění ve výši 12 000 Kč ročně
•   Multisport kartu
•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017

017_VPK inzerat_nabor do pivovaru_190x128.indd   1 6.3.2019   14:40:36

PRODEJ A SERVIS 
VRATOVÝCH SYSTÉMŮ

Společnost Bossami, s.r.o. nabízí PRODEJ a kvalitní SERVIS průmyslových 
a garážových vrat, elektrických pohonů a veškerého vratového příslušenství. 

 V průmyslovém sektoru Bossami nabízí:
vrata sekční, rolovací, rychloběžná a protipožární, která se převážně používají 
do průmyslových objektů, logistických center, autosalónů, servisů 
a v potravinářském průmyslu.

 V privátní sféře Bossami nabízí:
vrata garážová, stínící techniku a vchodové dveře.
Své kompletní realizace provádíme v rámci regionu 
Praha - Středočeský kraj. U konto

Kampaň probíhá v  období od 14. 10. do 31. 12. 2019. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, 
prodloužit nebo ji předčasně ukončit. • Podmínky získání odměn pro produkty U  konto, U  konto pro 
mladé, U  konto TANDEM, U  konto PREMIUM: Klient získává nárok na odměnu v  podobě proplacení 
nákupů provedených platební kartou zapojenou do založeného U konta u jakéhokoliv obchodníka pouze 
v případě podepsání formuláře Žádost o změnu banky a úspěšného dokončení procesu mobility, jehož 
součástí bude převedení alespoň jednoho trvalého příkazu nebo inkasa. • Detailní podmínky Kampaně 
nebo informace o jakékoliv změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/akce2000. • Toto 
sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Přeneste si účet k nám a získejte zpět 
až 2 000 Kč za všechny své nákupy.

Dva litry si 
rozhodně 
užijeme víc.

UniCredit Bank Expres 
v Říčanech, Olivova 9
po–čt 9.00–17.00 hod., 
pá 9.00–16.00 hod.
www.unicreditbank.cz

2 000 Kč
PRO VÁS

www.cero.cz

VÁNOCE PLNÉ POHODY, 
RODINNOU SPOKOJENOST, ZDRAVÍ

I PRACOVNÍ ÚSPĚCHY V ROCE 2020
   VŠEM SVÝM KLIENTŮM
          PŘEJE  

Kutnohorská 368, Louňovice
tel.: 311 240 850, 739 627 840
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Odborná instalace úsporných švédských 
tepelných čerpadel NIBE pro rodinné domy.

     www.tc-nibe.cz

Systém vzduch - voda a země - voda.
Topný faktor až 5,15.
Záruka až 10 let na kompresor.
Úspora až 70% nákladů na vytápění.
Pracuje do teploty -25 °C.
Nabídka zdarma.

esel®

Návrh, dodávka, montáž, 
záruční a pozáruční servis

Telefon:  777 283 009  /  777 283 003
Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Kotlíková dotace
až 127.500 Kč.
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KRBY 
Návrhy
Realizace
Revize  
Servis
Tel. 604 831 101
ladislavtichovsky@seznam.cz

kamenictvijordan@seznam.cz

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 

2020 
PŘEJI JEN VŠE NEJLEPŠÍ!

MRAZÍRNY
Hledáme 

SKLADNÍKY a ŘIDIČE sk. B, C
Nabízíme:

Pravidelnou měsíční mzdu 27– 35 000 Kč
Volné víkendy

Příspěvek na stravování
Náborový příspěvek ve výši 20 000 Kč

Více info: 
Tomáš Haviar

tel.: 724 319 952, e-mail: tomas.haviar@polar-cz.eu 

MRAZÍRNY POLAR
U cihelny 1074, Kostelec nad Černými lesy

www.polar-cz.eu

Pøátelství 815 | 104 00 Praha Uhøínìves

267 009 546

www.vuzv.cz

nabízí pozice

dojiè/ka 

ošetøovatel/ka
hospodáøských zvíøat,

  

Nabízíme:  Kompletní opravy a údržby
 automobilů všech značek – opravy brzd, motorů, 

spojek, výfuků, podvozků...
 Drobné klempířské a lakýrnické práce.

 Výměnu čelních skel, prodej autodoplňků. 
 Prodej náhradních dílů, tažných zařízeních včetně 

montáže.
 Zajišťujeme přípravu na STK. 

 Přezouvání a prodej pneu, opravy pneu.
 Čištění DPF filtrů.

Provozní doba: Po − Pá: 08.00 − 17.00
So: 08.00 − 12.00

SVĚTICE, Pomezní 282, areál ZEA

AUTOSERVIS 
SVĚTICE areál ZEA

PNEUSERVIS

TEL.: 774 314 148

přijme do moderního centrálního stravovacího 
provozu  v Říčanech následující profese:

  Kuchař/kuchařka
 Pomocný kuchař/kuchařka
 Expedientka hotových jídel

 Pomocná síla – pracovník provozu
  Řidič dodávky na rozvoz obědů 

(poloviční úvazek, vhodný i pro důchodce)

 Pracovní doba provozovny je PO-PÁ,
 pouze ranní směny.

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte 
na telefonu: 603 428 229, 

nebo e mailu: catering@arter.cz 
Informace o společnosti naleznete na www.arter.cz

 

DOMOV PRO SENIORY kardinála Berana v Mukařově přijme do 
svého kolektivu PEČOVATELKY. Odborný kurz není podmínkou, 

zájemce proškolíme. Nabízíme dobré pracovní zázemí, možnost 
vzdělávání, slušné platové podmínky a další zaměstnanecké 

benefity. Možno na hlavní pracovní poměr nebo brigáda. V případě 
zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 737 282 812 nebo 

e-mailu dsmukarov@praha.charita.cz

ČISTÍRNA ODĚVŮ 
ŘÍČANY přijímá na zkrácený 

úvazek. Pohodová práce, 
dobré peníze, skvělý kolek� v, 
moderní technologie. Vhodné     

i pro matky/ak� vní seniory.  
Tel.:603 415 689 / 604 236 953

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ 
V ŘÍČANECH přijme 

posilu do týmu 
na zkrácený úvazek 

(fakturace, péče o zákazníky)   
Tel.:603 415 689 / 604 236 953

Vinotéka Pohodička Louňovice 
hledá prodavače/ku 

na částečný pracovní úvazek. 
Nástup možný ihned. Info na 

tel.: 776 669 961
Přejeme krásné Vánoce
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Kontrola vozidla 
před zimou

pouze 300 Kč

Vybrané originální 
příslušenství Toyota

sleva 25 %

Výhodná nabídka 
kompletů zimních kol

od 11 900 Kč

od 1. 10.  
do  20. 12. 2019

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

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

HOTEL
VYŽLOVKA

DOBRÉ UBYTOVÁNÍ

> VYŽLOVKA <
JEVANSKÁ 9

tel.  739 051 993

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
           733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz




