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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Mezi změny, které nás všechny potkaly v povolebním uspořádání obce, patří i nová
forma vyžlovského občasníku VYŽLOVÁK, která má nyní premiéru. Na tomto místě bych
rád poděkoval všem, kteří aktivně tvořili dosavadní verzi tohoto zdroje informací s názvem Vyžlovský zpravodaj, a věřím, že i nadále budou rádi v této činnosti pokračovat.
Děkuji také těm, kteří dobrovolně vstupují do účasti na realizaci nové formy časopisu.
Ukázalo se, že spolehlivé předávání informací v obci, které může plnit i časopis, je
společným cílem všech Vašich zastupitelů. S novými možnostmi předávání informací
souvisí nedávno zřízená SMS Vyžlovská Infolinka „VI“, která má za krátkou dobu její
existence velmi pozitivní ohlas. Dále byl zaveden systém „Zmapujto“ pro hlášení závad
a nedostatků na obecním majetku a v neposlední řadě koncept otevřeného obecního
úřadu, který zajišťuje především dostupnost informací mezi zastupitelstvem a občany.
Tyto vyjmenované možnosti jsou podrobněji popsány na internetových stránkách obce
a jsou určeny pro všechny občany. Snad již alespoň někteří využívají těchto možností a
pocítili pozitivně efekt těchto změn.
Rád bych zde také stručně komentoval aktuální situaci v zastupitelstvu. Nové obecní zastupitelstvo má dohromady osm členů a schází se ve čtrnáctidenním cyklu. Jednání probíhají
pouze s nezbytně nutnými absencemi zastupitelů. Diskuse jsou velmi věcné a konstruktivní
s bohatými příspěvky a komentáři všech členů se vzájemným respektem. O tomto stavu
se mohou všichni občané přesvědčit a navštívit zasedání zastupitelstva, která jsou veřejná.
Způsob jednání zastupitelů je řízen nově zavedeným jednacím řádem, který mimo jiné určuje
způsob zveřejňování veškerých informací souvisejících s jednáním zastupitelstva.
Na závěr mého krátkého příspěvku bych rád
jménem obecního úřadu pozval všechny Vyžlováky a sousedy v sobotu 30. 5. na festival Vyžlovské
léto, který se bude konat na místním koupališti.
Bude připraven odpolední program pro děti, který
bude podpořen například nejmladšími sportovci
SK Vyžlovka. O bohatý hudební program se postarají významní muzikanti z Vyžlovky nebo jejího
blízkého okolí. Na festivalu se budou prezentovat předmětem své činnosti i místní podnikatelé.
Přijďte s námi otevřít letní sezónu na koupališti a
pobavit se.
Všem přeji radostné jaro a novému časopisu
mnoho spokojených čtenářů
starosta obce, Jan Pelikán
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Z HISTORIE VYŽLOVKY (1) – KOUPALIŠTĚ
Vyžlovka je dobré místo k životu, co myslíte? Pro mě tedy ano. Ještě docela zachovalá příroda, lesy, rybníky. Ne nadarmo se
oblast Vyžlovky a Jevan stala výletním místem Pražanů již v první polovině minulého
století. Mnoho obyvatel Vyžlovky mělo svého „Pražáka“, který přijížděl na prázdniny.
Takovým centrem rekreace se stal Vyžlovský rybník, na jehož břehu založil
Vyžlovský okrašlovací spolek ve třicátých
letech 20. století plovárnu s kabinami. Původní stavba byla dřevěná, postupně byly
dřevěné kabiny (i když měly své kouzlo)
nahrazeny zděnými. Přibyla lávka i vor
a především vyrostla budova restaurace.
V 80. letech získal rybník status rekreačního rybníku. Pláž se zmenšila (část pozemku byla vrácena původnímu majiteli),
protože ale ubylo návštěvníků, není to
příliš na závadu. Čistota vody je v sezoně
kontrolována hygienickou stanicí, prová-

dějí se pravidelná měření. Leč stále je to
chovný rybník v majetku České zemědělské univerzity. Proto nebude mít nikdy
průzračnou vodu. Na druhé straně, který
český rybník ji má?
Přejme si pěkné letní počasí, dobrou sezonu, hodně hub (další důvod obliby této
lokality - český národ je národem houbařů). Trochu se to sice vylučuje, houbaři si
přejí spíše vlhké počasí, milovníci plavání
a opalování zase teplo a nebe bez mraků.
Snad se dočkají obojí.
Ještě citát z kroniky - je popsán jev,
kdy pro množství hustých a vlhkých lesů
i hojnost rybníků nebe nad Vyžlovkou
bývá často, zvláště dopoledne, povlečeno
místními oblaky tzv. „vyžlovským paraplíčkem“, zhuštěnými výpary, když se slunko silněji rozzáří. Pozorovali jste někdy tento jev?
Mnoho krásných dnů a zážitků přeje všem
Eva Pačesová
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VYŽLOVSKÉ KOUPALIŠTĚ 2015

Další zatím známé akce
Tradiční vyžlovský triatlon (Železný muž Vyžlovky)
- neděle 2. srpna.
Předposlední víkend v srpnu, od pátku 21. srpna
do 23. srpna, Iron man - (kombinovaný desetiboj),
Mistrovství republiky ve stolním fotbálku a croquetu.
Poslední sobotu v srpnu - 29. srpna - koncert kapely
Tři sestry.

Také u nás najdete: beach volejbal, free croquet, ping
pong, fotbálek a šipky. Dále plánujeme půjčovnu
šlapadel, pramic a kánoe.
Otevřeno vždy v případě příznivého počasí
v květnu a v září o víkendech, bude upřesněno na
facebooku nebo na obecních stránkách, v sekci
koupaliště Vyžlovka.
Dále červen, červenec, srpen opět v případě
příznivého počasí bez deště
pondělí, úterý, čtvrtek a neděle
10.00 - 19.00 hod.
středa, pátek a sobota
10.00 - 23.00 hod.

Večerní víkendové akce
Domácí hamburgery, grilované ryby, steaky
a různé jiné dobroty. Termíny a menu budou včas
upřesněny.
Velká zahrádka k posezení. Po celé léto grilování
steaků a klobás, dále nabídneme saláty, polévky,
hotová jídla, sladkosti, velký výběr nealko nápojů,
dobře ošetřené točené pivo apod.

O všem vás budeme informovat na naší stránce
www.facebook.com/KoupalisteVyzlovka
Restaurace?ref=hl
Další kontakty: e-mail: brdkovalucie@seznam.cz,
tel.: Lucie Brdková 774 626 292, Tomáš Řehák
777 281 631
Moc se na vás všechny těšíme a budeme věřit, že
bude převážně krásně...

Oficiální zahájení sezony bude 30. května akcí
Vyžlovské léto, o případném dřívějším otevření
budeme informovat.

OBECNÍ KNIHOVNA NA VYŽLOVCE
Vážení a milí čtenáři,
tímto si vás dovolujeme pozvat do naší Obecní knihovny Vyžlovka, která sídlí v budově
obecního úřadu na vyžlovské návsi.
Máme otevřeno každou středu od 17.00
do 19.00 hod., čeká vás příjemné prostředí, aktuální knižní novinky pro dospělé,
krásné knihy pro děti a to pro všechny věkové kategorie.
Ve stálé nabídce máme: Přemyslovská
epopej – Vlastimil Vondruška, Analfabetka, která uměla počítat a Stoletý stařík –

od stejného autora Jonasa Jonassona.
Aktuálně můžeme jmenovat z posledních
novinek: Krvavé finále – Jiří Padevět,
Úterní ženy mezi bylinami a řepou – Monika Peetzová, Žena s mateřským znaménkem – Hakan Nesser.
Dále plánujeme nákup těchto knih: Hedvábník – Robert Galbraith, Návrat do Killybegs – Sorj Chalandon a další.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Více na www.vyzlovka.cz/obec/knihovna
Lucie Strnadová
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TUDYZNUDY
MATEŘSKÉ CENTRUM O.S. TUDYZNUDY
provozuje svou činnost již řadu let a poslední
tři roky ho vede Vyžlovačka Jana Pelikánová.
Sdružení má za cíl obohatit volný čas dětem
na Vyžlovce, v Jevanech a dalším přilehlém
okolí. Připravuje nejrůznější kroužky a víkendové akce pro rodiny s dětmi.
Rádi bychom vás pozvali na naše internetové
stránky www.tudyznudy.eu, kde jsou popsány
naše aktivity, ke kterým již tradičně patří HRÁTKY S BATOLÁTKY pro děti od 6 měsíců do 4
let, v úterý od 9 h a od 10 h v Barevné tělocvičně OÚ Jevany a v pondělí od 9 h a od 10 h
v Kostelci nad Č. lesy v tamní sokolovně.
Dále pak pro předškoláky nabízíme oblíbené SPRÁVŇÁKY, v pondělí a ve středu
od 16 hod. Je to odpolední kroužek, kde se
děti dozvídají „o správném chování“, cvičí
zde například jógu, tančí, učí se o zvířátkách
a v neposlední řadě poznávají živou a neživou přírodu a historii okolí v kterém žijí.
Také podnikáme časté tematické výpravy
za poznáním. Nejprve si vyšlápneme kolem
Vyžlovského rybníka, kde pozorujeme život
u rybníka, poznáváme ptáky a určujeme druhy nalezených brouků.

V zimě jsme podnikli cestu: „Po stopách
zaniklé vesnice Aldašín“. Vyrazili jsme z parkoviště - 2 kilometry ke kostelíčku (celkem
4 km). Na místě už na nás čekal pan kostelník ROSŤA PAČES - Salátník. Mile nás přivítal a měl připraveny zajímavosti o tomto
místě. Zároveň byl velmi překvapen, co již
naši Správňáci znají. Ukázal nám, kudy vedla
cesta do Penčic, kde stála stavení, kde byly

náměstí a rybník - který tam skutečně stále
je. Tenkrát sloužil jako vodní nádrž při hašení
požárů a také k rybolovu.
Ve 14. století zde byla postavena dřevěná
vesnička, která nakonec vyhořela. V roce 1344
zde stálo 20 usedlostí, byly tu rybníky a náš
kostelíček - čistě gotický, zasvěcený svatým Jiří,
byla tu i umístěna farní škola. Vše v Aldašíně
vzkvétalo až do poloviny 16. století, tedy až
do osudové 30leté války, kdy byla ves v roce
1645 zcela vypleněna Švédy. V dalších letech
po válce se lidé snažili vesničku obnovit, avšak
ta přesto úplně zanikla v roce 1690. Obyvatelé
se následně zabydleli v blízkých Jevanech.
Poté jsme se přesunuli na hřbitov, kde jsme
se museli chovat velice tiše. Pan Salátník nás požádal o pomoc - někde v prostoru se mu totiž
ztratila zlatá skříňka s tajnou mapou... to bylo
něco pro Správňáky. Hledali jsme, až jsme našli.
Byla to stará mapa místa, kam se v dalším putování možná vydáme: SOVÍ HRÁDEK. Pak už
jsme byli zvědaví, co nás čeká v kostelíčku sv.
Jiří - tmavá místnůstka osvětlená svíčkami....velké tajemno....a v ozdobné bráně dva dopisy...
na kterých na první pohled nebylo nic vidět, ale
nad svíčkou se to tajné písmo rozsvítilo - meč
a na druhém kostelíček - vysvětlili jsem si to tak,
že vojáci nosí meč a asi byli v kostelíčku. Trošku
jsme se báli, ale pak se rozhodli prozkoumat
hlavní sál, kde se našel i poklad.
Jelikož o tuto akci byl zájem i ze strany
rodičů, uskutečnil se další výlet pro všechny
(i bez dětiček) ke kostelíčku sv. Jiří, kde nás
opět provedl Rosťa Pačes - Salátník a byl ještě popisnější a odbornější.
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Mezi další naše aktivity patří měsíční akce
– minimálně jedna do měsíce jako například:
lampiónový průvod, piknik s pouštěním draků, pirátsko-námořnický den, pohádkový les,
karnevaly atd. Akce jsou vždy v dostatečném předstihu vyvěšeny na nástěnkách, FB
a webech.
CO DALŠÍHO PRO VAŠE DĚTI NAJDETE
V PROGRAMU TUDYZNUDY?
Tak například každé úterý v Barevné tělocvičně od 16 h INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDIE
s Mgr. Zuzanou Hauzarovou - termíny si domluvíte na tel.: 603 173 414 přímo u paní
lektorky.
Čtvrtky od 16 hodin VÝTVARNÝ KROUŽEK
ŠIKULKOVÉ - lektorka: Bc. Eva Zemanová,
e-mail: evi.zemanova@seznam.cz, tel: 775
987 212.
Pátky od 9 hod. máme posilovací CVIČENÍ
S ALICÍ, kde můžeme mít s sebou i své ratolesti, které u cvičení asistují nebo si i hezky hrají.
Závěrem bych ráda poděkovala našim sponzorům, zejména OÚ VYŽLOVKA a OÚ
JEVANY, VŠEM rodičům, kteří navštěvují
naše akce a pomáhají nám. Bez vaší pomoci
a účasti by sdružení už dávno zaniklo. Děkujeme všem.
Moc se na vás těším na dalších akcích, v případě dotazů neváhejte a pište na tudyznudy@email.cz, nebo volejte 775 723 292,
ráda vaše dotazy zodpovím. A kdo by se
chtěl k našim sponzorům přidat, budu za to
velice ráda - pak budou akce ještě bohatší

a zábavnější. Případným dárcům předem
děkujeme, protože přes veškeré úsilí shánět
sponzory mimo okruh našich přímých sponzorů - tedy rodičů a jejich dětiček - nelze
opravdu sehnat žádné oficiální dotace. Snažíme se dávat vstupné jen na opravdu velké
akce, a to nejnižší možné, určené jen na pokrytí nákladů. Na ostatních akcích alespoň
někde vyložíme naši «sponzorskou sklenici/
krabici» na drobné dary - za všechny utržené
peníze zajišťujeme administrativu a pořizujeme výhradně věci a odměny pro vaše děti.
Jana Pelikánová
NEJBLIŽŠÍ VÍKENDOVÉ AKCE
ZAČAROVANÝ LES - 16. 5. SOBOTA - startujeme od 14 h do 16 h na hrázi Jevanského rybníka u závory, konec celé akce v 17 h.
Opět vás bude čekat les plný pohádkových bytostí, jako jsou víly, vodník, ježibaba, pavouk,
Karkulka a další. Startovné 40 Kč/dítě, které
pak dostane odměnu. Vhodné s kočárky.
VYŽLOVSKO - JEVANSKÝ poznávací VÝLET
- 23. 5. SOBOTA „Po stopách zaniklé vesnice - Dubina a další“ - s Rosťou Pačesem
Salátníkem - sraz Vyžlováci v 9.00 na návsi
a Jevaňáci v 9.00 u zvoničky na návsi. Trasa
dlouhá cca 10 km.
VYŽLOVSKÉ LÉTO 30. 5. SOBOTA - odpoledne na Koupáku - hry pro děti, skákací hrady,
malování na obličej, soutěže a od 17 h festiválek 5 kapel - tedy zábava až do noci.
Fotky ze všech akcí najdete
www.TUDYZNUDY.RAJCE.NET.
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SK VYŽLOVKA DOSPĚLÍ

V přípravě na jarní
sezónu jsme sehráli dvě
utkání s účastníky 1. B
třídy. Tuchoraz – Vyžlovka 0:0 a Vyžlovka
– Liblice 3:1. Branky:
Nettl, Souček 2x.
Oba zápasy odchytal Pačes a v poli se vystřídali prakticky všichni hráči, které máme pro
jaro k dispozici. V Tuchorazi bylo utkání vyrovnané, bez vyložených brankových příležitostí.
Doma s Liblicemi jsme pak byli po celé utkání lepším mužstvem. Zápasy se hráli na přírodní
trávě za velmi pěkného počasí a naprosto splnili svůj účel. Po trénincích na umělém povrchu se všichni hráči na hřiště těšili. Ještě se sice
projevovala nerozehranost, ale už proti Liblicím
byly vidět náznaky rychlého, kombinačního
fotbalu, se kterým bychom se chtěli prosazovat
v jarních zápasech okresního přeboru.
Mistráky jaro
Úvaly B – Vyžlovka 0:3 (0:0)
K prvnímu mistrovskému zápasu v jarní části
soutěže jsem nastoupili v sestavě: Hubáček –
Fousek J., Kaše, Mouder, Kohoutek - Nettl (58.
Lang), Muran, Dřízhal R., Pavlů (58. Augusta)
- Souček (87. Kolář), Šmíd (86.Dřízhal J.).
Branky: 60. min. po přihrávce do běhu se
na levé straně uvolnil Augusta, ve vápně při-

hrál Součkovi, který míč s přehledem poslal
ke vzdálenější tyči: 0:1.
71. min. velké sólo Fouska, kdy obešel
několik hráčů soupeře, skončilo až faulem
(neodpískaným) v pokutovém území, míč
se však odrazil ke Šmídovi a ten nám přinesl
uklidnění: 0:2.
77. min. Augusta dostal přihrávku po zemi
do běhu, prosadil se až do velkého vápna
a sám před brankářem nezaváhal: 0:3.
Vyžlovka – Mnichovice 2:0 (1:0)
Sestava: Hubáček – Kohoutek (45. Nettl),
Kaše, Mouder, Fousek – Muran, Lang (56.
Kotek), Dřízhal R., Augusta (84. Dřízhal J.) Pavlů, Souček (80. Kolář).
Po celé utkání jsme měli převahu, vypra�covali jsme si několik velmi nadějných příležitostí ke vstřelení branky, ale o výhře jsme
definitivně rozhodli až v 55. minutě.
První naší branku vstřelil Muran až ve 42.
minutě. Po rychlé akci Pavlů na levém křídle
následovala střela na branku, vyražená brankářem. Míč se dostal až na pravou stranu
k Muranovi a ten před odkrytou brankou
nezaváhal.
Ve druhém poločase jsme soupeře opět
přehrávali a dostávali se do nebezpečné blízkosti jeho branky. V 55. minutě zleva postu-
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poval na brankáře Pavlů, těsně před ním přihrál doprava a nabíhající Souček s naprostým
klidem zvýšil na 2:0.
Hrusice – Vyžlovka 2:1 (1:0)
Sestava: Pačes – Fousek, Pavlů, Mouder, Dří�
zhal J. (46. Kotek) – Kohoutek, Muran, Dřízhal R., Augusta, Souček, Nettl (60. Kolář).
Vyžlovka – Mukařov 0:1 (0:0)
Sestava: Hubáček – Kotek, Kaše, Mouder,
Kohoutek – Muran, Lang, Dřízhal R., Dřízhal
J. (46. Fousek K.) - Augusta, Pavlů (23. Nettl,
86. Enžl).
Derby rozhodla jedna branka čtyři minuty
před koncem zápasu, z ofsajdu a bohužel do
branky našeho mužstva.
Hráčům nelze upřít snahu a chuť. Jenže
kombinace, fotbalovost a přesné zakončení
z podzimní části sezóny se nám vytratily.
Utkání bylo bojovné s naší převahou po
celou dobu hry. My jsme měli několik dobrých příležitostí v každém poločase. V tom
prvním nám po hlavičce Pavlů a po střele R.
Dřízhala 2x zabránil ve skórování skvělými
zákroky soupeřův brankář. Další naše střely
však směřovali mimo tři tyče.
V zápase nám chyběli všichni naši útočníci. Souček, Šmíd a od 23. minuty i Pavlů,
který se zraněnou nohou nastoupil s velkým
sebezapřením. Chyběli nám tudíž hráči, kteří
z dosavadních 39 vstřelených branek sami
skórovali 23x. To se těžko nahrazuje.

I to vedlo k tomu, že jsme v letošní sezóně
na domácím hřišti poprvé prohráli.
Klíčany – Vyžlovka 5:0 (3:0)
Sestava: Pačes – Kotek (25. Kolář), Mouder,
Kaše, Kohoutek – Nettl, Muran, Dřízhal R. (85.
Enžl), Dřízhal J., – Augusta, Souček.
Dvě hodiny před odjezdem jsme se dozvěděli, že na zápas s jasně vedoucím mužstvem
Klíčan, které v dosavadních 17 zápasech nastřílelo 70 gólů a prohrálo jen jednou (na Vyžlovce
4:3), nepřijede brankář Hubáček. Taková zpráva
opravdu „potěší“. Pro zranění nenastoupili Lang,
Pavlů a Šmíd. Předem byl omluven Fousek.
Přestože se výsledkem chlubit nemůžeme,
výkon a hlavně přístup všech našich hráčů byl
velmi slibný a v kabině jsem to po skončení zápasu patřičně zdůraznil. Budeme-li ke každému
utkání přistupovat stejným způsobem, nemusíme mít naprosto žádné obavy.
Vyžlovka – Velké Popovice 3:3 (2:1)
Sestava: Pačes – Fousek J., Kaše, Mouder,
Kohoutek – Muran, Augusta, Dřízhal R., Nettl (60. Fousek K, 75. Enžl) - Souček, Kolář
(70. Dřízhal J.).
Branky: R. Dřízhal, Kolář 2x.
Stříbrná Skalice – Vyžlovka 0:2 (0:1)
Branky: Souček 2x.
V tabulce jsme zatím třetí, ale čeká nás ještě nejeden těžký zápas hned tuto sobotu v Kostelci
u Křížků.
Přijďte fandit! Zdeněk Doležal, hlavní trenér

Naši starší zkušení na výletě
v Krkonoších 2014
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SK VYŽLOVKA MLÁDEŽ
Zimní příprava 2015
V zimní přípravě jsme absolvovali mnoho
tréninků a také velké množství halových turnajů. Docházka našich dětí se pohybovala
okolo výborných 90 % a to mělo velký vliv
na náš herní projev. Všechny naše týmy předváděly velmi dobré až výborné výkony. Dokázali jsme se porovnávat s velmi silnými týmy
a pravidelně porážet týmy z našeho okresu.
Snad na každém odehraném turnaji jsme se
umístili na stupni vítězů.
Začátek jarní části sezony
Na konci března jsme se přesunuli do domácího zázemí na Vyžlovce a v Jevanech. Po dlouhé halové přípravě se všichni naši svěřenci moc
těšili na přírodní trávu. My trenéři jsme se těšili
snad ještě více. Hukot našich borců v uzavřené
hale někdy dosahoval zvuku burácejících motorů. Jeden, dva, tři tréninky venku a naše týmy

čekal první ostrý start v mistrovských soutěžích
i soutěžích mimo FACR. Všichni jsme byli plný
očekávání, kam jsme se oproti našim pravidelným soupeřům z podzimu posunuli. Zjištění
po prvních odehraných turnajích jsou velmi
příznivá. Naše beranidlo, starší přípravka, která
je našim nejstarším týmem dokáže hrát ve své
skupině o 11. místo z 30 týmů vyrovnané zápasy i s lídrem skupiny týmem Úval. Oba týmy
mladší přípravky vedou své skupiny bez jediné
prohry a předvádějí skvělou hru. Tým MINI válcuje v bronzové skupině MINISTAR své soupeře
a naše školička odehrála mnoho skvělých turnajů a přátelských zápasů i s týmy jako jsou Sparta Praha, Slavia Praha nebo Bohemians Praha.
Začátek soutěží se nám povedl a s trenéry
věříme, že nasazené tempo dokážeme ještě
vystupňovat a v sobotu 20. 6. na oslavách
75. výročí klubu budeme mít co slavit.
Michal Šmíd, hlavní trenér mládeže
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VYŽLOVÁK
INZERCE
Technická specifikace
Tisková technika: ofset
Tiskový rastr: 175 linek/palec (69 linek/cm)
Barevnost: 4 výtažkové barvy (CMYK)
Čistý formát strany: 148,5 x 210 mm (na spadávku přidat 3–5 mm)
Velikost sazebního obrazce: 128,5 x 190 mm

Podklady ke zpracování
• texty zasílejte e-mailem, nejlépe v textových souborech .doc, .docx - Word.
Texty by měly být po základní jazykové korektuře.
• obrazové předlohy zasílejte e-mailem ve formátech .JPG/.TIFF/.EPS, v rozlišení 300
dpi. Pokud nebudete mít obrázky v digitální formě, můžete po dohodě dodat fotografie
nebo diapozitivy.
• loga zasílejte e-mailem ve formátu .AI/.CDR/.EPS, v těchto případech musí být písmo
převedeno do křivek. Popřípadě je možný ještě formát .JPG.
Zpracované materiály vám zašleme ke korektuře a následně k celkovému schválení.

Podklady již připravené pro tisk
• tisková PDF 300 dpi
(musí obsahovat spady, ořezové značky a pasovací křížky pro tiskárnu)
zasílejte na e-mail: vyzlovka. zpravodaj@seznam.cz.

Formáty inzertních ploch

1/1

dvoustrana

1/2
1/2

148 x 210 mm
(+ spad 3 mm)
128 x 190 mm (rejstřík sazby)

297 x 210 mm
(+ spad 3 mm)
277 x 190 mm (rejstřík)

na výšku - 74 x 210 mm
(+ spad 3 mm)
60 x 190 mm (rejstřík)

na šířku - 148 x 105 mm
(+ spad 3 mm)
128 x 90 mm (rejstřík)

1/3

1/3
na výšku - 49 x 210 mm
(+ spad 3 mm)
39 x 190 mm (rejstřík)

na šířku - 210 x 70 mm
(+ spad 3 mm)
190 x 55 mm (rejstřík)

1/4
na výšku - 74 x 105 mm
(+ spad 3 mm)
60 x 90 mm (rejstřík)

1/4
na šířku - 210 x 52 mm
(+ spad 3 mm)
190 x 40 mm (rejstřík)

VYŽLOVÁK
Ceník inzerce
1/1
1/2
1/3
1/4
4. strana obálky

750
400
300
200
1 500

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2. strana obálky 1 000 Kč
3. strana obálky 1 000 Kč
1/1 PR
1 500 Kč
dvoustrana PR
3 000 Kč
(loga inzerentů v tiráži - dohodou)

Slevy - za jedno opakování – poskytuje se klientům 10 % sleva
Více opakování - slevy dohodou
Storno: Před předáním podkladů do tisku – 14 dní: bez poplatku, 7 dní: 50 % z ceny, 1–4 dny: 70 %
z ceny. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, a jsou platné od 1. 5. 2015.
Vydavatel si vyhrazuje právo změnit ceny těchto výdajů kdykoli s okamžitou platností a právo
odmítnout jakékoli materiály a vzorky výrobků na základě technické nezpůsobilosti nebo neslučitelnosti
s redakční orientací časopisu. Veškeré informace v případě vašeho zájmu vyřídíme na tel. 604 545 555.
cestovní pasy: tel. 323 618 289, 323 618 290
řidičské průkazy: tel. 323 618 283
Finanční úřad Praha-východ
Říčany, Politických vězňů 1233/40
tel. 323 627 303, 323 627 305
www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10521
DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Úřad práce pro Prahu-východ
Hasiči
- kontaktní místo Státní sociální podpory
SDH Kostelec n. Č. lesy
Praha 7, Dobrovského 1278/25, Holešovice
Komenského 1161, Kostelec nad Černými lesy
tel. 950 151 111, SSP 950 151 500
www.hasici-kostelecncl.cz
portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/praha-vychod
SDH Mukařov
ČSSZ
Sportovní 62, Mukařov, www.hasicimukarov.cz
Praha 9, Sokolovská 855/225, tel. 284 005 401
SDH Kozojedy
www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/
www.sdhkozojedy.4fan.cz
stredocesky-kraj/ossz-praha-vychod.htm
Záchranná služba
Pobočka VZP Praha-východ
Kutnohorská 581, Kostelec nad Černými lesy
Veltruská 586 Praha 9, tel. 952 226 711
tel.: +420 321 679 064
www.vzp.cz/o-nas/pobocky/stredocesky/praha-vychod/
2800-praha-vychod
Policie ČR
Kutnohorská 27, Kostelec n. Č. lesy, tel.: 974 874 720 Pobočka VZP v Říčanech
www.policie.cz/clanek/oop-kostelec-nadJiráskova 1519, tel. 952 226 721
www.vzp.cz/platci/pobocky/stredocesky/praha-vychod/
cernymi-lesy-oop-kostelec-nad-cernymi-lesy.aspx
2802-ricany-u-prahy
Nemocnice: Říčany, Smiřických 315/58,
Katastrální úřad pro Prahu-východ
www.nemocnice-ricany.cz, tel.: 323 627 511
Pod sídlištěm 9, Praha 8-Kobylisy, tel. 284 041 111
Školy: Kostelec n. Č. lesy, nám. Smiřických 33,
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=GEN:UVOD&
www.zskncl.cz,
PRARESKOD=209
Mukařov, Školní 88, www.skolamukarov.ic.cz
Vodos Kostelec n. Č. lesy
Říčany (vydávání řidičských oprávnění, pasů,
živnostenských oprávnění, evidence obyvatel, vozidel) ul. U Cihelny, tel. 321 697 036, kostelec@vodoskolin.cz
Stavební úřad v Kostelci n. Černými lesy
nám. Komenského 1619/2
info.ricany.cz/mesto/odbor-spravnich-agend-a-dopravy nám. Smiřických 53, tel. 311 240 901
www.kostelecncl.cz/stavebni-urad/os-1013/p1=1381
občanské průkazy: tel. 323 618 255, 323 618 256

