
Po několik měsíců jsme otisko-
vali fotografii neznámého místa 
v našem regionu. Dort dostal 
ten, kdo vyfocené místo poznal. 
Správná odpověď na minulou 
soutěžní otázku zní: Kaplička se 
nachází v Jenči. Na posledním 
soutěžním Přílepském dortu si 
tentokrát pochutnal Jan Souček 
z Uhřiněvsi.

I když je naše několikaměsíční sou-
těž u konce, neváhejte a cukrárnu 
ve Velkých Přílepech navštivte! 
Milujete dobré zákusky, jedete 
na kole na Okoř, chystáte ro-
dinnou oslavu, hledáte místo na 

schůzku nebo si jen tak v klidu 
chcete vypít dobrou kávu? V na-
bídce Přílepské cukrárny nechy-
bějí klasické zákusky ani špičko-
vé francouzské či italské dezerty, 
připravené z kvalitních surovin 
a nenapodobitelnou technologií, 
dovedené téměř k dokonalosti. 
Cukrárna stále zlepšuje své služ-
by a  prostředí, rozšiřuje nabíd-
ku, takže se můžete pokaždé těšit 
na něco nového a hlavně dobré-
ho! Teď v zimě oceníte nabídku 
kávy a čajů, a nejste-li řidiči, mů-
žete si pochutnat na originálním 
a silném Jagertee.
Interiér se v poslední době změ-
nil téměř k nepoznání. Oči vám 
budou přecházet z výběru na 
světelných menuboardech a se-
zení je ještě příjemnější díky čer-
vené italské lavici, která interiér 
rozčlenila do příjemných boxů. 
K intimnějšímu posezení mů-

žete využít francouzský salonek 
a v létě je k dispozici venkovní 
zahrádka. Na stropě jsou nain-
stálovány digitální fresky a celý 
dojem umocňuje velké benátské 
zrcadlo. Přijďte se podívat!

Velká soutěž o dort je u konce

Velké Přílepy 
(u obecního úřadu)

www.prilepskacukrarna.cz
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www.janperi.cz

Čištění peří
 odbornou 
 technologií
 Šití lůžkovin 
  na zakázku
Prodej: přikrývek a polštářů z ovčí 
vlny, dutých vláken a nového peří, 
souprav do postýlek, povlečení, 
prostěradel, přehozů atd. 

info na

Praha 6, Zrzavého 1084, tel.: 235 316 058
Hostivice, ČSL  armády 1052

tel.:  220 981 768
Kladno, Průmyslová 979

tel.:  608 560 100
Kladno, Saponáty – opravna oděvů, 
nám. Svobody 1460, tel.: 312 241 950

Rudná, Masarykova 16, tel.: 737 132 153
Slaný, Šultysova 556, tel.: 739 316 039

1 měsíc internetu
Zdarma

Platí pro nové
zákazníky při

objednání
a předložení

tohoto letáku
do 31. 1. 2012

tarify od

  99 Kč / měsíc

neJLeVněJŠí VYsOKOrYcHLOstní internet
V KLadně a OKOLí

www.KLadnOinternet.cz         tel.: 604 542 979        internet@hejzicom.cz

 levné volání bez měsíčního paušálu, úspora až 50 %
 a volání v rámci sítě zdarma
vstřícný přístup k zákazníkovi
 sleva při čtvrtletních (5%), pololetních (10%) a ročních platbách (15%)
odezva do sítě do 10ms
užíváme profesionální technologie
pokrytí: Buštěhrad, Červený Újezd, Lidice,
  středokluky, Kladno a okolí

hledáme nové objekty pro spolupráci
komplexní řešení tV a sat rozvodů a dohledového systému

MOžn
O

st
 z

ískání zařízení za kaČku

Palivové dřevo 
za bezkonkurenční ceny !!!

bez DPH (DPH 10%)

Kontakt: 737 632 570   Po-Pá  8 – 16 h
WoodProject s.r.o., 

Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19
woodproject@seznam.cz

Smluvní odvoz – kontejnerová Avie – tel.: 602 312 244

Středočeský hejtman David Rath 
přijal pozvání od Fakulty bio-
medicínského inženýrství ČVUT 
v Kladně a podebatoval se studen-
ty zdravotnických oborů i s ve-
dením školy, se kterým zejména 
probral další budoucnost školy. 
Středočeský kraj podporuje roz-
voj fakulty a ve spolupráci s měs-
tem se snaží efektivně využít 
peníze z Evropské Unie na mo-
dernizaci školy.  Středočeský kraj 
chce totiž městu pomoci čer-
pat dotace z evropských peněz, 
neboť mu jinak hrozí, že o část 
přijde. Jedním z návrhů, jak se 
posunout blíž k potřebné moder-
nizaci budovy je využití bývalých 
vojenských kasáren. (PR)

Přispíváme k rozvoji ČVUT v Kladně

inzerce

Debata středočeského hejtmana Davida 
Ratha se studenty ve velké aule Fakulty bi-
omedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

Obec Velké Přílepy 
vypisuje výběrové řízení 

na pozici Účetní
Pracovní úvazek: plný
Požadujeme: 
● vzdělání min. SŠ ekonomického směru s tříletou praxí
● velmi dobrou znalost podvojného účetnictví
Uchazeč předloží strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů 
a kopii nejvyššího dosaženého vzdělání. 
Dokumenty zašlete do 20. prosince 2011, na adresu: Obec Velké 
Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy.

Prodej jen nových vozů, mimo jiné značky 
Toyota, Lexus, Subaru, Mitsubishi 
Zajistíme financování  a pojištění
S plnou garancí

Kontakty: Mgr. Oldřich Rypar
Bratří Čapků 626, 252 64 Velké Přílepy
Mobil: 602 266 690 • Mail: oldrich.rypar@autorypar.cz • www.autorypar.cz 

inzerce

inzerce

Se zvyšující se částkou, kterou je 
zákazník ochoten investovat, ros-
tou také nároky na vybíraný vůz. 

U luxusních aut pak už nejde jen 
o jízdní vlastnosti, bezpečnost 
a užitnou hodnotu, ke slovu tady 
přichází styl, image značky a na-
prostý komfort. Vše se ještě kom-
binuje s přáním vlastnit přesně 
to auto, po kterém toužíme, 
chceme si splnit svůj sen.  

Jsme-li rozhodnuti koupit si 
nový vůz, první naše kroky pak 
nejčastěji vedou do některého 
autosalonu, kde jsou v nablýs-
kaných showroomech prezen-
tována auta dané značky. Že to 
jde i jinak, jsme se přesvědčili 
u pana Oldřicha Rypara ve Vel-

kých Přílepech, který se prode-
jem luxusních vozů, především 
značek Lexus, Toyota, Subaru 
a Mitsubishi zabývá od roku 
2007. Oproti klasickému au-
tosalonu zde neuvidíte naleště-
né vozy. Nemůžete si tedy svůj 
vysněný vůz dopředu prohléd-
nout. Hlavní protiváhou této je-
diné nevýhody je velmi atraktiv-
ní cena za automobil, které kvůli 
daleko větším nákladům nejsou 
schopni v autosalónech konku-
rovat. Velkou výhodou může být 
i objednání konkrétní specifika-
ce vozu, která naprosto vyhovuje 
požadavkům klienta, ale kterou 
by v běžné nabídce na našem 
trhu nenašel. Vozy jsou určené 

pro evropský trh, to znamená, že 
zakoupený vůz lze garančně za-
bezpečit ve všech autorizovaných 
servisech dané značky v České 
republice a dalších státech EU na 
základě dodané servisní knížky, 
kterou výrobce garantuje záru-
ku.Využít lze také  nabídku na 
zajištění financování a pojištění. 
Celý prodej pak probíhá stejně 
jako u autorizovaných prodejců. 
Vlastně téměř stejně. Zpočátku 
můžete být sice překvapeni ab-
sencí prodejce v obleku a milou 
až domáckou atmosférou, ale 
v kombinaci s naprostou profe-
sionalitou a vstřícným a osobním 
přístupem ke klientům právě tyto 
aspekty pomohou pomyslnému 
jazýčku vah, aby se přiklonil k va-
šemu rozhodnutí koupit si svůj 
nový luxusní vůz právě od firmy 
AutoRypar. Kateřina Jungbauerová

TENIS – SQUASH – BADMINTON
Věnujete se některému z uve-
dených raketových sportů?  Po-
třebujete odborně poradit s vý-
běrem vhodné rakety, výpletu 
a doplňků? Hledáte kvalitní vy-
plétací servis, který navíc nabízí 
i diagnostiku raket? Pokud ano, 
můžete navštívit specializova-
nou kamennou prodejnu Ten-
nis Arena Shop, kterou najdete 
v blízkosti Stromovky,  nedaleko 
dvorců pražské Sparty. V rámci 

předvánoční nabídky jsou pro 
všechny  zákazníky a vyznavače 
tenisu, squashe a badmintonu 
připraveny atraktivní  ,,RAKETO-
VÉ BALÍČKY".  Nabídka jednotli-
vých balíčků spočívá především 
v kombinaci výpletů, raket, míčů, 
vyplétání a některých dalších 
produktů a služeb Tennis Arena 
Shopu. Věříme, že řada z vás zde 
najde ten svůj. Nepochybně se 
také může jednat o vhodný dá-
rek! V případě zájmu lze vše do-

ladit dle představ a vzájemných 
možností. Balíčky lze objednat 
také prostřednictvím e-shopu na 
adrese www.tennis-arena.cz.

OTEVÍRACÍ DOBA 
pondělí – pátek:  9:00 - 18:00
sobota:  9:00 – 13:00 (v průběhu 
prosince)
KONTAKT: +420 775 196 409, 
+420 608 608 775
ADRESA: Mlýnská 6, Praha 6  
– Bubeneč

Pořiďte si auto snů

 Firma regionu

Akční „raketové“ balíčky
Pr

I když automobil  
v dnešní uspěchané 

době představuje téměř 
nutnost a pohlížíme na něj 

především jako na dopravní 
prostředek, pro mnohé 
je výběr vozu klíčovou 

záležitostí, která si zaslouží  
velkou pozornost. Výběr 

auta může ostatně prozradit 
mnoho z charakteru řidiče, 

o společenském  
postavení nemluvě. 

Kontakt: Mgr. Oldřich Rypar, Mobil: +420 602 266 690
E-mail: oldrich.rypar@autorypar.cz, www.autorypar.cz


