
„Festival je pocta osobnostem čes-

kého filmu. Naše vize je jeden den, 

jedna osobnost čtyřikrát za rok,“ 

říká Petr Jachnin, který po minulé 

akci obdržel SMSku od Jiřího Men-

zela se slovy: „To bylo nejkrásnější 

odpoledne tohoto roku.“ Festival 

je hodně o překvapení. Hosté ale 

nic netuší. Petr Jachnin s Vítězsla-

vem Praksem pro ně vždy připraví 

záludné úkoly. „Osobnosti stejně 

tak jako na podzim režisér Men-

zel si účast budou muset odpra-

covat. Pan režisér Menzel musel 

například předvést, jak se správně 

střílí z kulometu nebo chůzi po 

laně,“ představuje některé z úkolů 

Petr Jachnin.

Nevyhne se jim ani Jan Hřebejk, 

který kolem 16. hodiny zavítá do 

sálu průhonické sokolovny, který 

bezplatně zapůjčil pro tuto akci 

podnikatel Andrej Babiš, který 

sám v Průhonicích řadu let bydlí. 

„Dvouhodinovku, kterou nám vě-

nuje režisér Hřebejk, vyplní dotazy 

od diváků, veselé historky z natá-

čení a jedna specialita, kterou jsme 

nazvali „Jak jim bylo“. Zkrátka 

Jan Hřebejk si sám 

vyzkouší některé filmové si-

tuace, které on sám připravil pro 

herce ve svých filmech. Na závěr 

místo sošky Oskara dostane každý 

z účastníků dort – to je náš Oskar 

počesku. Pan Menzel, kterému 

byl věnován náš první festival, byl 

nadšený z dortu ve tvaru dám-

ského zadku s razítkem,“ dodává 

s úsměvem Petr Jachnin. 

Festival zahájí v deset hodin pro-

gram pro školy filmem Šakalí léta. 

Stylovou ukázku rokenrolu před-

vedou mistři světa v rokenrolových 

tancích Míša Hronská a Lukáš Ru-

mian z tanečního klubu Twist Ří-

čany. Účast přislíbil Richard Tesa-

řík a další osobnosti jsou v jednání. 

Nezapomeňte proto zaškrtnout si 

v kalendáři datum 1. 3. 2012.

Zbyněk Pokorný

Proto v pondělí 16. ledna učini-

lo zastupitelstvo města závažné 

rozhodnutí: Autobusový termi-

nál na rohu ulice Pražské a ulice 

Jana Morávka nevznikne. Ko-

mentář k rozhodnutí zastupitel-

stva nám sdělila starostka Jílové-

ho Mgr. Květa Halanová. 

„Vše má svá pro a proti. Ani od-

půrcům výstavby nebylo při 

rozhodování lehko. Vždyť jistě 

budou slýchat, že autobusy stojí 

pořád na náměstí, že historické 

centrum je třeba chránit, že síd-

liště to má daleko na zastávku, že 

takovou dotaci na „autobusák“ 

nezískat je škoda. Jsou to velké 

peníze, které by město získalo, 

ale i to má svá úskalí – velké pení-

ze chtějí přidat další velké peníze, 

to vede nejen k možnému zadlu-

žování města, ale také k tomu, že 

nebude moci financovat drob-

né investice – chodníky, silnice, 

opravy domů, provoz školy, vo-

dovod, o spolcích a kultuře ani 

nemluvě. Využití velkých prostor 

terminálu je sporné a na závěr 

se přidaly důvody, které nikdo 

nečekal – rizika bezpečnostní, 

související s kolizemi v prostoru 

terminálu (couvání, přechody, 

„obalové křivky“ autobusů…).  

„Zastupitelé hlasovali s odpo-

vědností vůči finančnímu zdra-

ví města, zvláště v této krizové 

době,“ komentuje rozhodnutí 

starostka Halanová. 

Autobusový terminál tak, jak byl 

projektován, nevznikne, ale je jas-

né, že dopravní opatření a zlep-

šování v dopravní obslužnosti 

jsou nutná. „Mezi již plánovaná 

patří nástupní zastávka směr Pra-

ha v ulici Pražská (její realizace 

byla připravena již jednou v roce 

2006), následovat by měly za-

stávky v prostoru před skládkou 

(podle rychlosti výstavby nových 

domů). Město má nyní i volné 

ruce k možnému řešení propoje-

ní autobusů a vlaků na železnič-

ním nádraží,“ dodává k tématu 

dopravy starostka Halanová. 

Zbyněk Pokorný
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Škoda Citigog !

TROJSKLO a TROJITÉ  ZDARMA!

Kulatou hranatou?

INZERCE

Test na drogy pozitivní 
SÁZAVA – Policejní hlídka 

kontrolovala 15. února mladé-

ho řidiče vozidla Opel. Kromě 

toho, že nevlastnil řidičský 

průkaz, měl pozitivní test na 

látku amphetamin a canna-

bis. Hlídka další jízdu řidiči 

zakázala. Podle informací po-

licie jsou drogy za volantem 

čím dál častějším jevem.

KRÁTCE

Vzít, nebo 
nevzít?

Když se rozdělují peníze, stojí 
ve frontě dva druhy lidí. Ten 
první si je vezme, utratí a pak 
přemýšlí, jak je případně spla-
tí či dofinancuje, druhý typ se 
napřed rozmyslí a peníze tře-
ba nakonec nevezme, protože 
si například spočítá, že zaplatí 
víc, než se na počátku zdálo. 
Ovšem dilema, zda vzít, nebo 
nevzít, mají v určitou chvíli oba 
dva typy. Systém evropských 
dotací, které se v rámci operač-
ních programů rozdělují do re-
gionů, nás, resp. představitele 
našich obcí, nutí ke stejnému 
rozhodnutí. Vzít, nebo nevzít. 
My Češi jsme v tom „braní“ 
evropský extrém. V republice 
existuje 24 programů, do kte-
rých proudí finance ze „struk-
turálních fondů, které jsou 
osvědčeným nástrojem pro 
realizaci politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti Evrop-
ské unie, jejímž cílem je snížit 
rozdíly v ekonomické a sociál-
ní úrovni vyspělosti jednotli-
vých regionů členských států 
EU.“ Lepší socialistické heslo 
si v Bruselu nemuseli ani vy-
mýšlet, stačilo opsat z příručky, 
vydané před rokem 1989. Tyhle 
„osvědčené nástroje“ nás nutí 
k dilematům, zda potřebujeme 
autobusová nádraží ve čtyř-
tisícovém městě, aquaparky 
na vesnicích s pár desítkami 
domů, zimní stadion pro jednu 
mistryni světa a podobně... Vá-
žím si zastupitelů, kteří, ač by 
mohli, tyhle peníze neshráb-
nou ze stolu do obecního šup-
líku. Nemají to lehké, protože 
své rozhodnutí musí zdůvod-
nit nám všem, kteří bychom 
raději napřed vzali a pak pře-
mýšleli, co dál. A snad nejhorší 
argument, jaký můžeme v této 
souvislosti slyšet? „No taková 
dotace se už nemusí nikdy opa-
kovat,“ nás dozajista přesvěd-
čuje o nutnosti jejího čerpání. 
Zkrátka, dotace jsou velké téma 
a my se pokusíme přiblížit vám 
jejich světlé i stinné stránky na 
zajímavých případech, podob-
ně jako v článku o jílovském 
autobusáku na straně 1.
Jaký máte názor na čerpání do-
tací z fondů EU? Napište nám 
na pokorny@nasregion.cz.

Zbyněk Pokorný

GLOSA

Náš REGION nosí do schránek

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu nebo nás! 
info@nasregion.cz 774 488 900

ORION  PRAHA

Oskar počesku

Autobusový terminál nebude
JÍLOVÉ U PRAHY

„Neberte to, když to nabízí 

tak lacino“ nebo „Věčná 

škoda“ mohly být klidně další 

názvy tohoto článku. Dlouho 

plánovaný a především 

diskutovaný autobusový 

terminál v centru města 

totiž nakonec nevznikne. 

Ač se zdá zprvu nelogické 

a hloupé odmítnutí vysoké 

dotace (36,5 mil. Kč), 

která by pokryla náklady 

na jeho výstavbu, vzešla 

na povrch při podrobném 

zkoumání celá řada nových 

skutečností, která původní 

záměr výstavby postavila do 

zcela jiného světla.

PRŮHONICE – Po 
úspěšném filmovém festivalu 

Jiřího Menzela Knihovna 
Průhonice pokračuje 

s organizací další filmové 
akce. Tentokrát připravilo 
duo organizátorů Jachnin 

– Praks šňůru filmů českého 
režiséra Jana Hřebejka. 

Můžete se těšit na speciální 
program pro děti (program 

pro školy v dopoledních 
hodinách) a především 
odpoledne na diskuse 

se samotným režisérem 
Janem Hřebejkem a dalšími 
hosty jeho filmového štábu. 

Filmový maraton skončí 
jako obvykle až ve 22 hodin 
večer. Vstup byl, je a bude 

vždy zdarma.

Vstup zdarma

Festival filmů Jana Hřebejka 
Termín: 1. března 2012
Čas: od 10:00 – 22:00 hod.
Místo: Sokolovna Průhonice
Vstupné: zdarma

Program
10:00 Zahájení

10:10 Šakalí léta 

12:00 Pelíšky

14:00 Zítra se bude…  
 obnovená premiéra

16:00 Oskar po Česku 
 s Janem Hřebejkem
 Setkání s režisérem   
 a jeho hosty

18:00 Musíme si pomáhat

20:00 Pupendo

Stanou se Průhonice se díky Petru Jachninovi (vpravo) a Vítězslavu Praksovi festiva-

lem evropského formátu? Výběr hostů to zatím potvrzuje. V květnu sem zamíří Jan 

a Zdeněk Svěrákovi, v plánu je pocta Jiřímu Krejčíkovi či Janu Třískovi. Miloš Forman 

by je mohl možná ještě předběhnout. Nechme se překvapit Foto: Zbyněk Pokorný
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Pěknej zadek, kámo!

Ples opět nezklamalPles opět nezklamal
O hokeji s Petrem O hokeji s Petrem 

KotrášemKotrášem

1. března v 10.00 startuje desetihodinový 
maraton filmů Jana Hřebejka 
pro širokou veřejnost. 
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brodce, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dolní Požáry, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní 
Jirčany, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Krhanice, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládvec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Olešovice, 
Osnice, Pecerady, Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Prosečnice, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, 
Sklenka, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zbořený Kostelec, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, 
Želivec  Veřejně dostupná místa: OÚ a stavebniny Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, 
restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola. 
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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské 

sdružení, sekce bonsají a japonských 

zahrad zvou na prohlídku „Zahrady 
nad řekou“ a „Zahrady tří bran“. 

Zahrady jsou umocněny okolní vypůj-

čenou krajinou a vyhlídkou na kaňon 

řeky Vltavy. Dále sbírka bonsají, suise-

ki, oshibany atd. Stálá prodejní výstava 

obrazů Ivy Hüttnerové v galerii japonské 

zahrady, Vltavská 1048/371, Oleško.

Otevřeno ve všední den nejlépe po do-

hodě na tel.: 602 315 658

JESENICE
27. 2. od 20.00 hod.
Vývoj dětské řeči u předškolních 
a mladších školních dětí. Přednáš-

ka s Mgr. Michaelou Oldřichovou. 

Vstup: 230,- Kč. Rezervace nutná na 

tel. 721 882 907 nebo na mcpohadka.

jesenice@gmail.com

29. 2. od 19.00 hod.
Fotokurz: Výběr, zpracování, archivo-
vání a prezentace fotek. Jak z 300 fo-

tek vybrat jen 50 nejlepších? Promítat, 

tisknout, dávat do alb nebo vytvářet 

fotoknihy? O tomto všem budeme ho-

vořit na tomto kurzu, jako obvykle bude 

výklad doprovázen promítáním s názor-

nými ukázkami. Není nutná účast na 

předešlých lekcích! Přihlášky na mcpo-

hadka.jesenice@gmail.com

JÍLOVÉ U PRAHY
25. 2. od 10.00 hod.
Masopustní průvod s maskami a mu-
zikou projde ulicemi královského 
horního města Jílového. Srdečně zve 

město Jílové, hasiči, muzeum a Spolek 

pro dobrou náladu Kamenný Přívoz.

27. 2. od 20.00 hod
Domácí homeopatická lékárnička (co 

by nemělo chybět ve vaší homeopatické 

lékárničce, jak a kdy jednotlivé přípravy 

použít). Mateřské centrum Permoníček, 

Jílové u Prahy.

28. 2. od 20.00 hod.
Předporodní setkávání – počínaje 28.2. 

v úterý od 20.00 a následně dalších de-

vět úterních večerů. Každý večer jedno 

zajímavé téma, účastníci si mohou zvolit 

ta témata, která je nejvíce osloví. Délka 

každého setkání 2 hodiny. Mateřské cen-

trum Permoníček, Jílové u Prahy

Do 31. 3.
Nepotřebné, zbytečné, přesto krásné 
a cenné – Výstava k 120. výročí zalo-

žení jílovského muzea, akviziční činnost 

a počiny muzea v prvních 10 letech 

3. tisíciletí.

12. 4. od 17.00 hod.
Smích a pláč Afriky – setkání s mla-

dou spisovatelkou Martinou Svobodovou 

v sále Kulturního centra v Jílovém u Pra-

hy. Můžete se těšit na promítání krátkého 

dokumentu, autorské čtení a besedu nad 

knihou autorky „Smích a pláč Afriky“. 

Martina Svobodová svou knihu popisuje 

jako road-movie po 26 zemích Afriky. 

Poetika, meditace, úžasná setkání, ale 

i okamžiky zoufalství, nepochopení a boje 

se sebou samým i s celým světadílem se 

touto osobitě psanou knihou prolínají od 

začátku do konce. Vstupné: 30,- Kč

Regionální muzeum
Otevřeno: denně mimo pondělí (pokud 

není svátkem), leden – duben 9-12 a 13-

16 hod., květen – srpen 9-16 hod., září 

– prosinec 9-12 a 13-16 hod. Otevírací 

doba ve štolách: sezonní provoz duben 

– říjen soboty, neděle a stát. svátky: 10-

17 hod. (Pro hromadné návštěvy je možné 

po dohodě navštívit muzeum i štoly mimo 

otevírací dobu i mimo sezonu.) Vstupné 

do muzea: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, 

rodinné 90 Kč. Masarykovo nám. 16, 

tel. 241 950 791, www.muzeumjilove.cz, 

e-mail: info@muzeumjilove.cz

KAMENICE
12. 3. od 19.30 hod.
HRA O MANŽELSTVÍ – Kulturní dům 

Kamenice – Ringhofferovo nám 434

Hrají: Ch. Poullain a J. Schmitzer. Začá-

tek 19.30 hod.

21. 3. od 9.00 hod.
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA – Kulturní 

dům Kamenice – Ringhofferovo nám 

434. Pořad pro děti od 3 do 10 let. Hraje 

divadlo ANFAS. Vstupné 40,- Kč

19. 4. od 10.15 hod.
JEŽEK, VOSKOVEC, WERICH – Kul-

turní dům Kamenice – Ringhofferovo 

nám 434. Výchovný pořad pro II. st. ZŠ. 

Vstupné 40,- Kč

KUNICE
23. 2.
Sabrage. Přijďte se naučit sekat láhev 

sektu a ohromte své známé na večírku!

25. 2.
Babytenisový turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se 

na 736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

25. 2. od 9.30 hod.
Turnaj ve stolním tenisu. Rezervujte 

na 736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

3. 3.
Minitenisový turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se 

na 736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

10. 3.
Babytenisový turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se 

na 736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

11. 3. od 9.30 hod.
Turnaj ve stolním tenisu. Rezervujte 

na 736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

17. 3.
Minitenisový turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se 

na 736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

18. 3.
Golfový turnaj. Turnaj na golfovém si-

mulátoru 3D Blaster. Začínáme od 9:30. 

Přihlaste se na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz

22. 3.
Skupinové bubnování pro MŠ. Inter-

aktivní muzikoterapie, velmi oblíbený 

program pro MŠ a ZŠ. Místa rezervujte 

na 313 039 741 nebo na hotel@za-

mekberchtold.cz

24. 3.
Volejbalový turnaj. Organizuje Mgr. Flo-

rentia Ptáčníková, přihlášky zasílejte na 

tento email Florentia@seznam.cz

PRŮHONICE
Každý pátek
od 11. 2. od 10.00 do 11.00 hod.
Kurzy taneční terapie pro rodiče 
a děti ve věku 2 – 3 roky. Více infor-

mací na www.sokolovnapruhonice.cz 

nebo tel. čísle 267 310 506

ŘEPČICE
Středy od 11.00 do 17.00 hod.
Cvičák Řepčice – www.kynologicky-

servis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

ŠTIŘÍN
10. 3. od 19.30 hod.
Květinový ples – Vítání jara v tradič-

ním rytmu s bohatým programem. 

Večerem provází Hanka Heřmánková 

a Václav Větvička. K tanci hraje Or-

chestr Josefa Hlavsy. Vstupné 600,- Kč. 

Rezervace vstupenek na recepci  

– Tel.: 255 736 111

22. 3. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost, 
možnost zakoupení knih. Dům ATIS. 

Vstup – zdarma

23. 3. od 19.30 hod.
Pavel Sedláček se skupinou Cadillac. 
Přijďte si zatančit rock‘n‘roll. Vstupné 

300,- Kč. Rezervace vstupenek na re-

cepci – tel.: 255736111

25. 3. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – ADAMUSOVO 

TRIO – hoboj, anglický roh, housle, klavír. 

MOZART – SCHUBERT – DUSÍK – DEBUS-

SY. Vstupné 250,- Kč. Rezervace vstupe-

nek na recepci – tel.: 255 736 111

VELKÉ POPOVICE
úterý až pátek 9 – 17 hod., 
sobota 9 – 12 hod.
Galerie – atelier Romana Kotrče – ke-

ramika, šperky, obrazy, grafi ka, kované 

doplňky, drahé kameny, vše především 

od českých autorů. Po tel. dohodě 

i mimo otevírací dobu: 323 665 212,

mobil: 723 950 749, email: rkotrc@

post.cz. Masarykova ul. č. 6.

4. 3. od 14.30 hod.
Červená Karkulka – o tom, jak babičku 

a Karkulku sežral vlk a vše dobře skon-

čilo. Loutkové divadlo při Sokol Velké 

Popovice. www.divadlo.kvalitne.cz

18. 3. od 14.30 hod.
Otesánek – o tom, jak stále neměl dost. 

Loutkové divadlo při Sokol Velké Popo-

vice. www.divadlo.kvalitne.cz

1. 4. od 14.30 hod.
Perníková chaloupka – o dětech, které 

se ztratily a pak se zase našly. Loutkové 

divadlo při Sokol Velké Popovice. www.

divadlo.kvalitne.cz

ZVOLE
27. 2. od 19.00 hod.
Podruhé v Himalájích aneb Expedice 
Imja Tse (6 189 m n. m.). Beseda u fi l-

mu a fotek z měsíčního putování s Mar-

celem Pudichem a Karlem Benediktem. 

Místnost pod školkou

Změna programu vyhrazena

PIŠTE NÁM
Informujme se navzájem

Pozvěte prostřednictvím 

Našeho REGIONU další lidi, 

kteří by se jinak o Vámi 

pořádané akci nedozvěděli. 

Díky našim novinám budete mít větší 

návštěvnost, a vejdete tak 

v povědomí lidí. Zaregistrujte se na 

www.nasregion.cz/oblast – JVR 

a vložte svoji pozvánku (Pište nám). 

Pro nevýdělečné aktivity je tato služba 

zdarma. Bližší informace na 

pokorny@nasregion.cz.

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz

rozvoz osob a jídel 

RETRO DISKOZveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
do Štiřínské Stodoly v pátek 24. 2. 2012

Disco párty 60.-80. léta od 20:00
Široká nabídka našich piv 

 a stylových 
 specialit

Mateřská škola
a základní škola 
Sunny Canadian s.r.o.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
7. a 8. března 2012

Přihlášky a více informací na
www.sunnycanadian.cz

tel.: 734 466 583

INZERCEINZERCE

Black bart
uvádí koncert skupin

Kurtizány 
z 25. avenue
VosaNaVostro

B N H L
Sobota 25. 2. 2012
Sokolovna Vrané n. Vltavou

vstup: 100/80 Kč 
v předprodeji v Sonoře

start: 20:00 h



VELKÉ POPOVICE – 18. února 

uspořádali hasiči z Lojovic další 

z tradičních plesů v Sokolovně 

ve Velkých Popovicích. Ve zre-

konstruovaném sále se podařilo 

uspořádat zábavu 

nebývalých roz-

měrů. Z legislativ-

ních důvodů proběhlo soutěžení 

o ceny. Ty nejatraktivnější věno-

val Velkopopovický Pivovar a fir-

ma Janoza, která patřík největším 

sponzorům lojovických hasičů. 

Díky ní se mohou hasiči pochůu-

bit zbrusu novým plovoucím čer-

padlem a kotoučovou pilou. Zába-

va probíhala až do ranních hodin. 

Lojovičtí hasiči děkují všem za 

účast, která byla opět více než 

hojná. Videa a fotografie z plesu, 

ale i z dalších aktivit SDH Lojovi-

ce najdete na nových webových 

stránkách www.sdh-lojovice.cz.  

(pok)

Dotace pomohou například roz-

šířit Penzion Čtyřlístek v Českém 

Šternberku nebo rekonstruovat 

outdoorové centrum Bisport 

v Týnci nad Sázavou. S pomo-

cí peněz ze SPL vybuduje Jílové 

u Prahy Školní arboretum s na-

učnou stezkou a zónu aktivního 

odpočinku při základní škole, 

obec Stříbrná Skalice postaví 

multifunkční centrum volnoča-

sových a kulturních aktivit, obec 

Pravonín spolkový dům, unie 

rodičů realizuje Studentský klub 

při Gymnáziu Benešov. Sdružení 

pro ochranu kulturního dědictví – 

Zlenice dostalo peníze na 1. etapu 

záchrany Velké věže – dominanty 

hradu Hláska, obec Postupice na 

Hasičské sportoviště  Plajchy.

Projekty k financování doporučila 

Programovému výboru Výběrová 

komise složená ze zástupců sa-

mosprávy, neziskových organizací 

a podnikatelů. Většina jejích čle-

nů letos poprvé osobně navštívila 

místa, která se o dotaci ucházela. 

„Tyto návštěvy naprosto splnily 

naše očekávání. Jejich prostřed-

nictvím jsme zjistili vše potřebné, 

co se nevejde na fotky ani do tex-

tu žádostí. V případě pochybností 

to mnohé z nás přesvědčilo a vý-

sledkem bylo hodně‚ žolíků‘, které 

jsme vybraným projektům přiděli-

li,“ řekl člen komise Miroslav Ně-

mec. Podobného názoru byl i jeho 

kolega Jiří Zápal: „Ve výběrové 

komisi jsem byl už podruhé. Ten-

tokrát jsem ale projekty hodnotil 

s daleko čistším svědomím.“

Společnost Posázaví o.p.s., která 

v regionu Strategický plán Lea-

der administruje, rozdělila na 

projekty od roku 2008 dotace 

v celkové výši přes 80 milionů 

korun. Dalších 14 milionů korun 

plánuje rozdělit v roce 2013.

Jaroslava Tůmová

z obcí 3Čtvrtek 23. 2. 2012 • JZ 4

KRÁTCE

Nová posila redakce 
Redakce našich novin se 

5. února rozšířila o velmi 

ambiciózního eléva Sebasti-

ana B. Dle prvních informací 

se zaměří na sportovní, kul-

turní a ženské rubriky. (red)

Nová cyklostezka
JESENICE – 29. února bude 

zahájena realizace stavby 

nové cyklostezky v oblasti 

obce Jesenice. Cyklostezka 

bude v délce 2,85 km spo-

jovat části obce Jesenice, 

Osnice, Kocanda s Průho-

nickým parkem. Celkové 

způsobilé výdaje budou 

činit necelých 15 milionů 

Kč.  Dotace z Regionální-

ho operačního programu 

Střední Čechy na tento 

projekt bude činit přibliž-

ně 11 milionů Kč. Realiza-

ce stavby bude probíhat 

v měsících březen a du-

ben, s termínem ukončení 

30. dubna 2012. Zahájení 

stavby předcházela přede-

vším složitá majetkoprávní 

jednání, vzhledem k tomu, 

že vlastní cyklostezka se 

nachází na pozemcích růz-

ných vlastníků katastrál-

ního území Osnice a Zdi-

měřice. Trasa cyklostezky 

je převážně navržena na 

stávajících účelových ko-

munikacích, mimo zatíže-

ní automobilovým provo-

zem.  Stavba je navržena 

tak, že nebyl potřeba zábor 

lesních pozemků. V blíz-

kosti trasy cyklostezky 

jsou umístěny doplňkové 

stavby, jako informační 

panely a odpočívky. Vlast-

ní  komunikace  je navr-

žena v šíři dvou nebo tří 

metrů s krytem z asfalto-

vého betonu s lemováním 

betonovými obrubníky. 

Staveniště předá v rámci 

zahájení akce zástupce in-

vestora, kterým je obec Je-

senice, zhotoviteli stavby 

vybraného v rámci veřejné 

zakázky, kterým je společ-

nost SWIETELSKY staveb-

ní s.r.o., odštěpný závod 

Dopravní stavby STŘED, 

jejíž nabídka byla vybrána 

jako vítězná.

Vyměňte si řidičák
Řidičské průkazy vydané 

od 1. ledna 2001 do 31. pro-

since 2002 jsou držitelé po-

vinni vyměnit nejpozději 

do konce letošního roku. 

Majitelé řidičských průka-

zů vydaných od 1. ledna 

2003 do 30. dubna 2004 

pak mají tuto povinnost 

do konce roku 2013. Po 

uplynutí této doby řidičské 

průkazy pozbývají plat-

nosti. Řidičský průkaz si 

můžete vyměnit na obec-

ním úřadě s rozšířenou 

působností příslušného 

dle místa trvalého pobytu. 

S sebou si vezměte žádost 

o vydání ŘP, platný doklad 

totožnosti, průkazovou 

fotografii a průkaz, který 

podléhá povinné výměně. 

Nový průkaz obdržíte do 

20 dnů od podání žádosti, 

případně do 5 pracovních 

dnů po úhradě správního 

poplatku 500 Kč. Více na 

www.vymentesiridicak.cz

Otevírací doba:
Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel, 
inteligentní systémy a vypínače

INZERCEINZERCE

KRÁTCE

Masky v ulicích
VRANÉ NAD VLTAVOU 

– Neuvěřitelné množství 

masek se sešlo v sobotu 

11. února ve Vraném, na 

tradiční akci nazvané Vran-

ský masopust. Vlk, medvěd, 

brouci, Ivánek, lehké děvy, 

ti všichni a mnoho dalších 

putovali po trase napříč Vra-

ným a nedalekými Skocho-

vicemi. Součástí programu 

bylo i masopustní zastave-

níčko s tancem u obecního 

úřadu - kdo poznal vlevo 

na fotografii stojícího mís-

tostarostu Petra Janečka, 

tak se nemýlí. Na večer byla 

připravena masopustní zá-

bava a hody v hasičárně ve 

Skochovicích. Nádhernou 

fotogalerii najdete na www.

vranenadvltavou.cz. Autoři 

fotografií: Ondřej Chaloup-

ka a Kamila Stojanovová.

(pok)

MNICHOVICE – Nejnovější 

čtyřpísňové EP “Taste me” (2012) 

natočila kapela komplet ve vlastní 

produkci a je koncipováno jako 

album na pokračování, které do 

konce roku doroste v plnohodnot-

né LP. Poslechnout nebo stáhnout 

si ho můžete na www.bandzone.

cz/pankix nebo www.pankix.cz. 

Stahování není nijak zpoplatněno, 

na webu kapely ale najdete po-

stup, jak můžete kapele jednoduše 

zaslat dobrovolný příspěvek.

Mnichovická indie-rocková kapela 

Pankix má zaslouženou pověst ta-

lentované, pracovité a trvale se lep-

šící kapely. Krásná zpěvačka Sany 

s balkánskou krví v žilách se same-

tovým, ale i naléhavým hlasem se 

zpovídá ze svých pocitů a nálad, 

zpěvové linky se prolínají s melo-

diemi netradičních elektrických 

houslí a kytar, to vše podporuje se-

hraná rytmika a taneční samply. 

Na koncertech kapela rozdává 

energii na všechny strany a hraje 

s nakažlivou radostí. Promyšlené 

písničky s chytlavými melodiemi 

ocenili fanoušci i hudební kritici 

na různých talentových soutěžích 

(1. místo v soutěžích Rock Nym-

burk, Skutečná liga, Dobříš Rock 

Fest, semifinále Broumovská ky-

tara, Battle of the Bands aj.). Už 

je objevilo Rádio Kiss, Rádio Beat 

i návštěvníci festivalů, včetně těch 

nejprestižnějších. 

Pankix spolupracují se zkušenými 

muzikanty. Mají za sebou turné s ka-

pelami Čechomor, Clou či Mataha-

ri. Debutové album “Moment” (Po-

pron) s hostující Natálií Kocábovou 

a Jakubem Prachařem (Nightwork) 

jim pokřtil v Lucerna Music Baru 

Michael Kocáb, nad EP “Touch me” 

po zvukové stránce dohlížel Dušan 

Vozáry (ex-Oceán) a Martin Šebes-

tík (Cartonnage). Marek Muller

Ochutnej mě!

Rozdělí osmnáct milionů
Místní akční skupina 

(MAS) Posázaví rozdělí 
mezi 13 projektů dotace 

ze Strategického plánu 
Leader (SPL) v celkové výši 
17,9 milionu korun. Jedná 

se o celou sumu, kterou 
měla ze SPL na letošní 

rok alokovánu. Rozhodl 
o tom dnes Programový 

výbor MAS Posázaví. 
V 9. výzvě k předkládání 

žádostí o dotaci ze SPL bylo 
přijato 24 projektů. Celkové 

náklady na jejich realizaci 
byly téměř 52 milionů korun, 

požadovaná dotace činila 
30,7 milionu korun.

Mnichovická indie-rocková kapela Pankix má zaslouženou pověst talentované, pracovité a trvale se lepšící kapely

Závěrečný finiš před koncem po-

loletí a volný pátek na začátku 

února jsou pro mnohé školáky 

již minulostí. Je však dobré se 

trochu vrátit v čase a připome-

nout si zajímavou akci, která se 

o pololetních prázdninách ko-

nala ve Fakultní jesenické škole. 

Onoho mrazivého dne se na 160 

učitelů nejen z blízkého okolí, 

ale z celého Středo-

českého kraje sjelo 

do Jesenice, aby se 

zúčastnili celoden-

ního workshopu. Akce se konala 

díky projektu KOKOS (koopera-

ce a konkurenceschopnost) fi-

nancovaného z prostředků ESF 

a státního rozpočtu. 

Celkem dvacet tři dopoledních 

a odpoledních seminářů a dílen 

se zaměřovalo na různá pedago-

gická témata. Velkému zájmu se 

těšilo téma Individuální vzdělává-

ní v naplněné třídě, Management 

třídního učitele, Efektivní komuni-

kace v profesních situacích, Slov-

ní hodnocení a sebehodnocení. 

Nechyběl ani seminář věnovaný 

nadaným žákům a práci s nimi, 

prezentačním a komunikačním 

dovednostem a etické výchově. 

Matematici si mohli vyzkoušet 

netradiční geometrické modelo-

vání, mnozí účastníci se těšili i na 

keramickou dílnu a hudební dílnu 

s masopustním tématem nebo na 

seminář věnovaný Profesní únavě 

hlasu a jak jí předcházet. Zvláště 

pro ředitele škol a jejich zástupce 

byl velmi přínosný seminář zabý-

vající se profesními kvalitami uči-

tele a způsobům, jak je zjišťovat. 

Všichni lektoři byli 

vybíráni s velkou 

pečlivostí, a proto 

byla kvalita semi-

nářů velmi dobrá, o čemž svěd-

čily hlasité diskuse na chodbách 

a v jídelně, kde si při dobrém obě-

dě účastníci vzájemně sdělovali 

své zážitky a poznatky. Po celý 

den příjemně svítilo do oken ško-

ly sluníčko a na sousedním ryb-

níku se proháněli malí bruslaři. 

Mrazivý den tedy nevadil ani dě-

tem, ani jejich učitelům. Ti získali 

mnoho cenných a zajímavých 

zkušeností a jak bylo slyšet, rádi 

je použijí při výuce svých žáčků, 

jen co se všichni zase sejdou ve 

školních lavicích.

PaedDr. Jana Zbirovská

(za řídící výbor projektu 

zástupce ředitele 

Sunny Canadian School v Jesenici)

Školní arboretum v Jílovém a řadu dalších projektů podpoří dotace Foto: MAS Posázaví

Hasičský ples opět nezklamal

Učitelé prázdniny neměli

KOKOS



zdraví, wellnes, svatby4 www.nasregion.cz

nabízíme pořádání svateb, 
plesů a rodinných oslav. 

Sál až 120 lidí,  
od jara i venkovní sezení.

STYLOVÁ RESTAURACE V ČESTLICÍCH
V atraktivním stylovém prostředí 

restaurace s výbornou kuchyní

Kontakt:

www.restauracedelicatesse.cz 
Tel.: 272 702 929

Akční ceny
do konce března 2012 na:

SVATEBNÍ VIDEO
SVATEBNÍ FOTO
Dlouholetá praxe - scénář 

akce vždy na míru!

Tel: 607 993 928
www.vstylestudio.cz 

Roblín 48, pošta Třebotov, 
PSČ 252 26

+ 420 606 570 029
+ 420 244 090 757
info@vibrostationmodrany.cz
www.vibrostationmodrany.cz

Vibrostation Modřany
K Vltavě 653
Praha 4-Modřany
(minutu od Polikliniky Modřany)

MODŘANY

http://www.vibrostationmodrany.cz

VIBRAČNÍ PLOŠINA CO CVIČÍ ZA VÁS

ZPEVNĚTE SI U NÁS POSTAVU
POUHÝM STÁNÍM 
NA PLOŠINĚ V NAŠEM 
STUDIU BUDETE:

hubnout
posilovat svaly
odstraňovat celulitidu
spálíte až 350 kcal za 10 min
cvičební lekce jen 30 min
bez převlékání, bez pocení

RODINNÝ HOTEL 
VALNOVKA

nabízíme pořádání 
svatebních hostin v nově 
zrekonstruovaných prostorách. 

Můžeme nabídnout i ubytování 
na místě (kapacita ubytování 
včetně novomanželského 
apartmá je 40 os.) 
Bližší info na www.hotelvalnovka.cz

DENTÁLNÍ HYGIENA
V zubní ordinaci MUDr. ŠÁRKY VESELÉ / KAMENICE, Osadní 473

PREVENCE V OBLASTI ZUBNÍ PÉČE 
PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE A PIGMENTACÍ

ČIŠTĚNÍ ZUBŮ METODOU AIRFLOW

NÁCVIK ČISTÍCÍCH TECHNIK PRO DOMÁCÍ PÉČI O ZUBY

DOPORUČENÍ ZUBNÍCH POMŮCEK PRO SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ

OBJEDNÁVKY: tel. 323 673 888 7.00 –13.00 hod.

 VacuShape 
 Vibrační plošina 
 Přístrojová 

 lymfodrenáž
 Masáže

Kontakt: J. Štulíka 12 (u rybníka) 

                Zvole u Prahy

Objednávky: 605 327 725, 
602 545 989, 736 775 209
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R - CENTRUM   
RELAXACE VE ZVOLI

INZERCEINZERCE

MaJa      DESIGN
Návrhy a úpravy interiérů, květinová výzdoba

Služby na objednávku:
návrhy a úpravy interiérů bytovými či květinovými doplňky
redesign interiérů (změna či vylepšení stávajícího interiéru)
dekorace interiérů a sladění doplňků
květinové aranžmá k různým příležitostem (živé i umělé květiny)
poradenství a konzultace v oblasti interiérového designu 

   a květinové výzdoby
Ing. Jana Kopáčková – tel.:+ 420 607 925 043, e-mail: info@majadesign.cz

www.majadesign.cz

! PRO NOVÉ KLIENTY DÁREK !

INZERCEINZERCE

Proč se neberou?
Párů, které společně žijí bez svat-

by, postupně přibývá. Podle soci-

oložky Jany Chaloupkové ze Soci-

ologického ústavu Akademie věd 

stále větší počet z nich dokonce 

i společně hospodaří. Přesto ale 

platí, že oproti manželským dvo-

jicím je mezi nimi více těch, kteří 

vedou oddělené účty. Přímé man-

želství preferuje jen pětina a ce-

loživotní nesezdané soužití jen 

méně než desetina z nich, uvádí 

Chaloupková. Přitom však se ži-

votní styl těchto dvojic také začíná 

přibližovat manželství. Zatímco 

v roce 1994 své výdělky dávalo na 

jednu hromadu zhruba 29 pro-

cent z nich, o osm let později to 

byla již téměř polovina. Podle 

Chaloupkové rovněž přibylo dvo-

jic, kdy má rodinný rozpočet v ru-

kou pouze muž, nebo pouze žena. 

V Evropě se nejvíce dětí rodí mimo 

manželství ve Skandinávii - na Is-

landu je svobodných 63 % matek, 

více než polovinu vykazuje i Švéd-

sko a Norsko. Naopak nejmenší 

počet zaznamenali demografové 

v zemích jižní Evropy, manžela 

podle nich nemá 4,6 procenta řec-

kých matek.

A proč se vlastně brát?
Módní nebo staromódní? Miluje-

me se, tak nepotřebujeme žádný 

papír, to je časté vysvětlení ne-

sezdaných párů, proč nedělat 

svatbu. V moderní době je svatba 

nemoderní. Rituálům se přikládá 

stále menší význam, ženy jsou 

nezávislé a samostatné, muž je 

rovnocenný partner. Necháváme 

si otevřená zadní vrátka. Ale jde to 

vůbec? Když se narodí děti, proč je 

nestmelit pod jedno jméno, rod, 

proč neutvrdit spojení dvou rodů 

rituálem svatby? Dopřát si jeden 

den v životě, kdy dívka je králov-

na a chlapec skvělý rytíř! Vyslovit 

partnerovi svou důvěru, převzít 

za něho zodpovědnost. Stvrdit 

to oficiálně, na papíře, před úřa-

dem, rodiči a přáteli. Překonávat 

neradostné události a těžké dny 

společně. Radovat se z dětí, dát 

jim společné příjmení, udělat si 

intimní rodinné hnízdo, pokra-

čovat v historii rodu, nerozdrobit 

se do řádky povrchních vztahů, 

nezávazných slastí, prchavých 

okamžiků rozkoše bez závazku. 

Nevím, jestli někdy nastane situ-

ace, že svatbu navrhne žena. Tak 

jako dítě nerodí muž, neměla by 

žena žádat o ruku. Tradiční roz-

dělení zůstává staromódní. Od-

vaha žít spolu s papírem, sdílet 

a překonat i horší chvilky v životě 

spolu, by se zase naopak mohly 

módním trendem stát.

Hana Michaliková

ČESTLICE – Známý moderátor 

Patrik Hezucký otevřel obchod 

s originálními francouzskými de-

signovými sedačkami. Od 2. led-

na 2012 najdete novou prodejnu 

Cozy Concept v SHOP PARKU 

v Čestlicích. Na ploše více než 

1 000 m² si vyberete z mnoha 

druhů stylových sedaček, křesel, 

taburetů, osvětlení a jiných byto-

vých doplňků, které si navíc sami 

můžete dotvořit a přizpůsobit 

svým požadavkům.

Společnost Cozy Concept s.r.o. se 

specializuje na výro- bu a prodej 

sedacího nábytku a bytových do-

plňků. Její nespornou výhodou je 

to, že zákazník má možnost spo-

lupracovat při výrobě objednané-

ho nábytku. Může si sedačku při-

způsobit svým požadavkům, a to 

bez navýšení ceny. Lze si vybírat 

z několika desítek barev a materi-

álů. Patrik Hezucký, jednatel spo-

lečnosti Cozy Concept, k tomu 

dodává: „Personalizujeme sedač-

ky, u nás si může zákazník vytvořit 

vlastní vysněnou sedačku, může 

si vybrat vlastní ma-

teriál, barvu, švy 

a tak dále. Ve hře je pouze fanta-

zie zákazníka, který si tak navrhne 

originální kus nábytku.“

Nábytek lidé nekupují každý mě-

síc, proto nelze při nákupu spě-

chat. V rámci prodejny je vybudo-

vaná také příjemná kavárna, kde 

si zákazníci mohou při výběru 

sedačky v klidu posedět a nákup 

si rozmyslet. K dobré kávě bude 

také dodávat své cukrářské výtvo-

ry jeden z nejlepších francouz-

ských cukrářů Jeffrey Cagnes. (PR)

Itálie jim sluší

Na reklamních projektech společnost 

Cozy Concept spolupracuje s předními 

modelkami. Například úspěšnou reklam-

ní kampaň nafotily modelky Iva Frühlin-

gová, Iveta Lutovská-Vítová a Hanka 

Svobodová

Přežitek anebo móda?
Svateb ubývá, stále více 

lidí volí volný svazek bez 

závazku a svatebního 

slibu. Děti se jmenují 

po matce nebo po otci, 

učitelky ve školkách jsou 

zmatené a odmítají vydat 

děti partnerovi s rozdílným 

příjmením. Mladé páry nectí 

tradici, rodiče a prarodiče, 

natěšení na svatební veselí, 

jsou zklamaní. 

SOKOL – jedna z nejstarších 

sportovních organizací na světě 

oslaví 16. února 2012 už 150 let 

od svého založení. Právě v ten-

to den se sešli čeští vlastenci 

v čele s dr. Miroslavem Tyršem 

a založili první českou tělo-

cvičnou organizaci na našem 

území – původně Tělocvičnou 

jednotu Pražskou. Název Sokol 

byl oficiálně uznán až v r. 1865, 

přestože už v prvních stanovách 

byl „sokol v letu“ používán jako 

spolkový znak a jednotě se tak 

od počátku obecně říkalo. 

Ukázalo se, že nápad využít při-

rozené lidské touhy po pohybu 

a založit organizaci tělocvičnou 

byl přímo geniální. Sokol hrál vý-

značnou roli za Rakousko–Uher-

ska, byl rozhodujícím prvkem 

při vytváření československých 

legií v období první světové vál-

ky. V době první republiky se 

stal nejpočetnější tělovýchovnou 

a sportovní organizací na našem 

území, která sdružovala občany 

různého politického a nábožen-

ského přesvědčení i vzdělání 

a sociálního postavení. 

Nejvíce lidí Sokol sdružoval 

v roce 1948, kdy měl 1 004 987 

členů v celkem 3 367 jednotách. 

Na všech tehdejších sletových 

vystoupeních po celé republice 

cvičilo 585 000 sokolů a přihlíže-

lo jim kolem 2 milionů diváků.

Činnost Sokola byla v historii tři-

krát přerušena (v roce 1915 zaká-

zán rakouskými úřady, podruhé 

8. října 1941 rozpuštěn za 

nacistické okupace a po 

únorovém puči a XI. 

všesokolském sletu vy-

loučeno komunisty ze 

Sokola přes 11 000 čle-

nů a tělovýchova byla 

násilně sjednocena).

Už v lednu 1990 se sešlo 

v Praze na 3 000 sokolů včetně 

zahraničních delegací, rychle se 

začaly obnovovat jednoty a so-

kolské župy. V roce 1994 už měl 

Sokol 165 150 členů v 920 jedno-

tách. I v roce 2012 zůstává Česká 

obec sokolská významnou spole-

čenskou organizací v naší repub-

lice. Téměř 51 procent členů je ve 

věku do 26 let. Velmi aktivní jsou 

i sokolské jednoty v zahraničí.

„V letošním roce chceme prezen-

tovat to nejlepší, co našich více než 

180 000 členů sdružených v 1 145 so-

kolských jednotách představuje. 

Široká veřejnost bude mít možnost 

zhlédnout řadu sportovních a kul-

turních akcí v krajích, městech i ma-

lých obcích. Vrcholem oslav pak 

bude sletový týden v Praze od 1. do 

7. července. Hlavní sletové dny 

XV. všesokolského sletu se budou 

konat na nejmodernějším stadio-

nu v republice, v Synot Tip Aréně 

v Praze-Vršovicích,“ uvedla sta-

rostka České obce sokolské 

Ing. Hana Moučková.

Krásnou choreografií 

hromadných sletových 

skladeb nepředvedou 

jen sokolové, ale i čle-

nové dalších českých 

sportovních organizací 

a velký zájem je i ze strany 

zahraničních sokolských jednot. 

V Praze se počítá s cca 15 000 cvi-

čenci. V doprovodném programu 

se bude Sokol prezentovat také 

soutěžemi svých sportovců, před-

stavením sokolských uměleckých 

souborů a pódiovými skladbami 

na mnoha místech Prahy.

Záštitu nad oslavami 150. výročí 

založení Sokola převzal prezident 

republiky Václav Klaus. Česká 

národní banka vydá při této pří-

ležitosti 15. února 2012 pamětní 

stříbrnou minci v nominální hod-

notě 200 Kč, Česká pošta s. p. pak 

vydává ve stejný den příležitost-

nou známku v hodnotě 14 Kč.

Helena Rezková,

členka Předsednictva ČOS

Sokolům je 150 let

Nikdo a nic vás nepřinutí vdá-

vat se podle zažitých zvyklostí. 

Vy se chcete vdát jinak, origi-

nálně a neopakovatelně, stej-

ně jedinečně, jako je jedinečný 

a neopakovatelný svatební den 

a první svatební noc. Jak to tedy 

provést, aby to neopakovatelné 

a jedinečné opravdu bylo?

Oblečení
Bílá je prostě příliš konvenční, 

nevěst v bílém defilují zástu-

py. Vy si vyberete barvu podle 

svého naturelu. Vášnivá nevěs-

ta vyjde v červené, romantická 

dívka zvolí odstíny růžové. Není 

nutné se vyhýbat ani róbě čer-

né. Nejnovějším trendem jsou 

šaty umně zhotovené z papíru, 

budete odvážná a úžasně ori-

ginální. Pohrajte si i s doplňky! 

Zavrhněte fádní brilianty nebo 

pravé perly. Připněte si na šaty 

květiny, kameny, pírka. Najdě-

te originální šperky z bižuterie 

nebo výstřední doplněk mladé 

designérky. Nezapomeňte vyla-

dit svatební kytici, propleťte ji 

stužkami, šňůrou perel, vetkněte 

do ní ptačí pera.

Místo
Kostel nebo obřadní síň se pro 

originální svatbu nehodí. Je to-

lik míst, kde si mladí, ale i starší 

a zkušení mohou říct své ano. 

Umělecky založené páry zvolí 

divadlo, operu nebo muzeum. 

Dobrodruzi se vezmou na lodi, na 

skalním převisu nebo v džungli. 

Romantický pár na hradě nebo 

zámku, fandové do muziky v kon-

certní síni nebo jazzovém klubu.

Dopravní prostředek
Cokoliv jiného než auto nebo koň-

ská bryčka, to už tady bylo. Jeďte 

na kole s nevěstou na štangli, nebo 

starým, ale úplně starým autem ze 

sousedovy garáže, či zvolte obytný 

karavan. Nebo jděte pěšky.

Hostina
Určitě stylová: degustační 

menu sestávající z řady mini 

chodů, exotická hostina s de-

likatesami, servírovanými na 

palmových listech, nebo zabi-

jačkové hody. Vyberte to, co 

je blízké vašim zálibám. Stylu 

hostiny by měla odpovídat i zá-

bava. Pobavte hosty havajskými 

tanečnicemi, řetízkovým kolo-

točem a střelnicí, dechovkou 

Gorana Bregovitze.

Nezapomeňte
Poprosit kamaráda, který dob-

ře fotí, nebo najměte fotografa, 

aby udělal podařené momentky 

a navždy tak pro vás i vaše přá-

tele a příbuzné zdokumentoval 

jedinečný a originální svatební 

den. A na závěr: ačkoliv opaková-

ní je matka moudrosti, vezměte 

si správného partnera. Nikdy to 

totiž není tak pěkné a jedinečné 

jako poprvé! Hana Michaliková

Svatba trochu jinak
aneb návod jak na to



� V čem tedy vidíte největší pro-

blém v našem hokeji?

Často slýchávám, že naše děti od 

sportu odvádí počítače, sociál-

ní sítě, mobilní telefony, prostě 

domácí zábava. Domnívám se, 

že to tak úplně není. V mém oko-

lí je, řekl bych, většina rodičů, 

kteří pro své děti vymýšlí volno-

časové aktivity. Jestli jsou spor-

tovní nebo kulturní, není úplně 

rozhodující, vždyť každé dítě 

je jiné a je třeba rozvíjet  to, co 

děti baví. Nabídka je velmi širo-

ká a i to je jeden z důvodů odlivu 

dětí z hokeje. Ale ani to nevidím 

jako největší problém. Velkým 

problémem je morálka! Morálka 

celé společnosti a také nedodr-

žování jakýchkoli pravidel. Jen 

pár příkladů za všechny: výroky 

rozhodčích žákovských utkání 

typu „dnes tady stejně nevyhra-

jete“, zamrznutí rolby po druhé 

třetině utkání krajské ligy mužů, 

tak aby se započítal výsledek po 

dvou třetinách, nedávná aféra 

odečtu bodů mužstvům extrali-

gy za neoprávněné starty hráčů 

nebo „nahrávaná“ při utkání 

extraligových mužstev, kdy se 

posledních osm minut nehrálo 

a hráči si pouze přihrávali. Toto 

všechno kazí morálku a nepři-

spívá k tomu, abychom přilákali 

děti k hokeji. 

� Přesto ale rodiče dávají děti na 

sporty?

To máte pravdu, ale paradoxně 

sami rodiče jsou pak pro své děti 

„brzdou“. Onehdy jsem mluvil 

s jedním kamarádem o tom, jak 

jeho syn hraje fotbal v jednom 

prvoligovém klubu, jak to kluko-

vi jde a že má jistě velký potenci-

ál hrát první ligu. Už to, že otec 

konstatuje, že z kluka bude Pelé, 

je malinko zarážející, ale víc mi 

vyrazilo dech jeho konstatování, 

že rodiče nedávají děti na fotbal 

a hokej proto, že se lépe prosadí 

ve sportech, ve kterých mají větší  

šanci dostat se do reprezentace, 

zahraničí atd. Nebo nedávná re-

portáž v televizi, kde rodič pro-

hlásí, že nemá cenu se kamarádit 

s rodiči v přípravce, protože stej-

ně za pár let se budeme vraždit 

pohledy, že ten můj hraje a ten 

druhý ne. Jan Kotrba
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ČERSTVÉ A POCTIVÉ 
PEČIVO V MLADÍKOVĚ

ručně vyrobené pečivo dle tradičních receptur  
 z poctivých surovin

celozrnné a žitné pečivo pro zdravý životní styl
vše od chleba až po sladké zákusky, chlebíčky 

 i obložené bagety
V našich prodejnách nejen dobře nakoupíte, ale i strávíte 
hezké chvilky v příjemném prostředí s vůní a chutí 
čerstvého pečiva, šálkem kávy či čaje.

Mladíkov, Nákupní 1127, Jesenice u Prahy 
Jesenice u Prahy, Budějovická 1008, 
Horní Počernice, Náchodská 708, Praha 9
Praha 1, Perlová 8

www.staroceska.cz

LYŽOVÁNÍ U PRAHY 
Ski areál Chotouň ideální 
pro rodiny s dětmi

* 2 vleky 300 m + dětský vlek

* uměle zasněžováno

* denně upraveno rolbou

* v provozu denně 9 – 21 hodin

* lyžařská škola
www.vlekychotoun.cz, tel: 721 115 584 

Praha

Benešov

Jílové
u Prahy

Chotouň

Otevřeno:

Osvěžte se chladivými bublinkami!

čtvrtek - sobota
neděle - středa
(najdete nás ve dvoře za pizzerií Grosseto v Průhonicích)

Eshop: www.winemarket.cz

10:00 - 21:00
10:00 - 20:00

179,- Kč
Prosecco Brut DOC

Borgo Molino

... Váš obchod 
   s italskými 
 potravinami
   a vínem 
 v Průhonicích

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Koks ořech 2 – černé uhlí Ostrava 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé 

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Při odběru 20q a více doprava do 30km zdarma.

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 

Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

www.uhlinemcova.cz

INZERCEINZERCE

� Proč jste k uvedenému kroku 

přistoupili? 

Naším cílem je motivovat zákaz-

níky, aby hradili v dostatečné 

výši, pravidelně a včas 

své zálohové platby. 

To je důležité zejmé-

na z toho pohledu, že 

tím podstatně zmen-

šují riziko vzniku ná-

sledného vysokého 

nedoplatku v rámci 

vyúčtování spotřeby 

zemního plynu. Zá-

roveň považujeme za 

férové nějak odměnit 

ty naše zákazníky, kteří 

k platbě záloh přistupují odpo-

vědně a řádně. 

� Můžete více přiblížit současný 

systém v oblasti úhrady záloho-

vých plateb?

Naši zákazníci, stejně jako zá-

kazníci dalších energetických 

společností, hradí, v souladu 

s uzavřenou smlouvou, v průbě-

hu roku zálohové platby tak, aby 

jejich celková výše co nejpřes-

něji pokryla předpokládanou 

spotřebu zemního plynu. Mimo-

chodem, stejně tak musíme i my 

průběžně platit zálohové platby 

svým dodavatelům.

Výše zálohových plateb pro 

konkrétní období svým zákaz-

níkům vždy doporučujeme, 

a to s ohledem na jejich roční 

spotřebu a aktuální cenu ply-

nu. Každý zákazník 

má však možnost 

kdykoliv v průběhu 

roku, dle svých po-

třeb jejich výši sám 

libovolně upravit. 

Tím tak může aktivně 

přímo ovlivňovat, zda 

v rámci následného 

vyúčtování vznik-

ne nedoplatek nebo 

naopak přeplatek. 

V případě vysokého 

nedoplatku se však někteří naši 

zákazníci mohou dostat do ur-

čitých problémů spojených 

s úhradou a tomu se právě sna-

žíme, mimo jiné i úročením 

přeplatků, předejít.

� Jakým způsobem bude zákazní-

kovi jeho přeplatek zhodnocen?

Zákazníkovi je přeplatek z vy-

účtování spotřeby zemního ply-

nu za dané fakturační období 

zhodnocen o více než 1 % z jeho 

celkové výše. Zákazník tak ne-

musí mít obavu, že jeho peníze 

uhrazené na zálohách leží tzv. 

„ladem“.  Naopak u nás na pe-

nězích navíc vydělá. (red)

U Pražské plynárenské vaše přeplatky vydělávají

Pražská plynárenská, 

a. s., jako patrně jediná 

energetická společnost 

v republice „úročí“ svým 

zákazníkům přeplatky 

z vyúčtování spotřeby plynu. 

Na podrobnosti jsme se 

zeptali tiskového mluvčího 

pana Miroslava Vránka.

PRPR

„Zákazníkovi je přeplatek z vyúčtování 

spotřeby zemního plynu za dané fak-

turační období zhodnocen o více než 

1 % z jeho celkové výše,“  vysvětluje 

výhody přeplatků pan Miroslav Vránek

V. POPOVICE – Semifinálo-

vé zápasy hokejového přeboru 

Středočeského kraje se staly  ko-

nečnou pro hokejisty HC Slavoj 

Velké Popovice. Nejprve v so-

botu (18. 2.) prohráli v Příbrami 

s místními hokejisty 1 : 3 a v ne-

dělní odvetě doma pak odešli 

také poraženi opět 1 : 3. V obou 

utkáních branky za Slavoj stříleli 

Medřický a Vízner. Porážkami 

si tak zavřeli cestu do finále, 

v němž měli obhajovat loňské 

prvenství. Trenér Karel Holý 

nám k oběma zápasům řekl: 

„Příbram vyhrála oba zápasy 

zaslouženě, byli lepší, my jsme 

se s jejich hrou nedokázali vy-

pořádat. Byli jsme slabší, i když 

všichni bojovali. Je to škoda, se-

zona jinak nebyla špatná.“

Druhé semifinále přineslo vý-

sledky: Slaný – Rakovník 4 : 2, 

Rakovník – Slaný 4 : 3, ve finále se 

utkají už tento víkend Slaný s Pří-

bramí. Pro doplnění: HC Jesenice 

byla ještě před semifinálovými 

zápasy vyřazena také Příbramí 

s výsledky 0 : 2 a 3 : 6. (kt)

Škoda! Finále nebudeŠkoda! Finále nebude

Zamrzlá rolba a další finty...

Pokračování rozhovoru s předsedou HC Slavoj V. Popovice Petrem Kotrášem

Velkopopovické Kozlíky vydatně podporuje i jejich fanklub Foto: HC Slavoj
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ODVOZ
FEKÁLIÍ
Zdiměřice 32, 252 42 Jesenice tel.: 602 266 476

BARVY SPECIÁL VINECKÝ s.r.o.
JESENICE

VÁŠ TRADIČNÍ PRODEJCE NÁTĚROVÝCH HMOT

Otevřeno: Po - Pá  8 – 17
           So  8 – 12

JESENICE, 
za Kulturním domem
e-mail: barlak@centrum.cz
tel.: 241 932 606

Příjezd zleva 
Kulturního domu

VELIKONOCE 
s HETem
Míchání interiérových 
barev ZDARMA  
až do Velikonoc

A N T É N Y,
S AT E L I T Y

Ing. Karel Horský

nonstop 602 435 328
E-mail: anteny.horsky@seznam.cz

Zajištění HD příjmu 
– vysoké rozlišení

Prodej, instalace, opravy

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

kontakt:

jikafkova@seznam.cz
tel. 724 848 656

Účetní, OSVČ s praxí, 
nabízí externě služby: 
Kompletní vedení 

účetnictví 
pro právnické 

i fyzické osoby.

Jan Kábrt
T: 774 488 915
E: kabrt@nasregion.cz

Máte
zájem
inzerovat
Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

INZERCEINZERCE

V autě se výborně sedí, je obrovské, 

máte pocit, že je snad ještě větší 

zevnitř než zvenku. Komfortnímu 

sezení pomáhá polohování seda-

del ve všech možných směrech 

a velmi pohodlná a nebývale vel-

ká opěrka hlavy. Megane Grand-

tour patří s délkou přes 4,5 metru 

k největším, resp. nejdelším oso-

bákům ze stáje Renault. Delší ale 

zanedbatelně (o pár cm) je pouze 

Laguna Grandtour a model Lati-

tude. Mimochodem u Renaultu se 

přívlastkem Grandtour (ve firemní 

hantýrce Renaultu znamená kom-

bi) kromě Meganu a Laguny může 

pyšnit ještě model Clio. 

Prostor – to nejdůležitější, co 

Grandtour nabízí – můžeme va-

riabilně rozdělit na několik částí. 

Potřebujete převážet objemné 

předměty? Jednoduchý m pohy-

bem stačí sklopit opěradla zadních 

sedadel a přepravní kapacita vaše-

ho Megánka se během okamžiku 

zvětší na 1 567 litrů. Sklopit můžete 

také opěradlo spolujezdce a vznik-

ne tak stoleček např. na notebook. 

Zároveň tím získáte úložnou plo-

chu napříč celým autem o délce 

2,55 m. Jen pozor v Harrachově 

na skokany, aby se k vám nechtěli 

i s lyžemi nacpat do auta. Naštěstí, 

a to jsme si vyzkoušeli důkladně 

– jízda na sněhu nedělá Meganu 

Grandtour problém, takže nebu-

dou mít šanci vás dohonit. 

Bohužel s velkým zavazadlovým 

prostorem přichází i některé ne-

výhody. Na to, že je holt trochu 

náročnější s dlouhým autem 

zaparkovat podél chodníku, si 

zvyknete. Ale neustálé telefoná-

ty známých, kteří potřebují něco 

odstěhovat, vás donutí pořídit si 

sekretářku, která vás občas zapře. 

Tj. vzrostou poněkud náklady na 

provoz, který je jinak ekonomický 

– s šestistupňovou převodovkou vás 

„řadicí“ asistent na palubní desce 

neustále nabádá řadit o stupeň výš 

a šetřit spotřebu, jak jen to jde. 

Po celou dobu našeho testování 

opravdu nebyla o jízdu na sněhu 

nouze. Silnici od Světic k dálni-

ci D1, kde se bojí jezdit sypač 

i v létě, jsme zmákli společnými 

silami na jedničku. Megan dobře 

sedí a i v ostřejších zatáčkách (sa-

mozřejmě na sněhu) vás nemá 

zadek auta snahu předběhnout. 

Když jsme u toho zadku, tak 

podle nás je tahle část karoserie 

tou úplně nejvíc nejlepší. Vykro-

jení zadních světel, zadní okýn-

ko do V si zapamatujete daleko 

víc než přední masku, kterou se 

můžete vesele pochlubit jen na 

schůzce klubu nevidomých. Ale 

jak už jsme předeslali na začát-

ku, co nevidět přivezou Megany 

s novým faceliftem i k nám do 

Čech a již nyní si je můžete ob-

jednat. Podle dostupných foto-

grafií vypadá mnohem lépe! Ale 

to je snad jediná vada na kráse 

jinak zajímavého a opravdu uži-

tečného auta, které se rychle 

stane členem vaší rodiny, ať jste 

zatím jen dva, nebo je vás už pět. 

Zkrátka jak říkají v Renaultu, na-

ším hlavním cílem je zpříjemnit 

vám život. A s tímhle autem se 

jim to určitě podaří.

Zbyněk Pokorný

Pěknej zadek, kámo!ek, kámo!
Znáte to, když koukáte zezadu na nějakou kočku a pak 

ji předběhnete a zjistíte, že zezadu to bylo lepší. Tohle 

mě napadlo při prvním pohledu na Renault Megane 

Grandtour. Jenomže pro letošní rok chystá Renault nový 

facelift a navíc, když do auta usednete a nastartujete, 

přijdete na daleko podstatnější věci.

Renault Megane Grandtour

Cena od 294 900 Kč

Při úvěru nebo leasingu od Renault Finance 

dodatečná sleva 40.000 Kč

� AUTO, MOTO

Vrbova 19a, Praha 4 – Braník

tel.: 222 769 710

e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz

www.autodispo.cz

auto, moto

Pohon na LPG vlastně znamená, 

že auto jezdí současně na ben-

zín a na plyn, resp. senzor nám 

automaticky přepíná mezi těmi-

to dvěma médii. Auto totiž lépe 

startuje na benzín - jakmile se 

motor zahřeje, přepínač otevře 

ventily, kterými přichází směs 

plynu do motoru. V tu chvíli mo-

tor spaluje pouze plyn a náklady 

na provoz výrazně klesnou - je-

den litr LPG dnes koupíte od cca 

17 korun. Navíc plyn má srov-

natelnou účinnost jako benzín 

a nedochází tak k velkému za-

karbonování motoru.

Snad jedinou nevýhodou je zá-

sah do motoru a zavazadlového 

prostoru auta. Ten ale zkušeným 

mechanikům zabere maximál-

ně víkend. „Běžné automobily, 

např. Volkswageny nebo Ško-

dovky, umíme upravit za den,“ 

dodává pan Kovář.  

V Nupakách vám LPG namontují 

téměř do jakéhokoliv auta. „Před 

započetím přestavby na LPG naši 

mechanici prohlédnou vozidlo 

se zaměřením na stav palivové 

a zapalovací soustavy. Vybere-

me nejvhodnější zařízení a se 

zákazníkem si ujasníme montáž 

dalších zařízení, např. umístění 

přepínače, typ a velikost nádrže 

a místo plnicího hrdla.“

Do vozidla je zapotřebí namon-

tovat nádrž na plyn - tytam jsou 

doby, kdy zabírala polovinu kufru, 

dnes se nejčastěji montuje na mís-

to rezervy a při hustotě čerpacích 

stanic je také objemově mnohem 

menší. Dále je zapotřebí vyvrtat 

trysky na plyn a především připo-

jit řídicí jednotku, která se stará 

o bezproblémový chod motoru. 

„S přestavbou začínáme součas-

ně z obou dvou stran. Jeden mon-

tážník je odpovědný za instalaci 

tzv. „předku“, tzn. instalace re-

duktoru, řídicí jednotky, odpojení 

vstřikovačů, instalace plynových 

vstřikovačů a kabeláže. Druhý 

montážník instaluje nádrž, pří-

pojku plnění, natažení dopravní 

trubice plynu, multiventil a pře-

pínač,“ doplňuje pan Kovář.

Pohon na LPG se vyplatí v přípa-

dě, že v autě sedíte opravdu čas-

to. Ale pozor, vzhledem k tomu, 

že nové automobily s LPG pro-

dává u nás v republice jen malé 

procento automobilek, je pře-

stavba mnohdy jedinou alterna-

tivou, jak ušetřit na pohonných 

hmotách, tedy pokud nejste 

stoupenci hesla českých drah 

„auta stojí, vlaky jedou“. (PR)

Kontakty:

Autoservis Kovář

Nupaky 124

251 01 Říčany u Prahy

Tel.:607880330

E-mail: martinkov@seznam.cz

Kdo šetří, má... LPG
Dnes už není otázka, jakým 

autem jezdíme, ale na jakou 

pohonnou směs. Souvisí 

s tím samozřejmě náklady 

na provoz, ale také náš 

vztah k životnímu prostředí.  

Jednou z levnějších 

a současně ekologičtějších 

variant je využití LPG, tedy 

propan-butanové plynové 

směsi pro pohon našeho 

auta. Zaskočili jsme do 

autoservisu k panu Kovářovi 

do Nupak, kde se kromě 

klasického servisu věnují 

montáži LPG již řadu let.

Pro letošní rok chystá Renault nový facelift


