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Akce se koná v rámci cyklu se-

tkání se zajímavý mi osobnost-

mi z oblasti vědy, kultury, pod-

nikání a společenského života. 

To letošní je zaměřeno na osob-

nosti, které spojuje jejich pod-

pora tohoto projektu. Vybrané 

vstupné, které činí 80 korun, 

bude věnováno na konto obec-

ně prospěšné společnosti „Celé 

Česko čte dětem“.

Všichni víme, že Evropa a další ci-

vilizované země světa mají stejný  

problém – dětem se čte pořád 

méně, především rodiče a děti 

nesdílejí spolu tolik času, jak to 

bý valo kdysi. Evropa dnes podle 

průzkumů trpí dvacetiprocentní 

negramotností mladý ch lidí.

S předčítáním je třeba začít co 

nejdříve. Je dokázáno, že téměř 

75 procent dětí, který m se pra-

videlně předčítalo, se stává čte-

náři. Děti dnes dávají přednost 

počítačům, televizi. Najdou si 

čas také na čtení? Hlavně od uči-

telů slyšíme stesky, že děti čtou 

pořád méně, hůře ovládají jazyk 

a mají problémy se soustředě-

ním. A pokud se jedná o čtenář-

skou gramotnost, nejsou na tom 

české děti nejlépe. Naše slova 

„čtěme dětem“ směřují hlavně 

k rodičům.

Michal Viewegh, spisovatel, 

k tomu dodává: „Tahle kampaň 

to nebude mít lehké - a proto 

je tolik potřebná. Sám coby 

téměř permanentně unavený  

otec dobře vím, jak těžké bý vá 

najít večer sílu na hlasité před-

čítání osmistránkové pohád-

ky... Mí rodiče to kdysi doká-

zali, dodnes si vzpomínám na 

okouzlený  úžas, s nímž jsem 

jim v dobách své negramot-

nosti naslouchal. Kdyby mi 

tenkrát nečetli, možná bych 

nic nenapsal. A ještě bych do-

dal: nestačí číst dětem, stejně 

nezbytné je, aby děti při té ob-

starožní, nemoderní činnosti 

přistihovaly své rodiče...”

Investujme tedy po těch několik 

let vyrůstání našich dětí dvacet 

minut denně do hlasitého čtení 

– jim a s nimi – a vychovávejme 

z nich vnímavé čtenáře. Čtená-

řem se totiž nikdo nerodí, čtená-

ři musíme ukázat cestu. (pok)

PRŮHONICE – Při besedě 

v Rytířském sále Průhonického 

zámku se budeme moci blíže 

seznámit s názory a životními 

osudy ředitelky projektu „Celé 

Česko čte dětem, o.p.s.“ Evy 

Katrušákové, podnikatele 

a sponzora projektu Andreje 

Babiše a podporovatele 

projektu spisovatele Michala 

Viewegha. Mezi hosty bude 

též Ema Srncová, malířka, 

která je autorkou loga projektu.

Termín:
čtvrtek 15. 3. 2012 od 19.00 hod.

Místo:
Rytířský  sál Průhonického zámku

Moderátor setkání:
pan Petr Reichert, redaktor ČT

Vstupné 80,- Kč

předprodej vstupenek 

od 20. února v pokladně

Obecního úřadu Průhonice

tel. 272 111 620

Celé Česko čte dětemCelé Česko čte dětem
Andrej Babiš, Eva Katrušáková a Michal Viewegh budou hosty zámeckého setkání v Průhonicích

Poznáte ho?
VRANÉ NAD VLTAVOU – V pro-

sinci loňského roku v Březovské 

ulici zanechala svoji kabelku 

s osobními doklady, peněžen-

kou, klíči, mobilním telefonem 

a platebními kartami ve voze 

neopatrná řidička. Neznámý 

pachatel, který se vloupal do 

vozidla, způsobil škodu přes 

6 000 korun. Téhož dne z ban-

komatu umístěného v Dolních 

Břežanech vybral na odcizenou 

kartu obnos ve výši 20 000,- Kč. 

V době transakce byl zachycen 

bezpečnostním kamerovým za-

řízením muž ve věku 30 – 40 let, 

krátkých tmavých vlasů. Po to-

tožnosti tohoto muže pátrá po-

licie. Informace můžete ozná-

mit na telefon: 974 882 710. 

nprap. Zdeněk Chalupa

PČR Praha venkov - Jih

KRÁTCE

Ze švarcu švorc?
Na začátku tohoto roku vybuch-

la v podnikatelské sféře bomba. 

Dosud tiše tolerovaný „švarc sys-

tém“, který umožňoval zaměst-

návat pracovníky na živnosten-

ský list a tím spořit na odvodech 

státu, je od 1. 1. hlasitě zakázaný! 

Kdo neuposlechne, bude pla-

tit tučné pokuty. Omlouvám se 

těm, pro které nejsou statisíce 

žádné peníze. Stačí, abyste fak-

turoval pouze od jediného za-

městnavatele, a už se vezete. Na 

jednu stranu rozumím vládní 

snaze o naplnění státní kasy, ale 

na druhou stranu si myslím, že 

z důvodu ekonomické nestabi-

lity mohli ještě chvilku počkat. 

Úvaha takového zaměstnavatele 

totiž může skončit i tím, že než 

aby platil o 40 % vyšší mzdové 

náklady, tak část svých „zaměst-

nanců“ jednoduše propustí. 

Nevím přesně, kde mocipáni 

vzali jistotu, že tento scénář ne-

nažene další tisíce nezaměstna-

ných na pracovní úřady. Pokud 

se tak skutečně stane – těžko se 

státní kasa zaplní a naopak. Na-

víc stát musel vytvořit nová a ze 

státní kasy placená místa úřed-

níků, kteří dodržování nových 

pravidel budou hlídat. I v tomto 

případě se tedy na mysl vkrá-

dá okřídlená pravda: „nejhorší 

hospodář je stát“. Ale jsme Češi, 

a proto se dá očekávat, že si na-

jdeme i jiný scénář / způsob, kte-

rý bude jako obvykle na hranici 

zákona, ale akceptovatelný a stát 

zase ostrouhá. Vše je jako vždy 

upachtěné, bez koncepce a máv-

nutím kouzelného proutku kom-

plikujeme věci těm, kterým by 

měl stát naopak pomáhat. Proč 

titíž kontroloři nekontrolují také 

hospodaření jednotlivých úřadů, 

výběrová řízení na státní zakázky 

a kvalitu práce na těchto zakáz-

kách? Odpověď není jednodu-

chá, ale vím, že kdyby to tak bylo, 

tak by v kase nebylo tolik místa. 

Co si o tom myslíte vy?

Lenka Vagnerová

GLOSA

Již tradiční příloha příštího čísla 

bude věnovaná servisům na-

šich čtyřkolových miláčků, kteří 

dostali v krátké, ale tuhé zimě 

co proto. Poradíme se, kdy, jak 

a hlavně co přezout za pneuma-

tiky na letní měsíce, přiblížíme si 

přestavbu vozů na LPG a v Auto 

Vero v Sedlčany uděláme na 

našich vozech jarní prohlídku. 

Máte i vy zajímavý námět na člá-

nek do přílohy? Nebo chcete dát 

vědět o službách vašeho servisu 

v regionu? Napište nám na po-

korny@nasregion.cz. Náš REGI-

ON vychází 15. března. (red)

Kam do servisu? Poradíme vám!
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Moderní ďábel...Moderní ďábel...
STRANA 3

Hřebejk 
v 

Průhonicích
Tož dobré 
to bolo!

Rok plný soutěží – i tak může-

me nazvat to, co pro vás letos 

chystáme. A letošní první sou-

těž zná svého výherce. Milan 

Šindelář, majitel Staročeské 

pekárny v Jesenici – Mladíko-

vě předal nádherný koláč, kte-

rý osobně upekl, paní Blance 

z Vraného nad Vltavou, zapá-

lené čtenářky Našeho REGI-

ONu a velmi akční paní. Ona 

sama říká: „Jsem regionální 

patriot a podporuji řemeslo 

a prodejce z regionu.“ Paní 

Blanka navíc kromě koláče ob-

držela od manželů Šindelářo-

vých slevovou kartičku do sítě 

prodejen Staročeská pekárna. 

Gratulujeme! (pok)

Gratulujeme!
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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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Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 23 100.

BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občan-

ské sdružení, sekce bonsají a ja-

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

okolní vypůjčenou krajinou a vyhlíd-

kou na kaňon řeky Vltavy. Dále sbírka 

bonsají, suiseki, oshibany atd. Stálá 

prodejní výstava obrazů Ivy Hüttne-

rové v galerii japonské zahrady, Vl-

tavská 1048/371, Oleško. Otevřeno 

ve všední den nejlépe po dohodě na 

tel.: 602 315 658

JESENICE
9. 3. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC Jesenice, Budějovická 303, 

Jesenice. Tel: 603232116, Email: dan-

ce.novacek&volny.cz 

18.3. od 10.00 hod.
Popleta v pekle – Pohádka pro děti. 

KC Jesenice, Budějovická 303, Jeseni-

ce. Tel: 603232116, Email: dance.nova-

cek&volny.cz 

22. 3. 
Jarní Petrklíč. KC Jesenice, Budějo-

vická 303, Jesenice. Tel: 603232116, 

Email: dance.novacek&volny.cz 

24. 3. od 20.00 hod.
PLES Tanečních kurzů. KC Jese-

nice, Budějovická 303, Jesenice. 

Tel: 603232116, Email: dance.nova-

cek&volny.cz 

30. 3. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC Jesenice, Budějovická 303, 

Jesenice. Tel: 603232116, Email: dan-

ce.novacek&volny.cz 

13. 4. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC Jesenice, Budějovická 303, 

Jesenice. Tel: 603232116, Email: dan-

ce.novacek&volny.cz 

21.4. 
JESENICKÝ POHÁR – Celostátní soutěž 

v tanečním sportu. KC Jesenice, Budě-

jovická 303, Jesenice. Tel: 603232116, 

Email: dance.novacek&volny.cz 

27. 4. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC Jesenice, Budějovická 303, 

Jesenice. Tel: 603232116, Email: dan-

ce.novacek&volny.cz 

11. 5. od 20.00 hod.
KVĚTINOVÝ PLES. KC Jesenice, Budě-

jovická 303, Jesenice. Tel: 603232116, 

Email: dance.novacek&volny.cz 

JÍLOVÉ U PRAHY
10.3. od 9.00 do 12.00 hod. 
Burza jarního dětského oblečení 
a potřeb. Mateřské centrum Permo-

níček. Více info na www.mcpermoni-

cek.cz, Jílové u Prahy.

22.3. od 15.30 hod. 
Vítání jara se zpěvy a tanci, vynesení 

Morany do rybníka. Mateřské centrum 

Permoníček. Více info na www.mcper-

monicek.cz, Jílové u Prahy.

22.3. od 20.00 hod. 
Tvořivý večer pro dospělé – Výroba 

brože z hedvábí a jiného textilu. Mateř-

ské centrum Permoníček. Více info na 

www.mcpermonicek.cz, Jílové u Prahy.

28.3. od 20.00 hod. 
Přednáška pro dospělé – První pomoc 

u dětí. Mateřské centrum Permoníček. 

Více info na www.mcpermonicek.cz, 

Jílové u Prahy.

29.3. od 16.00 hod. 
Setkání s logopedkou. Mateřské cen-

trum Permoníček. Více info na www.

mcpermonicek.cz, 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 krátké-

ho dokumentu, autorské čtení a besedu 

nad knihou autorky „Smích a pláč Afri-

ky“. Martina Svobodová svou knihu po-

pisuje jako road-movie po 26 zemích Af-

riky. Poetika, meditace, úžasná setkání, 

ale i okamžiky zoufalství, nepochopení 

a boje se sebou samým i s celým svě-

tadílem se touto osobitě psanou knihou 

prolínají od začátku do konce. Vstupné: 

30,- Kč. Regionální muzeum. Otevřeno: 

denně mimo pondělí (pokud není svát-

kem), leden – duben 9-12 a 13-16 hod., 

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

nec 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.

13.3.
Doba půstu. Lesní mateřská škola De-

větsil – Kamenice – předškolní výchova 

a vzdělání v pravidelném celoročním 

kontaktu s přírodou. Podrobnosti na 

www.devetsil.eu  nebo 605 873 734.

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

23.3. 
Smrt nesem ze vsi. Lesní mateřská ško-

la Devětsil – Kamenice – předškolní vý-

chova a vzdělání v pravidelném celoroč-

ním kontaktu s přírodou. Podrobnosti na 

www.devetsil.eu  nebo 605 873 734.

27.3.
Přichází jaro zas, zní Matičky země 
hlas. Lesní mateřská škola Devět-

sil – Kamenice – předškolní výchova 

a vzdělání v pravidelném celoročním 

kontaktu s přírodou. Podrobnosti na 

www.devetsil.eu  nebo 605 873 734.

3.4. 
Velikonoční příběh. Lesní mateřská 

škola Devětsil – Kamenice – předškol-

ní výchova a vzdělání v pravidelném 

celoročním kontaktu s přírodou. Po-

drobnosti na www.devetsil.eu  nebo 

605 873 734.

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
10. 3.
Babytenisový turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

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 sportcentrum@

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

ŘÍČANY
9.3. od 20.00 hod.
Ples ZŠ Bezručova – MěKS Říčany.

11.3. od 7.00 hod.
Nedělní pochod s Líbou – Z Okoře do 

Kralup 16 km. Sraz na vlakovém nádraží.

14.3. od 19.30 hod.
K(lamač) srdcí – fi lmový klub Muzea 

Říčany. Romantická komedie.

Do 14. 3. 
Stále v přechodu – vystavuje Marti-

na Chloupa. Otevřeno: út až pá 12-18 

hod., so 10-16 hod. Galerie Kotelna, 

Plynární 1845/1

Každou středu po 14 dnech
Setkání seniorů v Domově pod Kavčí 

skálou.

Každé úterý od 15.30 do 16.30 hod.
Cvičení na židlích (paní Tréglová) 

v DPS Senior. 

Každé úterý od 16.30 do 17.30 hod.
Zdravotní cvičení pro seniory 
a diabetiky 

(pan Trojánek) v DPS Senior.

Každé úterý a čtvrtek 
od 18.00 do 20.00 hod.
Zdravotní jógová cvičení (pan Trojá-

nek). DPS Senior.

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

rytmu s bohatým programem. Večerem 

provází Hanka Heřmánková a Václav 

Větvička. K tanci hraje Orchestr Josefa 

Hlavsy. Vstupné 600,- Kč. Rezervace 

vstupenek na recepci – Tel.: 255736111

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.: 255736111

18.4. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost 
– možnost zakoupení knih. Dům ATIS. 

Vstup – zdarma.

20.4. od 19.30 hod.
HUDEBNÍ VEČERY – Ondřej HAVELKA 

a Melody Makers. Tentokráte s novým 

programem pro rok 2012. Vstupné 

300,-/400,-/500,- Kč. Rezervace vstu-

penek na recepci  – Tel.: 255736111.

22.4. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – VERNER COL-

LEGIUM (hoboj, anglický roh, hous-

le, viola, violoncello, fagot). HAYDN 

– BEETHOVEN – MOZART. Vstupné 

250,- Kč. Rezervace vstupenek na re-

cepci  – Tel.: 255736111.

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

Bruslení s kozlem 
10.3. od 14.00 do 16.00 hod.

11.3. od 14.00 do 16.30 hod. 

17.3. od 15.00 do 17.00 hod. 

18.3. od 15.00 do 17.00 hod.

24.3. od 15.00 do 17.00 hod.

25.3. od 15.00 do 17.00 hod.

Vstup dospělí – 40,- Kč, děti do 15 let 

a důchodci – 20,- Kč.  Zimní stadion 

HC Slavoj Velké Popovice.  

VRANÉ NAD VLTAVOU
Od 3.4.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (mírně po-

kročilí), se budou konat v sokolovně 

ve Vraném nad Vltavou. Začínáme již 

3.4.2012. Připravila Tělocvičná jednota 

Sokol Vrané nad Vltavou. Podrobnos-

ti naleznete na webových stránkách 

www.sokolvranenadvltavou.cz.

VŠECHROMY
Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. 
Prozpěvování s klávesami s Petrou. Pro 

nejmenší děti od půl roku do 5 let. Společně 

si zazpíváme za doprovodu kláves spoustu 

lidových písniček a známá rozpočítadla. 

Zopakujeme si oblíbená dětská říkadla 

a rozpohybujeme se u tanečků. Po svačin-

ce si podle zájmu vytvoříme něco pěkného 

z papíru nebo přírodních materiálů. Před 

a po programu bude volná herna. Vstupné 

70,- Kč, s permanentkou za 50,- Kč. Ma-

teřské centrum Lodička, podkroví domku 

bývalé hasičské zbrojnice, Všechromy 40. 

Tel.: 732 16 17 06 email:mc.lodicka@se-

znam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka

Každá středa od 9.30 do 11.00 hod. 
Keramika pro nejmenší s Míšou pro 
děti od 2 let. Děti si vyzkouší práci s hlí-

nou – tvarování, válení, razítkování, krá-

jení, plácání, koulení. Procvičí si jemnou 

motoriku, trpělivost a pečlivost. Výrobky 

se po přežahu v peci obarví glazurou 

a ještě jednou vypálí.Vstupné 100,- Kč, 

s permanentkou za 70,- Kč. Mateřské 

centrum Lodička, podkroví domku bý-

valé hasičské zbrojnice, Všechromy 40. 

Tel.: 732 16 17 06 email:mc.lodicka@

seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka

Změna programu vyhrazena
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RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

rozvoz osob a jídel 

www.stirinskastodola.cz

RODINNÉ A FIREMNÍ
AKCE, ŠKOLENÍ

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

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Letní tábor
pro děti 6 – 17 let

M*A*S*H
Termín: 14. – 28. 7. 2012

Cena: 2.900 Kč

Kontakt: Linda Rosecká

tel.: 606 244 296

info@taborpetnik.cz

www.taborpetnik.cz

té
m

a:
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www.zamekberchtold.cz

Pletení pomlázek, 
malování vajíček 
a mnoho soutěží 

a legrace.
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Při prvním filmu Šakalí léta za-

tančili ukázku rock-and-rollu 

opravdoví mistři světa Míša 

Hronská a Lukáš Rumian z Ta-

nečního klubu Twist Říčany a do-

šlo i na výuku místních studentů, 

kteří nejenom tančili, ale také si 

vyzkoušeli etudu z filmu Pelíšky, 

kdy velmi odvážně posílají svého 

profesora do... Kromě známých 

filmů z dílny Jana Hřebejka byl 

také promítán film, který nešel 

v kinech. Filmově zpracovaný 

záznam divadelního představení 

opery Zítra se bude... o procesu 

s Miladou Horákovou. Hlavní 

roli vytvořila famózně Soňa Čer-

vená, kterou znali diváci jako 

obchodnici s uměním Konig 

z filmu Pupendo. Silný příběh 

o vůli a statečnosti patřil beze-

sporu k nejkrásnějším zážitkům 

festivalu. Mrazení a dojetí divá-

ků bylo cítit úplně všude. 

Kolem čtvrté hodiny přijel i sám 

tvůrce Jan Hřebejk s přáteli Pe-

trem Jarchovským a Richardem 

Tesaříkem. Přátelská atmosféra 

plná překvapení přinesla neje-

nom rozpaky na obou stranách, 

ale i milé vyprávění Jana Hřebej-

ka o své práci. Moderátor a autor 

programu Petr Jachnin nemohl 

realizovat některé připravené 

etudy, ale diváci viděli přece je-

nom vyzdvižení režiséra do výšky 

na spojených rukou Richarda Te-

saříka a Andreje Babiše. Značku 

drápem z filmových Pelíšků re-

žisér nestihl, ale pokus byl plat-

ný. Mimořádný zážitek z Průho-

nic zakončilo předávání dortu 

– Oskara po česku, kdy ve filmo-

vé aréně soupeří býk a hřeben. 

Ani jeden však v pomyslné bitvě 

nevyhrají, spojí se do Hře-bejka 

a nakonec budou snědeni. Osla-

va režijního umu mladého tvůrce 

trvala až do deseti hodin večer 

za účasti několika zahraničních 

hostů a představitelů obce. 

Příští setkání proběhne 17. květ-

na 2012 společně se Zdeňkem 

Svěrákem a jeho synem Janem.

(red)

z obcí Čtvrtek 8. 3. 2012 • JV 5

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

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

KRÁTCE KRÁTCE

Učitelé prázdniny 
neměli

Celkem dvacet tři dopoledních 

a odpoledních seminářů a dí-

len se zaměřovalo na různá 

pedagogická témata na work-

shopu v jesenické základní 

škole, kterého se zúčastnilo na 

160 učitelů z celého Středočes-

kého kraje. Akce se konala díky 

projektu KOKOS (kooperace 

a konkurenceschopnost) fi-

nancovaného z prostředků ESF 

a státního rozpočtu. Velkému 

zájmu se těšilo téma Indivi-

duální vzdělávání v naplněné 

třídě, Management třídního 

učitele, Efektivní komunikace 

v profesních situacích, Slovní 

hodnocení a sebehodnocení. 

Nechyběl ani seminář věno-

vaný nadaným žákům a práci 

s nimi, prezentačním a ko-

munikačním dovednostem 

a etické výchově. Matematici si 

mohli vyzkoušet netradiční ge-

ometrické modelování, mnozí 

účastníci se těšili i na kera-

mickou dílnu a hudební dílnu 

s masopustním tématem nebo 

na seminář věnovaný Profesní 

únavě hlasu a jak jí předchá-

zet. Zvláště pro ředitele škol 

a jejich zástupce byl velmi pří-

nosný seminář zabývající se 

profesními kvalitami učitele 

a způsobům, jak je zjišťovat. 

PaedDr. Jana Zbirovská, za řídící 

výbor projektu, zástupce ředitele 

Sunny Canadian School v Jesenici

Parkem s odborníkem
V sobotu 10. 3. vás zveme na 

provázení po Průhonickém 

parku. Odborný průvodce vás 

seznámí nejen s historií parku, 

ale především s významnými 

dřevinami. Dovíte se o historii 

jejich introdukce (prvních vý-

sadeb v ČR) a spoustu zajíma-

vostí z jejich biologie. Protože 

je předjaří, vycházka bude za-

měřena především na jehlič-

nany. A tak si budete moci pro-

hlédnout cypřišky, douglasky, 

hlavotisy, jedle, jedlovce, me-

tasekvoje, modříny, sekvojov-

ce, smrky, tisovce, tisy, zeravy 

a samozřejmě i exotické druhy 

borovic rostoucích v Průhonic-

kém parku. Uvidíte také první 

kvetoucí keře a stromy – žluté 

či purpurové vilíny i rozvíjejí-

cí se jehnědy lísek a olší. Sraz 

je v 10.00 a 14.00 hodin u Ná-

vštěvnického centra.  

V sobotu též v Návštěvnickém 

centru začíná výstava foto-

grafií a kreseb Petra Horáčka 

nazvaná Stromy. Na výsta-

vě si prohlédnete fotografie 

významných jedinců dřevin 

v parcích a zahradách a ilu-

strační grafiky jehličnanů.  

Dalibor Matušinský

Botanický ústav AV ČR

Ladovské vepřové hody
Přes 2 000 návštěvníků už 

vítalo jaro na již 3. ročníku 

populárních Ladovských 

vepřových hodů první břez-

novou sobotu v areálu pivo-

varu Velké Popovice. Vskut-

ku jarní počasí přilákalo na 

nádvoří pivovaru rekordní 

počet návštěvníků. Přes dvě 

tisícovky milovníků zabíjač-

kových pochutin, ale přede-

vším dobrého Velkopopo-

vického Kozla (jedenáctka 

Medium a Kozel Černý) na-

víc čekal zajímavý program. 

K podobným akcím patří 

ukázky tradičních řemesel 

a nechyběly ani ve Velkých 

Popovicích. Tou nejatrak-

tivnější bylo samozřejmě 

mistrovství v podání řezníka 

Kadlece, který se spolupra-

covníky přichystal zabíjačku, 

jak má být – od bourání masa 

až po přípravu guláše, polév-

ky, jelítek a jitrnic, ovárku, 

tlačenky i škvarků. Celkem 

návštěvníci spořádali šest 

a půl prasete. Svůj um před-

vedli také kováři a košíkáři, 

k tomu všemu v lidovém 

tónu zahráli harmonikář 

a bombardonista, zazpívaly 

a zatančily děti ze základní 

umělecké školy. Ty navíc při-

pravily výstavku svých prací 

na téma „Zabíjačka“. Velký 

nápor návštěvníků čekal i na 

prohlídkovou trasu pivova-

rem a Návštěvnické centrum 

s Kozlím obchůdkem. Na 

exkurzi do historie i součas-

nosti pivovaru a Velkopo-

povického Kozla se v sobotu 

vydalo celkem 386 zájemců. 

A že o zabíjačku neměli zá-

jem jen místní, svědčil velký 

počet aut na parkovištích 

i okolních silnicích.

Text: Petr Muller

Foto: Karolína Oliveriusová

Dětský karneval
Pořádá občanské sdružení 

Dobřejovický Čtyřlístek v re-

stauraci INEMA v Dobřejo-

vicích v sobotu 17. března od 

14 do16 hodin. Na všechny 

děti čeká překvapení. Od 20 

hodin je připraven karneval 

pro dospělé. K tanci a po-

slechu bude hrát DJ LABUŤ. 

Čekají nás slosovatelné vstu-

penky. Nezapomeňte si rezer-

vovat stůl na tel. 317 471 814 

nebo restaurace@inema.cz.

Jitka Vejnosková

Dobřejovický Čtyřlístek, o.s.

INZERCEINZERCE

Tak velký dav, který se nashro-

máždil u šenku na „plácku za 

obcí“, myšleno Sportovní cen-

trum, se až nechtělo věřit, kde 

se vzal. Po slavnostním předání 

klíče od našeho pana starosty, 

který nám kladl na srdce, ať jsme 

odpovědní za celý dav a za naši 

milovanou obec, se dala celá 

chasa do pochodu vstříc stat-

kům s občerstvením. 

Muzika hrála vesele a všechny 

maškary a také všichni v dopro-

vodu si uvědomili, jak je nám ve 

Vestci krásně:). Sousedé ve staré 

části Vestce již netrpělivě čekali 

na návštěvníky, kteří jim přinášeli 

vše dobré v tomto roce, za trochu 

pálenky a koblih to také od všech 

přítomných dostali. Dav se bavil 

pochodem po obci, kdy se lidé 

usmívali a dělali skopičiny neví-

dané, ať již tanec na silnici, či má-

vání na sousedy za záclonou. 

Průvod směřoval až k finální za-

stávce u šenku na hřišti. Zde už 

bylo jasné, že zábava bude bujaře 

pokračovat, a medvěd se začal bát, 

že kulka již pomalu zasáhne jeho 

kožich. A tak se i stalo, švarný mys-

livec nenechal nic náhodě a zasáhl 

medvěda hned dvěma ranami pří-

mo na komoru a prdku. Naštěstí 

byla přítomna 

církev svatá, která divy dělá na přá-

ní a život medvěda tedy zachránila. 

Po této historce již bylo vše vykoná-

no a zabijačkové hody na nás čeka-

ly. Tak se jedlo a pilo, k tomu tan-

čilo a blilo až do dlouhé noci, kdy 

již nebylo všem pomoci. Ti, kteří 

usnuli, již jistě vědí, že za rok se na 

vás všichni zas ve Vestci těší... Měj-

te plodný a pohodový rok, to přeje 

vám ten první cvok:) Vašek Drahoš

Hřebejk v Průhonicích
Ve čtvrtek 1. března se 

v Průhonické sokolovně 

uskutečnil druhý, jednodenní 

filmový festival osobností 

české kinematografie. Po 

Jiřím Menzelovi byl hostem 

místního filmového klubu 

Jan Hřebejk.

VRANÉ NAD VLTAVOU – sta-

lo se to 25. února! Ve Vraném 

nad Vltavou v místní sokolovně 

to rozbalily 3 rockové kapely ve 

velkém stylu. Pro Vrané dopo-

sud věc nevídaná. Úderem osmé 

hodiny nastoupila populární 

Vranská formace VosaNa-

Vostro. Svými vlastními 

hodně tvrdými hity strhla 

skvělé publikum na svoji 

stranu a nastavila laťku 

rockové show hodně 

vysoko. Vrchol ve-

čera nastal s pří-

chodem Kurtizán 

z 25. Avenue se 

svým neohlášeným 

hostem Annou K. 

Sálem se nesl je-

den nářez za dru-

hým a spolu s pe-

prným pódiovým 

projevem kapely to 

už tak rozdová-

děné publikum 

přivedlo řádně do 

varu. To se ještě 

umocnilo příchodem Anny K na 

pódium. Nekonečný aplaus orá-

moval jejich famózní vystoupení. 

Zaplněný sál byl poté svědkem 

velice povedené noční rockové 

show, kterou do ranního kuropě-

ní táhla kapela BNHL.

Václav Hlaváč

„Pane režisére, udělejte značku drápem.“ Změřit legendárního medvěda „Kodyjaka“ pomáhal Janu Hřebejkovi Andrej Babiš 

a Richard Tesařík Foto: Zbyněk Pokorný

Tož dobré to bolo!

Nekonečný aplaus

Vestecký masopust začíná 
být již tradicí a jeho věhlas je 
již i za hranicemi naší obce, 

neboť účastníci k nám přijíždějí 
i z vesnic okolních. Po velmi 
náročných přípravách, kdy 
velmi úzký tým lidí vymýšlel 

tuto akci, se povedlo 
vše zvládnout, a to díky 

dobrovolníkům z Viktorky, 
velké skupině hasičů a všech, 

kteří chtěli dát ruku k dílu. 

Myslivec Mirek Pašek právě střílí medvěda do zadní části kožichu

INVESTICE DO ROZVOJE VDĚLÁNÍ



„My jsme až od Pyšel,“ říká sym-

patická maminka Tereza, která 

vychovává dva kluky - mladší 

Štěpán chodí do školky a star-

ší Šimon přešel, po tom, co se 

s dětmi přestěhovala do Prahy, 

do první třídy. „Šimon byl v prv-

ní třídě a chodil do senohrabské 

základní školy, což je taková 

škola rodinného typu, a to samé 

jsem hledala tady v Praze,“ říká 

Tereza, která obešla řadu škol 

v okolí a s údivem zjistila, jak je tu 

vysoký počet dětí ve třídě. „Byla 

jsem se podívat také v Mendíko-

vě, kam jsme spadali, a učitelka 

měla ve třídě 36 dětí!“

Starší Šimon je letos ve druhé tří-

dě společně s dalšími osmi spo-

lužáky. Když jsem s ním tenkrát 

přišla poprvé do třídy, paní uči-

telka ho hned zapojila a společně 

s dětmi ho vtáhla do kolektivu. 

„Bylo to super, nepřipadal si při 

tom vůbec divně. Navíc, on ne-

měl velkou zkušenost s dětským 

kolektivem, protože začal chodit 

do školy až jako předškolák.“ 

Nespornou výhodou malého ko-

lektivu je pak to, že paní učitelka 

lépe zná své žáky a ví, z jakého 

prostředí pochází. Navíc, reak-

ce dětí se často odvíjí od toho, 

jaké má zázemí. „Ona ví, čím si 

prošel, a umí zareagovat. To je 

ve větší škole opravdu problém. 

Navíc, paní učitelce můžu zavo-

lat kdykoli – a to je tady normál-

ní,“ dodává maminka Tereza.

Škola hrou
„Napřed jsem měla trochu 

strach, protože vyučovací hodiny 

byly jak škola hrou. Já si pama-

tuju, že škola, to byl dril. A tady 

to tak nebylo a já se bála, aby 

se Šimon něco naučil.“ Dneska, 

když Tereza srovnává jeho ro-

zumy s vrstevníky z jiných škol, 

tak nevidí problém, ba naopak. 

Nevýhodou, jestli se to tak dá 

vůbec nazvat, není ani to, že 

rodina Terezy není věřící. Byť je 

škola křesťanská, navštěvuje ji 

celá řada dětí z ateistických ro-

din. Přesně takhle má moderní 

škola fungovat. Uvědomovat si 

význam a tradici náboženství 

a zároveň sloužit moderní vědě 

a dát dětem povědomí o tom, že 

tu existuje křesťanství. Tereza to 

komentuje slovy: „Ačkoli nejsme 

věřící a já nejsem ani pokřtěná, 

tak jsem si říkala, že to zkusím. 

A rozhodně, když děti mají křes-

ťanskou výchovu, tak jim to nijak 

neublíží a samy se později roz-

hodnou, jestli se přikloní k víře. 

Ale je to o tom, že oni sami vědí, 

o čem to je.“

Tereza je evidentně spokojená 

máma a ví, že udělala správné 

rozhodnutí. „Já tu mám dva klu-

ky - jednoho ve školce a jednoho 

ve druhé třídě. A co víc si můžete 

přát, než když pro dítě přijde-

te do družiny a on řekne: Mami 

ještě ne, my tu chceme ještě být, 

běž ještě nakoupit.“ (PR)

4 www.nasregion.cz
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Bezpečnostní dveře NEXT lze 

vybavit HiTech doplňky dveří. 

Jedním doplňkem dveří je ka-

mera ukrytá v kukátku, která 

přenáší barevný obraz například 

do TV, a vy tak okamžitě vidíte, 

kdo stojí za dveřmi. Po připojení 

na počítač může být pohyb pře-

de dveřmi zaznamenáván nebo 

přenášen internetem, přímo 

z dovolené si například můžete 

zkontrolovat, kdo u vás zvonil.  

Tuto novinku jistě ocení i rodiče, 

jejichž dítko je již dost velké, aby 

zůstalo doma samotné, ale pře-

sto mají strach, aby neotevřelo 

komukoliv. Pro ty, kdo mají v ku-

chyni např. LCD televizor může 

být ve chvílích vaření výhodou, 

že vidíte, kdo právě stojí za dveř-

mi a jestli se vyplatí sporák vy-

pnout a jít otevřít. Stejná situace 

může nastat i při sledování na-

pínavého filmu, který nechcete 

pro nic za nic vypínat.

Nemusíte chodit ke dveřím, 

abyste zjistili, kdo za nimi stojí.

Obraz z kukátka můžete vidět: 

• na malém monitoru, který je 

umístěn vedle dveří uvnitř vaše-

ho bytu

• na vlastní televizi 

• na počítačovém monitoru

• nebo si obraz můžete nechat 

poslat na mobil.

Barevná kamera do kukátka stojí 

3 950 Kč.

Už nepotřebujete klíče, abyste 

se dostali domů. Naprogramujte 

si své dveře tak, abyste si „ode-

mkli“ prstem.

Jedním z dalších HiTech do-

plňků, kterým se dají vybavit 

bezpečnostní dveře NEXT, je 

čtečka otisků prstů, která ve 

spojení s motorovou vložkou 

zamyká a odemyká dveře auto-

maticky bez použití klíče, stačí 

pouze přiložit prst. Obvykle se 

čtečka používá v komerčních 

prostorech, ale lidé ji využívají už 

i k zamykání svých domů a bytů. 

Otisk prstů je možné nahradit 

bezkontaktní kartou nebo či-

pem. Výhody jsou zřejmé – nelze 

ztratit klíče, nikdy nezapomene-

te zamknout a máte detailní pře-

hled o pohybu v objektu. 

Čtečka otisků prstů:

• Je zabudovaná přímo na křídle 

dveří

• Variantně i v povrchovém pro-

vedení v nerezovém krytu

• Má paměť až na 99 otisků prstů

• Uživatelsky jednoduché na-

stavení

Za čtečku prstů zaplatíte 6 600 Kč. 

Motorová vložka, která dveře ode-

myká a zamyká, stojí 19 000 Kč.

Více informací na www.next.cz.

Hi Tech doplňky dveří NEXT
PRPR

• bezpečné a rodinné prostředí

• důraz na morální principy a hodnoty

• malé třídní kolektivy

• zdravý životní styl

• velmi kvalitní vybavení a zázemí

BEZPEČÍ A MORÁLNÍ HODNOTY

 Elijáš
křesťanská základní škola  
a mateřská škola

Baarova 360, Praha 4 – Michle, tel.: 733 733 233, 
reditel@zselijas.cz, www.elijas.cz

Elijas_inzerat.indd   1 29.2.2012   12:28:37

Vezmi nůžky a vystříhej všechny pomíchané čtverečky přesně podle rovných linek. Potom obrázek 

poskládej tak, jak patří. Když jej podlepíš barevným papírem a vybarvíš, jaro k vám domů třeba 

přijde rychleji...  Autorka: Božena Gasparová, ZUŠ Radotín 

Pojdte, budeme si hrát  

BAMBULE Dolní Břežany, 
Pivovarský Dvůr, Pražská 636

Po-Pá:  9 – 19 hod.

So-Ne:  9 – 18 hod.

BAMBULE HyperAlbert, 
1 patro, Průhonice/Čestlice

Po-Ne:  9 – 21 hod. 

Dětský koutek s profesionální péčí

BAMBULE OC CHODOV, 
Roztylská 2321/19, Praha 4

Po-Ne:  9 – 21 hod.

ALLTOYS, spol. s r.o. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Pro tvořivé děti, které rády mo-

delují a tím rozvíjejí svoji zruč-

nost a fantazii, jsou v nabíd-

ce modelíny PAULINDA. 

STICKY NANO je úžasná, 

netradiční, kuličková mo-

delovací hmota, která ne-

vysychá a lze ji používat 

stále znova. Pro ty, kteří 

chtě-

jí své 

umělec-

ké dílko za-

chovat, je vhodná modelí-

na SUPER DOUGH , ta po 

vymodelování na vzdu-

chu ztvrdne. Nevyžaduje 

pečení.  Je netoxická. Smí-

cháním různých barev lze 

vytvořit barvy nové.  Více 

báječných her a hraček nalez-

nete na www.bambule.cz

BAMBULE Království hraček-

nabízí další skvělé hračky pro 

tvořivé děti!

BAMBULE nemusí být jen 

to cosi střapatého, co mívá-

te na čepici, BAMBULE může 

být také něco, kam vejdete 

a už se Vám a ještě více Va-

šim dětem nebude chtít odejít.

www.bambule.cz

doporučuje:eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Nejprve k nám přijel mistr kou-

zelnický a zasvěcoval nás do tajů 

kouzel, každý z nás si mohl něja-

ké vyzkoušet. Potom jsme shléd-

li vystoupení pěveckého sboru 

Bardáček Jiřího Bardy a Taneč-

ní školy A. Bardové, takže tím-

to chceme paní Alici Bardové 

a panu Jiřímu Bardovi poděko-

vat za to, co pro nás dělají. 

Do Říčan chceme poděkovat 

i Markétě Hubínkové z Cesty 

integrace za výukový program, 

který se našim sedmákům a os-

mákům velice líbil. Nasbírali 

jsme nějaký ten další kilogram 

do soutěže ve sběru papíru, 

kterou zatím vedeme, připsa-

li jsme si další body za plnění 

úkolů v Recyklohraní, na po-

žádání ASA Brno jsme našimi 

výkresy vyzdobili tamní výstav-

ní síň a pod vedením paní ře-

ditelky jsme zapojeni v soutěži 

o zdravé výživě.

Dne 14. 2. v podvečer někte-

ří z nás shlédli zápas v basketu 

mezi týmem Nymburk-Rusko. 

Do Nymburka nás pozval mana-

žer Basketu s.r.o. Nymburk a pro 

nás to byl nezapomenutelný 

zážitek. Poslední den před jar-

ními prázdninami jsme v rámci 

Školního projektového dne měli 

velkou „Znalostní soutěž“, kdy 

každý z nás dostal otázku ze ze-

měpisu, přírodovědy aj. a porota 

hodnotila správnost odpovědi 

i celkový dojem. Akce byla ve 

spolupráci s Magazínem Kam 

po Česku a Zámkem Berch-

told Kunice, kam také posíláme 

poděkování. Vysoutěžili jsme 

si exkurzi /zdarma/ na zámek 

v Hořovicích. Chceme poděko-

vat i ostatním sponzorům, kteří 

se školou spolupracují a nám 

umožňují tyto aktivity absolvo-

vat. Vidíte, že ve škole se žáci ne-

musí „jenom“ učit, mohou mít 

učení i zábavnou formou, takže 

na nudu nezbývá vůbec čas a to 

přejeme i vám.

Žáci ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436

Čím menší, tím lepšíČím menší, tím lepší
aneb škola víc baví, když je vás ve třídě méněaneb škola víc baví, když je vás ve třídě méně
Přestože tady je vybavení na 

špičkové úrovni, je počet dětí 

ve třídě jednou z hlavních 

výhod této školy a hlavním 

důvodem, proč paní Tereza 

vybrala pro své dva kluky 

právě školu Elijáš na pražské 

Brumlovce, uprostřed BB 

Centra, kterou finančně 

zaštiťuje podnikatel Radim 

Passer. S paní Terezou se 

podíváme tentokrát na školu 

očima starostlivého rodiče.

Aby zima rychleji ubíhala
OLEŠOVICE – Ne, že 

bychom neměli zimu rádi, ale 

přece jenom se už těšíme na 

jaro. A aby nám ta zima tedy 

rychleji ubíhala, připravila pro 

nás naše škola řadu velmi 

pěkných akcí.



V Jílovém začíná fotbalové jaro 2012 pro „náš region“. 

V sobotu 10. března od 14.30 hodin zápasem domá-

cích proti klubu z Červených Peček v rámci Krajského 

přeboru (I.A třída, oddělení B). Shodou okolností na 

stejném trávníku fotbalový podzim končil. Domácí (na 

našem snímku celí v bílém) v něm přehráli Kostelec 

u Křížků jasně 3:0 a budou chtít v dobrém podzimním 

finiši jistě pokračovat.

Ostatní zahajovací zápasy o tomto víkendu: Týnec 

– Brandýs, Bílé Podolí – Jesenice, Poděbrady –Kostelec 

u Křížků. Jen pro úplnost: Okresní přebory (na Praze-

východ i západ) začínají o dva týdny později.

 (zý), Foto: Vladimír Kopal
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LYŽOVÁNÍ U PRAHY 

* 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

Moderní ďábel do nepohody
KIA Sorento se drží skvěle – na zmrzlém sněhu i v blátě 

Pocitů z jízdy jsem měla mnoho, 

ale rozhodně v nich nebyl strach 

ani jiné negativní myšlenky. 

Bylo to jednoznačně příjemné 

svezení: jízda pohodlná i interiér 

s moderní technikou útulný. Už 

když jsem si do auta sedla, za-

plavila mě vzrušující nálada. So-

rento je vyšší, patří do segmentu 

SUV, takže jsem měla od volantu 

dokonalý výhled na silnici. To se 

zvláště hodí v zimním období, 

kdy je všude plno děr, vody nebo 

zmrzlého sněhu. 

A nutno říct, že i v tomhle nároč-

ném terénu auto na silnici pevně 

drží. Ani se nehnulo, když jsem 

projížděla velkou louží nebo na-

mrzlým sněhem, nezakolísalo na 

blátivé polní cestě, kde se s men-

šími auty projíždí těžko. Cítila 

jsem se v bezpečí, což je skvělý 

pocit, když v autě vezu děti.

Sorento je jistota
KIA Sorento je bezesporu bez-

pečné auto. Kromě jeho pevné 

konstrukce a širokým kolům 

k tomu přispívají i přední, boční 

a hlavové airbagy a také elek-

tronický stabilizační systém. 

V nárazových testech dostalo 

Sorento maximální hodnocení 

5 hvězdiček!

Dokonale se tedy hodí pro rodinu 

s dětmi – nejen díky bezpečí, ale 

i proto, že je dost prostorný a má 

velký kufr na zavazadla. Do něj 

se vejdou čtyři páry lyží, snow-

board a hodně tašek, takže s ním 

můžete klidně vyrazit i na hory, 

vešlo by se tam určitě i kolo. Tes-

tované auto má pět míst, ale mů-

žete ho koupit i v sedmimístném 

provedení. Dvě zadní sedadla se 

dají totiž sklopit do podlahy kuf-

ru, na nich se pohodlně přepraví 

i dospělí.

Sorento je ovšem auto vhodné 

i pro podnikatele, kteří chtě-

jí používat větší SUV, ať už na 

přepravu zboží nebo na jízdy na 

chalupu. A také jako reprezen-

tativní vůz – Sorento je moderní 

a elegantní auto, poslední dobou 

velmi oblíbené.

Varianta Comfort
Zapůjčené vozidlo bylo ve verzi 

2, 2 CDRi 4x4 Comfort s auto-

matickou šestistupňovou pře-

vodovkou, které stojí 849 980 Kč. 

Interiér má svůj styl – je kvalitní 

a elegantní. Přístroje jsou snad-

no ovladatelné a na dosah, na-

příklad ovládání rádia je i na 

volantu, praktické je velké množ-

ství úložných prostor. Součástí 

interiéru byla mimo standardní 

výbavu namontovaná dotyková 

navigace s couvací kamerou. To 

je také dobrý pomocník, když 

s takhle velkým autem parkujete 

v úzké uličce nebo na přecpa-

ném parkovišti.  

Co mě potěšilo, byla automa-

tická převodovka. Jelikož jsem 

zvyklá na manuál, dělalo mi to 

trochu starosti, ale zbytečně. 

Zvykla jsem si na ni hned, ani 

jednou jsem neměla tendenci 

použít levou nohu na spojku. 

Je to opravdu pohodlné, zvlášť 

v hustém pražském provozu, kdy 

člověk popojíždí v kolonách aut 

a staví na mnoha semaforech.

Společnost Autocentrum Duba 

působí na trhu již 19 let. Před 

pěti lety zahájila na Jeremiášo-

vě ulici v pražských Stodůlkách 

prodej v jednom z nejluxusněj-

ších autosalonů v Praze. Zde 

prodává a servisuje kromě vozů 

KIA i značky Lexus a Mazda. 

Lucie Paličková

Testovaná verze: KIA Sorento 

2.2 CDRi Comfort 4x4 A/T

Druh paliva: diesel

Objem: 2 199 ccm

Výkon: 145 kW

Spotřeba: 7, 2 l (kombinovaná)

Cena testovací verze: 849 980 Kč 

s DPH (bez navigace)

Při domlouvání testu KIA 

Sorento jsem se trošku 

obávala. Podobné auto 

jsem už dlouho neřídila, 

navíc měl mít půjčený vůz 

automatickou převodovku, 

na kterou také nejsem 

zvyklá. Žádné obavy se ale 

nepotvrdily – naopak,

 bylo to perfektní!

Jeremiášova 2599/1a, 
Praha 5 – Stodůlky
Tel. 251 119 011
Prodej vozů KIA: 

Sales-KIA@autoduba.cz 

www.autoduba.cz� AUTO, MOTO

Autocentrum Duba najdete ve Stodůlkách v Jeremiášově ulici  Foto: Lucie Paličková
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� Letos jste v Přeboru Středočes-

kého kraje sice moc v zápasech 

play-off neuspěli, nicméně jaká 

byla podle vás sezona?

Co existuje HC Jesenice, ještě 

neměla neúspěšnou sezonu, zá-

leží samozřejmě na úhlu pohle-

du. Výjimkou nebyla ani letošní. 

Sezona plná sportu a odhodlání, 

zároveň hodně výkonnostních 

výkyvů. Do poloviny základní 

části suverénně na prvním místě, 

potom pokles formy až na samé 

dno možností, a další vzestup. 

A co se týká  play-off? V prvním 

utkání dost smolný závěr, ovšem 

nevstřelili jsme žádnou bran-

ku. A druhé utkání dopadlo tak, 

čeho jsem se bál. Zvítězily zá-

kladní podmínky výkonu, sou-

peř trénuje 4,5 hodiny týdně, 

my 2,5 hodiny, tj. téměř o 50 % 

méně s věkovým průměrem 

34 let, oproti soupeři s věkovým 

průměrem 26 let, kde rekonva-

lescence ze dne na den probíhá 

pomaleji. Vyřazení bolelo naše 

veterány i fandy, kteří nám drží 

palce a přejí nám. 

� Co by nejvíce prospělo hokejis-

tům  HC Jesenice, máte nějaké 

plány do budoucna?  

Tuto otázku začnu nadsázkou. Nej-

více by prospělo, kdyby se čas o ta-

kových deset let vrátil. Ale vážně. 

Od vyřazení z play-off neuplynulo 

tolik doby, aby bolest nebyla ještě 

čerstvá, a mužstvo jednohlasně jde 

ještě s větší vervou do sezony příš-

tí. A pokud na tuto činnost bude-

me mít prostředky, není překážky, 

abychom příští sezonu neuspěli. 

A plány do budoucna. Rozhodně 

nechceme z našich pozic couvat, 

ale ukotvit v oddílu mládež, a tím 

v Jesenici zajistit hokej pro další 

generace. Naše bruslařská dopo-

ledne: jedno z nich se koná v ne-

děli 11. března na zimním stadi-

onu ve V. Popovicích od 10.00 do 

12.00 hodin. Vhodné to je zejména 

pro děti od 5 do 10 let. Více infor-

mací na 724 839 812.   Jan Kotrba 

Počátkem března byl uveden do 

prodeje nový model ze stáje Sub-

aru. Nese označení XV a vychází 

z modelu Impreza. Je evropsky 

elegantní, ale stále nese specific-

ké rysy značky japonské kultovní 

značky. Podle dovozce má vůz 

v Evropě i v Čechách vysoké pro-

dejní ambice a je skutečně zají-

mavý. XV je v kategorii „dobro-

družných“ crossoverů z kategorie 

SUV a na čtyřkolku má dobrý kufr, 

ale hlavně velmi nízkou spotřebu. 

 Přímou konkurencí bude Nissan 

Qashqai či Hyunday ix 35. Suba-

ru XV je ovšem nejnovější a i při 

trvalém pohonu všech kol nejú-

spornější. Podrobný test přine-

seme v dubnu. Vůz je k vidění 

a k dispozici k testovací jízdě 

v Auto Vero v Sedlčanech. 

Více na www.autovero.cz (hs)

Ambiciózní Subaru JESENICE – Hokejisté 
stále se rozrůstající Jesenice 

na jižním okraji Prahy měli 
před sezonou a Přeborem 

Středočeského kraje smělé 
plány i plno chuti do hry. Moc 
jim toho nevyšlo, byli vyřazeni 

v play-off týmem z Příbrami. 
O tom, jak se to všechno 

seběhlo,  jsme hovořili 
s trenérem Karlem Čuříkem.

Fotbalové 
jaro je tu!

V letošním play-off středočeské ligy vyřadili hokejisté Příbrami oba celky z regionu. 
Důvod? „Zvítězily základní podmínky výkonu, soupeř trénuje 4,5 hodiny týdně, my 
2,5 hodiny, tj. téměř o 50 % méně s věkovým průměrem 34 let, oproti soupeři s vě-

kovým průměrem 26 let,“ říká trenér HC Jesenice Karel Čuřík Foto: HC Jesenice 

� SPORT

Veterány vyřazení bolelo

SUBARU SEDLČANY – AUTO VERO s.r.o.



inzerce6 www.nasregion.cz

Otevírací doba:
PO – ČT 10 – 22
PÁ 10 – 23  
SO 11 – 23
NE 11 – 22 

Újezd u Průhonic, Ke Mlýnu 1 
Tel.: 272 690 002  Mobil: 777 336 805
e-mail: g.radev@seznam.cz
rehakova.provoz@seznam.cz
www.radev.eu/restaurace

extra
hořký
Radegast

Přijďte ochutnat naši 
vynikající selskou kuchyni!

 rozšířená nabídka hotových jídel po celý den 
 od března nový jídelní lístek 
 24. 3. od 20.00hod diskotéka

   s dj Tomem + akce na Jamesona 

LIMITOVANÁ
EDICE PIVA

15°

MOŽNOST PRONÁJMU 
RESTAURACE

AKCE

na svatební nebo narozeninové
oslavy a firemní akce

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

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

Mobil: 604 338 389 Miroslav Vorel
e-mail: mirek.vorel@seznam.cz

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

DLUHOVÁ PORADNA
Řešení dluhů a exekucí

www.analyzadluhu.czZatočte s dluhy! 

Pošli SMS ve tvaru:
Příjmení, Jméno, 
PSČ, Mobil 
na tel. 777 866 799

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

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.

Importér vysokozdvižných vozíků

hledá do zaměstnaneckého poměru

PRACOVNÍKA ÚSEKU
PODPORY PRODEJE

Náplň práce

Požadujeme

Nabízíme

Pracoviště Uhříněves
Své nabídky ve formě 

strukturovaného životopisu  
zasílejte na e-mailovou adresu:

urbaskova@yale.cz


