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

Potyčka skončila 
bodnutím

Středočeští záchranáři při-

jali 7. ledna v odpoledních 

hodinách hlášení o potyčce 

v rodině na Praze-západ. 

Zraněni byli dva muži. Jeden 

z nich utrpěl bodnou ránu 

v  oblasti zad, druhý lehčí 

zranění hlavy. Na místě za-

sahovali záchranáři ze Zbra-

slavi a Davle společně s Po-

licií ČR. Lehce zraněný muž 

byl převezen do Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze, 

druhý byl po ošetření pře-

dán ve Fakultní nemocnici 

Motol. Tereza Janečková

ZS Středočeský kraj

KRÁTCE

Aktivity
Silvestra jsem strávil s partič-

kou kamarádů a dětí na horách. 

Lyžovali jsme a stavěli sněhulá-

ky a hráli hru aktivity. Kdo neví: 

jeden cosi předvádí a druhý má 

uhodnout, o co jde. Když před-

vádějící není aktivní, druhý je 

nahraný a neuhodne. A není 

legrace. Naštěstí jsme aktivní 

byli a nasmáli jsme se až až. 

A to aniž bychom si vzpomněli 

na naše politiky. 

Na ty, kteří mají jako volební 

téma krizi místo prorůstových 

motivačních opatření: „Pojď-

me šetřit, připravme se, že 

bude zle, za všechno špatné 

mohou ti druzí, já chyby ne-

dělám.“ Mimochodem, blíží se 

krajské volby! 

Je svatá pravda, že většina po-

ctivců dnes nemá lehkou obži-

vu, musí se pro korunu pěkně 

obracet. Ale osobně jsem dosti 

smutný, když slyším nářky na 

ubývající zákazníky a na upa-

dající hospodářství. Přitom 

motorem vždy byla a bude ná-

paditost, poctivost a soudnost. 

Kdybych se nebál moralizovat, 

asi bych řekl… Ale naštěstí se 

bojím. Mám však neskromné 

osobní přání: buďme aktivní, 

podporujme místní obchody 

a podniky v okolí (naše inzeráty 

vám ukáží, které), pojďme pod-

porovat kvalitu místních slu-

žeb (naše testy vám ukáží, kte-

ré) a bojujme za kultivovanou 

– alespoň – regionální politiku 

(bez komentáře). Odpusťte mi 

prosím tu trochu nadsázky. 

Slibuji za redakci, že my aktiv-

ní letos budeme, že v každém 

čísle najdete zajímavé téma či 

rozhovor a že se pokaždé do-

zvíte něco nového. Slibuji, že 

budeme podporovat místní 

obchody i podniky a uděláme 

všechno pro to, aby místo krize 

byla legrace.

Přeji nám všem v roce 2012 

mnoho legrace! A samozřejmě 

i štěstí, zdraví a spokojenost. 

Jan Šercl, šéfredaktor

GLOSA

Značnou část rekonstrukce fi-

nancoval krajský úřad formou 

dotace ve výši necelých 7 mil. 

Kč, zbytek ve výši cca 2,5 mil. Kč 

financoval obecní úřad. „Velké 

poděkování patří všem zúčast-

něným, a to učitelskému sboru 

školy a rodičům, protože jejich 

vstřícností bylo možné v provi-

zorních podmínkách provozo-

vat školku,“ říká starosta obce 

Ing. Jiří Rezek.

Na dotaz, jak se podařilo opra-

vit školku v tak krátkém čase, 

odpovídá starosta Rezek slovy: 

„Máme skvělé lidi kolem sebe. 

Vyšlo nám vstříc Agro Jeseni-

ce, kde se mohly děti stravovat, 

a rád bych také poděkoval La-

guně Psáry, konkrétně rodině 

Adámkových, že nám zajistili 

denní přesun dětí. Všem patří 

velký dík!“

Podle starosty Rezka je tak po-

třeba míst ve školce v obci po-

krytá. „My jsme obec, která má 

1 200 obyvatel, a navýšení míst 

odpovídá další perspektivě. Do-

konce jsme šesti místy pomohli 

okolním obcím.“ 

Vzdělávání je v obci jednou z pri-

orit. „Dali jsme si za cíl, že vzdě-

lávání ve Zlatníkách-Hodkovi-

cích musí být výjimečné – začali 

jsme již ve školce, teď dokonču-

jeme projekt na přístavbu a re-

konstrukci základní školy pro 

1. – 5. ročníky. Mohou tak u nás 

vzniknout místa pro exponova-

né okolní obce, jako jsou Jeseni-

ce nebo Dolní Břežany,“ dodává 

starosta.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

� Veroniko, prozraď nám, koho 

napadlo tě přihlásit do soutěže 

Miss Junior 2011?

Přihlásila jsem se sama. Ráda 

zkouším nové věci a sbírám 

různé zkušenosti. Je mi sice 

teprve 15 let, ale chtěla jsem si 

vyzkoušet, jak probíhá taková 

soutěž krásy.

� Podmínkou pro soutěžící byl 

věk od 15 do 21 let. Kolik dívek 

se vlastně do soutěže hlásilo 

a jak probíhaly castingy? 

Přihlásilo se přes 3000 dívek 

z celé České republiky. Porota 

vybrala z těchto dívek podle fo-

tografií 30 dívek, které pozvala 

na casting do Prahy a do Brna. 

Na castingu se po dívkách vy-

žadoval pohovor v cizím jazy-

ce, IQ testy, psychotesty, testy 

z českého jazyka a matemati-

ky, fotografování, moderování 

a volná disciplína. 

� Ředitelka soutěží Miss Junior 

Kateřina Hamrová řekla: ,,Hle-

dáme charisma, ne ramínko 

na šaty.“ Volba Miss tak stojí 

především na volné disciplíně 

a volbě poroty při semifinálové 

baráži, která je pojata jako pre-

zentace dívek tak, aby odhalila 

jejich přirozenost, pohotovost, 

akčnost, sebekontrolu a celko-

vou připravenost… 

Byla jsem moc ráda, že casting 

pro mě dobře dopadl a byla 

jsem vybraná jako Miss Junior 

Středočeského kraje a Prahy. 

Finále se konalo v Hard Rock 

Café v Praze. Chodily jsme po 

mole, představovaly jsme se 

a předváděly nacvičené volné 

disciplíny před 11člennou po-

rotou a diváky. Ti potom vybra-

li Miss Junior, Miss Sympatie 

a Miss Internet.

� Co ti proběhlo hlavou při vy-

hlášení výsledků?

Byla jsem naprosto překva-

pená. Vůbec jsem to nečeka-

la (smích). Ale byla jsem moc 

šťastná. Každá finalistka touží 

získat korunku.

� Nastaly nějaké výrazné změny 

po tvém úspěchu i v soukromí?

Žádné změny v soukromí ne-

nastaly. Stále musím chodit do 

školy a učit se (smích). I když… 

už jsem nafotila se známými 

modelkami kalendář pro Zbro-

jovku Brno.

Text a foto: Miroslava Kačerová

VESTEC – V prosinci loňského 

roku se sešlo ve Vestci pár nad-

šenců a založilo Sdružení dob-

rovolných hasičů, velitelem byl 

zvolen Milan Petrus a starostou 

sdružení Miroslav Pašek, který 

navázal na původní rodinnou 

tradici, kdy jeho děd u hasičů též 

zastával obdobnou funkci.

Za pár měsíců se přidalo něko-

lik dalších a už bylo ve sdružení 

deset hasičů, z toho dvě hasičky. 

V březnu přibyla do výbavy první 

technika - zásahové terénní vozi-

dlo ARO 4X4. Koncem dubna pak 

uspořádali hasiči spolu s kul-

turní komisí a fotbalisty oslavu 

pálení čarodějnic, kde předvedli 

získanou techniku. Pro děti při-

pravili nezapomenutelnou zába-

vu - stříkání z ruční „džberovky“ 

a další pěkné atrakce. Vyšlo i po-

časí, a tak se akce zúčastnilo ko-

lem 500 lidí, což byla pro hasiče 

výborná odměna a povzbuzení 

do pořádání obdobných akcí. 

Dalším velkým krokem bylo za-

ložení obecní Jednotky požární 

ochrany, která již je zařazena do 

integrovaného záchranného sys-

tému, a její členové pomáhají se 

zásahy profesionálním hasičům. 

Během léta se pak zúčastnili ha-

sičských oslav a soutěží. Tento 

rok zatím pouze jako diváci, ale 

již se těší na příští rok, kdy při-

praví vlastní družstvo. 

A protože hasiči nejsou jen sport, 

prevence a zásahy, ale dbají také 

na staré zvyklosti, uspořádali na 

podzim ve statku strojníka Jar-

dy Skřivana tradiční vesnickou 

zabíjačku. Hasiči také potře-

bují klubovnu a zbrojnici, a tak 

vznikla v areálu Agra Jesenice, 

jednoho ze sponzorů, společná 

místnost s kanceláří budoucího 

sběrného dvora, kterou svépo-

mocí předělali z bývalé strojovny 

vzduchotechniky. 

Zde proběhla začátkem prosince 

oslava ročního výročí od zalo-

žení, ale to nebyl jediný důvod 

k oslavě. Právě v této době totiž 

převedla společnost Safina do 

výbavy vestecké jednotky požární 

speciál AVIA včetně zásahového 

vybavení, za což jí patří velký dík. 

V současné době se již hasiči za-

mýšlejí nad další oslavou, protože 

v roce 2012 to bude už 100 let od 

založení prvního sboru dobrovol-

ných hasičů ve Vestci a to je další 

správný důvod k oslavám.

Miroslav Pašek, starosta SDH Vestec

www.sdh-vestec.cz

Vpravo Veronika Pilátová MISS JUNIOR SYMPATIE ČR, vlevo Natálie Kotková MISS JUNIOR

Sympatická Miss Sympatie
PYŠELY – Je krásná a je 

jí krásných 15 let. V soutěži 

Miss Junior 2011 byla 

vyhlášena nejsympatičtější 

dívkou. Domů do Pyšel si 

z pražského finále odvezla 

titul Miss Sympatie. Veronika 

Pilátová odpověděla 

pro čtenáře Našeho regionu 

na pár otázek.

Výsledky soutěže:
• Miss Junior ČR
Natálie Kotková z Liberce (17 let)

• Miss Junior Sympatie
Veronika Pilátová z Pyšel (15 let)

• Miss Junior Internet
Kristýna Pumprlová z Olomouce (17 let)

 Foto: SDH vestec

Avie, zbrojnice a stoleté výročí

Míst máme dostatekdostatek

Radní V. Beneš, místostarosta OÚ Zdeněk Kocourek, ředitelka ZŠ a MŠ Ivana Jelínková, starosta obce Jiří Rezek, vedoucí odboru 

školství a sportu P. Schneider, bývalý místostarosta OÚ Stanislav Cabicar otevřeli novou přístavbu školky ve Zlatníkách

ZLATNÍKY - 

HODKOVICE – V pátek 

16. prosince proběhlo 

slavnostní otevření mateřské 

školky v obci Zlatníky-

Hodkovice za účasti radního 

Středočeského 

kraje Václava Beneše 

a zástupců obce, 

ředitelky školy a školky 

a zaměstnanců včetně dětí. 

Rekonstrukcí, která byla 

zahájena v polovině září 

a ukončena v rekordním 

čase 30. listopadu, byla 

navýšena kapacita MŠ 

z původních 

25 míst na 45 míst.

Nečekaný vítěz Nečekaný vítěz 
derbyderby

Na Louskáčka plný důmNa Louskáčka plný dům

Most
otevřen



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“. Za-

hrady jsou umocněny okolní vypůjčenou 

krajinou a vyhlídkou na kaňon řeky Vltavy. 

Dále sbírka bonsají, suiseki, oshibany atd. 

Stálá prodejní výstava obrazů Ivy Hüttne-

rové v galerii japonské zahrady, Vltavská 

1048/371, Oleško. Otevřeno všední den 

nejlépe po dohodě na tel.: 602 315 658

DOLNÍ BŘEŽANY
14. 1. od 10.00 hod.
Zumba dopoledne s Míšou. Sobotní 

dopoledne pro Vaši relaxaci (2x55min), 

rezervace nutná, cena: 150,- Kč. MC Bře-

žánek, U Náměstí 712, tel.773 619 138. 

Další cvičení na www.mcbrezanek.cz 

15. 1. od 10.00 hod.
Nedělní divadélko. Divadélko Paleček 
Vám zahraje „Veselou zimní pohádku“. 
Cena 50,-Kč/os. Doporučujeme koupit 

vstupenky v předprodeji na recepci, počet 

míst omezen. MC Břežánek, U Náměstí 

712, tel.773 619 138.

16. 1. – 20. 1. 
Mc Břežánek – Zápisy do kroužků na 
Ii. pololetí. V době recepce. Děti i dospě-

lí pokračující ve svých kroužcích z I. pol. 

nevyplňují novou přihlášku, do 13.1. 2012 

pouze nahlásí pokračování lektorovi nebo 

recepční a vyzvednou si variabil.symbol pro 

platbu. Přehled kroužků najdete na www.

mcbrezanek.cz v sekci Rozvrh. Nové krouž-

ky: Korálky pro děti od 5let,Kuchtíci pro ma-

minky s dětmi,od března In-line bruslení. 

Nezapomeňte na pobočku ve Zvoli :-)

20. 1. od 9.00 hod.
Poradenství – design. Více na www.mcbre-

zanek.cz. Rezervace nutná. Nabízíme hlídání 

dětí po dobu poradenství. Rezervace nutná. MC 

Břežánek, U Náměstí 712, tel.773 619 138. 

21. 1. od 9.30 hod.
Zumba blok s Pavlou. Rezervace nutná. 

Cena: 120,- Kč. Páteční ZUMBA s Pavlou 

probíhá v termínech: 6.,13.,20.,27.1.2012 

vždy od 17hod. Cena 100,-Kč, bez re-

zervace. MC Břežánek, U Náměstí 712, 

tel.773 619 138.

JÍLOVÉ U PRAHY
2.2., 9.2. a 16.2. od 8.30 hod.
Mateřské centrum Permoníček, a.s., Jílo-

vé u Prahy pořádá kurz BABY MASÁŽE. 

Kurz je vhodný pro masáž miminek a ba-

tolátek od 2 měsíců do 2 let. Jedná se 

o tři navazující setkání, na kterých se ro-

dič  naučí masírovat svoje dítě vzhledem 

k jeho věku, jde o ucelený soubor hmatů, 

které obsahují prvky z indických a švéd-

ských masáží a z jógy. Více info o kurzu 

a programu MC Permoníček na 1. pol. 

2012 na www.mcpermonicek.cz. 

KAMENICE
17.1. od. 9.00 hod. 
Vodnická pohádka – Kulturní dům Ka-

menice – Ringhofferovo nám 434, 251 68 

Kamenice. Pohádka pro děti od 3 do 10 let. 

Hraje divadlo Koňmo. Vstupné 40,- Kč

18.1. od 9.00 hod. 
JAN KOMENSKÝ ZVANÝ ÁMOS – Kultur-

ní dům Kamenice – Ringhofferovo nám 

434, 251 68 Kamenice. Výchovný pořad 

pro žáky 4.a 5.tříd ZŠ. Hraje soubor poe-

tik. Vstupné 40,- Kč

28.1. od 20.00 hod.
SPORTOVNÍ PLES. Kulturní dům Kame-

nice – Ringhofferovo nám 434, 251 68 

Kamenice. Hraje kapela Josefa Bárty.

7.2. od 9.00 hod.
KOCOUR MIKEŠ. Kulturní dům Kamenice 

– Ringhofferovo nám 434, 251 68 Kame-

nice. Pro děti od 3 do 10 let. Hraje divadlo 

LAMPION. Vstupné 40,- Kč

18.2.2012 
KAMENICKÝ PLES. Kulturní dům Kame-

nice – Ringhofferovo nám 434, 251 68 

Kamenice. Začátek 20.00 – Hraje kapela 

CONCORDIA Show Band. Vstupné 200,- Kč

22.2. od 19.30 hod.
LUCIE BÍLÁ a kapela Petra Maláska. 
Kulturní dům Kamenice – Ringhofferovo 

nám 434, 251 68 Kamenice. Vstupné 

500,-/600,-/690,-/800,-/990,- Kč

OHROBEC
14. 1. od 15.00 hod.
Kulturní výbor obce Ohrobec Vás srdečně 

zve na představení Divadélka Frydolín 

Tři zimní pohádky v sobotu 14. ledna 2012 

od 15:00 hod v kulturním centru Čtyřlís-

tek (obecní statek v Ohrobci – U Rybníků 

II. čp. 6). Vstupné dobrovolné. 

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

Vstup zdarma. 

21.1. od 19.30 hod.
ZÁMECKÝ PLES – hraje Orchestr Jose-

fa Hlavsy a skupina DŮM DOOBIE DOO-

BIE BAND. Zámek Štiřín – Ringhoffero-

va ul. č.711, 251 68 Kamenice. Vstupné 

600,- Kč.

29.1. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – Dvořák – Cho-

pin – Mozart – Chubert – Brahms. Zámek 

Štiřín – Ringhofferova ul. č.711, 251 68 

Kamenice. Mladé talenty Josefu Sukovi. 

Vstupné 250,- Kč

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

ka, 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.

BRUSLENÍ

S KOZLEM 
14.1. od 14.45 do 16.15 hod. 
15.1. od 12.15 do 13.45 hod. 
21.1. od 12.15 do 13.45 hod.

Vstup dospělí – 40,- Kč, děti do 
15 let a důchodci – 20,- Kč.  Zimní 
stadion HC Slavoj Velké Popovice. 

kam, kdy a za čím / z obcí2 www.nasregion.cz

• Přijmeme řidiče autobusu 

na zájezdovou dopravu pro 

dlouhodobou spolupráci, 

výjezdy ze základny v Kame-

nici, vhodné i jako přivýdělek 

k důchodu tel.: 734 858 818 

info@m-express.cz

• RK přijme ASISTENTKU: 

SŠ, znalost češtiny, samostat-

nost, znalost PC. CV zašlete 

na: benesov@mmreality.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE
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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. 

Jihovýchod

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540 

Šéfredaktor: Jan Šercl

E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 23 100.

INZERCEINZERCE

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 sobotu 28. 1. 2012

diskotéka 60.-80. léta od 19:00
široká nabídka našich piv 

 a stylových 
 specialit

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

VRANÉ NAD VLTAVOU – Rádi 

bychom vás pozvali na akci Pa-

pírna pro Afghánistán v rámci 

projektu Pastelky pro Afghánis-

tán. Tato akce se skládá ze dvou 

částí, přednášky o práci Českého 

rekonstrukčního týmu v Afghá-

nistánu a večerního koncertu 

kapel BONEBROKE a VOSANA-

VOSTRO. Přijďte si poslechnout 

vyprávění o tom, jak se našim 

vojákům plní úkoly při rekon-

strukci Afghánistánu, o všedních 

starostech tamních obyčejných 

lidí. A večer pak muziku mladých 

perspektivních kapel.

Termín akce: 21. 1. 2012
Místo konání akce: Vrané nad 

Vltavou – místo akce N 49° 

56.44198‘, E 14° 23.17467‘, Vra-

né nad Vltavou, Nádražní 169, 

areál bývalých papíren (papí-

renský ateliér).

Program akce:

14:00 – přednáška o činnosti 

Českého rekonstrukčního týmu 

v provincii Lógar. Přednášející 

kpt. Lada Kovářová, tisková a in-

formační důstojnice PRT Lógar, 

a nprap. Petr Krajčovič vám před-

staví činnost a novinky PRT v Ló-

garu opět doplněné o množství 

snímků z misí českých vojáků.

20:00 – koncert skupiny VosaNa-

Vostro

21:00 – koncert skupiny BONE-

BROKE

22:00 – volná diskuze, after párty

 Vstupné na akci: libovolné škol-

ní potřeby (nejlépe papír, tužky, 

pastelky – propisky v pouštním 

prostředí velmi rychle vysychají)

Výtěžek materiálu z akce bude 

opět v rámci charitativní akce 

Pastelky pro Afghánistán zaslán 

do Afghánistánu.

www.militarygame.cz

Přineste raději pastelky, propisky v poušti vysychají

ŠTĚCHOVICE – U příležitposti 

dne otevřených dveří jsme se se-

šli s ředitelkou základní školy ve 

Štěchovicích, Mgr. Ja-

nou Kopačovou a ko-

ordinátorkou školních 

projektů Mgr. Zuzanou 

Švarcovou. Od nového 

školního roku mají žáci 

novou počítačovou 

učebnu, kterou z velké části fi-

nancovala Nadace ČEZ.

Štěchovickou základku navštěvuje 

217 dětí od první do deváté třídy, 

jak ze Štěchovic, tak z nejbližšího 

okolí. Novou učebnu využívají 

především žáci druhého stupně. 

„Příspěvek Nadace ČEZ pomo-

hl operativně vyřešit problém 

se školní počítačovou učebnou 

poté, co téměř naráz zkolabovaly 

staré školní počítače. Oceňujeme 

rychlost, s jakou byl příspěvek po-

skytnut.,“ říká Mgr. Jana Kopačo-

vá, ředitelka školy.

„Novým vybavením 

počítačové učebny 

byla velmi zkvalitně-

na výuka nejen před-

mětu Informatika, ale 

i dalších předmětů, 

ve kterých mohlo být využito inter-

aktivního vyučování na 1. i 2. stup-

ni naší základní školy, dodává její 

kolegyně Mgr. Zuzana Švarcová. 

„Nadaci ČEZ známe již delší 

dobu a tentokrát, poté, co nám 

zkolabovala počítačová učeb-

na nám poradil pan starosta 

abychom se obrátili, konkrétně 

na paní Gotzovou z nadace. Ta 

přispěla částkou 217 400 korun. 

Naše škola dofinancovala zhru-

ba třetinu což je 76 tisíc korun. 

Děti kreslili obrázky jako podě-

kování, a i já bych ráda poděko-

vala za naší školu Nadaci ČEZ,“ 

doplňuje ředitelka Kopačová. 

Nadace ČEZ zastřešuje dárcov-

skou činnost skupiny ČEZ a za 

dobu své  existence se zařadila 

po bok nejštědřejších nadací 

v ČR. Tuto pozici potvrdilo vy-

hlášení společnosti ČEZ největ-

ším firemním dárcem v České 

republice v žebříčku „TOP FI-

REMNÍ FILANTROP 2008“.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

S počítačovou učebnou pomohla nadace

Zápis do ZŠ Štěchovice proběhne 24. ledna od 14.00 do 19.00 hod.
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Junior Internet hledá 
mladé talenty

Soutěž Junior Internet je ur-

čena talentovaným dětem 

a mladým lidem do 18 let, 

kteří se aktivně věnují inter-

netu. Cílem projektu je být 

pro ně odrazovým můstkem 

a podporovat je v jejich dal-

ším rozvoji. Mladí lidé se na 

adrese www.juniorinternet.

cz mohou přihlašovat do 

některé ze čtyř soutěžních 

kategorií Junior Internetu. 

V rámci dvanáctého ročníku 

byly vyhlášeny soutěže:

• JuniorWeb - soutěž webo-

vých stránek a internetových 

projektů

• JuniorDesign - soutěž de-

signů a grafických návrhů

• JuniorText - soutěž textů na 

téma „Komunikace mezi lid-

mi v roce 2020“

• JuniorErb - soutěž we-

bových stránek pro města, 

obce, regiony, turistická mís-

ta či veřejnou zprávu

Uzávěrka soutěží je 15. úno-

ra 2012. www.juniorinternet.cz

Připravují se na volby
KRAJ – O Vánocích bylo 

podepsáno memorandum 

o společném postupu v kraj-

ských volbách 2012 mezi  

KDU-ČSL a SNK Evropský-

mi demokraty ve Středočes-

kém kraji. Dokument, který 

předchází uzavření koaliční 

smlouvy a přípravě společ-

ného volebního programu, 

podepsali předsedové kraj-

ských organizací Miroslav 

Rovenský (KDU-ČSL) a Sta-

nislav Boloňský (SNK ED). 

Obě strany věří, že spojené 

úsilí povede k úspěchu a zís-

kání mandátů ve středočes-

kém zastupitelstvu. Krajské 

volby by se měly uskutečnit 

v říjnu 2012. S. B. 

Silvestrovský fotbálek
VESTEC – Tak to máme za 

sebou, krásný den s neuvě-

řitelně velkou účastí hrá-

čů a příznivců Viktorky.

Na Silvestrovský turnaj se 

sešlo 23 hráčů, kteří sehráli 

napínavý turnaj čtyř muž-

stev. Vládla skvělá atmosféra 

a počasí, a proto bylo všem 

příjemně. První flek získalo 

mužstvo červených, které 

nezaváhalo a semlelo všech-

ny soupeře. Borci Zdenda 

(K), Vašek, Viki, Filip, Zub 

a Peťas nedali nikomu šanci. 

Dále se umístili zelení (Ka-

pitán Chachar), kteří se stali 

mužstvem s nejvíce vstřele-

nými brankami a jako jediní 

odehráli zápas s nulou. Třetí 

flek obsadili modří (Kapitán 

Páša), kteří překvapili hlavně 

zkušenostmi a věkovým prů-

měrem, který atakoval snad 

padesátku. Poslední místo 

zbylo na žluté, kteří pod ve-

dením Bohouše Zenkla (Ka-

pitán Ládis) zaveleli k útoku, 

jenže nějak se nic nestalo 

a nepomohl ani velitel ha-

sičů, který byl v mužstvu 

v plné polní. Takový Silvestr, 

kde jsme se sešli pod pomy-

slnou Viktoriánskou vlajkou, 

tu dlouho nebyl, snad to 

bude teď pravidelně.

Za Viktorku Vašek Drahoš

Zvlolský ples
Kulurní a školská komise zve 

na 28. 1. od 20.00 hod. do 

Kulturního domu v Jesenici 

na Zvolský ples. Cena vstu-

penky je 200 Kč. Na progra-

mu je bohatá tombola, pivní 

štafeta… K tanci a poslechu 

kapela Fragment Band.

www.Zvole.info

Opařený chlapec
U dalšího smutného pří-

padu opařeného dítěte 

zasahovali před Vánoci zá-

chranáři z Říčan a pražské 

letecké záchranné služby 

v pátek odpoledne na Pra-

ze-východ. Dvouletý chla-

pec na sebe nešťastnou ná-

hodou vylil hrnek s horkou 

kávou. Utrpěl rozsáhlé opa-

řeniny v oblasti hrudníku. 

Záchranáři jej po ošetření 

předali k leteckému trans-

portu do pražské vinohrad-

ské nemocnice. Případy 

opařených nebo popále-

ných dětí evidují záchranáři 

každý rok velké množství. 

Jedná se o jeden z nejčas-

tějších domácích úrazů ma-

lých dětí. Tereza Janečková

ZS Středočeský kraj

Do Popovic k zápisu
VELKÉ POPOVICE – Zápis 

do prvních tříd pro školní 

rok 2012/2013 proběhne 

v Základní škole Velké Po-

povice ve dnech 7. a 8. úno-

ra 2012. K zápisu přineste 

rodný  list dítěte a občanský  

průkaz. Podle § 36, odst. 7 

Školského zákona budou do 

školy přijímány přednostně 

děti s trvalý m bydlištěm ve 

Velký ch Popovicích. Násled-

ně pak děti ostatní, pouze 

však do vý še povoleného po-

čtu žáků uvedeného ve škol-

ském rejstříku.

Mgr. Milan Čásenský , ředitel školy

Zápisy do škol 
v Jílovém

JÍLOVÉ U PRAHY – Základ-

ní škola a Mateřská škola, 

Pod Školkou 493, vyhlašuje 

termín zápisu do první tří-

dy ZŠ na školní rok 2012/13 

na pondělí 16. ledna od 

13.30 do 16.00 hod. v bu-

dově ZŠ a MŠ Pod Školkou 

493, Jílové u Prahy. K zá-

pisu se dostaví i žáci, kteří 

měli v minulém školním 

roce odklad. Rodiče s se-

bou musí mít občanský 

průkaz a rodný list dítěte. 

Pokud se nebudou zákonní 

zástupci moci s dítětem do-

stavit, mohou si domluvit 

individuální termín zápisu 

u ředitelky nebo na tel. čís-

le: 241 950 547.

Zápis do 1. tříd ZŠ v ulici 

Komenského proběhne dne 

2. 2. 2012 od 14.00 do 17.30 

hod. K zápisu se musí do-

stavit i děti, které měly na 

letošní školní rok odklad 

školní docházky. Pokud se 

nebudete moci ze závaž-

ných důvodů se svým dítě-

tem v tomto termínu k zá-

pisu dostavit, dohodněte 

si náhradní termín zápisu 

nejpozději do 12. 2. 2012. 

Rodiče si s sebou přinesou 

rodný list dítěte a občanský 

průkaz. Základní škola Jí-

lové u Prahy, Komenského 

365, Jílové u Prahy.

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

RODINNÝ HOTEL 
VALNOVKA

Hotel VALNOVKA
Benešovská 102, Kamenice – Ládví 
Tel.: 724 486 875, 734 571 000
e-mail: rezervace@hotelvalnovka.cz
www.hotelvalnovka.cz

 Ubytování za velmi 
 příznivé ceny 
 (samostatné soc. zařízení, 

TV, wifi, parkováni zdarma) 
Rezervace tel.: 722 733 291
 Pronájem prostor 
pro školeni, akce, 
večírky, svatby. 

 Tel.: 724 486 875
 Wellness:

 Maserské služby. 
 Tel.: 722 678 982

 Plaváni rodiče s dětmi. 
 Tel.: 737 529 304

 Pronájem bazénu 
 400/hod. Tel.: 724 486 875

DOLNÍ BŘEŽANY
NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

ČESKÝ VÝROBCE NÁBYTKU Z MASIVU
MATRACE PRO ZDRAVÝ SPÁNEK
PŘÍKRÝVKY A POLŠTÁŘE

Investor Ředitelství silnic a dál-

nic ČR spolu s dodavateli, míst-

ně příslušným útvarem Policie 

ČR a Správou a údržbou silnic, 

tak společně vyslyšeli přání obcí 

a dopravců ze sdružení Pražská 

integrovaná doprava, aby plný 

provoz byl zahájen už v pondělí 

12. prosince od rána. 

Proto bylo v pátek „živo“ v kan-

celářích (nově vydávaná sou-

hlasná stanoviska, potvrzování 

stavební dokumentace, atesty 

atp.) a v sobotu na staveništi 

samotném i v nejbližším nava-

zujícím  okolí (náhrada proza-

tímního dopravního značení za 

nové, už definitivní, odstranění 

značených dočasných objíž-

děk, vyvěšení nových jízdních 

řádů…). Od soboty se tedy na 

mostě jezdí už v novém reži-

mu. O dva týdny dříve, než byl 

původně stanovený termín do-

končení, vyhlášený při zahájení 

prací (22. 12. 2011).

Silnici II/101 převádí přes dálnici 

a dva kolektorové pásy připojova-

cích pruhů. Jeho délka je 98,80 me-

tru, šířka průjezdného prostoru 

pro vozidla na vozovce se zvětšila 

na 9,50 metru, šířka mezi zábrad-

lími pro vozovku a chodníky má 

10,75 metru. Konstrukce podstou-

pila nutnou zatěžovací zkoušku 

na projektovanou Zatěžovací tří-

du A dle ČSN 73 6203 (unese tedy 

vše, co má u nás technický průkaz 

s povolením pohybu na silnicích). 

Z původního mostu zbyl jen základ 

středního pilíře v ose dálnice D1. 

Výstavba trvala osm měsíců a pro-

bíhala koordinovaně s částečným 

omezením pruhů, ale za stálého 

provozu na D1. Vladimír Zápotocký

Provoz zahájen
Provoz na nově zbudovaném 

mostu přes dálnici D1 silnice 

číslo II/101 v úseku Říčany 

– Jesenice byl zahájen už 

v sobotu 10. prosince 

– podle „investorského času“ 

– 10,43 hodin. Tedy o dva 

dny dříve před oficiálně 

ohlášeným datem. 

KOKOS je název projektu z ope-

račního programu Vzdělávání 

pro konkurence- schopnost – 

Kooperace a konkurenceschop-

nost. V tomto projektu je zapo-

jeno 11 škol našeho regionu. 

V projektu se řeší další vzdělá-

vání pedagogických pracovníků,  

setkávání vedoucí ke zlepšení 

spolupráce mezi školami. V pra-

xi je to realizování seminářů ve 

školách, i mezi školami, work-

shopů. Jednou z aktivit tohoto 

projektu je i setkávání ředitelů 

škol a předávání zkušeností.

Od ředitele Fakultní jesenické 

školy Mgr. Josefa Buchala jsme 

se dověděli, že 3. února 2012 při-

vítají v jejich škole více jak 150 

pedagogů z celého Středočeské-

ho kraje, kteří se přihlásili na ce-

lodenní Prázdninový workshop. 

„Připraveno je přes 10 dílen a se-

minářů na dopoledne a obdobné 

kvantum je v nabídce i pro od-

polední program. O workshop 

byl ohromný zájem a dnes je 

beznadějně obsazený. Není divu, 

v době prázdnin mají učitelé čas 

na samostudium a v nabídce byly 

nesmírně zajímavé odborné dílny 

pro učitele matematiky, hudební 

výchovy, výtvarných činností, ale 

i semináře vedoucí ke zvyšování 

kvality výchovně vzdělávacího 

procesu. Řada učitelů projevila 

zájem například o setkání tříd-

ních učitelů. Na něm si pod ve-

dením zkušeného lektora vymě-

ní bohaté zkušenosti a nápady 

z manažerství třídních kolekti-

vů,“ říká ředitel Josef Buchal.

Na programu letošního posled-

ního setkání ředitelů bylo plá-

nování dalších aktivit pro své 

pedagogické sbory během druhé 

poloviny školního roku a hodno-

cení přínosu projektu KOKOS. 

Na řadu přišlo i jedno z vážných 

témat – zpráva o restrukturaliza-

ci Pedagogicko-psychologické 

poradny pro Prahu-západ. Podle 

posledních zpráv mají být školy 

přiděleny na jiná pracoviště ve 

Středočeském kraji. 

Jak se změní dostupnost psycho-

logické péče pro děti ze základ-

ních škol v regionu a proč došlo 

k tomuto kroku? Tomuto tématu 

se budeme věnovat v následují-

cích číslech Našeho Regionu.

Školy zapojené do projektu

KOKOS

ZŠ Štěchovice, ZŠ Jílové u Prahy, 

ZŠ a MŠ Jílové u Prahy, ZŠ Davle, 

ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, MŠ a ZŠ 

Sunny Canadian s.r.o., ZŠ Krha-

nice, ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovi-

ce, ZŠ Kostelec u Křížků, ZŠ a MŠ 

Dolní Břežany a ZŠ Hradištko.

Zbyněk Pokorný

ZLATNÍKY – HODKOVICE 

– Na návsi lze jen těžko pře-

hlédnout. Krásný kostel ve 

Zlatníkách ale potřebuje re-

konstrukci a pomoci má kromě 

sponzorských darů a obecních 

prostředků veřejná sbírka.

„Stav kostela nás dost trápí. 

Přestože je majetkem církve, 

participuje obec na jeho rekon-

strukci. Ve spolupráci s církví 

jsme se rozhodli uspořádat ve-

řejnou sbírku. Ta by měla jednak 

pomoci finančně, a také vytvořit 

vztah místních ke kostelu,“ říká 

Ing. Jiří Rezek, starosta Zlatní-

ků-Hodkovic.

Na konto sbírky, která probí-

há od září, ale přispívají nejen 

místní, ale i dárci z celé republi-

ky. Ovšem pouze z peněz sbírky 

by rekonstrukce možná nebyla. 

„Obec se podílela na rekon-

strukci již před několika lety, kde 

jsme přispěli více jak milionem 

korun na rekonstrukci střechy 

nad hlavní lodí ve výši 1,6 mili-

onu korun. Součástí plánované 

rekonstrukce je také oprava věž-

ních hodin a doplnění zvonů, 

které byly za války odvezeny. 

V Pardubicích je specialista, kte-

rý v archivních knihách pomohl 

najít ty správné zvony, co odpo-

vídají původním,“ dodává sta-

rosta Rezek.

Sbírka trvá od září 2011 – do 

konce roku 2012. Práce budou 

zahájeny již v průběhu března či 

dubna. Bude provedena oprava 

hodin a opláštění věže.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Most otevřen, cesta pro kamiony na Říčany volná. Jenom těch cedulí je nějak moc. 

Co říkáte?  Foto: Markéta Pokorná

Setkání v duchu kooperace
JESENICE – Zástupci 

jedenácti škol z regionu, 

zapojených do projektu 

KOKOS, se v pátek 

16. prosince sešli na 

pravidelném jednání 

v jesenické základní 

škole. Ředitelé škol 

hodnotili uplynulý rok 

z pohledu přínosu projektu 

a diskutovali aktuální témata 

středočeského školství. 

Dominantě obce pomůže sbírka

Jak přispět na kostel?
Účet u GE Money bank: 101202111/0600
Nebo je možné přispět v hotovosti na OU Zlatníky-Hodkovice 

v úředních hodinách.
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1,1%

Další dobrý důvod, proč být s námi

Další informace o službách, produktech a bonusech Pražské plynárenské jsou k dispozici na:
www.ppas.cz nebo na 840 555 333

Přecházíme na zúročení
Vašich přeplatků

Všem zákazníkům kategorií Domácnosti a Maloodběratelé zúročíme přeplatek z vyúčtování 
spotřeby zemního plynu, a to 1,1 % z jeho celkové výše.

Pražská plynárenská Vám kromě spolehlivé dodávky zemního plynu nabízí celou 
řadu produktů a služeb, díky kterým ušetříte. 

Plyn_SEMAFOR11procent_284x108.indd   1 29.11.2011   13:16:13

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

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

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

Máte
zájem
inzerovat
Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

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



Desítky dětí na jevišti a stovky se 

svými rodiči v hledišti. To je obrá-

zek čtvrtečního odpoledne v jese-

nickém kulturním centru. Pod ve-

dením režisérky Lindsay Stewart 

z Pražského filmového a divadel-

ního centra cvičily děti několik 

týdnů tuhle nestárnoucí klasiku 

s nádhernou hudbou P. I. Čajkov-

ského. A jak se jim to povedlo?

„Myslím, že můžeme všichni 

souhlasit s tím, že nám naši stu-

denti poskytli ohromný zážitek 

tohoto nestárnoucího vánočního 

muzikálu. Ráda bych poděkovala 

všem, kdo přispěli a přinesli nám 

všem tento krásný vánoční dá-

rek. Jsem si jistá, že předvánoční 

představení Louskáčka můžeme 

označit za vrchol letošního roku. 

Speciálně bych ráda poděkovala 

režisérce Lindsay Stewart,“ říká 

ředitelka školy Dr. Jitka Stiles.

Pražské divadelní a filmové cent-

rum by rádo poděkovalo všem ro-

dičům za jejich trpělivost a pod-

poru, učitelům za jejich usilovnou 

práci a fantastické zapojení do to-

hoto projektu, Lauren Bartové za 

její pomoc při vytváření kostýmů 

a rekvizit, Tatianě Irbis za další 

kostý my, Michaelu Rowlando-

vi za scénografii, Rachel Mersky 

za jejich grafický  design, Marice 

Hanusové za její překrásnou cho-

reografii na valčík květin, Karin 

Branýšové z recepce za její pře-

klady, Mr. Sofroňovi za dnešní 

řízení školního autobusu, všem 

dobrovolníkům z PFTC a koneč-

ně Alici Štunda a Sunny Canadian 

School za přizvání k této úžasné 

spolupráci na takovémto mezio-

borovém projektu.

Pražské filmové a divadelní cent-

rum (Prague Film & Theater Cen-

ter : PFTC) je bezplatný portál, 

který podporuje potřeby všech 

těch, kteří pracují nebo mají zá-

jem spolupracovat s filmovými 

a divadelními komunitami v Pra-

ze. PFTC si klade za cíl poskytnout 

podobně smýšlejícím lidem cestu 

pro výměnu a sdílení informací 

o pracovních příležitostech, stej-

ně tak i místo, kde se umělci mo-

hou kontaktovat, setkávat a dále 

rozvíjet řemesla ve svých oborech. 

Cílem je realizovat projekty, spo-

jit dohromady kreativní jedince, 

a pomáhat při společném růstu 

divadelního a filmového průmys-

lu v Praze. Zbyněk Pokorný
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Nadstandardní je i výuka výpočet-

ní techniky po celou dobu studia. 

Studentům slouží 3 počítačové 

učebny. V každé třídě naší školy 

je keramická tabule popisovatel-

ná fixy, počítač a datový projektor, 

ozvučení a plátno. Odborné a pro-

filující předměty tvoří: technika 

cestovního ruchu, ekonomika, ob-

chodní korespondence, účetnic-

tví, výpočetní technika, průvod-

covství, základy práva, podniková 

ekonomika, psychologie, zeměpis 

cestovního ruchu a praxe v cestov-

ních kancelářích a hotelích.

Všechny zapůjčené notebooky 

obsahují programové vybavení 

pro plnohodnotné studijní vyu-

žití. Každý student má vzhledem  

k zavedení wifi sítě v budově 

školy volný přístup k internetu 

přímo ve svém notebooku. Ne-

dílnou součástí vzdělávacího 

programu je využití nejmoder-

nějších technických pomůcek 

a prostředků. Studenti jsou 

během studia připravováni na 

adekvátní začlenění na pracovní 

trh Evropské unie. Hlavní důraz 

klademe na výuku jazyků, prů-

vodcovství a výpočetní techniky. 

Každému studentovi je poskyto-

ván zcela individuální přístup. 

Vzdělání je to nejcennější, co si 

člověk nese jako svůj celoživotní 

kapitál. Proto ani vy neváhejte 

a pojďte studovat do nadstan-

dardně vybavené školy cestovní-

ho ruchu ARCUS. 

A další bonus navíc – mimo to, že 

škola poskytuje učebnice a seši-

ty zdarma, nabízí nově přijatým 

studentům týdenní jazykový 

a poznávací zájezd do Velké Bri-

tánie – ZDARMA.

Ve školním roce 2012/13  plá-

nujeme otevřít 2 třídy čtyř-

letého studia – 56 míst. Více 

informací najdete na www.

arcus9.cz a těšíme se na vás ve 

dnech otevřených dveří, kdy 

si naši školu můžete prohléd-

nout a zeptat se na vše, co vás 

ohledně studia zajímá.

RNDr. Josef  Závěta, ředitel školy

Notebook zdarma
PRAHA 9 – Ano, taková 

je nabídka Soukromé 

střední školy cestovního 

ruchu ARCUS v Praze 9, 

Kardašovské ulici. Všem 

nově přijatým studentům 

zapůjčíme bezplatně 

notebook na celou dobu 

studia. Naše škola má 

dlouholetou tradici. Žáky 

s ukončeným základním 

vzděláním (absolventy 9. tříd 

ZŠ), přijímá již od roku 1993 

a je zřejmě jedinou střední 

školou, která vyučuje od 

2. ročníku povinně tři cizí 

jazyky. Nabízíme angličtinu, 

němčinu, španělštinu, 

ruštinu a francouzštinu.

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.

Tříkrálová nabídka!
Využijte nabídku z našeho no-

vého letáku platného od 5. 1. do 

5. 2. 2012 a prodlužte si VÁNO-

CE! Ušetříte až 700 Kč při ná-

kupu módního salónu pro pra-

sátka! V nabídce je i celá strana 

stavebnic LEGO za skvělé ceny. 

Pro členy Královského klubu při 

nákupu nad 300 Kč je připraven 

dárek za symbolickou 1 Kč. Je 

to koník ze stá-

je Horseland 

vhodný pro klu-

ky i děvčata.

BAMBULE Krá-

lovství hraček-

nabízí další skvě-

lé hračky pro 

tvořivé děti!

BAMBULE ne-

musí být jen to 

cosi střapatého, 

co míváte na če-

pici, BAMBULE 

může být také 

něco, kam ve-

jdete a už se Vám a ještě více Va-

šim dětem nebude chtít odejít.

www.bambule.cz

Pojdte, budeme si hrát  

PRPR

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

Točené pivo Kozel 10°, 
Plzeň 12°, 
Radegast Birell Nealko   
a malinovka

AKCE – u vybraných druhů jídel 
sleva až o 30% 
Na co se můžete těšit?
např. 250g MARINOVANÝ BIFTEK  199,-  (295,-)
200g KUŘECÍ ŘÍZEK  69,- (85,-)

a mnoho dalších dobrot...

Platí každý den od 15 hod., 
víkendy po celý den do konce února.

Přijďte ochutnat naši 
vynikající selskou kuchyni!

INZERCEINZERCE

DOLNÍ BŘEŽANY – Jako každý 

rok letěl Ježíšek kolem Dolních 

Břežan první adventní neděli 

a na odpočet všech přítomných 

rozsvítil Strom splněných přání. 

Ten byl již  druhým rokem vě-

nován Dětskému domovu v Py-

šelích. Loni občané pomohli dě-

tem, které domov opouštějí (při 

dosažení zletilosti a ukončení 

vzdělání), množstvím adresných 

praktických dárků pro jejich start 

do života. 

Stejně tak letos plnili jejich přání 

a nakupovali základní vybavení 

domácnosti, jako jsou příbory, 

talíře, hrnce, povlečení, žehlič-

ky, vysavače. Navíc se tentokrát 

postarali i o dalších 27 mladších 

dětí a jejich osobní přání, jakými 

byly např. kočárky pro panenky, 

sportovní tašky, boty apod. Po 

celkem 59 dárcích, které byly 

kolem stromu rozvěšeny, jako 

by se zaprášilo. 

Za pomoc poděkovala na mís-

tě jak paní ředitelka domova 

Mgr. Hana Juřenová, tak děti 

z Pyšel, které vystoupily během 

programu spolu s dětmi z MC 

Břežánek, základní školy a ze 

ZUŠ Harmony. Všem přišly vhod 

dobroty, svařené víno i možnost 

nakoupit si krásné šperky, věn-

ce a další nezbytnosti v sedm-

nácti stáncích, které kolorovaly 

úžasnou atmosféru této akce. 

Všechny dárky, které po střechu 

zaplnily velké auto, byly předány 

Dětskému domovu v Pyšelích 

17. prosince. Poděkování patří 

všem, kteří tuto akci pomohli 

připravit. A ještě jednou velký 

dík vám, kteří jste pomohli dě-

tem z Pyšel. 

Text a foto: Markéta Mayerová

ÚJEZD U PRŮHONIC – Jak se 

pozná dobrý řezník? Na vesnici ří-

kají, že podle toho, jak umí připra-

vit zabíjačku. Tu si ale každý den 

můžeme jen těžko dopřát. Daleko 

zajímavější je – a ti, co mají děti, to 

určitě potvrdí – jiný produkt, a tím 

je šunka. Tu si můžeme dopřát 

každý den a dokonce v mnoha 

podobách. S Denisem Radevem, 

majitelem výrobny uzenin a re-

staurace Selský statek, symbolic-

ky právě šunkou zahajujeme náš 

seriál o řemeslu. Rádi bychom 

jednou měsíčně vybrali jednu 

uzeninu a podívali se jí na zoubek 

společně s Denisem Radevem, 

odborníkem na slovo vzatým.

Šunky se vyrábí  různé, většinou 

se rozdělují dle obsahu vody ob-

sažené ve svalové bílkovině. My 

vyrábíme šunku standardní, vý-

běrovou, šunkový salám a šunku 

drůbeží zauzenou. Šunka stan-

dardní a výběrová a šunkový 

salám se vyrábí z vepřové kýty 

a šunka drůbeží zauzená se vyrá-

bí z kuřecích prsou. Postup je ve 

většině případů stejný:

Nejprve maso nameleme na po-

žadovanou velikost v řezačce, 

pak připravíme směs na šunku, 

která je složená ze speciální smě-

si na požadovanou šunku plus 

dusitanovou sůl, neboli rychlo-

sůl, jak se říkalo dříve, a přidáme 

ledovou vodu. To vše nasypeme 

do míchačky, neboli masírky, 

a masírujeme cca 2 – 3 hodiny. 

Po vymasírování šunky se nará-

ží do obalů a dá vařit do vodní 

lázně do teploty v jádře výrobku 

71 stupňů. Po vyjmutí z lázně se 

musí šunka hned chladit. 

Při výrobě drůbeží šunky se směs 

naráží do obalů, které jsou uditel-

né, a tak po odvaření se výrobek 

ještě udí do zlatomedové barvy. 

Všechny uzeniny, které u nás 

vyrábíme, jsou vyráběny dle sta-

rých poctivých receptur, některé 

jsou vyráběny s kořením, které je 

smícháno z více druhů koření, 

aby výrobek nemohl nikdo přes-

ně okopírovat. Na všech nových 

výrobcích spolupracuji se svými 

kolegy, na které se mohu spo-

lehnout, že budou výrobky stále 

stejné, vždyť s některými už pra-

cuji skoro 11 let. 

Spousta zákazníků se k nám 

vrací pro kvalitu, zřejmě už je 

přestalo bavit kupovat si uzeni-

ny v akcích v supermarketech 

– sice levné, ale s minimálním 

obsahem masa – takové výrobky 

u nás nenajdete. Většinu výrob-

ků si vyrábíme sami a za ty dáme 

ruku do ohně. Zbyněk Pokorný

Jak se dělá šunka?

Strom splněných přání byl také letos věnován Dětskému domovu v Pyšelích. Dárky, 

které po střechu zaplnily velké auto, byly předány Dětskému domovu 17. prosince

Strom splněných přání

Na Louskáčka plný důmNa Louskáčka plný dům
JESENICE – Kulturní 

centrum praská ve švech. 

Natěšení rodiče a děti 

v kostýmech, kam se 

podíváte. Co se děje? Na 

čtvrtek 15. prosince nacvičily 

děti ze ZŠ a MŠ Sunny 

Canadian School, která 

působí v Jesenici, divadelní 

představení Louskáček.
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Notebook
ke studiu 

ZDARMA

Soukromá střední škola cestovního ruchu

A R C U S
Kardašovská 691, Praha 9

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. ledna 2012 (úterý)
24. ledna 2012 (úterý)

Výuka výpočetní techniky a cizích jazyků:
AJ, NJ, FrJ, ŠpJ, RuJ.
3 počítačové učebny,

datové projektory v každé učebně.

Zeptali jsme se dvou studentek 

Beatriz a Kristýny. Bea dojíždí 

každý den do Babic a ráda by po-

kračovala na vysoké škole ve Skot-

sku studiem psychologie nebo 

mezinárodních vztahů, Kristýna 

v areálu školy bydlí a na víkendy 

jezdí k rodičům. Ráda by za rok 

zamířila do Anglie nebo na Flori-

du studovat letecký management. 

Za všechno může čas
Možná se jednou dočkáme doby, 

kdy se na burze bude obchodo-

vat čas jako jedna z nejcenněj-

ších komodit. Za jednu trojskou 

unci času dáte například přesně 

tolik, co stojí autobusová jízden-

ka z Proseka až sem do Babic 

u Říčan. Pro mladou studentku 

Beu jsou to každý den tři hodiny, 

které ztratí cestou v autobusu 

na Prosek k babičce, kde bydlí. 

Naopak pro Kristýnu tři hodiny, 

které jako kolejní student může 

věnovat studiu nebo dalším ak-

tivitám v rámci mimoškolního 

programu. Bea si ale přesto po-

chvaluje život s babičkou. „Není 

to pořád jen jídelna, máte pokoj 

pro sebe, můžete do města... Jen 

to dojíždění!“ „Já vstávám v půl 

osmé a ještě stihnu snídani, Bea 

vstává v půl sedmé a snídani ne-

stihne,“ přidá se Kristýna.

Ta, stejně jako většina jejích spo-

lužáků, tráví v areálu školy většinu 

času. Vše u ruky, pár minut pěš-

ky. Ať jde do divadla, do bazénu, 

jezdit na koni, do knihovny nebo 

na kolej. Ve studiu v odloučeném 

prostředí od rodičů vidí i nevý-

hody. „Je rozdíl, když si s mámou 

povídáte doma na gauči každý 

den, než jednou za týden o ví-

kendu nebo v týdnu po telefonu. 

To je výhoda pro studenty, kteří 

dojíždí. A také denní režim může 

být pro někoho problém. Ale já 

jsem v septimě, téměř plnoletá 

a už mám jiný denní program, 

také mám svůj pokoj, na rozdíl od 

mladších - ti bydlí v pokoji dva.“ 

Ovšem organizace dne, ať chcete 

nebo ne, dává základy pro dobré 

plánování času i pro organizaci 

času pro studium. Kristýna to ko-

mentuje slovy: „Za ty roky si na-

vyknete a naučíte se učit v určitou 

dobu tomu vyhrazenou, což je vel-

ká výhoda i pro následný přestup 

na vysokou školu. A ještě mě tady 

studium připraví na to, kdybych 

šla do zahraničí, tak také neuvidím 

tak často svoji rodinu.“ A má prav-

du. Těžko budete z Británie létat 

každý víkend k mamince na řízky.

Ale abyste se do zahraničí vůbec 

dostali, je důležitá mezinárodní 

maturita, tzv. IB. Základem pro 

úspěšný vstup na zahraniční vy-

soké školy je právě úspěšné slo-

žení International Baccalaureate, 

známé všude ve světě a uznávané 

na všech i těch nejprestižnějších 

školách. A studenti i pedagogové 

Open Gate jdou tomuto cíli na-

proti. Ale ne v posledním ročníku, 

jak je obvyklé, mnohem dříve tak, 

aby studenty v průběhu let při-

pravili na velmi tvrdé mezinárod-

ní zkoušky a splnili často i další 

podmínky potřebné pro přijetí na 

zahraniční školu. Jednou z nich je, 

samozřejmě kromě vynikajícího 

prospěchu, například i zapojení 

do programu „EDIE“. Cena vé-

vody z Edinburghu (Edie) je pro-

gram mimoškolní činnosti, který 

pomáhá mladým od 14 do 25 let 

rozvíjet osobnost a aktivně vyu-

žívat volný čas. Program založil 

v roce 1956 princ Philip, vévoda 

z Edinburghu, manžel britské krá-

lovny Alžběty. Od té doby se do 

něj zapojilo na 6 milionů mladých 

lidí ve více než 120 zemích celého 

světa. Program není založený na 

peněžních odměnách ani tvrdé 

soutěži a zahraniční školy, zejmé-

na britské, na EDIEho velmi dají 

a může často ovlivnit vaše přijetí 

či nepřijetí. Kolejní studenti mají 

i tu výhodu, že mohou místo ces-

tování domů věnovat svůj čas pl-

nění dovednostních aktivit v rám-

ci tohoto programu. 

Zajímá vás, jak se liší naše „čes-

ká“ maturita od IB ( Internati-

onal Baccalaureate)? O tom zas 

někdy příště.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Denní nebo boarding?
BABICE U ŘÍČAN 

Představte si, že jste mladí, 

ne hloupí a víte, co chcete 

v životě dosáhnout a navíc 

studujete na Gymnáziu 

Open Gate v Babicích, které 

jako jediná střední škola 

v republice je tzv. boarding 

school (kolejní školou), 

kde žáci bydlí, učí se i tráví 

volný čas během týdne. 

Drtivá většina studentů bydlí 

v areálu školy, má denní 

režim a do učebny to má 

ráno 3 minuty pěšky. Jaké 

jsou rozdíly mezi boarding 

a denním studiem?

Startovací dráha pro mladé tryskáče – i tak se dá nazvat gymnázium Open Gate v Babicích u Říčan. Mladí piloti svých soukromých strojů vědí, že jen na nich záleží, jak vysoko a daleko s nimi doletí. Podmínky mají v Open Gate špičkové

Výchova k morálním hodnotám 
a harmonickým mezilidským vztahům.

• Bezpečné prostředí
• Přátelská atmosféra
• Individuální přístup
• Spolupráce s rodiči

• Volnočasové aktivity
• Angličtina
• Komfortní prostředí
• Stabilní finanční zázemí

Zápis 18. 1. 2012
Návštěva možná kdykoli po dohodě s ředitelem

Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš
Baarova 360, 140 00 Praha 4 – Michle
e-mail: reditel@zselijas.cz, tel.: 733 733 233, www.elijas.cz

Bezpečná škola pro vaše dítě

Elijáš

Až moje děti dorostou pro škol-

ní docházku, budu hledat školu, 

která jim může nabídnout víc 

než jen vzdělání, rozhodně do-

poručuji navštívit Základní křes-

ťanskou školu Elijáš v Baarově 

ulici. Proč? Protože se tu moje 

dítě dozví, že Ježíšek není jen ko-

merční ikona nejpopulárnějšího 

obchodního svátku, tedy Vánoc, 

že opravdu existuje Bible a desa-

tero a nebo že ti, kteří nemají os-

tré lokty, mají v moderní společ-

nosti šanci. Tohle všechno vám 

při návštěvě řekne ředitel školy 

Zbyněk Muzikář.

� Pane řediteli, jak je možné, 

že například v Americe všichni 

špičkoví vědci věří v Boha a ve 

stvoření světa a zároveň chá-

pou a přebírají poznatky mo-

derní vědy? 

Přesně takhle přemýšlí moderní 

člověk. Uvědomuje si význam 

a tradici náboženství a zároveň 

neodmítá moderní vědu. U nás 

ve škole to funguje stejně. Děti 

mají dobré povědomí o křesťan-

ství, ale samozřejmě je učíme 

v souladu s českou vzdělávací 

soustavou a předáváme nejmo-

dernější dostupné informace. 

Křesťanství, jako duchovní roz-

měr, můžeme chápat jako jakýsi 

bonus, který významně rozšiřuje 

pohled na svět. Naším cílem je, 

aby se děti v této škole setkaly 

s křesťanstvím a udělaly si svůj 

vlastní názor.

� Křesťanství, resp. víra v Boha, 

je v naší společnosti občas chá-

páno jako něco zvláštního 

a možná neznámého. Jak se na 

to dívají děti?

Víte, tyhle kategorie (věřící/ne-

věřící) vytváří dospělí. Děti tyhle 

věci vůbec neřeší. Křesťanská vý-

chova není o tom, dát těm dětem 

víru, ale nabídnout jim určitý 

pohled na svět a svobodu. Třeba 

v tom, že si udělají na věc vlastní 

názor. A pochopí to, že to není 

jen oslava Ježíška pár dnů v roce 

během Vánoc. Děti se učí všech-

no jako v normální škole a navíc 

je tu předmět křesťanská výcho-

va. Je to vlastně setkání každý 

den před vyučováním, na kte-

rém učitel předá dětem nějaký 

příběh a děti se společně o tom 

baví. Na základě tohoto příběhu 

se učí, jak v určitých situacích 

jednat či nejednat. Takto pou-

žívá např. Bibli i řada dospělých 

věřících. A na těchto setkáních se 

nikdo, ať už věřící nebo nevěřící, 

nemusí za svůj názor stydět.

� 18. ledna probíhá ve vaší ško-

le zápis. Mohou přijít i rodiče, 

kteří ještě nejsou rozhodnutí 

a mají další otázky?

Samozřejmě. Během zápisu uři-

telé i já jako ředitel představuje-

me školu a seznamujeme rodiče 

se zaměřením školy a naším pří-

stupem, aby si rodiče byli jistí, 

že tuhle školu chtějí. Potom je 

samozřejmě ještě důležité, aby 

dítě splňovalo předpoklady pro 

školní docházku. To zjišťujeme 

různými hrami, úkoly nebo testy, 

podobně jako v jiných školách. 

U nás děti loví rybičky, zavazují 

si tkaničku, zkoušíme, jak znají 

bary, jak znají geometrické tvary, 

jak kreslí… Letos k nám můžete 

přihlásit dítě do první až páté 

třídy v termínu zápisu, ale i jindy 

během školního roku a stejně tak 

ho sem převést z jiné školy i bě-

hem školního roku. (PR)

Víc než dobré vzdělání
V Praze na Brumlovce 

vyrostlo během posledních 

několika let BB Centrum, 

v jehož čele stojí developer 

Radim Passer. Součástí 

dnes již téměř města ve 

městě, jak BB Centrum 

můžeme směle nazvat, je 

také Základní škola Elijáš. 

Kromě kvalitních pedagogů 

a krásného zázemí 

nabízí dětem ještě jeden 

bonus, a tím je výchova 

k tradičním hodnotám. 

V rozhovoru s jejím ředitelem 

Mgr. Zbyňkem Muzikářem 

se tentokrát podíváme 

na základní školu z této 

netradiční perspektivy.

Hlavní přednosti Základní školy Elijáš? Nízký počet dětí ve třídách, kvalitní pedago-

gové, moderní zázemí, sportoviště, ale i výchova k tradičním hodnotám a křesťanství

 Foto: Škola Elijáš

Zápis: 18. ledna od 16.00 do 18.00 hod.
ZŠ Elijáš, Baarova 360, Praha 4 – Michle

INZERCEINZERCE
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GATO s.r.o.

LYŽOVÁNÍ U PRAHY 
Ski areál Chotouň 
ideální pro rodiny 
s dětmis dětms dětmtmii

* 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

Je to až zarážející, kolik je mezi 

námi spoluobčanů, kteří se zba-

vují svých peněz tím způsobem, 

že je prostě házejí do kamen. Ne 

tak doslova, ale kdyby se tyto ztrá-

ty celoplošně spočítaly, myslím, 

že bychom se dostali k číslu, které 

by mělo devět nul.

Poměrně často chodím po našich 

zákaznících, kteří si nechávají 

nainstalovat solární zařízení na 

ohřev teplé užitkové vody, ohřev 

bazénu anebo přitápění, a vidím, 

jaký zdroj tepla mají v provozu. Je 

úplně běžné, že spatřím ve sklepě 

plynový kotel, který byl zakoupen 

a nainstalován těsně kolem konce 

minulého tisíciletí, což znamená, 

že je třeba 12 let starý. Majitel ta-

kového zdroje tepla je přesvědčen 

o tom, že jde s dobou a jeho zaří-

zení je téměř nové.

Ale není tomu tak. Právě za po-

sledních deset let se vývoj plyno-

vých kotlů dostal pěkným skokem 

dopředu tím, že uzrála konden-

zační technologie, a tato spojená 

s plynulou ekvitermní regulací 

dokáže zázraky. Kotel, který stojí 

na zemi a nemá plynulou regu-

laci, což znamená, že pouze au-

tomaticky zapne a vypne, patří 

již k těm zastaralým. Takovýchto 

zařízení je na území našeho hlav-

ního města mnoho. Je to také 

způsobeno plynofikací, která 

právě v těch letech, kdy byl kotel 

nainstalován, probíhala. Rozdíl ve 

spotřebě paliva mezi novým kon-

denzačním kotlem s plynulou re-

gulací a zastaralým stacionárním 

se pohybuje od 15 do 40 %.

Kdybych byl vlastníkem rodinné-

ho domu, v kterém protopím více 

než 30 000 Kč za rok, přemýšlel 

bych nad touto skutečností a po-

díval bych se na výrobní štítek 

mého kotle, abych vůbec věděl, 

co mi tak pomáhá od peněz. Je 

to podobné jako s autem – určitě 

přece vím, jaká značka mi stojí 

v garáži a kolik „žere“.

Nové, plynové kondenzační kotle 

nemusí být ani tak drahé. Fungují 

zcela automaticky a jsou natolik 

úsporné, že již brzy najdou svůj 

domov i tam, kde se dnes topí 

koksem, uhlím nebo elektrickým 

proudem. V případě výměny star-

šího plynového kotle nebo kotle 

na tuhá paliva za nový, plyno-

vý kondenzační kotel na území 

hlavního města, poskytoval ma-

gistrát v minulých letech tučné 

dotace v programu „Čistá energie 

Praha“. V těchto dotacích bude 

město zřejmě pokračovat, ale ko-

nečné rozhodnutí padne během 

jarních měsíců. Avšak i v případě 

půjčky s 10 % úrokem a bez do-

tace se investice do moderního 

zdroje tepla určitě vyplatí.

Ivan Jandečka, 

www.sakradotin.cz, tel. 257 812 160 

N2CO2

výstup ÚT

zpátečka ÚT

kondenzát

Princip spalování kondenzačního kotle

PRPR

INZERCEINZERCE

Neházejte peníze do kamen

Domácí Slavoj potřeboval odčinit 

podzimní říjnovou porážku 3 : 6 

a i když se hráči navzájem dobře 

znají, jsou i kamarády a trénují 

na stejné ledové ploše, nikdy si 

ve vzájemných střetnutích nic ne-

odpustí. Jenže sobotní derby bylo 

hodně zvláštní. Po první třetině, 

kterou Slavoj vyhrál 2 : 0, došlo ve 

druhé části k těžko pochopitelné 

zvratu, Jeseničtí nastříleli sou-

peři 5 branek a bylo rozhodnu-

to. V poslední třetině pak přidali 

hosté ještě jednu branku a zpeče-

tili své drtivé vítězství. Nehrálo se 

tvrdě, byly dobré hokejové akce, 

ale krajně nevyrovnané výkony. 

„Slavoj dal v první třetině dvě 

branky a všichni si mysleli, že je 

hotovo,“ řekl nám trenér Jeseni-

ce Karel Čuřík a dodal: „Přestali 

bránit, chtěli hrát svoji hru, ale 

my využili několika rychlých 

protiútoků, dali pět branek v jed-

nom sledu a oni jen koukali. Pře-

kvapilo mě, že se ani moc nebrá-

nili, dokonce ani po páté brance, 

která byla neregulérní, dosažená 

nohou, vůbec neprotestovali.“ 

„Chtěli jsme hrát svůj útočný, 

podle nás atraktivní hokej, ale 

pak přišel neomluvitelný útlum, 

Jeseničtí jen čekali, co budeme 

hrát,“ vysvětloval nám trenér Sla-

voje Karel Holý a doplnil. „Prostě 

čekali na naše chyby, využili jich, 

protože jich bylo moc. Stane se, 

musíme se z toho poučit.“ 

Statistika: Branky Slavoje vstřeli-

li: Čachotský a Vízner, za Jesenici: 

Grón a Sporný po 2, Chludil a Jan 

Němeček po 1, 200 platících di-

váků, třetiny 2 - 0, 0 - 5, 0 - 1.

Jan Kotrba 

V. POPOVICE –  Bylo to ta-

kové hodně zvláštní páteční 

dopoledne. Příští den byla so-

bota a Štědrý večer a iniciativ-

ní hokejový klub HC Jesenice 

přišel se skvělým (podle na-

šeho mínění) nápadem uspo-

řádat pro děti od 5 do 10 let 

bruslařsko-hokejový kemp na 

velkopopovickém zimním sta-

dionu. Všechny obavy pořada-

telů a i hlavní osoby celé akce 

Karla Čuříka rozptýlilo něko-

lik desítek zaparkovaných aut 

před halou a celkem šest de-

sítek dětí. Pochopitelně v do-

provodu rodičů, především 

tatínků, kteří se  možná chtěli 

vyhnout  vánočnímu ruchu, 

který zřejmě všude vrcholil. 

Přišly však i maminky a babič-

ky a bylo se na co dívat. Klu-

ci zkoušel hrát hokej, ti starší 

tam měli i ligového brankáře, 

na kterého mohli vysílat střely, 

dívenky bruslily. Některé s po-

mocí speciálních branek, které 

pomáhají udržet stabilitu. Vše 

se konalo pod dohledem hráčů 

hokejového klubu a některých 

bruslících rodičů. 

„Chtěli jsme připravit pro děti 

i rodiče něco neobvyklého,“ při-

znal Karel Čuřík, který vše na le-

dové ploše organizoval, a ještě se 

přiznal: „Snad jsme nikoho ne-

vyrušili, účast je skvělá, v lednu 

možná pak ještě jednou podob-

nou akci znovu připravíme. Když 

tady člověk vidí tolik spokoje-

ných dětí, má z toho radost.“ 

Toto zhodnocení celého kempu 

nepotřebuje komentáře, vskutku 

to bylo vydařené, a tak si jedna 

maminka posteskla té druhé slo-

vy „Chybí tady akorát Ježíšek!“ 

A náš dovětek: Možná příště.

Text a foto: Jan Kotrba

Komise pro sport a tělovýchovu 

(KST) v Dolních Břežanech vy-

psala sbírku dětských kopaček 

určenou pro děti z chudinských 

čtvrtí v Nairobi. Hlavními dárci 

sportovní obuvi se stali fotbaloví 

reprezentanti SK Olympie a žáci 

naší ZŠ. Ti nejenže prokázali 

solidaritu se svými kolegy - fot-

balisty z daleké Keni, ale také 

nemalou kreativitu a výtvarné 

schopnosti, když sami vyrobili 

naprosto originální krabici, do 

které se kopačky shromažďo-

valy. A také namalovali pro děti 

z Nairobi krásné výkresy.

V průběhu dvou měsíců, od září 

do listopadu, se podařilo vybrat 

celkem 35 párů kopaček a 12 fot-

balových míčů. 

KST navázalo spolupráci se 

Sdružením dobrovolných aktivit 

INEX, které je tvůrcem projektu 

Fotbal pro rozvoj. Cílem je vzdě-

lávání a seznámení českých stu-

dentů a jejich pedagogů s pal-

čivými problémy rozvojových 

zemí. Tento projekt je součástí 

kampaně Česko proti chudobě, 

jehož hlavním patronem je pan 

Tomáš Ujfaluši. Se zástupci to-

hoto sdružení byla dojednána 

přednáška pro žáky naší školy na 

téma „Jak se žije v Nairobi“.

Sbírka kopaček byla odeslána 

koncem listopadu poštou do 

ústředí největší sportovně-roz-

vojové mládežnické organizace 

v Africe MYSA (Mathare Youth 

Sport Association). Celoroční 

fotbalové soutěže se konají v ši-

rokém měřítku v chudinských 

čtvrtích Nairobi právě pod zášti-

tou MYSA. Ta má také svůj po-

loprofesionální fotbalový tým, 

který přijede na jaře již poně-

kolikáté do Prahy při příležitosti 

akce Den pro Afriku. 

Děti z chudinských čtvrtí, kte-

ré začínají hrát fotbal nebo se 

tomuto sportu věnují již delší 

dobu, často hrají bez jakékoli 

obuvi, bosé…  Jsou vynalézavé. 

Míče si vyrábějí samy. Pomocí 

igelitu a provázku jsou schopny 

svoji zvláštní technikou vyrobit 

věc, která se míči opravdu podo-

bá a dokonce nějakou dobu také 

tak slouží.

Ještě jednou mnohokrát děkuje-

me všem, kteří se do této chari-

tativní sbírky zapojili. Především 

vedení ZŠ DB pí. ředitelce I. Fis-

cherové, dárcům z řad žáků ZŠ, 

fotbalovým trenérům SK Olym-

pie a jejich hráčům. 

Michaela Mensová

KST/koordinátorka sbírky

Turnaj s úžasnou 
atmosférou

Slavoj Velké Popovice - HC Jesenice 2 : 6

Nečekaný vítěz derby
V. POPOVICE – Nevlídný, 

studený a deštivý víkendový 

sobotní podvečer vybízel 

spíš  zajít někam do vytopené 

hospůdky, či se usadit doma 

v křesle, než se vydat na 

tradiční regionální hokejové 

derby Krajského přeboru 

Středočeského kraje mezi 

hokejisty Velkých Popovic 

a Jesenice. Jenže fandové 

hokeje jsou náruživí, a tak 

se jich ve velkopopovické 

zimní hale sešlo hned několik 

desítek, aby vytvořili náležitou 

kulisu tomuto vždy prestižnímu 

a vyhrocenému derby. 

Vítězové derby hokejisté HC Jesenice Foto: HC Jesenice

VRANÉ NAD VLTAVOU – Parta 

nadšenců, hrajících celoročně 

nohejbal pod TJ Sokol Vrané nad 

Vltavou, pořádá každoročně vá-

noční turnaj ve stolním tenise ve 

vranské sokolovně. Tato skupina 

se pyšní honosným názvem „KR-

MELEC“ a přestože jsou to pou-

ze amatéři, které pojí jen láska ke 

sportu a pohybu, dokázali opět 

27. prosince uspořádat skvělý 

turnaj s úžasnou atmosférou.

Jeho tradice začala v roce 2000. 

Od té doby si na nejvyšší metu 

dosáhlo celkem 12 mužů, někte-

ří i opakovaně, František Horák 

čtyřikrát, Aleš Babka a Jan Kro-

páček dvakrát.  

Bojů o loňský putovní pohár se 

zúčastnilo 21 mužů všech věko-

vých kategorií. Na čtyřech sto-

lech probíhaly mnohdy kvalitní 

boje, za které by se nemuseli 

stydět profesionální sportovci. 

Tam, kde to některým startují-

cím tolik nešlo, nechyběla ur-

čitě dobrá nálada a odhodlání 

poprat se mnohdy sám se se-

bou. Sportovce povzbuzovalo 

nemalé publikum, které svoje 

koně hnalo k nečekaným výko-

nům. V semifinálovém souboji 

zvítězil František Horák nad 

Jiřím Charouskem, ve finálové 

bitvě podlehl věčně druhý Jiří 

Huml Aleši Babkovi, ale věř-

me, že jednou smůlu protrhne 

a zvítězí. Martina Filipová

Chyběl pouze Ježíšek

Hromadné foto nemohlo chybět, i když mnohým pouhé stání na bruslích činilo potíže

Kopačky z Břežan až do Nairobi

Běhání pro silné povahy
ZVOLE – Představa, že po silves-

trovské noci bude člověk běhat 

po lese a hledat nějaké praporky 

a kontrolní stanoviště, to je sku-

tečně pro silné povahy. I když na 

startu tradičního orientačního 

běhu nadšenců pro tento sport ve 

Zvoli se jich sešlo téměř šedesát, 

je to přece jen představa poněkud 

zvláštní, pro mnohé až absurdní. 

Kdo přišel na start (převážně hod-

ně dětí, ale v doprovodu aktivních 

rodičů), musel najít v tomto ori-

entačním běhu 20 kontrol, absol-

vovat přibližně kolem 2 km tratě 

v lese i mlází a když chtěl být těmi, 

kteří se ucházeli o první místa, 

musel vše stihnout do 50 minut. 

„Byl to skvělý závod, letos nám 

přálo počasí a mnozí si ověřili, 

že i v trochu povznesenější ná-

ladě se dá sportovat a nadýchat 

se čerstvého vzduchu,“ řekl nám 

hlavní organizátor a duše zvol-

ského orientačního běhu Tomáš 

Hájek. Jan Kotrba
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66,66

RAINBOW POŘADAČ 
75 mm
 • povrchová prešpánová úprava

•  v jednom balení 3 kusy od barvy

•  cena za 1 balení:

79,99 *

349,99

LOŽNÍ POVLEČENÍ
•  100% bavlna nebo 100% polyester

•  rozměry: polštář 70 × 90 cm, 

přikrývka 140 × 200 cm

• mix různých designů

419,99* 1699,00

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ 
WD 3.500 P SE ZÁSUVKOU
•  příkon: 1400 W, průtok vzduchu: 68 l/s, 

podtlak: 210 mbar, objem nádoby: 17 l

2 038,80 *

1499,50

MATRACE ROYAL 
MELANIE 1+1
•  nabízené rozměry: 

80 × 200 cm, 85 × 195 cm, 90 × 200 cm

• cena v přepočtu za 1 ks při odběru 2 ks

1 799,40*

SLEVA 30 %
na všechny 

elektrospotřebiče Tefal

SLEVA 40 %
na sortiment Vileda

249,99

KOPÍROVACÍ PAPÍR SAVE
•  pro každodenní tisk a kopírování 

• bal.: 5× 500 listů

• cena za balení

299,99*

1999,00

LYŽE HEAD XRC CP9 + 
VÁZÁNÍ HEAD SX10
 •  rozměry lyže (při délce 170 cm): špička 

110 mm, střed 67 mm, patka 99 mm

•  délky: 149 cm, 156 cm, 163 cm, 170 cm

2 398,80*

89,00

DVD 3+2
 •  výběr z různých titulů DVD 

 •  cena v přepočtu za 1 ks při odběru 5 ks

106,80*

29,99

NŮŽ
 •   nerezavějící ocel potažená tefl onem, 

který udržuje dlouhodobě ostří nože

•  díky tefl onové vrstvě se jídlo na nůž 

nelepí

35,99*8999,00

DOMÁCÍ BEZDRÁTOVÁ 
MULTIMEDIÁLNÍ 
KANCELÁŘ

10 798,80*

299,99

PÁNSKÉ A DÁMSKÉ 
TRIKO PUMA
 • různé barvy

• pánská vel.: M–XXL

• dámská vel.: S–XXL

359,99 *999,99

LYŽAŘSKÁ OBUV 
HEAD EZON 2 7/2 7ONE
 •  vel.:  pánské: 27–30,5, 

dámské: 24,5–27

1 199,99*

1249,00

INKOUSTOVÉ 
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ 
HP PHOTOSMART WI-FI 
E-AIO

1 498,80*

999,99
1 199,99*

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA 
ROWENTA FOCUS DZ5131

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Praha – Průhonice, U Makra 102, Říčany u Prahy 

Platnost akce:  4. 1. – 17. 1. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na:  www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz
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