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Jaký pán, 
taký krám

To říká lidová moudrost. 

V první přímé volbě české-

ho prezidenta takového pána 

vybíráme. Do druhého kola 

prezidentského klání postou-

pili dva kandidáti. Jeden z nich 

zvítězí a bude Českou repub-

liku příštích pět let reprezen-

tovat. To, jak bude vystupovat 

v zahraničí, ovlivní mínění 

cizinců o Češích. Jeho názory 

na důležité události světové 

i místní budou utvářet názory 

Čechů. Jaké důležité vlastnosti 

by měl budoucí prezident mít? 

Napadají mne tři. Morálka, 

inteligence, statečnost. Proč? 

Pevné mravní zásady hlavy 

státu zaručí, že prezident neu-

činí rozhodnutí s fatálními dů-

sledky pro Českou republiku. 

Inteligence, nadhled a vlastní 

úsudek budou důstojné funkci 

prvního pána České republiky 

jistě také svědčit. Statečnost 

a odvaha jsou vlastnosti, díky 

nimž prezident neuvrhne tuto 

zemi do područí jiné země, 

díky nimž bude schopen v zá-

važných momentech deklaro-

vat svůj názor. Český prezident 

není vybaven tak rozsáhlými 

pravomocemi, jako prezidenti 

jiných zemí. Disponuje však 

nezpochybnitelným vlivem na 

veřejné mínění a jeho osoba 

zosobňuje nás Čechy. Jakého 

pána si v příštích dnech zvolí-

me, tak budeme příštích pět let 

vnímáni. Takovým „krámem“ 

budeme. Hana Michaliková

GLOSA

„Každému, kdo u nás koupí 

nový osobní automobil, vra-

címe DPH z plné ceny vozu. 

Dále mu poskytneme speciální 

bonus, který je odvislý od mo-

delu auta, které si u nás zákazník 

vybere. Vybírat může ze všech 

modelů osobních vozů od Ci-

troën C1 až po sedmimístný 

model Citroën C 8. Novoroční 

výprodej je určen každému a ne-

musí být plátce daně ani podni-

katel,“ představuje speciální akci 

vedoucí prodeje Tomáš Jetýlek. 

„Využijte akce, která vám 

umožní koupit si nový vůz za 

polovinu. Kvalitní a cenově 

dostupný finanční produkt 

pro naše klienty poskytuje 

naše značková společnost Ci-

troen Financial Services. Díky 

ní máte nyní možnost nákupu 

svého nového vozu za nevída-

ně výhodných podmínek. Stačí 

vám tedy pouze polovina ceny 

vozu a druhou můžete splá-

cet formou značkového úvěru 

a využít při něm i velmi níz-

kých sazeb pojištění,“ doplňu-

je Tomáš Jetýlek.

„Neustále se zhoršující poli-

tická situace a nálada občanů 

je špatná. Přes to všechno vě-

říme, že slušnost a solidní jed-

nání se zákazníkem je ta jedi-

ná správná cesta, jak se udržet 

mezi nejlepšími,“ dodává ma-

jitel Miloš Babiš.

Zbyněk Pokorný (PR)

Babiš
vrací DPH

MNICHOVICE – „Cílem této 

akce je co nejvíce se přiblížit 

ekonomické situaci, která 

se bohužel rok od roku stále 

zhoršuje. Vzhledem k tomu, že 

v novém roce zvýšila naše vláda 

DPH z 20 na 21 procent, 

rozhodli jsme se poněkud 

vylepšit náladu 

našim zákazníkům,“ 

řekl nám majitel 

firmy Miloš Babiš. 

294.000 Kč

vč. DPH
543.200 Kč vč. DPH

Největší autosalon Citroën v České republice Auto Babiš vrací v novoročním výprodeji DPH 

konstatuje primářka screeningového centra Breast 

Unit Prague MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

Dnes to zní zvláštně, 

ale v roce 1994 nic 

takového v České re-

publice nebylo. Ode-

šla jsem z dobrého 

zaměstnání v Krčské 

nemocnici do polikliniky 

na Praze 4. Od roku 2011 bu-

duji polikliniku Brest Unit Pra-

gue na Chodově. 

Dvacet let se snažím pozvednout 

ženy v České republice, zejména 

ty, které se narodily a prožily 

část života za minulého režimu, 

aby se o sebe začaly starat. Aby si 

uvědomily, že zdraví je to nejdů-

ležitější, co v životě máme. Ná-

dorovým nemocem neumíme 

předcházet, ale některá z těchto 

nádorových onemocnění umí-

me objevit natolik brzo, že tato 

nemoc není devastující a nemusí 

znamenat smrt, ale úplné uzdra-

vení po adekvátní léčbě.“

Zpočátku to bylo sci-fi
V devadesátých letech se zdála 

myšlenka rozšíření cen-

ter, kde budou ženy 

pravidelně vyšet-

řované, jako fan-

tazie. Od roku 

2002 se podařilo 

zavést pravidel-

né vyšetřování 

žen od 45 let, hra-

zené pojišťovnou. 

Zavedení této péče 

MUDr. Skovajsová rov-

něž budovala a navíc prosadila, 

aby se vyšetřovalo pod jednou 

střechou v takzvaných screenin-

gových centrech. „Screening se 

provádí deset let a již můžeme 

vyhodnocovat a publikovat prv-

ní data,“ říká MUDr. Skovajsová.  

A data ukazují, jak ze screeningu 

ženy ohromně profitují. Více než 

90 % pravidelně vyšetřovaných 

žen na nádor v prsu nezemře. 

V 80. letech zemřela na nádor 

v prsu dříve nebo později každá 

žena. V současné době žena na 

nádor v prsu umírat nemusí.

� pokračování na str. 4

První screeningové centrum 

pro diagnostiku a léčbu 

onemocnění prsu založila 

MUDr. Skovajsová v Praze na 

Zeleném pruhu. „Mou ideou 

bylo vytvořit centrum, kde 

nebudou ženy vyšetřovány 

potupným způsobem jako 

dosud, kdy byly v ordinaci 

vyšetřovány pohmatem, po 

několika najednou. Chtěla 

jsem zavést vyšetření 

založené na zobrazovacích 

metodách, na 

kombinaci ultrazvuku 

a mamografu. 

S kampaní proti rakovině prsu pomáhají i známé osobnosti. „V 80. letech zemřela na nádor v prsu dříve nebo později každá žena. 

V současné době žena na nádor v prsu umírat nemusí,“ tvrdí Miroslava Skovajsová

Na nádor prsu se dnes neumírá

KRÁTCE

Komu dají svůj hlas?
Zeptali jsme se vašich staros-

tů a starostek, koho a proč 

budou volit v druhé přímé 

volbě hlavy státu. Nečekali 

jsme tolik odpovědí a velmi 

zajímavých reakcí. V drtivé 

většině převažuje jeden kan-

didát. V příštím čísle Našeho 

REGIONu vám zprostřed-

kujeme všechny odpovědi 

starostů. Jako ochutnávku 

přinášíme fotografii pana 

starosty Řevnic, Libora Kvas-

ničky, který nám odpověděl 

fotografií.

Koho jste volili vy?
Napište nám na 

katka.stankova@nasregion.cz 

FOTO: Libor Kvasnička

„Kromě nabídky na 200 vysta-

vujících firem jsme připravili 

opravdu bohatý doprovodný 

program včetně desítek před-

nášek špičkových odborníků. 

Zdarma budou též služby Sta-

vebního poradenského centra, 

kde nezávislí specialisté po-

skytnou zájemcům cenné rady 

z mnoha oblastí provádění 

a navrhování staveb se zamě-

řením na střechy a úspory 

energií. Dozví se též uži-

tečné informace o vy-

užití nového dotační-

ho programu Zelená 

úsporám či o průka-

zech energetické ná-

ročnosti budov.

� pokračování 
na str. 4

Na STŘECHY do Letňan
15. jubilejní veletrh Střechy 

Praha proběhne 6. až 

9. února na výstavišti 

v Letňanech. Jedná se 

o největší akci v oboru 

střech u nás i ve střední 

Evropě, které se tradičně 

účastní hlavní výrobci 

a dodavatelé střešních 

materiálů. Náš REGION je 

partnerem této tradiční 

akce. Ředitelky 

veletrhu paní Jitky 

Šefránkové jsme 

se zeptali, co 

letošní veletrh 

návštěvníkům 

nabídne.

Průhonický 
zámek prochází 
rekonstrukcí
Další etapa prací 

byla zahájena 

v těchto dnech.

Jak autem 
bezpečně 
do hor?
Poradí vám profík,

automobilový 

závodník 

Miroslav Adámek!

Základní část 
krajského 
přeboru 
finišuje
„V Play-off nám
pomohou junioři“
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dub, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Horní 
Lomnice, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládevec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, 
Olešovice, Osnice,  Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, 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, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Želivec  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, Řeznictví-Jídelna, 
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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DOBŘEJOVICE
9. 2. – 13:00

• Masopustní průvod. Dovolujeme 

si vás pozvat na tradiční masopust-

ní průvod do Dobřejovic. Průvod se 

koná 9. 2. 2013 od 13 hod. Začátek 

průvodu je od fotbalového hřiště. 

Během průvodu a následující zábavy 

v restauraci Na hřišti bude hrát hudba 

pana Bezoušky. Sraz masek na hřišti 

ve 12 hod. Přijďte všichni a podpořte 

tradici v Dobřejovicích. 

DOLNÍ BŘEŽANY
25. 1. – 15:30

• Turnaj v pexesu. Rezervace nutná, 

cena 50,- Kč

25. 1. – 18:00
• Fimo tvoření. Tvoření z fi mo hmoty 

pro rodiče a děti téma: zdobení lžiček, 

rezervace nutná, cena: 90,- včetně 

jedné lžičky, další lžička 60,-

26. 1. – 9:30
• Zumba s posilováním. Povánoční 

cvičení s Pavlou, rezervace nutná, 

cena: 120 Kč

4. 2. – 8:10
• Masáže zad a šíje. 30minutová 

masáž zad a šíje, rezervace nutná, 

cena: 200 Kč

JESENICE
2. 2. – 20:00

• Hasičský ples. Vstupenky na ples 

SDH Dolní Břežany, který bude 2. 2. 

2013 ve Společenském centru Jese-

nice, zakoupíte u pí Obermajerové – 

tel. 603 481 520. Těšíme se na vás

JÍLOVÉ U PRAHY
19. 12. – 2. 2. 

• Igráčci. Fenomenální fi gurky 80. 

let, které dobyly srdce dětí, výstava 

potrvá do 2. 2. 2013. Přijďte si za-

vzpomínat na svá dětská léta. Těšíme 

se na vás

19. 12. – 8. 2. 
• Keramický svět Jana Kutálka. Ju-

bilejní výstava keramiky. Výstava po-

trvá do 31. 3. 2013. Přijďte se podívat 

na krásné výrobky. Těšíme se na vás 

19. 12. – 8. 2. 
• Leopold Čihák. Komorní výstava 

ke 180. výročí narození zakladatele 

jílovskéo muzea, výstava potrvá do 

24. 2. 2013. Těšíme se na vás

31. 1. – 18:00
• Žena – vernisáž a výstava foto-
grafi í. Kavárna a Galerie u Zlatého 

korálku v Jílovém u Prahy vás co nej-

srdečněji zvou na vernisáž fotografi í 

Michala Ebrleho. www.zlatykoralek.cz

2. 2. – 9:00
• Jílovský masopust. Město Jílové 

u Prahy a Regionální muzeum, hasiči 

a MC Permoníček vás zvou na tradiční 

Jílovský masopust v sobotu 2. února 

2013, v 9 hod. sraz v muzeu, 9-10:30 

na náměstí před muzeem jitrnice, 

klobásy, hudba Pepy Roubíčka. 9:30 

maskované překvapení pro širokou 

veřejnost, 10:00 zábavný rej pro děti, 

(9-10 hod. masopustní dílna pro děti 

v MC Permoníček), v 10:30 vyrazí 

průvod městem. 

9. 2. – 15:00
• Maxipes Fík. Kulturní centrum v Jí-

lovém u Prahy vás zve na pohádku 

Maxipes Fík. V sále Kulturního centra. 

9. 2. – 17:00
• Midnight Sasu. Přijměte srdečné 

pozvání na sobotní podvečer s živou 

hudbou skupiny Midnight Sasu, kte-

rá se uskuteční v Kavárně a galerii 

u Zlatého korálku v Jílovém u Prahy. 

www.zlatykoralek.cz

14. 2. 
• Astrologie – cesta k (sebe)po-
znání. Přednáška astrologie – cesta 

k (sebe)poznání, která se bude konat 

v centru Elle-ments. Pod Mincovnou 

200, 254 01 Jílové u Prahy 

KAMENICE
23. 2. – 21:00

• Rocková zábava. Rocková zábava 

kapela KEKS rock v KD Kamenice. 

Vstupné 150,- Kč, tel.: 602 642 935. 

Těšíme se na vás 

KAMENNÝ PŘÍVOZ
26. 1. – 8:00

• Masopustní průvod. Srdečně vás 

zveme na masopustní průvod, místo: 

sraz před hostincem U Hastrmana. 

Těšíme se na vás. 

KUNICE
25. 1. 

• Ples RKO. Ples občanského sdruže-

ní Rozvoj Kunic a okolí. První ročník 

konaný pod záštitou obce Kunice a FK 

Kunice, který bude plný dobrého jídla, 

hudby a zábavy. Zámek Berchtold

26. 1. 
• Tenis double (dospělí). Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 9:30.

2. 2. 
• Babytenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 9:30.

9. 2. 
• Minitenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 9:30.

10. 2. 
• Golfový turnaj. Turnaj se hraje na 

golfovém simulátoru 3D BLASTER. Při-

hlašovat se můžete na 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberch-

told.cz. Registrace od 9:30.

14. 2. – 17. 2. 
• Valentýn. Romantické pobyty spo-

jené s gastronomickými a wellness 

zážitky. Zámek Berchtold

ŠEBEROV
4. 1. – 24. 2. 

• Galerie Opatov 1984 – 1992. Vý-

stava je symbolickým ohlédnutím za 

dnes již legendární galerií pražského 

Jižního Města, která byla založena 

v roce 1984 Jaroslavem Krbůškem ve 

vstupních prostorách Kulturního stře-

diska Opatov a která se brzy po první 

vernisáži stala důležitým místem se-

tkávání „těch nepřizpůsobivých”. Vý-

stava na Chodovské tvrzi připomene 

tyto události skrze rozsáhlou fotodo-

kumentaci Hany Hamplové.

26. 1. – 15:00
• Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi. 
Současné umění dokáže inspirovat 

celé rodiny? Přesvědčte se spolu! Če-

kají vás dvě hodiny nabité výtvarnými 

aktivitami v galerii i ateliéru. Sobotní 

výtvarná dílna se uskutěční na Cho-

dovské tvrzi, Ledvinova 9/86. 

26. 1. – 15:00
• Hrdinství tvorby, aneb kdo ne-
tvoří, je netvor. Poslední výstava 

naší galerie v současném pojetí je 

fotografi ckým ohlédnutím za Gale-

rií Opatov, legendární galerií Prahy 

a Jižního Města 80. let minulého 

století. A vedle dobových momentek 

uvidíte i práce velikánů, jakými jsou 

např. Adriena Šimotová, sestry Válovy, 

Václav Boštík, Jan Kubíček, Karel Ma-

lich nebo Karel Nepraš. Na Chodovské 

tvrzi, Ledvinova 9/86. 

27. 1. 
• Pohádka o Dorotce, divadlo Po-
hadlo. Příběh pro děti a jejich rodiče 

o tom, jak se naučit hlídat si korun-

ky od chvíle, kdy dostaneme první 

prasátko. Příběh o holčičce Dorotce, 

která si půjčí penízky od Káči, aby 

mamince mohla koupit šperk k na-

rozeninám. Avšak Dorotka se stane 

předmětem sázky pohádkových po-

stav čerta a kašpárka o to, zda se čer-

tovi povede svést hodnou Dorotku na 

cestu hříchu prostřednictvím penízků. 

Na Chodovské tvrzi

1. 2. – 19:00
• Kajmani píšící čtoucí. Klub auto-

rů Jižního Města – KAJMAN, volně 

navazující na literární přednášky 

Mgr. Jiřího Poláka Dar slova. Další 

představení Kajmani chystají už na 

domácí půdě – na Jižním Městě, 

v 19.00 hodin v Chodovské tvrzi. 
Informace najdete na http://www.

litera-kajman.estranky.cz/. 

3. 2. – 15:00
• Zlatovláska, divadlo Co tě to na-
padlo. Dvě komediantky vám uvaří 

pohádku o chytrém Jiříkovi, mluví-

cích zvířátkách a zlatovlasé panně. 

Ale také o tom, že i když na začátku 

chce hrát každá pohádku úplně ji-

nak, nakonec obě zjistí, že PORO-

ZUMĚNÍ je to nejdůležitější! Inter-

aktivní představení plné legrace, 

činoherních a loutkových scén. Na 

Chodovské tvrzi, Ledvinova 9/86. 

7. 2. – 18:00
• Šansony na Tvrzi. Na Chodovské 

tvrzi, Ledvinova 9/86. 

10. 2. – 15:00
• Kvak a Žbluňk, Divadlo Tondy 
Novotného. Loutkové představení 

o dvouch žabácích, nerozlučných ka-

marádech a jejich dobrodružstvích.

Volně navazuje na literární předlohu 

Arnolda Lobela, těšíme se na vás 

a teď už ani kvak ani žbluňk. Na Cho-

dovské tvrzi. Věk: od 3 let

12. 2. – 19:00
• Jiří Stivín. Jazzový mág sám se 

svým stínem. Program: Ph. E. Bach 

– Sonata g moll pro fl étnu, Jiří Stivín 

– Modra růže, Ch. Corea – Dětská pí-

seň č. 6, A. Vivaldi – Koncert C dur pro 

fl autino, přestávka, Jiří Stivín – Ba-

rokní inspirace, W. A. Mozart – Adagio 

pro fl étnu Jiří Stivín – Proměny času, 

S. Rollins – St. Thomas Jiří Stivín – 

Fantasie na barokní fantasie, J. Ježek 

– David a Goliáš. Na Chodovské tvrzi

21. 2. – 17:00
• Setkání s Miluškou Voborníko-
vou. Beseda se známou zpěvačkou 

Miluškou Voborníkovou. Na Chodov-

ské tvrzi. 

23. 2. – 15:00
• Hrdinství tvorby, aneb kdo netvo-
ří, je netvor. Poslední výstava naší 

galerie v současném pojetí je fotogra-

fi ckým ohlédnutím za Galerií Opatov, 

legendární galerií Prahy a Jižního 

Města 80. let minulého století. A ved-

le dobových momentek uvidíte i prá-

ce velikánů, jakými jsou např. Adriena 

Šimotová, sestry Válovy, Václav Boš-

tík,Jan Kubíček, Karel Malich nebo 

Karel Nepraš. Na Chodovské tvrzi. 

24. 2. – 15:00
• Studio Damúza – O Smolíčkovi. 
Svět je jako gramofonová deska a otáz-

kou je, do jaké dráhy se jehla zarazí. 

Když k Jeskyňkám, tak jste Smolíček... 

Však to znáte, poslouchat rodiče je ně-

kdy těžké, zvlášť, když je táta jelen. Ke 

všemu trochu staromódní, který neumí 

připravit pořádnou oslavu s tancem 

a dortem. Koho by bavilo být na své 

narozeniny sám? A Jeskyňky jsou tak 

dobré tanečnice. Pohádka s loutkami 

a živou hudbou. Chod. tvrz

ŠTIŘÍN
26. 1. – 19:30

• Zámecký ples. Tradiční ples na 

zámku Štiřín. K tanci hraje Orchestr 

Josefa Hlavsy a Dum Doobie Doobie 

Band. Předprodej vstupenek na recepci 

a v síti Ticketstream. Těšíme se na vás. 

17. 2. – 17:00
• Sukův hudební Štiřín. Vás zve 

na PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO, 

LOSY – CORELLI – SOR – GRANADOS 

– JANÁČEK. 

20. 2. 
Větvičkova poradna pro veřejnost. 
Na místě možnost zakoupení knih. 

Dům ATIS 15-18 hod. Vstup – zdarma 

VELKÉ POPOVICE
27. 1. 

• O červené Karkulce. Loutkové diva-

dlo při Sokol Velké Popovice vás zvou 

na pohádku o červené Karkulce. Jak 

babičku a Karkulku sežral vlk a vše 

dobře skončilo. Těšíme se na vás

10. 2. 
• O zlé koze. Loutkové divadlo při 

Sokol Velké Popovice vás zvou na 

pohádku. Jak koza lhala a byla za to 

potrestána. Těšíme se na vás 

VESTEC
4. 1. – 24. 2. 

• Cvičení. Ve cvičebním sále Sportov-

ního centra TJ Viktoria Vestec se od 

ledna 2013 rozjedou opět organizova-

ná cvičení ve větším měřítku. Věříme, 

že vás nabídka zaujme a přijdete si 

zasportovat. Pro ostatní zájemce stále 

nabízíme pronájem volných termínů 

na všech sportovištích. Nové sporty 

BOSU, SPINNING, POWER JOGA a dal-

ší! Navštivte po cvičení NEKUŘÁCKOU 

restauraci ve Sportovním centru. Tě-

šíme se na vás

5. 2. 
• Virtuální univerzita třetího věku. 
V přednáškách „Dějiny oděvní kultu-

ry" se vydáme na dlouhou pouť mód-

ní historií, od pravěkých lovců přes 

starověké oblasti Sumeru a Babylo-

nu. Zastavíme se u pyramid. Z Kréty 

vyplujeme k řecké pevnině. Po hed-

vábné stezce zabloudíme do Číny. 

Opustíme starověk a prozkoumáme 

oděvy doby románské. Pod gotickými 

oblouky si prohlédneme středověký 

šatník rytířů a dam evropských pa-

novnických dvorů. 

13. 2. – 20:00
• Období vzdoru dítěte. RC Bará-

ček ve Vestci i v novém roce pokra-

čuje v sérii interaktivních předná-

šek s rodinnou psychoterapeutkou 

Z. Hruškovou. Tentokrát vás čeká 

dvouhodinové povídání na téma OB-

DOBÍ VZDORU DÍTĚTE. Cena 160 Kč. 

Rezervace na info@rcbaracek.cz. In-

formace na www.rcbaracek.cz.

16. 2. – 9:00
• Workshop tvorba z kůže. RC Ba-

ráček ve Vestci vás zve na půldenní 

workshop tvorba z kůže. Zájemci si 

pod vedením profesionálního umělec-

kého brašnáře L. Hemrlíka vlastno-

ručně vyrobí luxusní originální kabel-

ku z kůže. Nutná rezervace na info@

rcbaracek.cz a složení zálohy do 6. 2. 

Informace na www.rcbaracek.cz.

VRANÉ NAD VLTAVOU
2. 2. – 15:00

• Divadlo „Sodoma, Gomora". Zve-

me Vás do Divadla Radka Brzoboha-

tého. Odjezd od školy ve 13:30 hodin. 

Cena vstupenka plus autobus plus 

režie 300,- Kč. Přihlášky a úhrada 

u Blanky Tomkové. Těšíme se na vás. 
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kam, kdy a za čím

Kam, kdy 
a za čím   

Chybí vám
zde vaše
pozvánka?
Přes náš web ji do rubriky 

snadno zadáte. 

Pro bližší informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

katka.stankova@nasregion.cz

Naším přáním je, aby tato 

rubrika byla co nejpestřejší 

a pro vás co nejzajímavější.

www.nasregion.cz

INZERCEINZERCE
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Roztomilý nalezenec
PSÁRY – Dne 21. 1. ráno 

odchytila hlídka OP Jeseni-

ce v ulici Na Vysoké, Dolní 

Jirčany pejska-kříženec je-

zevčíka s modrým obojkem 

bez identifikační známky. 

Pejsek byl umístěn do zá-

chytného kotce v obci Psá-

ry-Dolní Jirčany. (red net)

Petra Černocká 
ve škole

OLEŠOVICE – V ZŠ Olešovice 

jsme ukončili kalendářní rok 

2012 před vánočními prázd-

ninami Vánoční besídkou, 

na níž jsme zpívali, recitova-

li, tancovali, hráli pohádku. 

Besídka se vydařila a náš pro-

gram obohatila zpěvačka Pe-

tra Černocká, která mezi nás 

přijela. V lednu jsme v rámci 

projektu Hasík absolvovali 

výukový program s hasiči. 

Shlédli jsme divadelní před-

stavení sdružení Klaun pro 

zdraví, bylo zaměřené na péči 

o zdraví, hygienu a vztahy 

mezi námi. Též jsme si mohli 

zahrát, a to i v opravdových 

kostýmech. I za chladného 

počasí jsme měli sběrový 

den, neboť jsme zapojeni do 

soutěže ve sběru papíru, kde 

jsme zatím na l. místě. První 

místa jsme získali i ve výtvar-

né soutěži Cesta do pravěku. 

V únoru  nás navštíví pěvecký 

sbor Bardáček ze Říčan a pro 

žáky 6. ročníku je připraven 

výukový program z Cesty in-

tegrace. Potom se už budeme 

těšit na jarní prázdniny.

 Žáci ZŠ Olešovice

Mají si kde hrát?
DOLNÍ BŘEŽANY – V pro-

sinci loňského roku byla 

zahájena stavba projektu 

„Multifunkční areál pro vol-

nočasové aktivity – Dolno-

břežansko“. Hlavním cílem 

projektu, který reaguje na 

současnou situaci sportov-

ního areálu SK Olympie, kdy 

existující fotbalové hřiště 

svým provedením neodpo-

vídá základním požadavkům 

na hru, je zlepšit infrastruk-

turu v oblasti volnočasových 

aktivit a využít potenciál 

areálu. Projektant navrhl 

komplexní řešení prostoru, 

které je vzhledem k finanč-

ní náročnosti rozděleno do 

dvou etap. V rámci dotace 

bude nyní realizována prv-

ní, větší část projektu. Tato 

revitalizace areálu zahrnuje 

fotbalové hřiště s trávníko-

vým kobercem, které bude 

možno využít i na softball, 

víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem na malý fotbal, 

volejbal, házenou, basket-

bal, florbal a nohejbal, dále 

dětské hřiště s herními prv-

ky a úpravu prostoru pro 

hraní petanque. Projekt 

s celkovým rozpočtem cca 

18,5 mil. Kč, získal finanč-

ní podporu z Regionálního 

operačního programu Střed-

ní Čechy v maximální výši 

9.050.887 Kč. Jana Neubergová

Máme zavřeno!
PRŮHONICE – Vážení obča-

né, v pondělí 11. 2. a v úterý 

12. 2. bude z důvodu stěhová-

ní OÚ pro veřejnost uzavřen. 

Děkujeme za pochopení. 

Ing. Jitka Havlíčková

Zveme prvňáčky 
do školy

JÍLOVÉ U PRAHY – K zápisu 

se dostaví 8. 2. od 14:00 do 

17:30 i děti, které měly na 

letošní rok odklad školní do-

cházky. Pokud se nebudete 

moci ze závažných důvodů 

se svým dítětem v tomto 

termínu k zápisu dostavit, 

náhradní termín je 13. 2. od 

14:00hod. Zápis musí být 

uskutečněn nejpozději do 

15. 2. 2013. Zákonní zástupci 

si s sebou přinesou rodný list 

dítěte a občanský průkaz.

(red net)

Jesenice 
na stupních vítězů

Již druhým rokem se Jese-

nice umisťuje na předních 

místech v třídění odpadů. 

Stejně tak jako v letech mi-

nulých i letos pořádala spo-

lečnost SKOKOM, a.s., sou-

těž „My třídíme nejlépe“, 

která se soustředí na množ-

ství odevzdaného tříděného 

odpadu a nás její výsledky 

opět značně potěšily. Během 

roku 2012 jsme se průběžně 

umisťovali na 2. – 6. pozici 

a díky vám, občanům Jese-

nice, jsme se dokázali umís-

tit na krásném třetím místě 

ve Středočeském kraji, za 

což obci náleží peněžní dar 

v hodnotě 20.000 Kč, umě-

lecké dílo a diplom. Slav-

nostní vyhlášení proběhlo 

dne 18. 12. 2012 v prostorách 

Žofín Garden na Slovanském 

ostrově. (red net)

Hurá do školky!
PYŠELY – V pondělí 4. 2. od 

15 do 17 hodin proběhne 

v MŠ den otevřených dveří. 

Těšíme se na vás v MŠ.

(red net)

Karneval na ledě
LHOTA – SDH Lhota vás zve 

na dětský karneval na ledě, 

který se koná v sobotu 26. 

ledna od 13:00 hodin ve Lho-

tě na rybníku (pokud bude 

led). Přijďte si zasoutěžit 

(soutěže na bruslích a soutěž 

o nejhezčí masku), zabruslit 

si a pobavit se. Občerstvení 

zajištěno. (red net)

Spojili se proti 
kriminalitě!

DOLNÍ BŘEŽANY/VESTEC 

– Tyto obce trápí vysoká kri-

minalita, rozhodly se proto 

zřídit si vlastní obecní poli-

cii. A protože náklady jsou 

vysoké, čtyři obce – Dolní 

Břežany, Ohrobec, Vestec 

a Zlatníky-Hodkovice se spo-

jily a chtějí jednu služebnu 

provozovat společně. Sídlo 

budou mít spojení strážníci 

ve Vestci. Obce ležící hned za 

pomyslnými pražskými hrad-

bami jsou sice samostatné, 

trápí je ale takřka velkoměst-

ská kriminalita. „Praha vytla-

čuje kriminalitu do okolí. My 

nemáme tolik státních poli-

cistů, jako má Praha,“ vysvět-

lil starosta Dolních Břežan 

Věslav Michalik. Zloději pře-

devším vykrádají auta nebo 

chaty. O obce se ale starají 

policisté, kteří sídlí až v Jílo-

vém u Prahy. „Náš dojezdový 

čas není úplně optimální,“ 

přiznal jílovský policista Petr 

Kůstka. (red net)

V Mirošovicích 
vede Karel!

Prezidentských voleb v Miro-

šovicich se zúčastnilo 66,47 % 

voličů. V prvním kole volby 

prezidenta přišlo v naší obci 

volit celkem 563 občanů, což 

znamená z 847 oprávněných 

voličů, tj. 66,47% účast. Vítě-

zem se stal Karel Schwarzen-

berg, který obdržel 230 hlasů, 

tj. 41,07 %.  (red net)

ŘADKOVÁ INZERCE 

• Prodám novou líheň 

pro drůbež, 2 200 Kč, 

tel.: 733 483 672

 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 vypínačeSEDACÍ SOUPRAVY

POSTELE-MATRACE-ROŠTY, NÁVRH A VÝROBA NÁBYTKU ZE 
DŘEVA, STOLY-ŽIDLE, DĚTSKÝ PROGRAM, GALLERY JACQUES

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

VAN GILLERN s.r.o.
PŘIJMEME PRACOVNICI  
do obchodního oddělení 

Požadujeme: SŠ vzdělání komunikativní 

schopnosti vysoké pracovní nasazení příjemné 

vystupování samostatnost a spolehlivost. Znalost 

cizího jazyka, systému ISO 9001:2008 výhodou.          

Náplň práce: udržování kontaktů se stávajícími 

zákazníky vyhledávání nových příjímání a vyři-

zování objednávek vystavování faktur evidence 

skladu vedení pokladny

Nabízíme: práci na HPP zaškolení pravidelný 

příjem zázemí rodinné firmy a příjemný kolektiv

Nástup možný ihned! Pracoviště Kamenice
Životopisy zasílejte na e-mail:
klara.vitaskova@vangillern.cz

INZERCEINZERCE

JÍLOVÉ U PRAHY – Zlepšení 

ekologického vzdělávání dětí je 

cílem projektů, které připravily 

Základní škola v Jílovém u Pra-

hy a sázavské Mateřské centrum 

Putti. V Jílovém chtějí omladit 

školní sad, v Sázavě vybudovat 

zeleninovou a bylinkovou za-

hrádku. Pomoci by jim k tomu 

mohla účast v anketě Sdružení 

Tereza a společnosti IKEA. Dát 

hlas některé z nich je možné na 

www.spolusvami.cz. Do soutě-

že se přihlásilo 43 projektů, fi-

nanční odměnu získá 20 z nich. 

Hlasování skončí 17. února 

a hlasovat může kdokoliv, kdo je 

členem IKEA Family, každý má 

jeden hlas.

Školní sad v Jílovém u Prahy byl 

založen na přelomu 60. let mi-

nulého století a je už přestárlý. 

„V rámci postupné rekonstrukce 

celého školního areálu došel čas 

i na školní sad. Součástí projektu 

bude odborné posouzení a po-

stupná obnova výsadby, chtěli 

bychom tam mít klasické české 

odrůdy stromů a keřů,“ řekla ře-

ditelka Květa Trčková. Do údrž-

by sadu se podle ní zapojí pří-

mo samy děti. Škola už zahájila 

přípravné práce, v současnosti 

probíhá zaměření sadu, potom 

bude následovat odborné po-

souzení dřevin. V sadu je zhru-

ba 55 ovocných stromů, vesměs 

jabloní. Jaroslava Tůmová

Po rekonstrukci Rytířského sálu 

a přilehlých prostor a loňské 

opravě fasády a fresek na jižní 

a západní straně zámku přišla 

řada na podloubí a místnosti 

okolo zámeckého nádvoří.

Vůbec poprvé se opravují i ně-

které sklepní prostory, ve kterých 

vznikne zázemí pro připravo-

vanou bezbariérovou botanic-

kou kavárnu na malém nádvoří, 

v přízemí se pak připravují míst-

nosti pro tolik potřebné sociální 

zařízení.

Přestože musí stavebníci pra-

covat s ohledem na historickou 

a kulturní hodnotu zámku, kte-

rý je zapsán v seznamu kultur-

ního dědictví UNESCO, práce 

postupují poměrně rychle, aby 

bylo vše hotovo ještě před za-

čátkem návštěvnické i svatební 

sezony, tedy předtím, než se 

park ponoří do záplavy květů 

tolik obdivovaných rododen-

dronů.

Text a foto: Dalibor Matušinský

Záchranáři ze Zbraslavi a Davle 

vyjížděli k pádu muže ze skály 

u soutoku Vltavy se Sázavou. 

Muž se nacházel v nepřístup-

ném terénu a bylo možné se 

k němu dostat pouze člunem. 

Záchranáři požádali o pomoc 

hasičský záchranný sbor, který 

člun poskytl, a záchranáře přes 

vodu přepravil. Zraněný muž 

byl při vědomí, ale záchranáři 

u něj měli podezření na úraz 

páteře. Po poskytnutí předne-

mocniční neodkladné péče jej 

přepravili do Fakultní nemoc-

nice v Motole.

Tereza Janečková,

ZZS Středočeského kraje

Rekonstrukce zámku pokračuje
PRŮHONICE – Na 

průhonickém zámku, 

známém z mnoha českých 

i zahraničních pohádek (Třetí 

princ, Princezna se zlatou 

hvězdou, S čerty nejsou žerty, 

Popelka, Koloběžka první, Ať 

přiletí čáp, královno a řada 

dalších) probíhá v těchto 

týdnech další etapa oprav. 

Po rekonstrukci Rytířského sálu a přilehlých prostor a loňské opravě fasády a fresek 

na jižní a západní straně zámku přišla řada na podloubí a místnosti okolo zámeckého 

nádvoří

Chtějí obnovit školní sad

Záchrana na člunu

Jílovští profíci zasahovali tentokrát na vodě. V popředí velitel Tomáš Hrachovec, 

vpravo v červené přilbě velitel stanice Mirek Český Foto: HZS Jílové

Předci Leopolda Čiháka přišli do 

Jílového na konci 18. století ze 

Sedlčan. Leopold se narodil 9. 

prosince 1832 v Jílovém u Prahy 

v č.p. 23, v nádvorní části domu, 

která je už dávno zbouraná. Byl 

synem Vojtěcha Čiháka, provaz-

níka a Marie Čihákové, rozené 

Doubkové.

Druhá polovina 19. století byla 

dobou zakládání muzeí. Vzhle-

dem k tomu, že Leopold Čihák 

byl s Jílovým bytostně spjatý, 

uvědomoval si, že prestiž města 

by založením muzea vzrostla. 

Rozhodl se svoji sbírku městu 

darovat, aby mohlo založit měst-

ské muzeum. Stalo se tak 28. 

prosince 1891. Městské zastupi-

telstvo nabídku přijalo a dárce 

jmenovalo správcem muzea. 

Záhy se panu Čihákovi  naskyt-

la příležitost jak muzeum zvi-

ditelnit i za hranicemi Jílového. 

Impulsem byla příprava Náro-

dopisné výstavy českoslovanské 

(dále jen NVČ), která se měla 

uskutečnit v roce 1895 v Praze. 

Spolu s několika svými vrstev-

níky dokázali podnítit zájem 

celého okresu a v roce 1893 se 

v Jílovém konala výstavka, která 

se stala velkou motivací pro celý 

jílovský okres. Odtud už byl je-

nom krůček k cestě do Prahy na 

NVČ. Jílovský odbor obeslal NVČ 

v Praze 425 předměty, které se 

vztahovaly k prehistorii, hornic-

tví a lidové tvořivosti.  

Leopold Čihák byl člověk s vyso-

ce vyvinutými komunikačními 

a přesvědčovacími schopnostmi, 

kterými dokázal ovlivnit ostatní 

lidi a vzbudit jejich nadšení. Prá-

vě proto byl zejména pro konec 

19. a počátek 20. století význam-

nou osobností Jílového, která 

velmi pozitivně ovlivnila chod 

města.

Po zásluze zastupitelstvo Krá-

lovského zlatohorního města Jí-

lového  zvolilo Leopolda Čiháka 

7. dubna 1914 „čestným měšťa-

nem“. Občané na tuto výjimeč-

nou jílovskou postavu nezapo-

mněli ani po jeho smrti. V roce 

1932 mu jílovské muzeum ke 

100. výročí narození nechalo na 

dům umístit pamětní bronzovou 

desku. Stanislava Tejčková

Čestný občan i zakladatel muzea – to byl

Leopold Čihák
9. 12. 1832 – 10. 2. 1915

JÍLOVÉ U PRAHY – Výstavou 

ke 180. výročí narození 

Leopolda Čiháka věnuje 

Regionální muzeum 

v Jílovém u Prahy vzpomínku 

svému zakladateli 

a návštěvníkům přiblíží tuto 

zajímavou postavu Jílového. 
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Vyšetření každé dva roky
„Ženy nedokážou zařídit, aby 

nádor nedostaly. Musejí tedy 

vstoupit do screeningu, čili pra-

videlných prohlídek, aby byl 

nádor včas objeven,“ vysvětluje 

paní primářka Skovajsová. Není 

to složité, screeningová centra 

na vyšetření prsu jsou rozmís-

těna po celé republice. Adresy 

ženy najdou na www.mamo.

cz. Gynekolog nebo praktic-

ký lékař je povinen jednou za 

dva roky vystavit ženě žádanku 

na bezplatné vyšetření. S ní se 

pak žena objedná do některé-

ho z center, kde ji vyšetří a také 

okamžitě výsledek vyšetření 

sdělí. Vyšetření jedenkrát za 

dva roky je dostačující, pro-

dlužovat by se ale tato lhůta 

neměla. Určité skupině žen je 

doporučováno vyšetření každo-

roční, což se odvíjí od její rodin-

né anamnézy, případně užívání 

hormonálních léků. Některým 

ženám postačuje v mezidobí 

pouze ultrazvuk, jiné se pod-

robí i vyšetření mamografic-

kému. Vyšetření ultrazvukem 

stojí 400 korun, za mamografii 

zaplatí 700 korun. V České re-

publice, jako jediné na světě, 

neexistuje horní věková hrani-

ce. Ženám od 45 let je tedy toto 

vyšetření hrazeno každé dva 

roky bez omezení věku. Rov-

něž spodní hranice, tedy 45 let, 

je unikátní, v Evropě je 50 let. 

„České ženy mají luxusní na-

bídku,“ konstatuje MUDr. Sko-

vajsová. „Republiku pokrytou 

screeningovými centry, široký 

screeningový interval a navíc, 

oproti jiným zemím, jich větši-

na dostane výsledek vyšetření 

okamžitě do ruky. Například ve 

Švédsku čekáte na výsledek vy-

šetření tři týdny a podobně je to 

organizováno ve většině zemí.“

Jen každá druhá 
„Přestože je služba opravdu ex-

kluzivní, strašně mne mrzí, že 

na vyšetření chodí pouze každá 

druhá žena,“ konstatuje paní 

primářka. „Nevím, proč tomu 

tak je. A situace je horší v Praze 

oproti méně osídleným krajům. 

Snad za to může jistá anonymi-

ta, možná problém s kapacitou 

pražských Mamo center. Ženy 

nechodí nebo lhůtu mezi jed-

notlivými vyšetřeními zbytečně 

prodlužují. A přitom ženy, u kte-

rých díky screeningu nádor ob-

jevíme včas, prodělají léčbu tak, 

že si toho jejich okolí ani nemusí 

všimnout. Často ani nemusí pod-

stupovat chemoterapii, a uzdra-

ví se. Pak je samozřejmě druhá 

polovina žen, které přicházejí 

s velkými nálezy. Ty podstupu-

jí chemoterapii, musejí odejít 

z práce, léčba je drahá a někdy 

končí smrtí.“ Hana Michaliková

www.nasregion.cz4
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Nejlepšího výsledku z tuzem-

ských dodavatelů zemního ply-

nu dosáhla společnost Pražská 

plynárenská. Ta navíc i obháji-

la prvenství z předcházejícího 

premiérového měření, jehož 

výsledky byly zveřejněny v dub-

nu tohoto roku. Nejlépe byla 

Pražská plynárenská hodnocena 

v oblasti poskytovaných služeb, 

ale výborných výsledků dosáhla 

také např. v oblasti image, kvali-

ty produktů nebo loajality zákaz-

níků. Celkově dosáhl její index 

spokojenosti EPSI hodnoty 66,6, 

přičemž průměrná hodnota za 

odvětví plynárenství činí 65,1. 

„Potvrzení našeho prvenství nás 
samozřejmě velmi těší a vážíme 
si jej. Cítíme to však zejména jako 
závazek do budoucna a i proto 
připravujeme pro své zákazní-
ky celou řadu nových produktů 
a služeb, které jim budeme v příš-
tím roce postupně představovat“ 

uvedl mluvčí společnosti Miro-

slav Vránek.  (pr)

Odběratelé plynu jsou 
nejspokojenější 

u Pražské plynárenské
Již podruhé zjišťovala 

nezávislá benchmarkingová 

organizace EPSI Research 

míru spokojenosti a loajality 

odběratelů energií v Česku. 

Navazuje tak na obdobná 

měření, která dlouhodobě 

realizuje v řadě dalších 

evropských zemí.

Na nádor prsu se dnes neumírá

Jeho prostřednictvím se chtějí 

více podílet na činnosti Místní 

akční skupiny Posázaví (MAS) 

a také obecně prospěšné spo-

lečnosti Posázaví, která rozvoj 

regionu koordinuje. Shromáž-

dění starostů by zároveň mělo 

být neformální platformou pro 

vzájemnou spolupráci a výmě-

nu zkušeností komunálních po-

litiků. Benešovského setkání se 

zúčastnili zástupci 40 z 69 obcí 

a měst ležících na území MAS 

Posázaví, 39 z nich podpořilo 

vznik Shromáždění.

 „Taková iniciativa tady chybí. Ne-

měl by to být svazek obcí ani jiná 

podobná organizace, nebude mít 

svůj statut ani IČ. Měla by to být 

pouze platforma starostů na vý-

měnu názorů, na vzájemnou pod-

poru své činnosti a na podporu, 

případně kontrolu MAS Posázaví,“ 

řekl starosta Neveklova Jan Slabý.

Podobného názoru je i starost-

ka Jílového u Prahy Květa Ha-

lanová. Shromáždění starostů 

vnímá spíše jako klub, kde by 

mohla s kolegy pohovořit o pro-

blémech, které obce musí řešit, 

a o společné strategii. „Myslím si, 

že je to jenom formalizace toho, 

co se v současnosti už děje,“ do-

dala Květa Halanová.

Pravidelné setkávání starostů 

podporuje také starostka Káco-

va Soňa Křenová. „Bylo by dob-

ré, kdyby se starostové aspoň 

jednou za rok sešli a vyměnili si 

zkušenosti, protože ve veřejné 

správě je pořád spousta změn,“ 

uvedla. Shromáždění starostů 

podle ní nabude na ještě větší 

důležitosti v nadcházejícím pro-

gramovacím období 2014–2020, 

kdy bude do regionu prostřed-

nictvím MAS zřejmě proudit 

podstatně víc dotací než dosud. 

„Je důležité, aby o tom staros-

tové věděli a aby měli možnost 

o tom spolurozhodovat,“ pozna-

menala Soňa Křenová.

Podle starosty Benešova Jaro-

slava Hlavničky je ale potřeba 

si uvědomit, že rozvoj regionu 

není zadarmo. Obce se proto 

budou muset zamyslet nad způ-

sobem fi nancování MAS. Jed-

nou z možností je na její činnost 

přispívat podobně, jako to dělají 

v případě svazku obcí BENE-

BUS, který organizuje v regionu 

dopravní obslužnost, tedy plat-

bou přepočítanou na jednoho 

obyvatele.

Shromáždění starostů obcí, 

městysů a měst z regionu pů-

sobnosti by mělo volit ze své-

ho středu zástupce do dozorčí 

a správní rady Posázaví o.p.s. 

a do každé výběrové komi-

se MAS, která bude ustavena. 

Mělo by vykonávat veřejnou 

kontrolu MAS, zajistit profesní 

setkávání starostů a jejich vzdě-

lávání, defi novat priority veřej-

né správy v regionu a defi novat 

podporu aktivit MAS ze strany 

veřejné správy. Shromáždění 

by se mělo sejít nejméně jed-

nou za kalendářní rok při vol-

bách, ale aktivity ve vzdělávání 

a setkání se budou konat mno-

hem častěji. 

MAS Posázaví, jejíž aktivity koor-

dinuje společnost Posázaví o.p.s., 

chce být komunikačním člán-

kem, který přispěje k upevnění 

sounáležitosti obcí v regionu.

Jaroslava Tůmová, Posázaví, o.p.s.

Pokud mrzne, tankujte pohon-

né hmoty vždy u prověřených 

čerpacích stanic a vždy plnou 

nádrž, používejte aditiva. Čis-

tí palivovou soustavu, zvyšuje 

odolnost proti mrazu.

Doporučujeme provést kontrolu 

akumulátoru před zimou v servi-

su. Rozhodně není nic horšího než 

přijít ze sjezdovky, odemknout 

vozidlo a zjistit, že je nepojízdné.

Doporučujeme rovněž ošetření 

pryžových těsnění dveří. Přede-

jdeme přimrznutí a následnému 

poškození.

 Vyměňte lišty stěračů
Výrobce to doporučuje 2x do roka 

– samozřejmě podle prostředí, ve 

kterém se vozidlo pohybuje.

 Vozte řetězy, lopatku na 
sníh, škrabku na led, smetáček 
na sníh, rozmrazovač na okna
V případě zapad-

nutí do závěje je 

dobré mít vozi-

dlo čím odházet, 

mít po ruce řetě-

zy a smetáček a škrabku na odstra-

nění sněhu a námrazy z vozidla, 

případně pytlík s pískem.

 Použijte gumové koberce 
do vozu a vanu do kufru
Při roztávání sněhu ze zavazadel 

a obuvi je dobré, když můžete 

vodu vylít a ta se následně neod-

pařuje a nezpůsobuje namrzání 

oken a vozidla zevnitř – zvláště 

v dnešní době citlivé elektroniky 

ve vozidle je toto velmi důležité.

 Lyže vozit ve střešním 
boxu, ne ve vozidle
Ve vozidle hrozí nebezpečí pora-

nění, znečištění interiéru vozidla 

a posádky, též může být zhorše-

ná viditelnost z vozidla a je znač-

ně zhoršené pohodlí posádky.

 Zkontrolujte zimní 
náplně v chladicí soustavě, 
ostřikovačích a funkce topeni
Zamrzlá kapalina v ostřikova-

čích a znečištěné přední sklo do-

káže značně znepříjemnit jízdu, 

navíc hrozí poškození čerpadla – 

poměrně vysoká částka. Též ne-

funkční topení a jízda se zmrzlý-

ma rukama je nepříjemná.

 Zkontrolujte osvětlení, 
brzdovou soustavu, podvozek, 
vložky zámků, povinnou 
výbavu a vzorek pneumatik
Nesvítící vozidlo je nebezpečné 

a pokud nemáte seřízená světla, 

máte sníženou viditelnost a mů-

žete oslnit protijedoucí. Vůle na 

podvozku jsou též velmi nebez-

pečné, stejně jako případná ne-

souměrnost brzd. Vzorek zim-

ních pneu má být podle vyhlášky 

minimálně 4 mm. Nižší vzorek 

hůře odvádí vodu a nečistoty 

z pneumatik.

Povinná výbava, funkční zamy-

kání a další není třeba rozebírat. 

Toto musí být samozřejmost.

 Co pro motoristy před jarními 
prázdninami nabízí vaše firma?
Auto Adámek vaše vozidlo připra-

ví na zimu, ať už zůstáváte doma, 

a nebo jedete na hory. Nechci zde 

dělat reklamu, kdo chce, ať se po-

dívá na naše internetové strán-

ky. V současné době máme řadu 

zvýhodněných nabídek, vč. zimní 

prohlídky, při které vaše vozidlo 

důkladně prověříme, abyste pře-

dešli jakýmkoli problémům.

Těšíme se na vás!

(PR)

Starostové chtějí mít větší vliv
Starostové z regionu 

Posázaví chtějí více 

ovlivňovat rozvoj území, 

v němž žijí. Umožnit by 

jim to mohlo Shromáždění 

starostů, jehož vznik 

schválili na úterním setkání 

v Benešově.

Bezpečně do hor!
Blíží se jarní prázdniny a většina rodin s dětmi se chystá na hory
MODŘANY – Co je dobré 

pro naše auto udělat, 

abychom neměli problém? 

Poradí nám Miroslav Adámek, 

automobilový závodník.
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� Komu je veletrh určen?

„Veletrh je určen odborné i ši-

roké veřejnosti, pravidelně jej 

navštěvují lidé z řad stavebních 

a realizačních firem, řemeslníci, 

projektanti, studenti a učni, ve-

řejnost řešící rekonstrukce bytů, 

domů, úspory energií, včetně zá-

stupců měst a obcí. Právě pro sta-

rosty je připraveno Fórum s ná-

zvem „Energie a obec“. Fórum 

proběhne druhý výstavní den, 

tedy ve čtvrtek 7. 2. 2013. Zazní 

zde aktuální témata, jak realizo-

vat projekty ke snížení spotřeby 

energií ve městech a obcích, kam 

zajít pro bezplatnou a nezávislou 

radu, kde jsou rezervy pro úspo-

ry energií ve veřejných budovách 

či jaké obnovitelné zdroje je pro 

ně vhodné využít. Vybrané obce 

a města budou prezentovat již 

realizované úspěšné projekty. Na 

závěr Fóra je připravena společ-

ná prohlídka veletrhu. Komplet-

ní časový harmonogram Fóra je 

k dispozici na webových strán-

kách veletrhu, včetně registrace 

k účasti, neboť kapacita sálu je 

omezena. Účast na Fóru je zdar-

ma a každý účastník na základě 

registrace obdrží zdarma i vstu-

penku na veletrhy.“

� Jaké další novinky mohou ná-

vštěvníci vidět?

„Novinky představí řada vysta-

vujících firem. Hned několik vý-

robců představí novinky z oblasti 

nadkrokevního zateplení. Firma 

VELUX uvádí na trh novou gene-

raci střešních oken, která přináší 

více světla, více pohodlí a pomá-

há spotřebovávat méně energie. 

Firma BRAMAC představí nové 

typy střešních tašek – keramic-

kou Turmalín či betonovou Mon-

tero. Nové plastové střešní okno 

s nízkoenergetickým zasklením 

představí i firma Roto. Na stánku 

firmy TONDACH najdete kromě 

pálených střešních tašek i řadu 

doplňkových služeb, jako jsou 

výpočty střešní krytiny, speciální 

slevové možnosti či ukázky reali-

zací „Domy v okolí“. TONDACH 

připravil též zábavnou soutěž, ve 

které lze vyhrát každý den slevu 

až 30 % na střešní krytinu. 

Novinkou je i projekt Řemeslo 

Praha pro vybavení a bezpečnost 

práce řemeslníků. Na veletrhu se 

představí výrobci a dodavatelů 

nářadí, techniky, ochranných 

pracovních pomůcek a mate-

riálů, bez kterých se řemeslné 

práce neobejdou. Cílem je vy-

zdvihnout řemeslo jako moderní 

a perspektivní povolání. Zpest-

řením budou četné ukázky práce 

zkušených řemeslníků s nejmo-

dernějšími i tradičními nástro-

ji. Chybět nebudou expozice 

s krásnými muzejními exponáty 

včetně historického nářadí. 

Proběhne i řada soutěží, ná-

vštěvníci mohou vyhrát hod-

notné ceny včetně střechy na 

rodinný dům.“

� Jaká je cena vstupného?

„Cena je 100 Kč na místě a dále 

je možno vytisknout si na strán-

kách veletrhu www.strechy-pra-

ha.cz vstupenku s 50% slevou, 

čili v ceně 50 Kč.“ (red, PR)

Na STŘECHY do Letňan

Miroslav Adámek 73 let – staromodřaňák – automobilový závodník – 11x mistr ČSSR 

v závodech automobilů do vrchu a okruzích, 3násobný mistr Evropy v závodech do 

vrchu. „Od roku 2004 se zúčastňuji automobilových závodů veteránů do vrchu s vo-

zem NSU TT – takže už nějaké zkušenosti s auty mám, nemyslíte?“
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SOKOLOVNA PATŘÍ DĚTEM
NOVÉ SPORTOVNÍ A KREATIVNÍ KROUŽKY
Nyní pro Vaše děti již od věku 15 měsíců.

Zahájení 07. 01. 2013
Čas konání mezi 10.00 − 18.00

Cena od 220,- Kč

Více informací na  
WWW.SOKOLOVNAPRUHONICE.CZ
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Od časného rána až do pozd-

ních večerních hodin, dokonce 

i při umělém osvětlení. Denně 

přijíždějí a pak i odjíždějí de-

sítky spokojených lyžařů, kteří 

si na nenáročném svahu vy-

zkoušeli své lyžařské umění. 

Jsou však i tací, kteří se lyžování 

teprve učí. Ano, jsou to děti, pro 

které mají v Chotouni školu ly-

žování. O podmínkách i cenách 

netřeba psát, vše je dostupné 

a navíc více informací získáte 

na www.vlekychotoun.cz. 

Z vlastní zkušenosti víme, že 

o děti se starají zkušení instruk-

toři, mají nepředstavitelnou trpě-

livost vše vykládat znova a znova, 

prostě vlastnosti, které mnozí 

rodiče postrádají a nemají čas či 

nervy svého potomka učit lyžo-

vat. V tomto případě je ideální za-

platit školku, protože instruktoři 

mají přirozený respekt, trpělivost, 

navíc je to jejich práce. O tom, že 

školka, která funguje denně, má 

úspěchy, svědčí jeden dopis, který 

nám provozovatelé Ski areálu dali 

k dispozici. Jistá maminka píše: 

„Moc jsem Vám chtěla podě-

kovat za kurz lyžování, který 

se konal minulý týden. Daník 

byl nadšený, každý den se těšil 

zase na lyžování a celý víkend 

vzpomínal a vyprávěl babičkám 

a dědovi i tátovi zážitky. Já pře-

devším oceňuji skvělou organi-

zaci, profesionalitu instruktorů, 

kteří mají podle mého názoru až 

úžasný přístup k dětem. Vyjádře-

no dnešním slovníkem mladých, 

vše je super… Jan Kotrba

„Novoroční běh nemá žádný 

náborový charakter, to je jen 

naše tradiční vběhnutí do no-

vého roku,“ říká Tomáš Hájek 

a dále vysvětluje: „ Scházíme 

se pravidelně vždy ve středu 

kolem 10.00 hod. a běháme 

po lese, vytyčíme si nějakou 

trať, trénujeme hledání kont-

rol a tak se prostě pohybujeme 

po lesích, které máme vlastně 

za humny. Náš oddíl má zhru-

ba padesát členů a z toho je 

25 – 30 dětí. Jsme tedy takový 

dětský oddíl orientačního bě-

hání a třeba s kolegy z Kame-

nice, kde je největší oddíl ve 

Středočeském kraji a také nejú-

spěšnější, se ani zdaleka nemů-

žeme měřit. Snažíme se ale, aby 

nejen děti, ale i jejich rodiče, 

když mají čas, tak si vyběhli do 

přírody. Celkem se nám to daří, 

ale s nějakou velkou základnou 

nemůžeme ani počítat. Snaží-

me se jít jinou cestou. Pořádá-

me pravidelně několikrát do 

roka pro školy závody v ori-

entačním běhu. Letos to bude 

v květnu, kdy závod bude pro 

školáky a bude se běhat tady 

u nás ve Zvoli. Loni podobná 

akce byla v Dolních Břežanech 

a účast škol byla  skvělá, něko-

lik desítek kluků a děvčátek si 

vyzkoušelo, co to je najít kont-

rolu, orazítkovat průkaz, prostě 

běhat po lese za nějakým cílem. 

Podobnou akci opakujeme pak 

ještě na podzim, opět pro ško-

ly. Navíc máme i několik běhů 

přímo tady u nás ve Zvoli pro 

všechny příchozí. To bývá na 

začátku léta.“ Jan Kotrba

Jak si vedly další týmy z našeho 

regionu? Na Admiře, Zličíně a na 

PSK Union dále také pokračova-

ly zimní turnaje mládeže. 

 TeskaHor Cup 2013 – 9. ročník 
zimního turnaje mužů o putovní 
pohár starosty MČ Štěrboholy
Vršovice – Jílové 2:1 (1:1)

Štěrboholy – Praga 2:0 (1:0) bran-

ky: Čížovský, Jenšík

Dolní Počernice – Klecany 2:7 

(0:3) branky: Douděra, Palička – 

Rybecký 2x, Bogon 2x, Smíšek, 

Vyhnal, Váchal

 Zimní turnaj mladších žáků PSK 
Union Praha
FSC Libuš – ČAFC 5:7 (4:3)  

Vršovice – Dol. Břežany 10:0 (3:0)

Újezd nad Lesy – Loko Vltavín 

7:2 (4:1)

Český Brod – Přední Kopanina 

4:1 (2:1)

Rataje n.S. – PSK Union 2:3 (1:1)

Pořadí turnaje: 1. Újezd nad 

Lesy 6, 2. ČAFC 6, 3. Vršovice 3, 

4. Český Brod 3, 5. Loko Vltavín 

3, 6. PSK Union 3, 7. Rataje n.S. 0, 

8. FSC Libuš 0, 9. Dolní Břežany 

0, 10. Přední Kopanina 0. 

Tabulka střelců:

7 – Jakub Svoboda (Újezd) 

5 – Pavel Jirsa (Újezd), Sharav-

jamts Baasanbayar (Vršovice)

4 – Matěj Veselovský (Újezd) 

3 – Adam Krejzl (ČAFC), Michal 

Bednář (Vršovice), Alessandro 

Marcuccetti (Libuš) 

2 – Jan Slavík (Loko), Martin Mül-

ler, Aneta Pochmanová (ČAFC), 

Filipo Ravizza (Český Brod), To-

máš Havrda (Rataje) (red)

Pochopitelně na tento titul mají 

zálusk i hráči Slavoje. Ostatně 

v minulosti ho už několikrát získa-

li a letos o něj chtějí rovněž usilo-

vat. K tomu nám trenér Karel Holý 

prozradil několik zajímavostí. 

„Už v utkání se Slaným, které jsme 

vyhráli doma 6 : 4, hájil naši bran-

ku junior Adam Honc,“ začal vy-

světlovat Karel Holý a pokračoval: 

„Z naší juniorky, která je výborným 

týmem, jsme vybrali další hráče, 

minimálně 2 až 3, kteří posílí naše 

A mužstvo už v posledních zápa-

sech, a to proti mužstvům Mělní-

ka, Králova Dvora (hraje se ve V. 

Popovicích) a Příbrami. Potřebu-

jeme novou krev a také borce za 

několik hráčů, kteří onemocněli. 

Chřipková epidemie zasáhla i naše 

mužstvo. Ale kluci z juniorky je za-

stanou, navíc dostanou příležitost 

ukázat, co v nich vězí. S žádnými 

jinými posilami pro závěrečné 

zápasy play-off nepočítáme. I tak 

jsme  doufám dobře připraveni, ale 

už dopředu víme, že zápasy budou 

opět kvalitní, zlepšila se technika 

hry i nasazení, o fyzické kondici 

ani nemluvím, i když závěr sezony 

je vždy trochu namáhavý a hraje se 

úplně na doraz.“ 

Trenér hokejistů Jesenice, druhé-

ho týmu, který z našeho regionu 

hraje přebor Středočeského kra-

je, k tomu jen dodal: „Souhlasím, 

boje v play-off budou nesmlou-

vavě tvrdé a bude rozhodovat, 

kdo má jak velkou marodku, ko-

lik zdravých hráčů může nastou-

pit a pak i trochu štěstí.“ 

Tolik tedy trenéři Karel Holý 

a Karel Čuřík. Jak se hráčům 

obou týmů povedeme v play-

offf,  budeme pochopitelně sle-

dovat a o zápasech referovat. 

Věříme, že budou důvody k ra-

dosti. Víkendové zápasy Mělník 

– Popovice 4:5, Jesenice – Bene-

šov 6:3.

Jan Kotrba  

Junioři pomohou v play-off
V. POPOVICE – Do 

konce hokejového přeboru 

Středočeského kraje už 

zbývá jen několik zápasů. 

Poslední sehrají hokejisté 

Slavoje Velké Popovice 

3. února s Příbramí.  Pak 

začnou zápasy play-

off, které s neomylnou 

rozhodností určí nového 

krajského přeborníka.

Brankář je vždy poslední instancí, na kte-

rou hráči spoléhají, proto nikdy nechybějí 

gratulace a povzbuzování, vždyť dobrý 

brankář je téměř poloviční výhra

Foto: Slavoj V. Popovice

Běhání nejen pro radost z pohybu
ZVOLE – Novoroční 

běhání už neodmyslitelně 

patří do termínové listiny 

orientačních běžců ve Zvoli, 

avšak to ani zdaleka není 

jejich jediná činnost. Ta je 

mnohem pestřejší a pro 

obyvatele obce i širšího okolí 

mnohonásobně záslužnější. 

Hlavní organizátor a duše 

zvolského orientačního 

běhání Tomáš Hájek nás 

o tom ochotně informoval. 

Dobře se orientovat v mapě, zakreslit kontroly, to je základ úspěchu v orientačním 

běhu, proto už i mladí závodníci se učí tyto úkoly zvládnout, často i za pomoci 

dospělých Foto: SK Zvole  

Fotbalisté rozehráli zimní turnaje
PRAHA – O minulém víkendu se rozehrály zimní fotbalové 

turnaje. Muži začali na Vyšehradě, Kačerově a ve Štěrboholích. 

Vstup do turnaje se nepovedl mladším žákům z Dolních 

Břežan, kteří v turnaji na PSK Unionu skončili až devátí.

FotbalisteRozehraliZimniTurnaje: Většina 

celků si zpestřuje zimní přípravu na turna-

jích. Jsou mezi nimi i týmy z našeho regio-

nu, které se vydaly dobít hlavní město

Foto: Katu711

CHOTOUŇ – Mrzne, sněží, 

technický sníh se prolíná 

s přírodním, prostě vše, 

jak má v zimě být, a proto 

se nelze divit, že se jen 

pár kilometrů od Jílového, 

v Chotouni, lyžuje.

V Chotouni naučí každého…
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ODVOZ
FEKÁLIÍ
Zdiměřice 32, 252 42 Jesenice tel.: 602 266 476

PRACOVNÍ A OCHRANNÉ
POMŮCKY

Zdeněk Hřídel, Libeň 118 - Dolní Břežany
Mob. 603 179 782, tel. 241 941 195
zdenekhridel@centrum.cz

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

Moderní nábytek a bytové doplňky za skvělé ceny. 
www.tefini.cz, info@tefini.cz

Nábytek
Tefini

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy

12. 636 s DPH 
8 m, průměr 160

13. 926 s DPH 
8 m, průměr 200

e-mail: obchod@sk-komin.cz, tel.: +420 603 334 262

www.sk-komin.cz

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700Výrazné zimní 

SLEVY!Výrazné zimní 

SLEVY!
Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

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

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé

 Koks – Ostrava

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

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

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 
Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

brigetka@email.cz www.uhlinemcova.cz

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

Kotle: Vaillant, Dakon, Protherm, Viadrus, Therm, Baxi, Destila, Karma, Mora, Immergas,  

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 
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Lanata s.r.o.
Jugoslávská 136/19
Praha 2
člen obchodní sítě Realitní společnosti

České spořitelny, a.s.

KOMPLEXNÍ REALITNÍ SLUŽBY
NÁKUP–PRODEJ–PRONÁJEM–ODHAD-ÚSCHOVA

Jediná realitní společnost pod logem jistoty bankovního domu

Náš partner pro elektronické
aukce a veřejné dražby –
složíme za vás dražební jistotu

Nemáte ještě energetický štítek? Vyrobíme vám ho!
Informujte se u nás o práci realitního poradce v našem týmu  –  tel: 800 550 022

člen Evropského realitního klubu

tel: 722 288 725,  e-mail: Lanata@rscs.cz

LAKOVNA a KAROSÁRNA

MATERIÁLY 

www.vesymo.cz

Borecká 69, 
Borek - Jílové u Prahy, 
254 01
Tel.: +420 2242 82 649, 
Mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

STK AUTO PAŘÍZEK s.r.o.

PROVÁDÍME TECHNICKÉ A EVIDENČNÍ PROHLÍDKY
pro osobní a nákladní automobily do 3,5 t, motocykly, přívěsy, traktory

V areálu je měření emisí benzín – nafta

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

STK
Tel.:   257 760 944
Po, St 7.30 – 17.30

Út, Čt 7.30 – 15.30

Pá 7.30 – 11.30

Březová, Hlavní 9

Praha – západ 252 45

www.stkbrezova.cz

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961


