
V prvé řadě jsou to majitelé, kteří 

chtějí prodat či pronajmout svoji 

nemovitost. PENB je také nezbyt-

nou součástí při výstavbě nových 

budov. Zdá se, že jeho platnost je 

jen přítěží, ale je tomu skutečně 

tak? Podívejme se na věc z dru-

hého pohledu. Zájemci o koupi 

či pronájem domu budou mít 

jasno, jak je nemovitost energe-

ticky náročná, a zda je její poří-

zení rentabilní a nezatíží rozpo-

čet. Naproti tomu může majitel 

domu z průkazu lehce zjistit, kde 

dochází k úbytku energie, a může 

tedy nežádoucí úniky eliminovat. 

Systém také bude přínosem pro 

zkvalitňování tepelných vlast-

ností nových staveb. Majitelé 

energeticky úsporných domů 

budou mít výhody při případném 

prodeji či pronájmu nemovitosti. 

Každý kupující dá určitě přednost 

úspoře před zbytečným mrháním 

finančními prostředky.

Energetické štítky známe z elek-

trospotřebičů, kdy stupeň „A“ 

znamená, že kupujeme přístroj 

s nejmenší spotřebou, naopak 

„Géčko“ nám udělá menší díru 

do rozpočtu. Dejme tomu, že 

stojíme před zásadním životním 

rozhodnutím – koupí domu. Jak 

zjistíme, že dům, o který máme 

zájem, je energeticky úsporný, 

nebo že jde o nemovitost, kde bu-

dou „létat peníze oknem“? Zcela 

jednoduše, z průkazu energetic-

ké náročnosti budovy (PENB). 

Existují výjimky
Od povinnosti jsou osvobozeny 

jen samostatné budovy do 50 m2, 

stavby určené pro rodinnou re-

kreaci (obytné budovy, které jsou 

určeny k užívání kratšímu než 

4 měsíce v roce), budovy užívané 

občasně (např. kostely), v někte-

rých případech i budovy v památ-

kových rezervacích, památkových 

zónách a jejich ochranných pás-

mech, nevytápěné zemědělské 

stavby, výrobní haly apod.

Jak postupovat při žádosti?
Pokud máte zájem o vypraco-

vání PENB, musíte se obrátit 

na odbornou firmu, která jej 

ve spolupráci s energetickými 

specialisty provede. Já jsem 

oslovil pana Jiřího Řezníčka 

z www.kalkulacePENB.cz, která 

zajišťuje nejen zpracování a kal-

kulaci, ale i poradenství v proble-

matice týkající se nové normy. 

Mohl byste čtenářům 
sdělit, na kolik vyjde 
vyhotovení PENB?
„To je dost individuální. Záleží 

na typu stavby, její členitosti, 

počtu pater, zda je podsklepe-

ná, jak je vytápěná a také na 

jejím stáří. Zájemci se mohou 

informovat na našich stránkách 

www.kalkulacePENB.cz. Naše fir-

ma je k novým žadatelům vstřícná 

a vyhotovení PENB bude do 31. 3. 

2013 za ceny uvedené v ceníku. 

Navíc každý zájemce dostane malý 

dárek. Od 1. 4. 2013 dojde k celo-

plošnému zdražení o cca 20 – 30 % 

na základě nového prováděcího 

předpisu vydaného MPO (Minis-

terstvo obchodu a průmyslu)“.

Zajímá vás tato probematika? 

Napište nám! V příštím čísle Na-

šeho Regionu přineseme další 

informace a společně s Jiřím 

Řezníčkem budeme odpovídat 

na vaše dotazy. (red)

Já bydlím v „áčku“, a ty?
Konec minulého roku byl ve 

znamení živé diskuse týkající 

se Průkazů Energetických 

Náročnosti Budov (PENB). 

Faktem je, že od 1. ledna je 

pořízení tzv.“energetického 

štítku“ povinné. Kterých 

skupin se toto opatření týká?

Průkaz energetické 
náročnosti budovy
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Šetříme dál
KAMENNÝ PŘÍVOZ – Přede-

vším vám všem děkujeme, že 

jste přijali nový visačkový sys-

tém a tím přispěli k tomu, že se 

nám skutečně v letošním roce 

podařilo na odpadech ušet-

řit. Navíc zjišťujeme, že díky 

tomuto systému se daří držet 

poplatek za odpady za oso-

bu níž, než v okolních obcích 

a z toho máme radost. Jak to 

letos bude fungovat? Systém 

je v podstatě stejný jako vloni. 

Podle množství lidí, kteří se 

v domácnosti  trvale zdržují, si 

vyberete počet visaček, který 

na příští rok potřebujete. Po-

vinné minimální množství vi-

saček se oproti loňskému roku 

snížilo, ale stejně jako loni si 

můžete vybrat větší množ-

ství.  Pokud vám zbyly něja-

ké visačky z loňského roku, 

pak vám budou vyměněny za 

nové – počet ušetřených visa-

ček bude navíc. Nové visačky 

začnou platit od 1. 4. 2013.

(red net)

KRÁTCE

Koho jsem 
volil? Co je 

vám do toho!
Volby jsou za námi. Pro mě 

osobně zůstává pár otazníků: 

Vysvětlíte mi někdo, proč mají 

takzvané celebrity potřebu mi 

radit, koho mám volit? Jak je 

možné, že si banda „umělců“ 

dovolí zneužít cizího majetku 

a projevu (ukradené záběry Po-

hlreicha ve videoklipu „Želé“), 

aby zdiskreditovali kandidáta, 

který se jim nelíbí? Vysvětlí mi 

někdo, proč Tomáš Hanák pár 

týdnů před volbami vytáhne uš-

mudlaný trumf s komunistou? 

Ovšem největší předvolební 

„proč“ bych udělil prohlášení 

zapáleného antichartisty Hyn-

ka Bočana, který přes média!!!! 

vzkáže jedinému herci v seriá-

lu, co za něco stojí, že už sním 

nepočítá, proto, že podpoří 

kandidáta, který mu nevoní? 

Kdybyste tohle řekli v Ameri-

ce, budou myslet, že jde o dal-

ší předvolební vtip a upřímně 

se mu zasmějí.

Proč tenhle politický úvodník? 

Oslovili jsme starosty v regio-

nu, aby nám řekli, koho budou 

volit.  Buďte prosím shovívaví, 

když právě ten „váš“ nevolil 

toho „vašeho“ favorita. Všem za 

jejich odpovědi děkujeme a sa-

mozřejmě je uveřejňujeme, pro-

tože doufáme, že vy, naši čtenáři 

nepatříte ke skupince hlupáků 

z předchozích dvou odstavců.

Zbyněk Pokorný

GLOSA
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DOLNÍ BŘEŽANY
Dobrý den, svůj hlas jsem dal 

Karlu Schwarzenbergovi, pro-

tože si nepřeji, aby se opakoval 

Mnichov 1938, komunistický 

puč z roku 1948 a moskevská ka-

pitulace z roku 1968. 

V. Michalik, starosta

PRAHA 12
Těsně po Listopadu 1989 jsem 

vezl tchána Jiřího Vančuru, sig-

natáře Charty 77, do Scheinfeldu-

Schwarzenbergu pro tiskové ma-

trice, aby bylo možné urychleně 

vytisknout některé Havlovy knihy. 

Na tamním zámečku totiž poskytl 

Karel Schwarzenberg prostory pro 

Československé dokumentační 

středisko nezávislé literatury ve-

dené Vilémem Prečanem. Tenkrát 

poprvé jsem si v praxi uvědomil, 

že to je člověk ochotný investovat 

do akcí, které určitě nemohly při-

nést žádný zisk a v oněch dobách 

ani slávu a uznání široké veřej-

nosti. Ale byly důležité pro náš 

národ! Už tehdy jsem poznal, že 

Karel Schwarzenberg bude hájit 

zájmy této republiky, jak se říkalo, 

až do těch hrdel a statků. A proto 

ho volím. 

K tomu se váže ještě taková 

úsměvná historka:

Když nás na hranicích zastavil 

celník, tehdy ještě „staré“ komu-

nistické školy, tak na otázku: „Co 

to je?“ dostal odpověď: „To jsou 

Havlovy knihy.“ 

Nikdy jsem neviděl nikoho tak 

rychle a vyděšeně zaklapnout 

víko kufru, které komentoval vy-

děšeně se zvednutými dlaněmi: 

„Jeďte, jeďte!“ 

Petr Prchal, starosta

VRANÉ NAD VLTAVOU
Volba prezidenta republiky je 

pro mne nelehká volba. Můj, 

tedy vlastně moje kandidát-

ka, do druhého kola neprošla, 

a i tuto dámu jsem volila s plným 

vědomím, že nepostoupí. Oba 

kandidáti pro mne mají své plu-

sy a mínusy. Zpočátku jsem byla 

bezradná a nevěděla koho, ale 

jak se vyvíjí předvolební kam-

paň, tak jasno už mám. Nevolila 

jsem pana Zemana. Myslím si, že 

jakákoli volba se má vést slušně 

a korektně. Osobní útoky a uráž-

ky by si důstojný kandidát mohl 

odpustit, nejsou hodny budou-

cího prezidenta. Prezident má 

mít právo na svůj názor, má 

právo ho prezentovat, má právo 

s protistranou nesouhlasit a kri-

tizovat ji, ale stále musí zůstat 

hlavně slušný a důstojný. 

Martina Filipová, starostka

SULICE
Přímá volba prezidenta je tajná, 

proto přímo neuvedu jméno 

kandidáta, kterému dám svůj 

hlas. Ale můžu vás i čtenáře ujis-

tit, že jsem zastáncem rovných 

a pevných názorů, které dle 

mého zastává jen jeden z kandi-

dátů postupujících do druhého 

kola. Volil jsem kandidáta, který 

ve mně vzbuzuje naději v pozi-

tivní budoucnost naší republiky.

Petr Čuřík , starosta

ZVOLE
Vzhledem k tomu, že na majetcích 

rodu Schwarzenbergů byl a je po-

řádek, předpokládám, že i pan Ka-

rel Schwarzenberg bude dobrým 

hospodářem a prezidentem pro 

Českou republiku. Můj hlas bude 

pro Karla Schwarzenberga.

Miroslav Stoklasa, starosta

PSÁRY
Vyjádřil bych se asi v tomto du-

chu. V prezidentských volbách 

jsem podpořil Karla Schwarzen-

berga. Jeho celoživotní práce 

a přínos pro společnost a lidská 

práva jsou pro mne dostatečnou 

zárukou. Díky vývoji v posled-

ních dnech si již i těžko dokážu 

představit v roli důstojného pre-

zidenta naší země protikandidá-

ta Miloše Zemana.  

Milan Vácha, starosta

VESTEC 
Já dal svůj hlas panu Kar-

lu Schwarzenbergovi. Karla 

Schwarzenberga si vážím pře-

devším pro jeho vysoký morální 

kredit. Karel Schwarzenberg je 

ve světě uznávanou osobností. 

Chtěl bych, aby v čele státu stá-

la osobnost, kterou nám budou 

na postu po 10 letech znovu ve 

světě závidět.

Tibor Švec, starosta

PRŮHONICE 
Já osobně volila pana Karla 

Schwarzenberga. Vážím si pod-

pory, kterou naší zemi poskyto-

val v době socialismu, je moud-

rý, vzdělaný, má smysl pro 

humor a věřím mu, když říká, že 

se „hlásí do služby“.

Hana Borovičková, starostka
Zbyněk Pokorný ,

Kateřina Staňková

Česká republika zná jméno svého třetího prezidenta. Jak se volilo v regionu?

První přímé prezidentské 

volby vyhrál ve 

Středočeském kraji na 

rozdíl od I. kola těsně 

Miloš Zeman. Jak ale volil 

náš region? Kdo vyhrál 

u nás i našich sousedů?

U nás vyhrál Karel!

PRPR

Dolní Břežany

DISKUZE:
www.facebook.com/nasregion

Průhonice

Pyšely

Jílové 
u Prahy

Jesenice

V čem nahradí 
manželku?
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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 masopustní průvod 

do Dobřejovic. Průvod se koná 9. 2. 2013 

od 13 hod. Začátek průvodu je od fotba-

lového hřiště. Během průvodu a a násle-

dující zábavě v restauraci Na hřišti bude 

hrát hudba pana Bezoušky. Sraz masek 

na hřišti ve 12 hod. Přijďte všichni a pod-

pořte tradici v Dobřejovicích. 

DOLNÍ BŘEŽANY
15. 2. – 18:00

• Keramika pro rodiče a děti. Výro-

ba a dekorace květináčů, rezervace 

nutná, cena 100,- dosp., 50,- dítě 

16. 2. – 9:30
• Zumba s posilováním. Pavla, re-

zervace nutná, cena 120,-

17. 2. – 10:00
• Nedělní divadélko. Divadlo kůzle 

– O zatoulaném psaníčku, rezervace 

nutná, cena 50,-

19. 2. – 10:00
• Kouzelná jeskyně se skřítkem 
Solníčkem. 10,00 – 11,00 rezervace 

nutná

22. 2. – 17:30
• Fimo tvoření. Tvoření z fi ma pro 

rodiče a děti – magnetky a zvířátka, 

rezervace nutná

HRNČÍŘE
7. 2. – 19:00

• Kurz kresby. Čtvrteční večerní dílny 

pro dospělé. CENA: 280,- Kč, kontakt: 

Bára Kadlčíková (syraell@seznam.

cz) V Zájmovém centru Baráčnická 

Rychta. 

7. 2. – 30. 6. – 9:00
• Dětský výtvarný koutek. (PONDĚ-

LÍ-STŘEDA) od 9:00 – 10:30 Cena 90,- 

Kč, kontakt: Jana Stangelová (stan-

gelici@seznam.cz; tel: 728 143 598) 

V ceně pitný režim! V Zájmovém cen-

tru Baráčnická Rychta 

7. 2. – 30. 6. 
• Základy kresby pro školní děti. 
Středy od 16:30-18:00 Cena 140,- 

lekce, kontakt: Bára Kadlčíková (syra-

ell@seznam.cz) 

9. 2. 
• Valentýnská dílna. Sobotní Va-

lentýnská dílna pro všechny ženy 

různého věku. Pro toho svého si 

vyrobíte sprchový gel, vlasový šam-

pon a reliéfní mýdlo s vůní SANTAL 

WOODS či FALLEN LOVE. Děti do 

věku 6 let budou vyrábět dílečka 

pro maminky zdarma! Kontakt: Jana 

Stangelová (stangelici@seznam.cz; 

tel: 728 143 598) V Zájmovém centru 

Baráčnická Rychta 

14. 2. 
• Kurz retro mozaiky a klasické 
mozaiky. Tento kurz stojí 250,-. V Zá-

jmovém centru Baráčnická Rychta. 

21. 2. 
• Kurz sítotisku a šablonování tex-

tilu. Kurz stojí 200,- Kč (bez textilu) 

Kontakt: Jana Stangelová (stangelici@

seznam.cz; tel: 728 143 598) V Zá-

jmovém centru Baráčnická Rychta. 

JESENICE
24. 2. – 15:00

• Karneval. Programem provedene 

animační team, Společenské centrum 

Jesenice 

JÍLOVÉ U PRAHY
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 jílov-

skéo muzea, výstava potrvá do 24. 2. 

2013. Těšíme se na vás

31. 1. – 31. 3. 
• „Žena". Výstava fotografi í autorů 

Michala & Renaty Ebrle. V Kavárně 

a galerii U zlatého korálku. Masaryko-

vo náměstí 1.

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 

16. 2. – 08:30
• Bikram jóga. Bikram jóga (jóga 

v horku) v časech 8.40 – 9.40 hod 

a také v 10.00 – 11.00 hod. na adre-

se Jílové u Prahy čp. 602 (v parku za 

muzeem) info na tel.: 739 671 923 

23. 2. – 10:00
• Mauglí, divadlo pro děti. Město Jí-

lové u Prahy a školka Lískáček vás sr-

dečně zvou v sobotu 23. 2. 2013 v 10 

hodin na benefi ční divadelní předsta-

vení pro děti Mauglí, Příběhy z džun-

gle. Akce se koná v Kulturním centru 

Jílové u Prahy, Masarykovo nám. 194, 

Jílové u Prahy. Výtěžek divadelního 

představení je věnován školce Lís-

káček (liskacek.euweb.cz. Vstupenky 

rezervujte emailem novakova@jilove.

cz nebo SMS 725 868 163.

KAMENICE
13. 2. – 19:30

• Miroslav Donutil – Cestou neces-
tou. Nové historky v podání Mirosla-

va Donutila. Vstupné 300,-/250,- Kč. 

Kde: Kulturní dům Kamenice. Před-

prodej KC Kamenice 323 672 643, 

731 045 466 nebo e-mail: kckame-

nice@obeckamenice.cz

16. 2. – 20:00
• Kamenický ples. K tanci i poslech 

hraje kapela CONCORDIA Show Band. 

Bohatý program, tombola, ukázky 

tanců. Vstupné 200,- Kč – Kulturní 

dům 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 

KUNICE
9. 2. 

• Minitenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete ne 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 ne 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

16. 2. 
• Zimní sportovní dětský den. Zimní 

sportovní dětský den, vepřové hody. 

Zimní dětský den bude plný zábavy, 

soutěží pro děti i dospělé a vepřo-

vých lahůdek ze zámecké restaurace. 

K dispozici je vytápěná hala a pro-

story Sport centra. Více informací na 

www.zamekberchtold.cz.

17. 2. 
• Turnaj ve stolním tenise. Přihlašo-

vat se můžete na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.

cz. Registrace od 9:30.

23. 2. 
• Tenis double (dospělí). Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 9:30.

ŠEBEROV
4. 1. – 24. 2. 

• Galerie Opatov 1984 – 1992. Výsta-

va je symbolickým ohlédnutím za dnes 

již legendární galerií pražského Jižního 

Města, která byla založena v roce 1984 

Jaroslavem Krbůškem ve vstupních 

prostorách Kulturního střediska Opatov, 

a která se brzy po první vernisáži stala 

důležitým místem setkávání “těch ne-

přizpůsobivých”. Výstava na Chodovské 

tvrzi připomene tyto události skrze roz-

sáhlou fotodokumentaci Hany Hamplové.

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. Začíná-

me! Na Chodovské 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 Voborníkovou. 
Beseda se známou zpěvačkou Miluš-

kou Voborníkovou. Na Chodovské tvrzi

23. 2. – 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 Válo-

vy, Václav Boštík, Jan Kubíček, Karel 

Malich nebo Karel Nepraš. Na Cho-

dovské 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
17. 2. – 17:00

• Sukův hudební Štiřín vás zve na 
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO, 
LOSY – CORELLI – SOR – GRANA-
DOS – JANÁČEK. 

20. 2. 
• Větvičkova poradna pro veřej-
nost. Na místě možnost zakoupení 

knih.Dům ATIS 15-18 hod. Vstup – 

zdarma 

22. 2. – 19:30
• Hudební večery. Pavel Sedláček 

se skupinou Cadillac. Největší hity 

amerického rock‘n’rollu v podání 

legendy českého rock‘n’rollu Pav-

la Sedláčka. Přijďte si užít krásný 

večer. 

VELKÉ POPOVICE
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 Spor-

tovního centra TJ Viktoria Vestec se 

od ledna 2013 rozjedou opět orga-

nizovaná cvičení ve větším měřítku. 

Nové sporty BOSU, SPINNING, POWER 

JOGA a další! Navštivte po cvičení 

NEKUŘÁCKOU restauraci ve Sportov-

ním centru. Těšíme se na vás

30. 1. – 28. 2. 
• Angličtina. RC Baráček ve Vestci 

nově nabízí kurzy angličtiny pro děti 

ve věku 2 – 5 let – Helen Doron Ear-

ly English. Tyto kurzy jsou vytvářeny 

podle jedinečné a přirozené metody, 

jak se naučit anglický jazyk nezávisle 

na mateřském jazyce vašeho dítěte. 

Zájemci o ukázkovou hodinu kontak-

tujte V. Skalskou (tel. 601 575 724, 

vestec@helendoron.cz).

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.

19. 2. 
• Virtuální univerzita třetího věku. 
V přednáškách „Dějiny oděvní kul-

tury" se vydáme na dlouhou pouť 

módní historií, od pravěkých lovců 

přes starověké oblasti Sumeru a Ba-

bylonu. Zastavíme se u pyramid. 

Z Kréty vyplujeme k řecké pevnině. 

Po hedvábné stezce zabloudíme do 

Číny. Opustíme starověk a prozkou-

máme oděvy doby románské. Pod 

gotickými oblouky si prohlédneme 

středověký šatník rytířů a dam ev-

ropských panovnických dvorů. 

27. 2. – 20:00
• Fimo – modelovací hmota. RC 

Baráček ve Vestci vás zve na dvou-

hodinový workshop FIMO – modelo-

vací hmota. Na semináři si vyzkou-

šíte práci s FIMO hmotou a vyrobíte 

si krásné a originální šperky. Cena 

250 Kč. Rezervace na info@rcbara-

cek.cz, tel. 777 129 542. Informace 

na www.rcbaracek.cz.

Změna programu vyhrazena
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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

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

rozvoz osob a jídel 

www.stirinskastodola.cz

RODINNÉ A FIREMNÍ
AKCE, ŠKOLENÍ

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

INZERCEINZERCE

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion
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KRÁTCE KRÁTCE

Kozel chutná 
i ve světě!

VELKÉ POPOVICE – Uni-

kátní tunel vedoucí přes 

sklepy Velkopopovického 

pivovaru se stal v roce 2012 

oblíbenou atrakcí. Do pivo-

varu Velké Popovice zavíta-

lo v loňském roce takřka 28 

tisíc turistů. K nejčastějším 

návštěvníkům patří tradičně 

Češi, tvořící více než polo-

vinu celkové návštěvnosti. 

Zahraniční hosté sem přijíž-

dějí hlavně ze zemí, v nichž 

je Kozel rovněž populárním 

pivem. Nejpočetnější skupi-

nu tvoří Rusové a následně 

turisté z Maďarska. Velko-

popovický pivovar, jedno 

z nejnavštěvovanějších míst 

v regionu, láká stále více 

návštěvníků ze vzdálených 

zemí, například z Japonska, 

Kanady a Tchaj-wanu.

Adéla Chvalová 

Bylo zapotřebí 
ocelové koule

ŘEPČICE – Dne 27. 1. 

2013 došlo k požáru komína 

na rodinném domě v Řep-

čicích. Na místo byli vysláni 

profesionální hasiči z Říčan 

spolu dobrovolnou jednot-

kou z Lojovic. Bylo zapotře-

bí ocelovou koulí nejprve 

srazit saze v komíně a poté 

dobrovolní hasiči v dýchací 

technice vynášeli popel pryč 

z kotelny. (red net)

Kriminálníků je méně, 
neopatrných řidičů více!
KRAJ – Ve středních Če-

chách se žije bezpečněji. 

Alespoň to tvrdí středočeští 

policisté. Podle nich ubý-

vá trestných činů i přípa-

dů majetkové kriminality. 

Vyplývá to ze statistik za 

loňský rok. Pokles krimi-

nality v kraji je poměrně 

velký. Nejvážnějších násil-

ných činů – vražd – se loni 

ve středních Čechách stalo 

22. Vesměs šlo o vyřizování 

mezilidských vztahů. V jed-

nom případě pak o zavraž-

dění novorozeněte; policie 

už matku obvinila a ta čeká 

na soud. Jde o případ z října 

z Kamenice-Ládví. Všechny 

vraždy se policii podařilo 

objasnit. Klesá i počet odci-

zených vozů. Loni zloději ve 

Středočeském kraji ukradli 

1500 aut. To je o 16 procent 

méně než v roce 2011. Na-

opak stoupá nehodovost. 

Nehod bylo něco přes 10,5 

tisíce. Zemřelo při nich 110 

lidí a to je také víc než v roce 

2011. (red net)

I vy můžete ovlivnit 
dění v obci!

VESTEC – Anketu, kde může-

te vyjádřit svůj názor, najde-

te na: http://www.vestec.cz/. 

Anketa bude vždy měsíční 

a s výsledky budete po jejím 

skončení seznámeni na in-

ternetových stránkách obce.  

Hlasujte a vyjádřete svůj 

názor na aktuální téma dění 

v obci. Váš názor je pro nás 

cenný a může ovlivnit čin-

nosti, na kterých pracujeme. 

Děkujeme,

Váš obecní úřad Vestec  

Potřebujete školku?
JESENICE – Přijímání žádos-

tí o přijetí dítěte do mateřské 

školy proběhne 21. února od 

8:00 do 17:00, osobně v bu-

dově MŠ Jesenice. V případě 

závažných důvodů je mož-

né se telefonicky domluvit 

na jiném termínu zápisu, 

který bude předcházet ter-

mínu řádnému. Zapisovány 

budou děti od 3 let. K zápi-

su přineste rodný list dítěte 

a občanský průkaz rodiče. 

Žádost o přijetí si můžete 

vytisknout z www.jesenic-

kaskola.cz. Počet přijíma-

ných dětí podléhá kapacitě 

školy. (red net)

Kolaudace zdroje 
pitné vody

POPOVIČKY – Na konci 

ledna proběhla kolaudace 

zdroje pitné vody. Byl tak 

úspěšně zakončen proces 

výstavby vlastního zdroje, 

který obci přinese nezávis-

lost na externích subjektech 

a stabilní dodávky kvalitní 

pitné vody. (red net) 

Nalezenec
KAMENICE – Dne 28. 1. byl 

nalezen starší pes – irský setr. 

Majitel psa se může obrátit 

na OÚ Kamenice – podatel-

na 323 673 105. (red net)

Pozor, uzavírka!
VRANÉ NAD VLTAVOU – Od 

1. 2. bude uzavřena silnice 

z Vraného nad Vltavou na 

Zbraslav z důvodu havarij-

ního stavu skalního masi-

vu Zvolské Homole. Silnice 

bude uzavřena do doby re-

alizace sanace skalního ma-

sivu. Stav skalního masivu 

nad silnicí v úseku Zbraslav 

– Vrané nad Vltavou (v lo-

kalitě „Zvolská homole“) je 

v současné době velmi kri-

tický, Středočeský kraj dnes 

dokonce svolal mimořádné 

jednání, na kterém  se roz-

hodlo o uzavírce silnice. 

(red net)

Nepůjde proud
MIROŠOVICE – ČEZ ozna-

muje krátké přerušení do-

dávky elektřiny v pátek 

15. 2. 2013 od 8.00 – 10.00 

hodin z důvodu opra-

vy  na distribučním zařízení. 

Dotčené ulice: Senohrabská 

od ul. Ke Hřišti směr Seno-

hraby, Krátká, Horní, Svaho-

vá, V Březině, Husova.

Máme zavřeno!
PRŮHONICE –  Obecní úřad 

bude ve dnech 11. 2. 2013 

(pondělí) a 12. 2. 2013 (úterý) 

z důvodu stěhování pro ve-

řejnost uzavřen. (red net)

Víte, kolik vás je?
DOBŘEJOVICE – K 31. 12. 

2012 bylo v obci Dobřejovice 

hlášeno k trvalému pobytu 

827 občanů, z toho 393 mužů 

a 434 žen. (red net)

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň pro drů-

bež, 2200 Kč, tel: 733 483 672

• Hledám paní na úklid většího 

rodinného domu v Dolních Bře-

žanech. Spolehlivou, pracovi-

tou, jen dlouhodobě. Reference 

z jiné rodiny a stručný životopis 

podmínkou. 602 339 526

• Koupím svářečku KS TRIO-

DYN 777162410

• Přijmu zručné pletařky k ruč-

ní výrobě pletených a háčkova-

ných čepic, svetrů, plavek a tí-

lek. Vhodné jako přivýdělek 

pro důchodkyně. Materiál do-

vážím. Platba na ruku.

Tel.: +420 604 707 351

• Provádíme tesařské, klempíř-

ské, pokrývačské a zednické 

práce. Tel.: 728 077 463

• Hledáme pár z okolí Slou-

pu s autem, k úklidu, údržbě 

a přípravě většího objektu ve 

Sloupu pro 7 až 14denní tur-

nusy turistů/nájemníků (až 8 

osob), celoročně, nepravidel-

ně o sobotách. Max. 6 hodin 

práce (10.00 – 16.00) za 2.000.- 

Kč včetně údržby záhonu a ev. 

stromů. Odvoz prádla na praní 

a mandl placen extra.Volejte 

773 831 715 

• Kdo u sebe ohlídá loveckou 

fenku s papíry, rasa Pointer, 3 

letá, citlivá a poslušná, v teré-

nu je pod vlivem a reaguje na 

píšťalku. Zkušenosti a vztah 

k pejskům jsou vítány. Volejte 

773 831 715 

• Fenka Pointer, 3 letá, se vzác-

ným rodokmenem a s papíry 

k lovu, hledá zkušeného Poin-

tra s papíry ke krytí za obvyk-

lých podmínek. Dohoda jistá. 

Volejte 773 831 715 

 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

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ
POCTIVÝ ČESKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

DESIGN A VÝROBA NÁBYTKU ZE DŘEVA
SEDACÍ SOUPRAVY, STOLY A ŽIDLE, POSTELE-MATRACE-ROŠTY, 

DĚTSKÝ PROGRAM, GALLERY JACQUES, SLUŽBY ARCHITEKTA

Využijte řádkovou inzerci v novinách Náš REGION
Více informací na krblichova@nasregion.cz nebo telefonu 774 488 908.

Dolnobřežansko nyní tvoří kro-

mě například Jesenice, Vestce 

a Psár také zemědělské společ-

nosti Agro Jesenice a Zeměděl-

ské družstvo vlastníků Dolní 

Břežany, dále regionální mateř-

ská centra, školy, sportovní od-

díly, sdružení hasičů, myslivecká 

sdružení, ekologická sdružení 

a kluby seniorů. Iniciátora zalo-

žení společnosti MAS Dolnobře-

žansko, Věslava Michalika, jsme 

se zeptali:

� Co je hlavním důvodem zalo-

žení občanské společnosti MAS?

Hlavním a zásadním důvodem 

pro vznik MAS je otevřít mož-

nost fyzickým osobám, spolkům, 

soukromým zemědělcům a dal-

ším subjektům v regionu, kteří 

ani nemusejí být partnery MAS, 

žádat od roku 2014 o finanční 

prostředky, poskytované Evrop-

skou unií na rozvoj venkova.

� O spolupráci v rámci o.p.s. 

MAS Dolnobřežansko projevilo 

dosud zájem téměř 50 partnerů. 

Jak bude činnost o.p.s. dále po-

kračovat?

Nejdůležitějším úkolem, který 

nás čeká, je zpracovat pro úze-

mí všech obcí společnou stra-

tegii dalšího rozvoje do roku 

2020 ve spolupráci se všemi 

důležitými místními aktéry, tj. 

spolky, neziskovými organiza-

cemi, velkými zaměstnavateli 

i samotnými obcemi. Důležité 

je, abychom se společně do-

hodli na prioritách, na tom, co 

zde chceme pro místní občany 

udělat. O tom budeme diskuto-

vat formou kulatých stolů. Pak, 

při zpracování konkrétních zá-

měrů, využijeme profesionální 

agenturu nebo poradce.

� Máte konkrétní představu, co 

bude k těmto prioritám patřit?

To musí vzejít z diskuze partner-

ských organizací, to nemohou 

určovat jednotlivci. 

� Inspirovali jste se příkladem 

některé již existující MAS?

Inspirací je pro nás dobře fungu-

jící MAS Posázaví nebo MAS Ří-

čansko, se kterou v současnosti 

velice dobře spolupracujeme. 

� Jak velký objem prostředků by 

mohl být díky MAS získán?

Dobře fungující MAS by mohla 

získat až 1 tisíc korun na obyva-

tele a rok, řádově jde o miliony 

korun ročně. 

„Místní akční skupina (MAS) je 

právnická osoba, založená na 

principech místního partnerství 

za účelem podpory a rozvoje 

venkovského regionu. Jde o spo-

lečenství občanů, neziskových 

organizací, soukromé podni-

katelské sféry a veřejné správy, 

které spolupracuje při získává-

ní finanční podpory z Evropské 

unie a z národních programů na 

obnovu a rozvoj regionu.“ (hm)

Rozvoj regionu podpoří „MASka“
DOLNÍ BŘEŽANY  

V září loňského roku byla 

na popud starosty obce 

Dolních Břežan Ing. Věslava 

Michalika založena obecně 

prospěšná společnost MAS 

Dolnobřežansko. Partnery se 

stalo jedenáct obcí regionu, 

nejrůznější občanská 

sdružení, ale i firmy. 

V druhé polovině ledna udeřily 

mrazy. Teplota v noci klesá na 

-13 oC, ve dne je kolem sedmi 

stupňů pod nulou. Vyrážím 

do mrazivého rána a zatápím 

v kamnech. Kolem osmé při-

chází první děti a v klubovně je 

již teplo. První činností dneš-

ního rána je namíchat směs 

ptačích dobrot tak, aby si na 

nich „ptáčci smlsli a nebolelo 

je břicho“. Děti mají před se-

bou talířky naplněné semínky, 

oříšky, ovesnými vločkami, 

pečivem, těstovinami, bram-

bory a strouhanou mrkvi. Děti 

vyřazují sladké a slané pečivo 

a těstoviny, plesnivé a zkažené 

potraviny. 

Na kamnech rozehříváme sádlo. 

Do sádla děti sypou namícha-

nou směs ptačích dobrot. Děti 

dostávají borovicovou šišku 

a provázek. Pomáháme jim uvá-

zat provázek na šišku. Pro tříleté 

a čtyřleté děti je to těžký úkol. 

Směs zamícháme a děti v tukové 

směsi obalují šišky. Obalené šiš-

ky vynášíme před klubovnu, kde 

směs rychle ztuhne. 

Vyrážíme z klubovny a na zahra-

dě začíná ranní kruh. Maňásek 

Lískáček se s dětmi vítá, povídá 

si s nimi o tom, co je nového 

a co se dneska bude dít. Na zá-

věr děti zazpívají odchodovou 

hymnu, zazvoní na zvoneček, 

popadnou přichystané boby 

a hurá do sněhu!

Úkolem dnešního dopoledne je 

rozmístit vyrobená krmítka na 

stromy. Děti věší šišky na konce 

větví tak, aby byly dostatečně vy-

soko před možným napadením 

ptáků kočkou či kunou. 

Kdo si asi přiletí první zobnout?

Lískáček je otevřen pro před-

školní děti dvakrát týdně (stře-

da, čtvrtek, 8-16 hod.) v Jílo-

vém u Prahy. Zájemci, pište na 

email: Olga.lyzbicka@centrum.

cz; http://liskacek.euweb.cz.

Text a foto: Olga Lyžbická

V sobotu 2. února přijala tísňová 

linka informaci o dopravní ne-

hodě osobního vozidla, které vy-

létlo z dálnice D1 na 6 kilometru 

a skončilo na benzínové pumpě. 

Řidič Škody Octavie zřejmě ne-

zvládl sjezd z dálnice a ve vysoké 

rychlosti narazil do benzínové-

ho stojanu. hasiči zraněného 

vyprostili a předali do péče ZZS. 

Hasiči provedli zajištění místa 

nehody, protipožární opatření 

u vozidla a zajistili stojan na po-

honné hmoty.

Na místo byla vyslána jednotka 

profesionálních hasičů ze stani-

ce Říčany a Praha.

ppor. Petr Svoboda stanice Říčany

Ptáci, děti, lahůdky
Děti z Lískáčku připravily zimujícím 
ptáčkům opravdové lahůdkářství

JÍLOVÉ U PRAHY – Zimu 

v lesním klubu Lískáček 

věnujeme zvířatům a jejich 

způsobu trávení zimy. 

Prostřednictvím pohádek 

ukazujeme dětem, že tažní 

ptáci odletěli za teplem, 

medvěd a ježek v zimě 

spí, zatímco zajíc a srnka 

a zimující ptáci shání v zimě 

potravu, kde se dá. 

Auto vjelo na čerpací stanici

Lyžařský výcvik probíhal dva-

krát denně, každé z pěti družstev 

trénovali dva instruktoři. Děti se 

den ode dne zlepšovaly a na zá-

věr si mohli závodníci poměřit 

síly mezi brankami – a bojovali 

skutečně s vervou.

Velké poděkování patří trenér-

ce Radce Mihaličkové, která 

soustředění vymyslela a velmi 

pečlivě připravila. K úspěchu 

celé akce přispěla také její 

rodina a pár přátel. Hlavním 

přínosem je, že se děti pozna-

ly i jinak než na volejbalových 

kurtech a domů se vracela jed-

na velká parta. 

Jana Šimečková, Komise pro sport 

a tělovýchovu Dolní Břežany

Vracela se jedna velká parta
aneb lyžařské soustředění oddílu minivolejbalu z Dolních Břežan
Po blátivých Vánocích odjeli naši malí volejbalisté za sněhem 

do Albrechtic v Jizerských horách. Celkem 55 dětí a 10 

dospělých zaplnili penziony Fania a Permon.
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„Chceme zákazníkům na-

bídnout komplexní službu,“ 

vysvětluje jeden z majitelů 

a investorů fitness studia DB 

Fit pan Marian Litecký. „Ma-

minkám s dětmi slouží hrací 

koutek s hlídací službou. Každý 

zákazník může využít služeb 

osobního trenéra, objednat se 

na masáž nebo využít solári-

um.“ Součástí welness zóny je 

infra sauna. „Zajímavé je, že 

hubnout lze nejen cvičením, 

ale také v infra sauně,“ podotý-

ká pan Litecký. „Pocením v in-

fra sauně se zbavujete toxinů 

a také spalujete kalorie. Přitom 

vlastně jen sedíte a relaxujete.“

Proč chodit do fitness
„Protože je to po všech strán-

kách přínosné,“ konstatuje Ma-

rian Litecký. Dobrá fyzická kon-

dice, příznivý vliv na psychiku 

a jako odměna za pravidelné 

cvičení štíhlá a pevná postava, to 

je hlavní motivace návštěvníků 

fitness. „Během cvičení se naši 

klienti spolu seznámí, takže kro-

mě efektu pěkné postavy získají 

i nové přátele, s kterými mohou 

sdílet zážitky a informace.“ Pro 

dosažení a udržení si všech příz-

nivých důsledků cvičení je dobré 

cvičit pravidelně, ideálně třikrát 

týdně. Ve fitness v Dolních Bře-

žanech je otevřeno denně od 7 

ráno do 22 hodin večer. Studenti 

a senioři dostanou slevu, výhod-

né je zakoupit si permanentku. 

Po cvičení relax
Někdo využije saunu nebo ma-

sáže, jiní dají po cvičení přednost 

občerstvení v baru. V DB Fit se 

pyšní tím, že vaří výbornou kávu 

značky Danesi. „Někteří z našich 

zákazníků se již naučili chodit na 

kávu sem k nám,“ říká pan Litec-

ký. Kromě pěkného baru chystají 

majitelé rozšířit nabídku občer-

stvení na venkovní terase, kde 

chtějí v letních měsících připra-

vovat speciality na grilu. (PR)

přílohawww.nasregion.cz4

 Tradiční thajské masáže prováděné rodilými Thajkami

 Revoluce v saunování - infračervený sauna oblek

 Kadeřnictví:
 dámské – pánské – dětské

  Kosmetika  Pedikúra  Manikúra – modeláž nehtů

www.MASEGOSA.cz
Smetanova 235
25169 Velké Popovice
tel.: 737 202 898, 737 202 899

Proměny image, stylistika a škola líčení od února 2013  
ve spolupráci s KATEŘINOU KORNOVOU. 

� Jaké jsou nejčastější chyby při 

laickém přístupu k hubnutí? 

Často si myslíme, že pokud 

ubereme jednotlivé porce a sní-

žíme příjem energie, že zhub-

neme. Ano, většina z nás zhub-

ne, jelikož se dostane pod svůj 

bazální metabolismus a váha 

půjde dolů. Ale! Čím více bude-

te hladovět nebo držet drastic-

ké a nesmyslné diety, tím více 

se tělo bude bát hladu a ba-

zální metabolismus sníží. Tělu 

bude chybět potřebná energie 

a každou přijatou energii navíc 

si uloží na horší časy a to v po-

době tuku. A výsledek? Přiškr-

cený metabolismus znemožní 

časem hubnutí. Navíc většina 

sleduje jen ručičku na váze, jak 

jdou kila dolů, ale už nebere na 

vědomí to nejdůležitější, zda 

hubne jen z tukové tkáně a ne 

ze svalů, v tom případě dojde 

rychle k jo-jo efektu. 

� Jste schopni sestavit i jídelní-

ček pro klienta s onemocněním 

(cukrovkou, štítnou žlázou, 

vysokým krevním tlakem, zvý-

šeným cholesterolem, celiakií 

a jinými civilizační-

mi chorobami)?

Ano, mezi naše klienty 

patří i lidé, pro které 

je nadváha a obezita 

spojena se zdravotní-

mi riziky, kdy hubnu-

tí je již otázka zdraví 

a zlepšení kvality ži-

vota. Zde je obzvlášť 

důležité využít odbor-

nost nejen výživového 

poradce, ale i lékaře (nutričního 

terapeuta) z našeho týmu. Sou-

částí jídelníčku je  posudek léka-

ře, kde je brán aspekt nejen na 

hubnutí samotné, ale i na zdra-

votní stav klienta. 

Pro klienty máme k dispozici 

přístrojovou lymfa-

tickou masáž pod-

porující hubnutí na 

centimetry, odstra-

nění otoků a křečí, 

k prevenci křečových 

žil, celulitidy, urych-

lení metabolických 

pochodů. Podporuje 

navíc uzdravení, zdra-

vé spaní, uklidňuje, 

odstraňuje a zmírňu-

je bolesti svalů a kloubů a slouží 

i k detoxikaci těla. 

Více informací najdete na strán-

kách: www.hubnutipoddohle-

dem.cz nebo Vám je rádi sdělí-

me telefonicky: 777 801 550. 

(PR)

Každý hubneme jinak
PRPR

 I +420 777 801 550 I +420 728 405 880 
 I 
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Každý jsme jiný, každý 

potřebujeme jiný, individuální 

přístup, vysvětluje Petra 

Sojková, výživový poradce. 

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

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

Zimní sezona je v plném prou-

du, vše potřebné jsme již měli 

šanci nakoupit jak v říjnu, kdy 

do obchodů přicházejí nové 

kolekce, tak ve slevách, které 

propukly již před Vánocemi. 

Nevím, kolik z nás si zakoupilo 

módní výstřelek letošní sezo-

ny, jímž je bez pochyb pravý 

kožich. Myslím, že většinou 

jsme se spokojili s novým ko-

žešinovým lemem na kapuci, 

nebo extravagantněji na ob-

rubě společenských šatů. Na 

počátku února bývá oblíbe-

ným módním artiklem sestava 

tepláky, tričko, sportovní boty. 

Ženy i muži houfně navštěvu-

jí posilovny, kde na běžících 

pásech a rotopedech setřásají 

špíčky, jimiž se během chlad-

ného prosince a ledna zimo-

mřivě obalila jejich těla. Krás-

ně vysportovaní se mohou na 

jaře vrhnout na nákup žhavých 

módních novinek. Ze záplavy 

trendů jsme pro vás vybrali tři 

nejoriginálnější.

Pečující džíny
Výrobce džínů Wrangler ozvlášt-

nil kolekci džínů novinkou De-

nim Spa, což je řada dámských 

džínových kalhot, které jsou 

doplněny o hydratující přírodní 

prvky. Řada Smooth Legs (Hlad-

ké nohy) působí proti celulitidě 

a hydratuje, Olive Extract (Olivo-

vý extrakt) hydratuje a zpevňuje 

a má krásně ženskou vůni, Aloe 

Vera má jemnou vůni a hydra-

tační účinek. Denimová tkanina 

je nasáknutá přírodními prvky, 

které hydratují nohy během no-

šení. Kosmetické složky se uvol-

ňují třením z mikrokapslí během 

nošení džínů. Účinky si můžete 

užívat až do 6 až 8 vyprání.  

Svobodná ňadra
Módní návrhář Alexandr Vauthi-

er představil na pařížském Fashi-

on Week kolekci extravagantních 

šatů, při jejichž nošení se vůbec 

neřeší, zda bude ňadro vevnitř 

nebo venku. Uvidíme, jestli se 

tento odvážný módní trend sta-

ne masovou záležitostí a objeví 

se záhy v řetězcích H&M, C&A 

nebo Zara, které slavné návrháře 

vůbec, ale vůbec nekopírují…

Barevná všehochuť
Pruhy, puntíky, flitry - to jsou 

trendy pro letošní jaro a léto. Ale 

nejen. Mimo nebudete ani v har-

lekýnském modelu, asijském ki-

monu či šatech á la sixties. Mů-

žete se kovově lesknout, obléci 

se jako muž nebo znovuobjevit 

plisování. Celkově se zdá, že je 

vše dovoleno a výběr je pouze 

otázkou vkusu. Sjednocujícím 

trendem většiny modelů je živá 

barevnost. Takže odhoďme nud-

nou šeď a pestrými šaty pojďme 

vstříc létu!

Hana Michaliková

Od počátku února 2013 nabízí 

Mateřské centrum CEV Zvo-

neček ve Vraném nad Vltavou 

možnost cvičení pro maminky 

po porodu. Cvičení je zaměře-

né především na zlepšení dr-

žení těla, aktivaci pánevního 

dna a hlubokých břišních svalů, 

zmírněuje bolesti zad. Mamin-

ky cvičí pod dohledem lékař-

ky, se kterou mohou řešit i jiné 

problémy, např. poporodní bo-

lesti zad, problémy s nadváhou 

a jiné nepříjemnosti spojené 

s porodem miminka. 

Že nemůžete miminko ještě ne-

chat hlídat nebo nemáte hlídání 

pro jeho staršího sourozence? 

To nevadí. Miminka můžete vzít 

klidně s sebou. Během cviků 

mohou spinkat nebo se chovat 

v náručí, a tak vám dokonce po-

moci posilovat svaly na rukou. 

A pro staršího sourozence se 

v místnosti jistě najde dost hra-

ček, s kterými si bude moci za-

tím hrát. 

Každého zájemce rádi uvítáme. 

Cvičení probíhá vždy v pondělí 

od 15:30 do 16:30 hodin v pro-

storách CEV Zvoneček. S pří-

padnými dotazy se můžete ob-

racet na pí. Stupkovou: zuzana.

stupkov@seznam.cz nebo na tel. 

775 225 022.

Ekoporadna CEV Zvoneček

Mgr. Gabriela Dobruská

Centrum ekologické výchovy 
Zvoneček
Březovská 382

252 46  Vrané nad Vltavou

Telefon: 257 762 036

E-mail: info@cev-zvonecek.cz

Web: www.cev-zvonecek.cz
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Za pěknou postavou do fitness
DOLNÍ BŘEŽANY  

Původním záměrem 

bylo vybudovat pouze 

posilovnu a umožnit místním 

obyvatelům využít službu 

v místě bydliště, bez nutnosti 

cestovat do vzdálenějších 

posiloven v Praze a okolí. 

Během rekonstrukce se 

investoři rozhodli přebudovat 

prostory opravdu důkladně. 

Použili prvotřídní materiály, 

koupili kvalitní stroje 

a zařízení. Fitness doplnili 

infra saunou, koutkem 

pro děti s hlídací službou, 

pěkným barem. 

V posilovně docílíte při zpevňování postavy efektivních výsledků. Stačí ručník, sportovní 

oblečení a přijít

Jaké jsou módní trendy 2013?

Nemůžete se po porodu dostat do formy? 
Přijďte si zacvičit do Zvonečku!

Ladovská zima láká

Projekt na svých webových strán-

kách informuje a shromažďuje in-

formace o aktuálním stavu běžkař-

ských stop, sjezdovkách, bobových 

drahách či stav rybníků vhodných 

k bruslení. Současně se zde dozví-

te, kde se koná jaká akce, koulo-

vačka, případně můžete sami akci 

zorganizovat a zadat na web.

� Co je cílem Ladovské zimy?

Cílem je informovat obyvatele 

Ladova kraje o tom, co jim jejich 

okolí nabízí a co se zde 

koná. Lidé velmi často 

nevědí, jaké možnosti 

jim region nabízí. Spous-

ta lidí odjíždí na víkend 

na běžky do hor, kde 

se tlačí na přeplněných 

magistrálách a přitom 

netuší, že stejně dobře 

si mohou zajezdit třeba 

ve Voděradských buči-

nách, na loukách a polích 

od Říčan až po Ondřejov 

nebo v Horních Požárech či u Se-

nohrab. V kraji existují tradiční 

oblasti a trasy, kde lidé najíždějí 

stopy. Trasy od letoška 

doplňujeme standard-

ním značením tras, oby-

vatelům Ladova kraje 

jsou na všech obcích 

bezplatně k dispozici tiš-

těné turistické mapy se 

zakreslenými trasami. 

Turisté je mohou získat 

ve zdejších i okolních 

infocentrech a v někte-

rých ubytovacích zaří-

zeních v regionu. Ak-

tuální stav sněhu, údržby tratí, 

ale také tipy na to, kde se bruslí, 

najdou lidé na webové stránce 

www.ladovskazima.cz, kde se 

dozví také o konání akcí a hlav-

ně mohou se aktivně sami podě-

lit o informace s ostatními. Tyto 

webové stránky by se postupně 

měly stát hlavním komunikačním 

médiem projektu Ladovská zima. 

V neposlední řadě je samozřejmě 

také cílem projektu podpořit ná-

vštěvnost regionu v zimním obdo-

bí a trávení volného času zdejších 

obyvatel v regionu, a podpořit tak 

zdejší podnikatele. Lenka Bartáková

Víte, kde se dá v okolí pořádně běžkovat? Kde a jakou kvalitu má nejbližší sjezdovka? 
Kam s dětmi vyrazit na pořádnou bodovačku a kde je skvělý led na bruslení? My ano!

U zrodu myšlenky Ladovské 

zimy stála před dvěma lety 

bývalá manažerka Ladova 

kraje Ing. Dana Grossová. 

Poté převzal otěže této akce 

Roman Sauer, s kterým jsme 

si o projektu povídali.

Brusle od Ježíška můžete konečně vyzkoušet na rybníku. Kde se nejlépe bruslí, 

zjistíte na www.ladovskazima.cz   Foto: Havelka
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Mobil: 604 338 389 Miroslav Vorel
e-mail: mirek.vorel@seznam.cz

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

V Uličce č. 51, 252 42 Jesenice u Prahy  tel. 241 932 018, fax 241 932 082
mobil 721 933 865, e-mail: info@stavebniny-jesenice.cz  www.stavebniny-jesenice.cz

Otevřeno: Po – Pá 8 – 17  So 8 – 12

Likvidace skladu

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ ZÁSOB
za 10 – 50 %

A N T É N Y,
S AT E L I T Y

Ing. Karel Horský

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

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, CS-LINK

Prodej, instalace, opravy

LYŽOVÁNÍ U PRAHY 
Ski areál Chotouň ideální 
pro rodiny s dětmi

* 2 vleky 300 m + dětský vlek

* uměle zasněžováno

* denně upraveno rolbou

* v provozu denně 9 – 21 hodin

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

Praha

Benešov

Jílové
u Prahy

Chotouň

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Kontaktní osoby:
Jiří Řezníček – 731 055 826  I  Václav Sluka – 605 088 980

info@kalkulacepenb.cz

www.kalkulacePENB.cz

Zimní příprava je krajně neoblí-

bená, nechce se posilovat ani bě-

hat.  Když se však hrají zápasy, byť 

za mrazu a na sněhu, nevadí to, 

hlavně když nechybí míč a je o co 

hrát. Téměř všichni trenéři využí-

vají právě těchto zápasů k hledá-

ní nových borců, kteří mohou do-

plnit jejich týmy. Posily, mnohdy 

za drahé peníze pořízené, stejně 

tak jako mladíci se snaží v muž-

stvech získat pozici nepostrada-

telných. Z mužstev našeho regi-

onu ostře sledujeme, jak si vede 

FK Kunice, účastník jedné ze tří 

nejvyšších soutěží české kopané. 

Průvodcem  po posledních zápa-

sech jak přátelských, tak v rámci 

turnaje na Vyšehradě, nám byl 

trenér Zdeněk Hašek.

FK Kunice – FK Dobrovice
3:2 (0:1)
„Do tohoto utkání jsem nasa-

dil všechny zdravé hráče, a tak 

nastoupily rozdílné sestavy do 

každého poločasu. První poločas 

hráli hráči mladší a méně zku-

šení. Musím říci, že se mi líbil 

pohyb a chuť hráčů. Bohužel se 

projevila jejich nevyzrálost a mís-

to toho, aby byl poločas 4:1 pro 

nás, tak jsme jej prohráli 0:1, a to 

když jsme inkasovali po rohovém 

kopu, kdy Tomáš Skála nedokázal 

pohlídat nabíhajícího soupeře. 

Hráči se nutili do kombinací, kte-

ré se někdy více a někdy méně da-

řily, ale to, že věděli, co hrají, beru 

jako pozitivum. Po kombinacích 

se dostávali do šancí, kde 2x měl 

možnost skórovat Jiskra, Němeč-

kovo sólo skončilo špatným za-

končením a dvě dobré možnosti 

zhatilo špatné převzetí míče Vilá-

mem a Příhodou. Bohužel nejsem 

spokojen se soubojovou složkou 

a defenzivní činností jednotlivců, 

kdy hrajeme hrozně lehkovážně. 

Naopak, když si uvědomíme, že 

dva až tři hráči by se svojí snahou 

mohli dostat i do kádru pro jaro 

ČFL a podle mě zasáhnou i do 

utkání, tak jsem za to rád. Je to jen 

na nich a na tom, co jsou schopni 

týmu nabídnout a jak budou dále 

pracovat. Pro ostatní je to první 

zkouška s dospělým fotbalem na 

úrovni profesionální kopané. Do 

druhého poločasu  nastoupila 

sestava, která již má hodně zku-

šeností. Bylo to méně běhavé, ale 

ne tak hektické, a protože soupe-

ři, který hrál více ze zataženého 

bloku a spoléhal na rychlé pro-

tiútoky, docházely síly. Bylo to 

o tom, jak si dokážeme poradit se 

zhuštěnou obranou. Kombinace 

byla slušná, ale jen po vápno. Na 

můj vkus jsme si vytvářeli málo 

brankových situací a dostávali 

se k málo střelám. Projevila se 

naše vůle po vítězství a po bran-

kách Balšánka (krásná střela z 18 

metrů) a dvou doklepnutí Tafata 

(první po pěkné kombinaci, dru-

há po důrazném náběhu Vese-

lého na standartku), skončil zá-

pas naším vítězstvím 3:2. Pořád 

jsme na začátku přípravy. V této 

fázi je pro mě podstatná práce 

hráčů a chuť do tréninku. Každý 

jednotlivec si musí svoje vybojo-

vat a svou pozici v týmu získat. 

Za sebe bych byl rád, kdyby se 

to podařilo někomu z mladých 

hráčů, ale jak říkám, je to jen na 

nich. Jen pro zajímavost: Sestava 

1. poločas: Tetour – Radačovský, 

Štancl, Preisler, Příhoda – Skála 

T., Skála M., Němeček – Koubek, 

Jiskra, Vilám Sestava 2. poločas: 

Tetour – Ilko, Veselý, Štancl, Če-

lůstka – Kordiak, Balšánek, Marič 

– Jíra, Tafat, Dvořák.

FC Písek – FK Kunice  0:4 (0:3)
V dalším utkání o Pohár Vyšehra-

du skupiny B se Kuničtí „vytáhli“ 

na tým z Písku. Trenér Zdeněk 

Hašek ho komentoval slovy: 

„S nasazením a chutí do hry 

jsem byl spokojen. Dnes to bylo 

v pořádku až na začátek druhé-

ho poločasu, kdy jsme vypadli 

trochu z role. Celkový dojem ze 

hry koresponduje s výsledkem. 

Dnes nebudu chválit jednotliv-

ce, protože každý přispěl svým 

dílem ke kvalitě týmového výko-

nu. V některých momentech se 

více dařilo tomu, později zase ji-

nému, ale celkově jsme nevypa-

dali špatně, snad jen na začátek 

druhého poločasu, kdy se mi náš 

výkon nelíbil. V dalších utkáních  

máme co napravovat.“ 

Výborná výchozí pozice
Turnaj na Vyšehradě je plně ro-

zehraný a tým Kunic byl po 4 ko-

lech v čele skupiny B s 10 body, 

před Ml. Boleslaví B  5 bodů 

a Českou Lípou  5 bodů.

O víkendu hrály Kunice v Poháru 

Vyšehradu se Štěchovicemi 0 : 1, 

v přípravném utkání porazily Bo-

hemians 1905 výsledkem 1 : 0.

Jan Kotrba

V. POPOVICE – O víkendu skon-

čily v Přeboru Středočeského kra-

je poslední zápasy ve skupině. 

Podle umístění v tabulce se nyní 

bude hrát play-off o konečné po-

řadí a pochopitelně i o titul Stře-

dočeského mistra. Pozice dvou 

našich týmů HC Slavoj Velké Po-

povice a  HC Jesenice jsou trochu 

rozdílné. Popovičtí už před po-

sledním zápasem o tomto víken-

du v Příbrami (vítězství 2 : 0) měli 

účast v play-off jistou. Postupova-

li ze čtvrtého místa, Jeseničtí měli 

pramálo šancí, a proto zůstali 

téměř před branami vyvrcholení 

soutěže. Nás  však zajímal názor 

trenéra Slavoje V. Popovice Karla 

Holého nejen na zápas s týmem 

Králova Dvora (5 : 2 pro Slavoj), 

ale také s jakou taktikou půjdou 

do zápasů v play-off.

„Především musím pochválit naše 

mladíky, které jsme zařadili do hry 

z juniorského celku,“  řekl nám na 

úvod Karel Holý a dodal: „Jsou to 

čtyři borci, včetně brankáře, kteří 

zapadli do sestavy a jsou platnými 

hráči. Vnesli mladické oživení a to 

jsme potřebovali, i když náš věko-

vý průměr také není špatný, ale 

přece jen mladí hrají často poně-

kud s větší vervou. Proti  mužstvu 

Králova Dvora se nám hrálo dobře, 

měli jsme převahu, kterou jsme 

byli schopni vyjádřit brankami, 

a to je rozhodující. Nechci tvrdit, 

že naše forma graduje, ale proti ji-

ným utkáním je tu jistý výkonnost-

ní posun a to je dobré zjištění před 

zápasy play-off. S tímto vědomím 

jsme také jeli k posledními utkání 

základní skupiny do Příbrami, kde 

je nejen bouřlivější obecenstvo, ale 

především tam hrají dobrý hokej. 

Na našem postavení v tabulce se 

nemohlo moc změnit. Věděli jsme, 

že budeme začínat na hřišti sou-

peře a pak dva zápasy hrát doma. 

Také jsme věděli, že na naše mla-

díky se můžeme spolehnout, místo 

v sestavě mají.“ 

V prvním utkání play - off budou 

hrát Popovičtí ve Slaném (v pá-

tek 8.II.), odveta v sobotu ( 9. II.) 

v Popovicích, případné třetí utkání 

opět v Popovicích ( 10.II.) Jan Kotrba 

Už před druhou světovou válkou 

byla tato obec proslavená svými 

lyžařskými terény, navíc se tu 

konaly jedny z prvních závodů 

ve skoku na lyžích za účasti teh-

dejšího mistra světa Nora Birgera 

Ruuda. Pověst skvělých terénů, 

zejména ale pro běžkaře, si Se-

nohraby zachovaly až do dneš-

ních dnů. Iniciativní oddíl lyžařů 

Sokola a s duší všech místních 

lyžařů Ájou Syrovatským nejen 

pořádají běžecké závody, ale 

především udržují stopy ve skvě-

lém stavu. Upravují je, označují 

ukazateli, prostě všemožně se 

snaží zachovat pověst Senohrab 

jako  obce, kde mají k lyžování 

hodně blízko. 

A tak proslul i Ladův kraj, tu-

ristický region, který se roz-

kládá od Prahy na jihovýchod 

směrem k Sázavě. Největšími 

obcemi regionu jsou Říčany, 

Mnichovice či Velké Popovice. 

V posledních letech se zde lyža-

ři spoléhali zejména na stopy, 

které si sami vyšlápnou, výjim-

kou byl snad jen okruh v Seno-

hrabech upravovaný místním 

lyžařským oddílem. Od sezony 

2011/2012 však se startem pro-

jektu Ladovská zima možnosti 

upravovat stopy přibyly. Pokud 

napadne sníh, na lyžaře čeka-

jí strojově upravované trasy 

od Říčan směrem ke Klokočné 

a také v okolí Kunic. Lyžaři-tu-

risté však jistě nepřestanou jez-

dit ani do Voděradských bučin, 

kde si budou stopy vyšlapávat 

i nadále sami. (kt)

Jak vidí přípravné zápasy trenér FK Kunice Zdeněk Hašek

Zkoušky s profesionálním fotbalem
KUNICE – Nebýt 

přípravných a přátelských 

fotbalových zápasů, navíc 

pak turnajů, jako je tradiční 

a kluby hojně obesílaný 

Vyšehradský pohár, hráči by 

se zřejmě nudili.

Hokejisté Slavoje jdou do boje play-off s omlazeným týmem

Začíná hra o mistra

Každý zápas se hraje  s plným nasazením, avšak utkání v play-of, kdy jde o všechno 

a zejména o postup do dalšího kola, jsou nervy i vypětí hráčů na hranicích maxima

 Foto: Slavoj V. Popovice

Senohrabský lyžařský ráj
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Na stránkách www.zahumna.cz najdete několik desítek 
tisíc zájezdů do celého světa. Za stejnou cenu jako  

je poskytují organizující CK.

Při vložení kódu Náš REGION do objednávky,  

získáte 3% slevu ze základní ceny zájezdu.

Najděte si ten svůj zájezd snů nebo si jej sestavte sami.
Rádi Vám s obojím pomůžeme.

CA ZaHumna, s.r.o. zahumna@zahumna.cz

608 454 021

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

Nábytek
Tefini

AUTODOPRAVA – domovní a stavební odpad, písky, štěrky a palivové dříví

VYKLÍZENÍ – byty, domy, kanceláře, dvory, sklepy,půdy

ÚKLID SNĚHU – strojně a ručně, údržba chodníků a cest v zimním období

PALIVOVÉ DŘÍVÍ – výroba a prodej 

tel.: 603 244 767, horak-kontejnery@seznam.cz 
www.odpady-bagry.cz

HORÁK
PINTER
KONTEJNERY 

BAGRY

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 

MIMOSEZÓNNÍ 
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SLEVA 10%
NA NÁHRADNÍ DÍLY 

ÚNORU 2013
Borecká 69, 
Borek - Jílové u Prahy, 
254 01
Tel.: +420 2242 82 649, 
Mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz, 
www.vesymo.cz

PRODÁM
stavební jeřáb

samostavitelný. 
Cena dohodou. Tel: 773 558 986 

INZERCEINZERCE

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

Nová škoda Octavia? Zlatá manželka!

První dojem 
– nejdůležitější pocit
„To je krasavec, co?“ zastaví se 

pán před autosalonem, kde fo-

tíme naše testovací auto. Má 

pravdu, Škodovka vypadá skvě-

le. Nová přední maska, s výraz-

nými žebrováním, nové logo 

Škoda, bixenonová světla. Vypa-

dá líp než Superb, pomyslím si. 

Fakta? „Rozdíl oproti předchozí 

Octavii? Je to úplně jiné auto než 

předchozí Oktávka, je o deset cm 

delší, má víc místa pro cestující 

a je o 100 kilogramů lehčí,“ srov-

nává oba modely pan Bechyně 

z Auto Adámek. Testovali jsme 

ji v pátek a v sobotu ji v Auto 

Adámek slavnostně představili 

zákazníkům.

Další pocit? Objem motoru
Není to nějak málo, na tak velké 

auto, pane Bechyně? Mám po-

cit, že to bude „líný“... Pan pro-

dejce se jen usměje: „Víte, tren-

dem dnešní doby je co nejvíc 

snižovat obsah motoru, a tím 

i spotřebu, při zachování výko-

nu. A nebojte se, líný to tedy ne-

bude! A spotřeba? Mimo město 

4,4 litry, ve městě kolem šesti. 

Nejnižší spotřebu ze všech mo-

delů má motor 1,6 TDI, který se 

dostane mimo město na zhruba 

3,5 litru.“

I když jedete sám, 
ve skutečnosti máte hlídače. 
Jestli jezdíte nejradši sami, tak jako 

já, a manželku, která ráda radí, jak 

řídit, občas rádi oželíte, vězte, že 

v novém modelu Octavie už sami 

nebudete ani bez manželky. Spo-

lečnost vám bude dělat celá řada 

systémů, které vám budou více či 

méně aktivně zasahovat do řízení. 

Těmi vetřelci jsou například parko-

vací asistent, který zaparkuje auto 

podélně i příčně do řady, Crew 

protect assistant, který při blížící se 

kolizi přitáhne pásy, zavře okýnka 

včetně střešního okna. Další vy-

možeností je „hlídač“ únavy. Ten 

podle vašeho držení volantu usou-

dí, zda jste ještě fit, případně dopo-

ručí zastávku na kafíčko. Upozorní 

vás, podobně jako manželka, akus-

tickým signálem. 

Další novinkou je radar, umístěný  

v předním nárazníku, sleduje pro-

stor před vozidlem a  vyhodnocuje 

vzdálenost, směr a rychlost pohy-

bu předmětů (nejen automobilů). 

Na informacích od něj závisí čin-

nost dalších asistentů, například 

ACC. Adaptive cruise control se 

rozhodně stane vaším kamarádem 

na dálnicích. V případě, že máte 

zapnutý adaptivní tempomat, 

automaticky hlídá vzdálenost od 

vozu před vámi. Ve výčtu pomoc-

níků nemůžeme zapomenout 

na multifunkční kameru, umís-

těnou před zrcátkem na před-

ním skle. Ta sdružuje tři systémy 

– asistenta pro udržování vozu 

v jízdním pruhu, asistenta 

dálkový ch světel a asistenta zobra-

zování dopravních značek. 

Pro nás, praktické řidiče
První, co mě osobně na autě kro-

mě designu zajímá, je velikost 

kufru. Patřím mezi ty z nás, co 

rádi něco někam převážejí. Jestli 

se ptáte na pocit z kufru nové Oc-

tavie, tak jsem byl překvapen. Ne-

čekal jsem tolik prostoru – výrob-

ce udává 590 litrů, při sklopených 

zadních sedačkách až 1 580 litrů. 

Jak je u škodovek typické, úložné 

prostory jsou protkané mnoha 

vychytávkami Simply clever řeše-

ní, jak je nazývají ve Škodovce. 

Multimédia 
– samostatná kapitola
Ozvučení, to je další chlouba 

nové Oktávky. Sound system 

Canton s deseti reproduktory 

se postará o skvělý hudební zá-

žitek. Pod názvy Blues, Swing či 

Bolero najdete v nabídce tzv. in-

fotainment rádia, přes které mů-

žete ovládat desítky funkcí, od 

CD přehrávače až po nastavení 

vozu (Car menu).

Co dodat závěrem? Připravte si 

minimálně 334 900,- korun a pár 

týdnů dovolené, abyste  měli do-

statek času naučit se ovládat a vy-

užívat všechny zajímavé funkce, 

které nová Octavia nabízí.

Zbyněk Pokorný

Říká se, že lidé činí nákupní 

rozhodnutí na základě 

pocitů, které zdůvodňují 

fakty. My se podíváme 

na novou Škodu Octavia 

z obou těchto pohledů. Co 

je na ní nejzajímavější? Celá 

řada asistenčních systémů, 

které spolehlivě nahradí 

osobu blízkou, která vám 

kecá do řízení.

Asisten ní systémy
ŠKODA Octavia

Informace na podporu prodeje

� AUTO, MOTO

Auto Adámek
K Vltavě 1114/36
14300 Praha 4 - Modřany
Telefon 241 773 799
servis@autoadamek.cz


