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Proč se k tomuto kroku rozhodli 

právě před turné? „Založil jsem 

kapelu Support Lesbiens, byl 

jsem po dvacet let jejím zpěvá-

kem a tváří, ale již nejsem spo-

lumajitelem ochranné známky 

Support Lesbiens, takže tímto 

jménem nemohu hovořit. To, co 

říkám, říkám nyní jménem svým 

a jediné, co chci, je uvést na 

pravou míru některá vyjádření 

mého společníka v Support Les-

biens Hynka Tomana. O mém 

rozhodnutí odejít ze skupiny 

jsem informoval Hynka několi-

krát a jedním z důvodů byl fakt, 

že bez mého vědomí, jako 50% 

vlastníka společnosti, vyjmul 

ochrannou známku Support 

Lesbiens ze společnosti Support 

Lesbiens, s.r.o., a stal se tak prak-

ticky jediným, kdo s ní mohl na-

kládat. Ale znovu opakuji, byl to 

pouze jeden z důvodů,“ vysvětlil 

na tiskové konferenci zpěvák 

Kryštof Michal. Rozhodnutí však 

neuzrálo ze dne na den a o svém 

odchodu přemýšlel již čtyři roky, 

kdy se problémy v kapele začí-

naly množit. Ovšem letošní rok 

je ve znamení nových začátků, 

a tak Kryštof spolu se zbylými 

členy (samozřejmě bez Hynka) 

založil novou kapelu nesoucí ná-

zev Portless. Už nyní pracují na 

nových písních, a tak je snad brzy 

uslyšíme i na českých podiích. 

Lenka Bartáková

Pro odpověď jsme si zašli přímo 

k strojvedoucímu, který na této 

trase jezdí, avšak nepřál si být 

jmenován. „Ono to bylo v televi-

zi hodně přikreslený. Samozřej-

mě kolega udělal chybu a pře-

hlídl červenou na návěstidle, 

ale hned jak si chybu uvědomil, 

začal brzdit, stejně tak jako dru-

hý vlak, který byl rovněž o chybě 

kolegy hned informován. Vlaky 

jsou dnes poměrně dobře zabez-

pečené proti nehodám. Nicmé-

ně je zvláštní, že kolega ignoro-

val nejen návěstidlo, ale také tzv. 

tlačítko bdělosti, které musí kaž-

dých 20 vteřin mačkat, a svítilo 

mu rovněž červeně,“ prozradil 

nám strojvedoucí.

Nehodu vyšetřuje Drážní in-

spekce, a tak jsme se zeptali 

mluvčího Martina Drápala, jak 

situaci vidí on:

� Jsou již známy výsledky šetření?

Výsledky šetření této mimořád-

né události ještě známy nejsou. 

Drážní inspekce musí provést 

detailní analýzu toho, co se před 

vznikem události dělo a jak k ní 

mohlo dojít a na základě zjiš-

těných skutečností případně 

doporučit přijetí takových opat-

ření, které by příště takovéto 

události zabránily. Na základě 

dosud provedeného šetření jsme 

stanovili jako pravděpodobnou 

příčinu - selhání člověka - stroj-

vedoucího osobního vlaku, který 

vyjížděl ze Strančic.

� pokračování na str. 3

Naše první soutěž o čtyři lístky 

bude na představení Polívka na 

víně, které přímo v divadle na-

táčí televize Prima a kde se to 

známými jmény jen hemží. Do 

každého dílu si Bolek Polívka 

zve hosty, které spojuje jedno 

téma. Minulý týden jste mohli 

vidět například Pavla Zedníčka, 

Ondřeje Hejmu, Halinu Pawlov-

skou, Tomáše Sedláčka, Marti-

na Dejdara, Danu Batulkovou, 

Vandu Hybnerovou nebo Zdeň-

ka Pohlreicha. 

V posledních dvou dílech 16. 

2. uvidíte Luďka Sobotu, Janu 

Švandovou, Janu Bouškovou, 

Václava Vydru, Jana Matlacha, 

Jana Hřebejka, Oldřicha Navráti-

la, Cyrila Hoschla a Petra Koláře.

Pokud chcete vyhrát lístky na 

tato představení, napište nám 

na bartakova@nasregion.cz od-

pověď na tuto otázku:

Kdo režíruje talkshow Polívka 

na víně? Nápovědu naleznete na 

stránkách www.divadlobolka-

polivkyu22.cz (lb)

SUPPORT 
LESBIENS
Dvacítku oslaví v regionu

UHŘÍNĚVES – Za dvacet 

let své existence tato 

kapela zaznamenala mnohé 

vzestupy, ale i pády. Jeden 

a definitivní pád však na 

sklonku roku znamenal 

rozpad kapely. Své turné 

však dohrají, a tak 

máte poslední možnost 

vidět tuto kapelu 

naposledy pohromadě.

Poslední koncert kapely Support Lesbiens můžete vidět v divadle U22 v Uhříněvsi již tento pátek 15. 2. v  19.30 hod. Jako host 

s nimi vystoupí i Tonya Graves Zdroj: Divadlo U22

„Tady selhal strojvedoucí“
STRANČICE – Minulý 

týden proběhla snad všemi 

médii zpráva o nehodě, 

kdy proti sobě jely na jedné 

koleji dva vlaky a k nehodě 

chybělo jen několik 

set metrů. Jak k tomu 

vůbec mohlo dojít?

Foto: Lenka Bartáková

A co vy? Cítíte se v našich vlacích bezpečně?
Pište nám na náš facebook

Soutěžte s námi o Polívku
UHŘÍNĚVES – Soutěžíte rádi? Chcete prožít příjemný den plný 

zábavy ve společnosti skvělých herců? Tak to jste na správném místě. 

Ve spolupráci s Divadlem U22 jsme pro vás připravili několik soutěží 

o lístky na divadelní představení. A začneme hned tím nejlepším.

Náš podíl 
má význam
Starostové jednají 

o vodovodu Želivka

Máte rádi motocykly? Zastoupení 

značky Morgan ve Lhotě u Dol-

ních Břežan vás srdečně zve na 

výstavu „V zajetí motocyklů“ 

v Obchodním centru Arkády Pan-

krác. Výstava probíhá od 4. do 

24. února. Naleznete zde mnoho 

zajímavých motocyklů a mimo 

jiné i Morgan 3Wheeler v origi-

nálním designu s polepy. (red)

V zajetí motocyklů

Atraktivní
Opel Mokka
si rychle získává srdce 

potencionálních zákazníků – jen pár 

měsíců po uvedení na evropský trh už 

Opel eviduje přes 80 000 objednávek!

ÚspěchÚspěch se
neodpouští...

Buďte vidět!
Byli jste na 

masopust-

ním veselí? 

Máte fo-

t o g r a f i e ? 

P o d ě l t e 

se s námi 

o váš ma-

s o p u s t n í 

materiál. 

Připravujeme pro vás velkou 

masopustní přílohu plnou va-

šich fotografií a článků. (red)

Pohled do budoucnosti
ŘÍČANY – Od pondělí 4. února 

2013 probíhá v budově měst-

ského úřadu na Komenského 

náměstí v Říčanech výstava 

všech 15 návrhů architektonic-

ké soutěže na studii budoucího 

denního stacionáře OLGA. Vý-

stava, která se nachází v 1. pat-

ře úřadu, potrvá do 15. března. 

Mgr. Adéla Michalová, MěÚ 

Říčany – mediální komunikace

(redakčně zkráceno)

KRÁTCE

Když v únoru 
mrzne

Únor mrazí. Stejně jako mrazí 
pohled na mlčenlivý zástup děl-
níků, oblečených do jednotných 
tmavých svrchníků, čepic a šát-
ků na Staroměstském náměstí 
dne 25. února 1948. Co se tehdy 
v únoru stalo? Zvítězil pracující 
lid nad buržoazií a reakcionáři 
nebo byl dokonán státní pře-
vrat a nastolena komunistická 
diktatura? Správný výklad kdy-
si existoval jen jeden, vítězství 
pracujících. Únor 2013 mrazí 
rozličnými výroky českých po-
litiků, například Starého a No-
vého. Starý končí a rád by ještě 
mnoho řekl. A tak mluví. Na 
ty, které ještě nedávno chválil 
a mluvil o nich s úctou, spouští 
kanonádu drsné kritiky, kydá 
špínu, halasí před i za hranice-
mi. Nový zase po prezidentské 
kampani, v níž účel světil ha-
nebné a ostudné prostředky, 
nešetří úsměvy a slibuje, že se 
bude plést do všeho a pomocí 
svého štábu podivných porad-
ců vybuduje silný prezidentský 
mandát. Mrazivo je i v českém 
parlamentu, v němž komu-
nističtí poslanci tvrdí, že český 
dějepis byl po roce 1989 lživě 
přepsán. Led a mráz čiší ze slov 
komunisty Grebeníčka hlásají-
cího, že Jan Palach se neupálil 
na protest proti nastupující 
tvrdé komunistické normali-
zaci. Letošní únor je nesmírně 
mrazivý a stále přituhuje. Vřele 
(nikoliv mrazivě) doporučuji 
opatrnost. Abychom neuklouz-
li. A aby nám případný pád ne-
způsobil vážná zranění s trvalý-

mi následky.  Hana Michaliková

GLOSA
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KUNICE
14. 2. – 17. 2. 

• Valentýn. Romantické pobyty spo-

jené s gastronomickými a wellness 

zážitky. Zámek Berchtold

16. 2. 
• Zimní sportovní dětský den. Zimní 

dětský den a vepřové hody! Den bude 

plný zábavy, soutěží pro děti i dospělé 

a vepřových lahůdek ze zámecké re-

staurace. K dispozici je vytápěná hala 

a prostory Sport centra. Více informa-

cí 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.

NUČICE
16. 2. – 18:00

• Absolventský ples. ZŠ a MŠ Nuči-

ce pořádá absolventský ples pro žáky 

9. třídy a jejich rodiče. Ples se koná 

v penzionu Kuželka v Dobříči. 

23. 2. – 13:00
• Masopustní rej. ZŠ a MŠ Nučice 

všechny srdečně zve na masopustní 

rej. Rej začíná ve 13:00 průvodem 

masek od základní školy do soko-

lovny. Budeme rádi, když přijdou děti 

i dospělí v maskách. Vstupné dobro-

volné. Občerstvení zajištěno. Přezův-

ky s sebou – povinné pro všechny! 

ONDŘEJOV
15. 2. – 18:00

• Povídání s cestovatelem Františ-
kem Jandou. Srdečně vás zveme do 

Sportovně kulturního centra v Ondře-

jově na zajímavé povídání – Toulání 

po západu a severu Evropy – Irsko, 

Wales, Devon, Cornwall, Alandské os-

trovy, Market Reef, Turku s cestovate-

lem Františkem Jandou. Další témata 

vás čekají v únoru a v březnu. 

19. 2. – 18:00
• Akce měření složení těla. Je váš 

trénink či dieta bezpečná a efektiv-

ní? Napoví vám analýza na přístroji 

InBody. Podíl a hmotnost vody, tuků 

a svalů v těle, výpočet BMI, PBF, WHR, 

BMR (bazální metabolismus) – podíl 

a hmotnost tukové a svalové tkáně 

v jednotlivých částech těla. Udělej-

te krok k lepšímu zdraví! Měření se 

uskuteční pouze při účasti minimálně 

5 lidí předem zapsaných do 18. 2. 

V SKCENTRU, Choceradská 62

ŘÍČANY
3. 1. – 17. 2. 

• Neznámý svět drobných savců. Vý-

stava představuje 59 druhů drobných 

savců – hmyzožravců, hlodavců a ne-

topýrů – žijících na území ČR. Jednot-

livé druhy a jejich biotopy poznáte díky 

velkoplošným fotografi ím předního 

českého zoologa RNDr. Miloše Anděry, 

CSc. Kromě fotografi í uvidíte exponáty 

většiny druhů zapůjčené ze sbírek ně-

kolika českých muzeí. Pro školy i veřej-

nost je připraven doprovodný program.

24. 1. – 8. 3. 
• Micl: Velké obrazy noci a dne. 

V galerii Kotelna, Plynární 1815/1

14. 2. – 14:00
• Tématická setkání vždy v úterý 
a čtvrtek. Podnikání na Říčansku. 

MAS Říčansko, Olivova 224, Říčany 

16. 2. 
• Výtvarný workshop. Zveme vás 

k účasti na zajímavém výtvarném 

workshopu Malování pro rodiny 

s dětmi, které se uskuteční v galerii 

Kotelna. Celý workshop povede malíř 

MICL, jehož výstava právě v Kotel-

ně probíhá. Těšit se můžete také na 

komentovanou prohlídku, která celé 

výtvarné setkání zahájí. 

17. 2. – 10:00
• Říčanský pohár. Soutěž v latinsko-

amerických a standardních tancích 

o pohár města Říčany. Těšíme se na 

vás v MěKS Říčany

19. 2. – 14:00
• Tématická setkání vždy v úterý 
a čtvrtek. Doprava (komunikace, 

bezpečnost, obslužnost) MAS Říčan-

sko, Olivova 224, Říčany 

20. 2. – 20:00
• Žalman & spol. Koncert oblíbe-

né folkové kapely. Tešíme se na vás 

v MěKS Říčany. 

21. 2. – 14:00
• Tématická setkání vždy v úterý 
a čtvrtek. Životní propstředí a země-

dělství. MAS Říčansko, Olivova 224, 

Říčany 

21. 2. – 16:00
• Stavění ptačích budek. Tradiční 

akce pro děti i dospělé. Kromě samot-

né stavby budek z připravených dílů 

se můžete zapojit i do doprovodného 

programu – dílny a her s ptačí temati-

kou. Materiál zajišťuje Ekocentrum Ří-

čany. Přijít můžete kdykoliv v průběhu. 

Vstupné dobrovolné. Pořádá Muzeum 

Říčany a Ekocentrum Říčany. 

23. 2. – 20:00
• Ples Rugby. Těšíme se na vás 

v MěKS Říčany. 

27. 2. – 20:00
• Jazzové večery v Říčanech – 

Jan Smigmator & Swinging Quartet 

– Swing is back 

27. 2. – 18:00
• Cyklus tvorba rodokmenu 
– seminář. Opakování podzimního 

semináře Poznej své předky aneb 

jak se tvoří rodokmen – 1. část. 

Další díly semináře budou probíhat 

v těchto termínech: 13. 3., 3. 4., 

17. 4. Máte zájem si sami vypátrat 

minulost svého rodu a sestavit si ro-

dinný rodokmen? Chcete se dozvě-

dět, jaké jsou zdroje informací pro 

genealogy a jak se s nimi pracuje? 

Muzeum Říčany

2. 3. – 20:00
• Ples záchranné služby. V MěKS 

Říčany

4. 3. – 18:00
• Cyklus čtení starých textů. Pale-

ografi cká cvičení pro laické zájemce 

o dějiny svého rodu i studenty his-

torických věd. Další cvičení budou 

probíhat v těchto termínech: 18. 3., 

8. 4., 22. 4. Cvičení jsou vhodná jak 

jako doplněk k cyklu TVORBA RODO-

KMENU, tak ale i pro laické zájemce 

o historii, obecní kronikáře či studen-

ty historických oborů, kteří se chtějí 

seznámit s písmy 16. – 19. století. 

Muzeum Říčany 

5. 3. – 14:00
• Setkání seniorů. Setkání seniorů 

s hudbou – Seniorcentrum Říčany 

6. 3. – 19:30
• Kruh přátel hudby – Kateřina Engli-

chová – harfa, Vilém Veverka – hoboj 

7. 3. – 20:00
• Radim Hladík & Blue Effect – kon-

cert české rockové legendy 

STRANČICE
16. 2. – 19:00

• Country bál. Westerners Inter-

national – CZ o.s. & JAAN & Bočan 

vás zvou na cowpackův country bál. 

LUCARINO DANCE – ukázky country 

tanců, ACRO FARM – mini horses 

show, JIMMY MAGURA – western 

show (biče, kolty, laso...) Dále: vý-

uka country tanců, indiáni, trapeři, 

kovbojové, kavaleristé... Bohatá 

a zajímavá tombola, dražba umě-

leckého díla ve prospěch Domova 

na svobodě – ČÍŽKOVICE. Hudba 

Hexagon s Milanem Krbcem

16. 2. – 14:00
• Dětský country bál. Westerners In-
ternational – CZ o.s. & JAAN & Bočan 
vás zvou na bál do sokolovny Strančice. 
Program: LUCARINO DANCE – ukázky 
country tanců ACRO FARM – mini hor-
ses show, jízda pro děti do 35 kg na 
koníkovi po sokolovně! JIMMY MAGU-
RA – western show (biče, kolty, laso...) 
ALENA LUKEŠOVÁ – výstava obrazů, 
malování dětí na obličej. Dále: indiáni, 
trapeři, kovbojové, kavaleristé. Soutě-
že pro děti o ceny

ŠTĚRBOHOLY
24. 1. – 3. 3. 

• Bruslíme s Čtyřlístkem. Již de-

vátý ročník bezplatného bruslení 

v pasáži obchodního centra Eu-

ropark pro děti, rodiče i seniory. 

V rámci bruslení s Čtyřlístkem jsou 

pro děti připravena čtyři zábavná 

tematická odpoledne plná soutěží 

a dárků. Věrní bruslaři pak budou 

zařazení do Velké soutěže s Čtyřlíst-

kem o lákavé hlavní ceny. OC EURO-

PARK (Nákupní 389/2, 3, Praha 10), 

www.europark.cz

17. 2. 
• Kamarádi – Za pokladem. Od 

11.00, 14.00 a 16.00 hod. Zveme 

všechny děti na bezplatné předsta-

vení. OC EUROPARK (Nákupní 389/2, 

3, Praha 10), www.europark.cz, face-

book.com/Europark.Praha 

23. 2. – 14:00
• Bruslíme s Čtyřlístkem: Fifi nka 
a Myšpulín na ledě. Děti navštíví da-

béři z fi lmu Čtyřlístek ve službách krále 

a také přijde kouzelník. Hry a soutěže 

o ceny s Myšpulínem. Ve fotokoutku 

se mohou děti vyfotit s Fifi nkou a od-

nést si zdarma fotografi i na památku. 

OC EUROPARK (Nákupní 389/2, 3, 

Praha 10), www.europark.cz

24. 2. 
• Bastafi dli – O námořníku Čepič-
kovi. Od 11.00, 14.00 a 16.00 hod. 

Zveme všechny děti na bezplatné 

představení. OC EUROPARK (Nákupní 

389/2, 3, Praha 10), www.europark.

cz, facebook.com/Europark.Praha 

2. 3. – 14:00
• Bruslíme s Čtyřlístkem: Karneval 
s Čtyřlístkem. Děti navštíví dabéři 

z fi lmu Čtyřlístek ve službách krále. 

Krasobruslařská exhibice, hry a sou-

těže o ceny. Losování výherců Velké 

soutěže s Čtyřlístkem a vyhlášení 

nejlepší karnevalové masky. Ve foto-

koutku se mohou děti vyfotit s Myš-

pulínem a odnést si zdarma fotografi i 

na památku. OC EUROPARK (Nákupní 

389/2, 3, Praha 10)

UHŘÍNĚVES
14. 2. – 19:30

• Soukromý skandál. Studio DVA, 

hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubová, 

Maroš Kramár / Jaromír Dulava, Kris-

týna Fuitová Nováková, Alexander He-

mala. Komedie o lásce v době fi nanční 

krize. Už jste někdy přemýšleli o tom, 

co byste na sebe prozradili v záchva-

tu poruchy sebeovládání? Kdybyste 

najednou byli k sobě i k ostatním na-

prosto upřímní? Jak by vypadala vaše 

chvilka pravdy? V Divadle U22. 

15. 2. – 19:30
• Support Lesbiens. Komorní tour 

k 20letému výročí. Support Lesbiens 

završí letošní 20. výročí existence na 

prknech českých divadel. Poprvé bu-

dou hrát před sedícím publikem a je-

jich známé skladby dostanou komor-

nější ráz. Exkluzivním hostem celého 

turné bude zpěvačka Tonya Graves. 

V Divadle Bolka Polívky U22 

24. 2. – 14:30
• POLÍVKA NA VÍNĚ / TALKSHOW 
BOLKA POLÍVKY. Ve spolupráci s te-

levizí Prima. Přijďte se podívat na 

natáčení nového zábavného pořadu 

Bolka Polívky. Čeká vás talkshow se 

zajímavými osobnostmi. Do každého 

dílu si Bolek Polívka zve hosty, které 

spojuje jedno téma, hosté: M. Etzler, 

V. Freimanová, M. Dlouhý, F. L. Ha-

gen, J. Paulová, V. Žilková, M. Dejdar, 

J. Mádl, P. Janda a další. Od 14:30 

a od 19:30. 

25. 2. – 19:30
• Columbo: Vražda na recept. Když 

dorazí v rozpadajícím se kabrioletu na 

místo činu, nikoho ani nenapadne, že 

by tenhle roztržitý chlapík v pomač-

kaném baloňáku a ošuntělých polo-

botkách mohl tu vraždu vyřešit. Je mu 

fuk, kdo proti němu stojí, zda senátor, 

nebo místní pobuda. Vždy, když od-

chází od hlavního podezřelého, podr-

be se za uchem, pak se otočí a řekne: 

„Jó, promiňte, ještě jedna maličkost 

…“ Divadlo U22

28. 2. – 19:30
• Karel Plíhal. VZDUCHOPRÁZDNINY, 

jemná a hravá poetika, komorní at-

mosféra. Inteligentně humorné, často 

vyzrále sebeironické texty nebo krát-

ké veršovánky uvozující či doplňující 

jednotlivé písničky. A především: fa-

mózní kytarové umění. Valčíky, blues, 

latinskoamerické rytmy, swing i typic-

ké náladovky hrané nezaměnitelnými 

zvětšenými a zmenšenými durovými 

akordy – to vše zvládá Karel Plíhal 

s lehkostí a bravurou. 

3. 3. – 14:30
• Polívka na víně / talkshow Bolka 
Polívky. Přijďte se podívat na natáčení 

nového zábavného pořadu Bolka Polív-

ky. Čeká vás talkshow se zajímavými 

osobnostmi české společnosti. Do kaž-

dého dílu si Bolek Polívka zve hosty, 

které spojuje jedno téma. Jméno mo-

derátora je zárukou osobitého humoru 

a také jedinečné show. V Divadle U22 

3. 3. – 19:30
• Polívka na víně / talkshow Bolka 
Polívky. Přijďte se podívat na natá-

čení nového zábavného pořadu Bolka 

Polívky. Čeká vás talkshow se zajíma-

vými osobnostmi české společnosti. 

Do každého dílu si Bolek Polívka zve 

hosty, které spojuje jedno téma. Jmé-

no moderátora je zárukou osobitého 

humoru a také jedinečné show. 

4. 3. – 19:30
• Otevřené manželství. Brilantní 
tragikomedie o jednom svérázném 
manželském páru. Komedie je věčným 
střetem mužského a ženského princi-
pu a groteskním bojištěm vztahu mezi 
dvěma lidmi, kteří se při komicky ne-
ohrabaném hledání lásky a souznění 
v partnerském životě ubíjí navzájem. 
Především však diváci mohou pro-
střednictvím smíchu, při úzkostlivém 
střetávání v konfl iktních situacích, 
proniknout do nitra těchto postav. U22

6. 3. – 19:30
• Radůza. Slavná zpěvačka, která 

se s bravurou doprovází na akorde-

on, kytaru, klavír a dudy, vystoupí 

tentokrát s celou kapelou ve složení: 

Josef Štěpánek (kytara, steel kytara), 

Jan Cidlinský (kontrabas, baskytara, 

housle), David Landštof (bicí). Pro-

gram je sestaven převážně z písní 

z posledního alba „Ocelový město“, 

ale zazní i zbrusu nové skladby, které 

ještě nejsou zaznamenány na žád-

ném nosiči. U22

7. 3. – 19:30
• Návštěvy u pana Greena. Legrační 

i dojímavý příběh lásky a odpouštění.

Náhodná automobilová nehoda přivá-

dí do styku dva muže, kteří by se jinak 

nikdy nesetkali a navždy změní jejich 

život. Rozdělují je dvě generace a co 

začíná jako komedie kontrastu kultur 

se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku 

osamělosti, předsudků a netolerance. 

Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, 

prověřují se lidské vztahy a odhalují 

se tajemství. U22

VŠECHROMY
9. 1. – 27. 2. – 9:30

• Pohybové hrátky a zpívání s Olin-
kou. Úterní pohybové hrátky od 9:30 

– 11:30 hod. v mateřském centru Lo-

dička. Společně si zazpíváme spoustu 

lidových písniček a známá rozpočíta-

dla. Po svačince si podle zájmu vy-

tvoříme něco pěkného z papíru nebo 

přírodních materiálů. Všechromy 

– MC Lodička – email: mc.lodicka@

seznam.cz http://www.mclodicka.cz/

9. 1. – 1. 3. – 9:30
• Keramika pro nejmenší (děti 

od cca 2 let). Středeční keramika 

pro nejmenší od 9:30 – 11:00 hod. 

v mateřském centru Lodička. Malí si 

vyzkouší práci s hlínou – tvarování, 

válení, razítkování, krájení, plácání, 

koulení. Procvičí si jemnou motoriku, 

trpělivost a pečlivost. Výrobky se po 

přežahu v peci obarví glazurou a ještě 

jednou vypálí. Všechromy – MC Lo-

dička na návsi u děts. hřiště – email: 

mc.lodicka@seznam.cz http://www.

mclodicka.cz/

9. 1. – 1. 3. – 9:30
• Batolata v rytmu s Andreou (děti 

od cca 18 měs. do 36 měs.) Čtvrteč-

ní batolátka v rytmu od 9:30 – 11:00 

hod. v mateřském centru Lodička. 

Hrátky jsou zaměřeny na psychomo-

torický vývoj dítěte, sociální vníma-

vost, prostorovou a časovou orientaci, 

rytmus a samostatnost. Procvičíme 

si jemnou motoriku, vizuální a slu-

chovou paměť. Všechromy – MC Lo-

dička na návsi u děts. hřiště – email: 

mc.lodicka@seznam.cz http://www.

mclodicka.cz/ 

9. 1. – 1. 3. – 9:30
• Volná herna (bez programu). Páteč-

ní herna od 9:30- 11:30 hod. v mateř-

ském centru Lodička. Program je ur-

čen pro všechny, kteří si chtějí volně 

pohrát s na klouzačce, s molitanovým 

hradem, na žíněnkách ve společnosti 

dalších dětiček. Všechromy – MC Lo-

dička na návsi u děts. hřiště – email: 

mc.lodicka@seznam.cz http://www.

mclodicka.cz/

ZVÁNOVICE
16. 2. – 11:00

• Masopust. Růžové náměstí. Ma-

sopustní průvod, promenáda maškar, 

soutěže o ceny. Harmonikář Pepíno. 

Přijďte se pobavit na tradiční staro-

českou veselici plnou maškar, dobré-

ho jídla a pití.
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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

Žalman, zdroj: NET

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ POZVÁNKY 
A PLAKÁTKY HLEDEJTE NA
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KRÁTCE KRÁTCE

Vysoká rychlost se mu 
vymstila

SVĚTICE – Dne 6. února 

krátce po 12. hodině byla 

na linku tísňového volání 

HZS Středočeského kraje 

oznámena dopravní nehoda 

osobního vozidla na silnici 

číslo 107 mezi obcí Říčany 

a Světice. 

Po příjezdu na místo bylo 

zjištěno, že osobní automobil 

narazil ve veliké rychlosti do 

stromu a ve vozidle je zaklíněn 

těžce zraněný řidič. Hasiči za 

pomoci hydraulických vypro-

šťovacích nástrojů provedli 

vyproštění osoby, která byla 

okamžitě předána do péče 

zdravotníků. Z důvodů velmi 

vážného zranění byl na místo 

vyslán také vrtulník LZS, který 

řidiče transportoval do Vino-

hradské nemocnice. (red net)

Snědli sněhuláky!

NUČICE –  MŠ Kuřátka po-

řádají během roku několik 

zajímavých akcí, kterých se 

v hojném počtu a s rados-

tí účastní i rodiče. V lednu 

jsme vyhlásili novou rodin-

nou soutěž „Ani v zimě není 

nuda, aneb sněhulák 38 x ji-

nak“. Děti nosily sněhuláky 

z různých materálů a všech 

velikostí. Vybrat nejhezčí 

sněhuláky byl nadlidský vý-

kon, a proto nakonec vyhráli 

všichni zůčastnění. Rozdali 

jsme diplomy a malé od-

měny. Na závěr jsme snědli 

sněhuláky z dortů, perní-

ků a slavnostně jsme celou 

soutěž zakončili přípitkem. 

Všem zúčastněným děku-

jeme a již se těšíme na další 

vydařené akce.

 Kolektiv MŠ Kuřátka Nučice

Dopřejte jim věrného 
kamaráda

ŘÍČANY – Vážení přátelé 

tanečního studia Dance EB 

a pěveckého sboru Elišky 

Erlichové, často si uvědomu-

jeme fakt, že všechny děti, 

které u nás tancují či zpívají, 

i když z nich třeba nebudou 

„superstar“ či „primabalerí-

ny“, mají už v životě jednu 

zásadní nedocenitelnou vý-

hru – zdravé tělo a duši. My 

bychom však chtěly ten krás-

ný pocit z kreativní činnosti 

dopřát i dětem, které takové 

štěstí v životě neměly. I v Ří-

čanech žije mnoho dětí, jimž 

handicap brání ve splnění 

jejich snů. Proto jsme se roz-

hodly začít s novou formou 

pomoci. Pro začátek bychom 

byly rády, kdyby se nám spo-

lečně podařilo přispívat na 

výcvik asistenčního pejska 

pro některé z potřebných ří-

čanských dětí, do budoucna 

bychom ale rády navázaly 

i dalšími aktivitami. Naším 

společným cílem je sehnat 

finanční podporu v řadách 

rodičů, vstřícných sponzorů 

a všech, které tento projekt 

osloví a budou mít chuť ale-

spoň symbolickou částkou 

přispět k dobré věci. O vývoji 

tohoto krásného projektu vás 

budeme informovat v dalším 

vydání NR. 

Edita Broukalová a Eliška Erlichová

www.danceeb.cz

Komu se ztratil?
ŘÍČANY – Dne 5. 2. v 16:00 

byl nalezen pes. Jedná se 

o psa rasy labrador, béžové 

barvy, střed-

ního vzrůs-

tu s hnědým 

k o ž e n ý m 

o b o j k e m 

s kovový-

mi cvočky, 

stáří zhru-

ba 6-7 let, v dobré kondici 

a bez viditelných zranění. 

Dále bez ID znaků. Kontakt-

ní osoba: Městská policie Ří-

čany. Adresa: Komenského 

nám. 1619, Říčany. Telefon: 

725 022 765, e-mail: mestska.

policie@ricany.cz (red net)

Narazil do benzínového 
stojanu!

ŘÍČANY – Dne 2. února přijala 

tísňová linka Středočeského 

kraje informaci o dopravní ne-

hodě osobního vozidla, které 

vylétlo z dálnice D1 na 6. ki-

lometru a skončilo na benzí-

nové pumpě. Na místo byla 

vyslána jednotka profesionál-

ních hasičů ze stanice Říčany. 

Po příjezdu na místo bylo zjiš-

těno, že řidič Škody Octavie 

zřejmě nezvládl sjet z dálnice 

a ve vysoké rychlosti narazil do 

benzínového stojanu. Vážně 

zraněná osoba zůstala ve vo-

zidle zaklíněna a bylo nutné ji 

vyprostit pomocí hydraulické-

ho vyprošťovacího nářadí. Vy-

proštěná osoba byla následně 

předána do péče záchranářů. 

Hasiči provedli zajištění místa 

nehody, protipožární opatření 

u vozidla a zajistili stojan na 

pohonné hmoty. (red net)

JARNÍ SOUTĚŽ 
o celkovou proměnu

Hledáme ženy a muže 
ve věku nad 18 let,

Více informací na 

www.europark.cz, 
nebo na Infostánku Europarku.

Každý z nich navíc 

obdrží outfi t ve stylu 

ležérní elegance 

a dárkový balíček.

Uzávěrka přihlášek je již 

9. března 2013

kteří v průběhu března 
podstoupí zásadní proměnu 

své vizáže a zevnějšku od 
renomovaného odborníka 

Iva Špese.

Před proměnou
Po proměně

INZERCEINZERCE

PRONÁJEM 
PROSTOR
Městská část Praha – Benice 

pronajme – 35 m²
v budově úřadu
Květnového povstání 21

Praha – Benice 

(čekárna, sociální zázemí)

Vhodné pro ordinaci lékaře, 
příp. kancelář

CENA DOHODOU

Tel: +420 731 462 147

INZERCEINZERCE

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň 

pro drůbež, 2 200 Kč, 

tel.: 733 483 672

� pokračování ze str.1

� Jakou rychlostí proti sobě vla-

ky jely?

Jakou rychlostí vlaky jely, pro-

zatím nevíme. V tomto úseku 

je traťová rychlost 100 km/h 

a víme, že žádný z vlaků tuto 

rychlost nepřekročil. 

� Vlaky zastavilo zabezpečovací 

zařízení. Můžete nám říci, jak 

toto zařízení funguje? 

Vlaky ve Strančicích byly zasta-

veny pomocí funkce generální 

stop, což je funkce traťového 

rádiového systému na železnici, 

která umožňuje výpravčím nebo 

dispečerům v případě hrozící ne-

hody zastavit na dálku všechny 

vlaky v určitém okruhu. Nejedná 

se tedy o automatické zastavení 

vlaku bez přičinění člověka. 

� Proč tento systém nefunguje všu-

de a není plně automatizován?

Drážní inspekce již před třemi 

lety v bezpečnostním doporuče-

ní požadovala instalaci takové-

ho zabezpečovací zařízení, které 

v případě nebezpečí samo, bez 

nutnosti zásahu člověka, zastaví 

provoz a nemusí se nutně jednat 

pouze o ETCS. Zabezpečovacích 

systémů, respektive jejich doplň-

ků, je několik. Současná praxe, 

kdy je bezpečnost založena pouze 

na jednom člověku – strojvedou-

cím, se Drážní inspekci vůbec ne-

líbí. Dříve totiž museli udělat chy-

bu dva – strojvedoucí a výpravčí, 

aby dva vlaky jely proti sobě. Nyní 

je vše na jednom strojvedoucím. 

V podstatě tak byla zrušena bez-

pečnostní pojistka člověkem a nic 

ji nenahradilo. Proč dosud nedo-

šlo k zavedení doporučovaného 

systému zabezpečení, případně 

jiného zabezpečovacího zařízení, 

které by zvládalo požadovanou 

funkci, se musíte obrátit na pro-

vozovatele dráhy. 

Lenka Bartáková

„Tady selhal 
strojvedoucí“

Usměvavý úřad

Velké obrazy 
noci a dne

Náš podíl má význam

Tato společnost zásobuje vodou 

velkou část Středočeského kra-

je, část kraje Vysočina a hlavní 

město. Skupina minoritních ak-

cionářů této společnosti má cel-

kový podíl akcií ve výši 7,0871 %. 

Hlavním akcionářem je město 

Praha s podílem 90,04 %.

„Třebaže je náš podíl ve srov-

nání s Prahou malý, má velký 

význam. V rámci akciové spo-

lečnosti se rozhoduje většinou 

95 procent,“ říká starosta Říčan 

Vladimír Kořen a dodává: „Končí 

smlouva dosavadnímu zahra-

ničnímu provozovateli. Myslíme 

si, že rozhodování o ceně vody 

a o případném zisku z provozu 

klíčové vodohospodářské infra-

struktury by mělo zůstat v rukou 

českých obcí. To rozhodnutí má 

zásadní strategický význam.“

Smlouvu, kterou starostové pro-

jednali v září loňského roku v Ří-

čanech, postupně schválila za-

stupitelstva jednotlivých měst. 

Součástí dohody je také podpora 

vlastnického provozování ÚV 

Želivka. Privátní společnosti by 

tak neměly mít od příštího roku 

vliv na provoz republikově nej-

významnějšího zdroje a přivadě-

če pitné vody pro více než jeden 

a půl milionu obyvatel.

Adéla Michalová, MěÚ Říčany

ŘÍČANY – Zástupci devíti 
měst (Benešova, Vlašimi, 

Humpolce, Pelhřimova, 
Berouna, Kladna, Jílového, 
Říčan a Havlíčkova Brodu) 

podepsali v Říčanech 
dohodu o společném 

postupu při výkonu 
akcionářských práv 

ve společnosti 
Úpravna vody Želivka.

Miclovy obrazy se neodehrá-

vají v reálném čase, ale jakoby 

v mnoha časech najednou. Vstup 

do jejich světa je jako rozpome-

nout se na práh snu. Kocouři na 

útěku popíjejí martini, přímoř-

ská města spokojeně září, nadý-

chané bílé krávy se snesly z ob-

laků, aby se napásly ve šťavnaté 

zeleni. Za zlatý mech se vydávají 

mladé masožravky a v moři si 

o pošetilých humanoidech vy-

právějí vtipy hraví delfíni. 

Rozměrné i drobné obrazy mají 

dvě strany jako mince. Temnou 

černozlatou vizi podvědomí 

a modrobarevnou krajinu. Patrná 

je tendence či chuť přestavět svět 

nebo si na něm aspoň vybudovat 

smysluplný prostor pro život. Ma-

líř se stejně jako většina z nás neu-

stále pokouší odhalit zasuté děje, 

věci a myšlenky, pochopit zdroje 

kultury a chování. Vyjadřuje je 

metaforicky: padlým andělem, 

letcem na bájném ptáku Ohnivá-

ku, přízračně zvlněnými obilnými 

lány a fantastickými architektu-

rami. Fragmenty rozbitých soch 

odkazují k trhlinám času.

Martina Vítková, Říčany

ŘÍČANY – Malíř MICL 

se narodil jako Michal 

Novotný v Brně roku 1969. 

Na pražské akademii 

prošel třemi různorodými 

ateliéry, malířským u Jiřího 

Načeradského, sochařským 

Karla Nepraše a intermediální 

školou Jiřího Davida.

V Galerii Kotelna vystavuje Micl obrazy z posledních tří let. Přijměte pozvání do jeho 

barevného světa od 25. 1. do 6. 3.

Podle starosty Říčan prošel úřad 

velmi ostrým testováním, desít-

kami fiktivních návštěv, sérií ško-

lení nebo standardy vystupování. 

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří 

se v přístupu ke klientům dokázali 

zdokonalit. Nikdy není nic ideální 

a za některé nedostatky fungová-

ní státní správy nemohou lidé za 

přepážkou. Jednají s desítkami lidí 

denně a musí zachovat korektní 

nejlépe usměvavý přístup, jenže 

státem garantovaný systém selže,“ 

říká Vladimír Kořen. „Ocenění pat-

ří především všem zaměstnancům 

úřadu, kteří navzdory nedokona-

losti předpisů a pokynů z minis-

terstev dokážou občanům, tedy 

našim klientům, vyjít vstříc a po-

moci. A protože těch pochybení ze 

strany ústředních správních úřadů 

je v poslední době celkem dost, je 

individuální přístup a příjemné 

jednání jedinou možností, jak tyto 

nedostatky překonat. A věřte, že to 

někdy není vůbec snadné,“ dodává 

tajemník úřadu Tomáš Mařík.

Jaké máte zkušenosti s úřady 

jak v Říčanech, tak i jinde vy? 

Vycházejí vám vstříc, nebo si 

připadáte, že úředníky obtě-

žujete? Napište nám, váš ná-

zor nás zajímá. 

bartakova@nasregion.cz

Adéla Michalová, MěÚ

ŘÍČANY – Starosta Říčan 

Vladimír Kořen a tajemník 

městského úřadu Tomáš 

Mařík převzali za účasti 

vedoucích zaměstnanců 

úřadu a členů zastupitelstva 

z rukou zástupců společnosti 

MVS projekt ocenění Úřad 

s úsměvem ve třetím stupni. 

Úřad zlepšil kvalitu služeb 

a komunikuje lépe s veřejností.

Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal 

by rád, aby zařízení generální stop bylo 

plně automatizované 

Foto archiv Drážní inspekce

Smyslem iniciativy Úřad s úsměvem 

je zlepšovat přístup organizací veřejné 

správy ke klientům a veřejnosti. Pro 

získání třetího stupně Úřadu s úsmě-

vem je potřeba absolvovat audit zá-

kaznické orientace formou Mystery 

Client šetření a zajistit výběr dotazníků 

spokojenosti „reálných“ klientů
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JAK NA  
PŘEBYTEČNÁ KILA

CHCETE ZHUBNOUT
BEZ DRASTICKÉ DIETY?

tel: 603 710 211

www.hubnivpraze.cz 

� 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 

INZERCEINZERCE

Každý jsme jiný, každý 

potřebujeme jiný, individuální 

přístup, vysvětluje Petra 

Sojková, výživový poradce. 

Programy redukce hmot-

nosti, ať už směrem 

dolů či nahoru, 

probíhají formou 

individuálních 

odborných konzultací, které jsou 

založeny na principu zlepšení 

stravovacích návyků a aktivního 

životního stylu. Naším cílem není 

jen dovést vás k danému výsled-

ku, ale především si váhu z dlou-

hodobého hlediska udržet.

Objednejte se na konzultaci, která 

obsahuje: kompletní analýzu stav-

by těla a fyzické kondice (změře-

ní % tuků, poměru svalové hmoty, 

hmotnosti kostí v těle, viscerál-

ních tuků, hydratace organismu, 

určení metabolického věku 

a bazálního metabolis-

mu, BMI, protein fak-

toru apod.), analýzu 

stravovacích návyků 

a pitného režimu a ná-

vrh optimálního řešení

Náš příběh: Denisa Kořínková
Jmenuji se Denisa Kořínková 

a je mi 21 let. Po pubertě jsem 

hodně přibrala na váze, i díky 

hormonálním práškům. Při-

brala jsem 20 kg a to ještě šla 

kila trošku nahoru díky stravo-

vání. Když už jsem vážila 80 kg, 

tak jsem s hrůzou řekla, že s tím 

musím něco dělat. Nejen, že 

příteli se to nelíbilo, ale i lidem 

okolo mě. Tak jsem zkouše-

la všechny možné diety, ale ty 

nepomáhaly. Na radu jsem vy-

hledala na internetu Centrum 

redukce váhy a začala jsem 

díky buněčné výživě hubnout. 

Zhubla jsem zatím 15 kg, je mi 

úžasně a zase se začínám líbit.

 (PR)

U nás v republice jsou k dispo-

zici dva přístroje, které s vyu-

žitím poznatků světových spe-

cialistů přiblížily tuto metodu 

široké veřejnosti.

1) Super Ravo Zapper

2) Plazmový frekvenční 

      generátor  RPZ 14

A přitom metoda jak spolehlivě 

zničit nepřátelské parazity v lid-

ském těle, je známá již více než 

sto let. Jde o čistě fyzikální me-

todu jak s použitím vysokofrek-

venčních elektromagnetických 

impulsů a rezonance spolehlivě 

parazity likvidovat a tím odstra-

nit příčiny nemocí. 

Principem frekvenční terapie 

je bezpečné zničení patogen-

ních mikroorganizmů pomocí 

známého fyzikálního principu 

rezonance bez jakýchkoliv ne-

gativních vedlejších účinků. 

Často je také tento princip na-

zýván biorezonance.

Vše se zdá neskutečně 
jednoduché 
Veškeré živé organizmy počínajíc 

molekulami mají svá elektrická 

a magnetická pole, která jsou pro 

každý organizmus nezaměnitelná 

a jedinečná jako otisk prstu. Pokud 

se pomocí frekvenčního generáto-

ru vytvoří přesně naladěná frek-

vence elektromagnetických vln, 

která je stejná jako frekvence likvi-

dovaného  parazita, musí podle fy-

zikálního zákona vzniknout rezo-

nance. A tu parazit nepřežije. Tím 

je odstraněna příčina onemocnění 

a imunitní systém se již posta-

rá o vyčištění celého organizmu. 

„Nejlepší způsob jak proniknout 

do tajů frekvenční terapie je ale 

jednoznačně návštěva některého 

z mnoha pracovišť v naší republi-

ce. A nejblíže je to do Hostivice,“ 

dodává pan Novák.  (PR)

Stane se z frekvenční terapie

Revoluce v medicíně?
„Patogenní mikroorganizmy 

představují velké riziko 

pro naše zdraví, ale 

všeobecná informovanost 

je až trestuhodně malá,“ 

říká Ing. Jiří Novák, jehož 

firma poskytuje přístroje, 

které představují nejnovější 

trendy v přístupu k ničení 

škodlivých organismů 

v našem těle. Paraziti totiž 

mají svá elektromagnetická 

pole a frekvence kmitání, což 

je ale základní předpoklad 

pro jejich likvidaci. A právě 

na tomto principu funguje 

frekvenční terapie.

Princip působení frekvenčních generátorů na živé organismy popsal a praktikoval 

jako první srbský génius Nikola Tesla. Sám věřil, že elektřina je nejlepším lékem. „Mé 

vysoké frekvence,“ říkával Tesla „mají antibakteriální a silně ozdravné účinky“. Každý 

den se ve své laboratoři vysvlékl, stoupl si na své přístroje a zapnul přívod el. proudu

 Zdroj: zapper.cz

Ing. Jiří Novák

Čsl. armády 1, Hostivice

Tel: 725 728 112, 606 615 698

info@zdravefrekvence.cz

www.zdravefrekvence.cz

Navzdory relativně malé délce 

4,28 metru poskytuje Opel Mok-

ka slušný prostor pěti osobám, 

sedícím v pohodlně zvýšené 

poloze. A Opel s Mokkou opět 

ukázal i své umění kombinovat 

atraktivní design s inovativními 

technologiemi a funkčností pře-

sahující rámec třídy – příkladem 

mohou být adaptivní světlomety 

(AFL+) nebo integrovaný nosič 

jízdních kol FlexFix. Opel Mokka 

může být také jako první vůz své 

třídy vybaven ergonomickými 

sedadly certifikovanými nezá-

vislou německou asociací zdra-

votnických expertů AGR („Akti-

onGesunderRücken eV“). 

Atraktivní Opel Mokka si rychle 

získává srdce potencionálních 

zákazníků – jen pár měsíců po 

uvedení na evropský trh Opel už 

eviduje přes 80 000 objednávek! 

Modelem Mokka Opel jako první 

německý automobilový výrobce 

vstupuje do rychle rostoucího 

segmentu sub – kompaktních 

vozů kategorie Sports Utility 

Vehicles (segment SUV-B). Opel 

Mokka se základním zážehovým 

motorem 1,6 l ecoFLEXo  výkonu 

85 kW (115 k) se prodává už od 

379 900 Kč. Nabídku pohonných 

jednotek modelu Mokka kromě 

toho tvoří zážehový motor 1.4 

Turbo o výkonu 103 kW (140 k) 

a vznětový motor 1.7 CDTI o vý-

konu 96 kW (130 k).

Kromě pohonu předních kol 

může být Opel Mokka vybaven 

i pohonem všech kol, který auto-

maticky rozezná nutnost připo-

jení pohonu všech čtyř kol a roz-

děluje točivý moment motoru 

na jednotlivé nápravy podle mo-

mentální potřeby. Rozdělení to-

čivého momentu na nápravy se 

variabilně mění od poměru 100:0 

až k 50:50 procent (například je-li 

cesta pokryta vrstvou vody nebo 

sněhu). Systém pohonu všech 

kol AWD dále zlepšuje agilní 

jízdní vlastnosti modelu Mokka. 

Je to zvlášť citelné například při 

intenzivní akceleraci nebo rych-

lé jízdě v zatáčkách. Tehdy se ve 

zlomku sekundy automaticky 

aktivuje pohon všech kol, stejně 

jako při ztrátě trakce některého 

poháněného kola. Tím se zlepšu-

je trakce a jízdní vlastnosti.

Interiér nového modelu Mokka 

se nese v typickém designu au-

tomobilů Opel. Přístrojový panel 

má charakteristický profil „kříd-

la” jako v jiných modelech Opel, 

výrazně modelovaný tvar plynu-

le přechází do čalounění dveří. 

Typické hodnoty vozů Opel jako 

variabilita a vysoká funkčnost 

jsou v interiéru dobře viditelné: 

od dvojité odkládací schránky 

před spolujezdcem přes schrán-

ku s víkem ve středové konzoli až 

po odkládací přihrádky ve všech 

dveřích. S celkem 19 odkládací-

mi prostory v kabině a zavaza-

dlovým prostorem s maximál-

ním objemem 1372 litrů vychází 

výrobce vstříc potřebám rodin. 

Přepravní možnosti modelu 

Mokka se dají rozšířit novou ge-

nerací integrovaného nosiče na 

jízdní kola Opel FlexFix. Nosič je 

plně integrovaný v zadním ná-

razníku a lze jej z něj vytáhnout 

jako zásuvku, čímž je připra-

ven k použití. Standardní nosič 

umožňuje přepravu jednoho 

jízdního kola do hmotnosti 30 

kilogramů. Pomocí přídavného 

adaptéru lze na nosič připev-

nit další dvě kola až do celkové 

hmotnosti 60 kilogramů. Inte-

grovaný systém FlexFix se dá 

sklopit, čímž umožní přístup do 

zavazadlového prostoru i s nasa-

zenými koly. Opěradlo zadního 

sedadla modelu Mokka je dělené 

v poměru 60/40, jeho sklopením 

se vytvoří rovná plocha. Se všemi 

těmito prvky je Mokka ideálním 

vozem pro lidi s aktivním život-

ním stylem. (red)

Jedním z mála (když 

ne jediným) segmentů 

automobilového trhu, který 

posiluje, je třída kompaktních 

SUV vozů – a přesně 

do této třídy zamířil Opel 

se svým modelem Mokka. 

Jak ukazují první čísla, 

byla to šťastná volba!

� AUTO, MOTO

Opel Mokka: Opravdu dobrá kávička…

Kromě pohonu předních kol může být Opel Mokka vybaven i pohonem všech kol, který automaticky rozezná nutnost připojení 

pohonu všech čtyř kol a rozděluje točivý moment motoru na jednotlivé nápravy podle momentální potřeby 

Interiér nového modelu Mokka se nese 

v typickém designu automobilů Opel. 

Přístrojový panel má charakteristický 

profil „křídla” jako v jiných mode-

lech automobilky

Snažíte se zhubnout 
a stále bez výsledku?
KOLOVRATY – Patříte 

mezi ty, kteří již vyzkoušeli 

všemožné diety bez trvalého 

efektu? Pokoušeli jste se 

hubnout sami, ale neměli 

jste pevnou vůli? Chcete si 

především udržet vaši cílovou 

hmotnost? Je vaše priorita 

ZDRAVĚ zhubnout či nabrat 

svalovou hmotu, ale nedaří 

se vám to? Pak naše další 

řádky patří právě vám.

INZERCEINZERCE

JNT MEDIA – stabilní moderní společnost 

hledá pro rozšíření týmu

SCHOPNÉHO OBCHODNÍKA
Schopnosti a dovednosti:

 Kreativita
 Vyspělá osobnost
 Týmový hráč
 Schopnost pracovat v týmu
 Pracovitost

Kontaktujte: Jan Šercl, 777 773 335, sercl@nasregion.cz, www.nasregion.cz

Nabízíme:
 Firemní podporu prodeje
 Stabilitu
 Odměnu dle výkonu
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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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Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50,  251 62 Tehovec

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

 výcvik na všechny 
skupiny (A, B, BE, C, CE, D, T)

 profesní průkazy
 a školení řidičů 

referentů

 psychologická 
vyšetření pro řidiče a 
pro „vybodované“

 příprava na přezkoušení 
 při vrácení ŘP

AUTOŠKOLA

www.vtcentrum.cz

+420 734 822 384

+420 606 567 789

Platí si tělocvičnu 
Tak málo tréninku a takové úspě-

chy? Mají buď zázračné taneční-

ky, nebo trenéry. Vedoucí Zuzana 

Boháčková říká: „Máme dobrý 

trenérský tým, ale místo chybí. 

Soupeři mají dotované prostory 

městem, domem dětí či sokolem. 

V německém Eggenfeldenu mají 

prostory zdarma, trenéra hradí 

město. Moskevský klub dostal 

vlastní tělocvičnu se zázemím, 

kancelářemi. Náklady platí měs-

to. Vždyť i v Praze trénují dvakrát 

tolik hodin týdně, ale tituly máme 

v Říčanech.“ Twist trénuje v nové 

škole a v sokolovně. Náklady 

hradí tanečníci. Členové Twistu 

a Sokola zároveň vystupují na so-

kolských akcích, nejvíce z celého 

říčanského Sokola. Znají je i za-

hraniční sokolové. Trenérka Mi-

chaela Knorrová dodává: „Nicmé-

ně podmínky pro kvalitní trénink 

nejsou dobré. Letos v zimě trénu-

jeme v 15 stupních Celsia, a to i do 

22 hodin! Čekalo se na novou so-

kolovnu, která není, a stará oprav-

du dosluhuje. Navíc ani volné ho-

diny nejsou natahovací.“  

Ani tři tituly nestačí 
Tak úspěšný a fungující oddíl by 

asi stálo za to podporovat. Více 

dokázat nemohou, mají tři tituly 

mistrů světa, šíří jméno města ve 

světě, svým svěřencům se věnují 

pravidelně, včetně letních sou-

středění. Jiří Boháček upřesňuje. 

„Víme, jaká je finanční situace 

ve městě, kam se v předchozím 

volebním období dostalo. I tak 

děkujeme městu za grantovou 

podporu. Nicméně je nemilé, že 

budeme nuceni odmítat nové 

zájemce o rokenrol z řad malých 

dětí.  Nemáme je zkrátka kam 

umístit. Nemohou trénovat ve 

večerních hodinách a sehnat 

kvalitní prostor pro trénink v od-

poledním čase je v Říčanech tak-

řka nemožné! Samozřejmě nás 

to mrzí, zvláště když některá jiná 

sportovní odvětví, oddíly, ne-

mají členy. Snad nám pomohou 

nové sokolské prostory v centru 

města, ale už jsou slyšet i hlasy 

proti. Úspěch se v naší zemi ne-

odpouští.“

Jan Kotrba s přispěním Jiřího Boháčka

Krajně nevyhovující podmínky pro mistry světa z TŠ Twist

Úspěch se neodpouští
ŘÍČANY – TŠ Twist Říčany 

už má více jak 150 členů. 

Od přípravky pro děti 

od 5 let, přes tři dětské 

formace, dvě reprezentační 

juniorské formace do 15 let, 

seniorskou dívčí formaci. 

Dále asi 20 soutěžních 

tanečních párů a také 

reprezentační juniorskou 

párovou formaci. Každá 

skupina trénuje jen dvakrát 

týdně, přičemž ostatní 

konkurenti minimálně 

dvakrát tolik! Důvodem jsou 

chybějící vhodné prostory. 

Úspěšná říčanská taneční formace Fascination na mistrovství světa v Karlsruhe

 Foto: Twist

Na začátku celé kauzy stál Dani-

el Křetínský, který nejprve pře-

dal důkazní materiál o nekalos-

tech v českém fotbale Miroslavu 

Peltovi. Veřejnost čekala, co se 

z celé kauzy vyklube. Ovšem 

nevyklubalo se nic. Pelta měl 

veškerý materiál předat policii 

k vyšetřování. 

Ve středu 23. ledna pak nastal 

další obrat ve vyšetřování. Vede-

ní českého fotbalu se rozhodlo, 

že vyšetřování kauzy už nebude 

provádět disciplinární komise, 

ale pouze policie. Proti tomuto 

rozhodnutí důrazně vystoupil Jiří 

Golda, šéf disciplinárky. Bohužel 

se mu nepodařilo prosadit vy-

šetření celé kauzy a rozhodnutí 

šéfů českého fotbalu vnímá jako 

zametání kauzy pod koberec. 

Proto také z funkce odstoupil.

� Pane Goldo, jak vnímáte celou 

situaci teď s odstupem několika 

dnů? Došlo k nějakému další-

mu vývoji?

Já jsem do fotbalu přišel s Iva-

nem Haškem. Idea byla taková, 

že se fotbal začne čistit. Bylo to 

po éře pana Mokrého a pana 

Košťála, kdy všichni na fotbal 

nadávali. Ivan Hašek odešel, já 

jsem se snažil to vydržet a po-

kračovat dál, ale mám pocit, že 

se fotbal začíná vracet do starých 

kolejí. Mě to mrzí. Snažil jsem se 

fungovat, protože kdyby každý 

odešel při prvním problému, 

tak se věci nikdy neposunou do-

předu, ale v určitém okamžiku 

nastal takový moment, kdy už 

jsem si řekl, že to dál nejde.

� Buďme realisté. Korupce ve 

fotbale určitě je a to od těch nej-

nižších soutěží. Jaký máte ale 

názor na pana Křetínského a na 

tuhle konkrétní kauzu? 

Já s vámi v tomhle trochu souhla-

sím, protože korupce ve fotbale 

určitě je. Stejně jako v celé společ-

nosti. Ale je to o tom, si ten pro-

blém otevřeně přiznat, čelem se 

k němu postavit a nějakým způ-

sobem ho řešit. Tohle zametání 

věcí pod koberec nikomu nepro-

spěje. Ale budiž. Vedení 

fotbalu zvolilo to ře-

šení, které zvoli-

lo. Postoj pana 

Křetínského 

mě trošku 

mrzí, pro-

tože si mys-

lím, že on je 

člověk, který 

má kontakty, 

a kdyby se do 

toho opřel plnou 

silou, tak dokáže 

hodně pomoci tomu, 

aby se fotbal pročistil. 

� Myslíte si, že se z celé kauzy 

něco vyšetří?

Moje obava je ta, že to, co vý-

konný výbor řekl, že potřebuje 

klid na práci, klid na to praco-

vat se sponzory atd., je špatně. 

Já tvrdím opačné. Postavme se 

k tomu čelem. Řekněme: máme 

problém, máme velký problém. 

Pojďme najít řešení.

� A co fotbal jako takový? Neo-

vlivní tyto kauzy fotbal od jeho 

základů?

V té pozici, kde jsem byl, jsem se 

dostal ke spoustě informací a co 

mě nejvíc štve je, že tyhle neka-

losti se dějí i v mládeži. Jak pak 

chcete vychovávat mládež, když 

v tom vyrůstají? 

� Myslíte si, že byste dnes své roz-

hodnutí přehodnotil? Měl byste 

chuť se do toho kolotoče vrátit 

a pokračovat v té práci?

Já nejsem určitě člověk, který při 

prvním problému balí kufry, to 

by bylo špatně. Tohle rozhodnu-

tí ve mně zrálo už delší dobu. 

Čekal jsem, co se bude 

dít s nástupem pana 

Pelty, jak svaz bude 

fungovat a určitě 

jsem se opako-

vaně své názory 

snažil prosazo-

vat. Ovšem v ur-

čitém momentu 

uzrál okamžik, 

kdy už to jinak 

nešlo. Mě tlačili do 

řešení, se kterým jsem 

nesouhlasil, výkonný vý-

bor mi kauzu fakticky odebral, 

a pro mě už opravdu nemělo 

cenu dál pokračovat. 

� Máte vy teď nějaké plány do 

budoucna? Vrátit se k fotbalu…

K vrcholovému fotbalu se vracet 

zatím nechci. To složení jeho ve-

dení se mi nelíbí, neshodl jsem 

se na vedení a teď návrat oprav-

du neplánuju. Můj syn hraje fot-

bal, baví mě to s ním chodit dívat 

se na hřiště tady do Dubče a dát 

si pivo. Máme tu opravdu dobré 

pivo (smích). Jaroslav Svoboda

„Máme velký problém, 
pojďme najít řešení,“

říká dnes již bývalý šéf disciplinárky Jiří Golda

Jiří Golda

Šéf českého fotbalu Miroslav Pelta Zdroj: archivDaniel Křetínský (vzadu) rozpoutal další korupční kauzu českého fotbalu

DUBEČ – Český fotbal se 

zmítá v další krizi. V důsledku 

kauzy Křetínského tašky 

odstoupil i šéf disciplinární 

komise Jiří Golda, za kterým 

jsme přijeli do Dubče, aby 

nám odpověděl na několik 

zásadních otázek.
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Podrobnosti najdete 
na www.svetdetinadlani.cz

11. 3. – 15. 3.  jarní dovolená 

s želvičkou v hotelu Monínec

31. 5. – 2. 6.  sluníčkový víkend v hotelu Monínec

4. 8. – 9. 8.  letní dovolená s chobotničkou 

v hotelu Bouda Máma

18. 8. – 23. 8.  letní dovolená s lachtánkem 

v hotelu Monínec

24. 8. – 31. 8.  letní pobyt na konci prázdnin v penzionu 

Trautenberk

26. 10. – 2. 11.  podzimní dovolená s tučňáčkem 

v hotelu Bouda Máma

Rodinná dovolená 
plná her, 

soutěží, tvoření 

a sportování 
nejen pro děti se 

Světem dětí na dlani

PRODÁM
stavební jeřáb

samostavitelný. 
Cena dohodou. Tel: 773 558 986 

STŘECHY – STAVBY
Český Brod

Rekonstrukce a nové střechy na klíč
Tesařské konstrukce
Rekonstrukce domů a bytů
Zateplování fasád i střech – ZELENÁ ÚSPORÁM
Půdní vestavby, sádrokartonářské konstrukce
Kalkulace projektu zdarma
Dodávka materiálů za solidní ceny

Mobil: 602 255 155, e-mail: v.jirsik@iol.cz
www.jirsik-varta.cz

Pozemky pro 
výstavbu RD

Nádherné pozemky na okraji obce Stránčice 

ve vzdálenosti 6 min. chůze od nádraží, výborné 

spojení do hlavního města, cena od 2.160,-Kč/m².

tel: 326 913 251, 776 288 502

www.pozemky-vsestary.cz


