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Letos snad bez front
MNICHOVICE – Využijte mož-

nosti podat daňové přiznání za 

rok 2012 na městském úřadě 

v Mnichovicích. Město ozna-

muje, že ve spolupráci s Fi-

nančním úřadem v Říčanech 

bude umožněno občanům 

města Mnichovice a přileh-

lých obcí vyřídit své zákonné 

povinnosti vůči svému správci 

daně tj. podat daňové přiznání 

za rok 2012 a bezplatně získat 

pomoc při vyplnění daňového 

přiznání v místě svého bydliště 

či v jeho dosahu a to bez front 

a v domácím prostředí. Pracov-

níci Finančního úřadu v Říča-

nech budou přítomni na měst-

ském úřadu v Mnichovicích 

– v sále Informačního centra 

v Mnichovicích, Masarykovo 

nám. 83 a to dne 19. 3. od 16:00 

do 19:00. Zároveň v průběhu 

měsíce února – března budou 

v Informačním centru v Mni-

chovicích k dispozici formulá-

ře na podání daňového přizná-

ní fyzických osob, právnických 

osob a k dani z nemovitostí 

včetně pokynů k vyplnění.

Bc. Miroslava Vojtíšková

(redakčně zkráceno)

KRÁTCE

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Adam v zimě
neodpočívá
Jak tuží kondici nadějný 

mladý závodník?
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UHŘÍNĚVES – V minulém vydání 

jsme zahájili soutěžní blok s diva-

dlem U22 v Uhříněvsi. Velmi nás 

potěšil obrovský zájem o vstupen-

ky na představení Polívka na víně, 

avšak pravidla byla neúprosná a vy-

hrát mohli jen čtyři, a tak tedy ještě 

jednou gratulujeme Blance Kotrbo-
vé, Eleonoře Tunzerové, Romanu 
Kalnýmu a Alici Mučkové. Avšak 

máme pro vás rovnou připravenou 

další soutěž, tentokrát o čtyři lístky 

na představení (konané v pondě-

lí 4. 3.) Otevřené manželství, kde 

v hlavní roli září Karel Roden, Jana 

Krausová a Marian Roden.  

Komedie je věčným střetem muž-

ského a ženského principu a gro-

teskním bojištěm vztahu mezi 

dvěma lidmi, kteří se při komic-

Kamil Střihavka:
� Letos je tomu 19 let, co měl 

premiéru Jesus Christ v divadle 

Spirála, kde jste oba dva exce-

lovali. Jak se cítíte na muziká-

lových prknech po 19 letech, 

resp. můžete říct, jak se změnilo 

zázemí, přípravy, produkce mu-

zikálů od té doby z pohledu vás, 

profesionálů?

V letošním roce slavím 20 let 

na muzikálové scéně, potaž-

mo v hudebním divadle a při 

této příležitosti mi firma EMI 

vydala hudební kompilaci, a to 

CD Muzikál a film, na kterém 

jsou zaznamenány písně a árie 

z převážné většiny muzikálo-

vých představení, které jsem za 

těch uplynulých dvacet let ab-

solvoval. Je to příjemné a určitě 

i reprezentativní ohlédnutí za 

dobou, která se vyznačovala mu-

zikálovým boomem...

Přípravy a zázemí současných 

muzikálových produkcí se para-

doxně za tu dobu příliš nezměni-

ly. Snad jen generace dnešních 

muzikálových adeptů, kteří při-

cházejí z konzervatoří připrave-

ni pro tento žánr, a to po všech 

stránkách. Obor muzikálového 

herectví je připravuje jak v po-

hybové, tak i v herecké a pěvec-

ké složce, což jim dává mnohem 

větší prostor a možnosti při 

Dali se na pohádky 
Nový původní český muzikál pro všechny generace v divadle Hybernia

SENOHRABY – Dvě 

hvězdy muzikálového nebe 

vzpomínají na Ježíše a zvou 

na současné provedení 

muzikálu, který pobaví nejen 

děti, ale i rodiče. A protože 

produkční původního 

českého muzikálu Kapka 

medu pro Verunku, Lenka 

Průšová, je ze Senohrab, 

nemohli jsme ji nevyužít, 

aby nám zprostředkovala 

rozhovor se dvěma 

největšími hvězdami, Bárou 

Basikovou a Kamilem 

Střihavkou.

Soutěž o manželství s Rodenem

uplatnění v tomto oboru. Jsou 

tedy mnohem lépe vybaveni než 

my, povoláním zpěváci, před 

těmi dvaceti lety.

� Jak vás baví vystupovat pro 

děti? Říká se, že dětské publi-

kum je náročné, cítíte to tak 

taky?

Náročné publikum je vždy, a to 

bez rozdílu věku, nicméně to 

dětské je podle mého názoru 

specifické v tom, že je spon-

tánnější a v jistém slova smyslu 

i bezelstnější. Dětské publikum 

buďto zaujmete, nebo ne a ta 

děcka to dají okamžitě najevo. 

� Jak dlouho jste se rozmýšleli, 

než jste kývli na nabídku účin-

kovat v dětském představení? 

Po přečtení scénáře, a tedy po-

hádkového příběhu, jsem nevá-

hal a nabídku mého účinkování 

v tomto rodinném muzikálu 

jsem bez váhání přijal. Pro mě 

osobně jde po dvacetiletém 

působení na muzikálové scéně 

o zajímavou a především novou! 

zkušenost, která je i vzhledem 

k nevyzpytatelnosti dětského 

publika výzvou, jak se s touto 

pro mě novou zkušeností popa-

sovat. Každopádně jsem rád, že 

jsem u toho a je to pro mě velice 

příjemná zkušenost.

� Co vás osobně na příběhu Ve-

runky zaujalo? Na co nalákat 

malé diváky, resp. rodiče?

Rodinný muzikál Kapka medu 

pro Verunku je profesionálně 

vyprodukovaný muzikál, který 

dětem nabízí zajímavou alter-

nativu k dětským televizním 

pořadům, a vidět ,,opravdové´´ 

hudební divadlo na vlastní oči 

je jistě zážitkem nejen pro děti, 

kterým je toto představení urče-

no především. 

� pokračování na str. 4

MUKAŘOV – Přední český pro-

dejce stavebních materiálů, ná-

řadí a příslušenství pro stavba-

ře, společnost Pro-Doma, jejíž 

pobočku najdete nově také v 

Mukařově, odměnila své zákaz-

níky čtyřmi automobily značky 

Hyundai v rámci programu PRO 

- BONUS Speciál.

Předáním vozů bylo uzavřeno 

první kolo programu, na jehož 

velký úspěch brzy naváže další 

pokračování programu, které 

se  navíc bude opírat o podporu 

více prestižních značek. „Chce-

me tímto programem především 

budovat dlouhodobé vazby mezi 

námi a zákazníky a dopřát jim je-

dinečnost individuálního přístu-

pu,“ vysvětluje vedoucí oddělení 

marketingu Ing. Jan Minář.

„V roce 2013 plánujeme novou 

generaci bonus programů, kte-

ré jsou neustále zdokonalovány 

tak, aby poskytovaly zákazníkům 

co největší přidanou hodnotu. 

Bude to bomba,“ prozradil nám 

obchodní ředitel Daniel Křížek.

Kam pro stavební materiály? Zkus-

te nově otevřenou mukařovskou 

prodejnu PRO - DOMA. Dalších, 

bezmála 50 firemních poboček 

najdete po celé republice.

Zbyněk Pokorný

ky neohrabaném hledání lásky 

a souznění v partnerském životě 

ubíjí navzájem. Především však 

diváci mohou prostřednictvím 

smíchu, při úzkostlivém stře-

távání v konfliktních situacích, 

proniknout do nitra těchto postav 

a oblíbit si je i s jejich slabostmi 

a nedokonalostmi. (lb)

Čtyři krasavci
byli odměnou pro věrné zákazníky společnosti PRO-DOMA

Čtyři zákazníci převzali klíčky od nových 

vozů v prostorách centrály českého za-

stoupení automobilky Hyundai v pražských 

Stodůlkách za účasti čelních představitelů 

společnosti PRO-DOMA

Soutěž o manželství 1:
Soutěžní otázka: Kdo je re-

žisérem tohoto představení? 

Nápovědu naleznete na www.

divadlobolkapolivkyu22.cz   

Své odpovědi pište na:

bartakova@nasregion.cz

Příští výdání 14. března

Otevřete garáže, 
nablýskejte svoje 
krasavce, je čas 

vyrazit!
Začínat článek o zimě slovem 

sníh je asi stejně tak trapné, 

jako když v zimě na silnici po-

tkáte auta s letními pneumati-

kami. My ovšem trapní být ne-

chceme ( kdo by chtěl, že) a tak 

vybíráme jiné slovo – servis. 

V následujícím vydání vás to-

tiž do několika servisů vezme-

me osobně, podíváme se, jaké 

pneumatiky zvolit pro letošní 

sezonu, obhlídneme stav regi-

onálních silnic, ale to nebude 

zdaleka vše. Pozveme vás na 

výstavu motocyklů a vyzpo-

vídáme majitele firmy, která 

nabízí doplňky pro motorkáře 

a jejich miláčky. Pevně věříme, 

že zvládneme otestovat i první 

jarní skútr, protože jejich se-

zona právě začíná! To vše se 

dočtete ve speciálu v následu-

jícím čísle Našeho REGIONU. 

Jste čtyřkolista nebo dvou-
kolista? Jak se vám jezdí po 
silnicích v regionu? Co vyža-
dujete od dobrého servisu? 

Napište nám na:

pokorny@nasregion.cz

Zbyněk Pokorný

GLOSA

Jaký byl
letošní
masopust?
Byli jsme

u toho!
3

Nová Škoda
Octavia
Co je na ní nejzajímavější?

Celá řada asistenčních systémů, 

které nahradí osobu blízkou, 

která vám kecá do řízení

19 let po Ježíšovi...
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KOLOVRATY
9. 3. – 10:00

• Lego Sprint Long Race. Do soutě-

že se mohou registrovat zájemci bez 

rozdílu věku zasláním přihlášky. Při-

hlášky zasílejte e-mailem na adresu: 

soutez.macek@seznam.cz. Soutěžní 

kategorie: Lego Sprint – rychlostní 

závod. Lego Long – závod v dojezdu. 

Lego Race – závod jízdy zručnosti 

dálkově ovládaných autíček. Soutě-

žící, kteří se neregistrují předem, se 

mohou přihlásit na začátku závodu. 

http://macek-kolovraty.webnode.cz

ONDŘEJOV
8. 3. 

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

Sportovně kulturního centra v Ondřejo-

vě na zajímavé povídání o Albánii s ces-

tovatelem Františkem Jandou. Střecha 

Afriky, skalní chrámy a místa, kde vzni-

kl Homo sapiens: Etiopie. Vstupné je 

dobrovolné. Těšíme se na vás. 

ŘÍČANY
24. 1. – 8. 3. 

• Micl Velké obrazy noci a dne. 

V galerii Kotelna, Plynární 1815/1

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. Březnový kon-

cert KPH – V březnu přivítáme v ří-

čanském MěKS umělce v hudebním 

světě velmi známé – harfi stku Kate-

řinu Englichovou a hobojistu Viléma 

Veverku. 

7. 3. – 20:00
• Radim Hladík. Radim Hladík & 

Blue Effect – koncert české rockové 

legendy 

8. 3. – 20:00
• Ples ZŠ. Ples základní školy Bezru-

čova. V Měks Říčany 

9. 3. – 20:00
• Ples Sokolské šibřinky. V Měks 

Říčany 

10. 3. – 8:00
• Nedělní pochod s Líbou. Trasa 

pochodu: Struhařov – Ondřejov – Mi-

rošovice, 16 km Odjezd: bus 383, Ří-

čany k žel. st. v 8.08 hod. Přihlášky na 

pochod do 9. 3. na tel. 723 513 431, 

nebo na e-mail libuse.rohoskova@

centrum.cz Další informace na www.

kct-ricany.cz 

12. 3. – 14. 3.
• Národní týden pro trénování pa-
měti. Česká společnost pro trénování 

paměti a mozkový jogging pořáda 

v rámci celosvětové akce nejen pro 

seniory osvětové přednášky o využí-

vání mozkové kapacity a možnostech 

posilování paměti. Srozumitelnou for-

mou se seznámíte se způsoby tréno-

vání paměti a naučíte se je ovládat. 

Dozvíte se mnoé zajímavé a poznáte, 

že nikdy není pozdě začít. 

12. 3. – 14:00
• Národní týden pro trénování pa-
měti. V Domově seniorů Pod Kavčí 

skálou, Marie Pujmanové 2045. 

13. 3. – 16:00
• Národní týden pro trénování pa-
měti. Domov s pečovatelskou služ-

bou SENIOR Říčany, Komenského 

náměstí 1850. 

14. 3. – 18:00
• Beseda o irisdiagnostice. Téma: 

co je a čím se zabývá irisdiagnostika, 

odhalení disharmonií člověka prove-

dením irisdiagnostiky, poradenství 

v oblasti zdravé výživy, přípravky 

z hlívy ústřičné. V Měks Říčany 

16. 3. 
• Workshop. Vytvořte si originální 

grafi ku s Tomášem Hřivnáčem. Work-

shop se uskuteční v galerii Kotelna. 

Na kurzu bude možno si vyzkoušet 

různé techniky grafi ky jako je např. 

suchá jehla a mezzotinta. Po uvedení 

a praktické ukázce si projdete celý 

postup od vlastního návrhu, výroby 

matrice až ke konečnému tisku. Lek-

torem je známý grafi k Tomáš Hřivnáč. 

Více informací na http://www.galerie-

kotelna.cz

17. 3. – 14:00
• Pohádka pro děti. Měla babka čtyři 

jabka – pohádka pro děti – Divadelní 

spolek Vojan. V Měks Říčany 

20. 3. – 20:00
• Katapult. Katapult – koncert čes-

ké rockové legendy v pořadu „50 let 

hraju ROCK“ jubilejní turné – 50 let na 

jevišti Oldy Říhy. V Měks Říčany 

STRANČICE
16. 3. – 15:00

• Velikonoční beseda. V zasedací 

místnosti OÚ Strančice Sdružení přá-

tel studánky u kaple sv. Anny ve Stran-

čicích, o. s. si vás dovoluje pozvat na 

besedu o Velikonocích s Valburgou 

Vavřinovou, oblíbenou spisovatelkou, 

autorkou řady knih o lidových zvycích. 

Účastníkům besedy umožníme za-

koupení knihy „Abeceda Velikonoc“, 

kterou bude autorka podepisovat. 

vstupné dobrovolné. www.studanka-

strancice.cz 

SVOJETICE
9. 3. – 15:00

• Karneval. Zveme všechny děti ze 

Svojetic a jejich rodiče na DĚTSKÝ 

KARNEVAL. Nebudou chybět soutěže 

pro děti v maskách a autogramiáda 

herečky Ivany Jirešové. Kdy: 9. 3. 

2013 od 15 hodin, Kde: Dolton Ranch 

ŠTĚRBOHOLY
24. 1. – 3. 3. 

• Bruslíme s Čtyřlístkem. Již devátý 

ročník bezplatného bruslení v pasá-

ži Obchodního Centra Europark 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 Čtyřlístkem o lákavé hlavní ceny. OC 

EUROPARK (Nákupní 389/2, 3, Praha 

10), www.europark.cz

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
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 natáče-

ní 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. V Di-

vadle U22 

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

ní 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 věč-

ným střetem mužského a ženské-

ho principu a groteskním bojištěm 

vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při 

komicky neohrabaném hledání lásky 

a souznění v partnerském životě ubí-

jí navzájem. Především však diváci 

mohou prostřednictvím smíchu, při 

úzkostlivém střetávání v konfl iktních 

situacích, proniknout do nitra těchto 

postav. U22

5. 3. – 14:30
• Filmový večer. KLUB 803 – FILMO-

VÝ VEČER. Promítání fi lmů na veliké 

plátno. Můžete přinést vlastní fi lm či 

seriál. Začátek promítání od 14:30. 

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

6. 3. – 17:00
• Vitráž technikou Tiffany. Dům UM 

pořádá otevřenou dílnu pro veřejnost. 

Přijďte všichni, kdo máte chuť výtvar-

ně strávit odpoledne do keramické 

dílny DDM Domu UM Uhříněves. 

Zde se seznámíte s technikou tiffa-

ny a z barevných skel si poskládáte 

krásné přívěšky a dekorace. Koná se 

od 17 do 20 hodin v keramické dílně 

Domu UM. Poplatek na osobu je 50,- 

Kč. Bližší informace a rezervace míst 

na: hraska@dumum.cz.

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.

9. 3. – 14:00
• Dětský karneval. TJ Sokol Uhříně-

ves a Divadelní spolek Ucho zve děti 

a jejich rodiče na Dětský karneval. 

Pro děti budou připraveny dětské pís-

ničky, hry, soutěž o nejhezčí masku 

a jiné... Pozor!!! Kapacita sálu ome-

zena!!! V Divadle U22 

10. 3. – 15:00
• Dešťová víla. Na malém paloučku 

žije Dešťová víla, nedaleko od ní v Oh-

nivé říši Ohnivý muž. Voda a oheň. Jde 

to vůbec dohromady? A co se přihodí 

s mladou láskou Huga a Lili, když mezi 

ně zasáhnou dva znesvářené živly? 

Pohádkový příběh o tom, co všechno 

se může stát na opuštěném nočním 

stolku. Nedílnou součástí inscenace 

je i hudební složka. V Divadle U22

12. 3. – 19:30
• Smíšené dvouhry. Úsměvné ak-

tovky o cestě na svatební noc, pro čaj 

a na hřbitov. A o návštěvě, která pře-

kvapí a nepustí. V Divadle U22 

16. 3. – 19:00
• Ples ZŠ bratří Jandusů. Třetí ples 

Základní školy Bratří Jandusů. K tanci 

a poslechu hraje Martin Pešl a skupi-

na MINIBAND. Na programu je také 

tombola a pohybové vystoupení žáků 

školy. V Divadle U 22 

16. 3. – 9:00
• Velikonoční vajíčka na 10 způso-
bů. Sobotní výtvarná dílna, kde se na-

ladíme na velikonoční notu a ozdobí-

me a vyrobíme si velikonoční vajíčka 

na deset různých způsobů. Budeme 

lepit, trhat, stříhat, malovat, patinovat, 

omotávat, zdobit, točit, péct. Můžete 

si přinést vlastní vyfouknutá vajíčka, 

abyste si mohli vyzkoušet více tech-

nik. V keramické dílně Domu UM. 

16. 3. – 7. 4. 
• Velikonoční výstava v muzeu 
Uhříněves. Přijďte načerpat veliko-

noční atmosféru do muzea Uhříně-

ves. Vystavujeme zde keramické, ale 

i netradiční výrobky dětí navštěvující 

výtvarné a keramické kroužky a také 

vystavíme práce modelářského 

kroužku DDM Praha10 – Dům UM 

Uhříněves. Více informací na bursiko-

va@dumum.cz. 

18. 3. – 10:00
• Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Dal-

ší pohádka Víti Marčíka – jihočeské-

ho divadelníka světového jména. Pro 

mateřskou a základní školu. Karel Ja-

romír Erben by se divil? Vše je zdán-

livě, jak má být. Princezna je krásná 

Plaváček udatný, král zlý a děd Vše-

věd zlatovlasý. Důvěrně známý příběh 

ve zpracování plném překvapení pu-

blikum rozesměje, rozezpívá a možná 

i rozpláče. V Divadle U22

18. 3. – 19:30
• Moravské pašije. Velikonoce, 

pašije, ukřižování Krista tak, jak je 

upravil a hraje komediant a loutkář 

Víťa Marčík. Tradice pašijí se vytrácí 

anebo zůstává jen v kostelech (jsou 

čtené nebo zpívané na květnou neděli 

a Velký pátek). Přitom pašije – příběh 

o utrpení a smrti Ježíše Krista – mají 

velkou a bohatou historii. V každé 

obci se před Velikonoci pašije hrály, 

zpívaly, ztvárňovaly. V Divadle U22

19. 3. 
• Turnaj fotbálek. KLUB 803 – Sou-

těžíme v oblíbené hře o sladké ceny. 

Registrace od 15:30, začátek akce 

16:00, vstup volný. 

20. 3. – 19:30
• Vše o mužích. Aneb jak muži sami 

sebe vidí, za co se nestydí i stydí. 

A jak to dopadá, když se testosteron 

smíchá s city a striptýzem. Trojice 

herců předvede, že i muži mají své 

dny, že dokážou být upřímní, čestní, 

citliví, panovační, egocentričtí, metro-

sexuální… A zábavní. Komedie o mu-

žích pro ženy, aby je opět nepochopily. 

V Divadle U22

20. 3. 
• Škola rocku. První výběrové kolo 

k soutěžnímu festivalu dětských ka-

pel ŠKOLA ROCKU OPEN AIR FESTI-

VAL, který se bude konat 18. 5. 2013. 

Akce proběhne formou mini festivalu, 

během kterého vybereme postupující 

kapely. Speciální host kapela Crazy 

Cool. Přijďte nalézt svého favorita! 

Součástí akce je malý raut. Vstup 

zdarma! Bližší informace: Vojtěch 

Tyle, tyle@dumum.cz. 

VŠECHROMY
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 – e-mail: 
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 slucho-

vou paměť. Všechromy – MC Lodič-

ka na návsi u děts. hřiště – e-mail: 

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

mclodicka.cz/ 

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

teční herna od 9:30- 11:30 hod. v ma-

teřském centru Lodička. Program je 

určen 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 – e-mail: 

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

mclodicka.cz/

4. 3. – 17:00
• Šperky z fi ma – pomeranč a ci-
tron. S polymerovou hmotou fi mo 

jsme už pracovali. Tentokrát mohou 

i dorazit děvčata od 8 let. Zveme 

i úplné začátečnice: je to snadné, 

s fi mem se pracuje podobně jako 

s plastelínou, barvy se dají navzájem 

mísit, po vypečení v troubě je výrobek 

tvrdý. Přineste si s sebou keramic-

kou dlaždici jako podložku na krájení 

hmoty. Prosíme, potvrďte účast, aby-

chom zajistili dostatek materiálu. MC 

Lodička

před pečenímpřed pečením

po upečenípo upečení

8. 3. – 10:00
• Thermomixování. Přijďte si s námi 

zamixovat zdarma. Představíme vám 

zázračný přístroj, který si zamiluje 

snad každý. Vyrobíme si domácí bage-

ty, šunkovou pěnu, zeleninový salát, 

jahodovou zmrzlinu, fresh džus a poté 

si ještě stihneme uvařit zeleninovou 

polévku a zeleninu se sýrovou omáč-

kou. Všechno samozřejmě ochutnáme 

včetně dětiček. MC Lodička

9. 3. – 10:00
• Paličkovaní krajky s děvčátky od 
7 let. Včetně maminek, babiček i za-

čátečníků. Ukázka vzorů a výroba ruční 

krajky paličkováním. Na herduli z pilin 

vytvoříme pomocí perlovky a paliček 

pár vzorů krajky, zkušené už podle 

vzorku anebo podle podvinky vytvoří 

krajkový motiv. Krajkářka Barča vám 

opět ukáže různé techniky a přinese 

zajímavé ukázky své práce. Zveme 

i úplné začátečnice – zarezervujte si 

prosím místo předem! MC Lodička 

14. 3. – 16:30
• Aranžování květin – jarní věnec 
na dveře. Možná, že máte občas 

chuť vytvořit s dcerkou, synkem, něco 

pěkného, co by rozjasnilo určité mís-

to u vás doma. Potřebujeme k tomu 

např. sušené květiny a exotické suché 

plody, dráty, stuhy, klasy, luční trávu, 

jeřabiny, mech, šišky, žaludy a po-

dobně. Vše bude připraveno v Lodičce 

a Káťa vám všechno vysvětlí a ukáže. 

Vstup 150 Kč

16. 3. – 15:00
• Putování za studánkovou vílou 
VII. ročník. Sejdeme se u mateřské 

školky ve Strančicích a projdeme se 

ke kapli sv. Anny. Zde společně uplete-

me věnečky pro holčičky a pomlázky 

pro kluky, zazpíváme si a zatančíme, 

budeme se radovat z přicházejícího 

jara. Možná upečeme buřtíček, ale 

hlavně upálíme zlou zimnici Morenu. 

Akce se koná pouze za dobrého po-

časí! MC Lodička
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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

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ POZVÁNKY 
A PLAKÁTKY HLEDEJTE NA
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DA14 těsně minul 
Zemi!

ONDŘEJOV – V těsné blíz-

kosti Země proletěl 15. 2. 

večer asteroid DA14. Byl blíž 

než mnohé komunikační 

satelity rotující kolem naší 

planety ve výšce kolem 36 ti-

síc kilometrů. Asteroid proto 

pozorovaly desítky observa-

toří na celém světě včetně 

observatoře v Ondřejově 

u Prahy. Astronomové začali 

s pozorováním po dvacáté 

hodině večer. V půl jedenác-

té DA14 protnulo oj velkého 

vozu a začalo se vzdalo-

vat. Asteroid měl v průměru 

přibližně 40 metrů a jeho 

hmotnost vědci odhadují 

na 130 tisíc tun. Hodnotí ho 

jako menší planetku. Těs-

ný průlet asteroidu je podle 

astronoma Petra Scheiricha 

spíš výjimečnou událostí. 

K Zemi se asteroid vrátí za 

317 dní a čím blíže k Zemi 

proletí, tím více bude jeho 

dráha ovlivněna zemskou 

gravitací.  

Autor:  Pavel Pavlas, Alina Holušová 

Zdroj: Český rozhlas (redakčně 

upraveno)

Radim Hladík
& BLUE EFFECT

ŘÍČANY – V MěKS Říčany vy-

stoupí 7. 3. kapela, která má 

nesmazatelné místo v historii 

českého bigbítu. Proslulý král 

rockové kytary Radim Hladík, 

který se v novém Blue Effec-

tu obklopil o generaci mlad-

šími muzikanty, nás opět 

přesvědčí, že neztratil nic ze 

svého umu a rockového dri-

vu. Radim Hladík se narodil 

roku 1946 a už jako patnácti-

letý hrál na kytaru ve známé 

skupině Komety. Do historie 

českého bigbítu se zapsal již 

ve druhé polovině šedesátých 

let jako člen legendárních 

Matadors. Hladík, který byl 

zpočátku ovlivněn zahranič-

ními vzory, se postupně pro-

pracoval k vlastní tvorbě. Po 

rozpadu Matadors založil na 

podzim roku 1968 skupinu 

Blue Effect. V současné době 

se Radim Hladík obklopuje 

mladými muzikanty (Honza 

Křížek, Wojttech, V. Zima), 

s nimiž úspěšně koncertuje 

a připravuje nový repertoár.

L. Řeháková – produkce MěKS

Nejsou vaše? 
ŘÍČANY – Dne 24. 2. v 18:00 

hodin byly odchyceny dvě 

feny volně pobíhající po ko-

munikaci v ulici Černokoste-

lecká, Říčany. Jedná se o fenu, 

stáří asi 1 rok, opatřena ny-

lonovým obojkem, kříženec 

středního vzrůstu, srst - černá 

deka, hnědé pálení na tlapách 

a hrudníku, taktéž na tlamě, 

a druhá fena, stáří asi 1 rok, 

opatřena nylonovým obojkem, 

kříženec středního vzrůstu, 

srst - černá barva, na tlapách 

bílé probarvení. Obě v dobré 

fyzické a zdravotní kondici. 

Identifikační znaky vedou-

cí k majiteli nebyly zjištěny.

Kontaktní osoba: Městská poli-

cie Říčany, telefon: 725 022 765, 

323 618 150, e-mail: mestska.

policie@ricany.cz

Kolik to bude stát?
BABICE – Ceník známek bio 

odpadu na rok 2013 (ob-

dobí od 1. 4. do 30. 11.):

1 x 14 dní – 240 l - 1002 Kč (svo-

zy liché týdny vždy ve čtvrtek)

1 x 14 dní – 120 l - 774 Kč (svo-

zy liché týdny vždy ve čtvrtek)

Známky jsou již v prodeji.

Zdroj: web obce 

Neudržel nervy, napadl 
úřednici i policistu!

ŘÍČANY – Na registru vozidel 

v Říčanech napadl úřednici 

a strážníka agresivní muž. 

Při čekání patrně neudržel 

nervy na uzdě, rozbil skleně-

nou přepážku a lehce zranil 

pracovnici. Poté zdemoloval 

i další zařízení v místnosti. 

Provoz na registru byl oka-

mžitě zastaven a útočníka si 

převzala policie. Potvrzuje to 

mluvčí policie Praha-venkov 

Zdeněk Chalupa: „Následně 

napadl i strážníka městské 

policie, který proti výtržní-

kovi zakročil. Agresivní muž 

byl na místě zadržen a nyní 

je pod dohledem policistů.“  

Zdroj: Zprávy ze středních Čech 

Oprava je nutná 
ŘÍČANY – Město kompletně 

opraví zázemí sportovní haly 

včetně šaten. Šatny v říčanské 

sportovní hale jsou již několik 

let ve velmi špatném stavu. 

Město proto schválilo pro-

jekt na rekonstrukci celého 

zázemí haly, jejíž zahájení je 

naplánováno na konec srpna 

2013. Do budoucna se počítá 

i s kompletní opravou hlavní 

budovy. Rekonstrukce haly 

proběhne ve třech etapách, 

nejdříve se zahájí práce v pří-

zemí budovy, pak následují 

opravy prvního patra a na 

závěr získá budova tepelnou 

izolaci a novou fasádu. 

Mgr. Adéla Michalová, MěÚ Říčany 

– mediální komunikace

Podezřelý kufr
ŘÍČANY – Podezřelý kufřík 

zastavil v pondělí 4. 2. pro-

voz na hlavním silničním 

tahu přes Říčany u Prahy. 

Policisté Černokosteleckou 

ulici v Říčanech u Prahy uza-

vřeli z preventivních důvodů 

v pondělí po poledni. Důvo-

dem byl nález podezřelého 

předmětu na ulici. Informace 

potvrdil mluvčí policie Praha 

venkov Zdeněk Chalupa. Po-

plach vyvolal odložený kufr, 

ke kterému se nikdo nehlásil. 

Na místo proto byli přivoláni 

policejní pyrotechnici, aby 

zjistili, jestli neobsahuje vý-

bušniny. „Prohlídkou bylo 

zjištěno, že kufr nic nebez-

pečného neobsahuje, byly 

v něm hmoždinky a nějaké 

nářadí,“ uvedl po 13. hodině 

mluvčí policie.

Zdroj: tn.nova.cz

Bezplatné víkendové 
tréninky

PRAHA VÝCHOD – Volejba-

lová škola Praha připravuje 

od února 2013 v tělocvič-

nách ZŠ K Milíčovu 647 na 

Jižním Městě (Háje) bezplat-

né víkendové tréninky v ob-

dobí leden-červen, zaměře-

né na všestranný pohybový 

rozvoj a míčové hry. Akce je 

určená pro děti 1. až 6. tříd 

ZŠ z Prahy a Středočeského 

kraje. Akce se uskuteční za 

podpory Magistrátu hlavní-

ho města Prahy a hejtmana 

Středočeského kraje. Zájem-

ci o pravidelnou účast se 

mohou hlásit na fajo@volny.

cz u zřizovatele školy pana 

Josefa Farmačky.  (ks)

ŘADKOVÁ INZERCE  

• P r o d á m  n o v o u  l í h e ň 

p r o  d r ů b e ž ,  2 2 0 0  K č , 

t e l :  7 3 3  4 8 3  6 7 2

• Prodám vilku v Praze 

12, 3+1, 85m2, zahra-

da 600m2, garáž, bazén, 

100m od lesa. Cena 4,5 

mil.Kč. Tel.: 723 268 532.

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

BABICE – V divadle základní ško-

ly Open Gate se 10. února sešlo 

spousta masek na již tradičním 

čtvrtém ročníku dětského karne-

valu. Nejlépe divácky hodnocené 

se staly masky domácí výroby. 

Zubní kartáček spolu se zubní pas-

tou se zaslouženě uchopil prvního 

místa. Hodnocení masek probí-

halo ve třech kategoriích - děti do 

šesti let, děti od sedmi let, nejlépe 

vyšňořená rodina a zvláštní cena 

poroty. Na stupních vítězů se tak 

dále ukázala malá indiánka, také 

celá rodina kovbojů z Babic, mla-

dý Pohlreich z Ano šéfe, roztomilé 

lvíčátko, kočička, pirátská rodina 

a rodinka včelky Máji. Těch masek 

bylo opravdu hodně a celé před-

stavení mistrně zvládl moderovat 

hodně vysoký kejklíř s kouzelní-

kem. Nechyběla ani dětská disko-

téka a soutěže, kde všichni mohli 

získat drobné ceny. Hlavní ceny 

věnovala cukrárna v Doubravči-

cích a myslím, že se obdarovaní 

olizují z té dobroty dodnes. 

 Za o.s. Babický drak Vlaďka Dvořáková

KOLOVRATY – Ve čtvrtek 7. úno-

ra pořádalo kolovratské rodinné 

centrum Macek v kulturním sále 

u Boudů již tradiční masopustní 

rej masek. Ještě před samotným 

začátkem začaly přicházet v do-

provodu maminek, tatínků, babi-

ček i dědečků nedočkavé princez-

ny, víly, Karkulky, šášové, piráti, 

myšky, indiáni a další pestré mas-

ky. Pro malé i větší děti připravily 

naše maminky bohatý program. 

U výtvarných dílniček si každý 

mohl vytvořit masku myšky, med-

věda, opice, vlka, lišky, nazdobit 

škrabošku nebo princeznovskou či 

indiánskou čelenku. Pak si děti za-

cvičily a zaběhaly s Eliškou a s chu-

tí se pustily do soutěží - lovily ry-

bičky, stavěly komíny, chodily po 

laně. Nakonec si společně zahrály 

a zazpívaly lidové písničky. 

Milena Dundrová, Kolovraty

TEHOV – Letos se Tehov uspořá-

dáním masopustu zařadil mezi 

obce, které oprašují po mnoha 

letech tuto tradici. A že to nebylo 

napoprvé nic malého, dokazuje 

průvod 40 masek a mnoha dal-

ších nemaskovaných a vyhrávající 

muzikanti. Po povolení průchodu 

vesnicí, které nám dle starých zvy-

ků udělil starosta obce, se průvod 

i s koňským spřežením vydal po 

obchůzce po staveních. Někoho 

náš příchod zaskočil, někoho po-

těšil. Někdo neotevřel, jiní průvod 

mile uvítali, na pohoštění a nějaké 

sklence nešetřili. Mezi dovádějí-

cími maškarami byl tzv. strakatý 

a jeho žena, řezníci, kominíci, flaši-

netář, babka i jeptišky. Zahlédnout 

jste mohli mnichy, čerty, zebru, 

slepičku, nevěstu a ženicha, Turky, 

vodníka, myslivce a mnoho dalších 

postav z dřívějších dob nebo z fil-

mů a pohádek. Nechyběla ani pro 

masopustní průvod typická mas-

ka koně či potulného medvědáře 

s medvědem. Hudba, zpěv, radost 

a smích se nesly po celé odpoledne 

obcí a později i místním kulturním 

sálem. Nám nezbývá než poděko-

vat všem, kteří se o to zasloužili. 

SVOJŠOVICE – V pátek 8. úno-

ra začaly ve Svojšovicích přípravy 

na „III. Šešovický masopust“. Od 

časných ranních hodin se členové 

místních dobrovolných  hasičů, 

červeného kříže, mistr řeznický 

pan Karel Řepka ze Strančic a další 

ochotní občané s nadšením pus-

tili do staročeské zabíjačky. Prase 

o váze 170 kg od domácího cho-

vatele z Předboře bylo rozbourá-

no a poté uvařeno do jitrnic, jelit, 

tlačenky a prdelačky. Masopustní 

průvod ze Strančic a okolních obcí 

dorazil do Svojšovic v sobotu 9. 

února ve 12.40, kde již bylo vše při-

praveno a od 13.30 hod. začal pro-

gram. Na malém pódiu postupně 

vystoupily děti ze Základní školy 

Strančice, MC Lodička a různí 

kejklíři, dále následovala tombola 

a soutěž masek. Ve vytápěném sta-

novém pavilonu hrála kapela slo-

žená ze třech harmonik a jednoho 

bubnu. Při dobrém jídle a pití se 

zpívalo a tancovalo až do půlnoci. 

„III. Šešovický masopust dopadl 

i díky krásnému zimnímu počasí 

ke vší spokojenosti všech organi-

zátorů  i všech zúčastněných.

Jiří Šindelář, Strančice

MNICHOVICE – Masopust na Ši-

beničním vrchu byl ve znamení 

dětských závodů masek na lyžích 

- Hromnice. Večer pokračoval 

s hudbou ve srubu a nechyběla 

ani tradiční zabijačka.

Marcela Bartáková, Šibeniční vrch

Veselí pod rouškou masky
Masopust neboli karnevalové 
období bylo v minulosti období 
od Tří králů do Popeleční 
středy. Stejně jako Velikonoce 
je to pohyblivý svátek. Dnes 
se jako masopust označuje 
zejména masopustní veselí 
(nářečně masopust, šibřinky, 
fašank, ostatky aj.). Mezi 
zásadní, již tradiční masky 
našeho maškaření patří bílý 
medvěd a pestrobarevný 
šašek se strašidelnou 
smějící se obličejovou 
maskou. Zúčastněné další 
masky prokazují zvýšenou 
míru zájmu veřejnosti na 
podpoře a obnově tradice 
masopustních vesnických 
průvodů a rejů. 

Mnichovice

Kolovraty

Babice

Tehov

Tehov



� pokračování ze str. 4

Nádherná a ,,pohyblivá“ scéna 

výtvarníka Martina Černého, 

krásné, až filmové kostýmy Mi-

chaely Malinové a v neposlední 

řadě pohádkově dobrodružný 

příběh jsou těmi atributy, které 

stojí za to vidět.

Tento příběh pohladí a to je 

v dnešní době něco, co není roz-

hodně málo…

Bára Basiková:
� Letos je tomu 19 let, co měl 

premiéru Jesus Christ v divadle 

Spirála, kde jste oba dva exce-

lovali. Jak se cítíte na muziká-

lových prknech po 19 letech, 

resp. můžete říct, jak se změnilo 

zázemí, přípravy, produkce mu-

zikálů od té doby z pohledu vás, 

profesionálů?

Návrat do J.Ch.S. byl pro mne 

nesmírně silným zážitkem, 

protože ta vzpomínka na první 

verzi a vše, co s ní souviselo, je 

neskutečně silná a živá. A právě 

proto, že výroba muzikálu od té 

doby hodně pokročila, dosta-

la naše nová inscenaci spoustu 

inovujících a progresivních prv-

ků. Každopádně ale nejsilnější je 

na tomto představení samotný 

příběh a to je deviza každého 

takového projektu. A za naším 

nesmrtelným příběhem se divá-

ci neustále vracejí a jistě budou 

dlouho vracet.

� Jak vás baví vystupovat pro 

děti? Říká se, že dětské publi-

kum je náročné, cítíte to tak 

taky?

Přála jsem si hrát pro děti, proto-

že je miluji a obdivuji, fascinuje 

mě jejich čistý svět, jejich bez-

břehá fantazie, a tak jsem ráda 

že nyní tuto možnost mám. Děti 

jsou otevřené, upřímné, rozto-

milé a jejich reakce mnohdy do-

jemné a překvapivé.

� Jak dlouho jste se rozmýšleli, 

než jste kývli na nabídku účin-

kovat v dětském představení? 

Bohužel jsem váhala dost dlou-

ho, protože jsem měla na stejnou 

dobu nasmlouvané jiné aktivity 

a málem jsem roli Královny pří-

rodních sil odmítla, a to by mě 

mrzelo. Ale scénář, hudba a tex-

ty mě přesvědčily, že tak hezký 

projekt si nenechám utéct.

� Co vás osobně na příběhu Ve-

runky zaujalo? Na co nalákat 

malé diváky, resp. rodiče?

Od začátku jsem cítila, že je to 

chytrá, vtipná a nesmírně laskavá 

pohádka a návštěvnost a reakce 

dětí i rodičů to jen potvrdily. Na-

pínavý příběh o záchraně života 

jedné princezny a konfrontace 

lidského charakteru jsou nená-

silně zabaleny do pohádkového 

světa jakoby z naší současnosti, 

ale přitom s odkazem na klasic-

ké české pohádky, které znají 

všechny děti.

Přijďte se na všechny do diva-

dla Hybernia podívat, stojí to za 

to. Vždy v neděli v 11 a 15 hodin. 

Ceny vstupenek: 199 - 449 Kč.

Speciální slevy a akce pro školy, 

ví ce informací  na objednavky@

kapeska.cz Zbyněk Pokorný

www.nasregion.cz4

KONKURZ
NA POZICI ŘEDITELE(KY)

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Obec Louňovice, IČ: 00240435, vyhlašuje konkurzní řízení na pozici  

ředitele(ky) Mateřské školy Louňovice, Na Hořičkách 163 s předpokládaným 

nástupem od 1. 8. 2013. Doručení přihlášky do 15. 3. 2013 do 16.00 hodin. 

Bližší informace na úřední desce OÚ Louňovice 

www.lounovice.cz

Domov pro seniory a Denní stacionář  
pro seniory ,,Modřínová“ v ÚVALECH 

Bližší info na tel.: 777 207 104, 734 461 658

e-mail: stacionarmodrinova@seznam.cz

www.stacionar-modrinova.cz 

INZERCEINZERCE

Edita již v pěti letech absolvo-

vala konkurz do přípravy ba-

letu Národního divadla a ná-

sledně pokračovala na taneční 

konzervatoři v Praze. Má za se-

bou mnoho úspěchů, a tak se 

rozhodla založit taneční stu-

dio, kde může předávat své 

zkušenosti dalším. Do studia 

dochází děti již od tří let až do 

dospělosti. 

� Sama jste členkou baletu v Ná-

rodním divadle, ale ve své škole 

vyučujete nejrůznější styly tan-

ce. Který styl je vám nejbližší?

Naše studio se specializuje na 

různé taneční styly, jako je ame-

rický step, muzikálová show, ba-

let, cheerleaders-roztleskávačky 

a nově se bude otevírat obor 

irské tance. Mou srdeční zále-

žitostí je ale určitě muzikálová 

show, protože se v ní dá uplatnit 

i balet, který je vlastně stálým 

koníčkem.

� Jakými úspěchy se může vaše 

studio pochlubit?

Během školního roku absolvu-

jeme kolem 60-80 akcí, vystou-

pení a promo akcí. Spolupra-

cujeme již 12 let v mediálních 

sférách, převážně rádiích, a tím 

máme možnost vystupovat na 

zajímavých akcích po celé re-

publice. Získali jsme spoustu 

medailí a pohárů z tanečních 

soutěží - 7x mistr republiky ve 

stepu nebo třeba celorepubliko-

vá talentová soutěž dětí - Zlatý 

oříšek, kde jsme sesbírali také 

mnoho ocenění. 

� Pro letošní sezonu si vydobyly 

své místo na slunci i nejstarší 

dívky a staly se roztleskávačka-

mi HC Slavie. Jak je fanoušci 

přijímají?

Naše roztleskávačky nejen fan-

dí a tancují v O2 aréně v letošní 

sezoně, 20 utkání-vystoupení, 

dostali jsme možnost pokračo-

vat jako roztleskávačky HC Sla-

via i v další sezoně 2013/2014. 

Dívky doprovází hokejisty na 

prezentačních akcích, autogra-

miádách, setkání s fanoušky atd. 

Několikrát v týdnu vystupují 

v O2 aréně, kde se cítí jako doma 

a sklízí mnoho pozitivních ohla-

sů. Také jsou naše holky již de-

sátým rokem roztleskávačky 

Rugby club Říčany-Mountfield.

� Začínáte s charitativním pro-

jektem, kdy chcete přispět hen-

dikepovaným na asistenčního 

psa. Máte už konkrétní rodinu, 

které chcete pomoci?

Holčička se jmenuje Deniska 

Jancurová /5let/ a byla vybrána 

na doporučení sociální pracov-

nice, která stále sleduje vývoj 

a pokroky holčičky. Rodiče bydlí 

v Říčanech, a proto mohou spo-

lečně navštěvovat studio a trá-

vit chvilky mezi vrstevníky. Ur-

čitě si moc všichni přejeme, aby 

asistenční pejsek Denisce nejen 

pomáhal, ale i byl dobrým ka-

marádem. Deniska je na první 

pohled zcela obyčejné usměva-

vé děvčátko. Její diagnosa-DMO 

/dětská mozková obrna/. Každý 

její den je plný cvičení-posilo-

vání a logopedie. Navštěvuje 

státní i soukromou rehabilitaci. 

Od září chodí do DIC a MŠ-Jed-

ličkův ústav. Ráda poslouchá 

pohádky, zpívá a maluje. Pokud 

ji něco zaujme a baví, je velmi 

trpělivá a chápavá. Moc si pře-

jeme, aby se splnilo přání její 

rodičů: i přes omezené finanční 

možnosti docílit toho, aby byla 

Deniska v rámci svých schop-

ností alespoň trochu soběstač-

ná. Jakákoli pomoc je pro tuto 

rodinu, ale hlavně pro Denisku, 

obrovským přínosem. Těšíme 

se na chvilky, které s námi De-

niska stráví ve studiu a na růz-

ných společných akcích.

Lenka Bartáková

Protančili se k úspěchu

Dali se na pohádky
           Taneční studio Edity Broukalové má na svém kontě již mnoho úspěchů

ŘÍČANY – Před šestnácti 

lety založila Edita Broukalová 

taneční studio, které sbírá 

jeden úspěch za druhým. 

Vidět je můžete nejen na 

nejrůznějších kulturních 

akcích, ale také třeba coby 

roztleskávačky HC Slavie. 

Kromě toho se však 

Edita vrhla na charitu 

a snaží se pomoci těm, 

kteří to nejvíce potřebují.

ÚVALY – V posledních měsících 

je kapela Divokej Bill vidět více 

v Unhošti, nežli v rodných Úva-

lech a to proto, že v místním na-

hrávacím studiu Sono připravuje 

novou desku, která vyjde již na 

jaře a odstartuje tak velké turné 

kapely po jejich roční odmlce na 

domácí půdě. Do dalšího vydání 

pro vás chystáme rozhovor s ka-

pelou, ovšem tvůrci tohoto roz-

hovoru můžete být právě vy. Pište 

nám na náš facebook otázky, na 

které byste se chtěli Billů zeptat, 

a my se zeptáme za vás. V příštím 

vydání naleznete VÁŠ rozhovor 

a pozor – nejvtipnějšího či nejo-

riginálnějšího tazatele spolu s ka-

pelou vybereme a bude si moci 

(s naší pomocí) udělat rozhovor 

s kapelou sám. 

Takže ptejte se, posílejte, sdílejte 

a těšte se na rozhovor.

Lenka Bartáková

bartakova@nasregion.cz

www.facebook.com/nasregion

Chcete dělat rozhovor
s Divokým Billem?

INZERCEINZERCE

Staňte se

Redaktorem



Zdálo se, že vše je dohodnuté. 

V Královicích už našli náhradu, 

ale začátkem minulého týdne 

bylo opět všechno jinak. Trenér 

Hegedüs zůstává v Královicích 

a Třeboradice získaly na post 

trenéra populárního Josefa Ja-

rolíma. Trenér Jan Hegedüs byl 

celkem sdílný s vysvětlením ke 

svému setrvání v Královicích.

� Původně jste souhlasil s na-

bídkou Třeboradic?

Kdyby se nestala ta tragédie 

s Václavem Drobným, tak by to 

ani nebylo aktuální. Bohužel, sta-

lo se. Šéf Třeboradic pan Kott mě 

oslovil, že by mě chtěl za trené-

ra, a já oznámil v Královicích, že 

se rozmýšlím. S panem Kottem 

jsme si padli do oka, žije fotba-

lem, navíc mám v Třeboradicích 

dva hráče, které mám hodně rád 

– Drbouta a Viktorina.

� Taky vás do Třeboradic lákal 

už na podzim i Drobný, že?

Ano, my jsme si s Drobným vola-

li, chtěl, abych přišel už v létě, ale 

to jsem nemohl udělat, protože 

jsem byl domluvený v Královi-

cích. Řekli jsme si, že si zavoláme 

kolem Vánoc, což jsme taky udě-

lali. Já Vaškovi, že chci v zůstat 

v Královicích, pokud zůstanou 

hráči. Jenže přišla ta tragédie 

a já chtěl pomoct Třeboradicím. 

Všichni říkali, že by to bylo těž-

ké. Já bych ale nechtěl Drobného 

nahrazovat, on byl jen jeden, ni-

kdo stejný nebude.

� Byl jste tam na jednom sezna-

movacím tréninku, pak ale při-

šel zvrat?  

Královice za mě sháněly náhra-

du a domluvily se s panem Gre-

gorem. Myslel jsem, že za mě 

mají nového trenéra, tak jsem 

byl v klidu. Rozloučil jsem se 

v kabině a stala se věc, která mě 

nahlodala: kluci si stoupli a tles-

kali. Přiznávám, že jsem to ob-

rečel, byl to moc příjemný pocit, 

když vidíte, že za vámi hráči sto-

jí. Jenže angažování pana Gre-

gora nevyšlo, byly tam nějaké 

problémy. Hráči to postavili tak, 

že nechtějí pokračovat, pokud 

se nevrátím zpátky.

� Ale vy už jste byl domluvený, že 

to zkusíte v Třeboradicích. 

Bylo to pro mě hrozně svazující 

vůči Třeboradicím. Chtěl jsem 

pomoct, nevím, jestli by se tak 

stalo, ale chtěl jsem to zkusit. 

Pak mě pozvali kluci z Královic 

do hospody a vyjádřili se ve smě-

ru, že by chtěli, abych se vrátil, 

že jsme tam vytvořili dobrý tým. 

Není tajemství, že za mnou do 

Třeboradic chtěli jít i Jirka No-

vák, Honza Kahuda a Míša Vota-

va, což pro mě byla velká vizitka.

� Z toho tedy je jasné, že všichni 

hráči, kteří s vámi chtěli jít do 

Třeboradic, zůstávají. 

Ano, zůstávají. Nevím, čím jsem si 

to zasloužil, ale chtěli jít se mnou. 

Něco nebylo podle jejich před-

stav. Nechtěl jsem ublížit týmu 

Královic, že bych odešel a odtáhl 

bych tyhle kluky, byť ne úmyslně. 

Už je to uzavřená věc, doufám, že 

mi strana Třeboradic nebude nic 

vyčítat a odpustí mi. Pro mě je to 

těžké i teď, když se o tom bavím.

� Naznačil jste, že ne všechno 

bylo v Královicích podle vašich 

i hráčských představ. Můžete 

být konkrétnější?

Neříkám, že to bylo úplně špat-

né, ale něco tam nefungovalo. 

Byla tam hluchá místa, někte-

ří hráči třeba nevěděli, na čem 

jsou. Chvíli před soutěží nebyli 

zaregistrovaní, to jsou jakoby 

banality, ale nabalují se. Řekli 

jsme si, co je potřeba nastavit 

a změnit, dohodli jsme se na tom 

s vedením před hráči. Není to 

nic proti nikomu, pan Janoušek 

dělá 99,9 procenta věcí, problém 

je ten, že je na to sám. Dává fot-

balu v Královicích strašně moc, 

ale to, že nemá k ruce další lidi, 

byl někdy problém. Byl to jeden 

z důvodů, proč jsem zvažoval 

nabídku Třeboradic. Pan Kott 

mi řekl: Veď mi tým, ať je dobrý, 

o ostatní se nemusíš starat. Jsme 

v přeboru, úroveň by měla být 

přeborová, ať se to týká vede-

ní, hráčů nebo trenérů. Musíte 

mít nějakou vizi, ne to jen nějak 

odehrát. Všichni musí dělat na 

maximum, jít si jen tak zakopat 

můžeme za barákem a nemusí-

me se kvůli tomu scházet a trávit 

spolu čtyři dny v týdnu. Tady ta-

kový cíl úplně nebyl.

� Máte tedy příslib, že se to změní?

Na něčem jsme se domluvili. 

Dávám si půl roku do konce se-

zony, jestli se ta změna projeví. 

Snad se nám povedou udržet 

pozice, které jsme na podzim vy-

bojovali. Popřípadě se pokusíme 

přebor vyhrát.

 (Zdroj: Pražský fotbal – Jan Kotrba)
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AUTOŠKOLA

www.vtcentrum.cz

+420 734 822 384

+420 606 567 789
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Kontaktujte:

Zbyněk Pokorný

tel.: 774 488 904

e-mail: pokorny@nasregion.cz

JNT MEDIA – stabilní moderní společnost 

hledá pro rozšíření týmu

REDAKTORA

Jeho zimní tréninky spočíva-

jí v nácviku jezdecké techniky 

v motokáře v Kartcentru Ra-

dotín a fyzičku si zdokonalu-

je v říčanském klubu aikida 

a v kroužku florbalu. Rozhodně 

největším zimním zážitkem se 

však stalo setkání s rakouským 

jezdcem vytrvalostních závodů 

(WEC) ze stáje Denso Toyota 

Hybrid Alexem Wurzem, s nímž 

měl Adam možnost se poznat 

na prosincové výstavě v Essenu 

v Německu. Kromě Alexe Wur-

ze se na této výstavě bylo mož-

né setkat i s pilotem F1 Nico 

Hülkenbergem, čehož Adam 

také rád využil. Tyto osobnos-

ti patří do okruhu lidí, které 

Adam velmi obdivuje a kteří 

pro něj představují určitou vizi 

do budoucnosti.  

V lednu také navštívil největší 

evropskou motokárovou vý-

stavu v německém Offenba-

chu, kde byla k vidění nejmo-

dernější kartingová technika 

pro rok 2013. A ještě zásadní 

„drobnost“, jak bude vypadat 

letošní sezona v ČR? Na za-

čátku ledna zasedal VV kar-

tingu Autoklubu ČR a rozhodl 

takto – kromě Mistrovství ČR 

se pojedou další 3 samostat-

né seriály (vloni byly pouze 

2) s vlastní organizací. Jelikož 

CIK-FIA stále nezměnila pra-

vidla o zákazu startu jezdců 

do 13 let mimo svoji domov-

skou republiku, bude deseti-

letý Adam i v letošní sezoně 

startovat pouze v českých se-

riálech, zatím jsme rozhodli 

o účasti v MČR v kategorii Ka-

det a v jednom z volných seri-

álů ve třídě Mini60, která bude 

pro Adama nová a rychlejší 

než Kadet. Vzhledem k talentu 

i výsledkům minulých let dá se 

předpokládat, že Adam bude 

stejně úspěšný i v letošní se-

zoně a snad se mu podaří i vy-

stoupit na stupně vítězů. (kt) 

Velké tahanice o trenéra Hegedüse...

Adam v zimě neodpočívá

Domácí složili jedenáctku s vel-

kými problémy. Navíc musel 

vypomoci Jan Čermák z nedale-

kých Kozojed, aby mohli fotba-

listé k zápasu vůbec nastoupit. 

Utkání odpovídalo faktu, že se 

jednalo o úplně první příprav-

né utkání, absolvované po dvou 

trénincích. Kostelecké mužstvo 

hrálo převážnou dobu v obran-

ném bloku, z něhož se velmi 

úspěšně snažilo vyrážet do vel-

mi nebezpečných protiútoků 

a ataků soupeřovy branky. Tak-

to vlastně byly vsítěny všechny 

tři branky, na kterých se podílel 

dvěma góly Čermák a jedním M. 

Vedral. Příležitostí ke skórování 

bylo více, ale nepodařilo se za-

chovat chladnou hlavu a šance 

proměnit. Dá se říci, že i přes 

početní handicap si domácí po-

stupně celý zápas kontrolovali 

i vzhledem ke vstřeleným bran-

kám a postupně až třígólovému 

vedení. Hosté měli také nějaké 

příležitosti, které mohly skončit 

góly, ale domácí jim svou bojov-

ností zabránili nebo s nimi bylo 

nepřesně naloženo. Ke zkorigo-

vání výsledku se Rostoklaty do-

staly až ke konci, kdy skórovaly 

asi v 80´ po centru jejich útoč-

níkem, který nebyl dostatečně 

obsazen. „Jinak utkání splnilo 

to, co mělo, tzn. nabírání herní 

zápasové praxe. Je ale potřeba, 

aby se zapojilo více hráčů ze 

současného kádru. Jako poziti-

vum lze brát, že se zapojil např. 

Klimt (a nehrál špatně, dokud 

mohl). Doufejme, že do příštího 

zápasu se už sejdeme ve větším 

počtu a budeme se moci připra-

vovat na jarní boje,“ shodují se 

hráči domácího celku. 

SK KNČL – Rostoklaty 3:1 (2:0)

15´ 1:0 Čermák, 35´ 2:0 M. Ve-

dral, 60´ 3:0 Čermák

(P. Pojezný/red)

ŘÍČANY – Po vzoru větších spor-

tovních klubů v celé České re-

publice rozhodli se už před lety 

říčanští atleti rovněž uspořádat 

závod ve skoku do výšky. O tře-

tím únorovém víkendu se tak 

konal už III. ročník říčanské laťky 

v tělocvičně ve Strašínské ulici. Ač 

v poněkud stísněném prostředí 

předvedly tři desítky závodníků 

od ročníků narození 1999 - 2006 

velmi pěkné výkony. Především 

na nich byla znát dobrá příprava 

a snaha skákat pochopitelně flo-

pem. Kromě minipřípravek dívek 

a chlapců startovaly i přípravky 

obou kategorií, mladší i starší 

žáci. Nejlepšího výkonu dosáh-

la mladší žákyně ročníku 2000 

Slámová, která překonala výšku 

122 cm, druhým místem překva-

pil starší žák Kohout, který zdolal 

výšku 115 cm. Více než výkony 

překvapila výborná organizace 

náročného závodu a zájem nejen 

dětí, ale i rodičů. (kt)

KRÁLOVICE – Ještě se 

ani nezačala hrát jarní kola 

Pražského přeboru a na 

trenérských místech je živo. 

V minulých dnech se hodně 

hovořilo o „přestupu“ trenéra  

Jana Hegedüse, trenéra 

úspěšných Královic do 

Třeboradic, kde měl nahradit 

tragicky zesnulého 

Václava Drobného. 

První přípravné utkání bylo úspěšné

Slámová nejlepší

Adam se svým tátou motoristickým nadšencem a pochopitelně i největším sponzorem

 Foto: Králíková

KOSTELEC N/ Č. LESY – 

K prvnímu přípravnému 

utkání v tomto roce si 

místní fotbalisté přizvali 

celek III. třídy okresu Kolín 

– Rostoklaty. Soupeř přijel 

v sestavě s několika hráči 

svého B mužstva.

ŘÍČANY – Sotva 

skončila  úspěšná 

motokárová sezona roku 

2012, ve které Adam získal 

3. místo v MČR v kategorii  

Easykart 60 mladí a 2. místo 

v seriálu Karting Cup ve 

třídě Kadet, přiblížila je tu na 

dohled sezona nová. 

INZERCEINZERCE

Seminář nejen pro bojovníky 

a trenéry MMA, ale také pro ši-

rokou veřejnost se konal v Praž-

ském rohovníku na Hájích. Cel-

kem čtyři dvouhodinové bloky 

byly rozděleny na techniku boje 

na zemi (grappling) a boj na 

zemi s prvky MMA.

„Technické znalosti MMA bo-

jovníků nejsou v současné době 

tak vysoké, proto se snažíme 

zlepšit situaci různými semi-

náři a tréninky. Z těch posled-

ních můžeme jmenovat např. 

seminář o výživě, atletické 

tréninky nebo právě seminář 

s veteránem nejprestižnějšího 

světového MMA turnaje UFC, 

Petera Sobotty, který je několi-

kanásobný německý šampion 

v brazilském jiu-jitsu. Soustře-

dit naše aktivity hodláme nejen 

na bojovníky, kteří se na poli 

MMA pohybují již nějaký pátek, 

ale především také na mladou 

generaci, kterou chceme pod-

porovat již od malička. Na semi-

nář s Peterem Sobottou dorazil 

např. i mladý, velmi talentovaný 

sedmiletý mistr republiky v bra-

zilském jiu-jitsu. Do budoucna 

připravujeme široké spektrum 

podpůrných aktivit pro bojovní-

ky, ale naším cílem je také zlepšit 

povědomí o MMA u široké veřej-

nosti,“ řekl pořadatel André Re-

inders z MMAA (česká asociace 

smíšených bojových umění).

Monika Soukalová, 

Czech MMA Association

Peter Sobotta (vlevo), původem polský bojovník žijící v Německu, prošel různými 

bojovými sporty od juda, taekwonda a kickboxu, aby nakonec zakotvil u MMA. Po 

řadě vítězství na německých turnajích a vítězství na jednom z největších evropských 

turnajů KSW získal smlouvu s UFC (Ultimate Fighting Championship)

Hvězda UFC předávala 
své zkušenosti

DUBEČ/HÁJE – Jednička 

německé velterové váhy, 

šampion v grapplingu a UFC 

veterán Peter Sobotta přijal 

pozvání České asociace 

smíšených bojových umění 

a minulý víkend přijel do 

Prahy, aby na víkendovém 

semináři předal své 

zkušenosti v technice boje 

na zemi s prvky MMA. 



auto, motowww.nasregion.cz6

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

SLEVOVÝ KUPON
 barvení – melír – střih

KADEŘNICKÉ SLUŽBY U VÁS DOMA
Cena: 375 Kč včetně dopravy!

Tel.: 607 539 925 
petra.tkd@seznam.cz

Cestovní agentura LIDO-CS s.r.o. Český Brod Již 20 let!
Skupinky již od 7 osob i skládané. Doprava z Č. Brodu, v okolí a na Praze 
východ z bydliště. Praha – metro Depo Hostivař.

UBYTOVÁNÍ v HR – Makarská riviera, 40 m od moře. Zařízená studia a apartmány. 
 Prodej na rok 2013 JIŽ ZAHÁJEN! 
 Při záloze na ubytování do 31. 3. 2013, sleva z ceny ubytování!

AKTUÁLNĚ:  Paříž, Holandsko+, Technická musea D, Krakow, termály.
PRODEJ PLAVEB zaoceánskými loděmi – moře, oceány!

 ZA AGENTSKÉ CENY (slevy) a DĚTI DO 17 – 18 let ZDARMA!

Podívejte se na naše www.lido-cs.estranky.cz, 
fax: 321 622 522, tel.: 603 539 701, 604 244 987, e-mail: lido-cs@seznam.cz

AUTODOPRAVA

nebo  281 931 419, fax: 281 931 512, 
www.sute-pisky.cz, milanpetruzalek@sute-pisky.cz

·sutě, odpad, písky·recykláty, tříděná zemina
·přeprava materiálu·multikára, Avia, Liaz, Iveco
·zemní – výkopové práce, demolice

tel.: 603 242 142

AAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAA
- kontejnery -

Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o.

DÁLKOVÉ STUDIUM
řezník-uzenář / cukrář / kuchař-číšník

www.sosricany.cz

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 
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Nová škoda Octavia? Zlatá manželka!

První dojem 
– nejdůležitější pocit
Je to nejlepší Octavia všech dob. 

Nová přední maska, s výraznými 

žebrováním, nové logo škoda, bi-

xenonová světla s LED svícením. 

Vypadá líp než Superb, pomys-

lím si. 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. 

Úsporné motory
Trendem dnešní doby je co nej-

víc snižovat obsah motoru, a tím 

i spotřebu, při zachování výko-

nu.  proto přichází Škodovka 

s motorem 1.2 TSI, který je pro 

tak velké auto zcela dostačující. 

A spotřeba? Mimo město 4,4 lit-

ry, ve městě kolem šesti. Nejnižší 

spotřebu ze všech modelů 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 ože-

líte, vězte, že v novém modelu 

Octavie už sami nebudete ani 

bez manželky. Společnost vám 

bude dělat celá řada systémů, 

které vám budou více či méně 

aktivně zasahovat do řízení. 

Těmi vetřelci jsou například 

parkovací asistent, který zapar-

kuje auto podélně i příčně do 

řady, Crew protect assistant, 

který při blížící se kolizi přitáh-

ne pásy, zavře okýnka včetně 

střešního okna. Další vymo-

žeností je „hlídač“ únavy. Ten 

podle vašeho držení volantu 

usoudí, zda jste ještě fit, pří-

padně doporučí zastávku na 

kafíčko. Upozorní vás, podob-

ně jako manželka, akustickým 

signálem. 

Další novinkou je radar, umístěný  

v předním nárazníku, sleduje 

prostor před vozidlem a  vyhod-

nocuje vzdálenost, směr a rych-

lost pohybu předmětů (nejen au-

tomobilů). Na informacích od něj 

závisí činnost dalších asistentů, 

například ACC. Adaptive cruise 

control se rozhodně stane vaším 

kamarádem na dálnicích. V pří-

padě, že máte zapnutý adaptiv-

ní tempomat, automaticky hlídá 

vzdálenost od vozu před vámi. 

Ve výčtu pomocníků nemůžeme 

zapomenout na multifunkční ka-

meru, umístěnou před zrcátkem 

na předním skle. Ta sdružuje tři 

systémy – asistenta pro udržová-

ní vozu v jízdním pruhu, asisten-

ta dálkový ch světel a asistenta 

zobrazování 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 chloua nové 

Oktávky. Sound system Canton 

s deseti reproduktory se posta-

rá o skvělý hudební zážitek. Pod 

názvy Blues, Swing či Bolero 

najdete v nabídce tzv. infotain-

ment rádia, přes které můžete 

ovládat desítky funkcí, od CD 

přehrávače až po nastavení vozu 

(Car menu).

Co dodat závěrem? Připravte si 

minimálně 334 900,- korun a pár 

dnů dovolené, abyste  měli dosta-

tek času naučit se ovládat a vyu-

žívat 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

p p p j

� AUTO, MOTO

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818, 251 01 Říčany
E-mail: beno@benoricany.cz
Tel.:  323 666 129
www.benoricany.cz
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