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Promarněné body 
KUNICE – Fotbalisté míst-

ního klubu promarnili v do-

hrávaném utkání velkou 

šanci s týmem Převýšova. 

Nedokázali totiž využít do-

mácího prostředí k plnému 

zisku tří bodů. Škoda, mož-

ná budou na konci soutěže 

chybět. Z posledních zápasů 

je cenné vítězství Kunic ve 

22. kole nad Horními Měcho-

lupy v poměru 2 : 0. O víken-

du hrály Kunice doma s Hla-

vicemi s výsledkem 4:1.   (kt)  

Smutný začátek
cyklistické sezony

DAVLE – Ve čtvrtek 11. 4. 

v 17:30 vyjížděli záchranáři 

k cyklistovi sraženému osob-

ním autem mezi Davlí a Ště-

chovicemi. Muž utrpěl těžké 

zranění a byl v bezvědomí. Na 

místě zasahovali záchranáři 

ze Zbraslavi, Davle a z praž-

ské letecké záchranné služ-

by. Muž na místě přes snahu 

zdravotníků svým zraněním 

podlehl. Tereza Janečková

KRÁTCE

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Příští vydání 2. května

Někdy se nám stává, že zavolá 

klient, a ptá se, za jakou cenu by 

mohl svojí nemovitost prodat. 

Od stolu vám cenu sdělí jenom 

„blázen“, nebo bude opravdu 

hodně orientační. Určit správ-

ně cenu nemovitosti není úpl-

ně jednoduchý úkol. Existuje 

spousta faktorů, které cenu zá-

sadně ovlivňují. Na každém kon-

ci světa bude jiná, ale i cena bytu 

ve stejném domě může být jiná.  

Co zásadně ovlivňuje 
tyto ceny? 
Začněme u podlaží, kde může na-

stat velký cenový rozdíl, pokud se 

byt nachází v přízemí, v posled-

ním patře, nebo také v posledním 

patře bez výtahu. Už tyto para-

metry zásadně ovlivní cenu ne-

movitosti. Dále ji ovlivní výhled 

z bytu, vybavenost, zděné jádro, 

občanská vybavenost, dostup-

nost MHD, apod. Tudíž při stano-

vování ceny nemovitosti to není 

jenom o tom, podívat se, za kolik 

se prodává byt ve stejné lokali-

tě při podobných parametrech, 

ale je třeba udělat důkladnou 

analýzu dané nemovitosti. Na-

šim zákazníkům nikdy nelžeme, 

a proto při první schůzce nemo-

vitosti určené k prodeji, projde-

me s majitelem všechny zásadní 

body a možnosti, jak nemovitost 

prodat,“ říká pan Jiří Doksanský, 

makléř RealExpert s.r.o. 

Na co si dát ještě pozor 
při posuzování ceny?
Správný postup, jak posoudit 

cenu, je získat informace z více 

zdrojů. Projděte si internet, 

realitní časopisy a zeptejte se 

makléřů. Budete se divit, že 

cena bude kolísat o cca 30 % 

nahoru a dolů. Cena se ne-

skládá jen z hodnoty majetku, 

ale také z toho, za jak dlouho 

chcete nemovitost prodat, je 

–li o tuto lokalitu zájem, jaká je 

občanská vybavenost v okolí, 

jak daleko je to na MHD. Dá se 

říci, že máte 3 možnosti jak ne-

movitost prodat: 1) nemovitost 

předražit a čekat,zdali se náho-

dou někdo chytne, 2) stanovit 

cenu dle okolností a aktuální 

situace na realitním trhu, 3) 

nemovitost podcenit. Všem 

klientům v zásadě radíme mož-

nost 2) a to i v situaci, že klient 

nutně potřebuje peníze. Pokud 

totiž poptávající klient vyjád-

ří zájem o danou nemovitost, 

je to už jenom o vzájemné ko-

munikaci a případné možnosti 

slevy z ceny nemovitosti, která 

musí být oboustranně přijatel-

ná. Celá cenová politika je o ko-

munikaci jak s prodávajícím 

i kupujícím. 

Máte zájem se nezávazně do-

zvědět, za kolik bychom pro-

dali vaši nemovitost? Můžete 

se obrátit na společnost Re-

alExpert a její profesionální 

makléře na tel.: 226 804 481 

nebo info@real-expert.cz (PR)

Jak správně určit cenu nemovitosti?
Dovolte mi navázat na 

článek z minulého čísla, ve 

kterém jsme řešili s panem 

Černým, jednatelem 

společnosti RealExpert 

s.r.o.,  zda je lepší prodávat 

nemovitost na vlastní pěst 

či nikoli a jak správně vybrat 

realitní kancelář.

Jiří Doksanský
Realitní makléř regionu

RealExpert s.r.o. 
Mob.: 733 532 252

fax: 226 516 123

e-mail: doksansky@real-expert.cz

www.real-expert.cz

Karlovarská 28/1106Ka

www.orion.co.at

252 43 PR HONICE
Uh n veská 581

Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy
Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy, státní

Tel.: 241 950 776, 241 950 409, fax 241 950 300

www.soupjilove.cz, e-mail: soupotravin@cbox.cz

Přijímá žáky pro školní rok 2013/14 pro tyto obory:
tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou

Cukrář / Kuchař / Kuchař – číšník
dvouleté nástavbové studium zakončené maturitou Podnikání

Po tel. domluvě možná návštěva školy. Přijímací řízení bude probíhat průběžně na základě přihlášky.

INZERCEINZERCE

Dotěrně 
nebezpeční

„Nebo vlezle dotěrní,” říkám si, 

když opakovaně, stále zdvořile 

odmítám do telefonu zásilku 

kapslí OmegaMarine, draze za-

baleného rybího tuku. Nechci ji 

poslat ani za pouhých čtyřicet 

pět korun poštovného. Přesto 

se jednoho dne balíček se zá-

zračnými kapslemi v poštovní 

schránce objeví. Není však ad-

resován mně, ale mému muži. 

Má zaplatit čtyřicet pět korun.  

Kdo by ale užíval kapsle, které 

mu někdo hodil do schránky?  

A proč by se mělo platit za ne-

objednané zboží? Za několik 

dní přichází poštou upomín-

ka. Zaplaťte 45 korun a k tomu 

dalších 40 korun penále. Muž 

telefonuje a chce vědět, proč 

by měl platit za neobjednanou 

zásilku. Operátorka ho ujišťuje, 

že jeho objednávku má a posílá 

kopii poštou. Opravdu je na ní 

jméno, adresa i podpis. Ve jmé-

ně chyba, v adrese také, podpis 

zfalšovaný. Nevyžádané zboží 

dodává firma NaturaMed Phar-

maceuticals s.r.o. Její obchodní 

zástupci pravdě-

podobně aktuálně 

podnikají v regionu 

kolem Prahy!

GLOSA

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz

LADŮV KRAJ – Sotva zmizel 

sníh, už se v plné nahotě obje-

vily v parcích, v příkopech, na 

cestách i všude jinde igelitové 

pytlíky, obaly vše-

ho druhu a také 

plechovky a láhve 

od nápojů. Prostě 

všechno, co lidem 

upadlo od ruky 

a byli líní je ukli-

dit někam do popelnice či  kon-

tejneru. Kdyby nebylo školních 

dětí, paní učitelek, důchodců, 

ale i skautů a desítek nadšenců, 

všechno to haraburdí a svinstvo 

by ještě dlouho leželo na svých 

místech a hyzdilo naše okolí.  

Desítky dobrovolníků
„Chodíme každý rok a děti se na 

sbírání odpadků docela těší,“ 

hrdě nám hlásila paní učitelka 

Barbora Michlová z Mnichovic, 

když rozdávala velké igelitové 

pytle na sběr 

všeho možné-

ho, co děti pak 

posbíraly po 

silnicích i nově 

vybudovaném 

a krásném ná-

městí. Podobné názory jsme sly-

šeli i v Hrusicích, Senohrabech, 

Ondřejově, Kostelci u Křížku, ve 

Velkých Popovicích, Lojovicích 

i na Štiříně, prostě všude, kde se 

sešly desítky dobrovolníků, aby 

pomohli vyčistit především par-

ky, veřejná místa a příkopy. 

� pokračování na str. 5 

Závod pořádá doc. MUDr. Anto-

nín Pařízek, CSc, známý porod-

ník a také „Všedobrovičák“. Co 

ho k pořádání závodů přivedlo?

� Pro koho je závod vlastně 

určen? 

Závod je určen pro všechny ka-

tegorie (viz www.prespolnibeh.

stirin.eu), ale největší radost or-

ganizátorům dělá účast mláde-

že a zejména dětí. Po vzoru na 

podzim probíhajících „Mladých 

Běchovic“ jsme zařadili katego-

rii pro úplně nejmenší děti. Pro 

roční, resp. nejmenší děti je ur-

čena vzdálenost 50 m, kterou je 

povoleno zdolat i za doprovodu 

některého z rodičů. Za což se 

nám dostalo od řady účastní-

ků uznání. Děti bývají obvykle 

„doplňkem“ závodů dospělých. 

U nás na Štiříně je tomu zcela 

naopak. Přesto ale máme letos 

opět pro vítěze obou dospělých 

kategorií vypsanou cenu - noc 

na zámku Štiřín.        

� Proč jste se vlastně rozhodl po-

řádat závody? Máte ke sportu 

blízko? 

Po celou dobu studia gymná-

zia a medicíny jsem závodil za 

Spartu Praha (100, 200, 400 m), 

později jsem v tomto klubu dělal 

na částečný úvazek sportovní-

ho lékaře a mnoho let nakonec 

i „bafuňáře“. 

� pokračování na str. 4 

Obce našeho regionu akcí „Čistý Ladův kraj“ 
a „Den Země“ opět zkrásněly

Vítání jara úklidem

ŠTIŘÍN, VŠEDOBROVICE 

Pole mezi těmito obcemi 

zanedlouho zaplaví 

množství sportu a zábavy 

chtivých dětí i dospělých. 

Konat se zde bude třetí 

ročník přespolního běhu 

Štiřín MCC kross o poháry 

nejlepších atletů světa. Na 

závodu nebudou chybět 

takové osobnosti, jako je 

Bára Špotáková, Tomáš 

Dvořák nebo Roman Šebrle.

Ze světových oválů
rovnou na pole

Roman Šebrle s dětmi nebude 4. května 
na Štiřín krossu určitě chybět. A co vy? 
Už jste se také registrovali? 
www.prespolnibeh.stirin.eu

Podle předběžných 
odhadů z obcí brigádnici 

zlikvidovali přes
10 tun odpadu

Hrusičtí školáci uklízeli silnici směrem na Mnichovice 

čtěte na stranách 5 až 7
ě stranách 5 až

DŮM, STAVBA, ZAHRADA
77

, Z Chcete víc 
než jen 
rodinný vůz?
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BŘEZOVÁ
27. 4. – 15:00

• Vítání jara 2013. V Japonské za-

hradě Oleško. Mimořádnými hosty 

jsou čestné předsedkyně ČJS Věna 

Hrdličková, čerstvá držitelka ceny 

Akademie věd ČR za celoživotní pří-

nos české literatuře, a Věra Čáslav-

ská. www.japonska-zahrada.cz 

DAVLE
20. 4. – 13:30

• Karneval pro děti. V sále Hotelu 

Pivovar s návštěvou Nadi Konvalin-

kové a dalších. Pořádá: Občanské 

sdružení Daveláček 

DOLNÍ BŘEŽANY
14. 3. – 30. 4. 

• Prodejní výstava pokračuje. Zve-

me vás do našich prostor, kde jsme 

se po dohodě s paní Alenou Volko-

vou Balvínovou rozhodli pokračovat 

v prodejní výstavě jejích originálních 

ručně vyráběných keramických děl, 

umělecké a užitkové keramiky. 

25. 3. – 31. 8. – 10:00
• Outdoorový fi tness program Fit-
mami pro maminky na mateřské 
dovolené. Každé PO od 10:00 do 

11:00 hod. v Mlynářském a Keltském 

parku. Sraz 5 min před začátkem 

lekce u hasičské zbrojnice. Rezerva-

ce 606 489 411, www.fi tmami.cz

10. 4. – 28. 10. 
• Český farmářský trh. Obec Dolní 

Břežany a společnost Dobrý trh zvou 

na České farmářské trhy. Každou 

stř. od 13 do 18 hodin, od dubna do 

listopadu na náměstí Na Sádkách. 

20. 4. – 9:30
• Pilates blok. 100,- Kč. Rezervace 

nutná. www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.: 773 619 138

26. 4. – 18:00
• Keramika pro dospělé. Tulipán 

cena: 150,- Kč. Rezervace nutná. 

www.mcbrezanek.cz mcbrezanek@

seznam.cz tel.: 773 619 138

27. 4. – 14:00
• Otevření cyklostezky. Obec Dol-

ní Břežany vás zve na slavnostní 

otevření cyklostezky Dolní Břežany 

– Zlatníky u rybníka Pazderák. Pro-

gram: Slavnostní otevření, pro zájem-

ce jarní cyklovýlet. 

27. 4. – 9:00
• Jóga pro děti a rodiče. Cena: 

100,- Kč. Rezervace nutná. www.

mcbrezanek.cz mcbrezanek@se-

znam.cz tel.: 773 619 138

HRNČÍŘE
7. 2. – 30. 6. – 9:00

• Dětský výtvarný koutek. (PO až 

ST) od 9:00 do 10:30 hod. 90 Kč, 

kontakt: J. Stangelová (stangelici@

seznam.cz; tel.: 728 143 598). V Zá-

jmovém centru Baráčnická Rychta 

7. 2. – 30. 6. 
• Základy kresby pro školní děti. 
ST od 16:30 do 18:00 hod. 140 Kč/

lekce, kontakt: Bára Kadlčíková (sy-

raell@seznam.cz) 

JESENICE
20. 4. – 14:00

• Členská schůze. Sdružení SZP 

Jesenice zve členy na výroční schůzi 

do velkého sálu OÚ Jesenice. Jsme 

jedinou dobrovolnou organizací, kte-

rá zajišťuje zájezdy, divadlo, plavání 

apod. pro občany s vážným poško-

zením zdraví – snížená pohyblivost. 

JÍLOVÉ U PRAHY
15. 4. – 15. 6. 

• Výstava ručně malovaných ob-
rázků Barbory Fausové. V kavárně 

„U Zlatého korálku“. Více na www.

zlatykoralek.cz

20. 4. – 10:00
• Garage Sale Jílové u Prahy. Tro-

chu jiná jarní očista. Prohledejte dům, 

byt, garáž, sklep, zahradu a zbavte 

se starých nepotřebných krámů, 

věcí, které nenosíte nebo nechcete. 

Více info na www.elle-ments.cz. 

20. 4. – 8:00
• Jílovský jarmark. Na náměstí 

u Obecního domu. info: M. Poustec-

ká 736 767 698

1. 5. – 31. 5. 
• Pozvání na výstavu fotografi í. 
Budeme mít příležitost nahlédnout 

do života sedmileté školačky Banty. 

Dívka žije v chudinské čtvrti Kibera 

v Nairobi, hlavním městě Keni. Auto-

rem snímků je německý profesionál-

ní fotograf Kiên Hoàng Lê, který velmi 

citlivě zachytil všední život v Keni.

KAMENICE
25. 4. – 19:30

• Věra Špinarová. Koncert „To nej-

lepší“ Věra Špinarová a Adam Pavlík 

band. KC Kamenice 

KUNICE
20. 4.

• Tenisový turnaj. Tenisový turnaj pro 

dospělé – čtyřhra mix (sobota). Při-

hlašovat se můžete na 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberch-

told.cz. Registrace od 9:30 hod.

21. 4. 
• Turnaj ve stolním tenise. Přihlašo-

vat se můžete na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.

cz. Registrace od 9:30 hod.

22. 4.
• Divadélko. Divadélko pro MŠ. 
Přihlášení na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz

24. 4.
• Den záchranářů pro MŠ. Přihlá-

šení na 736 757 577 nebo na sport-

centrum@zamekberchtold.cz

27. 4. 
• Pálení čarodějnic a Den cyklis-
tů. Zámek Berchtold

30. 4.
• Bubnování. Interaktivní bub-

nování pro MŠ. Přihlášení na 

736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

MIROŠOVICE
27. 4. 

• Turistický pochod. 8. ročník tu-

ristického pochodu krajinou barona 

Ringhoffera. Pěšky i na kole. Od 9:30 

hod. Mirošovice, železniční stanice. 

Program: 12:00 hod. – křest nově 

narozených kůzlat v pivovaru Velké 

Popovice. Prohlídka pivovaru s ochut-

návkou nefi ltrovaného piva. Kamenice 

– cíl pochodu, od 15:00 hod. promítání 

cestopisných fi lmů/přednáška. 17:00 

hod. hudební koncert na náměstí

OHROBEC
27. 4. – 16:00

• Ekohrátky. Sejdeme se na károv-

ském dětském hřišti v 16 hodin, zasou-

těžíme si a něco se dozvíme o přírodě 

kolem nás a pak si všichni společně 

opečeme buřty a posedíme u ohně.

1. 5. – 8:00
• Vítání ptačího zpěvu. Společně 

s ČSO vás zveme na ornitologickou 

vycházku do okolí obce. Sraz v 8:00 

hodin před obecním úřadem

PRŮHONICE
27. 4. – 8:45

• Hajní trvalky. Komentovaná exkur-

ze v Dendrologické zahradě v Průhoni-

cích. www.dendrologickazahrada.cz 

30. 4. – 12. 5. 
• Výstava tulipánů a ostatních 
cibulovin. www.dendrologickaza-

hrada.cz 

ŠEBEROV
4. 5. – 19:00

• Petr Wagner – gambový sólový 

recitál. Chodovská tvrz

ŠTIŘÍN
21. 4. – 17:00

• Sukův hudební Štiřín. Guaneri 

trio Praha, (klavír, housle, violon-

cello), Beethoven – Mendelssohn 

– Bartholdy. 

4. 5. 
• Štiřín kros. O poháry nejlepších 

atletů světa: Barbory Špotákové, 

Romana Šebrleho a Tomáše Dvořá-

ka. Závod se bude konat na louce 

mezi Všedobrovicemi a Štířínem. 

www.prespolnibeh.stirin.eu

VRANÉ NAD VLTAVOU
27. 4. – 8:30

• 5. ročník turnaje Zvolský rapid 
Šachy.biz. Šachový klub Medvědi 

Zvole zve všechny šachové příz-

nivce do sokolovny ve Vraném nad 

Vltavou. http://sachy.skzvole.cz

ZDIMĚŘICE
30. 4. – 17:00

• Čarodějnice. Ve spolupráci s obcí 

Jesenice na louce mezi Zdiměřice-

mi a Mladíkovem. www.jaka.cz

ZVOLE
23. 4. – 18:00

• Dermic party. Přijďte a získejte 

informace o revolučních metodách 

v péči o tělo a obličej, ukázka líčení, 

určení typu pleti, občerstvení a malý 

kosmetický dárek. Vstup volný. Nut-

ná rezervace na čísle 602 545 989. 

28. 4. – 10:00
• XI. Zvolský běh. Sraz účastní-

ků u lesa v Březovské ulici. www.

zvole.info
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kam, kdy a za čím

Vítá Vás pizzerie Brunello,
jež se nechala inspirovat oblastí ve 
střední Italii provincií Toskánska, 
které se skládá z několika významných měst.

Kapacita restaurace •Pizzerie 66 osob  •Zimní zahrada 34 osob 
 •Zahrádka 80 osob •Dva dětské koutky

Adresa: Hlubočinka 813, 251 68 Sulice
Vaše rezervace rádi přijmeme 

na tel. čísle 323 605 667
email: info@pizzerie-brunello.cz

Otevírací doba: Po – Čt 11:00 – 23:00
 Pá – So 11:00 – 23:00
 Ne  11:00 – 22:00

INZERCEINZERCE

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena
DALŠÍ POZVÁNKY NA

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz rozvoz osob a jíd

el 

Zveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
RETRO DISCO
27. 4. 2013

INZERCEINZERCE

Nechce vaše ratolest zůstávat ve školce „po o“?

Je pro vašeho syna vzorem fotbalista   

 Ronaldo a pro vaši dceru Barbora Špotáková? 

Provoz zahájen 3. dubna 2013
 Kde nás najdete?  
Od 3. dubna 2013 v klubovně Sokolovny, 
Tyršova 264 v Jílovém u Prahy 

 Kdy je školička v provozu?

 vždy od 7.30 do 12.30 hodin

 Kolik to stojí?

 Čím se budou vaše děti ve školičce bavit?

 

 www.1sportovni.cz 

INZERCEINZERCE
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Otevírací doba:
Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel, 
inteligentní systémy a vypínače

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ
POCTIVÝ ČESKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

POSTELE-MATRACE-ROŠTY
SEDACÍ SOUPRAVY, NÁVRH A VÝROBA NÁBYTKU ZE 

DŘEVA, STOLY-ŽIDLE, DĚTSKÝ PROGRAM, GALLERY JACQUES

•nutriční typologie •jídelníček přímo pro  
  Vaše tělo •potraviny podporující hubnutí 
•zjistěte svou 
         zdravou váhu

www.hubnutipoddohledem.cz
dnaanalyza@gmail.com, 777 801 550

Po předložení inzerátu 
konzultace za 250 kč s dárkem

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

ODVOZ
FEKÁLIÍ
Zdiměřice 32, 252 42 Jesenice tel.: 602 266 476

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová
 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé

 Koks – Ostrava

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Letní slevy uhlí do 31. 7., brikety do 31. 5. 2013
Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 
Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

brigetka@email.cz www.uhlinemcova.cz
Při odběru 20 q a více doprava do 30 km 
zdarma.

KRÁTCE KRÁTCE

Z vodního království 
do království zvířat!

ČESTLICE – Aquapala-

ce Praha a zoo Praha, dvě 

z první trojice nejnavštěvo-

vanějších míst v České re-

publice, navázaly spoluprá-

ci, která přinese zajímavé 

bonusy pro návštěvníky. Ke 

každé zakoupené rodinné 

vstupence v zoo dostane ro-

dina dětskou vstupenku do 

Aquapalace Praha zdarma, 

a naopak – každá rodina, 

která přijde do Aquapalace 

Praha a zakoupí si rodinnou 

vstupenku, obdrží dětskou 

vstupenku do zoo. Akce 

platí od začátku dubna do 

konce května. Obě místa lá-

kají návštěvníky na novinky: 

zatímco v zoo byla nedáv-

no otevřena nová rozsáhlá 

expozice pro slony, hrochy 

a antilopy, v Aquapala-

ce Praha se 13. 4. po zimní 

odmlce znovu otevřela nej-

oblíbenější atrakce celého 

Vodního světa – Divoká 

řeka. V dubnu bude otevře-

na zatím jen o víkendech, 

od května až do října každý 

den. Veronika Machková

Stolní tenis nás baví 
čím dál více

DOLNÍ BŘEŽANY – V neděli 

8. 4. proběhlo další kolo Ote-

vřeného turnaje ve stolním 

tenise pod záštitou Komise 

pro sport a tělovýchovu ve 

spolupráci se ZŠ v Dolních 

Břežanech. Zúčastnilo se 

celkem 30 hráčů odhodla-

ných nejen reprezentovat 

co nejlépe, ale především 

připravených dosáhnout 

na metu nejvyšší a zvítězit. 

Hráčské kvality byly výraz-

ně vyšší než v předešlém 

prosincovém turnaji. Hráči 

svou razantní hrou připra-

vili pro publikum velmi za-

jímavé momenty, mnohdy 

plné neočekávaných zvratů 

obzvláště v samotném finále 

turnaje. Všem hráčům děku-

jeme za jejich účast a skvělé 

výkony. V neposlední řadě 

velký dík patří všem, kteří se 

na akci organizačně podíleli 

a přispěli svým vysoce pro-

fesionálním přístupem ke 

svižnému průběhu celého 

sportovního klání.

Michaela Mensová

Pomoc dětem z Davle
DAVLE – Občanské sdruže-

ní Daveláček bylo založeno 

v březnu 2013, jeho hlavní 

náplní je podporovat akti-

vity vedoucí k vyšší kvalitě 

života dětí ze sociálně sla-

bých rodin. Další aktivitou 

sdružení je pořádání růz-

ných akcí – Karneval, Dět-

ský den, Sportovní den atd. 

Získané finanční výtěžky 

z těchto akcí pak použijeme 

na pořízení věcí potřebným 

rodinám. Pomáháme kon-

krétním dětem ze sociálně 

znevýhodněného prostře-

dí, dětem s hendikepem 

z mateřské a základní školy 

v Davli. Chcete také pomoci? 

Máme transparentní účet, 

na kterém si snadno zjistíte, 

na co konkrétně byla vaše 

finanční pomoc použita.  

Číslo transparentního účtu 

je 2100400860/2010. Více na 

www.davelacek.cz

Jana Slancová

Pozor, změna!
DOLNÍ BŘEŽANY – Farmář-

ský trh v Dolních Břežanech 

na náměstí Na Sádkách se 

ve dnech 1. a 8. května 2013 

bude vzhledem ke státním 

svátkům konat v dopoled-

ních hodinách od 8.00 do 

12.00. Navíc 8. května bude 

trh spojený s prodejem vý-

pěstků dětí ze základní ško-

ly na podporu účasti obce 

v mezinárodní soutěži Kve-

toucí sídla Evropy. 

Ing. Lucie Vospělová

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň 
pro drůbež, 2200 Kč, tel: 
733 483 672 www.levnelih-
ne.cz
• VÝŠKOVÉ PRÁCE - horo-
lezeckou technikou. Pro-
vádíme: opravy, nátěry, 
čištění-fasád, střech, oka-
pů, prořez a kácení stromů, 
sítě a hroty proti ptactvu, 
tmelení panel. spár, insta-
lace topných kabelů a dal-
ší. E-mail: beranek-vysky@
seznam.cz tel. 605 458 726
• Přijmu trenérku fitness 
na DPP do nově otevírané-
ho fitness v  Říčanech. Vo-
lejte po 13. hodině M.Laur-
ová 777 142 822.

INZERCEINZERCE

Teoretická část probíhá na sta-

nici v Jílovém, praktické cvi-

čení pak ve vojenském muzeu 

v Lešanech.  Hasiči mají za úkol 

vyzkoušet hledání osob pomo-

cí termokamery v zakouřené 

místnosti. Termokamery, které 

zapůjčila firma Drager nabí-

zí desítky možných využití při 

jak při zásahu, tak v "civilním" 

prostředí. "Dokážu si předsta-

vit, že vzhledem k tomu kolik 

času a nákladů kamery ušetří, 

budou za pár let ve výbavě kaž-

dého i dobrovolného sboru," 

říká hlavní organizátor školení, 

Pavel Pešek z HZS Jílové. 

Kdo projde školením? 
JSDH Kamenný Újezdec, Ště-

chovice, Slapy, Hradištko, Prů-

honice

JSDH Dolní Jirčany, Osnice, 

Masečín, Davle, Skochovice, 

Buš, Lojovice

JSDH Jílové u Prahy, Okrouhlo, 

Zvole, Dolní Břežany, Mokro-

psy

Fotografie a video z akce najdete 

na www.sdh-lojovice.cz

Text a foto: Zbyněk Pokorný

PRŮHONICE – Unikátní dře-

věné i kovové hodiny, vyráběné 

ručně v domácích dílnách i ma-

nufakturách v oblasti jižního 

Německa, zvané Schwarzwald, 

budou k vidění v prostorách prů-

honického zámku.

Výstava představuje přes šedesát 

kusů nejrůznějších historických 

hodin, od nejjednodušších lihýřo-

vých s dřevěnými strojky po složité 

unikáty s množstvím pohyblivých 

figurek vojáků, ševců, řezníků 

a dalších profesí, ptáků, krav a ji-

ných zvířat, hodin se skleněnými 

nebo kovovými zvonky či píšťa-

lami (největší strojek jich má 40!) 

ze sbírky milovníka schwarzwald-

ských hodin pana Miloše Klikara. 

Kromě hodin si návštěvníci výsta-

vy mohou prohlédnout i výstavu 

obrazů současného českého ma-

líře pana Jindřicha Bílka a výstavu 

Památek světového dědictví v Čes-

ké republice.

Slavnostní otevření zahájí 30. 4. 

v 18.00 hodin koncert česko-ně-

meckého orchestru Partnerské 

smyčce. Vstup na toto zahájení 

je zdarma. V následujících dnech 

bude výstava otevřena vždy od 

10.00 do 17.00 hodin. Návštěv-

níci ji mohou spojit s procház-

kou v Průhonickém parku, který 

je zapsán na seznamu památek 

UNESCO, a posezením v nově 

otevřené botanické kavárně na 

Malém nádvoří. 

Pro návštěvu zámku s výsta-

vou je nutné mít platnou vstu-

penku do Průhonického parku, 

vstup na výstavu je zpoplatněn. 

Ukončení výstavy je plánováno 

na 31. 8. 2013. (red)

Pomocník v kouřikouři

BŘEZOVÁ – OLEŠKO – Česko-

japonská společnost vás zve na 

Vítání jara 2013, které se uskuteč-

ní v sobotu 27. dubna v 15 hodin 

v Japonské zahradě Oleško, Vltav-

ská 1048/371.

Mimořádnými hosty jsou čestné 

předsedkyně ČJS Věna Hrdličková, 

čerstvá držitelka ceny Akademie 

věd ČR za celoživotní přínos české 

literatuře, a Věra Čáslavská.

Program: • Václav Kučera, ukáz-

ka japonské rituální lukostřelby

– kjúdó • Bohumil Planka, Nihon-

to kenkyukai, prezentace japon-

ského meče • Vlastislav Matoušek, 

koncert shakuhachi, zpěv • Bub-

ny, Wadaiko, josa-josa. • Daniela 

Hátleová, PSSG, ikebana. • Robin 

Šóen Heřman provází slovem

Zahrada nad řekou a Zahrada 

tří bran v jarním provedení 

v roce Hada, bonsaje, suise-

ki, kapři-koi atd. Překvapení či 

změna nejsou vyloučeny. 

www.japonska-zahrada.cz

KAMENICE – S příchodem jara 

se pomalu ozývá i konec školní-

ho roku, rychle to utíká. Nejenže 

se pilně učíme, ale také jsme pil-

ní ve volnočasových aktivitách, 

které škola pro nás připravuje, 

a my jsme tomu rádi. Ve škole 

jsme měli pěknou kulturně-vzdě-

lávací akci s Klaunem pro zdraví, 

výukový program s hasiči v rámci 

projektu Hasík, žáci 6. ročníku ab-

solvovali výukový program z Ces-

ty integrace v Říčanech na téma 

Kamarádství a drogy a pro potěše-

ní za námi přijel Dětský pěvecký 

soubor Jiřího Bardy a tanečníci 

z TŠ Jojo-efekt ze Říčan. A protože 

jarní období bývá ve škole ve zna-

mení výletů a exkurzí, ani u nás to 

nebude jiné. Pojedeme si zasoutě-

žit do Tep faktoru v Chotilsku, kde 

je pro nás připravený zvláštní pro-

gram, absolvujeme exkurzi do Ko-

něpruských jeskyní a Medvědária 

v Berouně, společně pojedeme 

fandit na podvečerní ligové utkání 

v basketu v Nymburce a na závěr 

nás čeká exkurze na Šiklův mlýn. 

Mezitím se připravujeme na kul-

turní vystoupení našich žáků při 

setkání zaměstnanců v Agru Jese-

nice a na Jarní školní akademii za 

účasti Jakuba Smolíka, účastníme 

se výtvarných soutěží, kde jsme 

již získali nějaká ta přední místa, 

sbíráme hliník, papír a elektro-

spotřebiče v rámci projektu Re-

cyklohraní. Jsme u nás ve škole 

v Olešovicích spokojeni, jen snad 

trochu více sluníčka bychom si 

přáli a to přejeme i vám. 

Žáci ZŠ Olešovice

Výstava historických hodin

JÍLOVÉ U PRAHY – Více než 

stovku hasičů ze sedmnácti 

dobrovolných sborů 

v regionu proškolí do konce 

dubna na stanici v Jílovém 

u Prahy. Profesionální 

hasiči připravili každoroční 

školení pro nositele 

dýchacích přístrojů ze svého 

hasebního obvodu. 

Jaro na japonský způsob

Ve znamení výletů
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800 522 222
Praha 1, Politických vězňů 21

Elektronická dražba

www.gavlas.cz/GEA                                        Nejnižší podání: 4 950 000 Kč

-

ZLATÁ, U ŘÍČAN, OKR. PRAHA-VÝCHOD
Velký rodinný dům s bazénem

www.elektronickedrazby.cz

SPA Salon

www.elysiumspa.cz

LÁZNĚ NA DOSAH RUKY V JESENICI

Vodní procedury – Finská sauna, Turecká sauna Chamam, Cedrový sud, 

 Ruská parní lázeň, Vířivky

Péče o tělo – Peeling, Zábaly, Talasoterapie, Parafínové vany

Masáže – Masážní lůžko NugaBest, klasická masáž, manuální lymfodrenáž,  

 relaxační, antistresová, medová a čokoládová masáž

SPA-box SPA JET

Přístrojové procedury – Lymfodrenáž, Terapie tlakem, Myostimulátor

Suchá lázeň CO
2

Kosmetické programy – Alqvimia, Queen of Egypt, 

 Anti stress, Silhouette, Well Systems

Lázeňské programy pro muže, ženy 

i malou společnost

Provozní doba: Út. – Pá. 10:00 – 21:00, So. – Ne. 12:00 – 21:00
Tel.: 776 369 388, 222 363 261
Nákupní 1127, Budova D11, Mladíkov – Jesenice u Prahy

CSOB_Platebni_karty_Posta_inzerce_284x104.indd   1 2.4.13   11:55
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FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 6. – 7. 4.
FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 13. – 14. 4.

3. liga
ČFL Kunice – H. Měcholupy 2:0

Praha
I.AB Cholupice – Nebušice 1:1

I.BB Šeberov – Třeboradice B 1:2

II.C Cholupice B – Košíře 2:1

III.A Ďáblice C – Točná 7:1

III.B JM Chodov B – Šeberov B 1:4

Kraj
přebor Jílové – Klecany 2:2

I.BD Průhonice – Stř. Skalice 5:1

I.BD Jesenice – Poříčí n/S. 1:3

I.BD Kunice B – Nespeky 6:1

Praha-východ
přebor Mukařov – V. Popovice 1:0

přebor Úvaly B – Dobřejovice 5:1

III.B Kamenice – Radošovice 0:0

III.B Strančice – Dobřejovice B 5:5

IV.C Mnichovice B – Senohraby B 7:0

IV.C Čestlice – Hrusice B 3:2

IV.C Lojovice – Stř. Skalice B 3:5

IV.C Kamenice B – Ondřejov B 3:3

IV.C Mukařov B – V. Popovice B 2:4

Praha-západ
přebor Měchenice – Úhonice 4:0

přebor Krňany – Zvole 0:4

přebor Psáry – Choteč 2:3

přebor Jílové B – Rudná 3:1

III.A Jíloviště B – Vestec 0:7

III.A Jesenice B – Davle 0:3

III.A Vrané – Radlík odloženo

III.A Zvole B – Hvozdnice B 4:2

III.A Dolní Břežany – Štěchovice B 0:1

IV.A Hradištko B – Vestec B 6:1

IV.A Okrouhlo – Průhonice B 3:2

IV.A Kamenný Přívoz – Libeř B 4:4

IV.B Kazín B – Vrané B 1:4

IV.B D. Jirčany B – Čisovice B 4:1

IV.B Zlatníky – Vonoklasy B 5:0

3. liga
ČFL Kunice – Hlavice 4:1

Praha
I.AB Podolí – Cholupice 1:2

I.BB Šeberov – Ďáblice B 2:13

II.C Zlíchov – Cholupice B 1:1

III.A Advokát – Točná 1:3

III.B Šeberov B – Klánovice B 2:1

Kraj
přebor ČLU Beroun – Jílové 2:1

I.BD Teplýšovice – Jesenice 4:1

I.BD Uhl. Janovice – Struhařov 1:0

I.BD Kondrac – Průhonice 7:2

I.BD Kunice B – Suchdol 1:2

Praha-východ
přebor V. Popov. – Brandýs-Boleslav B 2:6

přebor Dobřejovice – Mochov 3:3

III.B Kostelec B – Kamenice 1:2

III.B Dobřejovice B – Svojetice 1:6

IV.C Senohraby B – Strančice B 1:1

IV.C Mnichovice B – Kamenice B 6:3

IV.C Všestary – Čestlice 6:0

IV.C V. Popovice B – Ondřejov B 3:2

IV.C Hrusice B – Lojovice 3:0

Praha-západ
přebor Jílové B – Měchenice 1:7

přebor Čisovice – Psáry 5:0

přebor Zvole – Libčice 9:0

III.A Libeř – Dolní Břežany 5:0

III.A Štěchovice B – Zvole B 6:3

III.A Hvozdnice B – Vrané 2:2

III.A Radlík – Černošice 3:1

III.A Slapy – Jesenice B 2:1

III.A Davle – Vestec 1:0

IV.A Kamenný Přívoz – Hradištko B 4:2

IV.A Libeř B – Pikovice 2:3

IV.A Libeň – Okrouhlo 6:1

IV.A Průhonice B – Radlík B 4:3

IV.A D. Jirčany – Vestec B 4:0

IV.B Čisovice B – Zlatníky 3:0

IV.B Vrané B – D. Jirčany B 0:6

IV.B Měchenice B – Všenorský SK B 3:7

� pokračování ze str. 1

Byl jsem totiž zvolen předsedou 

atletického klubu a nakonec 

i předsedou představenstva celé 

„Velké Sparty“ (Asociace Sparta 

Praha). Moje sportovní minu-

lost je v obci všeobecně známa, 

a proto jsem byl velkým přízniv-

cem sportu, starostou Kamenice 

– ing. Pavlem Čermákem, požá-

dán o organizaci sportovní akce. 

Velmi rád jsem žádosti vyhověl 

a se svým týmem spolupracov-

níků zvolil krosový závod. Okolí 

Štiřína a Všedobrovic nabízí pro 

tuto disciplínu ideální terén. 

� Letos se běží o pohár Barbo-

ry Špotákové, Tomáše Dvořáka 

a Romana Šebrleho. Budou tito 

olympionici přímo i na závodech?   

Je pro nás velká čest, že nad naším 

krosem převzali záštitu skutečně 

největší sportovní hvězdy světové 

atletiky, kterými se naše nevelká 

země může právem pyšnit. Má-

lokdo si u nás uvědomuje, že Čes-

ká republika měla na nejvyšších 

příčkách světového desetiboje 

tzv. „královské disciplíny“ atletiky 

své borce více než neuvěřitelných 

20 let. A úspěšná historie oštěpu? 

Ta je dokonce ještě delší. Všichni 

uvedení olympijští medailisté, mi-

stři světa a světoví rekordmani na 

náš krosový závod jistě přijedou.    

� Báře se pomalu blíží termín 

porodu, a tak bude v ideální 

společnosti – v blízkosti po-

rodníka. Nicméně závodu se 

zúčastní jen jako divák. Jak 

vy sám se díváte na sportují-

cí těhotné? 

Každá žena se má v těhotenství 

cítit co nejlépe. Pokud ji k poci-

tu duševní pohody napomáhá 

pohybová aktivita, pak se jedná 

i v těhotenství o velké plus. Spor-

tovní činnost ovšem musí odpo-

vídat průběhu a zejména stadiu 

těhotenství. Některé vědecké 

práce prokázaly, že u žen, které 

v těhotenství cvičily, se zkrátila 

délka porodu, snížil se výskyt 

porodních komplikací (císařské 

řezy) a takové ženy se po poro-

du rychleji zotavovaly. Neméně 

důležitým pozitivním faktorem 

je vyplavování endorfinů, tzv. 

hormonů radosti, v průběhu 

sportování. Přesto pro tělesnou 

aktivitu a sport v těhotenství 

platí některá omezení a dopo-

ručení: necvičit a netrénovat 

až do úplného vyčerpání, zvý-

šená tělesná teplota v důsledku 

námahy nesmí překročit 38 °C, 

sportovní  výkon nesmí vyvolá-

vat dlouhodobé zvyšování nit-

robřišního tlaku a být podmíněn 

zadržováním dechu – snižuje se 

tím průtok krve dolní polovi-

nou těla a zhorší se krevní zá-

sobení plodu okysličenou krví, 

nesmí docházet k prochlazení 

a provlhnutí, zvláště za větrné-

ho počasí, pro nebezpečí zá-

nětu močových cest, nesmí být 

riziko pádů a nárazů, které by 

způsobily zranění břišní dutiny, 

zhmoždění břišní stěny, např. 

při sjezdovém lyžování.

� Sám jste natočil sérii instruk-

tážních snímků, jak zvládnout 

porod v extrémních situací. 

Myslíte, že by se na to měli pre-

ventivně připravit všechny na-

stávající maminky? 

V žádném případě. Náš projet 

„Nečekaný porod v extrémní 

situaci“, který vzniknul ve spo-

lupráci s Policií ČR, je určen 

výhradně pro policisty, hasiče, 

záchranáře, horskou službu 

a personál dopravních leta-

del. Těhotná žena si má pokud 

možno užívat dobu při očeká-

vání svého dítěte a ne se stre-

sovat představou, co by měla 

činit, kdyby porod nečekaně 

nastal v parku, v autě nebo při 

návratu z dovolené na palubě 

letadla. Naopak všechny tě-

hotné ženy by měly mít jistotu, 

že adekvátní pomoc nastane 

i v případě nouze. Vše o projek-

tu na  www.porodnice.cz. 

Lenka Bartáková

Ze světových oválů rovnou na pole

� Prozraďte čtenářům, jak 

vlastně disciplinární komise 

pracuje? 

Jde především o spoluprá-

ci s kluby a delegáty každého 

utkání. Ty nám nahlásí případ-

ně tresty, které byly uděleny, 

a my pak zkoumáme každý 

vyšší trest, který padl na ledě. 

Okamžitě po zápase dostáváme 

zápis o utkání v elektronické 

podobě a rovněž tak televizní  

šoty se zákroky, které se ode-

hrály. Jsme tedy velmi dobře 

a rychle informováni. Někdy 

se ozvou sami rozhodčí, občas 

i delegát utkání. Naše komise 

je pětičlenná (Tomáš Jelínek, 

Vladimír Macholda, Jan Trun-

da, František Vorlíček a moje 

maličkost). V minulých letech 

jsme museli dost dlouho če-

kat na VHS kazetu, pak se sejít 

u videa a učinit rozhodnutí. 

Teď máme každý doma počí-

tač a můžeme vše konzultovat, 

scházíme se jen v případech, 

kdy proti našemu rozhodnu-

tí klub podá odvolání. Někdy 

se i hádáme a svá stanoviska 

si dlouze vysvětlujeme. Máme 

výhodu, že na rozdíl od roz-

hodčích si můžeme sporný zá-

krok pustit mnohokrát a nad 

konečným rozhodnutím strávit 

i několik hodin. 

� Existují záznamy všech zápasů?  

To by bylo výborný, ale tak da-

leko ještě nejsme. Kolega Bren-

dan Shanahan v NHL je má 

k dispozici, ale u nás mají klu-

by za povinnost natáčet všech-

ny zápasy a poskytnout nám 

záznam na DVD. Hodně  nám 

pomáhají televizní komentáře 

v pořadu Buly, kde lze mnohé 

sporné zákroky vysvětlit po-

mocí elektronické tužky a po-

chopitelně s náležitým odbor-

ným komentářem. 

� Jak často se stává, že hráči pro-

testují, volají vás?  

Někdy se hříšníci ozvou, chtě-

jí se i bránit, ale já osobně ne-

mám žádný problém jim svůj 

názor a rozhodnutí komise vy-

světlit. Snažíme se, aby bylo co 

nejméně sporných a brutálních 

zákroků. Je to cesta sice složitá, 

protože hokej je velice rychlá 

kontaktní hra, ale tvrdost má 

své meze.  Jan Kotrba  

Jak se hokej za poslední léta změnil? Je víc agresivnější? O tom, jak pracuje 

hokejová disciplinární komise, hovoříme s jejím předsedou Karlem Holým, kterého 

známe také jako trenéra hokejistů HC Slavoje Velké Popovice

Bojujeme proti brutalitě

KAREL HOLÝ hrál v 70. a 80. le-

tech ve slavném úderném úto-

ku Sparty  společně s Pavlem 

Richterem. Reprezentoval také 

na Kanadském poháru v roce 

1976 a na olympijských hrách 

v roce 1980. Na závěr kariéry 

hrál v Německu a ve Finsku, 

poté trénoval  mládež na Spar-

tě a věnoval se také obchodní 

činnosti.  Hokej hrál i jeho syn 

Martin, sám Karel Holý dnes 

trénuje hokejisty Slavoje Velké 

Popovice a podílí se na vedení 

klubu i výchově mládeže.
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Při vyslovení slova zima mi 

běhá mráz po zádech – letos 

jí už bylo zkrátka opravdu 

moc. Lidé jsou otrávení, za-

chmuření, nemocní a není 

divu – za posledních pět mě-

síců bychom mohli slunečné 

dny spočítat na prstech jedné 

ruky. Loňský začátek března 

jsme už nosili krátké rukávy, 

zato letos jsme ještě v dubnu 

zachumlaní v kabátech. Nic-

méně věřím, že vytoužené 

jaro už opravdu klepe na dve-

ře a my se s úsměvem a elá-

nem pustíme do zvelebování 

svých zahrad, domů či chat. 

A abychom vám to čekání na 

jaro trochu ukrátili, připravili 

jsme pro vás přílohu s dobrý-

mi radami a nápady, které by 

vám neměly uniknout.  (lb)

Dny otevřených dveří Ittec
23-24. 4. 2013, od 8 do 17 hod.
AOS Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy

PŮJČOVNA, PRODEJ, BAZAR STROJŮ NA  

SEČENÍ A REGENERACI TRÁVNÍKŮ A ZAHRAD

ZAVLAŽOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY

Vertikutátory, aerifikátory, pískovače 

NOVĚ vřetenové sekačky ALLETT na zahrady

www.ittec.cz                 www.kvalitnisekacky.cz

Osvědčení o zápisu 
průmyslového vzoru, autorizace 
Firma se zabývá převážně výro-

bou jímek, nádrží, vodoměrných 

šachet, vsakovacích jímek, a sta-

vebním dozorem neboť vlastní au-

torizaci vydanou Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techni-

ků činných ve výstavbě. Majitel je 

autorizovaným inženýrem v oboru 

vodohospodářské stavby. Je v se-

znamu autorizovaných osob vede-

ném ČKAIT. To je důležitá listina 

zejména pro OÚ, které staví vodo-

hospodářská díla s dotací a musí 

mít TDI. Rozsah činnosti se za po-

slední léta rozšířil o výrobu domov-

ních čerpacích stanic pro tlakovou 

kanalizaci nebo přečerpávání do 

vyšších míst sítě. ,,0 naší profesio-

nalitě a vysoké odbornosti svědčí 

fakt, že většina našich výrobků je 

chráněna průmyslovým vzorem, 

což znamená, že jsme autory mno-

ha inovativních řešení - například 

u vodoměrných šachet či jímek na 

odpadní i dešťové vody.“ 

Záruční i pozáruční servis 
„Našim klientům poskytujeme 

Záruční pozáruční servis a navíc 

nabízíme jistotu, že na naše vý-

robky budeme mít vždy náhrad-

ní díly. Stále častěji se setkáváme 

s případy, že k nám přijdou lidé 

a chtějí opravit výrobek, který 

koupili někde jinde. Většinou jde 

o velice nekvalitní zboží, vyrábě-

né neprofesionálně, a málo kdy 

mu jde vrátit původní hodnotu.“ 

Zakázková výroba 
z polypropylenu
„Z plastu dokážeme vyrobit 

prakticky cokoliv – od trávní-

kových obrub, nádob na rostli-

ny, až po bazény, nádrže nebo 

ochranné „vaničky“ do kufrů 

aut atd. Úpravy rádi provedeme 

i na jímkách, šachtách a dalších 

našich výrobcích. Nádoby lze 

doplnit o podstavce, ventily, 

uzávěry, sondy, čidla a zátky... 

Přijďte, řekněte nám svoji před-

stavu a určitě něco vymyslíme,“ 

dodává pan Miksa. 

„Kromě. vodoměrných šachet a jí-

mek na odpadní vody si zákazníci 

objednávají jímky na dešťovou 

vodu, kterou využívají například 

na zalévání. Při současných ce-

nách vodného a stočného, tak 

ušetří nemalé finanční prostředky. 

Rozměry nádrží se dají libovolně 

měnit podle přání zákazníka.“  (PR)

Kontakt:

Aquarius Invest cz s. r. o.

Všechromy 82 – EXIT 15 dálnice D1, 

100 m od dálnice směr Stránčice

aquarius@aquariusinvest.cz

www.aguariusinvest.cz

Firma Aguarius Invest cz 

působí ve Všechromech  

již od roku 1999. „Naši 

zákazníci se na nás mohou 

stoprocentně spolehnout 

– vždy rádi pomůžeme 

a je to k nám blízko. Což 

je oproti firmám, které 

sídlí „bůhvíkde“, velká 

výhoda,“ připomíná majitel 

Ing. Zbyněk Miksa.

„Řekněte nám svoji představu 
a my to vymyslíme“

Navazujeme na nedávný článek, 

ve kterém jsme se ptali  na někte-

ré aspekty této povinnosti pana 

Jiřího Řezníčka ze společnosti 

Company PRO. Dnes odpoví-

dá Jiří Řezníček na vaše dotazy.

� Pane Řezníčku, vztahuje se  

povinnost vyhotovení PENB jen 

na nové nemovitosti?

Netýká se již jen nových budov, 

ale rozšiřuje se na všechny bu-

dovy, tedy i na starší již stojící.

� Kdo musí nechat při prodeji 

nemovitosti vyhotovit PENB? 

Kupující nebo prodávající? 

Tuto povinnost má prodávající.

� Kdo nemá povinnost PENB ne-

chat zpracovat?

PENB nebudou potřebovat 

majitelé chat, chalup a dalších 

objektů určených k rekreaci, 

ani budov s celkovou energe-

ticky vztažnou plochou menší 

než 50 m2.

� Co to je energeticky vztažná 

plocha? 

Jde o součet všech podlahových 

ploch počítaných z vnějšího roz-

měru budovy.

� Musím si na rodinný dům 

PENB vyvěsit? A jak je to u byto-

vých domů (SVJ, družstva)? 

PENB musí být umístěn viditelně 

jen v případě veřejných budov, na 

bytové domy se to nevztahuje.

� Kde si jako kupující ověřím 

pravost PENB? 

Ověříte si ji na ministerstvu prů-

myslu a obchodu.

� Jak dlouho PENB platí? 

Průkaz platí 10 let nebo do pro-

vedení větší změny dokončené 

nemovitosti. Dle zákona se za 

větší úpravu považuje změna 

na více než 25 % celkové plochy 

obálky budovy.

� Jak postupovat, když nemám 

projektovou dokumentaci? 

Pokud nemáte projektovou doku-

mentaci, může si ji majitel vyžádat 

z archivu na stavebním úřadě. Po-

kud tam projekt není, musí energe-

tický specialista stavbu zaměřit tak, 

aby byl schopen PENB zpracovat. 

� Kdo provádí kontrolu PENB? 

Kontroly provádí Státní ener-

getická inspekce a ministerstvo 

průmyslu a obchodu.

� A na konec, mohu dostat poku-

tu, pokud nebudu mít PENB? 

Můžete dostat pokutu až 

100 000,- Kč (fyzické osoby) nebo 

200 000,- Kč (právnické osoby).

(red)

Jiří Řezníček, 731 055 826  Václav Sluka, 605 088 980
info@kalkulacepenb.cz  www.kalkulacePENB.cz

Kalkulace
PENB

Průkaz energetické  
náročnosti budovy

INZERCEINZERCE

„Energetické štítky“ musí mít i staré domy
V rámci novely zákona o hospodaření energií byly nově 

definovány požadavky na tzv. Průkaz energetické 
náročnosti budovy (dále jen PENB). Ten musí být 

od 1. 1. 2013 doložen při prodeji a při pronájmu budovy 
a při žádosti o stavební povolení.

NÁDRŽE, ŽUMPY, JÍMKY 
výrobky mají certifikát ITC Zlín 

VÝROBA a PRODEJ
(plastové nádrže, žumpy, jímky na dešťovou 
a odpadní vodu, domovní čerpací stanicer  

pro tlakovou kanalizaci nebo jen pro 
přečerpávání, plastových bazénů, květináčů  

na terasy, obložení)

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

EXIT 15 – dálnice D1
(Všechromy 82 – vzdálenost 100 m od dálnice) 

Pracovní doba 8.00 až 16.00 hod
Telefon: 323 642 032, 602 285 554 , 602 154 322

e-mail: aquarius@aquariusinvest.cz 
www.aquariusinvest.cz

Doprava do 10 km

ZDARMA

Vestec, Jesenice, 

tel.: 607 207 724607 207

Rudná u Prahy, 
tel.: 602 492 872

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

tel.: 602 492 8

S talice

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

CENTRUM KVALITNÍHO SPÁNKU

Želivec 228, Kamenice u Prahy 251 68, tel. 323 672 474, 323 673 404,
603 161 690, e-mail: info@pamax.cz www.pamax.cz

Největší výběr českých i zahraničních zdravotních matrací 
a polštářů s nejvyšší zdravotní certifikací. Odborné poradenství.

Postele čalouněné, dřevěné, kovové, rošty, sedačky, zakázková 
výroba skříní a kuchyní, peřiny, polštáře...

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

� pokračování ze str. 1

Příkladný zemědělec 
„Je to užitečná akce, která má 

význam,“ řekl nám samostatně 

hospodařící zemědělec Karel 

Nešpor z předměstí  Kamenice. 

Dal k dispozici svůj vlastní trak-

tor s valníkem, sám popojížděl 

a místní děti mu nosily na korbu 

vozu plné pytle smetí a odpad-

ků. „Kdyby nás nebylo, tak mám 

dojem, že by tady tohle svinstvo 

hodně dlouho leželo, dyť obce na 

úklid nemají moc peněz,“ uza-

vřel Karel Nešpor naši debatu. 

Pomohly by postihy? 
Měl pravdu a náš pocit z toho, 

že lidem není lhostejné, jak vy-

hlíží okolí jejich obydlí, byl ten 

nejlepší. Byly to desítky kilogra-

mů, které se posbíraly, a je pou-

ze k nevíře, jak se chovají lidé, 

co všechno do příkopů a na 

kraje lesů vyhazují, jak se cho-

vají k přírodě a vlastně k nám 

všem.  Takový čistý Ladův kraj 

by podle našeho názoru měl 

být nejméně třikrát do roka 

a ještě by to bylo možná málo. 

A nebo tvrdě postihovat ty, kte-

ří si pletou naše okolí, zejména 

ale příkopy a volná místa se 

smetištěm. Jak je ale chytit při 

činu, jak se postihovat? Máte-li 

nějaké příklady z vašeho okolí, 

napište nám, rádi vaše názory 

a opatření uveřejníme.  

Text a foto: Jan Kotrba

Obce našeho regionu akcí „Čistý Ladův kraj“ a „Den Země“ opět zkrásněly

Vítání jara úklidem

Je až k nevíře, co 
všechno se dá odhodit 
do příkopů a všechno 

to svědčí i lidské 
lhostejnosti

Až 
nám 
jaro 
zavoní

Dům, stavba, zahradaDům, stavba, zahrada
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Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz
www.pokryvacstvimajer.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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Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

ZAHRADNICTVÍ Ing. ŠŤASTNÝ
Podchýšská 12, Praha 12 - Cholupice  Telefon  603 826 149

 Prodejna s parkováním:
Po-so 9-18 hod.                   Tel. 734 179 170

Jarní prodej balkonových rostlin, sadby květin

a zeleniny, okrasných a ovocných stromků  
za výhodné ceny v jarní akci např.:

Surfinie 10 Kč  Trvalky 25 Kč  Afrikány 6 Kč

www.zahradnictví-stastny.cz  www.zerot.cz

KCEA

VELKÉ SOBOTNÍ  
VÝPRODEJE
KERAMIKA – UMĚLÉ KVĚTINY
ING. KAREL PISKÁČEK
NAŠE FIRMA NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ  
PRO VYBAVENÍ INTERIÉRŮ I EXTERIÉRŮ:

 Keramické obaly všech velikostí, barev a tvarů
 Terakotové květináče, truhlíky, mísy a podmisky
 Zahradní ozdobnou keramiku velkých rozměrů
 Plastové květináče a truhlíky
 Skleněné vázy, číše, mísy a obaly
 Umělé stromy, keře, palmy a kompozice
 Proutěné výrobky – obaly, košíky, ošatky, dekorace
 Dekorativní keramiku, figurky, vázičky
 Bytové doplňky
 Svíčky, svícny, barevný dekorativní písek a granuláty

Kde nás najdete:

D1-exit 10,12
AOS Modletice 79
251 70 Dobřejovice

tel.: 323 637 308
piskacek@uk-keramika.cz 
www.keramika-piskacek.cz

platí každou sobotu  
od 9:00 do 16:00 hod. a to do odvolání.

OTNÍ  OTNÍÍ

ŽÍ

SLEVY

AŽ 80%

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy

12. 636 s DPH 
8 m, průměr 160

13. 926 s DPH 
8 m, průměr 200

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

www.sk-komin.cz

Proč si vybrat naší firmu?
Zastupujeme německého výrob-

ce firmu VÖROKA, založenou 

v roce 1964, která se díky svému 

přístupu pro inovaci a kvalitu 

se stala nejúspěšnějším výrob-

cem systémů zastřešení v Ev-

ropě s certifikací i mimo státy 

EU. Poskytujeme široký sorti-

ment systémů zastřešení, bez-

platné poradenství a odbornou 

montáž. Vysoká kvalita výrobků 

umožňuje poskytovat 10-ti letou 

záruku a zaručuje dlouholetou 

životnost.

Z čeho je zastřešení 
vyrobeno?
Profily konstrukce jsou vyrobeny 

ze speciální hliníkové slitiny se 

silnou eloxovanou povrchovou 

úpravou. Široký výběr, kvalita 

a tvar profilů umožňují zastřešit 

plochu do 20 m na šířku při neo-

mezené délce. Lze dodat také v ja-

kémkoli barevném provedení. Na 

zasklení konstrukcí používáme 

polykarbonátová skla s UV filt-

rem a tepelným zrcadlem v čirém 

nebo komůrkovém provedení.

Zastřešení Saphir  pro terasu 

rodinného domu nebo balkonu 

Saphir je praktické řešení pro Váš 

balkón a terasu, kde si můžete 

při otevření v létě užívat sluníčka 

nebo se před ním chránit sluneč-

ní clonou. Zavřením posuvných 

uzamykatelných dílů zastřešení 

získáte zimní zahradu s chráně-

ným prostorem pro krásné pose-

zení, zahradní nábytek a květiny. 

Obloukový tvar dodává čirému 

zastřešení velmi elegantní vzhled 

a barvou profilů lze zimní zahra-

du dokonale sladit s jakýmkoliv 

typem domu a jeho okolím.

Zastřešení pro restaurace a ho-

tely Gastro-Saphir.

Saphir nabídne Vašim hostům pří-

jemné posezení na terase při ote-

vřeném zastřešení za slunného dne 

a spolehlivě ochrání hosty před 

nepřízní počasí. Snadná manipu-

lace a obsluha umožní personálu 

rychle otevírat a zavírat zastřešení, 

aby Váš zákazník nebyl rušen a cí-

til se komfortně. Zastřešení terasy 

nebo předzahrádky restauračního 

zařízení prodlouží sezónu a zvýší 

kapacitu provozovny.

Více informací na:

www.voeroka.cz (PR)

ELEGANTNÍ A SPOLEHLIVÉ
Letos slavíme 20 let působení 

na českém trhu a nabízíme 

zajímavé slevy na produkty 

firmy VÖROKA-systémy 

zastřešení pro bazény, terasy, 

gastronomické provozy. 

Kromě standardních typů 

jsme schopni vyrobit atypická 

i nadrozměrná, přesně na 

míru, podle individuálních 

požadavků zákazníka.

Osvědčeným místem, kde Vám 

bude ze všech těch tušených 

i netušených inspiračních zdro-

jů přecházet doslova zrak, je 

prodejní areál firmy Keramika 

Piskáček. Na ploše přibližně 600 

m2 objevíte zavedený sortiment 

půvabné keramiky, přitažlivých 

umělých květin, vznosného skla, 

ladného proutí, rozmanitých 

svíček a bytových dekorací.

Krásné květiny si zaslouží 
krásné umístění
Pokud si přinesete ze zahradnic-

tví nebo květinářství do svých 

domovů své oblíbené rychlené 

květiny, nesporně Vám doma 

udělají daleko větší radost, po-

kud je umístíte do nějakého 

vhodného dekorativního obalu 

příjemné barvy nebo dokonce 

do atraktivní skleněné 

vázy. Totéž platí, bu-

dete-li si chtít vylepšit 

balkon, případně terasu 

venkovními rostlinami. 

Keramika Piskáček vám 

nabízí širokou škálu mra-

zuvzdorných keramic-

kých nádob a kontejne-

rů, vypracovaných jak v barvách, 

tak v přírodních terakotových 

odstínech. I ty nejobyčejnější po-

kojové a venkovní rostliny získají 

s dekorativním keramickým oba-

lem zcela jinou tvář.

Křehká nádhera – nádherná 
křehkost
Kromě zmíněných keramických 

obalů a květináčů je však také 

možné k realizaci svěží 

jarní dekorace použít 

skleněných nádob, mís, 

váz a číší. Sklo je přitažli-

vý artikl a při jeho použi-

tí se snad nejvíc rozevírá 

široké pole vaší fantazii. 

Do skleněných nádob 

lze naaranžovat stejně 

úspěšně písky jako svíčky, nebo 

jen pouhé řezané květiny.

Stačí se jen dívat kolem sebe a po-

pustit uzdu své obrazotvornosti 

Máme vše a vždycky ještě ně-

co navíc. (PR)

Pro jarní dekorace k Piskáčkovi!
Jarní sluníčko asi v každém 

z nás vzbouzí touhu začít 

věci kolem sebe měnit, 

upravovat je a v neposlední 

řadě si také něco nového 

pořídit. Dovolte proto hrst 

nápadů vhodných pro 

vaše jarní nákupy. A když 

snad ne hned nákupy, tak 

rozhodně zajímavou inspiraci 

na zkrášlení bytu a zahrady. 

Někdy opravdu stačí jen 

pouhá maličkost za pár 

korun a výsledný efekt je nad 

všechna očekávání. 

INZERCEINZERCE

E-shop: www.nakupka.cz / Showroom: Ohradní 26, Praha 4 – Michle
Tel.: +420 277 779 421 / e-mail: info@nakupka.cz

NNEEEJJOOOBBBLLÍÍBBBENNĚĚĚJJŠŠÍÍÍÍ 
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Benzínová sekačka 
Hecht 548 SW 5 in 1

VÍTĚZ testu 
 benzínových sekaček 
 dTest v poměru cena / výkon

Výkonná sekačka,  
 účinná i pro mulčování

VVVVaašššee ccceeennnaa:::         
5555 88811100 KKKčččč 



Peugeot dělal všude čest svému 

znaku – se lví silou zvládal všechny 

překážky, které mu naše silnice při-

pravily, a že o ně není nikde nouze, 

nemusíme nikomu vyprávět. 

Prostor vede
Při prohlídce zevnějšku nás za-

ujala masivní maska. Přestože 

je stále typická „peugeoťácká“, 

od svých předchůdců se liší vý-

raznými led diodami pro denní 

svícení. Po nastoupení do vozu 

oceníte zejména prostor. Peuge-

ot 308 je typickým zástupcem ro-

dinných vozů, ovšem málokterý 

může 308 konkurovat, co se týče 

prostoru. Kdo má větší rodinu, 

tomu nemusíme vyprávět, jaký 

boj je umístit na zadní sedadla tři 

autosedačky. V 308 to zvládnete 

bez problémů. Tři samostatné 

sedačky vybavené isofixem zajis-

tí pohodlné a rychlé připoutání. 

Stejně tak prostor pro nohy je 

dostatečný, a tak nehrozí, že vám 

děti budou během jízdy okopá-

vat vaše sedadla. A pokud se vaše 

rodina ještě více rozroste, mů-

žete rozšířit kapacitu o další dvě 

místa, čímž získáte sedmimístný 

prostorný vůz. Samozřejmě na 

úkor zavazadlového prostoru. 

Ten má v základu objem 440 litrů, 

sklopením zadních sedaček z něj 

uděláte úctyhodných 1 400 litrů. 

Další odkládací prostory nalez-

nete před spolujezdcem, kde je 

schránka klimatizovaná, další 

pod volantem, pod loketní opě-

rou a samozřejmě ve dveřích. 

Se sluncem nad hlavou
Interiér celkově působí velmi 

vzdušným dojmem. Na palubní 

desce je umístěný displej zobra-

zující informace z palubního po-

čítače, jako je rychlost, spotřeba, 

dojezdová vzdálenost, ujeté kilo-

metry... Ciferníky na přístrojové 

desce jsou v kulatém designu, 

stejně jako odvětrávací mřížky. 

Pod volantem jsou ovladače pro 

tempomat a omezovače rych-

losti, které pomohou ušetřit váš 

rodinný rozpočet od případné 

pokuty. Pokud však (samozřej-

mě výjimečně) potřebujete zvýšit 

rychlost nad povolenou hranici, 

jednoduše omezovač deaktivuje-

te prošlápnutím pedálu plynu až 

na podlahu. O vaši bezpečnost 

se starají  pomocníci, jako je ABS 

s rozdělovačem brzdných sil REF, 

podpora brzdění EVA s automa-

tickou aktivací výstražných svět-

lometů, ESP a ASR, přední, boční 

i hlavové airbagy, indikace neza-

pnutých pásů, parkovací asistent, 

automatické stěrače, světlomety 

i s funkcí doprovodného osvět-

lení. Velmi komfortně působí 

velké čelní sklo. V kombinaci 

se střešním oknem 

s elektricky zatahovatelnou 

roletou si jízdu v 308 opravdu 

užijete. Lenka Bartáková

„Teď na jaře se všichni zblázni-

li,“ říká Luboš Sejk z Dobřejovic, 

který zastupuje v regionu Ří-

čansko, Jesenicko a Benešovsko 

firmu, která dodává speciální 

izolační materiál do domů. Den-

ně objíždí zákazníky, kteří chtějí 

na zimu zateplit dům, střechu či 

dokonce tovární halu. 

Nehoří a myši ho nežerou 
Foukaná izolace Climatizer plus 

je zjednodušeně drť papíru, která 

se pomocí tlaku nafouká do nej-

různějších spár, ve kterých působí 

jako izolace. Materiál vznikl v mra-

zivé Kanadě, v 70. letech v době 

energetické krize. Český výrobce 

na základě licence ročně vyrobí 

20 tisíc tun Climatizeru, který pu-

tuje do celého světa. „Na půdě sta-

čí de facto vytrhnout jedno prkno, 

okýnkem natáhneme hadici a jed-

noduše podlahu vyplníme izolační 

hmotou. Climatizer velmi dobře 

absorbuje teplo, například pro od-

izolování podlahy se doporučuje 

síla vrstvy 20-25 cm,“ říká pan Sejk, 

který s tímto materiálem pracuje již 

15 let a prezentoval jej i v jednom 

z dílů pořadu Rady ptáka loskutáka 

na TV Nova (www.izolacesejk.cz). 

Climatizer umí nejen vyplňovat 

spáry, ale lze jej i nastříkat na stě-

ny nebo volně nafoukat na strop 

pod pultovou střechou. „Myši ho 

nežerou, protože jim jednak ne-

chutná a zadruhé se v něm obtíž-

ně pohybují. Materiál je rovněž 

nehořlavý, vzhledem k tomu, že 

obsahuje minerální soli. 

Snadná aplikace
Před zahájením prací je vhod-

ná předchozí prohlídka. „Ta je 

bezplatná a zákazník se k niče-

mu nezavazuje. Umím na místě 

poradit a okamžitě umím nace-

nit. Hned na místě vám řeknu, 

kolik to bude stát,“ dodává pan 

Sejk. Samotná aplikace je velmi 

snadná a bez zásahu do prostoru 

v domě. „Climatzer plus lze apli-

kovat do minus 15ti stupňů. Nic 

se domem nenosí, je zapotřebí 

pouze zásuvka na 230 voltů. Ha-

dicí dosáhneme běžně do 50ti 

metrů od vozidla, takže nemu-

síte ani řešit, že vám náhodou 

přejedeme autem anglický tráv-

ník. Před námi nemusíte zakrý-

vat nábytek a nemusíte po nás 

uklízet. Obyčejně je za dopoled-

ne půda hotová,“ doplňuje pan 

Sejk, který je také certifikovaný 

dodavatel izolace do projektu 

Zelená úsporám a současně je 

držitelem certifikací ISO 9001 

a ISO 14 001. (PR) 

Honem, dokud je teplo!
Špičková tepelná foukaná izolacee

TOP vlastnosti:
• Vysoká absorbce tepla

• Ekologický

• Český výrobek

• Jednoduchá aplikace bez 

zásahu do prostoru v bytě

• Nechutná myším 

• Je nehořlavý

• Umí vyplňovat spáry, lze 

i nastříkat na stěny
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Snížení nákladů
na zateplení vašeho domu

až o 50%
Kontakt: Luboš SEJK, držitel ISO 9001 
a ISO 14 001, tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 

video tv klip uvidíte na   
    www.izolacesejk.cz

Špičková tepelná foukaná izolacee

Ne všude můžeme použít úsporné 

žárovky, někde, kde svítíme jenom 

krátce, jistě nejsou nejvhodnější. 

V křišťálovém lustru se jedná po-

tom doslova o barbarství.

Jak široká může být nabídka 

svítidel, dokazuje firma ORI-

ON. Počínaje blyštivými lustry 

s křišťálovými ověsy přes tra-

diční svítidla v klasickém nebo 

novodobém designu, svítidla 

venkovní, do koupelen, kuchyní, 

až například ke kolekci WOOD 

- dřevěným lampám  v součas-

ném pojetí. V prodejnách Orion 

v Ruzyni a v Průhonicích si pak 

naše svítidla můžete nejen pro-

hlédnout ale i vyzkoušet.

Trendem roku 2013 jsou zase…a 

pokolikáté již… secesní svítidla 

a křišťál. Barevná hra křišťálu 

způsobená rozkladem světla 

procházejícím broušenými ka-

meny přitahuje oči snad kaž-

dého člověka. A právě s těmito 

broušenými ověsy lze vyvzoro-

vat úspěšně i svítidla naprosto 

moderní, vhodná i do běžné 

výšky současných bytů. Osaze-

ní žárovkami s paticí  E27, E14, 

G9 nebo GU 10 potom zaručuje 

bezproblémové využití světel-

ných zdrojů.

Rozsvícená krása
Jak se budeme cítit doma, 

v práci či v restauraci, 

ovlivní mimo jiné i správné 

osvětlení. A tady hrají roli 

nejen správně zvolené typy 

svítidel, ale zejména jejich 

umístění a možnost osazení 

určitými typy zdrojů. Ať už 

se jedná o klasické žárovky, 

které jsou nyní nahrazovány 

halogenovými (s nižší 

spotřebou), úspornými 

(kompaktní zářivky) tak LED.

Již 60 let navrhuje a vyrábí rodinná firma Molecz svítidla podle nejlepších ra-

kouských zkušeností, věrna dobré pověsti úrovně řemeslného zpracování.  Při 

vybavování interiérů pak spolupracuje s předními interiérovými architekty a de-

signery a poskytuje poradenství při zařizování bytů a rodinných domů. Svítidla 

ORION je pak možné potkat ve všech částech světa. 

INZERCEINZERCE
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� AUTO, MOTO

INZERCEINZERCE

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

STK AUTO PAŘÍZEK s.r.o.

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

V areálu je měření emisí benzín – nafta

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

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

Út, Čt 7.30 – 15.30

Pá 7.30 – 11.30

Březová, Hlavní 9

Praha – západ 252 45

www.stkbrezova.cz

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

Když chcete víc než jen rodinné auto
Testovali jsme Peugeot 308 1,6 od firmy Kopecký s.r.o.

Při testování jsme projeli 
republiku opravdu křížem 

krážem. Najeli přes 
1 000 km, vyzkoušeli rychlost 

na relativně solidních 
dálnicích, otestovali tlumiče 

na D1, rejd při horských 
serpentinách a zejména 

mou trpělivost při dlouhém 
cestování s dětmi.

� AUTO, MOTO

KOPECKÝ s.r.o. – PRAHA
Novostrašnická 46
100 00 Praha 10 – Strašnice
E-mail: peugeot@auto-kopecky.cz
Mobil: +420 604 607 607

www.auto-kopecky.cz

U 308 se podařila jedna velmi zásadní věc, 

a tou je celkové odhlučnění vozu. Ani při vyšších 

rychlostech neslyšíte nepříjemný hluk či šum

INZERCEINZERCE

Akce v Peugeotu Kopecký!

Nyní můžete takto vybavené auto pořídit už od necelých 

300.000 Kč i při platbě v hotovosti.



inzercewww.nasregion.cz8

Kozel světlý 
ležák 11o   1,25l

Bonduelle 212 ml
různé druhy
Mexico Créatif
Zlatá kukuřice
Hrášek jemný 

23,8036,90

89,90

Sušenky Oreo 176 g

AKCE 

29,90

AKCE 

69,90

AKCE 

15,90

AKCE 

15,90

AKCE 

24,90

AKCE 

49,90

Švarcvaldská 
šunka 200 g

Granini džusy 1l
různé příchutě
Pomeranč 
s dužinou 100%, 
Jablko 100 %, Rybíz 25 %

34,90
SUPER CENA 

16,60
SUPER CENA 

11,90
SUPER CENA 

Pickwick Ranní 
s citronem 100 sáčků

64,90

32,90

18,90
11,20

31,90

22,60

39,60

AKCE 

89,90
116,90

AKCE 

34,90
39,90

218,50

AKCE 

29,90

AKCE 

9,90

AKCE 

28,90

68,90AKCE 

49,90

35,90AKCE 

29,90

22,90AKCE 

18,90

AKCE 

189, -

Panzani 500 g
více druhů

Jaroměřický 
30% eidam

plátkový sýr 100 g

Martini 
Extra Dry 1l

FF Gnocchi 500 g

CocaCola 
330 ml

Heinz kečup 
700 g

Bake Rolls 80 g
různé příchutě
Česnek, Natural

AKCE 

14,90

Bohemia vroubkované 70 g
různé příchutě
Mořská sůl, 
Sýr, Pizza

Zlaté oplatky 
citrónové 180 g

Milka 
Crispello, 
čokoládový 
krém 150 g

Slunečnicový 
olej 1l

Racio chlebíčky 
rýžové 130 g

Vitana Rýže 
dlouhozrnná 480 g

SUPERMARKET NA HLUBOČINCE Otevírací doba: po - pá  7 - 21  
so - ne  8 - 21

Akční nabídka platí od 18. 4. do 16. 5. 2013 nebo do vyprodání zásob. Změna ceny a tiskové chyby vyhrazeny. wwwwwwwwwwwwwww.abcsulicceeee..cczzz 


