
� Pane Žižko, můžete říci, 

s jak velkým týmem 

pracuje velení kraj-

ského HZS při tako-

véto akci? Kolik je lidí 

v pohotovosti?

Krajské ředitelství Ha-

sičského záchranné-

ho sboru

 

Středočeského kraje disponuje značnými silami 

a prostředky. Záměrně neuvádím přesná čísla, pro-

tože v podobných situacích, jako jsou povodně, 

má významná oprávnění dané zákonem hejtman, 

vedení HZS, velitelé zásahů a operační důstojníci 

HZS. Ti od prvních minut události rozhodují o na-

sazení 32 stanic HZS a o dalších 200 dobrovolných 

jednotek, které disponují komunikačním systémem 

přímo napojeným na operační středisko HZS. Po-

kud situace eskaluje a vyžaduje, tak se uvádí do 

pohotovosti další požární jednotky, ale také další 

složky IZS. Řádově lze hovořit o tisících profesio-

nálních a dobrovolných hasičů. Navíc celý systém 

je dynamický, to znamená, že do zasažených krajů 

se přesunují jednotky z nezasažených krajů. 

� pokračování na str. 3

V neděli večer, asi kolem deváté 

hodiny, zazvonil tátovi telefon. Ve-

dení obce svolávalo povodňovou 

komisi k evakuaci lidí. Ta se před-

tím během dne sešla už několikrát, 

poprvé ve dvě hodiny odpoledne. 

Ten samý večer bylo evakuováno 

asi 260 osob z dolní části Vraného. 

Byli to většinou lidé z bytových 

domů v okolí místní elektrárny, 

vranské přehrady. Poslední lidé 

byli evakuováni kolem půlnoci, 

paní starostka a pan místostarosta 

osobně dohlíželi na to, aby v ohro-

žených domech nikdo nezůstal.

Když se obyvatelé Vraného 

v pondělí ráno probudili, vět-

šina z nich zjistila, že se dostat 

se do práce nebo do školy bude 

docela oříšek. Přes některé ves-

nice na objížďce Vrané – Praha 

padaly už v neděli stromy vy-

vrácené větrem z podmáčené 

půdy. Pár vlaků sice ráno smě-

rem na Prahu vyjelo, ale po půl 

desáté už České dráhy dopravu 

přerušily a do konce dne už 

žádné vlaky nejely.

Vlna solidarity
Přestože nakonec bylo vytopeno 

z šedesáti evakuovaných „jen“ 

osm bytů a pár domů, strach byl 

velký. Podle mého názoru se ale 

v tomto případě dá říci, při vší 

soustrasti s vytopenými lidmi, že 

vše špatné je alespoň pro něco 

málo dobré. Během povodní se 

totiž v naší obci zvedaly vlny so-

lidarity. Podle zpráv, které přišly 

z obecního úřadu, od začátku 

telefonovalo mnoho lidí, kteří 

se dobrovolně hlásili, že přispě-

jí svou účastí při úklidu bahna 

v okolí domů a hřiště. Jiní nosili 

na OÚ lopaty, smetáky, čisticí 

prostředky, jídlo, pití i peníze. 

Kvůli velkému zájmu bylo dokon-

ce zřízeno speciální povodňové 

konto. SK Vrané dostal dokonce 

nabídku na finanční pomoc od 

konkurenčního týmu. 

Když dopisuji tento článek, 

zase prší. Já o Vraňáky ale ne-

mám strach. Bydlí tu několik 

lidí ochotných přiložit v případě 

nouze ruku k dílu a myslím si, 

že na obecním úřadě, ve vedení, 

v jeho radě a také v povodňové 

komisi jsou lidé na správném 

místě.  Barbora Janauerová

již otevřeno
 ZAHRADNICTVÍ
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INZERCEINZERCE

Náš REGION rozšiřuje péči o zákazníky 

Hledáme novou kolegyni/kolegu:

OBCHODNÍKA SPECIÁLNÍCH PRODUKTŮ

PRO MENŠÍ ZÁKAZNÍKY

Náplň práce: obchodník vymýšlí a formuluje nabídku pro menší firmy a jedná 
s těmito zákazníky zejména elektronicky a telefonicky

Výkon práce: v kanceláři v Praze na Smíchově a v terénu u zákazníků

Požadavky: komunikativnost, systémovost, kreativita, týmový duch, spolehlivost

Pracovní životopis posílejte na sercl@nasregion.cz

INZERCEINZERCE

„Já o Vraňáky nemám strach“

Pohodlí, kvalita, design

 Vzpomněla jsem si na 

známou, mnohými stále 

opakovanou hlášku ze 

slavné české komedie 

pánů Svěráka a Smoljaka 

„a chčije a chčije“, když jsem 

přemýšlela, jak vypovědět, 

co se dělo předtím, než 

jsme u nás ve Vraném nad 

Vltavou viděli v místě, kde 

normálně jezdí auta, 

plavat labuť.

Povodně ve Vraném 
očima studentky

Jednou z nejpostiženějších obcí v regionu bylo Vrané nad Vltavou. Podívejte se na povodně očima mladé studentky

„Mluvit o odpočinku se jaksi nehodí...“
říká Jan Žižka, bývalý ředitel HZS Středočeského kraje, který 

velel při povodních v našem regionu v srpnu 2002 
„Otevřeli jsme ve čtvrtek 

30. května, za účasti designé-

rů a architektů se kterými naše 

firma léta spolupracuje,“ říká 

obchodní ředitel Kamil Kalaš. 

Na tisíci metrech čtverečních 

najdete v jedné budově hned 

na Vídeňské ulici vše, co váš in-

teriér potřebuje. Ve třetím patře 

kuchyňské studio, ve druhém 

koupelnové studio a v přízemí 

– tam jsme se vydali my – místo 

kde na vás dýchne Itálie – in-

teriérové studio casamoderna. 

Pan Kalaš mě tu přivítal spo-

lečně s jednatelem Stanislavem 

Šestákem. Oba dva, nadšenci 

pro design působí v branži již 

hezkou řádku let. 

� pokračování na str. 5

VESTEC – „Představte si 

restauraci, kde vaří italský 

kuchař. Tady vám nabídnou 

super špagety za 150 korun. 

Jinde vám je posypou 

eidamem a kečupem a prodají 

vám „to“ za stejnou cenu.“ 

Nene, řeč dneska nebude 

o jídle, ale o kvalitě a přístupu 

k zákazníkovi. Právě o tom 

se budeme bavit s dvěma 

majiteli, kteří jsou podepsaní 

pod nově otevřeným 

obchodem s italským 

nábytkem casamoderna, 

ve Vestci u Prahy.

To jsou tři hlavní rysy italského nábytku který najdete 
v novém showroomu casamoderna ve Vestci u Prahy

V nově otevřeném showroomu italského nábytku nás ve Vestci přivítal obchodní ředi-

tel Kamil Kalaš (vlevo) a jednatel Stanislav Šesták

� FIRMA REGIONU

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

Co přináší řeka?
Kromě povodňové vlny objeví 

se vždy v těsném závěsu za ní 

ještě jedna – vlna solidarity. 

V mnoha obcích pořádají sbír-

ky, o víkendu dokonce proběh-

ly některé charitativní akce, 

zkrátka pomáháme nejrůzněj-

šími způsoby.Naše redakce se 

rozhodla pomoci obyčejným 

lidem, firmám i živnostníkům 

v regionu, které povodeň po-

stihla. Po zkušenostech z Vá-

noční burzy, kdy jste prostřed-

nictvím našich novin nabízeli 

nejrůznější inzeráty se vším, co 

zkrátka již nevyužijete, máte 

nyní možnost zadat prostřed-

nictvím našeho webu www.

nasregion.cz  inzerát a nabíd-

nout cokoli, co může využít 

někdo jiný, či poptat konkrét-

ní vybavení či prostředky na 

likvidaci škod. Inzeráty uve-

řejníme v následujícím čísle 

Našeho REGIONU. 

Firmám a živnostníkům sice 

daně nepromineme, ale zato 

mají možnost využít inzerci 

zdarma. Dejte vědět o tom, 

že opět fungujete, nabídněte 

konkrétní služby či speciální 

akce. Poraďte se s naším ob-

chodníkem v dané oblasti.

Jan Kábrt
tel.: 77 44 88 915

Za celou naši redakci vám 

přeji hodně elánu a optimis-

mu při likvidaci po-

vodňových škod!

GLOSA

Co dělat po povodni?
V Čechách je v tuto chvíli více 

než 19 000 lidí, kteří museli 

opustit své domovy. Co všech-

no udělat, než se do domu bu-

dete moci znovu nastěhovat? 

Nechte si zkontrolovat stav 

obydlí: statickou narušenost, 

obyvatelnost, rozvody ener-

gií, stav kanalizace a rozvodů 

vody, pokud neklesne hladina 

spodní vody, nečerpejte vodu 

ze sklepů domů. Zlikvidujte 

potraviny, které byly zasaženy 

vodou, nahlaste hygienikovi 

výskyt úhynu domácích a di-

vokých zvířat, nepijte vodu 

z místních zdrojů, pokud hy-

gienik vodu jako pitnou ne-

schválil. Při obnově studní 

se řiďte pokyny odborníků 

a zabezpečte: vyčištění studny 

a odčerpání znečistěné vody, 

laboratorní prověření kvality 

vody, povolení od hygienika.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

KRÁTCE

Zbyněk Pokorný
Editor, pokorny@nasregion.cz

JAN KÁBRT,  kabrt@nasregion.cz,  77 44 88 915

POMÁHÁME PO POVODNÍCHPOMÁHÁME PO POVODNÍCH
Pro firmy poškozené povodněmi nabízíme speciální akci.

Kontaktujte našeho obchodníka ohledně

INZERÁTU ZDARMA!

Vyvrácené stromy komplikovaly dopravu na hlavní příjezdové silnici do Vraného 

směrem od Zvole. Pondělí 3.6. 12 hodin
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BŘEZOVÁ
22. 6.

• 7. ročník dětského branného 
dne, jehož hlavním programem jsou 

soutěže pro děti i dospělé v branném 

stylu, prezentace záchranných složek 

ČR včetně techniky, statická výstava 

soukromých sběratelů historické vo-

jenské a civilní techniky, oblíbený fel-

čarský přespolní běh o sud piva! 

DOLNÍ BŘEŽANY
25. 3. – 31. 8. – 10:00

• Outdoorový fi tness program Fit-
mami pro maminky na mateřské do-

volené. www.fi tmami.cz

13. 6. – 16. 6. 
• In-line víkend se zastávkou 
v Berlíně, zájezd na bruslích či na 

kolech. Kontakt: 777676671, jitka@

opinvest.cz

22. 6. – 10:00
• Jízda slunovratu. Od 13:00 Jízda 

veteránů do vrchu. Stylová muzika, 

dobová módní přehlídka, historické 

motocykly Hradní stráže ČR, soubor 

skotských dudáků, bubeníků a taneč-

níků a Naďa Urbánková s kapelou Bo-

komara! To vše vás čeká na Náměstí!

HRNČÍŘE
7. 2. – 30. 6. 

• Základy kresby pro školní děti, 
středy od 16:30 do 18:00 hodin. Cena 

140,- lekce, kontakt: Bára Kadlčíková 

(syraell@seznam.cz) 

JESENICE
13. 6. – 7:00

• Zájezd. Sdružení zdravotně po-

stižených pořádá zájezd. Informace 

u V. Šmídové, tel. 241 931 956

JÍLOVÉ U PRAHY
15. 4. – 15. 6.

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

„U Zlatého korálku“. Více na www.

zlatykoralek.cz

6. 6. – 16. 6. 
• Na vorech až do Prahy, o plavení 
dřeva po řekách. Výstava je prodlou-

žena. Regionální muzeum Jílové 

6. 6. – 30. 6.
• Řežba. Ukázky prací studentů v obo-

ru řezbářství. Regionální muzeum 

6. 6. – 30. 6. 
• Skvosty podzemí. Fotografi e pod-

zemí, drahé kamení, šperky. Regio-

nální muzeum 

6. 6. – 22. 9.
• Jindřich Ladislav Barvíř. 150. vý-

ročí narození – petrograf, montanista, 

geolog. Regionální muzeum

10. 6. – 14. 6. 
• Veřejné tréninky a zápisy do 
sportovních kroužků pro šk. rok 
2013/14. Aerobic, Step aerobic, Box, 

Atletická přípravka, Sportovky, Jóga 

pro děti, Nápravné cvičení. Holky, klu-

ci, užijte si sportovní odpoledne v Po 

– Čt od 16 hod., Pá od 14 hod., na 

venkovním hřišti ZŠ Jílové u Prahy, při 

špatném počasí v sokolovně TJ Sokol 

Jílové, info: lucieungerova@centrum.

cz, mobil: 737 637 619

13. 6. – 18:00
• Tradiční čínská medicína – před-

náška. Dozvíte se, na jakých prin-

cipech je založena čínská medicína 

– základní pojmy a pochopení vztahů 

mezi nimi, teorie Ying a Yang, vztahy 

5 základních prvků, zajímavé příklady 

ze života. Ukázky akupunktury a mo-

xování. Centrum Elle-ments. Info www.

elle-ments.cz nebo 603 53 98 10

15. 6. – 10:00
• Rodinné konstelace – seminář. 
Konstelacemi lze řešit zejména: pro-

blémy v rodinách, problémy v partner-

ských vztazích, zdravotní problémy, 

pracovní problémy, fi nanční problémy 

a mnoho dalších témat. Centrum Elle-

ments, více info www.elle-ments.cz, 

603 53 98 10

15. 6. – 8:00
• Jílovský jarmark a Bleší trh. Na 

náměstí u Obecního domu. Stolky, 

židličky, deky k vytvoření prodejního 

místa s sebou. Info: M. Poustecká 

736 767 698, malamartina@quick.

cz nebo odbor kultury J. Koutníková: 

241 021 976, koutnikova@jilove.cz

18. 6. – 18:00
• Seminář Aura a aurogram. Chtě-

li byste se dozvědět, co je to aura, 

jak auru vidět a vnímat? Naučíme 

se vytvořit tzv. aurogram – obraz 

energií v auře pomocí automatické 

kresby. Centrum Elle-ments, info 

www.elle-ments.cz

20. 6. – 18:00
• Zdravotní diagnostika podle obli-
čeje. Stav našich orgánů se odráží na 

tzv. refl exních zónách a orientální dia-

gnostika dokáže odhadnout zdravotní 

stav pozorováním tzv. displeje obliče-

je, kde různé varovné změny pokožky 

dávají signál o zhoršení funkce orgá-

nů dříve, než se dostaví subjektivní 

potíže. Centrum Elle-ments

22. 6. – 9:00
• 4. Jílovský běh. V parku za Re-

gionálním muzeem. Prezentace: 

od 9hod., čas startu 10 -11 hod. 

www jilove.cz 

22. 6. – 1. 9. 
• Výstava soch, obrazů, objektů. 
B. Fausová a další – sochy, obrazy 

v Regionálním muzeu

29. 6. – 15. 9.
• Od kořene k vrcholu. Aneb les nám 

dává život. Regionální muzeum 

KAMENNÝ PŘÍVOZ
15. 6. – 11:00

 • Fotbalové odpoledne v Kameňá-
ku. TJ Tatran Kamenný Přívoz zve na 

hřiště v Kameňáku od 11 hod. Děti si 

zde mohou vyzkoušet své fotbalové 

dovednosti o pěkné ceny, dospělí si 

přijdou na své při dovednostních sou-

těžích. Rádi přivítáme děti do fotbalové 

školičky (ročníky narození 2008-2009). 

Celá akce bude doprovázena hudbou 

a mluveným slovem. http://tatran-ka-

menny-privoz-mladez.webnode.cz/ 

PRŮHONICE
28. 5. – 30. 6.

• Byliny a koření. V Dendrologické 

zahradě 

1. 6. – 30. 6.
• Výstava fotografi í – Vítězslav 
Motl. Dlouholetý fotograf Průhonic-

kého parku si dovoluje na základě 

úspěchu první výstavy pozvat milov-

níky krajinné fotografi e a Průhonic-

kého parku na obnovenou, rozšířenou 

výstavu svých fotografi í ze všech 

ročních období parku. Park byl pro 

svou krásu zapsán na Seznam svě-

tového kulturního, přírodního dědictví 

UNESCO. Výstava se koná v Obchod-

ním centru Tesco, Plaza Novodvorská, 

v Praze 4 

22. 6. – 8:45
• Aromatické a kořeninové rostliny. 
Během exkurze vám ukážeme někte-

ré exotické bylinky, ale také neméně 

atraktivní a často využívané domácí 

druhy. Představíme vám odrůdy vhod-

né na venkovní záhon, na balkon či na 

kuchyňské okno. Rezervace nutná viz 

www.dendrologickazahrada.cz

ŠEBEROV
14. 6. – 18:00

• Závěrečný koncert žáků pěvecké 
třídy paní učitelky Šatavové. Zazní 

lidové písně, klasické, taneční a muzi-

kálové. Klavírní doprovod paní prof. Bo-

žena Kronychová. Chodovská tvrz

ŠTIŘÍN
14. 6. – 19:30

• Jiří Šlupka Svěrák a Nejenblues. 
Předprodej vstupenek na recepci – tel. 

255736111-2 a v síti Ticketstream 

16. 6. – 17:00
• Sukův hudební Štiřín. Heroldovo 

kvarteto, Jan Simo. Debussy – Dvořák. 

Předprodej vstupenek na recepci – tel. 

255736111-2 a v síti Ticketstream 

19. 6. 
• Větvičkova poradna pro veřej-
nost. Možnost zakoupení knih Dům 

ATIS 15-18 hod. Vstup – zdarma 

21. 6. – 21:00
• Opera na zámku Štiřín. La tra-

viata. Agentura Croce uvádí operu 

Giuseppe Verdiho s předními sólisty 

Národního divadla. Předprodej vstu-

penek na recepci – tel. 255736111-2 

a v síti Ticketstream 

VELKÉ POPOVICE
15. 6. – 13:30

• Dětský den. Na hřišti „Radost“ se 

můžete těšit na testování kol SCOTT 

pro děti i rodiče. Plnění úkolů, ma-

lování na obličej, jízdu na koních, 

pohádku „O hloupé koze“, ukázku 

hasičů a prohlídku sanitního vozu. 

Celý den bude probíhat autogramiáda 

Šárky Záhrobské. 

VESTEC
13. 6. – 15:30

• Velká cesta pro malé pulečky II. 
RC Baráček ve Vestci pořádá další 

ročník úspěšné enviromentální akce 

pro děti. Přijďte strávit se svými dětmi 

příjemné odpoledne v okolí Vestecké-

ho rybníka. Více informací na www.

rcbaracek.cz

19. 6. – 20:00
• Předškoláček. RC Baráček ve Vest-

ci pokračuje v sérii oblíbených před-

nášek se speciální předškolní peda-

gožkou Mgr. Z. Hruškovou, tentokrát 

na téma předškoláček. Rezervace na 

info@rcbaracek.cz 

19. 6. – 10:00
• Divadélko. V RC Baráček je při-

praveno poslední předprázdninové 

divadelní představení pro nejmen-

ší, tentokrát to bude pohádka 

„Boudo, kdo v tobě bydlí?“ Cena 

40 Kč zahrnuje i vstup do herny. 

www.rcbaracek.cz

20. 6. – 15:50
• Závod odrážedel, kol a kolobě-
žek. Na cyklostezce u Vesteckého 

rybníka (registrace 15:50 – 16:20, 

start od 16:30). Odměna čeká na kaž-

dého účastníka! Startovné 20 Kč. Více 

www.rcbaracek.cz

ZDIMĚŘICE
29. 6.

• Letní tábory. Více informací nalez-

nete na www.jaka.cz, e-mail: info@

jaka.cz

ZVOLE
29. 4. – 30. 6. 

• Lezení pro školáky. Kroužek leze-

ní pro školáky na horolezecké stěně 

(PO-ST, 13:00-15:00 hod.), pořádá 

mateřská škola – Akimova školička, 

termíny budou upřesněny, www.aki-

movaskolicka.cz

K
a

m
  

j
e

  
d

o
b

r
é

  
z

a
j

í
t

?
  
•

 c
o

  
m

u
s

í
t

e
  

v
i

d
ě

t
  

a
  

s
l

y
š

e
t

!
  
•

 k
d

e
  

n
e

s
m

í
t

e
  

c
h

y
b

ě
t

?
 

kam, kdy a za čím

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ POZVÁNKY 
A PLAKÁTKY HLEDEJTE NA

Původní český komorní muzikál inspirovaný osudem Sidonie Nádherné

www.letniscena.cz
Předprodej v síti Ticket Art. www.ticketart.cz

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
29. 6. 2013

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.

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

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCE
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KRÁTCE KRÁTCE

Břežanští podpořili 
štafetový běh

Ve čtvrtek 23. května uvítaly 

Dolní Břežany štafetu Corpus 

Domini 2013 – sedmý ročník 

štafetového běhu, který star-

tuje v Praze a končí v italském 

městě Orvieto. Štafetový běh 

vede po stopách českého 

kněze Petra k 750. výročí jeho 

cesty z Prahy do Říma. Dolní 

Břežany se staly již tradiční 

zastávkou této štafety, tento-

krát bylo místem setkání zdej-

ší náměstí Na Sádkách. Krátce 

po desáté hodině ožilo ná-

městí bouřlivým potleskem, 

který uvítal vytrvalé běžce. 

O milé, spontánní přivítání 

se postaraly děti z místní zá-

kladní školy. Z Břežan štafeta 

pokračovala dále za svým cí-

lem, kterého měla dosáhnout 

v sobotu 1. června. (red)

Zemědělství žije!
JESENICE – To je projekt 

Zemědělského svazu Čes-

ké republiky, jehož hlavním 

cílem je seznámit a přiblížit 

fungování zemědělských 

podniků široké veřejnosti. 

V rámci propagace země-

dělství, mohla své brány 

otevřít středočeská akciová 

společnost AGRO Jesenice 

v Hodkovicích u Prahy, které 

se povodně naštěstí vyhnu-

ly. Návštěvníci tak strávili 

příjemný den mezi hospo-

dářskými zvířaty a zjistili, co 

všechno obnáší obyčejný 

pracovní den na farmě. Nej-

víc se malým návštěvníkům 

však líbila jízda vláčkem.  (red)

Upečte a vyhrajte
ČESTLICE – 30. června od 

9.00 hod. do 16.00 hod. Při-

pravila obec Čestlice a řím-

skokatolická farnost Čestli-

ce Svatoprokopskou pouť. 

Nebudou chybět kolotoče, 

houpačky i staročeská střel-

nice, flašinet, chůdy, míčo-

vá střelnice, stánky se vším 

možný m a rozmanité pou-

ťové dobroty. K dispozici 

bude i salonní fotograf, kte-

rý vám zhotoví historické 

foto na památku. Proběhne 

také soutěž o nejlepší ko-

láček. Napečte, zúčastněte 

se, vyhrajte!  (red)

Kdo zachrání
princeznu a čerta?

VELKÉ POPOVICE – Chce-

te, aby se vaše děti krásně 

bály? Aby pomohly strašné 

čarodějnici z truhly plných 

brouků  vytáhnout kouzelná 

slůvka a princovi zase zasytit 

strašlivého draka?  Vezměte  

je s sebou v sobotu 22.6. do 

Pohádkového lesa  do Vel-

kých Popovice v parku Da-

leška. Agentura Velká dobro-

družství a Obecní úřad Velké 

Popovice  zde pro vás  připra-

ví les plný strašidel, vodníků, 

draků a rusalek, u kterých 

děti budou plnit zcela origi-

nální úkoly. Pokud chcete být 

přednostně posláni na cestu 

v čase, který vám vyhovuje, 

zaregistrujte se týden před 

akcí  na www.velkadobro-

druzstvi.cz   do formuláře  

v rubrice Pohádkový les. Přijít 

můžete ovšem i bez registra-

ce. Vstupné je 50 Kč. Doražte 

v jakémkoliv počasí. Budete 

se dobře bavit! (red)

Japonská kultura
BŘEZOVÁ – OLEŠKO – Čes-

ko-japonská společnost, 

sekce bonsají a japonských 

zahrad vás zve na prohlíd-

ku „Zahrady nad řekou“ 

a „Zahrady tří bran“ umoc-

něné vypůjčenou krajinou, 

vyhlídkou na kaňon řeky 

Vltavy. Jezírko s okrasnými 

kapry koi, výstava bonsají, 

suiseki a dalších japonských 

artefaktů. Klubovna, čítárna, 

WC, vhodné na turistický vý-

let po červené trase z Davle 

do Vraného nad Vltavou či 

opačně. Otevřeno v sobotu 

a neděli od 10 do 18 hodin, 

všední den po předchozí do-

hodě (větší skupina). Japon-

ská zahrada Oleško, Vltavská 

371, tel.: 602 315 658, email: 

wiesner@bonsai-zahrada.cz, 

www.japan.cz  (red)

 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

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň pro drů-

bež, 2200 Kč, tel: 733 483 672, 

www.levnelihne.cz

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horole-

zeckou technikou.Provádí-

me: opravy, nátěry, čištění-

fasád, střech, okapů, prořez 

a kácení stromů, sítě a hroty 

proti ptactvu, tmelení pa-

nel. spár, instalace topných 

kabelů a další. E-mail: bera-

nek-vysky@seznam.cz, tel. 

605 458 726

• Knihy a knižní pozůsta-

losti koupím, odvezu. Tel.: 

721566135

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

Záchranáři zasahovali 
u sesuvu chaty
TŘEBENICE – V neděli 2. června 

v  10 hodin dopoledne byli volaní 

záchranáři, hasiči a policisté do 

Třebenic do chatové osady, kde 

došlo k uvolnění svahu a zřícení 

jedné z chat. Dostali informaci, 

že jsou pod troskami uvězněni 

dva lidé. Na místo vyrazili záchra-

náři ze Zbraslavi a Davle, kteří 

byli ve spolupráci s říční policií 

a hasičským záchranným sborem 

dopraveni na místo události. Pod 

troskami chaty zahynula starší 

žena, kterou už nebylo možné za-

chránit a lékař krátce po příjezdu 

konstatoval její smrt. (red)

Venčila psa, zabil ji strom
PRŮHONICE – V průhonickém 

parku v pondělí 3. června ze-

mřela mladá žena. Neuposlech-

la zákaz vstupu a šla tam venčit 

psa. Oba zavalil vzrostlý dub. 

Podle policejní mluvčí Soni Bud-

ské došlo k události v půl sedmé 

večer. Žena se vydala do parku, 

ačkoliv platil zákaz vstupu kvůli 

riziku pádu stromů a větví. Ve 

chvíli, kdy se procházela mezi 

vzrostlými stromy, jeden z dubů 

se vyvrátil a dopadl na ni i jejího 

psa. Kmen dokázali odstranit 

až přivolaní hasiči. Ženě už ale 

nebylo pomoci. „Utrpěla těžké 

zranění hlavy a hrudníku, kte-

rým na místě podlehla,“ sdělila 

mluvčí středočeské záchranky 

Tereza Janečková. V parku zatím 

podle Janečkové došlo pouze 

k pádu jednoho stromu. Právě 

ten mladou ženu zabil. Pod kme-

nem zemřel i její pes. (red)

Vybrali přes 30 tisíc!
VRANÉ – TJ Sokol Vrané nad 

Vltavou I. pořádá každoročně 

touto dobou Volejbalové slav-

nosti. Vzhledem k proběhlé ži-

velné pohromě, která zasáhla 

také část obce Vrané nad Vlta-

vou, dostal letošní ročník chari-

tativní rozměr. Veškerý výtěžek 

z akce putoval k lidem zasaže-

ným povodní. Přes den probí-

hal volejbalový turnaj 12 ti týmu 

z přilehlého i dalekého okolí 

a večer vystoupila folkrocková 

kapela Flám. Po celý den bylo 

připraveno bohaté občerstvení 

a každý měl také možnost přispět 

dobrovolnými finančními dary 

do připravené kasy. Akce byla 

velmi úspěšná, navštívilo ji mno-

ho l idí, a proto pak mohla TJ So-

kol Vrané nad Vltavou I. předat 

starostce obce krásnou částku 

33 929 Kč! Děkujeme všem ná-

vštěvníkům a dárcům, sponzo-

rům Regulus spol. s. r. o., RUPA 

s. r. o., Stavební spořitelna České 

spořitelny a kapele Flám spolu se 

zvukařem Lukášem Novotným, 

kteří se vzdali svých honorářů 

ve prospěch dobré věci. Nepo-

slední dík patří všem pomocní-

kům, dobrovolníkům a nadšen-

cům, bez nichž by akce nemohla 

vzniknout. Na fotografii přebírá 

starostka Martina Filipová a mís-

tostarosta Petr Janeček výtěžek 

z akce. Natálie Lupienská

Turnaj bude!
PSÁRY – Kdo by řekl, že povod-

ně vyplaví Psáry? Takto vypadal 

fotbalový areál uprostřed obce. 

Očekávaný turnaj  – Neoficiální 

mistrovství ČR juniorů se podle 

pořadatelů v termínu 22.6. přece 

jen uskuteční! (red)

Ve Středočeském kraji 

pokračuje mírný pokles 

vodních hladin na 

sledovaných tocích. Hasiči 

odčerpávají vodní laguny, 

lidé se pustili do likvidačních 

prací, obce začaly s úklidem, 

vysoušením a asanací. 

Vrátily se také všechny 

evakuované osoby do svých 

domovů. Těch bylo 

v kraji až dosud 

evakuováno na 8.245.

Kraj plný vody

Davelská evakuace – Je pondělí ráno a hasiči z Vysočiny, kteří přijeli do Davle na pomoc projíždějí hlavní ulicí a vyhlašují evakuaci. 

Podle zpráv HZS bylo v Davli evakuováno na 150 osob a v sousedních Štěchovicích 540! Silnice z Měchenic do Prahy na levém břehu 

Vltavy byla už v tou dobou uzavřena hlídkou policie  Foto: Zbyněk Pokorný

„Mluvit o odpočinku se jaksi nehodí...“
� pokračování ze str. 1

� Když pracují hasiči, předpo-

kládám, že slouží i ti, co mají 

normálně volno. Je to tak? Kdy 

najdou čas na odpočinek během 

několika dní?

Samozřejmě, že v takto vypja-

té situaci se mění běžný systém 

služeb 24 hod. služby a 48 ho-

din volno a lze přejít i na sys-

tém 24 hodin služby a 24 hodin 

volna. Po pravdě řečeno jsem 

několikrát zažil situace, kdy byla 

i podstatně kratší doba odpo-

činku a hasiči jeli na maximum 

a ještě o trochu více. Mluvit mezi 

hasiči v takovéto situaci o odpo-

činku se jaksi nehodí. Problém 

mají především velitelé, kteří 

musí v podstatě donutit hasiče 

k odpočinku, protože jinak na-

růstá riziko chyb a úrazů.

� Co je prioritou velitele kraje, 

kterým jste během záplav v roce 

2002 byl? Máte vůbec čas a mož-

nost navštívit všechna důležitá 

místa v rajonu?

Vracím se na chvilku zpět do 

roku 2002. Tehdy jsem měl  zku-

šenost z „moravských povodní“ 

a rozhodl jsem se s velkým před-

stihem reagovat na informace 

z jižních Čech, kde jsme už po-

máhali. Vnitřně jsem se rozho-

dl, že budu reagovat na získané 

informace od vodohospodářů 

a meteorologů jako nepodkroči-

telné minimum a naopak budu 

předpokládat, že problém bude 

podstatně větší. Situace mi dala 

za pravdu a platilo a platí i dnes 

„Kdo je připraven, není překva-

pen“. Navštívit všechna důležitá 

místa v regionu jsem nemohl, 

ale měl jsem k disposici vrtul-

ník PČR. To mi umožnilo získat 

přehled povodí Vltavy, Berounky 

a jejich přítoků a následně zvolit 

priority pro nasazení jednotek.

Zbyněk Pokorný

INZERCEINZERCE

Velké Popovice – Záplavy se nevyhnuly ani místním lojovickým hasičům. Tady do-

šlo k přelití Kovářského rybníka na hlavní Ringhofferovu ulici, zatopeno byly sklepy 

a jednotka asistovala při záchraně rodiny s dětmi ze zatopeného domu. V Řepčicích 

a Mokřanech bylo evakuováno celkem 37 osob  Foto: Pavel Juriš SDH Lojovice
Foto: HZS Jílové
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17,90
SUPER CENA 

SUPERMARKET 
NA HLUBOČINCE Otevírací doba: po - pá  7 - 21  

so - ne  8 - 21

Akční nabídka platí od 13. 6. do 11. 7. 2013 nebo do vyprodání zásob. Změna ceny a tiskové chyby vyhrazeny. wwwwwwwwwwwwwww.abcsulicceeee..cczzz 

Olma 
čerstvé mléko 
1,5% pet 1 l 

Trubičky 
ořechové

Prací gel 1,5l 
Universal
Barevné prádlo

vlhčené ubrousky BII Wipes 72ks 

Natural

29,90

SUPER CENA 

Bocman 
0,5l

Maltikets 
Dr.Gerard 350gr

Studentská pečeť bílá 200gr
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AKCE 

37,90

49,90

293,-

22,90 AKCE 

19,90

49,90 AKCE 

45,90

29,90
SUPER CENA 

Antibacterial

Kremli

29,90

SUPER CENA vlhčené 
ubrousky 
Bubi 72ks

bílé 
24,90 

kysané
24,50

červené 
25,40

AKCE 

19,90
Znojmia 

zelí 

39,90

SUPER CENA 

149,-
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Gurmán 
na zeleném pepři

219,- / kg

SUPER CENA 

AKCE 

249,- / kg

139,- / kg

SUPER CENA 

AKCE 

119,90

149,90

Bohemia 
klobása

34,90
SUPER CENA 

Active O2 
750 ml 
různé 
druhy

Co vás čeká?
Rozhodně ne román pro abstinenty
Na to, abyste napsali knížku o vlastním životě, musíte mít jistou dávku sebereflexe, na to, abyste napsali 
knížku o tom, jak a kde jste se s kým opil, přidejte ještě notnou dávku odvahy.  No a tu autor knížky 
„Proč vlastně běhám“, Ivan Jandečka bezesporu má.
Proto, že Ivan je tělem i duší rocker, nečekejte román pro abstinenty. Ale pozor, knížka, přestože líčí 
nejrůznější příhody opilce, přesahuje banální blábolení o lihovinách hned v několika směrech. Dotýká 
se témat jako je emigrace, podnikání a sport. 
A hlavně k jádru věci. Podle mě, zdaleka nejlepší motivací pro ty, co chtějí s pitím něco dělat je příklad 
jednoho z nás. Už je to pár let, co Ivan vyměnil půllitr za tretry a začal běhat maraton,
„Tohle mě dostalo z těch sraček,“ říká o sobě Ivan Jandečka.

Kniha 
o vzletech, 
pádech a alkoholu

Kniha Proč vlastně běhám?

doporu
cuje

NYNÍ JEN ZA:

Cena: 

199,-
Včetně poštovného a balného

 
Částku 199 Kč prosím zaplaťte
na účet č. 1081108500/5500, variabilní symbol 990003
Do poznámky uveďte adresu doručení a e-mail nebo telefon.
Kniha Vám bude zaslána do 3 dnů od doručení platby na náš účet.

NA DOBÍRKU si knihu můžete objednat za cenu 234,- Kč
na adrese: info@nasregion.cz (do předmětu e-mailu napiště KNIHA 
a nezapomeňte uvést jméno a přesnou adresu)

Maratonec Ivan Jandečka, píše  
pod pseudonymem Jan Sačík

Příjemnou četbu!
Zbyněk Pokorný
editor Náš REGION

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 

MIMOSEZÓNNÍ 
SLEVY
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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

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

PRODÁM JIŽNÍ POZEMEK  

v Třebotově (Praha - Západ)

Celk. plocha 3 723 m², vydané ÚR a stav. povolení s možností 

ihned stavět, na výstavbu RD s dvěmi nadzemními podlažími 

a jedním podzem. podlažím, zast. pl. 380 m², napojen na inže-

nýrské sítě (el.,vodu,kanalizaci), celý nově oplocen. V místě je 

plná občanská vybavenost (škola, školka, nemocnice, MHD, 

pošta, nákupní středisko) Výborná dostupnost do centra Pra-

hy a nákupního centra na Zličíně. Cena za 1m² / 1.790 Kč.

Tel. 724 037 007, 602 253 144, E-mail: sesspo@seznam.cz

INZERCEINZERCE

� pokračování ze str. 1

� Vaše firma ale začínala a stále 

vyrábí luxusní nábytek na za-

kázku. Proč jste vaše služby roz-

šířili o italský nábytek?

Víte, chodí k nám dva druhy zá-

kazníků – někdo má představu 

o tom, co chce velmi přesnou, 

například si sám či společně s ar-

chitektem navrhne nějaký kou-

sek a chce abychom ho pro něj 

vyrobili na zakázku. Pak jsou kli-

enti, kteří mají doslova prázdný 

byt nebo dům a přijdou si k nám 

pro inspiraci. Nechtějí nábytek 

na zakázku, ale něco kvalitního 

a dokážou si vybrat z katalogu. 

Umíme tedy doporučit jak náby-

tek z Itálie, tak nábytek vyrobený 

naší firmou na zakázku. 

� Pánové, proč byste mi doporu-

čili právě „italský“ interiér? 

Italové jsou mistři v designu. 

To zaprvé. Zadruhé, nejenom 

v módě, v autoprůmyslu, nebo 

ve fotbalu určují světový trend již 

dlouhá léta. A týká se to bezespo-

ru i nábytku. Naše firma zastupu-

je v České republice TOP italské 

značky, jejichž výrobky spojují tři 

podstatné faktory: pohodlí, kva-

lita, design. Navíc, nábytek, se 

stoprocentně vyrábí v Itálii, žád-

ná dřevotříska z Asie. Dodejme, 

že kvalitní nábytek, stejně tak 

interiér se vyznačuje především 

kvalitním zpracováním a dota-

ženými detaily. Přesně to splňuje 

nábytek z Itálie, který nabízíme.

� Vy ale rozumíte nejen nábyt-

ku, ale tak říkajíc jdete na to od 

podlahy. Je to tak?

Přesně tak, právě s těmi zákazní-

ky, kteří přijdou s čistou hlavou 

a požadavkem na návrh interié-

ru začínáme od podlahy. V české 

republice zastupujeme špičkové 

výrobce dřevěných ale i vinylo-

vých podlah, které skutečně vy-

drží celý život a jsme hrdí na to, 

že jsme autorizovaný prodejci 

obchodní sítě FLOOR FOREVER 

. Tím ovšem naše práce nekončí. 

Umíme navrhnout tapety, závě-

sy, zrcadla, světla, doplňky do 

interiéru vč. zajištění květinové 

výzdoby, na přání zákazníka. 

Vše v příjemném prostředí naše-

ho showroomu. Zkrátka dáme si 

italskou kávičku, dvě hodinky si 

povídáme a potom se dostane-

me ke konkrétnímu návrhu.

SLUŽBY
kompletní realizace interiérů

konzultace interiérového 

designéra nebo architekta

návrhy interiérů včetně 

3D vizualizací

záruční i pozáruční servis 

veškerého dodaného nábytku

VÝROBA NÁBYTKU
návrh a výrobní projekt 

atypického nábytku

kompletní realizace bytových 

a komerčních prostor

zaměření v interiéru klienta

výroba nábytkových solitérů 

i interiérových celků

zpracování masivního, 

dýhovaného i laminovaného 

materiálu

zpracování jiných materiálů 

(kov, sklo, kámen apod.)

čalounické práce

PODLAHY
masivní podlahy Berthold

3vrstvé podlahy HOCO 

a Timber TOP 

laminátové podlahy: Balterio 

vinylové podlahy FLOOR 

FOREVER 

veškeré podlahářské práce 

včetně měření vlhkosti 

podkladu

obnova a údržba dřevěných 

podlah

dodávka čisticích 

a udržovacích prostředků na 

všechny typy podlah

ZASTOUPENÍ OBCHODNÍCH 
ZNAČEK

Primafila – sedací soupravy

Novamobili – nábytkové stě-

ny, křesla, konferenční stolky, 

ložnice

MIDJ – jídelní stoly, jídelní 

židle, konferenční stolky

NotteBrava – ložnice, jídelní 

stoly, jídelní židle, doplňky (PR)

Pohodlí, kvalita, design

Trendem jsou inteligentní 
systémy ovládání

� Jak dlouho je studio Aulix 

v Dolních Břežanech otevřené?

Fungujeme již čtvrtým rokem. 

Začali v jsme v menším, asi še-

desátimetrovém prostoru, pak 

jsme se rozšiřovali až do součas-

né velikosti zhruba 200 m2.

� Co nového firma Aulix nabízí, 

pokud jde o sortiment a služby?

Náš sortiment tvoří celá škála sví-

tidel, od moderních, přes klasická 

svítidla, až po tzv. landhaus, tedy 

venkovský styl. Kromě toho jsme 

rozšířili sortiment o takzvané in-

teligentní systémy. Znamená to 

vlastně způsob ovládání svítidel 

a dalších systémů v domácnosti: 

žaluzií, topení, klimatizace, televi-

ze, hi-fi. Je to ovládání „vše v jed-

nom“, pomocí jednoduchých vy-

pínačů anebo chytrých telefonů.

� Toto vše jste schopni vašemu 

zákazníkovi nabídnout?

Ano, od návrhu, přes poraden-

ství až po samotnou realizaci. 

Tyto inteligentní systémy může-

me našim zákazníkům ve studiu 

v Dolních Břežanech předvést.

� Mají klienti o tento typ pro-

duktu zájem?

Čím dál tím více, vždyť žijeme ve 21. 

století. Výhodou inteligentních sys-

témů je, že umožňují jedním cen-

trálním tlačítkem zhasnout celý 

dům, zatáhnout nebo vytáhnout 

žaluzie, popřípadě stmívat světla 

pro vytvoření atmosféry v domě, 

nebo si zapnout topení před příjez-

dem z dovolené a podobně.

� Jak se mění nároky zákazníků 

ve srovnání s minulými lety?

Dnešní zákazníci požadují ovlá-

dací systémy komfortní, zároveň 

však uživatelsky jednoduché, tak 

aby je mohli bez problémů použí-

vat všichni členové rodiny. Zkrát-

ka jednoduché, ale dokonalé.

� Pokud jde o design a technické 

vlastnosti svítidel, jaké jsou ak-

tuální trendy?

V posledních dvou letech je trend 

využívat LED svítidla. Účinky, 

kvalita a světelná pohoda těch-

to světelných zdrojů se neustále 

zvyšuje. Pokud jde o design, platí, 

co zákazník, to jiný styl a vkus. Na 

druhou stranu, 80 % zákazníků 

dnes žádá moderní design a tvar, 

hranatý vzhled, jednoduchost, 

sádrová, nebo hliníková svítidla.

� Kdybyste měl hodnotit součas-

nou situaci na trhu, co je pro-

blematické, s čím se potýkáte?

Mám pocit, že současná média 

šíří názor: obchodník vás chce 

okrást. Ale obchodník je tu pro-

to, aby zákazníkům sloužil, aby 

poskytl dokonalé služby. Za to si 

ovšem chce nechat zaplatit. Dnes 

se často stává, že zákazník využije 

služeb vzorkovny a pak si poža-

dované zboží najde na internetu, 

kde bývá levnější, protože e-shop 

není zatížen náklady, spojenými 

s kamennými provozovnami.

� Jak se proti tomu dá bránit?

Pouze tak, že klientům poskyt-

neme takový servis, že se budou 

chtít vrátit a opět využít našich 

služeb. Chceme být na trhu sta-

bilně, myslím si, že osud řady 

e-shopů je nejistý, vznikají a zani-

kají, tím pádem pro klienta zani-

ká i možnost reklamací a dalších 

služeb. Naším cílem je vybudovat 

solidní a spolehlivou firmu.

Hana Michaliková, PR

DOLNÍ BŘEŽANY 
O novinkách a trendech 

na trhu se svítidly jsme 
hovořili s Radkem Motykou, 

jednatelem světelného studia 
AULIX v Dolních Břežanech.

Casamoderna – showroom
Vídeňská 573, 

Vestec u Prahy

Otevírací doba
Po–Pá 10.00 – 18.00 hod.

www.casamoderna.cz, info@casamoderna.cz

Přímo na Vídeňské najdete třípatrovou budovu. A v každém patře vybavení pro váš 
interiér. Ve třetím patře kuchyňské studio, ve druhém koupelnové studio a v přízemí 
interiérové studio casamoderna

„Prodáváme židle, křesílka, relaxační lůžka a v neposlední řadě sedací soupravy. V nabídce máme i velice zdařilé rozkládací pohovky, 

na kterých se dá opravdu spát,“ vyjmenovává zlomek toho, co v casamoderna najdete, pan Šesták

Dvacet let zkušeností
Před dvaceti lety založili bratři Šestá-

kovi firmu Interiéry Šesták, která se 

specializovala na výrobu nábytku. „Od 

začátku jsme se orientovali na design 

a na kvalitu, díky spolupráci s mno-

ha vynikajícími architekty. Po deseti 

letech vznikla poptávka ze strany ar-

chitektů, po kompletním servisu. Proto 

vznikla  casamoderna, která poskytuje 

kompletní servis od prodeje nábytku 

a bytových doplňků až po interiéry na 

klíč. Italové říkají, že děláme servis 

360 stupňů. Od podlahy, přes tapety, 

světla, nábytek a bytové doplňky.“



www.nasregion.cz6

* nově otevřené lekce cvičení

* pořádáme nábor dětí do kurzů do nového školního roku 2013/2014

Fitness Studio Cappuccini

Velká nabídka cvičení pro děti:
* Tanečky pro děti * Dramatický kroužek * Zpívánky * Cvičení s dětmi * Moderní tanec 

* Karate * Fitness box pro děti * Angličtina hrou * Streetdance, atd. 

Cvičení pro dospělé např.:
* Bosu * Bodystyling * Bodyform * Core Training * Pilates * Powerjóga * Jóga * Port De Bras 

* Těhulky * Fitness box * Břicháček * Problémové partie * Fit & Slim, Zumba atd.
Během cvičení: hlídání dětí zajištěno

Pro děti připravujeme na druhou polovinu srpna: 
ZÁJMOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Můžete se těšit na výtvarné hrátky, hudební a pohybové hry, komunikační a sportovní hry a 
spousta další zábavy. Vše při dobrém počasí na čerstvém vzduchu.

Výběr ze zájmového zaměření tábora:
1. Tanečky, rytmika, hudební rytmické hry a dramatická výchova
2. Karate, sebeobrana, sportovní hry

Neváhejte a přijďte se přesvědčit, těšíme se na Vás!
Pod Zastávkou 505/1, KOLOVRATY, Tel.: 602 773 693, email: fitness@cappuccini.cz
Více informací najdete na www.cappuccini.cz/fitness

 

NÁBYTEK

Nejenom každodenní 
        sportovní vyžití vašich dětí

 Kdy?  
8. 7. – 12. 7, 15. 7. – 19. 7., 22. 7. – 26. 7.,

29. 7. – 2. 8., 5. 8. – 9. 8. 2013 

 Co a za kolik?
Pětidenní kurz stojí 1850 Kč včetně 
svačiny, oběda a pitného režimu!

 Kdo a jak?
Tábor je určen pro děti od 4 do 15 let. 

Děti budou rozděleny do skupin dle věku 

a budou se jim věnovat licencovaní trenéři. 

Děti se budou bavit zejména pohybem, 

sportovními hrami a soutěžemi. 

Kapacita omezena, tak se neváhejte 
přihlašovat, co nejdříve.

Více informací a kontakty: 
 www.1sportovni.cz 
Jiří Kratochvíl, týmový vedoucí
e-mail: kratochvil.ov@volny.cz, 

tel.: 603 335 714 nebo 241 952 132 P
R
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Jílové u Prahy

KAMENICE – ŽELIVEC 280                                    

Otevřeno 

PO – PÁ 12 – 18  hodin                                               

Nebo dle domluvy 604 330 218

AKCE k novému povinnému ručení karta 500 Kč 
 na benzín zdarma! PRODLOUŽENO DO 30. 6. 2013 
 NECHTE SI POSLAT NABÍDKU NA TELEFON,
 JEN PROZVOŇTE 604 330 218.

Cestovní pojištění

Pojištění domů, chat a domácností

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti

Výhodné pojištění podnikatelů aj.

Nabízíme tyto aktivity:
• plavání kojenců po šestinedělí 

ve speciální vaně v Říčanech či 

v domácím prostředí 

• kurzy plavání v bazénu pro ro-

diče s dětmi od šesti měsíců do 

čtyř let

• kurzy plavání v bazénu pro děti 

bez rodičů od čtyř let

• jednotlivé zkušební lekce i in-

dividuelní lekce

• pronájem bazénu pro rodiny 

s dětmi 

• kurzy postavené na míru ve Va-

šem domácím bazénu 

KURZY PLAVÁNÍ pro děti 
od 6 měsíců do 6 let
• intenzivní kurzy

Týdenní intenzivní kurz = 5 lek-

cí, každý den ve stejný čas. Kurzy 

budou probíhat: od 24.6. do 16.8.  

(mimo týdnu od 1.7.-5.7.) vždy od 

11:00 nebo od 11:30. Doporučuje-

me dětem, které se bojí vody.

• dvojité kurzy

8 lekcí po dobu 4 týdnů + 1 ho-

dinu pronájmu bazénu v SO dle 

vlastního výběru. Vždy 2 dny 

v týdnu po dobu 4 po sobě jdou-

cích týdnů. První kurz od 24.6. 

do 19.7. a další od 22.7. do 16.8. 

vždy v ÚT a ve ČT v době mezi 

9:00 a 11:00. Kurz vhodný pro 

všechny děti.

• standardní kurzy

8 lekcí po dobu 8 týdnů + 1 ho-

dinu pronájmu bazénu v NE dle 

vlastního výběru. Vždy 1 den 

v týdnu po dobu 8 po sobě jdou-

cích týdnů. Kurzy od 24.6. do 

16.8. vždy v PO nebo ST mezi 

9:00 a 11:00. Vhodný pro všech-

ny děti.

Jednotlivé lekce plavání
pro děti od 6-ti měsíců do 6 let

Možnost rezervace jednotl. lek-

cí plavání vedených lektorkou. 

Lekce nemají návaznost jako 

ostatní kurzy. Počet dětí na lekci: 

3 až 6 dětí. Lekce vždy v PÁ mezi 

9:00 a 11:00. 

Jak se na letní kurzy přihlásit? 
Přihlášky prostřednictvím 

e-mailu:

pro Říčany

bc@svetdetinadlani.cz

pro Měšice

vladkalipovska@gmail.com

nahlásíte: jméno a datum naro-

zení dítěte, vybraný kurz a ter-

mín jeho běhu, den, kdy chcete 

chodit a preferovanou hodinu.

Platby kurzů
Ceny kurzů naleznete na našich 

webových stránkách. Při rezer-

vaci kurzu: záloha 500 Kč. Dopla-

tek kurzu je splatný do nástupu 

do kurzu. Lze platit převodem na 

náš účet nebo hotově na recepci. 

Bankovní spojení je - GE Money 

Bank 187410957/0600. Do zprá-

vy pro příjemce prosím napište 

jméno dítěte a a datum naroze-

ní. Při rezervaci jednotlivých lek-

cí: záloha 100 Kč.

Plavání ve vaně
I během prázdnin můžete absol-

vovat kurz plavání miminka po 

šestinedělí ve speciální vaně či 

ve vaně u Vás doma. Kurz je se-

staven z šesti návštěv.

Lekce postavené na míru 
ve vašem bazénu
Máte doma bazén a nevíte co 

v něm s dětmi dělat? Objednej-

te si lektorku, která si dle počtu 

a věku dětí připraví ukázkovou 

lekci. Možnost pravidelných 

lekcí u Vás na bazénu za zvý-

hodněnou cenu.

Pronájem bazénu
O víkendech a svátcích a také 

ve všední dny mezi 12:00-14:00  

nabízíme náš bazén k pronájmu 

pro rodinné plavání. K dispozici 

je bazén včetně zázemí.  

Veškeré info naleznete na: 

www.svetdetinadlani.cz nebo 

www.cvcmesice.cz. Info také 

na Facebooku.   (PR)

Doba prázdnin je časem 

odpočinku a relaxace a zcela 

neodmyslitelně sem patří 

i plavání. Pokud se Vám přes 

prázdniny nechce vynechat 

plavání nabízíme Vám 

prázdninové kurzy plavání 

za zajímavé ceny. Plaveme 

s dětmi v bazénu v Říčanech 

a v bazénu v Měšicích. Oba 

bazény jsou určeny pro 

plavání dětí a všechny 

kurzy jsou vedeny 

akreditovanými lektorkami.

Prázdniny 2013 ve Světě dětí na dlani 
bazén Říčany a bazén Měšice

INZERCEINZERCE

PRPR

Léto začne na Okoři!

� Davide, už máš jasno v tom, 

jak konkrétně bude vypadat tvé 

vystoupení na Okoři se šťávou? 

Chystáš i něco speciálního jen 

pro tuhle příležitost?

Bavili jsme se s pořadatelem 

Michalem Šenbauerem o pro-

gramu, ale zatím nevím. Máme 

v repertoáru asi 50 skladeb, tak 

něco vymyslíme, abychom jen 

nerecyklovali.

� Jaký máš vztah k tomuto fes-

tivalu a vůbec k hradu Okoř 

a okolí?

Je to prostě romantika blízko Pra-

hy, tak hlavně ať to počasí vyjde.

Festival Okoř se šťávou pro-

běhne 22.6. od 13.00 hod. 

Festival zahájí ve 13.00 hodin 

Charlie Straight dále v od-

poledních hodinách Zrní, 

Udg, Goodfellas,Vladimír Mi-

šík & Etc + Jiří Schmitzer, Kob-

lížci, kolem 18.00 hod. vystou-

pí David Koller dále Sto Zvířat, 

poprvé na festivalu Radůza se 

skupinou, Mandrage ,Čes-

ké srdce, Wohnout. Dvanáct 

hodin hudby bez přestávky. 

Kyvadlová doprava z Dejvic 

a Kladna více info www.okor-

sestavou.cz. Festival bude 

uvádět Pavel Anděl a Petr 

Korál. Novinka, v are-

álu bude hlídaný 

prostor pro kola. 

Vzhledem ke ka-

pacitě festivalu 

doporučujeme 

vstupenky kou-

pit včas. 

Michal Šenbauer

Jednou z hlavních hvězd 

letošního jubilejního 

15. ročníku festivalu Okoř 

se šťávou bude David 

Koller. Třebaže skupina 

Lucie definitivně potvrdila 

svůj návrat na scénu a příští 

rok ji čeká velkolepě pojaté 

comebackové turné. 

Charismatický zpěvák 

a bubeník David Koller vás 

zve na festival.

Zveme vás na festival Okoř se šťávou

D
a
v
id

 K
o

lle
r 

Předběžný časový program, 
sledujte www.okorsestavou.cz!

13.00 Charlie Straight
13.45 Goodfellas
14.00 – UDG / 15.00. – Koblížci
15.30 Mišík + Schmitzer
16.30 Zrní / 17.00 David Koller
18.30 Sto Zvířat / 20.00 Radůza
21.15 České Srdce
22.00 Mandrage
23.30 Wohnout

Foto: Ondřej Pýcha
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AUTOSERVIS  •  AUTOLAKOVNA
www.forcarspraha.com

• LAKOVÁNÍ OSOBNÍCH, DODÁVKOVÝCH 
    VOZIDEL A MOTOCYKLŮ
• ÚDRŽBA A SERVIS VOZIDEL, ODTAHOVÁ SLUŽBA
• LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
• NÁHRADNÍ VOZIDLA PŘI POJISTNÝCH 
    UDÁLOSTECH
• RENOVACE SVĚTLOMETŮ
• OZÓNOVÉ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU VOZIDEL
• PÉČE O LAK, OCHRANA LAKU NANOTECHNOLOGIÍ
• VĚRNOSTNÍ ZVÝHODNĚNÍ SLUŽEB

www.forcarspraha.com
V Uličce 49, 252 42 Jesenice, tel.: 603 258 979

AUTO ADÁMEK s.r.o.
K Vltavě 1114/36
143 00 Praha 4, Modřany
Tel.: 241 773 427
www.autoadamek.cz 

facebook.com/automodrany

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 – 16.30

Pá 7.30 – 11.30

Březová, Hlavní 9

Praha – západ 252 45

www.stkbrezova.cz

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

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

Peníze ihned
za nemovitost
Ihned vykoupíme váš byt,

rodinný dům, činžovní 
dům, pozemek. Hotovost 

do tří dnů. Vyřešíme 
cokoliv: právní vadu, 

privatizaci, exekuce, dluhy.
Okamžitá výplata zálohy.

777 603 019

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

SLEVY LEDVICKÉHO UHLÍ DO 31. 7. 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.

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

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy a DPH

12. 636 8 m, ø 160

13. 926 8 m, ø 200

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

www.sk-komin.cz

AKCE
1,1 m DEKORU 

v CENĚ 3200,- Kč 

ZDARMA

To je dobrá zpráva, která jistě 

potěší všechny odběratele ply-

nu, zejména však ty z nich,  kteří 

plyn využívají k topení. Napří-

klad majitel běžného rodinného 

domku totiž díky tomu může 

ročně ušetřit kolem 2 500 Kč 

a v případě rodinného domu 

vícegeneračního se  roční  úspo-

ra může pohybovat až kolem 

3 500 Kč. 

Dobrá zpráva pro všechny
Nabídka Pražské plynárenské je 

k dispozici pro všechny její zá-

kazníky, tedy i ty, kteří  aktuálně 

čerpají jiný její zvýhodněný ce-

nový produkt, ale novou nabídku 

společnosti shledají atraktivněj-

ší. „Stačí, když zákazník  uzavře  

příslušný dodatek ke smlouvě, 

díky kterému od určitého data 

získá plyn levnější o 11 % oproti 

běžné ceně a tím bude zároveň 

ukončena platnost jeho dříve 

čerpaného cenového produktu,“ 

uvedl v této souvislosti mluvčí 

společnosti Miroslav Vránek. 

Aktuálně nabízenou slevu 11 % 

společnost poskytuje z neregu-

lované  tzv. ko-

moditní složky ceny zem-

ního plynu, netýká se tak 

tzv. distribuční složku ceny, 

protože ta je zcela regulová-

na státem.

Kde lze slevu vyřídit
Levnější plyn si klienti Pražské 

plynárenské mohou jednodu-

še vyřídit v rámci obchodních 

kanceláří společnosti, korespon-

denčně nebo prostřednictvím 

pražských poboček pošty. (pr)

Zemní plyn na tři roky levněj-

ší o 11 % mají od 1. květ-

na tohoto roku k dispozici 

všechny domácnosti a malo-

odběratelé, odebírající zemní 

plyn od Pražské plynáren-

ské. Podmínkou je pouze 

prodloužení smlouvy, týkající 

se dodávky  plynu, uzavřené 

s touto společností.

Plynaři nabízejí o 11 % levnější plyn

INZERCEINZERCE

Otevřené dveře pro talenty

Turnaj bude jedním z největších, 

jaký se u nás pořádají, a je vyvr-

cholením celoroční práce tre-

nérů, funkcionářů a také rodičů 

malých fotbalistů a fotbalistek. 

Účast přislíbilo 16 družstev. Vše 

se bude odehrávat v areálu Rapi-

du Psáry, hrát se bude na čtyřech 

travnatých hřištích a účastnici 

budou rozděleni do 4 skupin, 

dále pak budou 2 finálové skupi-

ny a hrát se bude o 1. až 8. místo 

a o 9. až 16. místo. Hrací doba je 

1 x 15 minut hrubého času, počet 

hráčů je 1 + 4 a na soupisce může 

být pouze 12 hráčů. Mohou 

hrát také dívky. Zahájení bude 

v 9.15 hod., ukončení turnaje 

bude kolem 17.00 hod. Hrát se 

bude podle pravidel mini kopa-

né, to znamená, že „malá“ domů 

je povolena, auty se hází libovol-

ně, výkop brankáře nesmí přes 

polovinu hřiště, hráč může být 

vyloučen na 2 minuty či do kon-

ce utkání, na jeho místo může 

nastoupit další hráč, vylučuje se 

pouze ústně podáním a volné 

kopy jsou vždy nepřímé.

Měly by se představit tyto celky: 

SK Slávia Praha, FK Mladá Bole-

slav, SK Sigma Olomouc, FK Ba-

ník Most, FC Hradec Králové, 

Bohemians 1905, Dukla Praha, 

Junior Teplice, Dynamo Č. Budě-

jovice, FK Jablonec, FK Příbram, 

SC Xaverov, AS Trenčín, Slovana 

Bratislava, FAVP Děčín, příprav-

ka SK Rapid Psáry a Čechoslovan 

Dolní Jirčany.

Samozřejmě je nutné poděkovat 

hlavním sponzorům, a to Skupi-

ně ČEZ a obci Psáry, bez jejichž 

přispění by akci takového rozsa-

hu nebylo možno uskutečnit 

Jan Kotrba     

Náš REGION partnerem neoficiálního mistrovství ČR juniorů v Psárech

PSÁRY – Pořádat jakékoliv 
turnaje, zápasy, soutěže 
pro děti je nejen vděčné, 

ale především organizačně 
velice namáhavé. Je to však 

záslužná práce, kterou nutno 
vždy ocenit. Podobného 

uznání si zaslouží i funkcionáři 
a organizátoři Rapidu Psáry, 

SDH Psáry a SK Slavia Praha, 
kteří připravili na sobotu 

22. června mezinárodní turnaj 
Junior ČEZ Cup Psáry 2013 

pro mladičké fotbalisty 
narozené v roce 2006 

a mladší, což bude 
neoficiálním mistrovstvím ČR 

této věkové kategorie. 

Kritický trenér 
Hašek 

KUNICE – Pomalu se blíží závěr 

České fotbalové ligy. Fotbalisté 

Kunic prožívají ne příliš dobré 

období. Posledních několik ne 

právě vydařených zápasů a vý-

konů mohou hrát důležitou roli 

v konečném účtování. Je zajíma-

vé, jak celou situaci hodnotí tre-

nér Zdeněk Hašek, který je znám 

svým nekompromisním a reálně 

kritickým pohledem.

„Chybí nám důraz v osobních sou-

bojích, dostáváme se do soupeřo-

va pokutového území v malém po-

čtu, nechytáme odražené míče,“ 

říká trenér Hašek hned na úvod 

svého pohledu na poslední výkon. 

A pokračuje: „Celkově je náš výkon 

bojácný a hráči přestávají věřit ve 

své schopnosti. Kombinace je jen 

do šířky, chybí moment překvape-

ní. Střel na branku je nedostatečný 

počet. Několik prohraných zápasů 

se na hráčích projevuje, ale věřím, 

že kvalita podpořená bojovností 

a vůlí po vítězství nám v poslední 

části soutěže pomůže přinést ještě 

nějaké body.“

Optimismus trenéra Haška 

zřejmě nese své ovoce. Po po-

rážkách: Králův Dvůr – Kunice 

2 : 0, Lok. Vltavín - Kunice 1 : 0, 

Kunice - Roudnice 2 : 3, přišlo 

v dohrávaném utkání v Zápech  

vítězství Kunic 3 : 0. Víkendový 

zápas Kunice – Domažlice skon-

čil 0:4. Jan Kotrba 
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AREÁL VELKOTRŽNICE, PRAHA 5 – LIPENCE, K RADOTÍNU 492  PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ 6.00-16.30, SOBOTA 6:30-13.00  TEL.: 296 828 306-311

CHCETE NAKUPOVAT LEVNĚ?  DALŠÍ AKCE NA WWW.RATIO.CZ  OBCHOD PRO KAŽDÉHO

101 102

LIPENCE

Nyní pro vás ještě blíže! Otevřen pražský okruh.

Více na www.prazskyokruh.cz

 CASH & CARRY
POTRAVINY A DROGERIE  KUSOVÝ PRODEJ BEZ 
REGISTRACE  V NABÍDCE PŘES 10 000 POLOŽEK

Od 30.5. do 30.6. 2013

 

 CASH & CARRY
POTRAVINY A DROGERIE KUSOVÝ PRODEJ BEZ 
REGISTRACE  V NABÍDCE PŘES 10 000 POLOŽEK

OdOdOd 3 300.5.5 dd do 303030.666. 22201313333

, .: 296:30- TEL-13.00  TELAREÁL VELKOTRŽNICE, PRA

SUPER CENA!

37,90

PIZZA RISTORANTE 
305g-340g

53,90

BONBONIÉRA 
FRUTTI DI MARE
zlatá, 175g

12,95

RAUCH ICE TEA
citrón, broskev, 0,5l

8,50

SIRUP LIGHT
pomeranč, lesní plody, 1l

16,90

JABLKA SUŠENÁ
100g

62,90

DARBO 
BRUSINKOVÝ KOMPOT
400g

21,90

LEČO S KLOBÁSOU
STAROČESKÝ GULÁŠ
400g

11,50

PIMA 
INSTANTNÍ NÁPOJ
kiwi, pomeranč, mandarinka, 80g

1,99

VEJCE M
30ks, cena za 1ks

115,90

TUZEMSKÝ 
BOŽKOV
0,5l

8,50

MENTOS
více druhů, 37,5g

10,95

HARIBO
více druhů, 80g-100g

45,90

YO SIRUPY
více druhů, 0,7l

16,50

COCA-COLA
sortiment, 0,5l

13,90

DRINK + PLAY
více druhů, 300ml

6,70

ARAŠÍDY PRAŽENÉ
solené, 60g

13,25

MARETTI-BRUSCHETTE
70g

33,90

HRUŠKOVÁ POVIDLA
340g

12,50

ĎÁBELSKÉ TOUSTY
s drůbežím masem, 125g

4,80

GRILOVACÍ KOŘENÍ
30g

9,60

QUITTIN 1:1
17g

29,00

SEVERKA
sypké dochucovadlo

500g

88,90

PEPRMINT 
BOŽKOV
0,5l

54,50

TUZEMSKÝ BOŽKOV
VODKA BOŽKOV
0,2l

108,90

HANÁCKÁ VODKA
0,5l

18,50

EVIAN SPORT
0,7l

82,90

VELVET
200g

7,95

FIGO
300ml

10,95

LEDOVÁ KÁVA 
plech, 250ml

22,50

KUŘECÍ GRIL KLOBÁSKY
Trio, bez ,,E

,, 
240g

75,00

UZENÁ MASITÁ ŽEBRA
cena za 1Kg

45,50

VÍNO BARBORKA
Modrý Portugal, 

Müller Thurgau, 1l

8,40

MIŇONKY + 40%
kakaové, smetanové, 70g

9,80

ZLATÉ POLOMÁČENÉ + 20% 
hořké, mléčné, 100g

11,60

BON PARI
vybrané druhy, 90g

19,90

PICKWICK RANNÍ
25 x 1,75g

26,90

RELAX 100%
pomeranč, multivitamín, 1l

41,90

MANDLE
pražené solené, 200g

11,50

CUKR MOUČKA
250g

9,80

MARINÁDA GRIL
gril, bylinková, medová pikantní, 

orient/zázvor, pikantní, 

tomat/čenek, 80g-90g

24,50

STEAKOVÉ OMÁČKY
česneková, 3 pepře, hořčicová

250g

14,70

TVAROH CHOCEŇ 
jemný, 250g

32,90

BALSÝR
plech, plast, 250g

10,50

ZAKYSANÁ SMETANA
16%, 200g

26,90

BRICK ŠPECLE
500g

89,00

RACLETTE ENTREMONT
plátky, 400g

28,90

LUCIFER KLOBÁSA
170g

18,80

MIXER BOŽKOV
250ml

SUPER
 CEN

A!

SUPER
 CEN

A!

SUPER
 CEN

A!

138,90

AMUNDSEN 
0,5l

123,90

VODKA 42
0,5l

299,90

BECHEROVKA
1l

84,90

LENOR
2l

5 LIPENCE, K R

S

17,90

ZLATÉ 
více druhů, 180g-220g


