
Právě projekt unikátního ev-

ropského laserového centra ELI 

Beamlines, které pod patronací 

Fyzikálního ústavu AV ČR vzniká 

v Dolních Břežanech u Prahy, byl 

jedním z hlavních lákadel nejen 

pro „žáky“ Letní školy z Maďar-

ska, Rumunska, Velké Británie, 

Kanady, Německa, Itálie, Řec-

ka, Indie nebo Indonésie. Díky 

„značce“ ELI se do Prahy sjela 

především řada velmi zajíma-

vých přednášejících z různých 

oborů, které laser používají.

� pokračování na str. 5
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Chvála 
zapomnětlivosti

Letní cestování a prázdninově 

rozvolněný režim svádí nejen 

k lenošení, nahrává i zapo-

mínání. Zahazujeme rutinní 

návyky, měníme obvyklé ces-

tovní trasy, čas vstávání, styl 

oblečení, jídelníček, denní 

program. Mým nejdůležitěj-

ším úkolem po odjezdu na do-

volenou je přijít co nejdřív na 

to, co jsem zapomněla. Teprve 

poté, kdy zjistím chybějící kus 

čehokoliv a přesvědčím se, že 

ho vlastně tak docela nepotře-

buji, uklidním se a dovolená 

začíná. Zapomínání vnímám 

jako důležitou a zcela nepo-

stradatelnou součást správné 

dovolené. Je vlastně jejím cí-

lem. Odjíždíme, abychom za-

pomněli. Na práci a školu, ko-

legy a spolužáky, byt a místo, 

kde celý rok žijeme. Zbaveni 

povinností vnímáme a užívá-

me si jiné prostředí, lidi, chu-

tě, vůně. Zapomenuté povin-

nosti uvolňují místo novým 

zážitkům, radostem a třeba 

i náhlým překážkám a cestov-

ně dovolenkovým útrapám. 

Po návratu domů se díváme 

na domácí prostředí a jeho 

problémy s odstupem, zven-

ku. Zapomněli jsme a věci 

se mezitím zdají jiné, možná 

ne tak dramatické, neřešitel-

né, bezvýchodné. Uvědomila 

jsem si to, když jsme obědvali 

s kamarádkou, která se právě 

vrátila z jógového a meditač-

ního pobytu, konaného na 

samotě v horské chatě. „Ona 

padla vláda?“, přerušila udive-

ně naši konverzaci o nových 

ministrech. Tak tomu říkám 

vyčistit si hlavu. 

Na tenhle letní 

restart nedám do-

pustit. Pěkné léto!

GLOSA

533 55 55

Příští vydání 25. července

www.okna.eu • telefon: 773 360 000 • okna@okna.eu

Letní VLNA SLEV
8komora 

s trojsklem 
zdarma
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DokSa
Consulting
Jiří Doksanský
poradce regionu

    734 233 399

I vaše nemovitost může být vidět!

Dolní Břežany, RD 500 m2, reprezentativní vila v klidné části s velkou zahradou. Cena u poradce.

Opět po roce se otevřou brány 

zahrady chráněného bydlení 

v obci Slapy, aby přivítaly ná-

vštěvníky festivalu nazvaného 

CIHLAFEST. Ten je organizován 

občanským sdružením Portus 

Praha a patří k doprovodnému 

programu známé sbírkové kam-

paně AKCE CIHLA.

Hlavním tahákem letošního 

CIHLAFESTU, který proběhne 

v sobotu 13. července od 10 ho-

din do půlnoci, je večerní diva-

delní představení v podání studia 

DVA, slavná Moliérova komedie 

Zdravý nemocný. V hlavní roli 

Argana se od 21 hodin představí 

hvězda současného českého di-

vadla i filmu Karel Roden.

Bohatý program bude ve Sla-

pech připraven již od dopoled-

ních hodin. Vše odstartuje v 10 

hodin Klaunský Cihla servis, po 

něm přijde na řadu maňáskové 

divadlo v podání D. S. Monde 

s představením Kašpárek kon-

struktérem. Dále vystoupí Lido-

vé spontánní divadlo, Dřevěné 

Divadlo, Divadlo Půlnebí, Kaba-

ret Červená 3ka či další loutkáři, 

slavné Buchty a Loutky, s kusem 

zvaným Tři malá prasátka.

V podvečer se představí pop pun-

ková kapela MSN či písničkářka 

Marie Novotná a po závěrečném 

představení s Karlem Rodenem 

je připravena ohňová show Hell-

fire. Podrobný program najdete 

na www.akcecihla.cz. Vstupenky 

na festival si lze zakoupit přímo 

na Slapech a na stránkách www.

dobrotyspribehem.cz nebo re-

zervovat na e-mailu masopus-

tova@portus.cz či na telefonním 

čísle 773 920 998. (red)

„Tato soutěž má každoročně 

povzbudit starosty, místosta-

rosty a veškeré občany žijící 

a zajímající se o dění na ven-

kově k jejich další aktivní účas-

ti na rozvoji obcí, v nichž žijí. 

Prezentují v ní rozmanitost 

jejich činnosti, pestrost pro-

gramů i společenských aktivit, 

které ve svých obcích prosa-

zují. Jejím prostřednictvím pak 

mohou seznámit širokou veřej-

nost se svými aktivitami, míst-

ními tradicemi a vším, čím se 

snaží vytvořit ze své obce pří-

jemné místo k žití,“ připomněl 

hejtman Josef Řihák.

� pokračování na str. 5

Na slapském CIHLAFESTU 
vystoupí i Karel Roden

Benefiční hudebně divadelní festival v obci Slapy v sobotu 13. 7. od 10.00 do 24.00

DAVLE – Návštěvníci festivalu 

si nejen užijí příjemný den 

plný zábavy, ale i přímo 

podpoří vznik nového 

sociálního podniku. V Davli 

se již v současné době 

staví nová potravinářská 

dílna na výrobu DOBROT 

S PŘÍBĚHEM – nakládaných 

sýrů, utopenců a dalších 

pochutin. Součástí objektu 

bude i menší občerstvení 

s venkovním posezením. 

Sociální podnik má v plánu 

v první fázi zaměstnat 6 osob 

se zdravotním postižením. 

Davle s bílou stuhou
Krajské kolo v pořadí již 19. ročníku soutěže Vesnice 

Středočeského kraje roku 2013 zná své vítěze.

Vesnice roku 2013 (vlevo starostka obce Čistá, vpravo starostka obce Hlavenec)

INZERCEINZERCE

Přijeli noví Einsteinové?
Praha hostila největší talenty v oboru laserové fyziky

Fyzikální ústav Akademie 

věd ČR zorganizoval ve 

dnech 23. – 28. června jedno 

z největších setkání mladých 

talentů v oboru laserové 

fyziky z celého světa.

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz

Povodňové očkování!
Středočeský kraj byl posti-

žený letošními povodněmi, 

které způsobily škody na ma-

jetku a úrodě ve více než 300 

obcích. Došlo také ke kon-

taminaci vody a půdy. Jako 

reakce na tuto nenadálou 

situaci jsou obcím nabízeny 

různé druhy pomoci. „Jed-

nou z forem pomoci, která je 

obcím zasaženým povodní 

ve středních Čechách nabí-

zena, je zdarma poskytované 

očkování obyvatelům posti-

žených obcí proti nemocím, 

které v těchto oblastech hro-

zí. Například proti žloutence, 

tetanu a podobně,“ vysvětlil 

hejtman Středočeského kra-

je Josef Řihák.

Nicole Mertinová

(redakčně upraveno)

KRÁTCE

Žijí přípravami 

na soutěž

Kvetoucí
sídla Evropy

Rytíři, do Rytíři, do 
zbroje!zbroje!

Senátor
i režisér
S Jiřím Oberfalzerem

tentokrát o divadle
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ČESTLICE
1. 7. – 31. 7.

• Pirátské hrátky. Zábavný program 

pro děti. Každé pondělí, úterý, čtvrtek, 

pátek a neděli v červenci. Palác po-

kladů s umělým vlnobitím a vrakem 

pirátské lodi je dějištěm zábavného 

animačního programu pro děti, který 

je plný her a soutěží. Vždy od 12.00, 

13.30 a 15.00 hodin. Aquapalace 

1. 7. – 31. 8.
• Pirátské přepadení. Každou středu 

a sobotu v červenci. Užijte si pirátské 

léto v Aquapalace Praha. Každou středu 

a sobotu během celých prázdnin. Vodní 

svět přepadnou piráti. Těšit se můžete 

na lov pokladů, pirátské dovednosti, 

zkoušku zručnosti a další překvapení. 

Začátek akce vždy 11.45 a 14.30 hodin 

DOLNÍ BŘEŽANY
25. 3. – 31. 8. – 10:00

• Outdoorový fi tness – program 

Fitmami pro maminky na mateřské 

dovolené. Lekce jsou určené pro 

všechny maminky, které mají doma 

dítě do 4 let, nemají hlídání a chtějí 

udělat i něco pro sebe a svou po-

stavu. Lekce se konají každé pon-

dělí od 10:00 – 11:00 hod. v Mly-

nářském a Keltském parku. Sraz je 

vždy 5 min. před začátkem lekce 

u hasičské zbrojnice. Rezervace 

info 606 489 411, www.fi tmami.cz

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

Břežany a společnost Dobrý trh vás 

zvou na České farmářské trhy. Kaž-

dou středu od 13 do 18 hodin, od 

dubna do listopadu na náměstí Na 

Sádkách. Co nakoupíte? Českou ze-

leninu a ovoce, kozí a kravské sýry, 

uzeniny, vajíčka, med, čerstvé kolá-

če, ale také sadbu a řezané květiny. 

JÍLOVÉ U PRAHY
6. 6. – 22. 9. 

• Jindřich Ladislav Barvíř. 150. vý-

ročí narození – petrograf, montanista, 

geolog. Regionální muzeum 

22. 6. – 1. 9. 
• Výstava soch, obrazů, objektů. B. 

Fausová a další – sochy, obrazy v Re-

gionálním muzeu 

3. 7. – 8. 9.
• Od kořene k vrcholu. Aneb les nám 

dává život. Výstava představí přínos 

lesů nejen pro člověka, ale i pro celé 

okolí. Regionální muzeum 

6. 7. – 6. 10.
• Znějící dřevo. Výroba kytar – hu-

dební nástroje. Regionální muzeum 

13. 7. – 27. 10. 
• Stromy jako domy. Interaktivní 

výstava s přírodovědnou tématikou. 

Výstava bude zahájena vernisáží 

v sobotu 13. července. 2013 v 10:00 

hod. Regionální muzeum 

20. 7. – 8:00
• Jílovský jarmark a Bleší trh. 
Město Jílové u Prahy vás srdečně 

zve na Jílovský jarmark a Bleší trh 

s tradičním jarmarečním zbožím 

a občerstvením. Náměstí u Obec-

ního domu. Bleší trh je určen pouze 

pro fyzické osoby, poplatek za mís-

to Kč 50,-, stoky, židle, deky k vy-

tvoření prodejního místa s sebou. 

Info: koutnikova@jilove.cz, www.

jilove.cz

27. 7. – 15:00
• Jílovský music fest. Město Jílové 

u Prahy ve spolupráci s Petrem Jurko-

vičem uvádí Jílovský music fest od 15 

do 23.00 hodin. Vystoupí: Womacklee, 

Flattus, Slow fi ngers, Helemese, Moti-

on Food, Karel Kahovec, YO YO BAND. 

A co k tomu: bohatě k zakousnutí 

a napití, soutěže pro malé i velké, 

malování na tělo... a nejen to... Kde: 

fotbal. hřiště Jílové u Prahy, za kolik: 

dospělí 150,- Kč, děti 70,- Kč, před-

prodej vstupenek od 10. 6. v Kultur-

ním centru Jílové, po, út 10:00-19:00 

hod., st 9-16:00 hod. www.jilove.cz

KUNICE
13. 7. – 15. 7. – 

• Tenisový turnaj ml. žáci. Registra-

ce do 12.7. (pátek) do 18:00 na re-

cepci Sport centra (tel.: 736 75 75 77, 

e-mail: sportcentrum@zamekberch-

told.cz) od 20:00 bude zveřejněn 

hrací plán. Přihlašovat můžete děti 

narozené v roce 2001 – 2003, tedy 

10 – 12 let. První hrací den sobota 

a druhý po dohodě v neděli či v pon-

dělí. Hotel zámek Berchtold

20. 7. – 10:00
• Rytířské slavnosti. Akce se koná 

v sobotu 20.7. od 10:00 do 16:00. 

Přidejte se k nám a zažijte rytířskou 

kulturu na vlastní kůži. Pro malé 

i velké návštěvníky jsou připraveny 

ukázky šermířských vystoupení, mini 

příběhy ze zámku a jiné scénky. Děti 

si budou moci zasoutěžit například 

v hodu oštěpem na kance. V závěru 

dne proběhne oblíbená balónková 

bitva! Berchtold

20. 7. – 
• Tenisový turnaj Double mix. Při-

hlašovat se můžete ne 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberch-

told.cz. Registrace od 9:30

22. 7. – 26. 7.
• Letní sportovní tábor. Připravujeme 

pro vás tradiční letní sportovní tábor 

(denní/celotýdenní; pondělí až pátek ). 

V průběhu týdne se budeme věnovat 

základům tenisu a golfu s profesio-

nálními trenéry. Děti si zahrají stolní 

tenis, badminton, fotbal. Dále na ně 

čekají výlety pěšky i na kole, soutěže 

na koloběžkách na dopravním hřišti, 

výuka angličtiny, návštěva sportovní 

střelnice a další. Berchtold 

27. 7. – 
• Babytenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 8:30.

SENOHRABY
28. 7.

• Dětský letní výlet k Sázavě. 
Vyrazíme v 9:40 hodin ze strančic-
kého nádraží na výlet vláčkem směr 

Senohraby. Pokud jste z okolních 
vesnic, připojte se na stejný vlak 
a vystupte v Senohrabech. Tam se 
setkáme a vyrazíme společně. Do-
jdeme pěšky do Zlenic – na zříceni-
nu Hláska – k přívozu a přeplujeme 
Sázavu. Mohou se přelodit i kočáry 
– vyzkoušeno. Výlet dokončíme po-
sázavským motoráčkem do Čerčan 
a elefantem domů.

ŠTIŘÍN
26. 7. 

• Pavel Sedláček. Se skupinou Ca-
dillac, host večera Rosťa Pechoušek. 
Přijďte si užít letní večer plný roc-
k’n’rollu. Zámek Štiřín
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kam, kdy a za čím

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

DALŠÍ POZVÁNKY 
A PLAKÁTKY HLEDEJTE NA

Chybí vám
zde vaše
pozvánka?
Přes náš web ji do rubriky 

snadno zadáte. 

Pro bližší informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

katka.stankova@nasregion.cz
Naším přáním je, aby tato 

rubrika byla co nejpestřejší 

a pro vás co nejzajímavější.

www.nasregion.cz

Všechny chutě 
Toskánska 
a vybrané lahůdky 
světové gastronomie

25. 7. – Víno a Prosciutto di Parma
29. 8. – Selátko na grilu
ŽIVÁ HUDBA 

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

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. 7. 2013

INZERCEINZERCE
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Nablýskaní veteráni
DOLNÍ BŘEŽANY – Letošní 

8.ročník Dolnobřežanského 

Slunovratu, který se konal 

22.6. na náměstí, byl již po-

druhé spojen s Jízdou Slu-

novratu. Akci opět pořádala 

Obec Dolní Břežany ve spo-

lupráci se společností Mor-

gan Prague. Návštěvníkům 

se naskytl úchvatný pohled 

na nablýskané veterány, 

velkou pozornost vzbudila 

expozice historických moto-

cyklů hradní stráže ČR. Trať 

vedla náhradní trasou z Bře-

žan do Lhoty, protože údolí, 

kterým měla vést původně, 

poškodily povodně a je stále 

uzavřené. Odpolední pro-

gram na náměstí zahájily 

svým prvním vystoupením 

před veřejností mažoretky 

ZUŠ Harmony a bouřlivý já-

sot diváků, který vzbudily, je 

bezpochyby bude motivovat 

k dalšímu trénování. Podě-

kování patří partnerům akce 

a všem, kteří se na přípravě 

celého mimořádného dne 

organizačně podíleli.

Markéta Mayerová

redakčně zkráceno

Objevování 
mizející krásy

V R A N É  N A D  V L T A V O U 

 V sobotu 24. června se 

na hrázi rybníka Sýkorník 

u Mníšku pod Brdy sešla 

skupinka lidí pod vedením 

zkušené botaničky Jany 

Möllerové a entomologa Pe-

tra Heřmana z CHKO Český 

Kras, aby si zblízka prohlédla 

krásu, kterou ukrývají lou-

ky tohoto rybníka. Dostali 

jsme se do místa, které už 

z dálky bylo celé modrožluté. 

Modrá byla od kosatců sibiř-

ských (Iris sibirica), žlutá od 

žluťuchy lesklé (Thalictrum 

lucidum). Oba druhy patří 

mezi ohrožené, kosatec si-

biřský je dokonce zákonem 

chráněný druh. A nám jejich 

krása v tomto množtví, kte-

ré jen tak někde neuvidíte, 

brala dech. Zblízka jsme si 

prohlédli šidélko, různé dru-

hy denních i nočních motý-

lů, brouků, ploštic a dalších 

skupin hmyzu. Jejich jména 

se líbila hlavně dětem. A není 

divu – některá ze jmen jako 

číhalka, jantarka, zákeřnice, 

čelistnatka, srpice, kroužilka, 

maloočka, klopuška, či vý-

kalnice, slyšely poprvé nejen 

děti. CEV Zvoneček Vrané n. Vlt.

Mgr. Gabriela Dobruská

V Jílovém ušetřili 
miliony

Rada Středočeského kraje 

rozhodla, kdo získá zakázku 

na výstavbu nové budovy 

školy SOU potravinářského 

v Jílovém u Prahy. Na základě 

výběrového řízení zakázku 

získalo Sdružení Jílové u Pra-

hy, které nabídlo nejnižší 

cenu ve výši 45.667.810,- Kč 

včetně DPH. O zakázku se 

ucházelo celkem 19 firem. 

Předpokládaná cena veřejné 

zakázky byla 65.165.633,- Kč 

včetně DPH.„Předmětem ve-

řejné zakázky je odstranění 

stávající nevyhovující budo-

vy školy a vybudování nové 

s tělocvičnou a příslušným 

hygienickým a technickým 

zázemím na místě původ-

ního objektu. Stavba bude 

spolufinancována ze struk-

turálních fondů Evropské 

unie a dofinancována z pro-

středků Středočeského kraje. 

Jak bude projekt vypadat? To 

vám přineseme v následují-

cích číslech NR v rozhovoru 

s ředitelkou učiliště Evou 

Hruškovou. (pok)

Vestecká alej do 
Jesenice

Vestec už má jasnou předsta-

vu o podobě aleje, která bude 

lemovat novou cyklostezku 

v ulici Na Průhoně do Jese-

nice. Projekt aleje navrhova-

la respektovaná architektka 

Lucie Miovská. Agentura pro 

ochranu přírody povoluje 

v takovýchto případech vý-

sadbu jabloní, hrušek, javorů, 

dubů a lip. „Byli bychom rádi, 

aby cyklostezku lemovaly vyš-

ší stromy, takže půjde o kom-

binaci dubů, hrušek a lip,“ vy-

světluje místostarostka Eleni 

Ziková. Duby obec využije 

i jako označení křížení cyk-

lostezky s komunikací, půjde 

tedy o vytvoření jakési pří-

rodní „brány“. Celkem půjde 

o 84 nových stromů, z toho 

54 alejových (dub a lípa) a 30 

nealejových (hrušeň). (red)

Omezení na Žampachu
Krajská správa a údržba sil-

nic Středočeského kraje od 

4.7. zakazuje vjezd náklad-

ních vozidel a autobusů na 

komunikaci z Jílového smě-

rem na Žampach. Důvodem 

je havarijní stav mostku. Po-

volen je vjezd pouze doprav-

ní obsluze do 8t. (red)

Údolí opět průjezdné
Silnice vedoucí Břežanským 

údolím byla zprovozněna, 

ale pouze pro vozidla s hmot-

ností do 12 tun. Silnice je prů-

jezdná v obou směrech. (red)

Knihovna mimo provoz
JESENICE – Oznamujeme 

všem čtenářům a návštěvní-

kům Obecní knihovny Jese-

nice, že v době od 9. červen-

ce do 18. července 2013 bude 

knihovna uzavřena z důvodu 

čerpání dovolené. (red)

Zasahoval vrtulník
V pondělí 8. července ve 

12:37 vyrazila jednotka ha-

sičů ze stanice Říčany k ne-

hodě na 13. kilometru D1. 

Osobní vozidlo vylétlo z dál-

nice, narazilo do sloupu 

mostního pilíře a ve vozidle 

jsou tři zraněné osoby. Díky 

vážnému zranění posádky 

osobního vozidla byl na mís-

to vyslán také vrtulník LZS. 

ppor. Petr Svoboda

 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

Obec Průhonice nabízí

volné místo
strážníka

obecní policie
Informace na internetu

www.pruhonice-obec.cz

tel. 602 166 554

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.: 

721 566 135

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Z výsledků výzkumu vyplývá, že 

96 % respondentů považuje za 

drahý kov zlato a 80 % stříbro. 

Mezi veřejností tedy panuje širo-

ké povědomí o těchto dvou zá-

kladních drahých kovech. Naopak 

rhodium, které patří do skupiny 

platinových, tedy taktéž drahých 

kovů, vybralo pouze 14 % Čechů. 

Jako zajímavost lze uvést, že 45 % 

dotazované mužské populace za-

řadilo mezi drahé kovy paladium, 

zatímco tutéž správnou informaci 

uvedlo pouze 26 % respondentek. 

Jak jsou na tom střední 
Čechy?
Největší množství zlata na světě 

se těží v Číně. To ví ve Středo-

českém kraji pouhých 5,5 % re-

spondentů, 43,6 % se chybně do-

mnívá, že je největším světovým 

těžištěm zlata Jihoafrická repub-

lika. Naopak nejvyšší je v porov-

nání s ostatními kraji znalost 

největšího českého naleziště to-

hoto drahého kovu, 36,4 % ví, že 

jím je Mokrsko, které se nachází 

právě ve Středočeském kraji. 

„Ačkoliv člověka drahé kovy 

obklopují již několik tisíc let 

a v dnešním světě jde o kontakt 

každodenní, je z výsledků prů-

zkumu vidět, že si Češi stále ne-

jsou jisti, které kovy se počítají 

mezi ty drahé a ani kde jsou vy-

užívány. Ve většině případů totiž 

nejsou na první pohled viditelné, 

ačkoliv mají mnohdy klíčovou 

roli,“ komentuje výsledky výzku-

mu Tomáš Plachý, generální ře-

ditel společnosti SAFINA.

Jak znáte drahé kovy?
Udělejte si test na našich strán-

kách facebook.com/nasregion

(red)

Sunny Canadian International 

School zorganizovala k osla-

vám 10. výročí založení ško-

ly a současně v rámci oslav 

Canada Day 2013 pokus o čes-

ký rekord, v rámci kterého byl 

vytvořen obraz kanadského 

javorového listu složený z cel-

kem 303 žáků, rodičů a přátel 

školy, z nichž každý měl nad 

hlavou zvednutou červenou 

desku. Obrazec měřil od stop-

ky listu ke špičce 17 m a v nej-

širším bodě měl 16,5 m. Tento 

údaj byl zaregistrován do Čes-

ké databanky rekordů a ofici-

álně uznán českým rekordem.

 Mgr. Jitka Hošková

Projekt iniciovaly už roku 1975 

dvě květinové velmoci – Francie 

a Velká Británie. Česká repub-

lika se účastní celého projektu 

v období posledních dvaceti 

let. Hlavní důraz byl od začátku 

kladen na květinovou výzdobu 

měst a obcí, pořádek a čisto-

tu v sídlech. Postupem času se 

zaměření soutěže rozšiřovalo 

a nyní je hodnoceno i příznivé 

životní prostředí sídel, tvorba 

a rozvoj funkční zeleně, ale také 

udržitelný společenský a kultur-

ní život a v neposlední řadě pak 

vytváření vhodných podmínek 

pro sportovní a volnočasovou 

činnost a turistický ruch.

Břežany jsou finalistou a zároveň 

jediným reprezentantem České 

republiky v letošním ročníku sou-

těže. Obec bere tuto soutěž jako 

velkou výzvu a snaží se na ni maxi-

málně připravit. Intenzivně se pra-

cuje na úpravě a zkvalitnění zeleně 

v parcích i na veřejných prostran-

stvích. Do příprav se zapojili i zdej-

ší obyvatelé, žáci základní školy, 

členové místních spolků a sdruže-

ní. Svou podporu vyjádřili i místní 

podnikatelé. Například firma Za-

hradní centrum na vlastní náklady 

zušlechtila – upravila a vhodnými 

rostlinami osázela vyhrazený ve-

řejný prostor. 

Vrcholí přípravy i na tzv. hod-

notitelský okruh, který dvanác-

tičlenná mezinárodní porota 

absolvuje během svého pobytu 

v České republice. Tímto vý-

znamným dnem bude neděle 

14. července a snahou Břežan 

bude představit to nejpodstat-

nější a nejzajímavější ze „zelené“ 

stránky obce. A jelikož už se „den 

D“ velice přiblížil, tak nezbývá 

než držet palce! Lucie Vospělová

Celé studium začíná individuálním 

pohovorem s pracovní psycho-

ložkou, kde si každá žena nastíní 

osobní kariérní plán. Ujasní si, co 

chce a v čem se bude cítit dobře.

Jednotlivá školení se pak týkají 

oblastí daní, účetnictví, náboru 

zaměstnanců či podnikatelského 

plánu. Praktická část se pak za-

měřuje na rozvoj osobnostních 

dovedností – zlepšení komunika-

ce, vedení lidí, práce s časem, zvy-

šování sebevědomí. Celý kurz je 

zakončen intenzivní angličtinou.

Vedle kurzů nabízí projekt několik 

dalších aktivit. Jednou z nich je 

profesionálně vybavená kancelář, 

kterou je možné po předchozí do-

mluvě kdykoliv využívat. To samé 

platí pro zasedací místnost, která 

je k dispozici pro obchodní jedná-

ní. V neposlední řadě při projektu 

funguje podnikatelská poradna, 

v níž je možné konzultovat dotazy 

z oblasti podnikání.

Veškeré aktivity projektu jsou 

hrazeny z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Pro 

účastnice školení tudíž zcela zdar-

ma. Zapojit se do projektu mohou 

všechny ženy, které mají trvalé 

bydliště ve Středočeském kraji. 

Více informací na internetových 

stránkách projektu http://www.

zenavkurzu.cz Petra Jedličková

koordinátorka projektu

Kvetoucí sídlo Evropy v regionu?
DOLNÍ BŘEŽANY žijí 

přípravami na soutěž 

Kvetoucí sídla Evropy – 

Entente Florale Europe. 

Jedná se o mezinárodní 

soutěž, kterou vyhlašuje 

organizace Association 

Européenne pour le 

Fleurissement et le Paysage 

se sídlem v Bruselu. 

Největší kanadský javorový list vytvořili v Sunny Canadian

Žena v kurzu
V Dolních Břežanech od září 

startuje další kolo úspěšných 

vzdělávacích kurzů pro ženy. 

Ty se během půlročního 

studia mohou dozvědět 

spoustu užitečných informací 

pro návrat do práce, rozjezd 

vlastního podnikání nebo 

vylepšení toho stávajícího.

Poznáte drahé kovy?
VESTEC – Společnost 

SAFINA, vedoucí zpracovatel 

materiálu s obsahem 

drahých kovů ve střední 

a východní Evropě, zveřejnila 

výsledky výzkumu veřejného 

mínění zaměřeného na 

obecnou znalost drahých 

kovů v České republice. 
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12,70

GRILOVACÍ KOŘENÍ
35g8,50

PAPRIKA SLADKÁ MLETÁ
25g7,30

MAJORÁNKA
6g

10,50

PEPŘ ČERNÝ MLETÝ
20g

10,90

PEPŘ ČERNÝ CELÝ
20g

8,90

KMÍN CELÝ
30g

16,50

HRACHOVÁ POLÉVKA
se slaninou, 100g

17,90

GULÁŠOVÁ POLÉVKA
127g17,95

BRAMBOROVÉ TĚSTO BASK
400g

23,90

RÝŽE DLOUHOZRNNÁ BASK
1Kg

7,30

POLÉVKA DO HRNEČKU
Hrášková s houstičkami 27g

Česnečka s houstičkami 17g

6,90

MASOX
2ks, 26g

22,50

SOJOVÁ OMÁČKA
170ml19,50

KLASIK
170ml

AKČNÍ CENY 
LÉTO 2013

11. 7. - 31. 8. 2013

49,90

GRAND AROMA
mletá, 250g

19,90

GRAND AROMA
mletá, 100g

77,90

INSTANT
karamel, vanilka, oříšek, 95g

34,90

PALOMA
mletá, 250g

69,90

PRIMA
mletá, 500g

g1K1Kg



„Sladké tajemství jsme inscenova-

li zatím šestkrát v Dobřichovicích 

a jednou v Divadle Semafor. Na 

následující tři představení bych 

rád pozval diváky 17. - 19. červen-

ce na zámek Dobřichovice,“ řekl 

nám Jiří Obelfalzer, senátor za Be-

rounsko a Prahu-západ. Právě na 

Berounsku, přesněji na západ od 

Prahy se věnuje celé řadě aktivit 

včetně divadla. Hraje také v před-

stavení Noc na Karlštejně, které 

nedávno proběhlo přímo mezi 

hradbami slavného hradu a jehož 

výtěžek putoval na obnovu pamá-

tek poškozených povodněmi.

„To je především projekt Mi-

loslava Frýdla. Hlavní myšlen-

kou bylo dát dohromady místní 

ochotníky a profesionální herce. 

Už od začátku se tak na předsta-

vení podílel např. Vladimír Čech, 

Jan Rosák či Pavel Vítek, za zdat-

né podpory ochotníků z řevnic-

kých a dobřichovických soubo-

rů.“ A hlavní myšlenka nedávné 

benefice? „Především aby to bylo 

ku prospěchu hradu. Vlastně to, 

že představení proběhlo přímo 

mezi zdmi Karlštejna, zajistil Petr 

Bendl přímo na ministerstvu kul-

tury. Škoda, že se takové předsta-

vení nemůže opakovat častěji. 

Podle mě by to hradu prospělo 

a přineslo zajímavý příjem.“

„Tak jsme s Brožovou jako první 

profesionální herci hráli Elišku 

a Karla IV. v přírodě na karlštejn-

ském nádvoří, tam, co je studna, 

pod tou lípou. Však to taky byla 

moje nejoblíbenější divadelní 

role...Tak jsme založili tradici 

Noci na Karlštejně hrané přímo 

uvnitř hradu.“

Otomar Korbelář, vynikající he-

rec první poloviny minulého sto-

letí o tradici na Karlštejně. Mi-

mochodem sám si vzal za ženu 

Vrchlického vnučku Evu.

Sladké tajemství – Režijní debut
„Tenkrát jsme něco zkoušeli a já 

měl neustálé připomínky, až mě 

moji herečtí kolegové vyzvali, ať 

si to teda zkusím sám,“ odpovídá 

s úsměvem Jiří Oberfalzer na otáz-

ku, jak se dostal k divadelní režii. 

„Oslovil jsem kamaráda Tomáše 

Töpfera a ten mi doporučil Sladké 

tajemství britského autora Raye 

Cooneyho. Text je nesmírně vtipný 

a nejsou v něm hluchá místa, zkrát-

ka je to mistrně napsaný kus. Zkou-

šeli jsme od listopadu, po večerech 

a nedělích. Umíte si představit, jak 

náročné bylo časově skloubit pro-

gram všech herců, kteří mají nor-

mální zaměstnání a herectví berou 

jako koníček. Když jsem pak viděl 

ohlas publika a v Semaforu reakce 

paní Molavcové a pana Suchého, 

měl jsem opravdu radost a pocit, 

že jsme odvedli slušnou práci,“ 

dodává senátor – režisér.

Milí čtenáři, neváhejte a zaví-

tejte na Dobřichovické divadel-

ní slavnosti. Kromě Sladkého 

tajemství (17., 18. a 

19. července) máte možnost 

vidět, co je to Bordel na minis-

terstvu. Kompletní program 

najdete na www.divadlodds.cz

Pokud jde o kvalitu vody v ře-

kách, tak tu KHS nesleduje, po-

kud tam nejsou koupací místa 

uvedená v seznamu, který vydá-

vá Ministerstvo zemědělství ČR. 

V našem Středočeském kraji jde 

o koupací místa na nádržích Sla-

py a Orlík. Jinde se tedy odběry 

vod z řek neprovádí, koupání je 

pak na vlastní nebezpečí koupa-

jících se osob. Každý by si tedy 

měl situaci vyhodnotit sám.

Z toho tedy vyplývá, že kvalitu 

vody v řece Berounce nekontro-

lujeme. V případě koupacích míst 

(která jsou bez provozovatele) na 

vodních nádržích Slapy a Orlík 

se provádí na vybraných místech 

odběry vzorků vod 1x za 14 dní, 

pokud hrozí rozvoj sinic, tak se 

pak interval může i zkrátit. V sou-

časné době na uvedených nádr-

žích převládá znečištění plovoucí 

na povrchu vody (jde zejména 

o biologický materiál, který se 

rozkládá - např. na vodní nádrži 

Slapy došlo k úhynu ryb v důsled-

ku povodňové situace, plave zde 

dřevo aj.). S ohledem na to bylo 

námi vydáno varování před kou-

páním na vodních nádržích Slapy 

a Kamýk. Uvedené varování před 

koupáním bude trvat do doby, 

dokud přetrvává znečištění vody 

plovoucím materiálem. Navíc je 

nutné vyhodnotit, z jak zasažené-

ho území voda přitéká, k jaké její 

kontaminaci mohlo dojít.

V případě rybníků, jezer či umě-

lých koupališť, tak tam je situace 

odlišná. Zcela se vymyká otázka 

kvality vody v umělých nádržích, 

kdy lze kvalitu vody poměrně jed-

noduše ovlivňovat. Pokud došlo 

např. v době záplav k zasažení ta-

kového bazénu, pak provozovatel 

musí koupaliště uzavřít a zajistit 

jeho sanaci. U umělých koupališť 

se samozřejmě kvalita vody upra-

vuje v rámci technologie úpravy 

dodávané vody do bazénů. 

Na území našeho kraje evidujeme 

vybrané rybníky a písníky jako 

místa vhodná ke koupání, kde 

jsou provozována přírodní kou-

paliště. Ovlivnění jejich kvality již 

není v možnostech provozovatele 

koupaliště, ten má za povinnost 

jakost vody kontrolovat a infor-

movat veřejnost či uzavřít provoz, 

a to podle vyhodnocení kvality 

vody a rozsahu nutných opatře-

ní. V našem kraji v současné době 

není omezené koupání v těchto 

rybnících a písníkách, konkrétní 

údaje lze nalézt na internetové 

stránce http://www.khsstc.cz/.

A co se týče zalévání a sprcho-

vání vodou z řek? To je věcí opět 

každého jednotlivce, kvalitu 

vody z tohoto pohledu nesledu-

jeme. Nicméně s poklesem prů-

toků dochází i k postupnému 

vyčištění vody a návratu do pů-

vodního stavu. Může sekundár-

ně ještě docházet ke splachům 

naplavenin z břehů, ale situace 

se bude postupně normalizovat.

Nejsou ryby v řekách zdraví 
škodlivé?
Tuto otázku jsme položili Státní 

veterinární správě. Její mluv-

čí Josef Duben nám k tomu mj. 

řekl: „To záleží na okolnostech: 

Pokud chytáte ryby v řece na-

příklad pod souvislým lesním 

porostem, tak tam ani po povod-

ních voda nebude nijak zvlášť 

kontaminovaná, a tudíž ani ryby 

nebudou nijak postižené. Pokud 

ale budete rybařit v okolí měst 

a výrobních podniků, tam už je 

to horší. Vezměte si například, 

že voda „propláchla“ autooprav-

nu. Asi si umíte představit, kolik 

škodlivých látek se do toků do-

stalo, a tím i do organismu ryb. 

Z toho tedy vyplývá, že v Praze 

a okolí bych rozhodně po červ-

nových povodních ryby na jídlo 

nechytal. Rozhodně bych počkal 

pár týdnů.“ (mk)
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Davle s bílou stuhou
� pokračování ze str. 1

Vítězem krajského kola soutěže 

Vesnice roku 2013 ve Středo-

českém kraji se stala obec Čistá 

(okres Rakovník). Bílou stu-

hu za činnost mládeže získala 

obec Davle.

Ve Středočeském kraji se v le-

tošním roce do soutěže při-

hlásilo 17 obcí. Jejich hodno-

cení provedla krajská komise 

ve dnech 11. – 19. června 2013. 

Informace a podklady pro hod-

nocení získávala krajská hod-

notitelská komise z prezentace 

obce, prohlídky obce a obsa-

hu materiálů doložených jako 

součást přihlášky do soutěže.

 (red)

� pokračování ze str. 1

Nábor talentů
Mladí účastníci Letní školy ELI 

však nebyli jen v roli poslucha-

čů. V posterové sekci představila 

řada z nich své – mnohdy poměr-

ně ambiciózní – vědecké projekty, 

které často realizují na nejprestiž-

nějších světových výzkumných 

pracovištích. Zvlášť upoutal např. 

poster Simy Rekštyte z univerzity 

ve Vilniusu. Organizátoři Letní 

školy ostatně nezastírají, že mezi 

cíle celé akce nepatří jen výměna 

know-how, ale také networking 

za účelem možné budoucí spolu-

práce. V laserovém centru ELI Be-

amlines má v budoucnu pracovat 

více než 200 vědců.

„Podobné akce jako Letní 

škola ELI Beamlines ve světě 

standardně pořádají ty nejvý-

znamnější výzkumné institu-

ce. Je tedy dobře, že jsme letos 

s touto tradicí začali i my,“ 

uvádí hlavní organizátor akce 

Michael Vích z Fyzikálního 

ústavu AV ČR.

Ondřej Gabriel, ELI Beamlines

Přijeli noví Einsteinové?

Opět se můžete těšit na zhruba 

300 účinkujících z Čech, Sloven-

ska a Německa. Budete mít mož-

nost zhlédnout dobové ležení 

válečníků o zhruba 100 stanech, 

rekonstrukci pohanského ob-

řadiště a vikingského pohřebiš-

tě, vyzkoušet si zbraně i zbroje 

válečníků, dozvědět se mnoho 

zajímavých informací o Vikin-

zích i Slovanech z informačních 

tabulích a samozřejmě i od účin-

kujících, kteří rádi zodpoví vaše 

dotazy. Jako hlavní bod progra-

mu bude největší raně středo-

věká bitva v Čechách, ve které 

se střetnou válečníci z dalekého 

severu i naši slovanští předci.

Tradičně jsou pro vás připraveny 

komentované prohlídky dobové-

ho tábora (s průvodci z řad reno-

movaných archeologů), turnaje 

v hodu kopím a v lukostřelbě, 

budete si moci vyzkoušet něko-

lik vikingských her a zúčastnit se 

soutěže o hodnotné ceny.

Jako novinku jsme pro vás pro 

letošní rok připravili soutěž 

o nejlíbivější vikingské vousy 

a nejkrásnější raně středověkou 

dívku. Na místě bude samozřej-

mě historické tržiště s občerstve-

ním a suvenýry.

Přijďte se podívat, jak žili, válči-

li i vypadali naši předci. Zde se 

vám i vašim dětem otevře svět 

starý 1 200 let.

Stručný děj:
V dalším příběhu vikingského 

hrdiny Rogara se dovídáme, jak 

o vlásek unikl osudu otroka. Když 

došlo k potyčce mezi jeho vězni-

teli, podařilo se Rogarovi vyma-

nit z pout a utéci. Jenže se ocitl 

uprostřed velké neznámé země 

sám s Gunnarovou výzbrojí. 

Vydal se tedy podél řeky k malé-

mu městu zkusit své štěstí. Vrh-

nul se do tamní arény bojovníků, 

aby si vydělal alespoň na jídlo 

a pití. Štěstěna se na něho však 

opět usmála a Rogara si najal po-

divný obchodník z daleké země 

na jihu, který celou dobu pozo-

roval jeho počínání v aréně. Na-

šemu hrdinovi ze Švédska svitla 

naděje na návrat domů. 

Jako ozbrojený doprovod se s ce-

lou družinou vydali za obchodem. 

Na smluveném místě ale nebyli 

kupci, se kterými měl být obchod 

uzavřen. Do opuštěného tábora 

obchodníků, který se proměnil ve 

smrtící past, vtrhla nečekaně oz-

brojená družina a bez váhání na 

nás zaútočila. Jen bohové vědí, jak 

tento nečekaný střet dopadne.

Občanské sdružení  Midgard
Náš vznik se datuje k 20. čer-

venci 2005 rozdělením sdružení 

Dunkelheim.

Naší snahou je dopomoci osvět-

lit široké veřejnosti alespoň 

střípky evropské historie a tudíž 

i nás samotných.

Je až k podivu, kolik mylných 

představ má většina společnosti 

o našich předcích a právě naší 

činností chceme dokázat, že ne 

vše bylo tak, jak si lidé myslí.

Zaměřili jsme se na období 800 

– 900 n. l. – oblast Skandinávie. 

Bylo to území Vikingů a právě 

jejich styl života se snažíme co 

nejvěrněji představit divákovi.

K naší činnosti patří šermířská 

vystoupení, ukázky středověkých 

výrobních postupů, přednášky 

s ukázkami replik historických 

oděvů, zbrojí a zbraní, tábor 

bojovníků. Dále také pořádáme 

akce s historickou tematikou.

Zabýváme se tzv. living history, 

což znamená, že se snažíme o vý-

robu předmětů, oděvů, auten-

tičnost zbraní, zbrojí i přípravy 

pokrmů přesně zapadajících do 

daného období, a to pracovními 

postupy a technologiemi, jež po-

užívali již zmínění Vikingové.

Také bych rád upozornil, že stále 

přijímáme nové členy.

Požadavky jsou: zájem o histo-

rii, zejména pak Vikingy, jejich 

život, způsob boje a mytologii, 

různá historická řemesla, tech-

nologie a boj autentickými zbra-

němi, chuť poznat partu přátel 

a navštěvovat nové kraje. Tábo-

ření v dobovém stylu a posezení 

u ohně o letních víkendech. Věk 

vyšší nežli 16 let, bydliště v Praze 

či Středočeském kraji. Zájem tré-

novat s námi, jezdit po historic-

kých akcích, spolupořádat bitvu, 

aktivně se zúčastňovat vystou-

pení na různých slavnostech, 

školách, plesech atd.

Hledáme chlapce, dívky, muže, 

ženy!

(V našich řadách uvítáme i úplné 

nováčky. Předchozí zkušenos-

ti s tímto koníčkem ani dobové 

vybavení nejsou podmínkou při-

jetí. V začátcích pomůžeme i za-

půjčením kostýmu apod.)

Za Midgard, o.s.

David “Dagfari Hrut“ Tůma

předseda sdružení

Midgard o.s. si vás dovoluje 

pozvat na již sedmý ročník 

raně středověké bitvy 

Rogar – letos s podtitulem 

„Naděje“, která se bude 

konat v Brdečném nedaleko 

Neveklova (okres Benešov) ve 

dnech 17. a 18. srpna 2013.

Rytíři, do zbroje!

Koupání v řekách na 
vlastní nebezpečí

PRAHA – Červnové povodně, které se přehnaly i přes 

vodní toky v našem regionu, máme naštěstí již za sebou. 

Nicméně zůstaly po nich otázky: Kdy se budeme moci zase 

koupat v řekách a rybnících? Dá se používat říční voda 

k zalévání? S těmito a ještě dalšími jsme se vydali za osobou 

z nejpovolanějších: MUDr. Libuší Polanskou, vedoucí odboru 

hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice 

(KHS) Středočeského kraje.  

Senátor i režisér
Nedávno jsem četl rozhovor 

s mistryní humoru, mojí 

oblíbenou herečkou Jitkou 

Molavcovou. „Už dlouho 

jsem se tak nenasmála,“ 

prohlásila o představení 

Sladké tajemství, které 

hostovalo v divadle Semafor.  

A proto, že vznikalo přímo 

v regionu a jeho režisérem je 

„náš“ senátor Jiří Oberfalzer, 

nemohli jsme si rozhovor 

s ním nechat ujít. Navíc, 

během právě probíhajících 

Dobřichovických slavností 

můžete tuto povedenou 

komedii vidět na vlastní oči.

Na západ od Prahy se věnuje celé řadě ak-

tivit včetně divadla. Zahrál si také v bene-

fičním představení Noc na Karlštejně, reží-

roval právě uváděnou hru Sladké tajemství. 

To je senátor – režisér Jiří Oberfalzer
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Pražská plynárenská, a. s., zaují-

má mezi plynárenskými společ-

nostmi přední místo v prosazo-

vání zemního plynu v dopravě. 

Na aktuální stav využití zemní-

ho plynu v dopravě v Praze jsme 

se zeptali Miroslava Vránka, 

mluvčího společnosti Pražská 

plynárenská. 

� Jak to vypadá s rozvojem CNG 

v Praze?

Velmi dobře, obliba zemního 

plynu mezi pražskými motoristy 

roste. Prodej CNG v Praze se zvý-

šil v roce 2012 oproti předchozí-

mu roku o 30 % a dosáhl 2,1 mi-

lionu.m3. V Praze jezdí zhruba 2 

tisíce CNG vozidel. 

� Kde mohou řidiči CNG natan-

kovat?

V Praze mají motoristé k dis-

pozici 8 veřejných plnicích 

CNG stanic. Pět z nich vlastní 

a provozuje Pražská plynáren-

ská - ve svém  areálu v Michli 

v Praze 4, u čerpací stanice 

SHELL ve Švehlově ulici v Pra-

ze 10, v areálu Pražských slu-

žeb, a. s., Pod Šancemi v Praze 

9, u čerpací stanice Q100 v Pra-

ze 4 – Hodkovičkách a u Ev-

ropské ulice v Praze 6 – Liboci. 

U všech uvedených stanic je 

samoobslužný provoz 24 ho-

din denně, zákazníci mají na 

výběr možnost platby v hoto-

vosti, běžnou platební kartou 

nebo zákaznickou kartou CNG 

CardCentrum. Další stanice 

v Praze připravujeme a brzy 

začne jejich výstavba. 

V celé  České republice je 47 

veřejných CNG plnicích stanic 

s maximální vzdáleností mezi 

nimi 200 km. Navíc, nabízená sé-

riově vyráběná CNG vozidla jsou 

dvoupalivová, a tak i v případě 

vyčerpání nádrže na zemní plyn 

lze bez problémů pokračovat 

v cestě standardním způsobem,  

na benzín. 

� Ekologické výhody zemního 

plynu jsou obecně známé. Je to 

i ekonomicky výhodné?

Určitě. Kdo jezdí  na zemní plyn, 

stojí ho to ve srovnání s benzí-

nem přibližně  polovinu

� Jaká je vlastně nabídka CNG 

vozidel na trhu?

K dispozici je 40 modelů séri-

ově vyráběných osobních či 

užitkových vozidel na CNG, 

namátkou lze jmenovat FIAT 

(modely Panda, Evo, Qubo, 

Fiorino, Doblo, Ducato), 

Volkswagen (modely Passat, 

Touran, Caddy), Mercedes 

Benz (B, E třída), Opel (Zafira). 

Ještě letos by se nabídka měla 

rozšířit o VW Golf 7 a Audi A3. 

Loni domácí výrobce Škoda 

Auto obohatil trh o CNG Škoda 

Citigo a  netrpělivě očekáváme 

novou CNG Škodu Octavii. 

� Existují v Praze nějaké speciál-

ní CNG projekty?

Úspěšně pokračuje společný 

projekt hlavního města Prahy, 

Pražských služeb, a. s., a Pražské 

plynárenské, a. s., týkající se pře-

vodu svozových a čisticích vozi-

del na stlačený zemní plyn. 

V současnosti 58 CNG komu-

nálních, speciálních servisních 

a obslužných vozidel pro svoz 

odpadu a čištění ulic se pohybuje 

v ekologicky nejvíce zatížených 

oblastech v centru hlavního měs-

ta. I Česká pošta už začala jezdit 

na zemní plyn, v Praze dnes pro-

vozuje 154 těchto vozidel. Jedná 

se především o dodávky, menší 

FIAT Doblo a větší FIAT Duca-

to. Hlavní důvody pro využívání 

zemního plynu v dopravě jsou 

ekologie a úspora nákladů na 

pohonné hmoty. 

� Je možné si CNG auta někde 

vyzkoušet?

Pražská plynárenská, a. s., již od 

roku 2007 provozuje první CNG 

autopůjčovnu v České republi-

ce. V areálu Michle, poblíž zdej-

ší CNG stanice, je pro zájemce 

připraveno 40 CNG vozidel 

značky FIAT a Iveco. V naší na-

bídce jsou menší auta do města 

– FIAT Panda, Punto Evo, rodin-

né auto FIAT Multipla, ale třeba 

i dodávka Doblo Van nebo men-

ší nákladní vůz pro převoz ma-

teriálu nebo stěhování – Iveco 

Daily. Zájemci si mohou v praxi 

vyzkoušet, jak se CNG do vozi-

dla plní, jeho jízdní vlastnosti 

např. dojezd, spotřebu, ekono-

miku provozu. Bezpochyby nej-

větší předností těchto vozů jsou 

nízké provozní náklady. Většina 

našich „spokojených“ zákaz-

níků si již CNG auto podruhé 

nepůjčuje, ale pořizuje si svoje 

vlastní. Jezdit na zemní plyn se 

vyplácí! (kuc)

Jezdit na zemní plyn se vyplatí
Stlačený zemní plyn (CNG) je 

v České republice již dobře 

známá a zavedená pohonná 

hmota. Do širšího povědomí 

veřejnosti se začal dostávat 

po roce 2005. Prodej CNG 

meziročně roste o desítky 

procent, staví se nové CNG 

plnicí stanice, automobilky 

nabízejí nové modely aut na 

zemní plyn. 

Obytné vozy mě zajímaly už od 

mládí, ale pro koupi jsem se roz-

hodl až mnohem později. Dů-

vod k tomu byl jednoduchý, mé 

pracovní povinnosti mě vedly 

k velice častým cestám na sever 

Evropy, především do Dánska 

a cestování s obytným vozem 

bylo pro tyto cesty velice poho-

dlné a komfortní. Nemusel jsem 

si předem nikde objednávat uby-

tování a obytný vůz byl dokonale 

flexibilní. Pro tento účel jsem si 

vybral svůj první obytný vůz – 

vestavbu na podvozku Citroen 

Jumper. Když se později začala 

rozrůstat má rodina a obytný vůz 

jsme začali používat také k ces-

tám za poznáváním, k moři i do 

hor, nezbývalo, než začít vybírat 

prostornější „obytňák“. Vybírali 

jsme s partnerkou velice dlouho 

a pečlivě. Výsledek byla koupě 

alkovny a zároveň první Adrie, 

model Coral A660 SP. Adrie mě 

přesvědčila svým skvělým po-

měrem kvalita/cena, výborným 

technickým zpracováním a pře-

devším praktickým uspořádáním 

interiéru. Od té doby jsme vystří-

dali další 4 modely obytných vozů 

od Adrie až k nynějšímu integro-

vanému Super Sonicu. Během 

používání mých obytných vozů 

jsem stále častěji řešil po-

třebu odborného servisu 

samotného vozu a jeho pří-

slušenství. Bohužel jsem ne-

našel nikoho, kdo by mé po-

žadavky dokázal spolehlivě 

vyřešit, a proto přišlo zásadní 

rozhodnutí. Po domluvě se 

slovinským výrobcem jsme 

se rozhodli vybudovat pro-

fesionální a moderní servisní 

místo a také prodejnu obyt-

ných vozů. K našemu autosa-

lonu Subaru v Sedlčanech jsme 

tedy přistavěli druhou – karava-

novou část. Problém se servisem jsem tedy vyřešil a věřím, že jsem 

s jeho službami spokojen 

nejen já…

Během posledních let 

už jsme s našimi Adri-

emi procestovali vel-

kou část Evropy a už 

si nedokážeme ces-

tování představit bez 

obytného vozu. Veli-

ce jsme si oblíbili tře-

ba Sardinii, kde jsou 

zejména mimo hlavní 

sezonu úžasná místa 

na kempování a ješ-

tě úžasnější příroda. 

Rádi se budeme vracet 

také na sever Evropy do 

Norska. Na zimu jsme si 

vymysleli putovní cestu po 

rakouských zimních stře-

discích. Pokaždé zkoušíme 

jiné středisko jak z lyžařského, 

tak z karavanistického pohledu.

Obytný vůz však pro nás i nyní 

neslouží jen k zábavě. Naše spo-

lečnost – Adria karavany Sedlča-

ny je již potřetí partnerem Rally 

poháru Ropro Clio R3 Czech 

trophy a také závodníka Jose-

fa Petáka, takže náš obytný vůz 

můžete vidět v zázemí závodů 

Mistrovství ČR v Rally. 

Obytné vozy Adria se za několik 

let staly pro nás opravdovým do-

movem na cestách. (PR)

Cestování s obytnými vozy Adria Mobil
První díl aneb dnes už nejen Hermelín je ze Sedlčan

Karavany Sedlčany
Autorizovaný dealer Adria mobil
Na Červeném hrádku 759, Sedlčany
E- mail: info@autovero.cz
www.adriamobil.cz

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 – 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

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.

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

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

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

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
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PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

MIMOSEZÓNNÍ 
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  PRODEJ  PRONÁJEM

  MONTÁŽ  DOPRAVA

602 283 623 
323 641 125

Průmyslová 50, Strančice

Nejlevnější lešení
na českém trhu!

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

� Jak jste spokojen se skončenou 

sezonou?

Možná si může veřejnost mys-

let, že když jsme neudrželi prv-

ní místo, na kterém jsme byli 

většinu sezony, že budu nespo-

kojený. Pravda je, že jsem velmi 

spokojen. Opakovaně třetí místo 

a navíc 62 bodů je naše nejlepší 

umístění ve třetí lize. 62 bodů je 

nejvíce, co jsme za tři roky půso-

bení v ČFL získali.

� Přesto proč ne první, kde vidíte 

příčiny?

Příčin je více. Omlazovací „kúra“ 

mužstva je jedna z nich, měli 

jsme letos po Spartě druhé nej-

mladší mužstvo. Naše spoluprá-

ce a fungování s Duklou Praha je 

i o tom, že nadějní a mladí hráči 

z juniorky budou získávat zku-

šenosti mezi muži v Kunicích 

a zlepšovat se, aby mohli hrát 

profesionální fotbal. Udržet vy-

sokou kvalitu po celou sezonu 

je u těchto hráčů hodně těžké 

a bohužel výpadek formy nás za-

stihl na konci sezony, kdy se vše 

„lámalo“. Zranění několika opor 

a čtyři nebo osm žlutých karet, 

které některé hráče nepustily 

do utkání, je další příčina. Na 

to, aby mužstvo mohlo udržet 

vysoký standard, je i potřeba ši-

roký a kvalitní kádr a ten jsme 

bohužel letos neměli. Mužstvo 

dosáhlo maxima, co letos mohlo 

dosáhnout, a tak jsem spokojen.

� Co příští rok? 

Budeme hrát ČFL a mužstvo se 

bude skládat z hráčů, kteří při-

cházejí z juniorky Dukly (zejmé-

na Patrik Svoboda, reprezentant 

ČR do 19 let, a Ondřej Kotlík, stej-

ně kvalitní hráč), z našich kme-

nových, kteří mladým pomůžou 

svým přístupem a předáváním 

zkušeností. Chceme navázat na 

předešlé sezony, proto musíme 

udělat maximum.

� Čekají se nějaké změny v kád-

ru?

Změn bude opravdu hodně. 

Zásadní je, že já už nebudu ve 

funkci trenéra. Moje místo ob-

sadí Jarda Peřina, který v minulé 

sezoně vedl juniorku Dukly. Co 

se týká asistentů a ostatních lidí 

v realizačním týmu, tak ti všichni 

zůstávají. Co se týká hráčského 

kádru, bude změn více. Momen-

tálně to nechci specifikovat. Jistě 

vím, že v kádru zůstanou hráči, 

kteří budou zapadat do koncep-

ce klubu a kteří chtějí na sobě 

pracovat. Na jména je určitě ješ-

tě brzo. Každý hráč dostane šan-

ci, ale musí si ji zasloužit.

� Co vy? Zůstáváte v Kunicích?

Ano. Já se posouvám na pozici 

sportovního ředitele. Po šestnác-

ti letech trénování to bude něco 

nového, ale na práci se těším.

� Proč ta změna?

Těch proč je více. Větší propo-

jenost s Duklou, a to nejenom 

u dospělých, ale i mládeže. 

Snaha o vytvoření regionálního 

střediska mládeže, navázaní užší 

spolupráce s oddíly v našem re-

gionu.

� Není to škoda, když se vám tak 

dařilo na poli trenérském?

To nevím a až čas ukáže, jestli 

jsme se všichni rozhodli správně. 

Nelituji toho a spíš se na novou 

roli těším. Tím ale nevylučuji, že 

se k trénování nevrátím. Jsem 

rád, že s mojí trenérskou čin-

ností byla spokojenost jak v Ku-

nicích, tak i na Dukle a posunutí 

na pozici sportovního ředitele 

beru jako odměnu za vykonanou 

práci. Jan Kotrba

Vše ale začalo už v sobotním 

odpoledni červnového víkendu, 

kdy se v rámci benefičních zá-

pasů proti sobě postavily mlá-

dežnické týmy Viktorie Vestec 

a jejich „vyzyvatelé“. Starší pří-

pravka se utkala ve velmi pres-

tižním zápase hraném na 3 x 20 

min. s týmem „trenérů a otců“ 

a po trochu rozpačitém úvodu se 

kluci bez bázně pustili do svých 

„kritiků a poučovatelů“. S postu-

pem hrací doby se také projevo-

vala fyzická převaha Starší pří-

pravky a kluci nakonec naprosto 

zaslouženě zvítězili v poměru 9:7 

a otcové museli uznat, že přece 

jen mládí je mládí. V dalším zá-

pase proti sobě v kombinova-

ných sestavách nastoupil tým 

Mladší přípravky a tým Mini pří-

pravky proti týmu „ maminek“. 

Holky a kluci nedali maminkám 

šanci a rozdrtili je v poměru 7:4.

Neděle pak byla ve znamení tur-

naje přípravek o Pohár starosty 

Vestce. Nastoupilo 11 družstev 

mladších přípravek, mezi nimi 

také hokejisté HC Sparta Praha. 

V silné konkurenci se holky a klu-

ci umístili na 5. místě. Turnaj 

mladších přípravek vyhrál tým 

z Březiněvsi. Turnaj vyvrcholil 

zápasy starších přípravek. Do 

Vestce přijelo o pohár soutěžit 

9 týmů, kromě domácí Viktorie 

Vestec i  týmy ze Suchdola, Libu-

še, Bohnic, Dobrovíze, Chuchle, 

Slivence a dalších. K vidění byly 

velmi kvalitní zápasy. Hráči Vik-

torie skončili rovněž na 5. místě, 

což je v konkurenci pražských 

celků velice solidní umístění. 

Celkově vyhrál tým Ďáblic a zís-

kal Pohár starosty Vestce. (kt)

Jedním z hlavích iniciátorů to-

hoto turnaje byl i ing. František 

Kropáček, s kterým jsme zavedli 

rozhovor na téma, jaký význam 

má pořádat podobnou akci nejen 

pro samotné děti, ale i pro spor-

tovní dění v menších obcích.

„Osobně si myslím, že každá 

akce, která se koná pro děti, má 

svůj obrovský význam,“ říká na 

úvod ředitel turnaje ing. Franti-

šek Kropáček a dále prozrazuje, 

v čem vidí přednosti takových 

akcí: „Hráči, ale nejen oni, i ro-

diče byli nadšeni, všem se tady 

u nás na fotbalových hřištích 

líbilo, byli spokojeni, a tak když 

k tomu připočteme obecnou 

prospěšnost sportování pro děti 

a také zviditelnění naší obce, 

můžeme být s prvním ročníkem 

nadmíru spokojeni. Už jen to, že 

naši kluci, hráči ze Psár a Dol-

ních Jirčan, kteří tvořili jedno 

společné družstvo, hráli jako 

o život, chtěli se na takové celky, 

jako byla Slávie Praha, Bohemi-

ans Praha i další, vytáhnout. Sice 

během sezony objíždějí okolní 

nejrůznějších turnaje v Říča-

nech, v Jesenici i v Praze, ale s ta-

kovou konkurencí, jaká se sešla 

u nás, se nesetkali. A jejich čtvrté 

místo, to byl nečekaný úspěch.“ 

„Měli jste při organizaci turna-

je nějaké velké potíže, nebo vše 

šlo hladce?“ ptáme se dále, pro-

tože pořádat tak poměrně velký 

a náročný turnaj není žádná ma-

ličkost. Dostalo se nám následu-

jící odpovědi: „Těžko něco jde 

úplně hladce, největší potíž byla 

sehnat peníze, ale protože naším 

garantem byl ČEZ, měli jsme své 

jistoty. A pak se nám osvědčilo 

i to, že když se chce a najdou se 

nadšenci a především sponzoři, 

kterých bylo hned několik, tak 

všechno jde docela hladce. Mu-

sím především pochválit inicia-

tivu rodičů, kteří pomáhali, kde 

to jen šlo, třeba s pořadatelskou 

službou, s odvozem hráčů, pro-

stě tam, kde bylo třeba. Všechny 

tyhle zkušenosti použijeme pro 

příští rok, kdy chceme rozšířit 

počet družstev, pozvat i kluby 

ze Španělska, Portugalska, ale 

také z Bulharska a Ruska. Jejich 

funkcionáři projevili zájem a tak 

by mezinárodní punc našemu 

turnaji jen prospěl. Určitě by se 

lépe sháněli sponzoři, byla by 

větší propagace a pak by se dalo 

uvažovat o tom, že by se nehrá-

lo jen v Psárech, ale využila by 

se hřiště i v Dolních Jirčanech. 

Prostě chceme turnaj povýšit 

nejen na mezinárodní, ale také 

vylepšit společenskou úroveň. 

Hodně nás potěšil i zájem fotba-

lových legend, jakými byli Pavel 

Kuka a Jan Koller, kteří klukům 

předávali poháry. Společně se 

sponzory se pak zasloužili nejen 

o sportovní kvalitu, ale také spo-

lečenskou, vždyť se tady všichni 

skvěle bavili a sportovalo se. O to 

především jde a je radost vidět, 

jak jsou všichni spokojeni.“ 

Spokojeni určitě byli, navíc si 

však psárští pořadatelé dali laťku 

hodně vysoko, ale při jejich nad-

šení a zkušenostech není pochyb 

o tom, že i příští rok uvidíme kva-

litní sport mladých talentů. 

Jan Kotrba

Hovoříme s odstupujícím trenérem Kunic Zdeňkem Haškem

Posily přicházejí z Dukly
KUNICE – Celý podzim 

a zejména jaro jsme sledovali 

statečný boj fotbalistů FK 

Kunice na předních místech 

České fotbalové ligy. Závěr 

sice tomuto ambicióznímu 

týmu nevyšel, jak si snad 

mnozí přáli. Skončili na třetím 

místě. O příčinách i změnách 

v mužstvu do nové sezony  

jsme hovořili s trenérem 

Zdeňkem Haškem, který 

se od nové sezony stává 

sportovním ředitelem klubu. 

Na jeho místo nastupuje 

Jarda Peřina. 

Realizační tým FK Kunice, který má zásluhu na letošním třetím místě v České fotbalové lize. Horní řada: Brümer Aleš, Hořejší Jan, 

Hašek Josef, Hašek Vladimír (prezident klubu); dolní řada: Hašek Zdeněk (trenér), Chadima Radek Foto: FK Kunice

O Junior ČEZ CUP Psáry 2013 hovoříme s ředitelem 

turnaje Ing. Františkem Kropáčkem

Laťka je hodně vysoko
PSÁRY – Jednou  

z nejzdařilejších sportovních 

akcí pro děti byl nepochybně 

turnaj Junior ČEZ CUP Psáry 

2013, který se uskutečnil 

na sklonku června a přinesl 

nejen skvělou účast 

prvotřídních celků mladých 

fotbalistů narozených v roce 

2006, ale vzbudil i zájem 

místních obyvatel. 

Fotbalový závěr školního roku ve Vestci se plně vydařil

Zahrály si i maminky
VESTEC – Závěr školního 

roku měli ve fotbalovém 

areálu Viktorie Vestec 

nečekaně rušný. Uskutečnila 

se tam řada zápasů, které 

by mohly i s nadsázkou 

vstoupit do historie tohoto 

předměstského, ale 

iniciativního klubu. Byl to 

především Turnaj fotbalových 

přípravek o Putovní pohár 

starosty Vestce. 

Radost z vítězství je vždy stejná, tihle mladíci si ji zasloužili, stejně jako jejich trenéři 

a vedoucí Foto: Viktoria Vestec

Foto: Zbyněk Pokorný
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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 11. 7. do 31. 7. 2013

 

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

OdOdOdOd 1 111. 7. ddddo 33311. 77. 222013133333

SUPER CENA!
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37,90

RISTORANTE
více druhů, 305g-340g

9,95

MLÉČNÁ RÝŽE + 20g
více druhů, 150g

69,00

CIELO PINOT 
GRIGIO BLUSH
0,75l

313,00

FINLANDIA
1l

134,90

CINZANO
1l

138,90

POLAR LIMES
0,5l

8,50

SNAX TORNÁDO
více druhů, 65g

7,70

CEREÁLNÍ TYČINKY
25g

28,90

HOTOVÁ JÍDLA HAMÉ
chlazená

115,90

TUZEMSKÝ BOŽKOV
0,5l

299,90

BECHEROVKA
1l

26,90

GAMBRINUS
1,5l

59,90

MOZARTKUGELN
300g

6,90

ČTYŘLÍSTEK LÍZÁTKO
s praskacím práškem, 10g

17,90

COCA-COLA CHERRY
Dr. PEPPER
330ml

13,70

AQUILA AQUABEAUTY
1,5l

27,90

GRANINI
1l

14,50

DRINK + PLAY
330ml

12,95

RAUCH ICE TEA
citrón, broskev, 0,5l

29,90

EXPRES OVESNÉ KAŠE
4x65g

41,90

GRANKO CEREÁLIE
325g

18,90

TUŇÁK
2 druhy, 180g

17,90

MOZZARELLA
třešinky, 120g

1,99

VEJCE M
30ks, cena za 1ks

15,50

SEDLČANSKÝ TVAROH
tvrdý, 125g

11,90

STAROPRAMEN 
COOL
0,5l, lahev

199,90

BONUX
6,6Kg

19,50

LENTILKY
3x38g

69,00

VÍNO VIN DE FRANCE
1l

169,00

MARTINI
1l

25,90

ARIZONA
0,5l

6,80

BEBE BRUMÍK
30g

12,95

DUKLA KAKAOVÁ
100g

8,20

KOLONÁDA TROJHRÁNKY
GRAND
3 druhy, 50g

12,40

TUC MINI
více druhů, 100g

9,90

ORION MARGOT
100g

35,50

PALOMA
250g

11,90

ZLATÝ ŠÁLEK
20x1,75g

19,90

SHOCK
500ml

41,50

PRINGLES
165g

18,90

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY
BASK, 400g 17,20

PHILADELPHIA 
natur, 125g

19,95

DORTOVÝ KORPUS
200g

7,60

TATARSKÁ OMÁČKA
100ml

23,50

MINI GRISSINI
CRACKERY
150g

23,90

KUŘECÍ PODKOVA
450g

18,76

MIXER BOŽKOV
3 druhy, 250ml

A!

DR
330ml

TATT TAA ATT RSK
100ml

23,90

BALSÝR 47%
200g

18,90

KUŘECÍ ŠPEKÁČKY
400g

12,90

KUŘECÍ PÁRKY
jemné, se sýrem, 250g


