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Léto s úsměvem
Seděl jsem v pátek v jedné 

z černošických restaurací 

s paní Věrou Čáslavskou a při-

pravoval s ní rozhovor do jed-

noho z dalších vydání Našeho 

regionu. Mluvili jsme i o Čer-

nošicích – jak se paní Čáslavské 

v tomto městě žije, co se jí zde 

líbí a co ne. Prozradila mně, že 

– ač Pražačka, narozená v Kar-

líně - do Černošic jezdí od ma-

lička;  nejprve k babičce, poz-

ději k rodičům, nyní tady sama 

bydlí.  A najednou, zničehonic, 

paní Věra řekne: „Všimnul jste 

si, pane redaktore, že se tady 

v Černošicích skoro nikdo na 

nikoho nemračí?“ Abych byl 

upřímný, trochu mě ta věta 

zarazila. Opatrně jsem se roz-

hlédl po restauraci. Nikdo se 

sice nemračil, ale proč by také? 

Vždyť byl překrásný den, pití 

i jídlo moc dobré… A tak jsem 

na tu větu zapomněl. O víken-

du jsem však musel do Prahy 

a tam mě slova paní Věry do-

stihla: Mezi lidmi na ulici jsem 

zahlédl i ty – jak to říci – ne 

zrovna šťastné. Snad to byli za-

hraniční turisté, snad zapálení 

voliči některých politických 

stran. Nevím. Co však vím, je 

neuvěřitelná věc: Sotva jsem 

vystoupil na zpáteční cestě 

z vlaku v Černoši-

cích – lidé se usmí-

vali. Přeji i vám 

léto s úsměvem.

GLOSA

Letecký den 
na dálnici

13. července přijala v 16:01 

linka tísňového volání in-

formaci o dopravní nehodě 

osobního vozidla, které vy-

letělo na 8,5 kilometru dál-

nice D1 ve směru na Brno 

z komunikace a několikrát 

se převrátilo přes střechu. 

Při nehodě dvou vozidel byla 

nakonec na místě zraněná 

jen jedna osoba.

Text a foto: ppor. Petr Svoboda

KRÁTCE

Michal Korol
korol@nasregion.cz

Zpět do školy
Tématické bloky vyjdou 8. a 22. srpna
uzávěrky inzerce 30. července a 13. srpna 2013rppppppppppnnnaa 20133

!

Náš Region jako mediální part-

ner vás opět zve na tuto dnes již 

tradiční folkovou událost.

Na pódiu se od 12:30 vystřída-

jí známé i méně známé kapely 

a hudebníci. Mezi nimi i pís-

ničkář a herec Jiří Schmitzer, 

Žalman & Spol., skupiny Hro-

mosvod a Mrtvej Brouk (The 

Beatles Revival) a Cross Count-

ry, tentokrát s novou zpěvačkou 

Bárou Fialovou. Svou příležitost 

dostane i královéhradecké usku-

pení Seiftiú, modletický Euchrid 

a místní Kapela pod altánem. 

Návštěvníci Modletického zvoně-

ní vědí, že krom dobré hudby do-

stanou i báječné domácí občerst-

vení, na festivalové poměry téměř 

za hubičku. Odpoledne strávené 

v Modleticích je pro celou rodinu. 

Tomu odpovídá i rozvržení vstup-

ného. Dospělí zaplatí 200 korun, 

děti 100 a nejmenší do tří let a se-

nioři nad 80 let mají vstupné zdar-

ma. Dále lze využít rodinné slevy 

na vstupném a za čtyřčlennou ro-

dinu dvou dospělých a dvou dětí 

zaplatí diváci 500 korun.

Neváhejte a 24. srpna zavítejte 

do Modletic, protože atmosféra 

Modletického zvonění je nezapo-

menutelná a bude pověstnou tře-

šinkou na prázdninovém dortu.

Více informací o festivalu nalez-

nete na http://festival.modleti-

ce.cz. (red)

Tyto peníze budou v rámci Stře-

dočeského kraje putovat do ob-

lasti mateřských škol, místních 

komunikací a zdravotnictví. 

Hejtman Josef Řihák k tomu 

říká: „Chtěli jsme pomoci obcím 

postiženým povodněmi, proto 

navrhujeme monitorovacímu 

výboru upravit v tomto smyslu 

hodnotící kritéria.“

Školy
Konkrétně se jedná o výzvu č. 75, 

která je zaměřena na mateřské 

školy, kde příjemcem jsou obce 

od 500 do 5 000 obyvatel a zřizo-

vané organizace těchto obcí. Cel-

ková alokace je 130 milionů Kč 

a právě v této výzvě budou obce, 

které byly postiženy tento rok po-

vodní, zvýhodněny až 20 body.

Komunikace
Další výzva, která bude vyhláše-

na, je zaměřena na místní komu-

nikace. Bude se rozdělovat 168 

mil. Kč a přihlásit se do výzvy 

mohou obce Středočeského kraje 

a jimi zřizované organizace. Zde 

budou též bodově zvýhodněny 

obce postižené povodněmi.

Zdravotnictví
Poslední vyhlašovaná výzva je 

zaměřena na oblast zdravotnic-

tví. Oprávněným příjemcem zde 

může být Středočeský kraj nebo 

jím zřizované organizace s alo-

kovanou částkou 38 mil. Kč.

(red)

Nové výzvy, zatopené obce ve výhoděZazvoní již počtvrté
V sobotu 24. srpna čeká 

návštěvníky Modletic 

opět kulturní zážitek. Na 

tamějším zámeckém 

nádvoří se uskuteční čtvrtý 

ročník hudebního festivalu 

Modletické zvonění, který 

v minulých letech lákal na 

dobrý program. A ten se 

vyvedl i pro letošní ročník.

Rozdělíme 336 000 000 Kč

VESTEC – Není v našem 

regionu mnoho firem, 

o kterých můžeme říci, 

že jejich působnost sahá 

až do daleké Číny či 

Spojených států. Vestecká 

SAFINA snese srovnání 

s velkopopovickým 

pivovarem, který byl založen 

jen o pár let později, vyváží 

do celého světa a hraje 

v „komunitě“ kolem Popovic 

stejně důležitou roli, jako 

SAFINA ve Vestci. 

U významu slova komunita se 

několikrát zastavíme v rozho-

voru s ředitelem a předsedou 

představenstva SAFINA, Tomá-

šem Plachým.

„Vzhledem k tomu, že sídlíme ve 

Vestci, je pro nás důležité, aby-

chom byli aktivním členem místní 

komunity a je naším zájmem, aby 

lidé vnímali náš zájem na rozvoji 

Vestce a okolí,“ začal náš rozho-

vor Tomáš Plachý. Aby ne, Safina, 

stojí ve Vestci od roku 1952 a její 

samotná historie sahá až do roku 

1860. Tehdy to byla především je-

jich továrna, kolem které vznikla 

průmyslová část Vestce tak, jak ji 

známě dnes. Navíc, více než jed-

na třetina zaměstnanců Safiny 

jsou obyvatelé regionu. „Je velmi 

důležité, aby naši zaměstnanci 

a místní obyvatelé vnímali a vě-

děli, že regionalitu naše firma 

maximálně ctí a vnímá jako vý-

znamnou. Je proto samozřejmé, 

že se společně s obcí strategicky 

i finančně podílíme na některých 

projektech místní infrastruktury. 

Jde např. o budování chodníků 

v obci, osvětlení, zastávek auto-

busu, ale i o dennodenní provoz 

čističky odpadních vod pro míst-

ní průmyslové subjekty.“

V Číně i v USA 
Ovšem za cedulí Vestec působ-

nost Safiny nekončí. Jak říká ře-

ditel Tomáš Plachý: „Bráníme se 

útokem.“ To je jeden z důvodů, 

proč vestecká firma proniká na 

zahraniční trhy.

� pokračování na str. 4

� FIRMA REGIONU

Regionální i světoví

Výbor regionální rady 

Střední Čechy schválil 

3 nové výzvy, které budou 

vyhlášeny v srpnu. Celková 

částka, která bude v rámci 

výzev rozdělena, činí 

336 milionů. 

SAFINA se zabývá jak výkupem materiálu obsahujících drahé kovy, tak jejich 
rafinací a následnou výrobou. Co víte o drahých kovech vy? Vyzkoušejte si test 
na straně 4

„Firma, která je zakotvena 

v regionu, ale zároveň vyrábí 

ve světě, se umí na trhy 

podívat s daleko větším 

nadhledem a v kontextu 

celosvětového dění,“ 

vysvětluje ředitel společnosti 

SAFINA, Tomáš Plachý

Program
12:45 – 13:10 Euchrid
13:25 – 14:15 Seiftijú
14:30 – 15:20 Cross Country & Bajda
15:30 – 16:30 Jiří Schmitzer
16:50 – 17:50 Žalman & Spol.
18:10 – 19:10  Hromosvod
19:30 – 20:30 Mrtvej brouk
20:45 – 21:45 Kapela pod altánem

Co víte o drahých 
kovech?
Odpovězte

a vyhrajte

Kam 
na kolo
Přinášíme vám přehled 

cyklostezek v regionu

Pojďte s námi 
na Visáče!
Šestý ročník festivalu 

Woodstock je před námi
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Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 20 400.

BŘEZOVÁ – OLEŠKO
17. 8. 

• WOODSTOCK – 6. ročník rockové-

ho festivalu v Olešku. Více na www.

oleskowoodstock.cz

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 prázd-

nin 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 hod. 

DOLNÍ BŘEŽANY
25. 3. – 31. 8. – 10:00

• Outdoorový fi tness. Outdoorový 

fi tness program Fitmami pro ma-

minky na mateřské dovolené. Již od 

25. 3. Lekce jsou určené pro všech-

ny maminky, které mají doma dítě do 

4 let, nemají hlídání a chtějí udělat 

i něco pro sebe a svou postavu. Lek-

ce se konají každé pondělí od 10:00 

– 11:00 hod. v Mlynářském a Kelt-

ském 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. Každou 

středu od 13-18 hodin, od dubna do 

listopadu na Náměstí Na Sádkách. Co 

nakoupíte? Českou zeleninu a ovoce, 

kozi a kravské sýry, uzeniny, vajíčka, 

med, čerstvé koláče, 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. 

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

dává život. Regionální muzeum. 

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. – 08:00
• Jílovský jarmark a Bleší trh. Měs-

to Jílové u Prahy Vás srdečně zve na 

Jílovský jarmark a Bleší trh s tradič-

ním jarmarečním zbožím, a občerst-

vením. v sobotu 20.7.2013 od 8:00 

na náměstí u Obecního domu. Bleší 

trh je určen pouze pro fyzické osoby, 

poplatek za místo kč 50,-, stokly, žid-

le, deky k vytvoření 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 Jur-

kovičem uvádí Jílovský music fest. 

vystoupí: Womacklee, Flattus, Slow 

fi ngers, Helemese, Motion food, Karel 

Kahovec, Yo Yo Band,a nejen to. Kde: 

fotbalové hřiště Jílové u Prahy, kdy: 

27.7. od 15:00 do 23:00, za kolik: 

dospělí 150,- děti 70 kč. předprodej 

vstupenek od 10.6. v kulturním cen-

tru Jílové u Prahy po,út 10:00-19:00 

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

12. 8. – 16. 8. – 08:00
• Výlet do pravěku. Školka Líská-

ček pořádá letní příměstský tábor 

pro předškoláky od tří do sedmi let.

Vrátíme se do pravěku a strávíme 

týden dobrodružným životem dávno 

zmizelého světa. Budeme rozdělávat 

oheň, tvořit specializované nástroje, 

organizovat lov zvířat, pracovat s lany, 

kameny, dřevem, kůží a hlínou a tvořit 

ozdobné a kultovní předměty.Přihláš-

ku naleznete na http://liskacek.eu-

web.cz (uzávěrka 31.5.2013). 

14. 9. – 6. 1.
• Hobby naší doby. Regionální mu-

zeum 

14. 9. – 31. 1.
• Hobby jílovské doby. Regionální 

muzeum. 

21. 9. – 24. 11.
• Podnikání středočechů. Regionál-

ní muzeum

21. 9. – 24. 11.
• Podnikání středočechů. Regionál-

ní muzeum. 

KUNICE
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. Připravu-

jeme pro vás tradiční letní sportovní 

tábor (denní/celotýdenní; pondělí až 

pátek ). V průběhu týdne se bude-

me věnovat základům tenisu a golfu 

s profesionálními trenéry. Děti si za-

hrají 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.

3. 8.
• Tenisový turnaj – děti. Regis-

trace na recepci Sport centra (tel.: 

736 75 75 77, e-mail: sportcentrum@

zamekberchtold.cz). Možné 3 katego-

rie ( minitenis, babytenis, ml. žáci). 

Berchtold

5. 8. – 9. 8.
• Letní sportovní tábor. Připravu-

jeme pro vás tradiční letní sportovní 

tábor (denní/celotýdenní ; pondělí-

pátek). V průběhu týdne se budeme 

věnovat základům tenisu a golfu 

s profesionálními trenéry. Děti si 

zahrají stolní tenis, badminton, fot-

bal. Dále na ně čekají výlety pěšky 

i na kole, soutěže na koloběžkách 

na dopravním hřišti, výuka anglič-

tiny, návštěva sportovní střelnice 

a další. Berchtold

10. 8. – 12. 8.
• 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. Berchtold

17. 8.
• Babytenisový turnaj. Turnaj i pro 

neregistrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete ne 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 8:30.

18. 8.
• Turnaj ve stolním tenise. Přihlašo-

vat se můžete ne 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.

cz. Registrace od 9:30.

20. 8.
• Tenisový turnaj Double Mix. Při-

hlašovat se můžete ne 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberch-

told.cz. Registrace od 9:30

31. 8.
• Volejbalový turnaj. Organizuje 

Mgr. Florentia Ptáčníková, přihlášky 

zasílejte na tento email Florentia@

seznam.cz. Registrace od 9:30.

31. 8.
• Loučení s prázdninami. Hotel zá-

mek Berchtold. 

SENOHRABY
28. 7.

• Dětský letní výlet k Sázavě. Vyra-

zíme v 09:40 hodin ze strančického 

nádraží na výlet vláčkem směr Seno-

hraby. Pokud jste z okolních vesnic 

připojte se na stejný vlak a vystupte 

v Senohrabech. Tam se setkáme a vy-

razíme společně. Dojdeme pěšky do 

Zlenic – na zříceninu Hláska – k pří-

vozu a přeplujeme Sázavu. Mohou se 

přelodit i kočáry – vyzkoušeno. Výlet 

dokončíme posázavským motoráč-

kem 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 

30. 8. – 19:30
• Koncert. Jiří Šlupka Svěrák & 
NEJENBLUES, Rhytm & Blues, Soul, 
Swing. Zámek Štiřín
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kam, kdy a za čím

Všechny chutě 
Toskánska 
a vybrané lahůdky 
světové gastronomie

25. 7. – Víno a Prosciutto di Parma
29. 8. – Selátko na grilu
Každé úterý všechny pizzy za 99 Kč 
Přijďte si k nám až pro 7000 Kč
(více na www.abcsulice.cz)

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

ŽIVÁ HUDBA

INZERCEINZERCE

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

Srpnový festival Okoř je jed-

ním z nejlepších a nejnavště-

vovanějších jednodenních 

letních hudebních festivalů 

u nás a to zejména díky dobře 

volenému hudebnímu pro-

gramu a kouzelnému prostře-

dí pod zříceninou hradu Okoř. 

Speciálně pro Okoř vznika-

jí i vystoupení jednotlivých 

účinkujících. Richard Krajčo 

ze skupiny Kryštof k tomu říká: 

„Právě dolaďujeme světelnou 

scénu, kterou představíme 

právě návštěvníkům Okoře. 

Zahrajeme hned pět nových 

kousků pěkně promíchaných 

s tím nejhitovějším z časů 

minulých, ale protože Inze-

rát, Křídla z mýdla i Zatančím 

okupovaly český éter úspěšně, 

dá se říct, že  playlist bude po-

skládaný hit za hitem.“

Kapela Eddie Stoilow dodává: 

„ Speciálně pro naše vystou-

pení na Okoři jsme si připra-

vili (díky našemu večernímu 

až nočnímu času vystoupení) 

světelnou a speciální vizuální 

prezentaci, což je k podpoře 

atmosféry naší muziky dost 

podstatné. Festival Okoř je 

jeden z „nejrodinnějších“ fes-

tivalů v Čechách. Vážíme si 

pozvání, je to perfektní místo. 

Moc se těšíme“. 

Vstupenky jsou k dispozici 

v síti Ticketportal a koupě 

dopředu je organizátory vřele 

doporučována (několik po-

sledních ročníků bylo vypro-

dáno). Ceny vstupenek se ne-

mění – v předprodeji 400,-Kč, 

na místě pak 450,-Kč. Děti do 

12 let a vozíčkáři mají vstup 

zdarma. 

Stanové městečko, posíle-

ná doprava z Prahy a Kladna 

a zábava pro děti bude připra-

vena tak jako každý rok. Více 

na www.festivalokor.cz .

Johana Turnerová

Nejoblíbenější jednodenní hudební festival u nás se blíží!
POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena

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

Třináctý ročník 

festivalu Okoř už 

klepe na dveře. 17. srpna 

zde vystoupí největší 

hvězdy současné české 

hudební scény:  Kryštof, 

Tomáš Klus, Miro Žbirka, 

Nightwork, Ondřej 

Brzobohatý, Xindl X, 

Eddie Stoilow, Vypsaná 

fixa, Anna Veselovská  

a Doctor P.P.
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KRÁTCE KRÁTCE

Mají slušné sousedy
VRANÉ NAD VLTAVOU 

– „Zvoláci se vůči nám za-

chovali se slušně – vzhle-

dem k tomu, že tady po-

máhali po povodni zvolští 

hasiči a vzhledem k tomu, 

že Vranskou ulici V Dolích 

devastovala přeteklá voda 

ze zvolských rybníků,“ píše 

se v příspěvku na diskus-

ním fóru webu obce Vrané 

nad Vltavou. Aby ne, vždyť 

obec Zvole nedávno daro-

vala Vraňákům finanční dar 

ve výši 50.000,- Kč pro účely 

odstranění škod po červnové 

povodni. (red)

Prázdniny s Viktorií
VESTEC – Po prvním I. roč-

níku vesteckého příměst-

ského tábora v loňském 

roce se i letos připravil 

prázdninový  program pro 

děti.  Potěšil velký zájem 

rodičů a letos se otevřely 

hned čtyři turnusy. Děti se 

mohu těšit, že zažijí Dob-

rodružství malého indiána, 

poletí Letem světem nebo 

se zúčastní Putování s di-

nosaury. Každý týden bude 

zaměřen na jiné téma, ale 

nikdy se nevynechá kar-

neval nebo sportovní klání 

v duchu olympiády, ať už 

letní nebo dokonce zimní. 

Kromě využití fotbalového 

hřiště a hřiště s umělým 

povrchem se plánují i pěší 

výlety do přilehlého okolí, 

rybaření a plavby na lodič-

ce, samozřejmě s ochran-

nou vestou, nebo v případě 

nepřízně počasí sportování 

a hry v tělocvičně. (kt + in)

Úřad byl opět oceněn
JÍLOVÉ U PRAHY – Náš 

městský  úřad byl již počtvr-

té oceněn v soutěži „Úřad 

roku Půl na půl – respekt 

k rovný m příležitostem“, 

kterou pořádá ministerstvo 

vnitra a několik obecně 

prospěšný ch společnos-

tí. V sedmém ročníku této 

soutěže se náš úřad umístil 

ve své kategorii na druhém 

místě. Soutěž se zaměřuje 

zejména na zavádění opat-

ření podporujících slaďová-

ní osobního a pracovního 

života nejen zaměstnanců 

a zaměstnankyň úřadu, ale 

i obyvatel a obyvatelek, kteří 

v příslušné obci, městě nebo 

kraji žijí. Z hlediska služeb 

směrem k veřejnosti naše 

město získalo například 

body za rozšiřování kapa-

city mateřské školy, které 

umožní přijmout dalších 24 

až 28 dětí. Stejně pozitivně 

byla hodnocena i každoroč-

ní finanční podpora spolků, 

které mají ve své náplni vol-

nočasové aktivity dětí a mlá-

deže.

Zbyněk Šorm, tajemník úřadu

Pod křídly fotbalistů 
KUNICE – O své místo na 

slunci se v Kunicích hlásí 

stále výrazněji volejbalisté. 

Jak sami říkají, jsou parta 

nadšenců z Kunic a oko-

lí, zejména ale z Velkých 

Popovic, Strančic i Py-

šel a Mnichovic. Dvakrát 

týdně se scházejí, aby si 

zatrénovali, nehrají však 

žádnou oficiální soutěž, ale 

pravidelně se účastní praž-

ských i středočeských tur-

najů v Říčanech, Prčicích 

i jinde. Navíc  ženský tým 

„Kozličky“ startuje v neo-

ficiální dámské lize z okolí 

Benešova, a to v létě na an-

tukových hřištích, v zimě 

pak v tělocvičně ve Velkých 

Popovicích. Vznikl volejba-

lový oddíl mládeže za not-

né pomoci Míly Kvise a pak 

i starosty obce a presidenta 

fotbalového klubu Vladimí-

ra Haška, který byl ochoten 

přijmout volejbalisty pod 

ochranná křídla  zavedené-

ho klubu TJ Kunice.

Jan Kotrba

Zveme vás do klubu
ZVOLE – Zveme každého, 

kdo by chtěl přihlásit své dítě 

do klubu, a každého, kdo by 

se chtěl dozvědět více o fun-

gování klubu 16. srpna od 

10:00 hod. Vezměte s sebou 

určitě své děti. Sejdeme se 

u lesa na rohu Kolmé a Bře-

zovské ulice. Na programu 

bude procházka po okolním 

lese, představení dětského 

lesního klubu i průvodců 

a samozřejmě zde bude pro-

stor pro vaše dotazy. Více 

informací na www.skritek-

pohadka.cz. Martina Švejdová

Neztrácejte naději
JÍLOVÉ U PRAHY – V květnu 

a začátkem června obdrželi 

rodiče zprávu, zda jejich dítě 

bylo, či nebylo přijato do ma-

teřské školy v Jílovém u Pra-

hy. Nyní bylo přijato cca 50 

dětí do stávající kapacity. Na 

prázdniny připravujeme pře-

stavbu pavilonu A po zruše-

né ZŠ, přibude tak dalších 24 

až 28 míst. Do této třídy však 

může ředitelka vzít děti až 

po její kolaudaci. Doufáme, 

že to stihneme do září 2013. 

Celková kapacita naší mateř-

ské školy pak bude 208 dětí. 

Neztrácejte tedy ještě naději 

na přijetí svý ch dětí. 

K. Halanová, starostka

Újezd neprůjezdný
PRŮHONICE – Od 30. červ-

na do 31. října, je z důvodu 2. 

etapy výstavby dešťové kana-

lizace uzavřena komunikace 

v prostoru křižovatky ulic 

Formanská a Josefa Bíbrdlí-

ka. Újezd u Průhonic bude 

zcela neprůjezdný. Objízdná 

trasa je vedena přes Rozkoš, 

Hrnčíře a Šeberov. Z důvo-

du pokračující rekonstrukce 

Formanské ulice jsou při-

bližně do konce října prove-

deny také změny v provozu 

autobusů.

Linka číslo 363 bude provo-

zována v trase Velké Popovi-

ce, Todice – Háje.

Dočasně (přibližně do konce 

října) bude zavedena auto-

busová linka číslo 227 v trase 

Opatov – Ke Kateřinkám – 

Zdiměřická – Kateřinky – Ke 

Smrčině – Ve Vilkách.

Další informace na stránkách 

www.pruhonice-obec.cz

(red)

ŘADKOVÁ INZERCE  

• 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

 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

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem v Průhonicích přijme: 
POKLADNÍ do prodejny vstupenek 

do Průhonického parku
Požadujeme: znalost práce na PC, 
komunikativnost, částečná znalost 
anglického nebo německého jazyka

Nástup 1. 10. 2013
Písemné nabídky zasílejte na e-mailovou 

adresu: pr@ibot.cas.cz, nebo na adresu
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Správa Průhonického parku
Zámek 1, 252 43 Průhonice

Bližší informace na tel. :
602 305 616, 271 015 153

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Zámek 1, 252 43 Průhonice 

NABÍZÍ
krátkodobé pracovní brigády 

na pomocné práce při stavební 
údržbě majetku na pracovišti 

v Průhonicích 
Vhodné jako přivýdělek pro studenty.

Podrobnosti o termínech, pracovní  
náplni a mzdě sdělí

paní Jana Gregorová, tel.: 271 015 230, 
e-mail: jana.gregorova@ibot.cas.cz nebo 

pan Jan Skála, tel 271 015 221,
e-mail: jan.skala@ibot.cas.cz

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

Na základě výběrového řízení 

zakázku získalo Sdružení Jílové 

u Prahy, které nabídlo nejnižší 

cenu ve výši 45.667.810,- Kč včet-

ně DPH. O zakázku se ucházelo 

celkem 19 firem, sedm z nich pro 

nedodržení zadávacích podmí-

nek hodnotící komise vyřadila. 

Předpokládaná cena veřejné za-

kázky byla 65.165.633,- Kč včet-

ně DPH. Jediným hodnotícím 

kritériem zakázky byla nejnižší 

nabídková cena.

„Předmětem veřejné zakázky je 

odstranění stávající nevyhovu-

jící budovy školy a vybudování 

nové s tělocvičnou a příslušným 

hygienickým a technickým zá-

zemím na místě původního ob-

jektu. Stavba bude spolufinan-

cována ze strukturálních fondů 

Evropské unie a dofinancová-

na z prostředků Středočeské-

ho kraje. Středočeský kraj se 

bude na stavbě podílet částkou 

13.700.343,- Kč vč. DPH. Před-

pokládaná dotace z Regionál-

ního operačního programu 

Střední Čechy činí 31.967.467,- 

Kč včetně DPH,“ informoval 

hejtman Středočeského kraje 

Josef Řihák. (red)

Výbor regionální rady Střední 

Čechy schválil realizaci 10 pro-

jektů mateřských školek v cel-

kové hodnotě 114 milionů Kč, 

z toho dotace z EU bude činit 

91 mil. Kč. Na nové školky se 

tak mohou těšit obce Horoměři-

ce, Ohrobec, Velim, Brandýsek, 

Chrást, Břežany, Libiš, ale také 

města Jílové u Prahy, Dobřicho-

vice a Bělá pod Bezdězem.

Dále byly schváleny 3 projekty 

rekonstrukcí silnic, jejichž pří-

jemcem je Středočeský kraj. Díky 

tomu bude moci být opravená 

silnice v Cerhenicích, rekonstru-

ován průtah Bakovem či napoje-

ní Říčan na dálnici D1. (red)

Když přijeli komisaři
Přihláška do soutěže je výzva, 

a tak se v obci uklízelo, odple-

velovalo a krášlilo. V sobotu 

v devět hodin ráno se na obecní 

úřad dostavila dvanáctičlenná 

mezinárodní hodnotící komise. 

Nejdříve komisaře čekala pre-

zentace o obci Dolní Břežany 

a pak prohlídka obce. Trasa byla 

náročná, po úvodním hudeb-

ním přivítání u základní umě-

lecké školy se komisaři vydali na 

okruh po Dolních Břežanech, 

pak do místní části Lhota, kde 

absolvovali Lhotecký naučný 

okruh a prohlédli si typickou 

okolní krajinu. Po návratu do 

obce zamířila skupina hodno-

titelů okolo hasičské zbrojnice 

do centrální části parku, kde se 

setkala s autorem projektu no-

vých parků v centru obce. Archi-

tekt Zdeněk Sendler pohovořil 

o filosofické koncepci parku, 

tvořeného magickou keltskou 

spirálou, branami do čtyř světo-

vých stran a jakýmsi kompono-

vaným ptačím hnízdem v centru 

parku. Občerstvovací pauzu pro 

komisaře zajistily dámy ze spol-

ku Senin. Hodnotitelé z Bruselu 

ochutnali domácí chléb, vynika-

jící koláčky a zákusky, kávu a čaj. 

Pohovořili si s dámami a také 

s místním vyhlášeným včelařem 

panem Kodoněm. Po návštěvě 

školy a obědě zasedla komise 

nad hodnocením. 

Jak to dopadne
Výsledky soutěže a to, jak se Dol-

ní Břežany v soutěži Entante Flo-

rale Europe umístí, bude jasné 

až 27. září, kdy proběhne v Belgii 

slavnostní vyhlášení výsledků 

a eventuální předání medailí. 

Od komisařů dostali zastupitelé 

obce doporučení, co by mohli 

v obci vylepšit. Hana Michaliková

Stavět začnou co nevidět
JÍLOVÉ U PRAHY 

Rada Středočeského 

kraje rozhodla o tom, kdo 

získá veřejnou zakázku na 

výstavbu nové budovy 

školy Středního odborného 

učiliště potravinářského 

v Jílovém u Prahy. 

Proběhnou příští rok závěrečné zkoušky v nové budově? Čtěte Náš REGION Foto: Zbyněk Pokorný

Šestý ročník festivalu Oleško 

Woodstock se nezadržitelně blí-

ží. Opět nabídne pod širým ne-

bem kromě lokálních kapel řadu 

známých interpretů a skupin. 

Jednou z nich je i punková sku-

pina Visací Zámek. Posluchači si 

tak mohou s kapelou naživo za-

zpívat hit Známka punku a další 

pecky punkových veteránů. Náš 

Region je opět partnerem této 

hudební události. (red)

Line UP Oleško 
Woodstock 2013:
12:00 – Xindl X

14:10 – Brutus

15:20 – Bonebroke

16:20 – Yo Yo Band

17:30 – Dead Daniels

18:35 – Digestoř

19:40 – Kurtizány z 25. avenue

22:15 – Visací Zámek

23:20 – InFuZze

23:05 – Inna Urbanová

Aby tu lidi rádi žili
DOLNÍ BŘEŽANY – Obec 

získala v loňském roce 

v rámci soutěže Vesnice 

roku ocenění Zelená 

stuha za příkladnou péči 

o veřejné prostranství. Tato 

cena umožnila účastnit 

se mezinárodní soutěže 

Evropská kvetoucí sídla.

Komise výsledné hodnocení ještě nezveřejnila, ale v diskuzi se zastupitelé od komi-

sařů dozvěděli, co by mohli v obci vylepšit a také to, co se jim v Dolních Břežanech 

líbilo Foto: Jaroslav Brzák

Školky dostanou miliony

INZERCEINZERCE

Pojďte na Visáče!
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PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

  PRODEJ  PRONÁJEM

  MONTÁŽ  DOPRAVA

602 283 623 
323 641 125

Průmyslová 50, Strančice

Nejlevnější lešení
na českém trhu!

INZERCEINZERCE

V nově otevřeném showroo-

mu italského nábytku ve Vestci 

na Vás čekají nejnovější trendy 

a novinky italského designu. Co 

je momentálně nejvíce trendy? 

Tón udávají světle odstíny, bílé 

a šedivé. Sedací souprava by 

měla být nejen krásná a designo-

vá, ale rovněž praktická a funkč-

ní, aby mohla sloužit jako sa-

mozřejmá součást společenské 

a odpočinkové zóny rodiny.

Sedací soupravy Casa Moderna:

� moderní italský design

� atraktivní potahové látky které 

jsou snímatelné

� ergonomické, komfortní a po-

hodlné sezení 

� kvalita konstrukce a čalounění

� praktické a funkční 

� kvalita zpracování, ušlechtilé 

materiály

� důmyslně a nevšedně řešené 

detaily

� variabilita modulových prvků

� originalita provedení

Sedací souprava jako součást životního stylu

To vše a nejen to najdete v novém designovém showroomu na Vídeňské ulici 573 hned u kruhového 

objezdu na Pražský okruh nebo na www.casamoderna.cz

PRPR

Nově otevřený showroom
Vídeňská 573, Vestec

Tel.: +420 603 147 906

JSTE VY 
TEN/TA 
NEJLEPŠÍ?
Hledáme vhodné kandidáty na pozici:
PRODAVAČ/POKLADNÍ – Průhonice

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Váš profi l
• základní vzdělání/ vyučení/ středoškolské vzdělání
• zkušenost z obchodu vítána, ale není podmínkou
• příjemné a vstřícné vystupování
• ochota k fyzické práci
• schopnost týmové spolupráce

Co nabízíme
• stabilní zaměstnání v rychle se rozvíjející společnosti 
• od počátku zajímavé mzdové ohodnocení 
• propracovaný systém zaučení 
• přĳ emnou pracovní atmosféru v motivovaném týmu 
• možnost částečného úvazku 
• osmihodinové směny 
• 2 dny v týdnu volné

Příprava na budoucí úkoly
V rámci našeho dvoutýdenního tréninkového programu Vás 
připravíme na Vaše budoucí úkoly a poskytneme Vám důkladné 
zapracování, které probíhá pod vedením zkušeného kolegy – 
interního trenéra.

Pracovní náplň
• pokladní činnost
• doplňování zboží na prodejní ploše

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kon-
taktujte nás na webových stránkách 
www.lidl.jobs.cz. Prosím vyplňte on-line 
formulář u dané pozice a nezapomeňte 
přiložit svůj životopis.

1. Které z níže uvedených kovů 
podle vás patří do skupiny 

drahých kovů?
a) Lithium

b) Nikl

c) Paladium

d) Měď

e) Rhodium

f) Stříbro

g) Iridium

h) Zinek

i) Zlato

2. V jakých níže uvedených 
předmětech se podle vás 

nacházejí drahé kovy? (Nemusí být 
pravdivá pouze jedna z možností.)
a) Okenní tabule

b) Mobilní telefon

c) DVD

d) Počítač

e) Auto

f) Televizor

g) Žárovka

h) Žádný z uvedených předmětů neob-

sahuje drahé kovy

3. Jaká část automobilu obsa-
huje drahé kovy? (Nemusí být 

pravdivá pouze jedna z možností.)
a) Karosérie

b) Katalyzátor

c) Airbagy

d) Brzdy

e) Žádná z uvedených částí neobsahuje 

drahé kovy

4. Který drahý kov z pohledu 
množství se podle vás nejvíce 

využívá v lékařství?
a) Zlato

b) Stříbro

c) Platina

5. Kde se na světě těží největší 
množství zlata?

a) Jihoafrická republika

b) Rusko

c) USA

d) Čína

6. Jaké je dnes co do objemu 
největší naleziště zlata 

v Čechách?
a) Mokrsko

b) Tábor

c) Jihlava

d) Kutná Hora

� pokračování ze str. 1

Jedním z nich je i Čína. Na tam-

ním obrovském trhu, ve spolu-

práci s jedním z největších zpra-

covatelů drahých kovů v Asii 

působí od roku 2004. „Ve spolu-

práci se společností Guoda jsme 

v Číně vybudovali společnost 

pro rafinaci zlata a stříbra do vy-

soké kvality ryzosti, to samé plá-

nujeme ve Spojených státech, 

ale v oblasti platinových kovů. 

Tam již léta prodáváme naše 

výrobky, které obsahují platinu 

a další drahé kovy této skupiny.  

Nově vzniklá společnost SAFI-

NA- SepraMet sídlí v Houstonu. 

Rafinerii drahých kovů tam plá-

nujeme v plném rozsahu otevřít 

v září tohoto roku.“

Asie se nebojíme! 
Mimochodem, na otázku, zda 

vnímají čínské výrobky jako 

konkurenci, odpovídá Tomáš 

Plachý jasně: „Čína pro nás ne-

představuje hrozbu, protože my 

nic nemontujeme. Zkopírovat 

například motorku lze, ale když 

máte přesně zkopírovat výrobní 

proces či technologii od začát-

ku až dokonce? To už není tak 

jednoduché....“ Ještě jeden bo-

nus nabízí Safině nadnárodní 

spolupráce: „Firma, která je za-

kotvena v regionu, ale zároveň 

vyrábí ve světě, se umí na trhy 

podívat s daleko větším nadhle-

dem a v kontextu celosvětového 

dění,“ vysvětluje Tomáš Plachý.

Základ je technologie
Fakt, že spotřeba drahých kovů 

v průmyslové výrobě každoroč-

ně stoupá a zároveň se snižuje 

jejich spotřeba na jednotku ta-

kového výrobku, má za následek 

potřebu hi-tech technologií, kte-

ré umí s drahými kovy efektiv-

ně pracovat, zpětně drahé kovy 

získávat a opět je využívat k ná-

sledné výrobě. Safina se zabývá 

jak výkupem materiálu obsahu-

jících drahé kovy tedy zpětným 

odběrem – ale i jejich rafinací 

a následnou výrobou jak finál-

ních výrobků s vysokou přidanou 

hodnotou (např. termočlánky, 

naprašovací targety nebo draho-

kovové prášky vyrobené techno-

logií atomizace), tak standard-

ních drahokovových produktů či 

polotovarů (drátů, plechů, atd.) 

nebo chemikálií, které se uplat-

ňují v elektrotechnickém, che-

mickém, petrochemickém, au-

tomobilovém či farmaceutickém 

průmyslu. „Zaměřujeme se na 

špičkové rafinační postupy a re-

cyklační technologie, abychom 

byli schopni vyzískat drahé kovy 

z tisíců dnešních produktů, ve 

kterých se vyskytují, byť ve velmi 

nízkém objemu či ryzosti. Vývoj 

a výzkum, který realizujeme i ve 

spolupráci s našimi zákazníky, 

je pro nás proto zásadní. Řada 

z nich jsou uznávané světové 

společnosti působící v mnoha 

oblastech průmyslové výroby. 

Naše konkurenční výhoda? Sna-

žíme se být na špici vývoje, aby 

naše výhoda stála především 

na výjimečnosti, kvalitě výrob-

ku a neustálém vývoji. Nejsme 

montovnou, ale přetváříme ma-

teriál a přetváříme tím pádem 

i hodnoty,“ říká Tomáš Plachý.

Zbyněk Pokorný

Regionální i světoví

Co víte o drahých kovech? 
Vyhrajte 1g investičního zlata

SOUTĚŽ

SOUTĚŽ

Ačkoli jsou drahé kovy všude kolem nás, panuje poměrně nízké 

povědomí o tom, v jakých předmětech denní potřeby drahé kovy 

nacházejí své využití. Společnost SAFINA nedávno připravila an-

ketu pro obyvatele Středočeského kraje. Otestujte si, jak jste na 

tom vy. Ten, kdo správně odpoví na všechny otázky, má možnost 

vyhrát 1g investičního zlata, kterou věnuje společnost SAFINA 

a osobě ji předá zástupce společnosti SAFINA.

Vyhrajte investiční zlato 
Ten z vás, kdo nejrychleji pošle správné 

odpovědi na e-mail pokorny@nasregion.

cz, získá z rukou zástupce společnosti 

SAFINA slitek investičního zlata.

Těšíme se na vaše odpovědi



Začalo to Kozlovnou
„Musím se přiznat, že máte 

pravdu v tom, že moje zvolení 

za předsedu výboru hokejové-

ho oddílu Slavoje je takové lo-

gické vyústění mé tříleté práce 

tady v Popovicích tím, že jsem 

byl zároveň i členem hlavního 

výboru,“ přiznal se nám Karel 

Holý a pak pokračoval: „Ta-

kový restart všeho sportov-

ního dění ve Velkých Popovi-

cích začal Jirka Hobza před 

sedmi léty tím, že dostal do 

pronájmu restauraci a po-

tom před třemi roky i Koz-

lovnu a vše uvedl do tak 

nádherného stavu, že potom 

bylo logické navázat změnami 

k lepšímu i na zimním stadionu. 

Také jsme přijali do tělovýchov-

né jednoty krasobruslařský od-

díl, tak abychom maximálně vy-

užili ledovou plochu. Našli jsme 

i společnou řeč s naším pivo-

varem, vycházejí nám po všech 

stránkách vstříc, a to i sponzor-

sky. Další krok bylo obnovení 

spolupráce s obcí a nyní jsou 

vztahy opět výborné. To všech-

no nějakou dobu trvalo.

Vše pro mládež
Naším problémem však zůsta-

lo, jak dostat děti na stadion. 

Velké Popovice jsou poměrně 

malá obec, ale když si vezme-

te kružítko a uděláte na mapě 

desetikilometrové kolečko, tak 

vám z toho vyplyne, kolik fot-

balových hřišť, tenisových kur-

tů, stájí, řek tady v okolí máme. 

I zimní stadion. To vše se nabízí 

k tomu, abychom ty děti dostali 

na sportoviště. Musíme je nějak 

zaujmout, zaktivizovat. My jsme 

třeba paní starostce nabídli, že 

po celý školní rok dáme školám 

zimní stadion k dispozici v dopo-

ledních hodinách, nechť se děti 

učí bruslit v rámci tělesné výcho-

vy. Možností tu je spousta a tím, 

že tohle nabídneme, tak si do ur-

čité míry děláme i vlastní nábor. 

To přece není zanedbatelné. 

Zapojíme ženy 
Ve vedení TJ jsme také došli 

k názoru, že požádáme o po-

moc ženy. Přijali jsme do ho-

kejového výboru paní Janu 

Vyhnalovu a také nastoupí do 

nové funkce paní Eva Hradilo-

vá. Podařilo se jim v několika 

málo týdnech pomoci sjednat 

výhodnější podmínky u někte-

rých našich dodavatelů a pak 

také sehnat nadšence pro nej-

různější práce. Je obecně zná-

mé, že rodiče chtějí pro své děti 

to nejlepší a jsou pro to ochotni 

něco udělat a TJ Slavoj Velké 

Popovice také. Teď v létě např. 

začneme s postupnou opravou 

šaten pro veřejnost, chceme 

také výhledově pořídit nové 

osvětlení a příští rok máme 

v plánu pomocí již schválené 

dotace SFŽP zrekonstruovat 

ledovou plochu. Prostě chce-

me zařízení zimního stadionu 

technicky zlepšit a zkulturnit 

jeho prostředí.“

Text a foto: Jan Kotrba

sport 5Čtvrtek 25. 7. 2013 • JV 15

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

Náš REGION rozšiřuje péči o zákazníky 

Hledáme novou kolegyni/kolegu:

OBCHODNÍKA SPECIÁLNÍCH PRODUKTŮ
Náplň práce: vytváření nabídek pro klienty, jednání zejména elektronicky a telefonicky

Místo výkon práce: kancelář Praha – Smíchov, částečně v terénu u zákazníků

Požadavky: komunikativnost, stabilita, kreativita, ambicióznost, proaktivita, schopnost 
pracovat s nastavenými finančními cíly

Pracovní životopis posílejte na sercl@nasregion.cz

INZERCEINZERCE

A N T É N Y,
S AT E L I T Y

Ing. Karel Horský

nonstop 602 435 328
E-mail: anteny.horsky@seznam.cz

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, CS-LINK

Prodej, instalace, opravy

INZERCEINZERCE

Hrusický okruh, délka: 24,5 km
Mnichovice – 0020 – Mirošo-

vice – 0025 – Hrusice – 0025 – 

0023 (vlevo) – Ondřejov – Zvá-

novice – 0023 – 0024 (vlevo) 

– Struhařov – 0024 – 0022 (vlevo) 

– Klokočná – Mnichovice

Tento okruh se jistě zalíbí dětem 

i dospělým, kteří se rádi vrací 

do časů pohádek svého dětství. 

Uvidíte totiž rodnou obec Josefa 

Lady, který právě do tohoto kraje 

umístil své pohádkové hrdiny. 

Větší kopce si budete muset vy-

šlápnout na cestě mezi Hrusi-

cemi a Ondřejovem. Jistě to ale 

bude stát za to, nachází se zde 

hvězdárna, kde se v sezoně mů-

žete zúčastnit prohlídky a obo-

hatit své znalosti. Trasa vede vět-

šinou po zpevněných cestách, 

místy po silnicích a místních 

komunikacích.

Říčanský okruh, délka: 11 km
Říčany, žel. st. – 0020 – Masary-

kovo nám. – 0021 – koupaliště 

Jureček – 0020 – Říčany, žel. st.

Tato trasa, vedoucí z části lesem 

a z části městem, vás provede 

kolem říčanských rybníků a díky 

kulturním a historickým památ-

kám, které po cestě uvidíte, se se-

známíte s dějinami města Říčany. 

Většinou pojedete po zpevně-

ných cestách nebo po místních 

komunikacích. Terén cyklotrasy 

je mírně kopcovitý, ale vzhledem 

k její délce je vhodná i pro rodiny 

s menšími dětmi.

Okruh Voděradskými bučinami 
– délka trasy: 16 km (kratší va-
rianta) 18,5 km (delší varianta)
Kratší varianta: Svojetice – 0031 

– 0024 (vlevo) – 0023 (vlevo) – 

Louňovice – 0022 – Svojetice

Delší varianta: Svojetice – 0031 – 

zelená turistická značka (je pokra-

čováním 0031, není však vyznače-

na, na mapě tečkovaná) – Legner 

Hotel Zvánovice – 0023 (vlevo) – 

Louňovice – 0022 – Svojetice

Cyklotrasa vede téměř celou ces-

tu krásným a klidným prostředím 

Voděradských bučin, většinou 

po zpevněných cestách. Terén je 

jen velmi mírně zvlněný, takže je 

vhodný i pro rodiny s dětmi.

Okruh Velkopopovicko a Ka-
menicko, délka: 37 km
Mirošovice – 0020 – Senohraby – 

Hláska – (zpět) Senohraby – 0030 

– Pyšely – 0028 – 0029 (vlevo) 

– Kamenice – Kostelec u Křížků 

– Ringhofferova hrobka – 11 – Ka-

menice – Štiřín – 11 – 0028 (vpra-

vo) – 0029 (vlevo) – Velké Popovi-

ce – Kunice – Strančice

Na této trase je mnoho turis-

tických zajímavostí, mezi které 

patří zřícenina hradu Zlenice, 

zámky Kamenice a Štiřín nebo 

Velkopopovický pivovar. Do-

syta se však nabažíte i přírody, 

protože úsek cyklotrasy vede 

Přírodním parkem Velkopopo-

vicko. Trasa vede nejvíce po sil-

nicích III. třídy a zpevněných 

cestách. (red)

Ladovým krajem kolem dokola
Letní dny je hřích prožít 

zavřený doma u televize, 

obzvláště když naše okolí láká 

k tak krásným výletům. Děti, 

vytáhněte své rodiče od práce 

či úklidu. Rodiče, nenechte 

své ratolesti zahánět nudu 

u počítače. Společné chvilky 

si rozhodně užijete a proč ne 

třeba právě na kole? 

Ladův kraj nabízí přibližně 

200 km doporučených kolo-

běžkařských tras, vedoucích 

po zpevněných účelových ces-

tách nebo po místních silnicích 

s malým provozem. Najdete zde 

také řadu příležitostí k dlouhým 

sjezdům mířícím k řece Sázavě. 

A že je někdy třeba překonat 

i nějaké to stoupání, co nebu-

dete schopni nebo chtít vyjet, to 

prostě vytlačíte. Lehká koloběž-

ka se snadno a pohodlně vede. 

Při chůzi nepřekáží a nehrozí 

ani neustálé otloukání kotníků 

šlapkami jako u kola.

Doporučené trasy jsou rozděle-

ny do čtyř kategorií: ty, které jsou 

vhodné k jízdě v obou směrech, 

a ty, které jsou pouze jednosměr-

né (sjezdové). Obě se pak dělí na 

trasy vedoucí zcela mimo silnice 

nebo jen s místním provozem 

a dobrým povrchem a na ty, 

které vyžadují zvýšenou opatr-

nost díky horšímu povrchu nebo 

možnému dopravnímu provozu. 

K dispozici jsou vám také nové 

webové stránky www.kolobe-

zkujeme.cz, kde najdete veškeré 

informace a doporučené trasy.

Kde koloběžku půjčit? SR půj-

čovna Velké Popovice, infocen-

trum Říčany, zámek Berchtold 

Kunice, penzion Na zámečku 

Poddubí, Legner hotel Zváno-

vice, hotel Oáza Říčany, hotel 

S.E.N. Senohraby a Villa Vojkov.

(red)

Koloběžka je letošní léto v kurzu
LADŮV KRAJ – Žhavou 

novinku pro letošní léto 

připravili v Ladově kraji. 

Hned na osmi místech si 

můžete zapůjčit kvalitní 

koloběžky Kostka pro 

dospělé a s bohatou 

sítí doporučených 

tras procestovat tento 

pohádkově krásný kraj.

Po dlouholetých jednáních se 

konečně povedlo dojít k do-

hodě ohledně navázání spolu-

práce s DFK Bohemians 1905, 

kdy budou mít juniorky a ženy 

z Bohemky 1905 ve Vestci do-

mácí hřiště po celou sezonu 

2013/2014. Tréninky budou 

pro Bohemku 1905 každé úterý 

a čtvrtek od 17:30 do 19:00 a zá-

pasovým dnem bude neděle, kdy 

budou hrát předzápasy našemu 

B mužstvu. DFK Bohemians 1905 

hraje Divizi D – Čechy a můžeme 

se ve Vestci těšit na ženské oddíly 

z Jindřichova Hradce, Plzně, Pří-

brami, Braníka, Dukly Jižní Měs-

to a dalších. První výkop mají 

Klokanky dnem 7. 8. jako trénink 

a hned 10. 8. od 16:00 přátelský 

zápas proti Jablonci nad Nisou. 

DFK Bohemians 1905 provádí 

nábor hráček jak do juniorek, tak 

do žen, máte-li milé dámy chuť 

si zahrát za Klokany, neváhejte 

a přijďte na některý z tréninků 

(ÚT, ČT 17:30). Přejeme holkám, 

ať se jim u nás líbí a daří se jim po 

všech stránkách... Vašek Drahoš

ředitel Sportoviště obce Vestec, p.o.

Hovoříme s novým předsedou hokejového oddílu 

HC Slavoj Velké Popovice Karlem Holým

Smělé plány, nejen hokejové
V. POPOVICE – Není to 

tak dávno, co byl bývalý 

hokejový reprezentant 

Československa, hráč Sparty 

a nyní předseda disciplinární 

komice Českého hokejového 

svazu a trenér A mužstva 

HC Slavoj Velké Popovice 

(mistra Středočeského 

kraje) zvolen za předsedu 

výboru hokejového oddílu 

tělovýchovné jednoty.

Klokanky se zabydlí ve Vestci

Smělé plány Slavoje nám představil Karel Holý



auto, motowww.nasregion.cz6

Tel.: 272 690 002, Mobil: 777 336 804
e-mail: g.radev@seznam.cz

MASO UZENINY Restaurace Selský statek

KDYŽ UZENINY, TAK OD RADEVA

PROČ?
PROTOŽE

JSOU DOMÁCÍ

Otevírací doba:
po – čt 10 – 22, pá 10 – 23  
so 11 – 23, ne 11 – 22 

Ke Mlýnu 1
149 00, Praha 4
Újezd u Průhonic

Tel.: 272 690 002
Fax: 272 690 248
Mobil: 775 336 805

Každý den nová nabídka 
hotových jídel Výroba v rodinné firmě

 podle starých receptur

 Špekáčky  Klobásy 

 Uzená masa  Paštiky  Párky

To vše umí Radev vyrobit z kvalitní suroviny a bez zbytečných „Eček“. Většina výrobků je 

bezlepkových. Ti, kdo uzeniny od Radeva znají, jinam už nechodí.

Letní akce ROZVOZ OBĚDŮ PRO FIRMY 
od 3 do 50 ks jídel pro nové zákazníky zdarma
BONUS: Menu boxy zdarma  Každé 10té hlavní jídlo 
v objednávce zdarma Platí pro smlouvy uzavřené v červenci  
a srpnu. Objednávky do 10:30 na 775 336 805, Dostál, Holeček. 
E-mail: selskystatek@radev.eu

www.lunchtime.cz/selsky-statek/denni-menu/

 Každou středu řízkománie od 55 Kč
 Točená zmrzlina z čerstvého ovoce – jahoda banán  Zahrádka pro cyklisty

 Nově černý Kozel  Víkendové akce na facebook

ci 

obchodní partner LYONESS

Stále jsme tu pro vás! Příjezd od Průhonic, Hrnčířů. Od Jižního Města 

jen průjezdem pro dopravní obsluhu po polní cestě

www.radev.eu

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

VYKLÍZENÍ – byty, domy, kanceláře, dvory, sklepy, půdy

STAVEBNÍ PRÁCE – ploty, příjezdy, chodníky, demolice

AUTODOPRAVA – domovní a stavební odpad, písky, štěrky, zemina, kůra

ZEMNÍ PRÁCE – výkopy, přípojky, úpravy zahrad, prořezy a kácení stromů

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO – tvrdé, měkké, včetně dopravy, vykládka 

tel.: 603 244 767, horak-kontejnery@seznam.cz 
www.odpady-bagry.cz

Horland
s.r.o.

kontejnery 
bagry

ZAHRADNICTVÍ 
D. Jirčany

� Jaké byly vaše začátky s obyt-

ným vozem?

S obytným vozem jsme zača-

li cestovat poměrně nedávno. 

Před 2 lety jsme začali uvažovat 

o jiném způsobu cestování než 

tradičně - v létě letadlem k moři 

do hotelu a v zimě autem do 

pensionu na horách. Jako ide-

ální varianta nás napadl právě 

obytný vůz. 

� Proč padla vaše volba zrovna 

na obytný vůz?

Už dlouho jsme přemýšleli, jak 

změnit zaběhnutý stereotyp ces-

tování a dovolených. Obytný vůz 

je pro toto skvělá volba. Při svých 

cestách nejste závislí na termí-

nu, objednávce hotelu nebo 

penzionu. Prostě můžete vyrazit 

v podstatě kdykoliv a kamkoliv. 

Jednoduše si například poslech-

nete, že má být na horách o ví-

kendu hezké počasí, tak sednete 

do obytného vozu a vyrazíte na 

hory. A pokud se vám nelíbí mís-

to, kam jste dojeli, nemusíte se 

trápit. Jednoduše jen přejedete 

jinam. Obytný vůz nám posky-

tuje veškeré pohodlí hotelového 

pokoje včetně sprchy a toalety, 

navíc doplněné kuchyní, takže 

jsme opravdu nezávislí.

� Podle čeho jste si obytný vůz 

vybírali?

Vybírali jsme typ vozu, kte-

rý bude vyhovovat prostorem 

a uspořádáním především ces-

tování 2 dospělých osob, protože 

cestujeme většinou jen ve dvou. 

Zároveň jsme chtěli mít možnost 

převozu a spaní alespoň 4 osob, 

pokud bychom s sebou na dovo-

lenou vzali třeba vnoučata. Zá-

sadním kritériem pro nás byl po-

měr užitné hodnoty a ceny a také 

možnost řízení vozu s řidičským 

průkazem na osobní vůz. Po 

dlouhém výběru jsme ve finále 

vybírali z dvou typů obytných 

vozů od tradičního slovinského 

výrobce Adria Mobil. U jejich 

dealera pro ČR ve společnosti 

Karavany Sedlčany jsme si oba 

vozy důkladně prohlédli a nako-

nec jeden zakoupili. V Karavany 

Sedlčany jsme si na náš obytný 

vůz ještě nechali namontovat 

doplňky jako např. SAT přijímač, 

markýzu, solární panely pro do-

bíjení baterií a od té doby si uží-

váme nezávislosti cestování.

� Která místa jste vaším obyt-

ným vozem už navštívili a kam 

se chystáte?

V létě jsme už procestovali vel-

kou část jižní Evropy – Španěl-

sko, Portugalsko a Francii. Při 

kratších víkendových cestách 

zase objevujeme krásná místa 

doma v ČR a také v sousedním 

Bavorsku a Rakousku. Úžasné 

zážitky máme také z cest v zimě. 

Opravdu jsme netušili, že obytný 

vůz je velice vhodný k našemu 

oblíbenému zimnímu sportu, 

sjezdovému lyžování. Skoro kaž-

dý zimní víkend trávíme s obyt-

ným vozem na horách. V příštím 

roce bychom se s obytným vo-

zem rádi vydali až na Island, to 

je zatím náš nesplněný sen.

� Když vůz používáte v zimě, 

jak je to s topením? Není v něm 

chladno?

Samozřejmě, že v něm chladno 

není, spíš naopak. Náš obytný 

vůz je vybaven velice výkonným 

topením, které obytný vůz bez 

problémů vytopí na pokojovou 

teplotu. 

� Kde svůj obytný vůz servisujete?

Všechny úpravy a servis vozu ne-

cháváme odborníkům. Vůz jsme 

zakoupili v Karavany Sedlčany, 

kde nám k naší velké spokoje-

nosti dělají také veškerý servis. 

� Co byste řekli našim čtenářům 

na závěr?

Pokud už vás nebaví tradiční 

způsob cestování a chcete zkusit 

něco nového a přitom neztratit 

„hotelové“ pohodlí, určitě vám 

doporučujeme obytný vůz. Nám 

se díky němu doslova změnil 

život. A když budete svůj vůz 

vybírat, doporučujeme navštívit 

Karavany Sedlčany. Můžete zde 

vybírat z velkého množství obyt-

ných vozů,  užívat si příjemné 

prostředí a najdete zde přátel-

ský, ale odborný přístup. 

Petr Lesák

Cestování s obytnými vozy Adria Mobil

Od teď dovolené úplně jinak
V dalším prázdninovém díle seriálu 

o cestování s obytnými vozy Adria jsme 
vyzpovídali manžele Nováčkovi a zeptali 
se jich na jejich zkušenosti a zážitky při 

cestování s obytným vozem.

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