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UŽ NIKDY NEPLAŤTE 

VÍC NEŽ MUSÍTE !!!

Poplatky dle skutečnosti.

S námi Vaši nemovitost prodáte                         

s náklady od 1 500 až 38 000 Kč.

Nepodepisujete žádné nevýhodné 

exkluzivní smlouvy.

Neplatíte žádné skryté poplatky                           

a nesmyslné provize.

stavební, realitní, 
finanční a právní servis 

722 146 886 
www.doksa.cz  Argentinská 38
info@doksa.cz  Praha 7

Ze všech 
stran...

Malé strany, velké strany, ze 

všech stran nás strany masí-

rují stran předčasných voleb. 

Z obrovských reklamních bill-

boardů nám zpříjemňují život 

hlavy více či méně hezkých 

lidí a po celé republice hesly 

motivují dav k tomu, aby při-

šel k volbám a vhodil do urny 

ten správný papírek. Jenže 

motivace se hledá těžko. 

Zdá se, že se volby staly ja-

kýmsi národním sportem. 

Většina z nás kolikrát už ani 

neví, kdo na jakém minister-

ském postu je. Když totiž ne-

dojde k předčasným volbám, 

stejně se v rámci turbulencí 

v různých vládnoucích sesku-

peních objevují politické sub-

jekty, které nikdo nikdy nevo-

lil, a jede se dál. A nikoho ani 

nenapadne zeptat se voliče, 

zda onen nový subjekt může 

vládnout. Proč taky? Vždyť on 

to volič skousne. Bohužel, je 

to pravda. Štípat dříví by na 

nás mohli.

Jak tak ležím na gauči, pře-

mýšlím, kam se poděli ti lidé 

skalních charakterů typu T. G. 

Masaryka, jeho syna Jana, pre-

zidenta Beneše a dalších, se 

kterými nemusel každý sou-

hlasit, ale každý si jich velmi 

vážil. Asi to chce taky charak-

ter, když si chci vážit člověka, 

přestože s ním nesouhlasím.

Takže až k tomu dojde, zvednu 

se z gauče, oholím se a vyrazím 

s občankou v náprsní kapse do 

volební místnosti. Zdvořile po-

zdravím volební komisi a vho-

dím do urny papírek s přáním, 

že snad najdu per-

sony velikosti pánů, 

o kterých jsem pře-

mýšlel na gauči.

GLOSA

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz

Volební speciál 
V pátek 25. a v sobotu 26. říj-

na půjdeme volit.

Jakou mají šanci kandidáti 

z našeho regionu? Jak uspějí 

ve volbách do sněmovny? Vý-

sledky voleb vám přineseme 

v následujícím vydání Naše-

ho REGIONU, 

v povolebním 

speciálu.

Vaše redakce

KRÁTCE

Servis pro váš 
vůz
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UŽ VÍTE,UŽ VÍTE,
koho budete
VOLIT?

Novou školu k narozeninám

Podle ředitelky Základní školy v Jí-

lovém u Prahy Květy Trčkové trva-

la příprava rekonstrukce čtyři roky. 

Její součástí bylo vybudování čtyř 

nových tříd s odborným zaměře-

ním na jazyky, počítače a výtvar-

nou výuku. Učebny byly vybave-

ny moderní IT technikou, včetně 

interaktivních tabulí, projektorů, 

počítačů, audiotechniky pro výuku 

jazyků, zasíťování a datového ulo-

žiště. Opravou prošlo také sociální 

zařízení a celá přístavba dostala 

nový plášť. Výsledkem stavebních 

úprav bylo navýšení kapacity školy 

ze 400 na 560 žáků, což by s ohle-

dem na očekávaný demografický 

vývoj už mělo stačit.

Původní „stará škola“ byla do-

stavěna před 55 lety. V 80. letech 

minulého století dostala přístav-

bu, která se nyní dostavovala 

a rekonstruovala. Zajímavé a ne-

tradiční architektonické řešení 

budovy navrhl Ing. Arch. Mi-

chael Klang. Projekt měl původ-

ně několik návrhů, od prvního, 

který počítal ještě s přístavbou 

auly a vyšel by asi na 50 milionů 

korun, až po poslední, který se, 

včetně části vybavení, realizoval 

za 23 milionů korun. Z toho 80 

procent pokryla dotace Regio-

nální rady regionu soudržnosti 

Střední Čechy, zbytek hradilo 

město. Ze svých zdrojů přidalo 

ještě dva miliony korun na ná-

kup dalšího IT vybavení.

„Škola ke svým 55. narozeninám 

dostala pěkné dárky a její areál 

se výrazně vylepšil jak estetic-

ky, tak funkčně,“ uvedla Květa 

Trčková. Kromě letošní rekon-

strukce a dostavby vybudovalo 

město loni u školy zónu aktivní-

ho odpo-

činku, arbo-

retum a nechalo upravit školní 

zahradu. Získalo na to dotaci 

ze Strategického plánu Leader, 

který administruje společnost 

Posázaví o.p.s.

Spokojená s výsledkem je i sta-

rostka města Květa Halanová: 

„Školství je jednou z nejvý-

znamnějších priorit rady a za-

stupitelstva. Bez přidělené do-

tace z ROP, bychom však mohli 

záměr rozšíření školy realizo-

vat jen velmi těžko. Díky dotaci 

tak dostavěná a nově vybavená 

část odpovídá požadavkům 

21. století.“

Jaroslava Tůmová, Posázaví, o.p.s.

Nové třídy a učebny včetně 

vybavení dostanou žáci 

Základní školy v Jílovém 

u Prahy. Umožnila to rozsáhlá 

rekonstrukce a dostavba 

školy, která začala v květnu 

a skončila začátkem října. 

Nové prostory slavnostně 

otevřeli 12. října.

Velká sláva to byla! Škola slavila 55 let a navíc získala novou moderní přístavbu

Z rušné Benešovské se v Želivci 

zahne doprava a pak se silnice do 

Kostelce v krajině zavlní. Po dvou 

kilometrech jsem v obci, v níž 

bydlí kolem šesti stovek obyvatel. 

Po pěti letech, kdy jsem Kostelec 

navštívila naposledy, abych si 

prohlédla místní židovský hřbi-

tov, mne čekala pořádná změna. 

Kostelečtí na vzhledu obce hod-

ně zapracovali. Nově vydlážděné 

a kvalitním mobiliářem vybavené 

náměstíčko, zrenovovaná škola, 

cesta ke kostelu lemovaná udr-

žovanou zelení, keři a květinami. 

Opravená komunikace, dlážděná 

poctivými kamennými kostkami, 

vede až k hospodě Na Kalifáči 

s kulturním sálem a kosteleckým 

obecním úřadem. Tady mne če-

kají dva příjemní pánové, staros-

ta Zdeněk Králík a místostarosta 

Václav Medřický. Ptala jsem se 

jich na rekonstrukci obce i účast 

v soutěži Cesty městy, ve které se 

obec umístila na prvním místě.

� pokračování na str. 3

Ve druhém voze cestovalo pět 

osob, z čehož čtyři osoby se do-

staly ven, ale řidič zůstal uvězněn 

ve voze s otřesem mozku a ote-

vřenou stehenní zlomeninou. 

Po příjezdu lojovičtí hasiči ihned 

uhasili požár a započali s před-

lékařskou pomocí. Po příjezdu 

sanitky lékař musel u jednoho ze 

zúčastněných bohužel konstato-

vat, že jeho zranění jsou nesluči-

telná se životem. Během chvilky 

se dostavil i HZS z Říčan a pomocí 

hydraulických nůžek a rozpínáku 

vyprostili zaklíněného řidiče. 

Jen štěstí, že se tentokrát jedna-

lo o velké cvičení záchranných 

složek. Toto cvičení mělo opět 

zdokonalit především hasiče 

z Lojovic. Chtěl bych tímto moc 

poděkovat MUDr. Michalo-

vi Havlíčkovi, který nad celým 

cvičením dohlížel po stránce 

zdravotní, a paní Aničce Altma-

nové, která naprosto úchvatně 

namaskovala raněné figuranty. 

Díky patří i veliteli stanice v Ří-

čanech panu Janu Schreinerovi 

za poskytnutí jejich techniky 

a hasičů. A také všem figuran-

tům a zúčastněným hasičům při 

tomto cvičení. A v neposlední 

řadě autoservisu Devera a syn za 

zapůjčení a přípravu autovraků 

ke cvičení. Foto a video z tohoto 

cvičení najdete opět na našich 

stránkách www.sdh-lojovice.

cz. Ale tentokrát pozor. Fota 

namaskovaných figurantů jsou 

velice reálné.

Za SDH Lojovice Juriš Pavel

Dvě osobní vozidla se střetla 

v sobotu 5. 10. u Křivé 

Vsi. Náraz byl natolik silný , 

že řidič i spolujezdec byli 

vymrštěni ven z vozu. Navíc 

ihned po nárazu začalo hořet 

jedno z vozidel.

Řidiči málem uhořeli

Zvítězili díky zdařilé 
revitalizaci 

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ 

– Co nového v Kostelci 

u Křížků? Na obhlídku 

terénu a vyzpovídat pány 

zastupitele se vydala naše 

kolegyně Hanka Michaliková.

Mistryně v maskování. Hasiči měli problém poznat, že se nejedná o skutečná zranění. 

Více fotografií najdete na www.sdh-lojovice.cz

V tělocvičně 
už nespí

INZERCEINZERCE
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DOLNÍ BŘEŽANY
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 koláče, 

ale také sadbu a řezané květiny. 

1. 10. – 31. 12. 
• Taneční lekce. Každé úterý 

20.30 – 22.00 taneční lekce pro dospě-

lé v tělocvičně ZŠ Dolní Břežany. Není 

nutný oblek, jen chuť tančit. Rezervace 

nutná. Více info www.serakovi.cz 

10. 10. – 31. 10. 
• Karel Koutský. Od 10 října, kdy 

připravujeme vernisáž, bude u nás 

v Gallery Jacques vystavovat svoje 

díla pan Karel Koutský (fotograf) se 

svými přáteli. 

18. 10. – 18:00
• Keramika pro rodiče a děti. Ta-

líře z listů, cena: 150,- dosp. a 70,- 

dítě. Rezervace na recepci centra 

www.mcbrezanek.cz

20. 10. – 10:00
• Narozeniny Břežánku. Výstava ilu-

strací a narozeninové divadlo. Vstup: 

zdarma, www.mcbrezanek.cz

29. 10. – 30. 10. – 8:00
• Podzimní prázdniny aneb babí 
léto na bruslích. Příměstský tábor 

8-18 hodin. Rezervace na recepci 

centra. www.mcbrezanek.cz

1. 11. 
• Happy Halloween. MC Břežánek 

a obec Dolní Břežany vás zvou na 

Halloween! Start v 16:00. Čeká na 

vás průvod, masky, tombola, písničky, 

skákací hrad, divadlo a tanec!

HRNČÍŘE
24. 10. – 24. 11. 

• Výstava Ladislava Kulhavého. 
MČ Praha – Šeberov si vás dovoluje 

pozvat na výstavu obrazů. Zahájení 

výstavy v „Baráčnické rychtě“. Úvod-

ní slovo: Ing. Petra Venturová – sta-

rostka, arch. Štefan Škapík 

JÍLOVÉ U PRAHY
13. 7. – 27. 10. 

• Stromy jako domy. Interaktivní 

výstava s přírodovědnou tematikou. 

Regionální muzeum 

2. 9. – 18. 12. – 10:30
• Strollering – tak trochu jiná pro-
cházka aneb mateřská v pohybu. 

Dynamická chůze, kardio a posilova-

cí cvičení za přítomnosti vašich dětí, 

na čerstvém vzduchu. Hlídání není 

nutné. Sraz každé pondělí a středa 

10:30 – 11:30 v parku pod muzeem 

u jezírka. Rezervace, info 606292464 

www.strollering.cz 

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

muzeum 

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

ní muzeum 

21. 9. – 24. 11. 
• Fotografická dokumentace 
okresu Praha-západ. Pohled na 

historii a současnost podnikání. 

Muzeum Jílové 

28. 9. – 10. 11. 
• Z pokladů muzejního depozitáře. 
Výstava darů muzeu za rok 2012. Mu-

zeum Jílové 

10. 10. – 28. 2. 
• Výstava ručně malovaných ob-
rázků Barbory Fausové v kavárně 
a galerii U Zlatého korálku. www.

zlatykoralek.cz

17. 10. – 18:00
• Akupunktura a tradiční čínská 
medicína. Přednáška. Musí aku-

punktura bolet? Různé druhy aku 

a jejich přístupy.Na jakých principech 

je založena čínská medicína. Jak nám 

čínská medicína může pomoci v běž-

ném životě. www.elle-ments.cz

19. 10. – 14:00
• Shiatsu masáž uvolňující kar-
pální tunely. Seminář, na kterém se 

naučíte speciální masáž uvolňující 

karpální tunely. Je vhodná především 

při bolestech zápěstí, prstů namože-

ných z psaní na PC, mravenčení prstů 

a při problémech s prokrvením, pro-

jevujícím se tzv. studenýma rukama. 

www.elle-ments.cz

19. 10. – 20:00
• Posvícení. Posvícenská zábava 

s hudbou Františka Kořínka, s ne-

tradičními soutěžemi, vtipem a tan-

cem se odehraje v jílovské sokolov-

ně. Těšíme se na vás!

22. 10. – 15:30
• Kurz Výtvarný ateliér pro děti. 
Kurz pro děti, kde se naučí základy 

klasické kresby a malby, malbu na 

plátno akrylovými barvami, kreslení 

křídou, tužkou, uhlem apod. Tvoření 

z papíru metodou Scrapbook (speci-

ální papír, razidla, razítka apod.), De-

coupage (lepení ubrousků), Origami 

(skládání z papíru) atd. Vždy v úterý 

15,30 – 17,00. www.elle-ments

26. 10. – 17:00
• Hudební podvečer. V kavárně U Zla-

tého korálku, (nejen) jazzové standardy 

budou hrát Markéta Zdeňková (zpěv, 

kytara) Zdeněk Zdeněk (klavír) 

27. 10. – 18:00
• Jazz ve Florianu. CRL uvádí Vítka Fi-

alu a Jazz Standards s hostem Barbo-

rou Řeháčkovou v Restauraci Florian

PRŮHONICE
20. 10. – 10:00  NÁŠ TIP!

• 15. umísťovací výstava koček 
bez domova, která se koná v Kon-

gresovém centru, 5. května 65, 

Praha 4, Stanice metra Vyšehrad, 

Sdružení na ochranu zvířat v krajní 

nouzi. Budete si zde moci vybrat ze 

spousty koťátek a kočiček s veteri-

nárním osvědčením nebo jim ales-

poň přispět fi nančním darem.

PSÁRY
10. 9. – 17. 12. 

• Strollering – tak trochu jiná pro-
cházka aneb mateřská v pohybu. 
Dynamická chůze, kardio a posilovací 

cvičení za přítomnosti vašich dětí, na 

čerstvém vzduchu. Hlídání není nut-

né. www.strollering.cz 

ŠTIŘÍN
20. 10. – 17:00

Sukův hudební Štiřín. Miroslav Se-

kera. Mozart – Janáček – Suk. Před-

prodej vstupenek na recepci  

3. 11.  NÁŠ TIP!
• Václav Postránecký – Mimořádný 
koncert. Shakespearovy sonety pro 

smyčcové kvarteto. Václav Postrá-

necký – přednes. Eve Quartet – (Vla-

dislava Hořovská, Monika Růžková, 

Zuzana Peřinová, Petra Malíšková). 

V komponovaném pořadu zaznějí 

pečlivě zvolené úryvky a věty z pů-

vodních kvartetních děl W. A. Mozarta, 

F. Schuberta, L. Janáčka a M. Ravela, 

skladby a úpravy z děl J. S. Bacha, 

G. Bizeta, J. Masseneta a J. Suka. 
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kam, kdy a za čím

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

www.nasregion.cz
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Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dub, Dubiny, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Horní Lomnice, Hoštěradice, 
Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Krámský, Křivá Ves, Křížkový Újezdec, Kunice, Ládevec, 
Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda,  Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Olešovice, Osnice,  Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, 
Předboř, Psáry, Radějovice, Radimovice, Radlík, Řepčice, Sázava u Petrova, Skalsko, Sklenka, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice, 
Všešímy, Zahořany, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Želivec  Veřejně dostupná místa: OÚ Jesenice, ELLA Jesenice, STAP - Staročeské pekárny , Swiss Cheese, Elysium Spa, , OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, 
Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, Pivovarská restaurace Uhříněves, Restaurace pod Ledem, Zimní stadion a Řeznictví-Jídelna Kadlec Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, 
Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola, obchodní centrum ABC Sulice 
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PRO DĚTI I RODIČE  
11. 11. 2013 od 16 hodin 
před pizzerií Brunello a Adventure Shool

• Příjezd Sv. Martina na bílém koni
• Příběh o Sv. Martinovi a s ním spojené tradice
• Svatomartinské rohlíčky, svatomartinská husa
• Lampiónový průvod
• jízda na koni a poníkovi 
Společná výroba koláží z vámi přinesených 
podzimních plodů.
Nezapomeňte lampióny 
a podzimní plody s sebou!

SVATOMARTINSKÝ 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
a HUSO-KNEDLO BRANÍ 
v Pizzerii Brunello

h 

www.pizzerie-brunello.cz

iiiiiceceecececee
usasaaa
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RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Rezervace nutná:
+420 323 607 784, info@stirinskastodola.cz

Zveme vás
dne 26. října
na již třetí vystoupení

Rezervace nutná:

pražská bluesrocková kapela

OTEVÍRÁME
NOVÉ KURZY PLAVÁNÍ

pro rodiče s dětmi

ve Světě dětí na dlani v Říčanech

 bazén pouze pro děti  slaná voda, 30°C

 omluvené lekce lze nahradit  skupinky 4-6 dětí

Vše najdete na

www.svetdetinadlani.cz
ŘÍČANY, Černokostelecká 2205

INZERCEINZERCE

NOVÁ MINIŠKOLKA
NA TOČNÉ 

Celodenní hlídání za příznivou cenu 

V provozu od 11. 11. 2013 

Pavla Šteflová 

+420 607 689 405 
www.pavlasteflova.cz 

INZERCEINZERCE



Co mohou návštěvníci až do 
konce listopadu v galerii vidět? 
Karel Koutský vystavil sérii foto-

grafií akcentujících detail: výhled 

z okna, samotné okno, jablka, sva-

zek světelných paprsků, pronika-

jících chrámovým oknem. Upou-

tají fotografie Petra Axmanna 

z rómských osad. Kromě rómské 

tematiky fotí autor Valašské Me-

ziříčí, jeho oblíbeným modelem je 

příroda. Své fotografie zpracovává 

analogově. Dalším vystavujícím 

fotografem je Jaroslav Děťák, ná-

mětem fotografií jsou Jeseníky, 

dále je možno si prohlédnout fotky 

mladého, talentovaného Tomáše 

Dorníka. Osobností Ateliéru FO-

TORENESANCE je Petr Helbich. 

Povoláním lékař (nar. 1929, pozn. 

aut.), spolupracoval s významným 

českým umělcem Josefem Sud-

kem. V současné době připravuje 

Karel Koutský (fotograf a naklada-

tel) společnou publikaci prací Jo-

sefa Sudka a Petra Helbicha. V ga-

lerii je možno kromě jiných prací 

vidět fotografii z Helbichova cyklu 

Bulovka. Amatérský fotograf To-

máš Paulus stylizuje vystavované 

fotografie do Vintage stylu, staré 

zažloutlé fotky připomínají fot-

ky vytažené z šuplíku prarodičů. 

Dalším námětem Tomáše Paulu-

se jsou dojmy z cest po Americe, 

představil zde i knihu fotografií 

inspirovaných Amerikou. Fotky 

v knize doprovázejí básně Jiřího 

Olšovského. Jednu fotografii vy-

stavil v galerii JACQUES fotograf 

Jaroslav Lhotský. Do společné 

expozice nakonec žádným díl-

kem nepřispěl avizovaný umělec 

Jan Navrátil. Za zhlédnutí kromě 

záplavy fotek určitě stojí i obra-

zy malířů Bohumíra Hochmana 

a Milana Dulaje. Hana Michaliková

z obcí 3Čtvrtek 17. 10. 2013 • JV 21

KRÁTCE KRÁTCE

Nejkrásnější v Evropě
DOLNÍ BŘEŽANY – Stří-

brnou medailí se můžou 

chlubit právě Břežany. 

Poslední zářijový pátek 

získaly druhé místo mezi-

národní soutěže Kvetoucí 

sídla Evropy Entente Flora-

le Europe 2013. Vyhlášení 

se konalo v belgickém pří-

stavním městečku a Dolní 

Břežany uspěly v konku-

renci 18 nominovaných 

měst z 11 evropských zemí. 

Nad rámec tohoto umístě-

ní získaly i speciální oceně-

ní za Keltský park. (lb)

Další e-aukce
KAMENICE – Po úspěšné 

e-aukci, která se  uskuteč-

nila v květnu a přinesla ob-

čanům úsporu 33,47 % na 

elektřině, 26,59 % na plynu 

a celkem ušetřila přes mili-

on korun, se město Kame-

nice ve spolupráci s eCEN-

TRE rozhodlo zařídit další 

kolo e-aukce nejen pro do-

mácnosti, ale i pro podni-

katele. Informace a formu-

láře naleznete v podatelně 

OÚ od 4. listopadu do 20. 

listopadu vždy v pondělí 

a ve středu od 14 do 17 hod. 

Účast v aukci pro obyvatele 

a podnikatele města je zce-

la zdarma. (lb)

Opravené silnice
JESENICE – Každoroční 

opravy komunikací začaly 

již koncem září a do konce 

října by měly být všechny 

opraveny. Nyní se opravují 

úseky ulic: V Lázních, Do 

polí, Na Kocandě,  K Belni-

ci. Zároveň se opravují vy-

tipované výtluky, rektifikují 

kanalizační poklopy a vo-

dovodní armatury v Jeseni-

ci, Horních Jirčanech, Osni-

ci a Zdiměřicích. Celkem se 

jedná o 830 m2 oprav a cca 

25 ks armatur. (lb)

Posviťte si na cestu
JESENICE – Projít se se-

tmělou Jesenicí, na cestu si 

svítit rozzářenými lampion-

ky, zkrátka užít si příjem-

ný podzimní večer můžete 

8. listopadu od 18 hodin. 

Lampiónový průvod vychází 

od základní školy Jesenice.

 (lb)

Dračí nebe
LHOTA – Vyrábíte si rádi 

draka? Myslíte, že ten váš je 

nejhezčí? Nebo umíte draka 

nejrychleji dostat na nebe? 

Přihlašte ho na soutěž! Draki-

áda spojená se soutěžemi se 

koná 19. října od 14 hodin na 

poli u čističky (cca 200 metrů 

od dětského hřiště). Kromě 

pouštění draků se můžete 

zúčastnit i soutěže o nejhez-

čího draka (upřednostňují 

se doma vyrobené), nejvyšší 

dolet draka a následně i nej-

větší dračí troska. (lb)

Granty do propagace
DOLNOBŘEŽANSKO – MAS 

Dolnobřežansko o.p.s. vy-

hlásilo tréninkovou výzvu 

k předkládání žádostí o do-

taci v rámci opatření III. 

4. 1. Získávání dovedností, 

animace a provádění Pro-

gramu rozvoje venkova ČR. 

Cílem výzvy je podpora jed-

norázových propagačních 

akcí na území MAS Dolno-

břežansko v oblasti kultu-

ry, sportu a péče o životní 

prostředí. Podpora je za-

měřena na propagaci MAS 

a její činnosti s důrazem 

na podporu zvýšení účasti 

všech subjektů působících 

na území obsluhovaném 

MAS Dolnobřežansko na 

zapojení se do komunitního 

plánování priorit MAS Dol-

nobřežansko pro progra-

movací období 2014 – 2020. 

Příjem žádosti o dotace je 

2. 10. – 31. 10. do 14 hodin.

 (lb)

Strašidelná cesta
KAMENICE – Klub žen Ka-

menice pořádá tradiční Hal-

loween. Strašidelná cesta 

začíná v 17 hodin v ulici Ko-

runní za budovou CO a kon-

čí u rybníka pod základní 

školou. Startovné je 20 Kč. 

Přijďte si s námi vychutnat 

večerní atmosféru plnou 

strašidel, hádanek a rozsví-

cených světýlek.

Gábina Pořádková za Klub žen

Teamgym pro kluky
KAMENICE – Obvykle vídá-

me v gymnastice zejména 

dívky, v Kamenici to je ale 

naopak. Gymnastický oddíl 

otevírá nově oddíl chlapců 

TeamGymu pro kluky na-

rozené  2006 – 2008. Hlásit 

se můžou každé úterý v říj-

nu v 16.30 hodin ve velké 

tělocvičně základní ško-

ly Kamenice.

(lb)

Pohádky v parku
VELKÉ POPOVICE – Dne 

14. září ožil park Daleška 

pohádkovými postavami. 

Za krásného počasí v lese 

a v přilehlém okolí čekali 

na děti čarodějnice, prin-

cezna, čert, pirát, Karkulka, 

beruška a další postavy s ná-

ročnými úkoly. Děti se ale 

ničeho nebály, úkoly hravě 

zvládly a za odměnu si moh-

ly vybrat třeba plyšáka. Účin-

kujícím byl odměnou spoko-

jený úsměv na tvářích dětí. 

Děkujeme všem maminkám, 

pomocníkům a pomocni-

cím, zejména Báře, Karolíně 

a Klárce.

Kateřina Kapalová, Kamenice

Dýňování
VELKÉ POPVICE/BRTNICE 

– Tradiční velkopopovické 

dýňování se bude konat 

26. října od 14 hodin ten-

tokrát v restauraci Sport 

202 v Brtnici. Pozor, počet 

dýní je omezen. S sebou 

si přineste lžíce a nože 

na vyřezávání. Podzimní 

slavnosti budou pokra-

čovat 1. listopadu, kdy se 

uskuteční lampiónový prů-

vod. Sraz je v 18 hodin na 

Radosti. Trasa povede ul. 

U Zámečku, ul. V Parku, 

kolem stavebnin, po hrázi 

rybníka, parkem Daleškou 

a opět ul. V Parku a zakončí 

se v restauraci SPORT 202, 

kde proběhne hlasování 

a vyhlášení soutěže o nej-

hezčí vydlabanou dýni.

(lb)

ŘADKOVÁ INZERCE  

•Hledáme paní na úklid do-

mácnosti - rodinného domu 

v Olešku 1x týdně (nejlépe 

pátek) na 6 hodin. Kontakt 

737 466 348.

• Hledáme samostatného 

pekaře. Výplata 20 000,-. 

Nástup možný ihned, „krát-

ký, dlouhý týden“. info@

parkhotelpopovicky.cz, 

+420 240 201 120

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

video tv klip uvidíte na   

www.izolacesejk.cz

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 

Foukaná tepelná 
izolace

INZERCEINZERCE

ANTÉNY,
SATELITY

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

Zvítězili díky zdařilé 
revitalizaci 

Zvoňte s námi 28. října

Ateliér FOTORENESANCE v GALLERY JACQUES
DOLNÍ BŘEŽANY – Ve 
čtvrtek 10. října večer se 

konala v galerii JACQUES 
v Dolních Břežanech 

vernisáž výstavy fotografií 
a obrazů. Společnou 

expozici výtvarných prací 
zde představuje sdružení 

výtvarníků pod názvem 
Ateliér FOTORENESANCE. 

Výstava potrvá do 
25. listopadu.

Jak postupovat, je to poměrně 

jednoduché. Nemusí vás být 

mnoho, stačí nadšenci, které tato 

akce zaujme, a někdo, kdo ve va-

šem okolí zvoní v kostele nebo na 

místní zvoničku. V případě kos-

tela se dohodnout s představiteli 

církve na tomto zvonění. U věží 

kostelů je vhodné prověřit pře-

dem stav zvonu a jeho závěsů. 

Určitě by nebylo vhodné při ob-

časném zvonění poškodit zvon.

Pak již stačí přijít na věž nebo 

k zvoničce 28. 10. ve 20.50 ho-

din a připravit se na zvonění. 

Přesně ve 21 hodin začneme 

zvonit a po dobu 10 minut /

nebo 200 údery / vzpomene-

me a vzdáme hold našim před-

kům, kteří se konce 1. světové 

války již nedožili. Díky jim do-

šlo také k vzniku našeho stá-

tu. Tradice tohoto zvonění je 

velice stará a původně vznikla 

v roce 1925. Pak byla na mno-

ho let přerušena a my se ji sna-

žíme od roku 2001 na základě 

Říčanské výzvy obnovit.

V minulých letech zvonili spo-

lečně s námi také: v Říčanech, 

Praze-Libni a Řepích, Jeseníku, 

Kobylí na jižní Moravě, Velkých 

Popovicích, Ondřejově, Mýtě 

u Rokycan, Novém Městě nad 

Metují, Mělníku, Benešově, 

Chvojně, Vranově, Nespekách, 

Městečku, Mrači, Žíňanech a Ží-

ňánkách, Mezihoří, Borové Lho-

tě, Ledcích a na další místech, 

o kterých ani nevíme.

Připojte se v letošním roce i vy 

a rozezněte vaše zvony, ať se 

jejich hlas spojí a nese krajinou 

jako poděkování a vzpomínka 

na všechny, kteří se domů již ze 

všech válek nevrátili.

Dejte nám o sobě vědět: Kostr-

houn.Ebert@seznam.cz  

Bližší informace o Zvonu míru 

a jeho historii naleznete na 

stránkách: www.fondazioneope-

racampana.it

Jan Kostrhoun, SDH Pyšely

PYŠELY – V tento 
slavnostní den budeme ve 

21 hodin již jedenáctým 
rokem zvonit. Připojíme 
se tak k akci Zvon míru 

v Roveretu. Pokud 
si budete chtít takto 

slavnostně připomenout 
vznik samostatného 

Československa, připojte 

se k nám.

� pokračování ze str. 1

Revitalizace
„Za to, že je Kostelecké centrum 

zrevitalizované, může vlastně 

pan Patrik Kotas (významný čes-

ký architekt, navrhuje dopravní 

stavby, prostředky hromadné do-

pravy, stanice metra, nádraží atd., 

pozn. aut.), jehož rodina zde měla 

po válce své letní sídlo,“ vysvět-

luje Václav Medřický. „Architekt 

Kotas udělal projekt, revitaliza-

ci náměstí navrhl a stavbu také 

osobně dozoroval.“ Kromě revi-

talizace proběhla v obci souběžně 

rekonstrukce komunikace, finan-

covaná z rozpočtu Středočeského 

kraje, a také rekonstrukce školy. 

„Stavby byly financovány z fondů 

Evropské unie, na část investice 

jsme si museli vzít úvěr,“ doplňu-

je starosta Králík. Nově upravený 

Kostelec pak už mohli obecní rad-

ní bez obav přihlásit do soutěže.

Cesty městy
Soutěž Cesty městy vyhlašuje 

každoročně nadace Partner-

ství. Tato soutěž již více než 

deset let zviditelňuje a finančně 

oceňuje zdařilá dopravní řeše-

ní, která přispěla ke zklidnění 

dopravy a zvýšení bezpečnosti 

účastníků silničního provozu. 

Jednotlivé kategorie soutěže 

jsou: 1. bodová řešení (přecho-

dy, křižovatky), 2. liniová řešení 

(např. komunikace pro chodce, 

zklidněné ulice), 3. plošná ře-

šení (komplexní řešení, napří-

klad náměstí). „Zvítězili jsme 

v kategorii třetí, plošná řešení, 

za revitalizaci centra obce. Pro 

obec jsme získali prémii třicet 

tisíc korun,“ trochu se nad výší 

odměny usmívá starosta. 

Plány
„V současné době se dokončuje 

rozšíření kapacity čistírny odpad-

ních vod. V plánu máme opravu 

komunikací, výstavbu chodní-

ků a mimo jiné i školní kuchy-

ně. Musíme také do konce  roku 

opravit komunikace poničené 

červnovými povodněmi. Finanč-

ní prostředky, o které jsme žá-

dali ministerstvo dopravy, jsme 

dostali v těchto dnech. Máme tu 

ale nedávno vybudované dět-

ské hřiště, postavené díky dotaci 

z ČEZ, asi tři roky stará je místní 

školka,“ vypočítávají pánové Krá-

lík a Melichar, co je uděláno a co 

by bylo v obci ještě potřeba. Na 

můj dotaz, zda budou kandidovat 

v komunálních volbách v příštím 

roce, krčí rameny. Měl by nastou-

pit někdo nový, myslí si oba. 

Vycházím z úřadu. Vesnice je 

klidná, občas přejede auto, zpo-

malené nově vybudovanými 

retardéry, kolem čisto, útulno. 

Jsem zvědavá, jak bude Kostelec 

vypadat při mé další návštěvě, 

a těším se.

Hana Michaliková

Výstavu zahájil fotograf Karel Koutský

Z cyklu P. Axmanna Rómské osady

Při revitalizaci vybral architekt Kotas kvalitní materiály na dlažbu i prvky mobiliáře
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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

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.

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy a DPH

8 m, ø 200/90 12. 299 Kč
8 m, ø 160/90 11. 899 Kč

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

www.sk-komin.cz

AKCE
AKCE

PRODÁM VILU
v Jevanech u Prahy

Krásné místo u lesa, přízemní, bezbariérová, zast. pl. 418 m², velký obývací 

pokoj s venkovní terasou (vč. jacuzzi), 3 ložnice, 2 koupelny, 3 WC, garáž 

na dvě auta s dál. ovl. vrat, krytá společenská místnost s krbem, vzrostlá 

zahrada 1977 m², celk. pl. 2395 m². Napojena na veř. el., vodu, kanalizaci. 

Část. vybav. nábytkem – kuchyň, šatny a koupelny, 2 krby. 

Cena: 7,9 mil. Kč. Možný i pronájem za 25 tis. Kč/měs.

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

PRONAJMU ŘADOVÝ DŮM
Praha 4 – Háje

Kolaudovaný na kancelářský, 300 m2, 11 kanceláří, 

možnost kombinovaného užívání na bydlení 

i podnikání, v přízemí kolaudovaný bar viditelný z ulice. 

Cena pronájmu 35 tis. Kč/měs., možný i prodej 10 mil. Kč. 

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

D Ě T S K Ý  N Á B Y T E K

DĚTSKÝ 
NÁBYTEK
POD LIHOVAREM 2483/1, ŘÍČANY 

TEL.: 775 705 489

WWW.SMOLICEK.COM

Topná sezona s 11% slevou
Pokud patříte mezi desítky tisíc 

zákazníků Pražské plynárenské, 

kteří si od května stačili zařídit 

levnější plyn o 11 %, můžete být 

klidní, protože v nadcházejícím 

období ušetříte až tisíce korun 

ročně. Ani v opačném případě 

ale není nic ztraceno. Levnější 

plyn může mít za určitých pod-

mínek každý odběratel. Stačí 

vyplnit a podepsat příslušný 

formulář. K dispozici je v ob-

chodních kancelářích Pražské 

plynárenské, ve stojanech na 

všech pražských pobočkách 

České pošty nebo visí na we-

bových stránkách společnosti 

www.ppas.cz  

Jak formulář odevzdat
Vyplněný formulář je možné 

odevzdat v jedné ze dvou ob-

chodních kanceláří – v Jung-

mannově ulici 31 (Palác Adria) 

v Praze 1, nebo v ulici U Ply-

nárny 500 v Praze 4. Můžete 

jej také zaslat poštou na adre-

su: Pražská plynárenská, a. s., 

Národní 37, 110 00 

Praha 1 nebo zdarma podat na 

pražských pobočkách pošty.  

Kdo má na slevu nárok
Na levnější plyn o 11 % mají 

nárok po dobu tří let všichni 

zákazníci Pražské plynárenské 

z kategorií Domácnost a Malo-

odběratel, kteří řádně plní své 

závazky. Podmínkou je pouze 

prodloužení smlouvy týkající se 

dodávky zemního plynu. 

Kolik ušetříme
A kolik je možné při využití 

slevy ušetřit? Například maji-

tel běžného rodinného domu 

může ročně uspořit kolem 

2 500 korun, v případě vlastníka 

vícegeneračního domu se tato 

částka může pohybovat kolem 

3 500 korun. Slevu 11 % Pražská 

plynárenská poskytuje z nere-

gulované, tzv. komoditní složky 

ceny zemního plynu.

(pr)

Po celý rok připravuje 

Pražská plynárenská pro 

své zákazníky širokou 

nabídku služeb a produktů. 

Společným jmenovatelem 

poskytovaných služeb 

a produktů je kvalita. 

A protože topná sezona ať 

chceme či nechceme už 

začala, měl by si každý z nás 

zjistit, kolik ho bude stát.

NNENENENENEEZZZAZAZAZAAPPPOPOPOPOOMMMEMEMEMEMEEŇŇTŇTŇTŇTŇTŇTŇTEEEE E 
sisisisiiii zzzz zzajajajajajajajisisisisstititititititttt 
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Potřebujete poradit?
volejte zákaznickou linku:  

840 555 333
INZERCE

Specialista na 
PRAHU „JIH“

Chcete seriózně a bez závazků 
prodat, či koupit nemovitost  

na Praze – západ, nebo východ?

Obraťte se na nás!

tel. 608 729 226
e-mail: anna-reality@volny.cz

www.anna-reality.czMobil: 604 338 389 Miroslav Vorel
e-mail: mirek.vorel@seznam.cz

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

Představení v sokolovně
„Pyšelská sokolovna je na diva-

delní představení velmi dobře 

připravená, mají zde osvětlení, 

ozvučení i divadelní klub. Již léta 

zde působí ochotnický soubor 

pod vedením pana Gondíka. Tra-

dičně končíme divadelní sezonu 

v Pyšelech,“ vysvětluje režisér 

HROBu Jaroslav Strejc. Ochotnic-

ký soubor HROB slaví letos jede-

náctou sezonu činnosti. Začínali 

s cimrmanovským repertoárem, 

pak nastudovali přepsané filmo-

vé scénáře, například Adéla ještě 

nevečeřela nebo právě letošní hru 

Rozpuštěný a vypuštěný. Někteří 

členové souboru se s lety měni-

li, v současné době tvoří soubor 

osm pánů, jedna dívka, která za-

stává důležitou úlohu nápovědy, 

a zvukař. „Pyšelská sokolovna 

má v sobě kouzlo profesionality, 

je to velké, dobře vybavené diva-

dlo. Pyšelský soubor se zaměřuje 

na vážnější tvorbu, hrají zejmé-

na drama. My jsme zaměřeni 

na komediální žánr, takže naše 

hry mohou být pro stálé diváky 

zpestřením,“ říká Jaroslav Strejc. 

„V Pyšelích pořádáme dotočnou, 

po představení posedíme v di-

vadelním baru a zakončíme zde 

sezonu,“ dodává.

Bude se hrát Rozpuštěný 
a vypuštěný
„Při zkoušení hry Rozpuštěný 

a vypuštěný jsme řešili, jak během 

představení dostat na jeviště hej-

no kachen. Nakonec jsme rozdali 

divákům mávátka s kachnami 

a zaangažovali jsme je do hry. Na 

konci představení jsme byli potě-

šení, protože ani jedna kachna ne-

byla rozbitá,“ prozrazuje režisér. 

Všech tři sta kachen, které hrají 

v divadle, je ručně vyrobených, 

s výrobou kachních mávátek 

pomáhala i škola. Letošní před-

stavení trvá hodinu deset minut, 

hraje se bez přestávky. Ohrobec-

ká představení se neobejdou bez 

muziky, letos soubor doprovází 

kapela Třehusk ze Zadní Třebaně, 

jejíž kapelník je ředitelem známé-

ho Řevnického divadla.  

Umělecké plány
„Tipů na další hry máme několik. 

Vždy jsme si chtěli zahrát hru Li-

monádový Joe. Má to ale háček, 

jedná se o muzikál, takže role se 

zpívají a i když naši herci zpívat 

umějí, je to náročné představení. 

A protože jsme ochotníci, musíme 

to takzvaně trefit na první dobrou, 

což znamená, že vše musí klap-

nout na první pokus. Na rozdíl od 

profesionálů nemáme pódium, 

to je příliš drahé a pronajímá se 

pouze na den představení. Dalším 

možným kusem, který bychom 

chtěli nastudovat, je hra Marečku, 

podejte mi pero nebo hra Trhák,“ 

plánuje Jaroslav Strejc.

Sponzoři
Hrát a existovat může soubor 

hlavně díky sponzorům, kteří 

spolek podporují. Firma Pro-

mopro zajišťuje sponzoring 

ozvučení a osvětlení, náklady na 

techniku činí až sto tisíc korun. 

Sponzorsky jsou zajištěny i toa-

lety TOI. Obec Ohrobec posky-

tuje plochu na postavení jeviště 

a hlediště. Stavby dekorací a re-

kvizity jsou zapůjčeny díky firmě 

režiséra Strejce. Všichni členo-

vé souboru pomáhají, zajišťují 

pohledy, vyrábí kachny, trička. 

Každý přispěje podle svých mož-

ností. Hana Michaliková

Jak dostat na jeviště hejno kachen,
PYŠELY – 2. listopadu se mohou v Pyšelích, a samozřejmě 

i v širokém okolí, těšit na derniéru divadelní hry Rozpuštěný 

a vypuštěný. Již po jedenácté se na prknech jeviště v Pyšelské 

sokolovně představí ochotníci z divadelního souboru HROB 

v Ohrobci. Ochotníci z Ohrobce každoročně nastudují 

divadelní hru, která má premiéru na konci června v Ohrobci, 

reprízu má již třetí sezonu v přírodním amfiteátru v Dolních 

Břežanech, derniéru odehrají ochotníci v Pyšelské sokolovně. 

aneb musíme to trefit na první dobrou



KUNICE – Fotbalisté této obce 

na východ od Prahy jsou ne-

sporně úspěšným týmem, kte-

rý hraje Českou fotbalovou ligu 

a vede si v ní nadmíru dobře. 

Stále se udržuje na předních 

místech tabulky, má i dobré 

návštěvy a jeho zcela oficiál-

ním farmou (zálohou) Dukly 

Praha.  To však neznamená, 

že by klub nepotřeboval dopl-

ňovat své řady o mladé talen-

ty, aby jejich fotbalový stánek 

zvaný „Orlí hnízdo“ nezůstal 

v budoucnu prázdný.  

V současné době má FK Kuni-

ce celkem 13 soutěžních cel-

ků, z toho 10 mládežnických 

a 3 mužstva dospělých. O mlá-

dež se stará 20 aktivních tre-

nérů, kteří slaví také výrazné 

úspěchy. V žákovské kategorii 

byla nabídnuta možnost hrát 

Českou ligu žáků, což zname-

ná velké ocenění kvality celku 

i klubu. Dorostenecká kate-

gorie je už stálým účastníkem 

nejvyšší soutěže Středočeského 

kraje. Protože celků je hodně, je 

třeba je doplňovat a tady se prá-

vě naskýtá možnost uplatnění. 

Proto se koná celoročně nábor 

nových hráčů pro všechny vě-

kové kategorie. Jde zejména 

o družstvo přípravek, kategorie 

žáků i dorostu. Cesta je snadná, 

stačí zavolat trenéra přípravek, 

což je Marcel Lička 602 551 237, 

případně trenéra žáků, kterým 

je Jiří Novák 602 404 342.

(kt)  
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V tělocvičně už nespí

V našich obcích i městech po celém regionu 
je spousta sportovních klubů, které lákají děti

Velká většina se jich nudí a pro-

lelkují dlouhé hodiny. Ostatně 

často je vídáme nejen na ulicích, 

ale především v parcích, v bio-

grafech, hospůdkách všech ce-

nových skupin, mnohdy i v sou-

kromých bytech, kde předstírají 

přípravu do školy. Chceme upo-

zornit na mnoho způsobů, jak 

děti zaměstnat a ještě prospět 

jejich celkovému vývoji a zdraví. 

Bude řeč o sportu, který je jed-

nou z cest, jak dětem smysluplně 

vyplnit volný čas.

Jen pro nadané 
V posledních týdnech jsme se 

v našich regionech, všemi směry 

kolem Prahy, účastnili několika 

náborových akcí, které měly za 

účel vybrat si nové kluky a děvča-

ta do svých oddílů. Nechť to byli 

fotbalisté (Uhříněves, Říčany, Je-

senice, Přední Kopanina, Čeláko-

vice, tenis (Kunice, Říčany, Stará 

Boleslav), hokej (Velké Popovice, 

Jesenice, Kladno), gymnastika 

(Kamenice, Horní Počernice, 

Buštěhrad, Jesenice), sportovní 

tanec (Zbraslav, Říčany) a řada 

dalších míst a zejména sportů, 

nabyli jsme dojmu, že trenérům 

a cvičitelům jde především o vy-

loženě talentované děti, z nichž 

v případě dobrého vedení a tré-

ninku mohou v budoucnu vyrůst 

závodní sportovci. Nikdo jim to 

ale nemůže vyčítat, ani mít za zlé, 

jsou hodnoceni a často i odměňo-

vání podle dosažených výsledků 

a těch se lze dočkat mnohem dřív 

a snadněji, když pracují s talenty. 

Ale co s ostatními, kteří nejsou 

vybráni, případně pak v trénin-

ku  nestačí, či ztrácejí motivaci? 

Pochopitelně sportovní trénink 

je náročný nejen na čas, včetně 

ranního stávání a víkendových 

účastí na turnajích a závodech. 

Nezanedbatelnou součástí jsou 

i finance, nájmy kurtů, hřišť, tělo-

cvičen, u některých sportů i vlast-

ního trenéra. To vše je hodně ná-

ročné. Ne každý rodič je ochoten 

takové odříkání podstoupit, na-

víc mnohde to není jen otázkou 

času, ale především financí.

Jsou i jiné možnosti
Ve sportovních klubech si jsou 

převážně velice dobře vědomi 

toho, že ne všechny děti mají 

předpoklady pro závodní sport. 

Protože ale chtějí být užiteční pro 

všechny, zasloužit se alespoň, po-

kud to je jen trochu možné, o zdra-

ví národa a doplňovat tak chabou 

školní tělesnou výchovu (jsou však 

i výjimky), otevírají sportovní aka-

demie. A to nejen pro všeobecnou 

gymnastiku, ale třeba i pro získání 

základů tenisu, golfu, fotbalu, zá-

vodního tance, prostě  jednou, pří-

padně dvakrát v týdnu cvičení či 

trénink, který má za účel osvojení 

si základních prvků toho či onoho 

sportu. Netřeba zdůrazňovat, že 

to je velice záslužná práce a rodiče 

by o takových možnostech neměli 

dlouho uvažovat. Pochopitelně 

nic není zdarma, i tahle cvičení, či 

akademie se platí, ale v porovnání 

s náklady na závodní sportování 

jsou tyto sumy přijatelné. V kaž-

dém případě to jsou účelně vyna-

ložené peníze. V minulosti třeba 

podobnou užitečnou práci zastá-

val Sokol. I dnes Sokol funguje, 

jenže jeho metody jsou v mnohém 

překonané a sportovních oddílů 

v Sokole moc není. Tam, kde se 

nenašli dobří a nadšení cvičitelé, 

fungují i tenisové, fotbalové, gym-

nastické, volejbalové oddíly, ale 

jsou to spíš bílé vrány. Proto se vy-

tvářejí zájmové oddíly, už zmíněné 

akademie, které většinou vedou  

zkušení cvičitelé i trenéři. Do jisté 

míry to je nová forma rekreačního 

sportování, navíc užitečná nejen 

pro děti, ale i dopívající mládež. 

Nutno však mít na zřeteli, že návy-

ky z raného mládí se přenášejí i do 

budoucna, a tak optimální věk, kdy 

začít s tímto druhem cvičení, jsou 

nepochybně už předškolní léta.

Jan Kotrba

JESENICE – ŘÍČANY

Nový školní rok už máme 

za sebou, říčanský Týden 

sportů také a děti všech 

generací hledají nejrůznější 

náplň volného času, kterého 

při dobré organizaci denního 

režimu mají dostatek. 

I když tvrdí opak, nemají 

tak úplně pravdu.

Pány kluky fotbal láká vždycky… Foto: Jan Kotrba 

Co vše se dá v taekwondo naučit, předvedly děti na zářijovém festivalu sportu 

Foto: Lenka Bartáková

Nepromarnit zájem 
dětí o sport

Orlí hnízdo hledá ptáčata

Dvě cenná vítězství

My vám dnes představíme klub 

taekwondo SK Cobra Dojang 

Prague, který sídlí v Jesenici 

a trénuje zde děti, stejně tak i na 

Kamýku, kde mají další tělo-

cvičnu. Trenér a zakladatel této 

organizace Bohuslav Hybrant 

se vypracoval již na 5. Dan a tré-

ninku podřídil téměř vše.

� Před devíti lety jste otevřel svůj 

klub taekwonda. S jakou člen-

skou základnou jste tehdy začí-

nali a jakou máte dnes?

Když jsem otvíral pobočku v Je-

senici, tak oddíl čítal kolem 

15 dětí. V současné době z dětí, 

které chodily na tréninky, jsou už 

skoro dospělí lidé a v oddíle se již 

vystřídala třetí generace cvičen-

ců. V současné době cvičí jese-

nickém oddílu okolo 40 cvičenců 

ve věkové hranici 5 – 13 let.

� Klubů taekwonda je nespočet 

a obliba stále stoupá. Ještě před 

pár lety se úpolovým sportům 

věnovala jen hrstka zasvěce-

ných, dnes se začíná s trénin-

kem již u 4,5letých dětí. Je vůbec 

bezpečné, aby trénovaly takto 

malé děti?

Je a není. Záleží na tom, jak je 

propracovaná metodika trénin-

ku a na osobnosti trenéra. Toto 

neplatí pouze na úpolové spor-

ty, ale všeobecně na všechny 

sporty. Když to vezmeme z na-

šeho pohledu, takto malé děti 

musí mít trénink formou hry, 

ve které rozvíjejí základní mo-

torické schopnosti. Vlastního 

taekwondo je zde pomálu. Nic 

se nemá uspěchat.

� Pořádáte dny otevřených dve-

ří? Nebo nějaké ukázkové tré-

ninky pro rodiče, kteří váhají, 

jaký sport pro dítě vybrat?

Aktuálně nepořádáme ukázko-

vé tréninky ani dny otevřených 

dveří, pro-

tože naše 

t r é n i n k y 

jsou volně 

p ř í s t u p n é 

a případný 

zájemce může 

trénink sle-

dovat z ochozu 

tělocvičny. V pří-

padě, že si chcete 

taekwondo vyzkou-

šet, není problém 

přijít na kterýkoliv 

trénink a zacvičit 

si s námi. Prvních 

14 dní máte na roz-

koukání a zdarma.

� Pochlubte se, jaké 

máte se svými žáky 

úspěchy?

Výčet úspěchů je 

velice dlouhý, ať se 

jedná o individuální 

medaile, či oddílová 

umístění. Zde bych 

vás spíše odkázal 

na naše internetové 

stránky www.cobra-

dojang.cz, kde jsou 

u každého sportovce 

v š e c h n y 

jeho me-

d a i l o v é 

úspěchy zve-

řejněny. Jen na 

okraj, závodníci 

SK Cobra Dojang 

Prague tvoří jádro 

reprezentace ČR 

v olympijské disci-

plíně kyorugi (spor-

tovní zápas) a jsou 

mnohonásobnými 

mistry České re-

publiky. 

� Když se podíváme 

na váš rozvrh tré-

ninků, tak mi při-

padá, že v tělocvičně snad 

i spíte. Máte vůbec čas na 

něco jiného?

Dalo by se to tak říct, 

ale už se to začíná lepšit. 

Z  dětí, které u mě začína-

ly cvičit v roce 1997, jsou 

již dospělí a kvalifikovaní 

trenéři, kterým postupně 

předávám vedení trénin-

ků a oddílu. Takže si občas 

dovolím ten luxus být se 

svou rodinnou.

Lenka Bartáková

VVEEŘŘŘEEJJNNNNÉÉÉÉ 
BBRRRUUUSSSLLLEEEENNNNÍÍÍ 
ve Velkých Popovicích 
v listopadu
so –  2. 11. 14.30-16.30

ne –  3. 11. 15.00-17.00

so –  9. 11. 14.00-16.00

ne –  10. 11. 15.00-17.00

so –  16. 11. 12.15-13.45

ne –  17. 11. 12.30-14.00

so –  23. 11. 14.30-16.30

ne –  24. 11. 12.30-14.00

so –  30. 11. 15.15-16.45

TJ Kunice – 1.FC Karlovy 
Vary 3:1 (1:0)
Peřina: „Dnes bych hodnocení 

rozdělil na dvě části. Tou první je 

výsledek, za který jsem moc rád, 

protože mužstvo ukázalo cha-

rakter, bojovalo a i když se nám 

nedařilo tolik jako v Čáslavi, 

dokázali jsme zvítězit. Druhou 

častí je naše hra a tam už tolik 

spokojený nejsem. Dnes jsme se 

trápili v rozehrávce, nebyli jsme 

dostatečně klidní na míči a zby-

tečně ztráceli kontrolu nad hrou. 

Je také potřeba uznat kvality 

soupeře, který hrál velmi dobře 

a dokázal nás hodně potrápit. Je 

ale dobře, že jsme utkání zvládli 

a můžeme se v klidu připravovat 

na další soupeře.“

Čáslav – TJ Kunice 0:4 (0:2)
Peřina: „Dnes jsme odehráli 

velmi kvalitní partii. Soupeře 

jsme nepustili k jeho hře, kterou 

jsme eliminovali kvalitním po-

hybem, dobrým držením míče 

a rychlou přechodovou fází. 

K tomu jsme dokázali proměnit 

brankové příležitosti a přidat 

i nadstavbu v podobě agresivní 

hry. O osudu utkání rozhodla 

desetiminutovka po přestáv-

ce, kdy jsme dvěma krásnými 

brankami dokázali domácím 

vzít vítr z plachet. Musím ocenit 

výkon celého mužstva, jeho dis-

ciplínu v obranné fázi a kvalitu 

v útočné fázi. Přesto je potřeba 

i nadále pracovat na nedostat-

cích, které se ve hře objevují, 

jako je proměňování branko-

vých situací, řešení finální fáze 

útoku atd. Ale dnes si užijeme 

tu euforii po vítězství, které je 

pro nás velmi cenné.“ (kt) 

KUNICE – Česká fotbalová 

liga je náročná soutěž. 

Uspět v ní mohou jen dobře 

připravené celky, které umějí 

předvádět nejen technickou 

hru, ale jsou schopni také 

bojovat, nechat na hřišti duši 

i tělo. Fotbalistům Kunic se 

podařilo vyhrát dvě utkání za 

sebou. Poskočili v tabulce 

k horním místům, zajímavá 

jsou také hodnocení 

trenéra Jaroslava Peřiny, 

která přinášíme.

Zaplnit rávník novými posilami  všech věkových kategorií se chystají FK Kunice

Foto: Jan Kotrba 

dveří, pro-

tože naše

t r é n i n k y 

jsou volně 

p ř í s t u p n é 

a případný 

zájemce může 

trénink sle-

dovat z ochozu 

tělocvičny. V pří-

padě, že si chcete 

taekwondo vyzkou-

šet, není problém 

přijít na kterýkoliv 

trénink a zacvičit 

si s námi. Prvních

14 dní máte na roz-

koukání a zdarma.

� Pochlubte se, jaké 

máte se svými žáky 

úspěchy?

Výčet úspěchů je 

velice dlouhý, ať se 

jedná o individuální

medaile, či oddílová 

umístění. Zde bych

vás spíše odkázal 

na naše internetové 

stránky www.cobra-

dojang.cz, kde jsou 

u každého sportovce 

v š e c h n y 

jeho me-

d a i l o v é 

úspěchy zve-

řejněny. Jen na 

okraj, závodníci 

SK Cobra Dojang 

Prague tvoří jádro 

reprezentace ČR 

v olympijské disci-

plíně kyorugi (spor-

tovní zápas) a jsou 

mnohonásobnými 

mistry České re-

publiky. 

� Když se podíváme 

na váš rozvrh tré-

ninků, tak mi při-

padá, že v tělocvičně snad 

i spíte. Máte vůbec čas na 

něco jiného?

Dalo by se to tak říct, 

ale už se to začíná lepšit. 

Z  dětí, které u mě začína-

ly cvičit v roce 1997, jsou 

již dospělí a kvalifikovaní 

trenéři, kterým postupně 

předávám vedení trénin-

ků a oddílu. Takže si občas 

dovolím ten luxus být se 

svou rodinnou.

Lenka Bartáková

Bohuslav Hybrant za-

ložil SK Cobra Dojang 

Prague a dnes se může 

pochlubit technickým 

stupněm 5. Dan

JESENICE – Malí bojovníci. 

Jde z toho strach, nebo 

obdiv? Každý má na bojové 

sporty různý názor. Někdo 

tvrdí, že z nich vyrostou 

agresoři. Druzí, že se naučí 

disciplíně. Já se ztotožňuji 

s druhým názorem. Pokud je 

někdo „stvořen pro kriminál“, 

rozhodně nepochází 

z prostředí, kde se učil 

bojovému umění. Ano, jedná 

se skutečně o umění, kdy 

se dětem vštěpuje nejen 

sport jako takový, ale získají 

cenná přátelství, naučí se 

poslouchat, sebeovládat 

a zejména uctívat autority.

Pro malé děti je důležitá hra a zábava spojená se cvičením  Foto: Lenka Bartáková
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Tel.: 777 336 805, 777 333 899, 272 690 002
Praha 4, Újezd u Průhonic, Ke Mlýnu 1

MASO-UZENINY RADEV

 Denně čerstvé uzeniny 

 z vlastní výrobny 

 Denně čerstvé maso z vlastní bourárny 

 Výroba v rodinné firmě 

 Vlastní receptury bez zbytečných éček

obchodní partner LYONESS
Tel : 777 336 805 777 333 899 27

www.radev.eu

Příjezd od Průhonic, Křeslic 
i od Jižního města volný.

árny 

ček

Z UDÍRNY ROVNOU 
NA PULT

Tato soutěž záměrně nemá ka-

tegorie a cenu tak mohou získat 

děti za mimořádné výsledky ve 

sportu, umění, chovatelství, 

historii a dalších oborech, ale 

také za nápad na projekt, který 

někomu nebo něčemu pomůže. 

Letos u těch, kteří se dostali do 

finále, kraloval zejména sport, 

ať už v podobě bojových sportů, 

tance, krasobruslení, gymnasti-

ky, stepu, či parkuru, ale také 

malířské dovednosti, zpěv, 

výroba šperků nebo mo-

delářství.

Porota složená například z hereč-

ky a moderátorky Hany Heřmán-

kové, prezidentky nadace Kapka 

naděje Venduly Svobodové, zpě-

vačky Heidi Janků, malíře a his-

torika umění Radana Wagnera, 

tanečního mistra Ivana Víta, fyzi-

ka Martina Schnabla, mediálního 

experta Jaroslava Dědiče, syna 

zakladatelky soutěže Jiřího Kot-

mela, nebo trenéra české ragby-

ové reprezentace Martina Kafky, 

bedlivě pozorovala vystoupení 

všech finalistů a pak už je čekal 

nelehký úkol – vybrat ze všech 

dětí tři, které si odnesou domů 

oříšek. A vzhledem k tomu, že 

všechna vystoupení byla nád-

herná a děti ohromovaly všechny 

přítomné svým nadáním, rozho-

dování jim nikdo nezáviděl. 

Vítězem zlatého oříšku se stal Hon-

za Doskočil z Žernovky (Mukařov) 

se svým okouzlujícím hlasem 

a hrou na kytaru, nadějná kraso-

bruslařka Anička Dušková z Lysé 

nad Labem a perfektní rock´n´rol-

lová skupina Madona TŠ Twist 

z Říčan. Všichni si odnesli nejen 

Zlatý oříšek, ale i šek na 10 000 Kč.

K tomu byly oceněny i tři nejši-

kovnější děti z Říčan, a to Matěj 

Burian, skvělý triatlonista, Jan 

Pastejřík se svými modely letadel 

a předvedení akrobacie a speci-

ální cenu získala Julie Pásková se 

svým poníkem za parkur. Všechny 

získaly od města šek na 25 000 Kč 

na rozvoj svého talentu.

Večer se všichni přesunuli k říčan-

skému hradu, kde se spustilo jeho 

nasvícení. Lenka Bartáková

Foto: Rudolf Flachs a Lenka Bartáková

ŘÍČANY – Již patnáct 

let se koná soutěž pro 

talentované děti napříč 

nejrůznějšími obory a sporty. 

Teprve však podruhé se 

regionální středočeské 

kolo konalo v Říčanech. 

Loni si moderátor této 

akce Aleš Cibulka lehce 

rýpnul do stavu kulturního 

centra U labutě, které bylo 

v opravdu neatraktivním 

vzhledu. Letos nestačil Aleš 

zírat. Za necelé tři měsíce, 

kdy řemeslníci ve dne v noci 

pracovali, dokázali opravdu 

nemožné a z ošklivého 

káčátka se vyloupla 

krásná labuť. Ale zpět 

k samotné soutěži.

místnímístní

Speciální cenu získala Julie Pásková se svým poníkem za parkur

FINALISTÉ  ZLATÉHO  OŘÍŠKU:
Jan Doskočil 14 let (Žernovka) kytara, zpěv 

Julie Pásková 9 let (Říčany) parkur 

Sourozenci Brejchovi 9 let (Neratovice) karate 

Eliška Nimburská 12 let (Pečky) akordeon 

Ondřej Poncar 13 let (Klokočná) výtvarné umění 

TS DANCE EB 10 -11 let (Říčany) step 

Dominik Straka 14 let (Mladá Boleslav) bojové umění 

Jana a Markéta Hejdovy 13 a 9 let 

(Doksy u Kladna)
kytara, zpěv 

Matěj Burian 13 let (Říčany) všestranný sportovec - triatlon

Milena Vodičková 13 let (Jílové u Prahy) moderní gymnastika 

Jan Pastejřík 15 let (Říčany) modelářství 

Karolína Kořenová 9 let (Říčany) šachistka, výtvarnice

Matěj Frydrych 13 let (Tehovec) výroba šperků

Anna Dušková 14 let (Lysá nad Labem) krasobruslení 

Madona TŠ Twist 13 let (Říčany) rokenrol 

Zlatý oříšek ovládli 

Vítěz zlatého oříšku Honza 

Doskočil z Žernovky 

(Mukařov)

Karolína Kořenová je nejen zdatnou šachistkou ale i výtvarnicí 

Jan Pastejřík z Říčan ohromil porotu modelovou akrobacií
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Budeme volit do parlamentu. Poznejme, kdo je kdo

Tři Tři otázky pro...

My jsme obeslali 
všechny lídry 
napříč politickým 
spektrem 
a položili jim 
následující otázky. 
Ovšem ne všichni 
nám odpověděli. 

1. 
Jak hodnotíte 

dosavadní sociál-

ní politiku z dílny 

bývalé koaliční vlády a jaké 

máte řešení v této citlivé 

oblasti po volbách?

2. 
Důchodová refor-

ma a druhý pilíř 

nepřilákal mnoho 

zájemců. Jak by měl podle 

vás stát motivovat mladé 

lidi, aby se přihlásili, resp. 

jak vůbec motivovat naše 

občany, aby řešili důcho-

dy dříve než těsně před 

důchodem? 

3. 
Jak hodnotíte roz-

počtovou restrikci 

bývalé vlády a jaký 

měla tato politika vliv na 

vývoj zaměstnanosti, rozvoj 

podnikání a hospodářství 

ČR? Kde vidíte priority 

rozpočtu pro rok 2014?

Petr Bendl

ODS
Středočeský

kraj

1. Naším cílem je pokračovat 

v započatých reformách, 

které z důvodu pádu vlády 

nebylo možné všechny dotáh-

nout do zdárného konce. Budu 

i nadále hájit a uděláme maxi-

mum pro zachování a rozvoj 

nových pracovních příležitostí 

ve Středočeském kraji, podpo-

ru zaměstnání čerstvých ab-

solventů škol, mladých rodin 

s dětmi – podporou výstavby 

školek a zachováním výhod 

stavebního spoření. Pro seni-

ory prosazujeme možnost při-

výdělku bez dalšího zdanění.

2. Naši občané jsou inteli-

gentní a sami vidí, že je 

třeba se začít připravovat na to 

období života, kdy už nebude-

me tak aktivní a energie nám 

bude ubývat. Doba, kdy se stát 

postaral o všechny a zajistil 

je, je pryč. Musíme se aktivně 

sami začít více starat o naši 

budoucnost a plánovat ji. Po-

kud budu hodnotit úspěšnost 

2. pilíře a důchodové refor-

my, tak osobně vidím značné 

rezervy ve způsobu osvětové 

kampaně, kdy je potřeba li-

dem opakovaně a správnou 

formou vysvětlovat, co to pro 

ně bude znamenat, jaký vliv to 

bude mít na jejich život.

3. Vezmu to od konce. Pri-

oritami jasně zůstává 

maximální podpora vytváření 

nových pracovních míst, což 

je alfou i omegou všeho ostat-

ního. S tím spojená podpora 

vědy, výzkumu a vzdělávání je 

z dlouhodobého hlediska na-

prostou nezbytností. Musíme 

pokračovat ve snižování pře-

bujelé administrativy pro živ-

nostníky a drobné podnikatele, 

která je zatěžuje, a podporovat 

kromě již výše uvedeného také 

např. možnost práce na čás-

tečný úvazek.

Jaroslav Zavadil

ČSSD
Praha

1. Dosavadní sociální politi-

ka předchozích dvou pra-

vicových vlád byla výrazným 

způsobem asociální a destru-

ovala sociální systémy, např. 

změny fungujících informač-

ních systémů pro úřady práce 

za nefunkční, zavedení sKaret 

apod.  

2. Lidé pochopili, že druhý 

pilíř nesměřuje k posíle-

ní jejich důchodových příjmů 

a zlepšení systému jako celku. 

Zkušenosti ze zahraničí uka-

zují, že motivaci zaměstnan-

ců bez ohledu na věk zajišťuje 

příspěvek do penzijního fon-

du od jejich zaměstnavatelů. 

Budeme usilovat o jeho vyšší 

daňovou podporu.

3. Vláda zavedla evidentně 

zemi na sestupnou spi-

rálu poklesu ekonomického 

výkonu, poklesu příjmů atd. 

ČR zařadila mezi nejméně 

prosperující země v Evropě. 

Rusnokova vláda, ač v demisi, 

je po dlouhé době první, kte-

rá naše náměty vzala oprav-

du vážně. Návrh rozpočtu je 

za dané situaci ekonomicky 

opodstatněný.

Miroslav Rovenský

KDU-ČSL
Středočeský 

kraj

1. Jako neobratnou a vzhle-

dem k závažným chybám 

při zavádění IT systémů do 

resortu bych řekl i „kazisvět-

skou“.  Úřady práce by se pod 

naším vedením vrátily k pilné 

terénní práci, která je v oblas-

tech s vysokou nezaměstna-

ností třeba. Dnes díky Dráb-

kovým reformám pracují jen 

jako testeři zpackaného soft-

ware pro sociální dávky a ne-

dostanou se k vlastní práci.

2. My jsme pro zrušení dru-

hého pilířem, nedává to 

žádný smysl. Skutečná příčina 

nedostatku peněz v důchodo-

vém fondu je nedostatek dětí 

/plátců do systému/ a tento 

problém nemůžete řešit pře-

sunem stávajících peněz do 

bank – to nedává smysl.

3. Vláda se chtěla zřejmě 

proškrtat k prosperitě – 

staré židovské přísloví ovšem 

říká, že na úsporách ještě ni-

kdo nezbohatl. Úspory velmi 

podporujeme – ale stát musí 

šetřit na svém drahém provo-

zu a ne na investicích do pra-

covních míst. Doporučujeme 

podpořit malé firmy – jsou 

odpovědní, zaměstnávají lidi 

a platí daně.

Jaroslava Jermanová

ANO
Středočeský 

kraj

1. Sociální politika, kterou 

prosazovala bývalá ko-

aliční vláda, se nedá sociál-

ní politikou nazvat. Sociální 

problematika nebyla řešena 

systematicky, pozornost byla 

soustředěna na nepotřebné 

projekty typu sKarty, které 

nakonec stejně nejsou k niče-

mu, jen státní rozpočet stály 

nemalé výdaje. Sociální dávky 

jsou neadresné, mnohdy zne-

užívané. ANO bude prosazo-

vat racionální sociální systém, 

který bude pomáhat opravdu 

potřebným, a to i nefinanční-

mi opatřeními. Zaměříme jej 

zejména na rodiny s dětmi, 

samoživitele, handicapované 

a seniory. Také budeme věno-

vat pozornost kontrole využí-

vání sociálních dávek.

2. ANO prosadí zavedení 

separátního důchodové-

ho účtu mimo státní rozpočet. 

V rámci prvního pilíře chceme 

prosadit výrazněji se promí-

tající zásluhovost. Budeme 

usilovat o automatické člen-

ství v druhém pilíři pro nové 

účastníky pracovního trhu, 

a to jsou právě mladí, s tím, že 

budou mít možnost z druhého 

pilíře vystoupit. V rámci třetí-

ho pilíře zvýhodníme riziková 

povolání.

3. Považujeme rozpočtovou 

restrikci za velmi nešťast-

nou. Spolu se zvyšováním daní 

byla příčinou hospodářské re-

cese. Mnoho středně velkých 

a malých podniků zkrachova-

lo, maloobchod je ve velkých 

problémech. Mnoho živnost-

níků opustilo své živnosti 

a rozšířilo řady nezaměstna-

ných. Paradoxně stát vytváří 

nezaměstnané. Priority vidíme 

právě v podpoře zaměstnanos-

ti a investic do infrastruktury, 

potažmo do stavebnictví.

František Koníček

SPOZ
Středočeský 

kraj

1. Tzv. sociální reforma z díl-

ny pana Drábka z TOP 

09, která byla posvěcena ODS 

a stranou LIDEM, měla za cíl 

zcela jednoznačně pouze tupý-

mi škrty krátkodobě na úkor so-

ciálně slabých, seniorů a osob 

se zdravotním postižením ušet-

řit výdaje státního rozpočtu pro 

rok 2012. V roce 2013 se již pro-

jevil raketový start výdajů na 

hmotnou nouzi (až na 11,5 mld. 

Kč), stejně jako byla podkopá-

na racionální podpora rodiny, 

natality a oblast poskytování 

sociálních služeb. Místo úspor 

bylo tedy dosaženo zcela nesys-

témového růstu výdajů navíc 

spojených s masivním zneuží-

váním některých sociálních dá-

vek na jedné straně a na snížení 

kvalitní sociální péče a její po-

třebnosti na straně druhé!

2. Pouhou motivací (nebo 

chcete-li manipulací) mla-

dých lidí se výsledek tohoto ex-

perimentu nedal a nedá zhojit. 

Produkt tohoto komerčního 

typu postaveného na pochyb-

ných základech důvěry v inves-

tiční penzijní fondy navíc v situ-

aci, kdy neexistuje reálný plošný 

přebytek kupní síly k investicím 

tohoto typu a lidé mají co dělat, 

aby ze dne na den uživili sebe 

a svoji rodinu, aby uhájili svoji 

pracovní pozici a nepřišli díky 

impotentní hospodářské politi-

ce bývalého vládního slepence 

o práci, tento produkt nemá své 

místo v současné době v systé-

mu důchodového pojištění. Pro 

vyšší příjmové skupiny je zde 

třetí pilíř pro důchodové při-

pojištění, který funguje dobře, 

a pro většinu ostatní populace je 

třeba parametrickými změnami 

stabilizovat a posílit funkčnost 

průběžného systému v rámci 

1. pilíře. Tento experiment je 

tedy třeba jako kolosální neú-

spěch a úlet co nejdříve zrušit.

3. Rozpočtová restrikce má 

vždycky smysl v době re-

cese a dočasného poklesu růs-

tu HD, a tím i příjmové strany 

státního rozpočtu, neboť dlou-

hodobá neproduktivní spotře-

ba krytá rozpočtovými deficity 

je cestou do pekla. Problém 

v našem případě ale je jiný! 

K restrikci omezující nutné ve-

řejné výdaje nutné k profinan-

cování veřejných služeb pro 

občany je třeba sahat až jako 

k poslednímu nástroji ozdra-

vění veřejných financí. U nás 

si to géniové bývalé vládní exe-

kutivy zjednodušili a sáhli na 

prostředky určené občanům 

a přitom nebyli za celé dlouhé 

období sedmi let kromě slibů 

a blábolů udělat efektivně nic 

proti tomu, aby zlepšili výběr 

předepsaných daní (jen u DPH 

a spotřebních daní se odhadu-

je „výpadek“ 40-60 mld. Kč), 

eliminovat nejhorší korupci 

u veřejných zakázek (odhad je 

120-150 mld. Kč ročně!) a sku-

tečně odstranit nikoliv plošně, 

ale strukturálně zbytné nákla-

dy na nesmyslnou přebujelou 

státní správu! Rozvoj podni-

kání a hospodářská politika 

je v nedohlednu a pokud jde 

o nezaměstnanost, pak jedi-

né, co se bývalým politickým 

elitám podařilo skutečně do-

konale, je totální destrukce 

a rozvrat úřadů práce a snížení 

objemu prostředků na aktivní 

politiku zaměstnanosti. Pro 

mne velmi tristní obrázek sta-

vu, kam jsme to dopracovali!

 (red)

VOLBY se nekompromisně blíží a před námi stojí 

otázka „koho půjdu volit“. Někdo má 

jasno, ale mnozí stále tápou. Vláda je zklamala a dnes netuší, 

komu a zda vůbec dají svůj hlas. Budou dál téměř všichni krást, 

přijímat obálky, zaměstnávat a přihrávat zakázky kamarádům, 

nebo se už konečně něco změní? Neříkám, že všichni politici jsou 

špatní, jistě se mezi nimi najde řada těch, co to myslí vážně, ti se 

ale bohužel v médiích  nezmiňují… Každopádně ať tak nebo tak 

bych ráda apelovala na voliče, vybírejte pečlivě, zkuste si o straně 

a jejich programu zjistit co nejvíce (pokud v něm nejsou jen 

nereálné sliby) a pak se rozhodněte ať napravo či nalevo dle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí. Lenka Bartáková

Klub pro ruskou smetánku
ROCK CAFÉ – nejstarší hu-

dební klub v Praze funguje 

již 23 let. S kamarádem Pav-

lem Svobodou se Michel Pá-

nek před 12 lety stali 100% 

vlastníky. Klub zrekonstruo-

vali a to bylo pro návštěvní-

ky novým impulsem pro to, 

aby sem znovu našli cestu. 

Klubem procházela i řada vý-

znamných osobností. Býva-

lý prezident Václav Havel zde 

každý rok 17. Listopadu té-

měř pravidelně slavil výro-

čí sametové revoluce a Den 

studentstva. V roce 2003 

se zde loučil s působením 

v prezidentském úřadě. Po 

pár letech úspěšného návra-

tu mezi nejoblíbenější kluby 

v Praze nastaly potíže. O klub 

se začala zajímat řada „pod-

nikatelů“. Vše mělo směřovat 

k tomu, aby byl klub uzavřen 

a následné předán nějakému 

loajálnímu „podnikateli“, 

který by vše patřičně finanč-

ně ocenil. Mluvilo se o lidech 

z Ruska, kteří zde chtěli udě-

lat luxusní klub pro smetánku 

ruských přistěhovalců v Pra-

ze, o plánované privatizaci 

celého domu pražskou mafií 

apod.

Pražské květnové povstání
Když už nevěděli kudy kam, 

podpořili je fanoušci a návštěv-

níci. Vznikla petice „Zachraňte 

ROCK CAFÉ“ pod kterou se 

podepsalo přes 10 000 lidí. 

To již je hranice kdy se peticí 

musí zabývat petiční a imunit-

ní výbor Sněmovny. Na den 5. 

května 2009 na Národní třídě 

svolali happening na podpo-

ru ROCK CAFÉ. Na chodníku 

před klubem vyrostlo pódium. 

„Přišla nás podpořit řada muzi-

kantů a kapel jako Divokej Bill, 

Vypsaná fixa, David Koller, Sto 

zvířat Timudej a řada dalších. 

Velkou radost nám udělala 

účast i starší generace skvělých 

muzikantů jako Radim Hladík 

či Honza Hrubý,“ vzpomíná 

dnes Michael Pánek. Dnes je 

ROCK CAFÉ opět v běžném 

provozu. „Zkušenost, kterou 

jsme při boji o jeho záchranu 

získali, je neocenitelná a uka-

zuje jakou sílu mají na první 

pohled bezbranní lidé, kterým 

jde o dobrou věc,“ dodává sta-

rosta Dobřichovic, jenž se po 

letech v obecním zastupitel-

stvu pokouší uspět ve volbách 

do sněmovny za ODS. (red)

Malá rocková revoluce
Politika a rocková hudba 

si spolu moc, až na 

výjimky, dohromady 

nenotují. Přesto najdeme 

v polistopadové historii 

jeden milník. Bez nadsázky 

jej můžeme nazvat „Malou 

rockovou revolucí“. Stál za 

ní dobřichovický starosta 

Michael Pánek a tisíce 

mladých lidí.

Rocker i politik – to je  Michel Pánek (vpravo)

Revoluční dny na Národní třídě v Praze
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Naše zem  má p ed sebou 
mnoho p íležitostí. Žijeme 
v jednom z nejbohatších re-
gion  sv ta v Evrop . A popr-
vé v naší historii žijeme v eta-
p , kdy se z historického hle-
diska zem  Evropy vzájemn  
neohrožují a panují mezi nimi 
výjime n  dobré vztahy. Je 
jen na nás, zda tohoto dokáže-
me využít. Nap í  politickými 
stranami musíme hledat sho-
du nad dlouhodobou strategií 
naší zem , tak abychom byli 
zemí opravdu prosperující.

Nejsme státem s velkým 
nerostným bohatstvím, naše 
prosperita stojí na schopnos-
tech našich obyvatel. Pro-
to naší prioritou musí být ob-
last vzd lávání, v dy a výzku-

mu. I p es to, že minulá vláda 
spo ila leckde, navýšila výda-
je v oblasti vzd lání o 12 mld. 
korun,  nance v oblasti v dy 
a výzkumu asi o 10 mld. K . 
V tomto trendu chceme nadále 
pokra ovat.

Procházíme závažnou krizí 
hodnot a jedním z dlouhodo-
bých projev  je i korupce. Ta 
se však nedá odstranit ze dne 
na den. Jedná se o dlouhodo-
bou mraven í práci s celou a-
dou postupných krok , které 
ale musí sm ovat správným 
sm rem. Proto jsem spoluna-
vrhla povinné zve ej ování 
smluv ve ejného sektoru, pro-
to jsem hlasovala pro zrušení 
akcií na majitele, i pro zruše-
ní pochybných losova ek, as-

to používaných práv  ve St e-
do eském kraji. V ím, že mi 
dovolíte prosadit i další proti-
korup ní opat ení.

 
Za velkou bolest považuji 

zadlužení, a to nejen státu, ale 
také domácností. Kritizované, 
ale nezbytné úspory ve státním 
rozpo tu dokázaly zvrátit trend 
zadlužování státu nastavený 
v období vlád SSD. Poprvé 
od 90. let dokonce státní dluh 
poklesnul. Co se tý e zadlu-
žování domácností, obrovský 
problém p edstavují p emrš-
t né odm ny advokát  a exe-
kutor , které i poctiv  spláce-
jícímu dlužníkovi zhoršují si-
tuaci. Proto jsem navrhla, aby 
se náklady spojené s vymáhá-
ním dluhu výrazn  snížily, a to 

na 300 K  za úkon. Prosazuji 
také, aby se lichva stala trest-
ným inem i pro právnické 
osoby, p edevším pro nepocti-
vé úv rové spole nosti.

Demokracie a svoboda není 
samoz ejmostí, na každém zá-
leží, jakým sm rem se bude-
me ubírat. Z historie víme, že 
lze velice snadno p ejít k auto-
ritá skému režimu. Víme, kam 
jdeme, i to, že nechceme jít op t 
„na Východ“. Prosím, nepod-
ce te nadcházející volby. De-
mokracie není samoz ejmostí.

Helena Langšádlová
kandidátka

za St edo eský kraj
(TOP 09)

Šance na prosperitu bez dluhů
je v našich rukách

www.helenalangsadlova.cz
www.top09.cz

VÍME, KAM JDEME

ROZDAT ÚSPORY, NEBO 
ODPOVĚDNĚ INVESTOVAT?

Chci ovlivňovat 
zákony!
Můžeme to 

s nadsázkou 

nazvat „kla-

sická obecní 

operativa“ - to 

je prostředí, ze 

kterého přešla 

do velké poli-

tiky. „Víte, to je 

jeden z důvo-

dů, proč chci 

po tom, co jsem 

byla starost-

ka v Krhanicích, 

ovlivňovat zákony. 

Je spousta těch, které 

starostům, ale i obyčej-

ným lidem znepříjemňují 

či ztěžují život, a já s tím 

chci něco udělat – to se týká 

například obecních rozpočtů 

a řady dalších oblastí. Možná 

je to i proto, že zákony vymýšlí 

někdo, kdo „dole“, tedy v malé 

samosprávě, nikdy nepracoval. 

A ve mně se to za ta léta nastřá-

dalo a když byla příležitost, roz-

hodla jsem se s tím něco dělat.

ODS řekla NE, Babišovi ANO
Před několika lety vstoupila, už 

jako starostka Krhanic, do ODS, 

ale jak říká, poměry ve straně ji 

přiměly k odchodu. Na politiku 

ale nezanevřela a když byla 

příležitost, byla jednou 

z prvních, kdo se při-

hlásil k iniciativě ANO 

2011 Andreje Babiše. 

„Prvním impulsem 

pro mě bylo setkání 

s Andrejem Babi-

šem, který je velmi 

charismatickou 

o s o b n o s t í , “ 

vzpomíná. Na 

zelené louce 

v y b u d o v a -

li členskou 

základnu ve 

středních Če-

chách a kan-

didátku, na 

které kromě 

jí samotné 

najdete dal-

ší ženská 

jména. 

Kvóty pro 
ženy? 
Ty nejsou 
potřeba
Paní Jerma-

nová je beze-

sporu ambicióz-

ní dáma a téma 

žen v manažer-

ských funkcích 

je jedním z jejích 

silných stránek. Také 

proto začala podporo-

vat Ženskou akademii, která fun-

guje pod hlavičkou hnutí ANO 

a Fóra žen. Jedná se o vzdělá-

vací program pro širokou veřej-

nost zaměřený na větší zastou-

pení žen nejen v politice, ale 

i v managementu. „Víte, já jsem 

zastáncem toho, že pokud se dá 

ženám prostor a jsou k tomu 

řekněme vedeny i výchovou 

v rodině, ve škole, tak nepotře-

bujeme nikde žádné kvóty, ale 

dokážeme se samy nadechnout 

a být úspěšné i na vysokých ma-

nažerských postech.“   

Jak úspěšná bude ve sněmovně? 

Jejím vzorem je bývalá britská 

premiérka Margaret Thatchero-

vá. Půjde Jaroslava Jermanová 

v jejích šlépějích? To budeme dál 

sledovat v Našem REGIONu.

Zbyněk Pokorný

„Středočeská Margaret“
Jaroslava Jermanová, jednička na kandidátce ANO ve Středočeském kraji

Není to žádná uťápnutá 

panička, ale zkušená 

politička, která ví, co chce 

– to zjistíte po pár minutách 

rozhovoru s Jaroslavou 

Jermanovou, lídrem 

středočeské kandidátky 

politického hnutí ANO. 

Její hlavní přednosti 

jsou ženský šarm, 

zkušenosti 

z komunální 

politiky 

a především 

jasné politické 

cíle. O těch jsme 

si povídali pár 

týdnů před 

volbami.

Vizitka
Jaroslava Jermanová

Od roku 1998 v zastupitelstvu 

obce Krhanice (okr. Benešov)

Následně uvolněnou 

starostkou obce

Místopředsedkyně finančního 

výboru Zastupitelstva 

Středočeského kraje

První žena na kandidátce 

středočeské ODS v posledních 

parlamentních volbách

Od roku 2011 členka 

občanského hnutí ANO 2011

V současné době krajskou 

předsedkyní Středočeské 

organizace ANO a jedničkou 

na kandidátce do poslanecké 

sněmovny ve středních Čechách

Jejím vzorem je

Margaret Thatcherová



Budeme volit do parlamentu. Poznejme, kdo je kdo

www.soukromnici.cz • www.facebook.com/soukromnici

Vážení občané Středočeského kraje,

v poslední době se nás stále častěji ptáte, proč se soukromníci rozhodli vstoupit do vrcholové politiky. Odpoví-

dáme, že se prostě nemůžeme spolehnout na ty, kteří náš stát vedli a vedou. Zájmy OSVČ, živnostníků, malých 

a  středních soukromníků jsou jim po celou dobu od roku 1989 až dodnes cizí, nezajímají je a  často poslanci 

i vlády svým rozhodnutím jeden milion podnikajících poškodili, mnohdy z neznalosti naprosto zbytečně. Proto 

jsme se rozhodli následovat naše živnostenské předky z 1. republiky, navázat na úspěchy Sdružení podnikatelů 

České republiky a Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR z let 1989 – 1996 a pokusit se získat v následují-

cích volbách na všech úrovních možnost být prostřednictvím zvolených zástupců soukromníků u rozhodování 

o tom, kam a jak se bude naše vlast ubírat. Určitě si společně s námi uvědomujete, že se nejedná „jen“ o milión 

soukromníků a jejich rodiny, ale také o statisíce občanů, kteří jsou u soukromníků a fi rem zaměstnáni. Rozměr 

problémů je obrovský. A to je důvod, proč se budeme ucházet o Vaši přízeň v parlamentních, senátních, evrop-

ských i komunálních volbách. Před Vaším volebním rozhodnutím je také čestné napsat, kam v politickém spektru 

Strana soukromníků České republiky (SsČR) patří. Jsme stavovskou politickou stranou pravého středu, s mnoha 

konzervativními rysy. Předvolební a povolební politické spojence budeme hledat zásadně mezi politickými stra-

nami a hnutími od středu doprava. 

Zdvořile Vás žádáme o volební podporu. Stejně jako naši dědové nezklameme.

S veškerou úctou

Rudolf Baránek Jan Staněk
1. místopředseda SsČR místopředseda Krajské rady SsČR
a č. 1 na naší kandidátce ve Středočeském kraji
 a č. 2 na naší kandidátce

NEJSME PARAZITI, JSME SOUKROMNÍCI

 Jak toho dosáhneme? 

 Cestou voleb, jinak to nejde!

 Je nás 1 000 000, 

 volme konečně sami sebe!

S podporou a účastí cechů, společenstev, sdružení, komor, Konzervativní strany, 
Nového směru, členů SNK-ED a členů otevřených iniciativ.

Prosaďme společně zástupce politických soukromníků 

do Parlamentu, do Senátu, do vlády a na radnice měst a obcí!
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Sdělení první: ekonomická 
rovnováha a recese aneb 
z „ruky do huby“ 
První sdělení přináší velmi od-

vážnou tezi – cituji: „Cílem naší 

hospodářské politiky bylo zajiš-

tění makroekonomické rovno-

váhy a čísla dokazují, že tento 

úkol se nám podařilo splnit.“  

Pokud lze něco uznat, pak kva-

litní politiku ČNB a cílení inflace 

v rozmezí 2 % bodů s odchylkou 

+- 1 % bod. To je důvod, proč lze 

považovat českou ekonomiku za 

nízkoinflační a proč nedochází 

ke znehodnocování úspor (i když 

u většiny není ani moc co zne-

hodnocovat, neboť žijí „z ruky do 

huby“). Tato skutečnost vyplývá 

nikoliv z výkonu pana Kalouska 

a jeho vlády, ale především ze zá-

porné cyklické pozice ekonomiky 

generující minimum poptávko-

vých stimulů, neboť je již od roku 

2011 v hospodářské recesi. 

Indikátory vývoje ekonomiky 
– HDP klesá, u sousedů roste. 
Kdo ale tupě škrtal? 
Od roku 2011 se propadá tvor-

ba HDP, zatímco na Slovensku 

či v Polsku za stejných vnějších 

podmínek tento ukazatel rostl. 

I v tomto roce lze očekávat pokles 

HDP o 1,1 – 1,3 %, což opět před-

stavuje již po poklesu v roce 2012 

další propad ve výši 35 – 40 mi-

liard korun. Je velmi zajímavé 

a poučné zároveň se dočíst v ma-

teriálu MF ČR, že „Pokles HDP 

byl z hlediska struktury výdajů 

způsoben slabou spotřebou do-

mácností a propadem hrubého 

fixního kapitálu“! Kdo ale tupě 

škrtal, dusil spotřebu a neinves-

toval do budoucího růstu? 

Zvýšení DPH je asociální
Deficit vládního sektoru dosá-

hl za rok 2012 astronomických 

-4,4 % HDP (71 mld Kč). Tento 

výsledek by byl ještě horší, po-

kud by si ministerstvo financí 

nepomohlo zcela asociálním 

zvýšením redukované sazby 

DPH o další 4 %. Inu štědrý dá-

rek zejména pro lidi s nízkým 

a středním příjmem! Pro tento 

rok se odhaduje tentýž deficit 

spotřeby vládního sektoru na – 

2,8 % HDP, a to přesto, že kou-

zelníci z ministerstva financí se 

souhlasem Nečasovy vlády při-

jali další opatření na úkor těch 

sociálně nejslabších, jako např. 

zavedení zvýšení obou sazeb 

DPH, změnili podmínky pro va-

lorizaci penzí v neprospěch na-

šich seniorů atd… 

Vláda nechala propadnout 
11 mld Kč z EU
V materiálu ministerstva financí 

se píše:…“k výsledku přispěl také 

pokles investičních výdajů, který 

byl z části zapříčiněn úbytkem 

výdajů na projekty kofinancované 

Evropskou unií (rozuměj, objem 

národního financování se nena-

plnil, protože vláda nechala pro-

padnout dalších více než 11 mili-

ard Kč z alokovaných finančních 

zdrojů!!!). Tak takový „úsporný“ 

faktor vylepšující matematicky 

saldo vládní spotřeby je unikátní 

vynález v historii ekonomie a bylo 

by jej možno doporučit všem eko-

nomikám, které si neumí poradit 

s neustále rostoucí vládní spo-

třebou. Nejen tedy fakt, že vláda 

tupých škrtů v posledních letech 

snížila tvorbu hrubého fixního 

kapitálu (zjednodušeně objem 

investic z veřejných zdrojů) o de-

sítky miliard korun a v podstatě 

tím dále jen prohloubila pokles 

hospodářského růstu a zamezila 

vzniku nových pracovních míst 

(v roce 2012 o -2,7 %, předpo-

klad poklesu v roce 2013 dokonce 

-4,8 %!), ale dokonce nevytvoři-

la ani základní předpoklady pro 

možnost využití darovaných fi-

nančních zdrojů z EU! 

Impotence bývalé vlády 
investovat do hospodářského 
růstu a dluh
V této souvislosti nutno také 

zdůraznit, že kromě impoten-

ce bývalé vlády investovat do 

hospodářského růstu neexistuje 

díky výraznému poklesu inter-

ních zdrojů pro investice žádný 

apetit ani soukromých společ-

ností, který by toto selhání vlá-

dy kompenzoval. Důsledkem 

řízení bývalé vlády je jediná 

smutná skutečnost, a to že nám 

tady po 7 letech vládnutí zvý-

šila celkové zadlužení o téměř 

1 000 000 000 000 Kč (jeden bili-

on korun českých) a dotáhla od-

had míry zadlužení ke konci roku 

2014 oproti roku 2006 na hranici 

50 % odhadovaného HDP! 

Opravdu máme vyváženou hos-

podářskou a fiskální politiku 

a pevné základy pro další ekono-

mický růst?

Nezaměstnanost. V roce 2008 
méně než 4,5 %, dnes 7,5 %
V oblasti nezaměstnanosti tvrdí 

Miroslav Kalousek celkem suše, 

že máme jednu z nejnižších ne-

zaměstnaností v Evropě a tečka!  

Bylo by vhodné, kdyby mu jeho 

místopředseda TOP 09 a můj 

předchůdce na MPSV Jaromír 

Drábek vysvětlil rozdíl mezi sta-

tistikou a skutečností, aby nedo-

cházelo k trapným interpretacím 

a nemístné euforii. 

Ekonomiky, o nichž tak rád pan 

exministr mluví jako o negativ-

ním příkladu vládnutí jako Řec-

ko, Portugalsku atd., jsou na tom 

skutečně významně hůře než 

ČR. A mimo to se vládě podařilo 

dopracovat od míry inflace 4,5 % 

z roku 2008 až na dnešních 7,5 %!

Toto číslo přitom podává infor-

maci pouze o počtu registrova-

ných uchazečů o práci na ÚP, 

nikoliv skutečný počet lidí, kteří 

práci nemají a nemůžou najít! 

Zvýšení počtu registrovaných 

uchazečů o práci o téměř 70 %, 

v absolutním vyjádření o skoro 

220.000 lidí. 

Skutečný počet lidí bez práce je 

mnohem vyšší, neboť z evidence 

jsou jednak uchazeči vyřazováni 

a jednak celá řada skupin popu-

lace nemůže být ani z důvodů 

exekucí a jiných prohřešků do 

evidence vzata. 

Prostý občan České republiky 
se bohužel makroekonomic-
kými indikátory nenasytí, byť 
je jejich analýza a nastavení 
nanejvýš důležité
Je třeba nekompromisně eli-

minovat nesystémové, nega-

tivní a nežádoucí jevy v cho-

vání,  podnikání a ve správě 

veřejných prostředků (účelově 

vytvářené a vylobované zákony 

v neprospěch státu, nezměr-

ná korupce, neprůchodnost 

a účelové blokace v zadávání 

veřejných zakázek, faktická 

osobní nezodpovědnost poli-

tiků a úředníků za svá chybná 

rozhodnutí, neschopnost státu 

vybrat daně atd.).  

V tomto smyslu je politika věc 

veřejná a potřebuje nutně vý-

razně vyšší kontrolu veřejnos-

ti, občanských a profesních 

sdružení, tedy uplatnění práva 

každého z nás na informace 

a skládání účtů těmi, kteří chtějí 

věci veřejné a naši zemi vyvést 

z dnešní těžké situace.  

Nenechme se ani znechutit ny-

nějším stavem ani nehledejme 

jednoduchá populistická řeše-

ní. Bude to vždy o tvrdé práci, 

umu, kreativitě a profesionalitě, 

o elementární poctivosti a tou-

ze pracovat nejen pro sebe, ale 

zejména pro každého občana, 

naše děti, vnuky a pro harmo-

nický a udržitelný rozvoj naší 

krásné země.

Jak říkávala moje babička, „Kdo 

lže, ten i krade!“…

Ing. František Koníček

Ministr práce a sociálních věcí

Mýty a fakta z jiného pohledu – jak to vlastně je?
Exministr Miroslav Kalousek 

hodnotí své působení 

v minulé vládě jako úspěch 

a dokonce v mezinárodním 

srovnání ČR definuje 

jako stabilní ekonomiku 

s budoucím růstem 

postaveným na zdravých 

základech. Doplním, co 

sebevědomý pan exministr 

asi náhodou opomněl 

občanům sdělit: 

Ing. František Koníček, Ministr prá-

ce a sociálních věcí: Sebechvála, 

polopravdy a účelová argumentace 

našeho exministra státního pokladu 

Miroslava Kalouska mne přiměly 

k tomu, abych doplnil to, co sebe-

vědomý pan exministr asi náhodou 

opomněl občanům sdělit

Česká rarita
V  České republice je „vysoký podíl sebezaměstnaných“ osob na 

ukazateli zaměstnanosti. V naší republice si ve statistice velmi 

iracionálně “pomáháme“ tím, že každý, kdo nemůže najít prá-

ci, je vyzýván k samostatnému podnikání, a to bez ohledu na 

to, zda pro takové rozhodnutí existují tržní podmínky či osob-

nostní předpoklady u jednotlivých osob. Celkem evidovaných 

950.000 OSVČ je bohužel časovaná bomba, která se nejen dříve 

nebo později projeví růstem počtu fakticky nezaměstnaných 

osob, ale zejména deformuje nepřijatelným způsobem fiskální 

politiku státu v oblasti daňových příjmů.  Do budoucna navíc 

zakládá nezvládnutelnou externalitu v oblasti důchodového za-

bezpečení, neboť většina z těch poctivých živnostníků bude mít 

minimální penze a zatíží tak významným způsobem budoucí 

sociální výdaje státu v oblasti sociálních dávek. Optimistický od-

had říká, že skutečně provozovaných živností, kterých je třeba si 

vážit, není ani polovina z registrovaných OSVČ. 

Pak bohužel není v ČR pouze oněch 550 tisíc lidí evidovaných na 

úřadech práce, ale lze jejich faktický počet odhadnout až na dvoj-

násobek. Každá budoucí zodpovědná vláda bude muset najít jiný 

přístup k řešení problémů nezaměstnanosti, než tuto otázku odbýt 

konstatováním, že je to zatím dobré a nejsme na tom tak špatně.

Budu hájit českou korunu

� Jak se mladý student dostane tak blízko k pre-

zidentovi?

Studoval jsem poslední ročník na Vysoké ško-

le ekonomické v Pra-

ze a pan prezident 

tam začal ekonomii 

učit. Při zkoušce, 

která se uskutečnila 

v jeho kanceláři na 

pražském Hradě, mi 

pak nabídl spoluprá-

ci. Samozřejmě jsem 

souhlasil a strávil 

na Hradě polovinu 

prvního a celý druhý 

mandát pana prezi-

denta Klause. Práce 

pro pana prezidenta 

v prostředí Pražského 

hradu mi připravila 

nezapomenutelnou 

pracovní i životní 

zkušenost.

� Působíte řadu let v za-

stupitelstvu Středočes-

kého kraje a Hořovic, 

co nejvíc trápí region 

kolem Berounky?

Především nedobrý 

stav dopravní infra-

struktury. Díky ne-

dobrému hospodaření 

Středočeského kraje za Davida Ratha a jeho ny-

nějších pokračovatelů z ČSSD a KSČM je krajský 

rozpočet v katastrofálním stavu. Jsou sníženy 

prostředky na opravy silnic, ale bohužel klesají 

prostředky i středním školám, sociálním služ-

bám apod.

� Jaký je váš pohled na stát, úlohu státu při pod-

poře podnikání živnostníků a firem? Jaká je 

podle vás úloha státu při podpoře v nezaměst-

nanosti?

Jsem liberálně zaměřený ekonom, proto prefe-

ruji malý stát, který příliš nezasahuje do hospo-

dářského života a neomezuje svobodu jednotliv-

ce. Zkušenosti nám ukazují, že tržní ekonomiky 

s minimem zásahů ze strany státu jsou úspěš-

nější a bohatší. V případě podpor v nezaměst-

nanosti musí platit to samé jako o celém soci-

álním systému. Jakékoliv sociální dávky musí 

plnit roli trampolíny, 

která pomůže člověku 

ze svízelné situace se 

dostat a vrátit ho na 

trh práce. Současně 

nastavený systém ale 

řadu lidí pohltí jako síť 

a stanou se z nich lidé 

dlouhodobě závislí na 

sociálních dávkách.

� Proč by měl pravico-

vý volič dát hlas ODS, 

potažmo právě vám?

Přes veškeré problémy 

je ODS jedinou tradič-

ní, standardní pravi-

covou stranou. TOP 

09 o sobě sama říká, že 

pravicí není, Babišovo 

ANO bude jen pokra-

čováním nechvalně 

proslulých Věcí veřej-

ných. Nechápu, jak 

k němu mohou pře-

bíhat pravicoví voliči, 

když je známa Babi-

šova minulost v KSČ 

a v médiích se hovo-

ří o jeho spolupráci 

s StB. Jeho podnikání je závislé na obřích do-

tacích ze státního rozpočtu v řádu mld. Kč, pří-

padný střet zájmů je zcela evidentní. Myslím, 

že kdo nechce zažít levicovou tsunami, která na 

nás po volbách čeká, měl by podpořit ODS. Já 

nabízím zkušenosti z komunální politiky a prá-

ce poradce pro pana prezidenta. Jako ekonom 

bych chtěl přispět k větší efektivitě naší eko-

nomiky, která je přeregulovaná. Budu rovněž 

bránit českou korunu před drahým a nejistým 

projektem evropské společné měny euro. 

Zbyněk Pokorný

V sedmadvaceti se dostal do prezidentské 

kanceláře jako poradce Václava Klause 

pro ekonomii. Dnes kandiduje za ODS 

do parlamentu. V našem předvolebním 

speciálu vám představujeme zastupitele 

Hořovic Ing. Jana Skopečka.



Budeme volit do parlamentu. Poznejme, kdo je kdo

PROSADÍME DOBŘE
FUNGUJÍCÍ STÁT

  Dokončíme 
protipovodňová 
opatření, podpoříme 
hasiče a záchranáře

  Urychlíme výstavbu 
klíčových silnic 
a obchvatů

  Omezíme kamionový 
tranzit

  Ochráníme vás 
před lichvou a zvůlí 
exekutorů

  Zabráníme těžbě 
břidlicového plynu

  Podpoříme vznik 
potřebné kapacity 
školek a škol

www.hamacek.cz
Jan Hamáček

lídr kandidátky

� Navrhnete omezení poslanec-

ké imunity? Je to cesta k tomu, 

aby měli poslanci větší důvěru 

a nepodléhali lobbistům a ji-

ným pokušením?

Parlament již imunitu omezil. 

Mnoho příkladů z posledních let 

dokazuje, že současná podoba 

imunity nechrání ústavní činite-

le před vyšetřováním, a dokon-

ce ani před pravomocným od-

souzením. Nicméně o rozsahu 

imunity lze i nadále diskutovat, 

osobně jsem ji nikdy nevyužil.

� Má být posilována role, a tedy 

i rozpočty krajů a obcí na úkor 

centrálního rozpočtu?

Minulá vláda na kraje převáděla 

nové povinnosti, zejména v ob-

lasti sociálních služeb, ale kra-

jům nepřidávala potřebné pení-

ze. Je zřejmé, že pokud chceme 

zachovat úroveň sociálních slu-

žeb, zdravotnictví nebo výrazně 

zlepšit stav silniční sítě, musí 

dostat kraje více peněz.

� Politici se shodují, že největší 

problém regionu je doprava. 

Jaký máte plán na zlepšení do-

pravy?

Kraj do dopravy investoval a ze-

jména za pomoci evropských 

fondů investuje do zlepšení sil-

niční sítě miliardy korun. Ne-

mohu říci, že by zdejší silnice 

byly v pořádku, ale osobně při 

svých cestách krajem zlepšení 

vidím. Pro kraj a jeho občany je 

důležité, aby byl dobudován sil-

niční okruh kolem Prahy a stát 

přidal krajům peníze určené 

na údržbu a investice do silnic. 

Za klíčové považuji omezování 

tranzitní kamiónové dopravy 

na silnicích nižších tříd.

� Preferujete jako cestu ke sní-

žení státního dluhu a schodku 

rozpočtu zvýšení daní a neo-

mezování výdajů, nebo naopak 

omezení výdajů?

Stát musí nastartovat ekonomi-

ku chytrými výdaji – zvýšit in-

vestice zejména do silniční sítě 

a železnic. Jako příklad mohu 

uvést právě tzv. Pražský okruh, 

rychlodráhu Praha–Letiště Vác-

lava Havla nebo nové železniční 

spojení Praha–Mladá Boleslav– 

Liberec.

Ano, jsem pro zvýšení daní např. 

u vysokopříjmových skupin a ne-

patrné zvýšení firemních daní. 

Na druhou stranu je potřeba zvá-

žit snížení daní u zdravotnického 

materiálu, léků nebo potřeb pro 

malé děti.

� Jste pro zrušení zdravotnic-

kých poplatků?

Ano.

� Omezili byste výplaty soc. dá-

vek, případně byste stanovili 

podmínky pro výplatu?

ČR nemá štědrý sociální systém, 

jen není úplně spravedlivý. Je 

třeba výrazně zlepšit dohled nad 

výplatou dávek, musí je dostávat 

skutečně potřební, nikoli ti, kteří 

nechtějí pracovat.

(PR)

Obce musí přestat trápit 
kamionový tranzit

LÍDR KANDIDÁTKY ČSSD VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH JAN HAMÁČEK:

� Co Vás vede k tomu, že 
se místo zaslouženého 
odpočinku po úspěšné ce-
loživotní práci pouštíte na 
tenký led politického boje?
Já jsem kdysi složil pro svou 

starou maminku píseň „Domů 

k mámě“. Za našeho mládí jsme 

se učili, že si stáří zasluhuje úctu 

a ohledy. Že je třeba v doprav-

ních prostředcích automaticky 

uvolňovat místo starším. Proto 

mě až k zuřivosti přivádí sku-

tečnost, kam dospěla naše po-

převratová společnost. Co se to 

stalo, že je normální staré lidi 

šikanovat, zneužívat jejich dů-

věřivosti? Jak to, že naše zákony 

vůbec dovolují toto v podstatě 

týrání starých lidí – jak čteme ve 

článcích týkajících se „šmejdů“.

� Vy sám ve svém věku 
ovšem sršíte energií. Není 
chyba tak trochu i na straně 
starších lidí,  že se nechají 
napálit? 

Ne. Chyba je na státu a jeho zá-

konech. Ty naše jsou vytvářeny 

dosavadními poslanci pro moc-

né, aby mohli dále rozšiřovat 

své miliardy, aby mohli tune-

lovat náš rozpočet přes solární 

panely, a když už některé za 

jejich rozkrádání může dostih-

nout trest, tak se prostě udělá 

amnestie, která opět poškodí 

ty okradené a zvýhodní lumpy. 

Pro staré, nemocné, pro mladé 

rodiny s dětmi a pro střední ge-

neraci, která poctivě pracovala 

a vychovala své děti podle zá-

sad morálky, se prostě nedělá 

nic. A lidé se nechávají neustále 

oblbovat záplavou billboardů 

a zase chtějí volit ty, ve kterých 

se opět zklamou. Porozumí snad 

miliardáři jejich každodenním 

problémům?

� S jakým řešením přichází 
Suverenita – Strana zdravé-
ho rozumu?
Jediným řešením je: „Na hrubý 

pytel hrubá záplata“. Suverenita 

navrhuje znovuzavedení trestu 

smrti za brutální vraždy. Vzpo-

mínáte si na manželskou dvojici, 

která vraždila staré nemohoucí 

lidi jako na běžícím pásu. Proč 

máme tyto zrůdy živit mnohá 

desetiletí. Z Ameriky nám pošlou 

mladíka, který vyvraždil rodinu, 

která mu pomohla. Tam by dostal 

trest smrti. Tady ho budeme živit. 

� Ale trest smrti už jsme zde 
v Evropě dávno překonali.
A je snad  Evropa lepší. Úchylné 

sériové vraždy dětí v Belgii. Ta 

zrůda si žádá o přehodnocení  

doživotí. Myslíte si, že takoví lidé 

jsou napravitelní? Čím dřív se 

jich společnost definitivně zbaví, 

tím lépe pro společnost. Naučili 

jsme se zde nadbíhat zločincům 

a trestat slušné lidi. Poctivě pra-

cující počítají každou korunu 

a bojí se, že i o to málo přijdou, 

že nějaký miliardář vytuneluje 

firmu, kde pracují a nemakačen-

kové v mercedesech a zlatými ře-

tězy kolem krku se jim smějí do 

tváře. Proto chci ještě něco pro 

společnost udělat. 

� To jsou odvážná slova.
Odvážný je i náš program na 

www.szr.cz. Buďte odvážní i vy 

a volte číslo 13 Suverenitu, která 

podle reakcí občanů, se který-

mi hovoříme, získá ve volbách 

8%. To se ovšem v „oficiálních“ 

průzkumech nedozvíte, protože 

tam lidé prostě nemají možnost 

Suverenitu uvést a mohou kli-

kat pouze na ostatní, jako např. 

v anketách Sanepu.

Děkujeme za rozhovor JV

TREST SMRTI – ANO ČI NE?
Některé věci rozčílí 

i vyrovnaného člověka, 

který v životě leccos 

zažil. Hudební skladatel 

a vydavatel Mgr. Petr Hannig 

pomohl v životě mnoha 

lidem, těm, kteří dosáhli 

met nejvyšších, ale i těm 

neznámým. Jeho písně 

se hrají nejenom u nás, 

ale i v zahraničí. Proto 

mne docela zajímá, proč 

osobnost, která rozhodně 

nepotřebuje ani slávu ani 

peníze, nese svou kůži na 

trh – nebo-li věnuje se coby 

předseda Suverenity – 

Strany zdravého rozumu 

tak nevděčné záležitosti 

jako je politika.

SUVERENITA
NEUSTÁLE
POSILUJE

volte
číslo

� Zastavení nespravedlivých 

exekucí

� Potrestání privatizačních 

tunelářů a jejich politiků

� Trest smrti za nejbrutálnější 

zločiny a terorismus

� Zrušení letního času

www.szr.czpodrobný

program na
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SERVIS PRO VÁŠ VŮZ
připravte  vaše  auto  na zimu

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

• Díky dlouholeté praxi a čas-

tým školením je naše práce 

kvalitní, rychlá a za velmi při-

jatelné ceny.

• Na zboží i montáže poskytuje-

me záruční lhůtu. 

• Také dbáme na kvalitu skel – do-

dáváme skla pouze od renomo-

vaných výrobců (Sekurit, Splin-

tex, AGC Automotive, Pilkington) 

– vždy označená logem.

• Ve spolupráci s pojišťovnami 

provádíme bezplatnou výmě-

nu skla z povinného ručení vi-

níka a z připojištění skel. 

• Dále provádíme opravy prask-

lin metodou GLASS REPAIR.

Výměna autoskla na pojišťovnu
Pokud máte připojištěné čelní 

sklo, nebo vám škodu na skle 

způsobil jiný účastník silničního 

provozu, nemusíte ztrácet váš 

čas, všechny formality s pojiš-

ťovnami vyřídíme za vás a čelní 

sklo vyměníme bezplatně. 

VINÍK 

• Kopie dokladu o povinném  

 ručení 

• Kopie velkého technického  

 průkazu 

• Kopie řidičského průkazu 

• U firemních vozů razítko 

POŠKOZENÝ 

• Kopie velkého technického

  průkazu 

• Kopie řidičského průkazu 

• V případě leasingu devinkulaci, 

 nebo leasingovou smlouvu 

• U firemních vozů razítko 

• Plná moc k vyřízení pojistné  

 události 

V roce 2009 jsme jako jediní 

z oboru autoskel byli oceněni 

Certifikátem finalisty soutě-

žeŽivnostník roku. Jedná se 

o soutěž určenou všem pod-

nikatelům a živnostníkům. 

Svým všeoborovým a regio-

nálním zastoupením je sou-

těž největším podnikatelským 

kláním v zemi. Finalisty vybírá 

odborná porota, ve které hla-

sují marketingoví odborníci, 

ekonomičtí novináři, zástupci 

státní správy, zástupci Hospo-

dářské komory ČR, krajských 

úřadů a partnerů. Přihlášených 

bylo cca 3 670 firem a živnost-

níků, z toho porota vybrala 

10 finalistů za firmy a 10 fina-

listů za živnostníky.  (PR)

Provozní doba
Po – Čt:   8 až 17 hod.

         Pá:   8 až 16 hod.

Náchodská 150, 

Praha 9 – Horní Počernice

Tel.: 281 920 291, 731 100 008

www.trioautosklo.cz 

HORNÍ POČERNICE 

Firma AUTOSKLO TRIO 

vznikla v roce 1995 

sloučením fyzických 

osob působících v oboru 

autosklářství již od roku 

1990. Od té doby úspěšně 

funguje stále 

na stejné adrese.

Ocenění pro 
nejlepšího z oboru

Autoport je letos na trhu jubi-

lejních 20 let. A je to firma, jejíž 

vznik, vývoj a rozvoj charakte-

rizují tři základní důležité zna-

ky. Za prvé firma nikdy nepra-

covala s žádným zahraničním 

kapitálem, přímou nebo tichou 

spoluúčastí, vždy se jednalo 

o firmu ryze českou. Za druhé 

jediným vlastníkem a jednate-

lem od roku 1993 je žena, paní 

Miroslava Maresová. V České 

republice není mezi více než 

padesáti dealery značky žádný 

druhý takový. A za třetí, spo-

lečnost Autoport se věnuje po 

celou dobu své existence pou-

ze jedné jediné značce, kterou 

je CITROËN. Jakou výhodu to 

přináší především zákazníkům, 

o tom se zmíníme dále.

Začátky společnosti
Jen opravdu velmi krátce z his-

torie. Když firma začínala jako 

servisní dvojgaráž v Praze 9 - Na 

Harfě, měla pouze tři zaměst-

nance. Pak následovalo mnoho 

let tvrdé práce a rozvoje, provoz 

se musel z důvodu neustálého 

růstu počtu servisních zakázek 

ještě dvakrát stěhovat, rovněž 

souběžně s tím se neustále zvy-

šoval počet zaměstnanců.

A kde je AUTOPORT dnes?
Dnes má na českém trhu neobvyk-

le silnou pozici. Pokud neměříme 

velikost servisu velikostí budovy, 

ale výkonem, resp. počtem reali-

zovaných zakázek a produktivitou 

práce, jde o největší český servis 

značky. Stejná situace je v zajištění 

servisu díly. Sklad a jeho obrátka 

ho řadí na první místo v republice. 

Obdobná situace je i v prodeji no-

vých vozů. Přestože řada prodejců 

disponuje větší výstavní plochou 

nebo více prodejnami, AUTO-

PORT se dlouhodobě pohybuje 

neustále mezi prvními třemi dea-

lerstvími značky.

Jak je tohle možné?
Na to jsme se zeptali vedoucího 

prodeje firmy Jana Androníka: „Já 

osobně jsem do firmy přišel před 

osmi lety,“ říká Jan Androník. „Na 

této firmě se mi od začátku líbilo 

několik věcí. Líbil se mi osobní 

přístup majitelky k zaměstnan-

cům, líbila se mi akčnost a pruž-

nost ve všech rozhodovacích 

procesech. A také mě velmi zaujal 

jeden parametr, a tím je extrémně 

nízká fluktuace. A bylo tomu tak 

před osmi lety, a platí to i dnes. Já 

osobně totiž považuji stálost dob-

ře motivovaných zaměstnanců 

za naprosto klíčovou a mnohem 

důležitější než existenci bohatě 

působícího proskleného showro-

omu, i když samozřejmě takový 

máme. Vše je totiž nakonec v li-

dech, ne v chladném kovu a skle,“ 

dodává Jan Androník. A Autoport 

má zaměstnance stálé, zkušené 

a profesionální. Zákazníkům se 

líbí, když i po letech nachází jak 

na příjmu servisu, tak na prodej-

ně stále stejné tváře. Je to v mno-

ha případech dlouholetý vztah 

důvěry mezi zaměstnanci a zá-

kazníky, který Autoportu pomáhá 

být tam, kde je.

Sázka na jistotu
Dá se říci, že společnost Autoport 

dokáže ze svých specifik vytěžit 

maximum. Firma netříští pozor-

nost mezi více značek jako dnes již 

většina jejích konkurentů a řídí se 

dobrým a známým heslem ‚Ševče, 

drž se svého kopyta‘. Její zaměst-

nanci mohou proto mimořádně 

vysokou odborností a schopností 

vyhovět zákazníkům značky CI-

TROËN již jen z toho důvodu, že 

se specializují na okruh problé-

mů jediné značky. Když k tomu 

pak přičtete mimořádně dlou-

hou průměrnou dobu působení 

jednotlivých zaměstnanců ve 

firmě, výsledek nemůže být jiný. 

Rozhodně není náhoda, že právě 

AUTOPORT má ve svém kolektivu 

technika experta, který se ( jako 

jediný z Prahy ! ) dostal do letoš-

ního celosvětového finále soutěže 

nejlepších mechaniků – elektroni-

ků. Posledním bonusem směrem 

k zákazníkům je pak výhodná 

poloha v Praze 10 Strašnicích. Je 

totiž svým způsobem univerzální 

pro všechny pražské potenciální 

zájemce o nákup vozu či servis. 

Zákazník nemusí nikam na peri-

férii, dealerství je umístěno téměř 

uprostřed Prahy v bezprostřední 

blízkosti Jižní spojky, a současně 

je lehce dostupné MHD.

A jaký z toho vyplývá závěr?
Máte-li vůz značky Citroën a za-

tím jste ještě cestu do Autoportu 

nenalezli, zkuste to. Vyzkoušejte 

si jejich ochotu, kvalitu a profe-

sionalitu. A kde toto vše najdete?

Ivana Kučerová, (PR)

PRAHA 10 – STRAŠNICE 

Dnes vám představujeme 

významného zástupce 

a reprezentanta značky 

CITROËN. Je jím dlouholetý 

a dobře zavedený 

autorizovaný prodejce 

této značky - společnost 

AUTOPORT s.r.o. Pokud 

složený název firmy 

rozdělíme mezi logické 

‚AUTO‘ a zbývající ‚PORT‘, 

cizojazyčný význam druhého 

slova (přístav) evokuje přesně 

to, čím AUTOPORT vždy 

byl, je, a chce být  nadále 

– tj. bezpečným přístavem 

pro všechny vozy značky 

Citroën, jejichž majitelé si do 

něj najdou cestu.

Je možné, že ještě neznáte Autoport?
Společnost AUTOPORT s.r.o. – významný reprezentant značky CITROËN

AUTOPORT  s.r.o.  
Korytná 47, Praha 10 – Strašnice 
servis@autoport.cz   
tel.: 274 020 030
sales@autoport.cz   
tel.: 274 020 020
www.autoport.cz
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Praha 4
MOTOR ART s.r.o.
U Hellady 372/1
Gsm: 776 746 663
Po - Pá: 8:00 - 18:00
So: 8:00 - 14:00

Praha - Vestec
AUTO RUPEXIM s.r.o.
Vídeňská 343 (reál ČS Shell)
Gsm: 602 505 743
Po - Pá: 9:00 - 18:00

Praha 4 - Cholupice
AUTOSERVIS - ROTHE
Lichá 38
Gsm: 602 372 448
Po - Pá: 8:30 - 18:00

Praha 5 - Zbraslav
AUTO Zbraslav
Žabovřeská 1191
Gsm: 734 373 022
Po - Pá: 7:00 - 17:00

Český Brod
Autoservis Hovorka
Hradešín 145
Gsm: 602 313 343
Po - Pá: 8:00 - 18:00
So: 8:00 - 15:00

Mirošovice
Autoservis Vacek
Hlavní
Gsm: 777 031 742
Po - Pá: 8:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00

Březno
KK servis s.r.o.
Sukorady 109
Gsm: 731 771 919
Po - Pá: 8:00 - 18:00 
So: 8:00 - 12:00

Prodáváme autodíly 
Nabízíme servis

tuning

pneumatiky

příslušenství

náhradní díly

dílenské nářadí

oleje a kapaliny

baterie a žárovky

zajištění servisu on-line

předem známá cena opravy

60 partnerských autoservisů

garance ceny, kvality dílů a služeb

Prodejní a servisní místa ve Vašem okolí:
Sedlčany
AUTO+ Jan Spilka
Na Červeném Hrádku 794
Gsm: 605 263 669
Po - Pá: 8:00 - 17:00 
So: 8:00 - 13:00

Přijďte se přesvědčit do naší vzorové garáže
na adrese: Hlubočinka 811, Praha-východ
(areál Refaxu, s vlastním parkovištěm, přímo u silnice 603 - stará Benešovská) 

PO ČEM ŽENY TOUŽÍ

A MUŽI OCENÍ?

Vneste do
svého života
SYSTÉM

POŘÁDEK

PŘEHLED

Organizace úložného systému
Vaší garáže, zahradního domku
a technických místností.
Respektujeme Váš prostor,
představy, potřeby i čas.
Zakázka pro nás není jen prodej.

ZAHRNUJE:
 konzultaci s klientem
 individuální zaměření prostoru
 grafický návrh + cenovou nabídku
 instalaci a realizační servis

www.garagepro.cz

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

INZERCEINZERCE

Dostal to nejlepší
Představujeme žhavou novinku – Suzuki SX4 S-Cross

Je to úplně jiné auto, než před-

chozí model Suzuki SX4, řekl 

nám hned v úvodu pan Trnka, 

vedoucí autosalonu TERS v Pra-

ze 9 - Dolních Počernicích, kde 

automobily Suzuki prodávají již 

16 let. Společně s ním vám ten-

tokrát představíme krasavce, 

který před pár dny dorazil na je-

jich showroom.

Suzuki S-Cross na první pohled 

připomíná svého menšího kolegu 

SX4, kterého Suzuki vyrábí již od 

roku 2006. Osobně s ní mám pár 

kilometrů najeto v létě i na sněhu, 

a tak vím o jeho silných stránkách, 

ale i těch slabých, které dostaly ve 

všech směrech vylepšení. 

Dostal to nejlepší
Na první pohled je patrné, že nový 

S-Cross vychází z předchozího mo-

delu SX4. Ale jen na první pohled. 

„Víte, on si vzal z našich tří nejú-

spěšnějších modelů to nejlepší,“ 

říká pan Trnka. „Od Swiftu dostal 

do vínku výborné jízdní vlastnosti, 

od SX čtyřky bezpečnostní prvky 

i cross over schopnosti a od Vitary 

velkorysý prostor,“ dodává. 

Malé srovnání s SX4
Právě velikost interiéru a přede-

vším zavazadlového prostou je to 

první, čeho si na S-Crossu všimne-

te. Objem kufru (430 litrů) lze zvět-

šit sklopením sedadel až na 1269 

litrů! O tom se vám může u SX čtyř-

ky jen zdát. Když už jsme u toho 

srovnání tak vězte, že u S-Crossu 

byl odstraněn sloupek, který u SX 

čtyřky podpíral rám předních 

oken, a občas trochu clonil ve vý-

hledu. S-Cross je logicky také ve 

všech směrech větší – delší, širší 

a prostornější než SX4.

Plynule kupředu
Co nás při projížďce naprosto 

uchvátilo, byl systém řazení CVT 

u automatické převodovky. Jak to 

jednoduše popsat? Necuká to! Jed-

ná se o speciální převodovku, kte-

rá řekněme na principu variátoru 

plynule mění otáčky z hnacího na 

hnaný hřídel. Jízda je pak absolut-

ně plynulá a bez jakýchkoli přísko-

ků vpřed, jako známe z klasického 

automatu. Volit lze motor benzino-

vý s pětistupňovou manuální nebo 

CVT automatickou převodovkou 

a dieslový s šestistupňovou ma-

nuální převodovkou, to vše s před-

ním náhonem nebo s náhonem 

4x4. A podle prvních zkušeností 

tovypadá na velmi, velmi nízkou 

spotřebu, ať už u benzínu nebo 

u varianty s dieselovým motorem. 

V počernickém autosalonu TERS 

vám podle slov pana Trnky doká-

ží nakombinovat až 19 verzí (vý-

bavy, motoru, převodovky a ná-

honu) tohoto modelu. Na trh byl 

S-Cross uveden 19. září a podle 

dosavadního zájmu se zdá, že se 

japonská automobilka v tomto 

segmentu trefila do černého. 

Domluvte si testovací jízdu v au-

tosalonu Suzuki TERS v Praze 9 

–  Dolních Počernicích.

Zbyněk Pokorný

TERS, spol. s r.o.
Českobrodská 521

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

tel.: 281 932 360

fax.: 281 930 311

otevírací doba:

Po – Pá 8:00 – 19:00

So 9:00 – 14:00

Suzuki SX4 S-Cross kombinuje to nejlepší z vozů této japonské značky. Zvládne s přehledem silnici, ale i jízdu v náročnějším terénu Zavazadlový prostor je jedním z hlavních rozdílů oproti SX 4. Naložíte vše co potřebu-

jete, navíc sklopením zadních sedadel jej zvětšíte až na 1269 litrů

Bezpečnost především - speciální karoserie  ztělesňuje technologii TECT. Ta pomáhá 

ochraně osob uvnitř auta, ale zároveň pomáhá chránit  chodce v případě střetu s vozidlem 

SERVIS PRO VÁŠ VŮZ
připravte  vaše  auto  na zimu

PRODÁM SADU 
ZIMNÍ PNEU 

BARUM 
POLARIS 2 

185/60/14, 82T, M+S
Na ocelových discích pro Fabii
Jeté 4 zimy, opotřebení 40%

603 578 535
Cena 4 400 Kč / 4 ks


