
Nové kurzy plavání v Říčanech
www.svetdetinadlani.cz

Čtvrtek 31. 10. / 8. ročník / č. 22 / 2013 NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

JV

Tradičí 
posvícení 
trochu 
jinak33

Do zcela nové podoby se 
přeměnila budova staré 
hasičárny ve Všedobrovicíc 7aneb vítězné dámy 

v náručí staré gardy 

7

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Příští vydání 
14. listopadu

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

INZERCEINZERCE

Volby skončily 
Co bude dál?

Předčasné sněmovní volby do 

Parlamentu ČR jsou za námi! 

Skončila doba, kdy se nás bu-

doucí poslanci snažili přesvěd-

čit, že právě program jejich 

strany vyvede zemi z maras-

mu a že jedině díky jim (a ni-

koho jiného) bude republika 

prosperovat. No, nevím, jak 

jste to vnímali vy, ale mně to 

zmáhalo. Zvláště, když většina 

z předvolebních slibů se mi je-

vila jako nereálná a v praxi ne-

uskutečnitelná. A to se podle 

mého názoru týkalo prakticky 

všech stran, hnutí a koalic.  

Spočítáním hlasů také skonči-

la prakticky jediná doba, kdy 

se s námi – obyčejnými lid-

mi – politici baví. A nejen to: 

Oslovují nás, ptají se na náš 

názor a předkládají návrhy, 

jak ulevit našim peněženkám, 

zlepšit školství i zdravotnictví, 

sociální péči. Škoda, že snaha 

většiny z nich právě těmito 

předvolebními sliby končí. 

Volič pro ně prakticky přestá-

vá existovat a začíná každo-

denní politické pletichaření. 

A proto si myslím, že bychom 

neměli sliby politiků nechat 

zapadnout. Měli bychom po-

zorně sledovat praktické kro-

ky vítězných stran a koalic, ak-

tivně a každodenně vymáhat 

plnění oněch předvolebních 

slibů. Jedině tak politiky při-

nutíme k větší zodpovědnosti. 

A pokud si myslíte, že budeme 

muset čekat další čtyři roky na 

to, až se s námi zase budou 

„muset“ bavit, tak vězte, že již 

v příštím roce budou volby ko-

munální, část senátních a také 

volby do Evropského parla-

mentu. Již tam 

můžeme dnešním 

vítězům předložit 

nový účet…

GLOSA

Michal Korol
korol@nasregion.cz

Bilance
„Ústředním problémem, který 

řešíme dnes a denně, je kapacita 

školy,“ konstatuje ředitel Josef 

Buchal. Za posledních deset let 

se počet žáků zdvojnásobil. Od 

roku 2010, kdy byla ve 

škole zahájena čin-

nost základní umě-

lecké školy, se nároky 

na prostory ještě zvý-

šily. A navíc, již dru-

hým rokem otevírají 

v Jesenici pět prvních tříd. Akut-

nímu nedostatku tříd by měla 

napomoci rekonstrukce bývalé 

školní budovy, díky níž se kapa-

cita školy navýší o pět nových 

tříd. Nárůst počtu tříd znamená 

zvýšení nároků na jídelnu, školní 

družinu i tělocvičnu. Již dnes je 

škola podnikem, který zaměst-

nává 130 zaměstnanců. Podle 

demografické studie, kterou ne-

chal zpracovat jesenický obecní 

úřad, bude v roce 2020 potřeba 

ve škole dalších sedm set míst. 

„To už bude vyžadovat další sa-

mostatnou školu,“ domnívá se 

ředitel Buchal.

Směřování školy
Ve škole mají zpracován vlastní 

školní vzdělávací program. Na 

jeho tvorbě se podíleli všichni 

pedagogové, sladili jej tak, aby 

se jednotlivé předměty vzájem-

ně prolínaly a navazovaly na 

sebe. „ Na druhém stupni jsme 

zavedli předmět „podnikavost“, 

cílem je vychovat z dětí dobré 

hospodáře,“ říká Josef Buchal. 

V rámci projektu Vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj v environmen-

tálních a ekonomických souvis-

lostech (VUREES), byl ve škole 

spuštěn projekt péče o včely 

(pro žáky 1. stup-

ně) a solárního ohřevu vody 

(pro 2. stupeň). Projekt ohřevu 

vody je monitoro-

ván a žáci mohou sledovat a vy-

hodnocovat úspory, které díky 

využití sluneční energie škola 

získá. Ve škole probíhá digitali-

zace třídních knih a žákovských 

knížek. Přes webové rozhraní si 

budou rodiče moci prohlédnout 

záznamy o školní docházce 

a známkách svých dětí.

� pokračování na str. 6

JESENICE – V září tohoto 

roku uplynulo deset let 

od otevření nové školy 

v Jesenici. Její stavbu 

prosadil a dotáhl do 

zdárného konce tehdejší 

starosta obce Jesenice 

Lang. Zastupitelům se zdál 

projekt zbytečně veliký, 

dnes Jesenická škola, stejně 

jako mnoho dalších škol 

v regionu, praská ve švech. 

Slavíme, tradice se mají 
dodržovat!

Deset let je v provozu Základní škola v Jesenici. Za posledních deset let se počet žáků zdvojnásobil 

a stále jsou potřeba nová místa Foto: HaCan

Michal Krčmář žije v Dolních Bře-

žanech, vychodil tam základku, 

ale moc často ho tam nepotká-

te. Dře dvakrát denně, šest dnů 

v týdnu, v pražském tréninkovém 

centru Lanna Gym, jezdí po svě-

tě, a pracuje na tom, aby naplnil 

slova trenéra Mika Tysona. Moc 

dobře ví, že jinak to nejde. 

Vzpomínky na Thajsko
Vzpomíná, jak se s tátou před 

lety vydali do Thajska, za svým 

snem – naučit se Thajský box 

přímo v Bangkoku. „Nejen tam 

ale po celé Asii včetně Austrá-

lie a Zélandu je obrovsky po-

pulární,“ říká Michal. Thajsko 

navštívil ještě několikrát, ale 

poslední velký úspěch si přivezl 

z Nového Zélandu.

� pokračování na str. 5

DOLNÍ BŘEŽANY, 

JESENICE – Jestli si 

myslíte, že v jiném sportu 

to platí jinak, tak se 

pletete. Absolvovali jsme 

trénink s českým mistrem 

v Thajském boxu Michalem 

Krčmářem, který bude 

jednou z hlavních hvězd 

večera bojovníků v Jesenici, 

který se uskuteční 

21. prosince a kde je 

Náš REGION 

mediálním partnerem.

Republika je mu malá
motto: „Nic jako rozený šampión neexistuje. Někdo může mít vrozené 

vlohy k tomu, aby se stal šampiónem, ale to je rozdíl. Nikdo se nerodí 

nejlepší. Musíte tvrdě cvičit a trénovat, abyste se stali nejlepšími.“ 

(Cus D’Amato, trenér Mike Tysona)

Fanouškům bojových 

sportů se Michal představí 

na galavečeru 21.12. 

v Jesenici. Náš REGION 

bude u toho

66

Jak jsme volili 
v našem
regionu???

ZBROJNICE 
plná kultury
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ČESTLICE
2. 11.

• Halloween. Halloween svátek 

všech svatých můžete prožít v největ-

ším aquaparku v Čechách. Nebudou 

chybět čarodějky, duchové a košťa-

ta a tematický zábavný program se 

spoustou soutěží.

DOLNÍ BŘEŽANY
1. 10. – 31. 12. 

• Taneční lekce. Každé úterý 

20.30 – 22.00 hod. taneční lekce pro 

dospělé v tělocvičně ZŠ Dolní Břežany. 

Není nutný oblek, jen chuť tančit. Rezer-

vace nutná. Více info www.serakovi.cz 

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

připravujeme vernisáž, bude u nás 

v Gallery JAacques vystavovat svoje 

díla pan Karel Koutský (fotograf) se 

svými přáteli. 

1. 11. – 16:00
• Happy Halloween. MC Břežá-

nek a obec Dolní Břežany vás zvou 

na Halloween! Start v 16:00 hod. 

Písničkové vystoupení divadélka 

Kůzle, Mažoretky (ZUŠ Harmony), 

Taneční vystoupení dětí (Lenka Še-

ráková), Dalila – tanec s ohnivými 

vějíři, tombola. Lampionový průvod 

a vypouštění lampionů štěstí, hal-

loweenské soutěže pro děti. Straši-

delný hrad v Cafe Marmalade. Pod-

zimní tematický trh, občerstvení, 

prodej lampionů, šperky

13. 11. – 19:00
• Kam s páťákem. Kam s páťákem 

(sedmákem). Poradíme, jakou školu 

vybrat. Rezervace nutná, www.mcbre-

zanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz

24. 11. – 10:00
• Nedělní divadélko. Loutky bez 

hranic – Bramborové království. Re-

zervace nutná www.mcbrezanek.cz, 

mcbrezanek@seznam.cz

29. 11. – 18:00
• Výroba adventních věnců. Re-

zervace nutná, www.mcbrezanek.cz, 

mcbrezanek@seznam.cz

HRNČÍŘE
24. 10. – 24. 11. 

• Výstava Ladislava Kulhavého. 

MČ Praha – Šeberov  vás zve na vý-

stavu obrazů do „Baráčnické rychty“ 

v Hrnčířích  

JÍLOVÉ U PRAHY
2. 9. – 18. 12. – 10:30

• Strollering. Tak trochu jiná pro-

cházka aneb mateřská v pohybu. 

Není potřeba shánět hlídání, abychom 

mohly udělat něco i pro sebe. Dyna-

mická chůze, prvky pilates a jógy za 

účelem posílení problémových partií 

a zlepšení fyzické kondice. Rezervace 

a více info 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. 
• Fotografi cká dokumentace okresu 
Praha-západ. Pohled na historii a sou-

časnost podnikání. Muzeum Jílové 

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

Muzeum Jílové 

10. 10. – 28. 2.
• Výstava ručně malovaných ob-
rázků Barbory Fausové v kavárně 

a galerii U Zlatého korálku. www.

zlatykoralek.cz

7. 11. – 18:00
• Beseda s polárním cestovatelem 
Ing. Miroslavem Jakešem. Severní pól, 

Grónsko a Špicberky s dobrodruhem, 

který jako jediný v ČR provádí lyžařské 

výpravy na severní pól. Můžete se těšit 

na zajímavá vyprávění, fotky a fi lmy. Sál 

kulturního centra, vstup 40,- Kč

9. 11. – 15:00
• Zajíček a velká mrkvová záha-
da. Hudební a interaktivní pohádka 

o zajíčkovi Kuliferdovi, který rád řeší 

detektivní záhady. Zahraje divadlo 

Mimotaurus v sále kulturního centra. 

Vstupné: 80,- Kč

15. 11. – 17:00
• Křest knihy „Posázaví“. Těší nás, 

že vás můžeme pozvat do Kulturního 

centra v Jílovém u Prahy na křest 

knihy Veroniky Kucrové „Posázaví“ 

z edice „Zmizelé Čechy“

16. 11. – 9:00
• Burza zimních sportovních potřeb. 
V prostorách MC Permoníček burza zim-

ních dětských sportovních potřeb a zim-
ního dětského sportovního oblečení. 
Chcete-li prodat již nepotřebné sportovní 
potřeby a sportovní oblečení po dětech, 
rezervujte si prodejní místo. Chcete-li 
dovybavit své děti na zimu, přijďte. Re-

zervace místa na 739 633 715 

KAMENICE
7. 11. – 9:00

• Pejsek a kočička. Pro děti od 
3 do 10 let. Hraje Hravé divadlo Brno. 

KC Kamenice 

11. 11. – 19:30
• Nebe v hubě aneb blbiny z ústní 
dutiny II. Zdeněk Troška a Jaroslav 

Suchánek. KC Kamenice 

30. 11. – 19:00
• Taneční výpravná Show Haf-
la 2013. Bohatý taneční program, 

vánoční trh, světelná show, více 

Hana Lunch, tel.: 603 813 852

OHROBEC
2. 11. – 17:15

• Lampionový Průvod. Sejdeme se 

na hřišti mezi rybníky. Čeká nás ohnivá 

show skupiny FIRELOVERS a pak se vy-

dáme s lampiony tradiční cestou okolo 

rybníka do Berušky na malé občerstve-

ní. Lampiony si vezměte s sebou! 

PSÁRY
10. 9. – 17. 12. 

• Strollering. Tak trochu jiná pro-
cházka aneb mateřská v pohybu. 
Není potřeba shánět hlídání, abychom 

mohly udělat něco i pro sebe. Dyna-

mická chůze, prvky pilates a jógy za 

účelem posílení problémových partií 

a zlepšení fyzické kondice. Rezervace 

a více info www.strollering.cz

ŠTIŘÍN
3. 11.

• 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. 

15. 11. 
• Two voices. Známé vokální sdru-

žení, doprovázené mluveným slovem 

Václava Větvičky při příležitosti před-

stavení jeho nové knihy “Český, čes-

ká, české ČESKO“. Zámek Štiřín 

24. 11. 
• Mladé talenty Josefu Sukovi. Gym-

názium a Hudební škola hlavního města 

Prahy. Suk – Dvořák – Schumann 

VESTEC
11. 11. – 16:00

• Pohádkohraní. RC Baráček ve 
Vestci vás srdečně zve na první 
Pohádkohraní – hranou pohádku 
„O mlsné žábě a čápovi“ s následnou 
dílničkou. Představení je vhodné pro 
šikovné děti ve věku již od cca 21 mě-
síců s doprovodem rodičů. Pohádkový 
vláček nás zaveze do pohádky, ve 
které si může každý zahrát i zazpívat 
a dokonce si vytvořit i loutku. Délka 
programu cca 45 min. Vstupné 50 Kč/

dítě. Info na www.rcbaracek.cz 

13. 11. – 20:00
• Šikana v rodině, ve školce a ve 
škole. RC Baráček ve Vestci zve 
všechny rodiče a pedagogy na se-
minář Šikana v rodině, ve školce a ve 
škole. Odborné odpovědi na otázky 
„Jak rozpoznat škádlení od šikany? 
Jak pomoci a neuškodit, když se se 
šikanou setkáme? Na koho se s po-
mocí obrátit?“ poskytne speciální 
předškolní pedagožka Z. Hrušková. 
Vstup 40 Kč pro občany Vestce a pe-
dagogy MŠ Vestec, ostatní 160 Kč. 

Registrace: info@rcbaracek.cz

ZVOLE
26. 11. – 19:00

• Výroba adventních věnců ve 
Zvoli. Zvole pod školkou. Rezervace 
nutná, www.mcbrezanek.cz, mcbre-
zanek@seznam.cz
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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

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

iiiiicecececececee
usasaaa

eeeeeeellllllllllllll oooooooooelelllllllllllllllllloooooooooooollooooooooooooooooooooolo

NOVÁ MINIŠKOLKA
NA TOČNÉ 

Celodenní hlídání za příznivou cenu 

V provozu od 11. 11. 2013 

Pavla Šteflová 

+420 607 689 405 
www.pavlasteflova.cz 

Hotel v Průhonicích přijme 
paní na výpomoc 
na úklid 
a mytí nádobí.
Pracovní doba dle dohody. 
Informace na: 721 244 106.

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz

rozvoz osob a jíd
el 

10. – 11. 11. 
Svatomartinovské hody
30. 11. – 1. 12. 
Zvěřinové 

hody

INZERCEINZERCE
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KRÁTCE KRÁTCE

Živnostník roku
DOLNÍ BŘEŽANY – Titul Živ-

nostník roku 2013 pro Stře-

dočeský kraj už zná vítěze. 

Stal se jím pan Mikoláš z Kr-

hanic, soukromý zemědělec 

a majitel mlékárny, kterého 

pravidelně můžete vídat na 

středečních farmářských tr-

zích v Dolních Břežanech.

Čekání na Ježíška
JESENICE – Čekání na vá-

noční svátky a hlavně na 

příchod Ježíška si můžete 

ukrátit v Mateřském centru 

Pohádka v Jesenici. Už 26. 

listopadu od 17 hodin na vás 

bude čekat Balonková poš-

ta Ježíškovi, 2.prosince kurz 

zdobení perníčků a další den 

přijde Mikuláš.

Úspěšná palírna
RADLÍK – Malá palírna na 

Radlíku byla založena v roce 

1998. Majitelé jsou Zdeněk 

Musil a Libor Lacina, hyb-

nou pákou je provozní Kamil 

Kutina (junior), který v pro-

vozovně pracuje od roku 

2002 společně s  Markétou 

Sluníčkovou. Palína získala 

již 3 x cenu Unie Destilérů 

za nejlepší kolekci, na Floře 

Olomouc 3 x champion koštu 

a letos v srpnu na 11. ročníku 

Jelínkův vizovický košt 1. mís-

to v kategorii Jablkovice ve Vi-

zovicích. Je to opravdu velké 

ocenění pro naši palírnu a pro 

tak malý provozní kolektiv. 

Václav Doležal, zastupitel

Svoz Bio odpadu
DOLNÍ BŘEŽANY, LHOTA, 

ZÁLEPY – Nepalte listí a od-

pad ze zahrádek na zahrád-

ce. 1. – 4. listopadu budou 

pro vás přistaveny kontejne-

ry na bio odpad. Kontejnery 

budou přistavovány v pá-

tek dopoledne a odváženy 

v pondělí dopoledne. Dolní 

Břežany – Na Vršku (u školy), 

Lhota – K Hájovně x Kelt-

ská (Horní Náves), Zálepy 

– Spojovací x Na Zálepech 

(U Maňasky). Do kontejneru 

můžete vložit rostlinné zbyt-

ky, jako tráva, listí, obsahy 

kompostérů (vč. kompostu). 

Odpad musí být do kontej-

neru odkládán zásadně bez 

obalů, neznečištěný hlínou, 

sutí, nebo jiným odpadem.

 Zvonkový průvod
ŠTIŘÍN – Před první adventní 

nedělí se na Zámku Berchtold 

uskuteční tradiční Mikuláš-

ská nadílka spojená se zvon-

kovým průvodem po zasně-

ženém zámeckém parku 

a vyháněním nezbedných 

čertíků z opravdového pekla. 

Přijde také Mikuláš se svou 

knihou hříchů a andělíčci 

mu budou pomáhat rozdá-

vat dobrůtky hodným dětem. 

Během akce se také můžete 

těšit na tradiční vánoční zvy-

ky jako je lití olova, zpívání 

vánočních koled, pouštění 

skořápek a krájení jablíček.

Děti si budou moci rovněž 

nakreslit přáníčka Ježíškovi.

Za strašidly
PRŮHONICE – Večer plný 

tajemných bytostí se ode-

hraje už dnes, 31. října od 

17 hodin. Cesta povede 

Průhonickým parkem oko-

lo Podzámeckého rybníka 

(lemovaná strašidly) a zpět 

na náměstí. Na konci na vás 

čeká ohňostroj a U Slepiček 

od 18 hodin opékání buř-

tů. S sebou si nezapomeňte 

vzít lampiony a strašidelný 

převlek, ať si také pořádně 

zastrašíte. Sraz účastníků je 

na náměstí.

Květiny pro město
JÍLOVÉ U PRAHY – Začátkem 

září byla vyhodnocena letošní 

soutěž Květiny pro město Jí-

lové u Prahy. Vítězové převza-

li ceny během zahájení oslav 

Dnů evropského dědictví. Po-

rotu zaujal například květino-

vý záhon před domem v ulici 

Holíkova, o který se stará paní 

Hřebejková, a získal divokou 

kartu. První místo za okna 

a balkony získala M. Maure-

rová, v kategorii okolí domů 

a veřejný prostor zvítězila Jana 

Bártová za vyzdobení místa 

před lékárnou, druhé místo 

putovalo do Domovu a třetí 

J. Klomínkovi. Divokou kartu 

také získala rodina Vršníko-

va, Karlova ulice, Restaurace 

U Konvalinků, Borek a rodina 

Špičkova, Pražská ulice.

Burza sportovců
JÍLOVÉ U PRAHY – Probrat 

šatník svých malých i velkých 

sportovců a prodat nepotřeb-

né sportovní potřeby a ošace-

ní můžete už v sobotu 16.lis-

topadu od 9.00 – 11.00 hod. 

v prostorách mateřského cet-

ra Permoníček na Masarykově 

nám. 195. Pokud chcete něco 

prodat, je potřeb si zarezervo-

vat místo na tel.: 739633715 

nebo permonicek@mcper-

monicek.cz Vy ostatní, co 

jetě sháníte výbavu na zimu, 

vyčkejte a přijďte se podívat. 

Určitě dobře nakoupíte.

Přijďte se bát
JESENICE – Zažít t, ale záro-

veň oslavit svátek zemřelých 

můžete hned 8. listopadu, kdy 

se  koná lampionový průvod, 

nebo další den, 9. listopa-

du, kdy se na návsi Drahouš 

uskuteční Noc duchů a straši-

del – večer pro malé i velké.

Hoby jílovské doby
JÍLOVÉ U PRAHY – Krásnou 

výstavu nesoucí název Hoby 

jílovské doby pro vás připra-

vili v Regionálním muzeu 

v Jílovém. Naleznete na ní 

nejrůznější ruční práce z ru-

kou místních občanů jako 

například patchwork, šper-

ky, olejomalby, šaty, knihy, 

výšivky, mozaiky, grafiky, 

vitráže, nebo modelářství.

Krátké zprávy zpracovala (lb)

ŘADKOVÁ INZERCE  

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horo-

lezeckou technikou.Prová-

díme: opravy, nátěry, čiš-

tění-fasád, střech, okapů, 

prořez a kácení stromů, sítě 

a hroty proti ptactvu, tmele-

ní panel. spár, instalace top-

ných kabelů a další. E-mail: 

beranek-vysky@seznam.cz, 

tel.: 605 458 726

• Výdělek z domu, PC + Net. 

Tel.: 604 989 307

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

Moderní strojírenská firma 
zabývající se zakázkovou 
výrobou na 
CNC frézovacích centrech

HLEDÁ 
KOVO

OBRABĚČE 
Podmínky:

 HPP, VPP

 Strojírenské vzdělání a praxe 

na CNC

 Platové podmínky dle dohody

 Podmínkou osobní odpovědnost 

a loajalita k firmě

 Pracoviště v průmyslové zóně 

v Jažlovicích, Zděbradská ulice, 

5 min. autem po D1 od metra 

Opatov

Kontakt:   724 12 77 12

PROVE TECH CZ

Stezka vede skalami nad ře-

kou Vltavou, kde kdysi divo-

ký kaňon, postrach vorařů, si 

i dnes, po výstavbě Štěchovické 

přehrady, zachoval mnoho ze 

svého půvabu. Protože před 

mnoha lety vybudovaná nauč-

ná stezka byla ve velice špat-

ném stavu, rozhodl se ČSOP 

Zvoneček zapojit do programu 

NET4GAS Blíž přírodě. Díky 

němu a podpoře Středočes-

kého kraje se mu podařilo stez-

ku kompletně zrekonstruovat. 

Slavnostní otevření
Pět měsíců práce na obnově na-

učné stezky bylo před pár dny 

zakončeno jejím slavnostním 

otevřením. Stezka  je dlouhá 

8,5 km a má 15 zastavení, věnu-

jících se životu v řece, na ska-

lách a v oboře, historii vorařství 

i trampingu, přehradám Vltav-

ské kaskády i obcím Třebenice 

a Štěchovice. Pro děti jsou navíc 

připraveny dva interaktivní prv-

ky - bludiště a dřevěná doplňo-

vačka. Na trase jsou i dvě nová 

odpočívadla. Díky nadšencům 

do historie tohoto místa, Blan-

ce a Honzovi Reichardtovým, se 

například podařilo shromáždit 

neuvěřitelné množství historic-

kých fotografií a starých kolo-

rovaných pohlednic. S dalšími 

cennými informacemi pomohli 

místní osadníci. Na jedné z in-

formačních tabulí je věnována 

tichá vzpomínka manželskému 

páru, který zde zahynul letos na 

jaře v důsledku povodní, kdy pří-

valové vody strhly kus svahu, na 

němž stála jejich chatka, a ta se 

i s nimi zřítila. 

(red)

Oceňuje největší „přátele“ a „ne-

přátele“ svobody informací a ote-

vřenosti veřejné správy v České 

republice. Letošní vítěz byl vy-

brán z 82 nominací. Do kategorie 

OTEVŘENO bylo zařazeno 26 no-

minací, ZAVŘENO 56 nominací. 

Celkovým vítězem kategorie 

OTEVŘENO se stal úřad v No-

vém Městě na Moravě za způsob 

zveřejňování rozpočtu úřadu. 

Ukázalo se, že i menší město 

může veřejnosti prezentovat své 

hospodaření precizně a zcela 

srozumitelně. 1. místo v katego-

rii OTEVŘENO – otevřená data, 

získala obec Psáry za zveřejně-

ný seznam vydaných faktur nad 

20.000 Kč s proklikem na faktury 

a související výběrová řízení. 

Vítězem kategorie ZAVŘENO 

– přístup k informacím, se stal 

Magistrát hl.m. Prahy za mimo-

řádně rozsáhlou systematickou 

obstrukci v kauze informací 

o odměnách vysokých úřední-

ků. 1. cena v kategorii ZAVŘENO 

– svoboda projevu, získala obec 

Šestajovice za nevyváženost, po-

škozování oponentů a zneužívá-

ní veřejných prostředků. Druhé 

místo v této kategorii obsadila 

obec Vestec, za údajnou cenzuru 

místního periodika.

Hana Michaliková

A že se jim práce podařila? No 

přijďte se podívat sami. Čeká 

zde na vás mnoho krásných akcí, 

které rozhodně stojí za vaší po-

zornost. My se na samotnou re-

konstrukci podíváme podrobně 

v dalším vydání, dnes se podívá-

me na akce, které zde na vás če-

kají a při nichž si nejen můžete 

prohlédnout samotnou rekon-

strukci, ale také se mnohému 

přiučit. Hned 8. listopadu na vás 

čeká posezení s Michaelou Ei-

seltovou a vyprávění o náročné 

výpravě na Kilimandžáro, 22. lis-

topadu, 6. i 20. prosince pak des-

kové hry s panem Benem pro děti 

i dospělé, 8.prosince kočovné 

divadlo Rozy, 13. prosince před-

náška docenta Pařízka a doktora 

Bláhy o první pomoci a dva dny 

před Štědrým dnem vypuknou 

vánoční trhy pro opozdilce. (lb)

Stezka převlékla kabát
Naučná stezka Svatojánské 

proudy  byly kdysi turisty 

velmi oblíbená, čas 

a nezájem  se však na ní 

natolik podepsal, že byla 

téměř zapomenuta. Ne 

však několika lidmi, kterým 

nebyl lhostejný její osud 

a pustili se do její kompletní 

rekonstrukce.

Pět měsíců práce na obnově naučné stezky bylo před pár dny zakončeno jejím slav-

nostním otevřením. Stezka je určena pouze pro pěší a rozhodně se nedoporučuje jízda 

na kole. V minulosti došlo v lokalitě k několika vážným i smrtelným úrazům cyklistů

Zveřejňovat data je normální
PSÁRY, VESTEC – To je 

krédo soutěže organizace 

Otevřená společnost, o.p.s., 

jejímž cílem je kultivovat 

společnost prostřednictvím 

dobrých i špatných příkladů 

otevřenosti veřejné správy. 

Zbrojnice plná kultury
VŠEDOBROVICE – Do 

zcela nové podoby se 

přeměnila budova staré 

hasičárny. To ale není až 

zas tak zajímavé, mnohem 

zajímavější a uznání hodné 

je fakt, že za tím vším stojí 

parta nadšenců, osadníků, 

kteří se po několik měsíců 

svolávali, pracovali a snažili 

se, aby stará zbrojnice našla 

své další využití. 
Akce se účastnili mimo guverné-

ra ČNB Miroslava Singera ředitel 

sekce ČNB Tomáš Holub i další 

hosté, kteří se na přípravě mince 

od samotného vytipování tématu 

podíleli (včetně autora či ředitel-

ky Národního památkového ústa-

vu Ing. arch. Naděždy Goryczko-

vé) a pozvání přijali i starostka 

Jílového u Prahy Květa Halanová, 

náměstek hejtmana Pavel Jeten-

ský či radní pro kulturu a památ-

kovou péči Zdeněk Štefek.

Mince byla zpracována dle vítěz-

ného návrhu akademického so-

chaře Zbyňka Fojtů, který při ver-

nisáži taktéž promluvil. O historii 

železničního mostu v Žampachu 

se podělila též historička muzea 

Edita Mikolášková, nechyběl ani 

krátký film o ražbě mincí.

Závěrem byly předány zlaté min-

ce paní starostce K. Halanové 

a náměstku P. Jetenskému, který 

zde zastupoval hejtmana kraje 

Josefa Řiháka.

„Chtěl bych vyzdvihnout vý-

znam propagace Středočeského 

kraje, neboť touto mincí se most 

v Žampachu jako technická pa-

mátka dostane na dlouhá staletí 

do povědomí veřejnosti, i za roli 

ČNB při řízení ekonomiky země,“ 

poděkoval mimo jiné náměstek 

P. Jetenský a slíbil, že minci pře-

dá Středočeskému kraji.

„Jílové bylo zlatým dolem české-

ho království, je symbolické, že 

právě zde se koná vernisáž této 

zlaté mince. Je vidět, že můžeme 

nabídnout důstojné prostory pro 

téměř jakoukoliv akci včetně do-

provodných služeb,“ okomento-

val akci radní Z. Štefek. (red)

Most na zlaté minci
V nádherných prostorách 

zrekonstruované konírny 

v Regionálním muzeu 

v Jílovém u Prahy uspořádala 

Česká národní banka 8. října 

2013 prezentaci o stavu 

ekonomiky ČR pro odbornou 

veřejnost a představila novou 

zlatou minci „Železniční most 

v Žampachu“ v nominální 

hodnotě 5.000 Kč, která byla 

vydána v rámci cyklu mincí 

„Mosty České republiky“.

Z rukou guvernéra ČNB Miroslava Singera převzal zlatou minci náměstek hejtmana 

Pavel Jetenský (vpravo)

INZERCEINZERCE
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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.cz

Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz
www.pokryvacstvimajer.cz

Ochranné
pracovní pomůcky

KVALITA
POHODLÍ

MODERNÍ DESIGN
Nejširší nabídka pracovních oděvů

| obuvi | rukavic v regionu |

www.garagepro.cz

NOVÁ
PRODEJNA
OTEVŘENA!

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA
Hlubočinka 811, Praha -východ

Otevírací doba:
po – pá 8.30 – 17.00 hod.
sobota 8.30 – 11.30 hodin
e-mail: info@garagepro.cz

tel.: +420 777 793 359

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ SKLADU 
OBUVI A TEXTILU

úterý – středa

19. – 20. listopadu
od 9,00 do 17,00

DERMATEX

úú
19199

Sklad firmy Dermatex, V Areálu 1171, 252 42 Jesenice u Prahy

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50,  251 62 Tehovec

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

www.billa.cz

Giuseppe Daddio / Šéfkuchař

Nákupy přesně podle mého gusta 

OTEVŘELI JSME U VÁS
30. 10. 201330. 10. 2013

RINGHOFFEROVO NÁMĚSTÍ, KAMENICE
 PO–SO: 7.00 – 21.00
 NE: 8.00 – 21.00

kupyNákNák

FIL_139_Kamenice_inzerce_Nas region JV_280x203.indd   1 23.10.13   11:46

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

MIMOSEZÓNNÍ 
SLEVY
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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
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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.
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� Jaká myšlenka vás vedla ote-

vřít si salon v této lokalitě? 

Otevřít salon v této lokalitě jsem 

se rozhodla, protože jsem sama 

obyvatelkou Dolních Břežan 

a i mně zde chyběla určitá kom-

plexnost ve službách na jednom 

místě. Otevřela jsem salon, který 

nabízí velmi příjemné prostředí. 

Mým cílem bylo, aby naši klienti 

rádi přicházeli, nejen pokud po-

třebují využít našich služeb, ale 

také třeba jen příjemně posedět 

a popovídat si.

� Jak jste vybírala pracovníky 

pro váš tým, který mi připadal 

velmi sehraný a pohodový.

Již mnoho let pracuji v kosmetic-

kých službách, a proto když jsem 

se rozhodla salon otevřít, obrátila 

jsem se na své bývalé velmi zku-

šené kolegy v oboru kadeřnictví, 

masáží, pedikúry a nehtové mo-

deláže. Myslím, že se mi podařilo 

sestavit tým, který je odborně na 

výši a svou práci dělá rád. Přijala 

jsem mezi nás také dva nováčky, 

kteří se velmi rychle zapracovali 

a zapadli do našeho kolektivu. 

� Co váš salon nabízí za služby?

Salon Reny nabízí komplexní ka-

deřnické služby, kosmetiku, ma-

sáže, pedikúru, manikúru a neh-

tovou modeláž. V kadeřnictví 

pracujeme výhradně se značkou 

L´ORÉAL PROFESSIONNEL. 

Naši kadeřníci jsou pravidelně 

touto firmou školeni, a tak od 

nich můžete očekávat nejno-

vější trendy v účesech, barvách 

a technikách. Kosmetické služ-

by v našem salonu provádím já. 

Využila jsem svých zkušeností ze 

zdravotnictví a rozhodla jsem se 

pracovat s italskou značkou Na-

tinuel, pro kterou jsme zároveň 

referenčním salonem.

� Pro mnohé z nás je tento ter-

mín neznámý. Mohu se zeptat, 

co to znamená?

Salon Reny je místem, kde pro-

bíhá školení nových kosmetiček. 

Zároveň jsme první, kdo se do-

zvídá veškeré novinky a uvádí 

je do praxe. Samozřejmostí je 

možnost nákupu kompletního 

sortimentu zboží. Co se týká 

ostatních služeb, nehtové mode-

láže a pedikúry, i zde dbáme na 

vysokou profesionální úroveň. 

Pedikúru u nás provádí taktéž 

zdravotní sestra, která dlouhá 

léta školí nové pedikérky.

� Rád bych se ještě vrátil k na-

bídce masáží, ze kterých jsem 

byl po dlouhé době nadšený.

Ano, masér byla předem jasná 

volba. Jsem velice ráda, že tento 

člověk mou nabídku přijal a že 

jsme se domluvili na spolupráci. 

Je velmi zkušeným profesioná-

lem ve svém oboru a jeho dlou-

holetá praxe je zárukou pomoci 

při pohybových obtížích. Mů-

žete si vybrat z rehabilitačních, 

relaxačních, sportovních, těho-

tenských, kojeneckých a dalších 

specializovaných masáží.

� Jaká je vaše vize do budoucna?

Naší hlavní vizí je samozřejmě 

rozšiřování a zdokonalování na-

šich služeb a cílem je mít hodně 

spokojených zákazníků, kteří se 

k nám budou rádi vracet. Jsem 

velmi ráda a zároveň bych chtěla 

poděkovat všem lidem, kteří se 

zúčastnili 14. září našeho dne 

otevřených dveří. Bylo pro nás 

milým překvapením, že i v den, 

kdy se v Dolních Břežanech ote-

víral sportovní areál, byla účast 

tak početná.

Co říci na závěr? Věřte, milí čte-

náři, že budete příjemně překva-

peni komplexností služeb v pří-

jemném a moderním prostředí 

s domácí atmosférou. Je milé vě-

dět, že i v dnešní době, pokud se 

něco dělá se zájmem a s profesi-

onálním přístupem, dá se i tak 

běžná věc, jako je salon krásy, 

odlišit od nemalé konkurenční 

nabídky. Osobně jsem si služby 

vyzkoušel a byl jsem mile pře-

kvapen vřelým přijetím, profe-

sionálním přístupem personálu 

a v neposlední řadě vybavením 

interiéru. Po příjemné 30minu-

tové masáži a posezením v ka-

deřnickém křesle jsem byl nad-

šen nejen z celkového výsledku, 

ale i z ceny. 

Redakce, (PR)

Salon, který překvapí
DOLNÍ BŘEŽANY – Po 

ospalém létě jsme se 

vypravili zjistit, co nového je 

v našem regionu. Jednou 

z příjemných novinek je 

otevření nového salonu krásy 

Reny v Dolních Břežanech. 

Samozřejmě nás zajímalo, 

jaké služby tato provozovna 

nabízí, a tak jsme oslovili 

její majitelku paní Renátu 

Moravovou, která nám 

ochotně poskytla rozhovor. 

Republika je mu malá
� pokračování ze str. 1

V létě tam totiž vyhrál turnaj 

v rámci galavečera Nový Zéland 

vs. Čína – Fight Of The Centu-

ry 3. Přes den pracoval, a každý 

den odpoledne tvrdě trénoval. 

Odměnou mu pak byla účast na 

turnaji, který překvapivě vyhrál. 

A nabídky na další zápasy na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Jenže 

se vrátil domů a momentálně je 

v situaci, kdy s tátou přemýšlejí, 

jak dál v profesionální kariéře. 

My jsme ho navštívili na trénin-

ku v Lanna Gym, což je obrovské 

cvičební centrum, které funguje 

v Nuslích, kde Michal trénuje pod 

dohledem vynikajícího trenéra 

Viktora Petrlíka, ale i sám vede tré-

ninky začátečníků a pokročilých 

bojovníků. Trénink pod jeho tak-

tovkou byl vynikající. Potrénujete 

techniku, rychlost a především, 

pokud hledáte něco na zlepšení  

kondice, můžeme jeho tréninky 

jen doporučit.    

Michal Krčmář vede své 

tréninky v Lanna Gym 

v úterý a ve čtvrtek od 17:00. 

Více info najdete na Lannagym.cz

Kam dál? Evropa nebo Čína?
Popularita thajského boxu se 

nevyhnula evropským zemním. 

I u nás počet fighterů rychle ros-

te, ale k evropské špičce patří 

Holanďané i borci ze států bý-

valého Ruska. Tam je dostatek 

sponzorů. „Ale s Asií, a přede-

vším Čínou se to nedá srovnat,“ 

říká Michal. Povedou jeho další 

kroky právě tam? To ještě sám 

neví. Chystá se na další cestu, 

tentokrát do Běloruska, aby 

změřil síly s tamními borci.  

Zbyněk Pokorný

MICHAL KRČMÁŘ
Váha:  71kg

Výška:  177cm

Narozen:  1991

2008 – Juniorský mistr 

 České republiky 

2009 – Juniorský profesionální 

 mistr České republiky

2010 – Účast na mistroství Evropy  

 v thai boxu IFMA 

2011 – Mistr Slovinska 

2011 – Vítěz Czech open K-1 ČSFU 

2011 – Účast na mistroství ČR   

 ČSFU v K-1 

2011 – KRÁL SOUBOJE TITÁNŮ   

 (eliminacie) 

2012 – Účast na mistroství Evropy  

 Antálye IFMA A class

2012 – Mezinárodní mistr ČR   

 IFMA/CMTA

Michal (vlevo) se thajskému boxu věnuje od 16 let

Zkušenosti sbírá v Asii, Novém Zélandu i Evropě



Podpora obecních knihoven 
Žadatelem o dotaci v rámci této 

oblasti podpory může být obec 

nebo obcí zřízená či založená 

knihovna. Podpora je určena na 

nákup počítačového vybavení, 

audiovizuální techniky či mobi-

liáře. Lze požádat o dotaci v roz-

mezí 10 000 až 50 000 Kč. 

Podpora obnovy 
kulturních památek 
Jedná se o podporu zejména 

památek vedených v Seznamu 

ohrožených památek, význam-

ných krajinných a městských 

dominant, národních kultur-

ních památek a památek jedi-

nečného charakteru. Lze požá-

dat o dotaci v rozmezí 50 000 až 

500 000 Kč. 

Podpora drobných památek 
Jedná se o podporu drobných 

památek a architektury umístě-

né převážně na veřejných pro-

stranstvích, u komunikací nebo 

ve volné krajině (např. kapličky, 

výklenkové kaple, křížové cesty, 

samostatně stojící sochy a sou-

soší, kašny, zvoničky, boží muka, 

kříže, smírčí kříže, význačné 

náhrobky, pomníky a pomníč-

ky padlým, pamětní desky atd.). 

Dotace lze poskytnout na zpří-

stupnění uzavřených objektů pro 

turisty k nahlédnutí – osazení mří-

ží na uzavřené objekty. Lze požá-

dat o dotaci v rozmezí 10 000 až 

150 000 Kč. 

Podpora kultury, historických 
akcí a slavností
Akce (projekt) by měla být nad-

lokálního charakteru, uskuteč-

ní se na území Středočeského 

kraje a výrazně přispěje k obo-

hacení kulturního života jeho 

občanů. Akce výrazně posílí 

vážnost Středočeského kraje 

a dotvoří jeho image. Lze požá-

dat o dotaci v rozmezí 10 000 až 

80 000 Kč. 

Podpora divadla
Žadatelem o dotaci v rámci této 

oblasti podpory může být pou-

ze profesionální divadlo, které 

uskutečňuje divadelní tvorbu 

s vlastním stálým souborem. 

Lze požádat o dotaci v rozmezí 

10 000 Kč až 300 000 Kč. Ve všech 

případech činí minimální spolu-

účast žadatele 5 %.

Žádost se vyplňuje elektronicky 

na webové stránce Středočes-

kého kraje a zároveň s příloha-

mi zasílá poštou nebo podává 

přímo na podatelně v budově 

SK. Žádosti se podávají od 4. 11. 

2013 do 20. 12. 2013.

Michal Korol

auto, motowww.nasregion.cz6

od

www.vesymo.cz

Borecká 69, 
Borek - Jílové u Prahy, 
254 01
Tel.: +420 2242 82 649, 
Mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz

Přezutí + vyvážení pneu sada 4ks Cena neobsa
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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

INZERCEINZERCE

� pokračování ze str. 1

Oslavy desetiletého výročí
„Tradice se mají dodržovat a pro-

to tradičně slavíme výročí založe-

ní školy. Je to příležitost, aby se 

občané, žáci, rodiče i bývalí ab-

solventi setkali.“ A opravdu, dne 

9. října se při oslavách kulatého 

výročí školy sešly stovky jesenic-

kých občanů. Dopoledne patřilo 

žákům. K narozeninám své školy 

dostali veliký dort ve tvaru vlaku, 

každé třídě patřil jeden vagón. 

K pozvaným patřili nejen zástupci 

obce Jesenice, ale i bývalé ředitel-

ky školy, ředitelka Jesenické Sun-

ny Canadian School a další hosté. 

Velkou atrakcí bylo vypuštění ba-

lónku se zprávou pro nálezce ba-

lónku a prosbou o zaslání zprávy 

o nálezu balónku. „Do dnešního 

dne máme 70 zpráv o nalezení 

balónků,“ konstatuje ředitel. Od 

17 do 20 hodin se konala večer-

ní část oslav. S programem vy-

stoupila skupina dudáků, žáci 

základní umělecké školy, hosty 

pozdravil ředitel školy, starosta 

obce, senátor Oberfalzer. Hos-

tem večerní části programu byl 

i profesor Michal Nedělka. Obec 

Jesenice darovala škole výstavní 

dort ve tvaru školy. Po nakrájení 

dortu se konal ovocný raut z ko-

láčů, buchet a jiných dobrot od 

maminek a babiček žáků, spolu 

s recepty na jejich výrobu. V zá-

věru večera zahrál Děda Mládek 

Illegal Band a tečku za oslavou 

udělal ohňostroj. V průběhu akce 

si hosté mohli prohlédnout ex-

pozice v budově. Žáci a učitelé 

připravili videa, chemické poku-

sy a další zajímavosti. Výjimečná 

byla výstava školních kronik od 

počátku existence školy v Jese-

nici, včetně historických kronik 

z poloviny devatenáctého století.

 Hana Michaliková

Slavíme, tradice se
mají dodržovat!

Pozor, čas dotací je tady!
PRAHA – Jak jsme uvedli již v minulém vydání Našeho 

REGIONU, Středočeský kraj vyhlásil výzvu pro podávání 

žádostí z Fondů pro následující rok. Uchazeči mohou 

předkládat své projekty a žádat o jejich podporu z celkem 

osmi fondů. Nás zaujal Fond kultury a obnovy památek, 

protože ty patří u nás k nejohroženějším.

Středočeský Fond 

kultury a obnovy 

památek je členěný 

na následujících pět 

oblastí podpory:

Žáci vypustili balónky se vzkazem

Zvolení poslanci Středočeský kraj

ANO 2011     20,07%
Jméno Profese Místo Počet hlasů
Babiš Miloš podnikatel Mnichovice 8 628

Jermanová Jaroslava Ing. manažerka Benešov 4 641

Zelienková Kristýna Ing. OSVČ Beroun 3 162

Berkovec Stanislav Mgr. novinář Slaný 4 650

Čihák Pavel Ing. finanční ředitel Kolín 2 352

Dobešová Ivana PaedDr. ředitelka střední školy Votice 2 117

ČSSD     18,44 %
Huml Stanislav Mgr. dopravní expert Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 7 416

Hamáček Jan vedoucí zahraničního oddělení Mladá Boleslav 6 558

Urban Milan Ing. hutní inženýr Čáslav 5 972

Petera Miloš Ing. starosta Nymburka Nymburk 3 023

Dolejš Richard místostarosta Zdic Zdice 2 844

Zemek Václav Ing. vedoucí odd. Krajského úřadu Vlašim 2 346

TOP 09     14,64 %
Kalousek Mirolslav Ing. politik Bechyně 10 246

Langšádlová Helena Ing. místopředsedkyně TOP 09 Černošice 9 231

Kovářová Věra Ing. překladatelka, ředitelka Chýně 6 710

Nováková Nina Mgr. místostar. města, SŠ pedagog Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 5 720

KSČM     14,41 %
Grospič Stanislav JUDr. právník Mladá Boleslav 6 063

Vostrá Miloslava Ing. ekonomka Braškov 3 875

Klán Jan Bc. sociolog Záboří nad Labem 1 873

Vondrášek Josef Ing. starosta obce Rožmitál pod Třemšínem 2 842

ODS     8,85 %
Beznoska Adolf Ing. náměstek primátora, pedagog Mladá Boleslav 5 572

Bendl Petr Ing. strojní inženýr Bratronice 5 308

Úsvit     6,32 %
Okamura Tomio senátor, předseda hnutí Úsvit Praha 8 661

Černoch Marek pilot dopravních letadel Hostivice 1 829

KDU – ČSL     4,05 %
Gabal Ivan PhDr. sociolog, ředitel GAC Praha 2 649

Milí čtenáři, po celou dobu 

předvolební kampaně jsme byli 

s vámi, přinášeli komentáře 

i rozhovory se zajímavými kan-

didáty do poslanecké sněmov-

ny. I ty letošní volby ale přines-

ly oproti mnohým prognózám 

některá překvapení. 

Především ve Středočeském kraji 

zabodoval Úsvit Tomia Okamury, 

kterého středočeští voliči společ-

ně s kolegou Černochem, pilotem 

z Hostivic, poslali do sněmovny. 

Skokan roku
Výsledky sčítání připravily po-

řádný šok pro Miloše Babiše, 

majitele největšího autosalonu 

Citroen v republice, jehož více 

než 8 tisíc preferenčních hlasů 

katapultovalo z Mnichovic až 

do Sněmovní ulice. Přeskočil 

i svoji stranickou šéfku, Jarosla-

vu Jermanovou, se kterou jsme 

vám přinesli rozhovor v minu-

lém čísle. Ta se společně s další-

mi šesti ženami a 18 muži bude 

reprezentovat náš kraj v posla-

necké lavici. 

Para – Doksy
Ještě jednu zajímavost nám ten-

tokrát přichystali Komunisté. 

Vězte, že jejich poslanec Josef 

Vondrášek je ve věku 63 let nej-

starším v kraji a paradoxně také 

Komunista Jan Klán ve věku 30 

let, tím nejmladším. Zdá se, že 

nám v kraji roste nová generace 

zástupců „pracujícího lidu.“
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INSTRUKTORY 
LYŽOVÁNÍ

VÝUKA BLÍZKO PRAHY
Hledáme instruktory lyžování pro sezónu 2013/14

do Skiareálu Chotouň (Jílové u Prahy).

Požadujeme kvalifikaci a spolehlivost. 

Výhodné platové podmínky. Info na tel.: 723 705 008

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

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 

PILATES  BOSU  BŘIŠNÍ PEKÁČ  PILOXING 
Nebaví Vás cvičit v přeplněných tělocvičnách? Individuální hodiny u Vás doma.

Info na tel. 607 813 385, wolfjanica@seznam.cz

CENTRUM KVALITNÍHO SPÁNKU

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

Největší výběr českých i zahraničních zdravotních matrací a polštářů s nejvyšší zdravotní certifikací. 
Odborné poradenství. Postele čalouněné, dřevěné, kovové, rošty, sedačky, zakázková výroba skříní 
a kuchyní, peřiny, polštáře...

KVALITNÍH

JIŽ 23 LET ZKUŠENOSTÍ

atypický rozměr není žádný problém

VÝPRODEJ Z EXPOZICE
SLEVY až 90%
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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 

INZERCEINZERCE

Vítězné dámy v náručí staré gardy

Od nápadu nebylo daleko 

k uskutečnění, a tak se předpo-

slední sobota měsíce září stala 

v obci velikou událostí. Do are-

álu Rapidu Psáry se sjely pouťo-

vé atrakce, skládací nafukovací 

hrady a veliké množství stánků 

s pochutinami. Avšak hlavním 

programem bylo sportování. 

Pro radost rodičů i dědů a babi-

ček se začalo přátelským utkáním 

fotbalových přípravek Slávie Pra-

ha a Rapidu Psáry. Kluci z Edenu 

byli sice v průměru o hlavu men-

ší, mnozí i o dva roky mladší než 

domácí, přesto hráli skvělý fotbal 

založený na technice, bojovnosti 

a střelecké pohotovosti. Prostě 

měli obrovskou převahu, kterou 

dokázali také číselně vyjádřit. 

Vyhráli totiž 9:2 a psárským na-

dějím ukázali, že se ještě musí 

hodně učit. Po poledni pak přišel 

hlavní bod sportovního progra-

mu, nastoupily ženy Rapidu proti 

staré gardě rovněž Rapidu. Už od 

prvních minut zápasu bylo zřej-

mé, že se bude hrát nekompro-

misně, s velkým nasazením a od 

kopaček se bude chvílemi i jisk-

řit. Bojovnost dam i slečen byla 

chvílemi až neskutečná. Matky 

běhaly jako v mládí, výsledek 6:2 

proto nebyl vůbec překvapením 

a muži ho vzali statečně. Prostě 

na dámy a jejich vitalitu neměli 

žádné zbraně. Nastala i taková 

zajímavá situace, nebylo mož-

né s přesností určit, která z dam 

střílela góly, protože  v rozhodu-

jících momentech byly u míče 

dvě, i tři hráčky a vždy se spo-

lečně snažily poslat míč do sítě 

soupeře. Nikomu to však neva-

dilo, několik desítek přítomných 

(většinou pánů) se skvěle bavilo. 

Nikdo se nezranil a po utkání se 

dámy ocitly v náručích mužů sta-

ré gardy, aby přijaly gratulace.

Sportovní odpoledne pak po-

skytlo ještě utkání okresního 

přeboru mezi Rapidem A a tý-

mem Štěchovice B, který po 

poločase 1:1 skončilo vítězstvím 

domácích 4:1, kdy tři góly v dru-

hé polovině zápasu všechno roz-

hodly. Mezi střelci Rapidu byl 

i Pavel Kuka mladší, další branky 

vstřelili Dvořák, Arbnor a Keller. 

Zábava umocněná nejen spor-

tovními výkony pak pokračovala 

až do setmění a všichni si slibo-

vali, že příští posvícení bude mít 

stejný scénář, protože všem se 

takový víkend líbil. Jan Kotrba 

PSÁRY – Od samého 

prvopočátku tu byla jedna 

vůdčí myšlenka: pojmout 

tradiční posvícení trochu 

jinak a ne jen jako přejídání 

a vepřové hody zalévané 

pivem i ostřejšími nápoji.

O urputnosti boje mezi dámami Rapidu a starou gardou svědčí i tento snímek, zachycující začátek jednoho úspěšného útoku 

bojovných hráček Foto: Rapid Psáry

SK Roudnice nad Labem 
– TJ Kunice 1:2 (1:1)
 Myslím, že se potvrdilo, co 

jsem zmiňoval před utkáním. 

Čekal nás zatím nejsilnější 

soupeř, který měl velmi silnou 

ofenzívu a hlavně první polo-

čas nám domácí zle zatápěli. 

My jsme nedokázali dodržet 

taktický záměr, se kterým jsme 

do zápasu šli. Poprvé jsem 

musel o poločase zvýšit hlas, 

aby se tým probudil a začal 

plnit svoje úkoly. Bylo vidět, 

že domluva pomohla, protože 

právě akce, která znamena-

la naší druhou branku, byla 

založena tak, jak jsme se na 

soupeře připravovali. V závě-

ru jsme se sice dostali pod tlak 

domácích, ale také jsme pod-

nikli několik velmi nebezpeč-

ných protiútoků, které měly 

skončit brankou. Jsem rád, že 

jsme s tak silným soupeřem 

dokázali výsledkově obstát 

a že na našem kontě přibyly 

tři veledůležité body.

FK Kunice – FC Chomutov 0 : 0 
Upřímně musím uznat, že 

dnes to bylo nejtěžší utkání 

od začátku soutěže. Soupeř 

byl velice dobře takticky při-

praven, silově vybaven a nedal 

nám na našem menším hřišti 

příliš prostoru pro kvalitní fot-

bal. Bylo to hodně soubojové 

utkání, ve kterém rozhoduje 

využití jedné šance. My jsme 

ji bohužel Kotlikem nedoká-

zali využit, a i proto skončilo 

utkání remízou. Ale na druhou 

stranu musím kluky pochválit, 

protože jsme v soubojích ne-

propadali a dokázali jsme se 

zároveň i vyrovnat s agresivní 

hrou soupeře. (kt)

KUNICE – Česká 

fotbalová liga nabírá 

skvělé tempo. Nečekané 

výsledky se rodí každý 

víkend a mezi ně se zařadili 

i fotbalisté FK Kunice. Po 

třech výhrách se v utkání 

s Chomutovem museli 

spokojit na vlastním 

hřišti s bezbrankovým 

výsledkem. Škoda, neboť 

na domácí půdě by se 

měly sbírat body, a ne je 

odevzdávat soupeřům. 

Zajímavá jsou opět 

hodnocení trenéra 

Jaroslava Peřiny

Vážení podnikatelé 
– příznivci fotbalu
Věřím, že Vám není lhostejné, 
jak se ve vaší spojené obci Zlat-
níky- Hodkovice ubírá a bude 
ubírat kulturní a sportovní ži-
vot. Rozhodujícím hybatelem 
v této oblasti určitě je TJ Sokol 
Zlatníky, zvláště pak ve spor-

tovním životě. Musí být hlav-
ním úkolem podchytit mládež, 
aby šla tou správnou cestou. 
Není větší síla než fotbal, který 
zviditelňuje obce, města, státy, 
kde se hraje dobrý fotbal, o těch 
se hovoří. Místní fotbalisté se 
obrátili na mě, abych ve svém 
,mladém“ věku jim pomohl 

zvýšit úroveň místního fotba-
lu. 1. krok se podařil, postou-
pili jsme z IV. třídy do III. tří-
dy. Mojí snahou je vybojovat 
I. B třídu, což by byl historický 
úspěch. To už potřebuje určité 
finanční prostředky.
Obracím se na Vás o pochope-
ní a podporu a vím, že těžko 
můžete věnovat desetitisíce, ale 
každá Vámi věnovaná částka 
pomůže. Po tomto apelu Vás 
osobně navštívím a věřím ve 
Vaše pochopení. 

Případně můžete jakou-

koli částku zaslat na náš 

nový účet vedený u ČSOB 

č. 261775867/0300.

S pozdravem 

Jiří Pulec – trenér 

Sokola Zlatníky 

 Jan Kotrba

Dramatičnost bojů o ligové body je příznačná všem zápasům, proto o každém víkendu 

přitahuje stovky diváků Foto: Slavíček

Krasobruslařský oddíl Skating 

Club Slavoj je od ledna 2013 

zařazen mezi krasobruslařské 

kluby a stal se součástí TJ Sla-

voj Velké Popovice, který nám 

umožnil využívat k naší práci 

s malými krasobruslaři tři míst-

nosti, které jsme za spoluúčasti 

rodičů vymalovali a postupně 

vybavili nábytkem. Také trenéři 

a odborný personál mají k dis-

pozici šatnu spojenou s admi-

nistrativním zázemím s výpo-

četní technikou. V současné 

době se tréninkové přípravy 

a zájmového bruslení účastní 

také mladí sportovci z klubů 

a oddílů Příbram, Hradec Krá-

lové a Zlín. Čas, který tráví na 

zimním stadionu, slouží pře-

devším ke skládání krátkých 

programů a volných jízd na 

sezonu. Klub by také rád před 

zimní sezonou uvítal všechny 

zájemce bez rozdílu věku, kteří 

se chtějí naučit dobře bruslit, 

ale i ty, kteří „propadli“ kouzlu 

sportu, který se jmenuje kraso-

bruslení. Navíc velkopopovický 

klub je široko daleko jediným, 

který má tréninkové podmínky 

a zabývá se tímto sportem.  (kt)  

Příležitost pro krasobruslaře

Prosba trenéra Pulce!
ZLATNÍKY – Ano, jsou jednou z mnoha obcí v našich 

regionech kolem Prahy. Nejsou nejbohatší, ale také ne 

nejchudší. Žijí svůj společenský i sportovní život, který 

jak se praví ve výzvě nesporně velkým dílem zviditelňuje 

obce i města, dává lidem zábavu a zejména pak mládeží 

náplň volného času. Výzva trenéra Jiřího Pulce není 

překvapující. Mnohde by situaci řešili stejným způsobem, 

ale nenašli odvahu přiznat, že mají finanční potíže. 

O to cennější jsou dobře míněná slova i prosba o finanční 

pomoc. A trenérovi Jiřímu Pulcovi díky za odvahu. 

(Dopis uveřejňujeme v plném znění.)

Doma odevzdané body. Škoda!

VELKÉ POPOVICE – ve 

Velkých Popovicích letos 

vznikl krasobruslařský oddíl. 

Z jeho činnosti jsme vybrali 

některá zajímavá fakta.
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Nyní pro vás ještě blíže! Otevřen pražský okruh.

Více na www.prazskyokruh.cz

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

Od 31. 10. do 30. 11. 2013

 

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

OdOdOd 3 311. 1 10.0 dd do 303030. 1111. 2000 313131313

OTATT  6:30 13.00

NOVINKA 
COCA-COLA VANILLA

ZDARMA miniatura 

NICOLAUS CRANBERRY

16,50

COCA-COLA
celý sortiment, 0,5l

99,90

JAVOROVÝ SIRUP
250ml

9,50

FAMMILKY
kakao, oříšek, 130g

12,25

METRO DEZERT
3 druhy, 120g

29,90

VÍNO 
TEMPRANILLO
0,75l

7,99

ČOKOLÁDA NA VAŘENÍ
100g

98,50

LAVAZZA ESPRESSO
zrno, 250g

11,50

MAGNESIA
3 druhy, 1,5l

24,90

LORENZ-CHIPSLETTEN
100g

66,90

CEREÁLIE NESTLÉ
400g-450g

62,90

DARBO 
BRUSINKOVÝ KOMPOT
400g

10,90

SMĚS DO SALÁTU
340g

14,90

OKURKY 7-9cm VIVA
720g

59,90

RIO MARE TUŇÁK
v oleji, vl. šťávě, 160g

17,50

ACTIVIA NAPOJ
320g

19,90

SÝR ALMETTE
více druhů, 150g

24,90

POLÉVKY CHLAZENÉ
gulášová, zabijačková, 

valašská zelná, 500g

57,90

RULANDSKÉ ŠEDÉ
0,75l

18,90

PILSNER URQUELL
plech, 0,5l

16,95

GRAND DESSERT 
srdce, 150g

6,99

OCET KVASNÝ
lihový, 1l

18,50

VÁNOČNÍ ČOKOLÁDY
5x15g

99,90

LINDT ČOKOLÁDA
3 druhy, 300g

25,90

ORIGINAL LOTUS
250g

9,90

ZLATÉ POLOMÁČENÉ
hořké, mléčné, 100g+20%

35,90

LÁZEŇSKÉ OPLATKY
více druhů, 175g-260g

15,95

MILKA
více druhů, 100g

51,00

GRAND AROMA
250g

79,00

PICKWICK RANNÍ BIG
2 druhy, 100x2g

6,30

FIDORKA
30g

24,90

Mr.BROWN
plech, 250ml

27,50

RELAX 100%
pomeranč, č.grep, mrkev/jablko/

broskev, multivitamín, ananas, 

br.pomeranč, 1l

51,90

CITRÓNOVÁ ŠŤÁVA
1l

27,00

RED BULL
250ml

17,90

NOKY BRAMBOROVÉ
500g

10,90

POLEVA  
tmavá, světlá, 100g17,50

JÍŠKA
světlá, tmavá, 150g

8,95

MILKIN
ZAKYSANÁ SMETANA
200g

379,00

UHERSKÝ SALÁM PICK
dlouhý, cena za 1Kg

59,00

PEČENÁ SEKANÁ
drůbeží, cena za 1Kg

99,90

CIELO
různé druhy,1,5l

117,50

VODKA EXTRA 
JEMNÁ 38%
0,5l

89,90

WANSOU KAPSLE
na praní, 20ks

229,90

BOHEMIA SEKT
demi, brut, 1,5l

83,90

STN TUZEMÁK 37,5%
STN VODKA 38%
0,5l


