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Oceněný Břežánek
DOLNÍ BŘEŽANY – MC Břežá-

nek získalo v úterý 5. listopadu 

ocenění certifikátem Společ-

nost přátelská k rodině. Akce 

se konala v prostorách galerie 

Gate v Husově ulici na Praze 

1, konference na téma Efek-

tivní prorodinná politika a ko-

munitní plánování v kontextu 

rovných příležitostí, konaná 

pod záštitou hejtmana Středo-

českého kraje. Na konferenci 

byly vyhlášeny výsledky soutě-

že Společnost přátelská rodině 

a zároveň došlo ke slavnostní-

mu předání certifikátů středo-

českým mateřským a volnoča-

sovým centrům. (red)

KRÁTCE

Udělejte místo 
Ježíškovi

Vánoce jsou za dveřmi a my 

už pomalu chystáme poslední 

dvě předvánoční čísla Naše-

ho REGIONU. Letos již potřetí 

pro vás připravujeme VELKOU 

VÁNOČNÍ BURZU, kde můžete 

provětrat vaše skříně, prodat, 

co už sami nepotřebujete, ale ji-

ným třeba udělá radost. Jednak 

si uděláte místo pro záplavu 

dárků, které očekáváte od Ježíš-

ka, vyděláte nějakou tu korunu 

a navíc pomůžete dobré věci. 

INZERCE pro prodej vašich 

věcí je v novinách zcela ZDAR-

MA, stačí napsat váš text do 

formuláře na našich webových 

stránkách www.nasregion.cz, 

kde v sekci Vánoční burza jed-

noduše zadáte váš inzerát spo-

lu s kontaktem. V následujících 

dvou vydáních budou inzeráty 

uveřejněny v Našem REGIONU. 

Budeme však rádi, když peníze, 

které byste jinak zaplatili za in-

zerát, pošlete jako dárcovskou 

DMS na konto Nadace Naše 

dítě, kde pomůžete týraným 

a hendikepovaným dětem. 

A jak peníze zaslat? Napište 

SMS zprávu ve tvaru: DMS(-

mezera)NASEDITE a pošlete na 

telefonní číslo 87777. Cena této 

zprávy je 30 Kč, Nadace Naše 

dítě z ní dostane 27 Kč.

A proč zrovna využít k pro-

deji či nákupu Náš REGION? 

Kde jinde se noviny dostanou 

přímo do 150 000 schránek ve 

vašem okolí? Tak neváhejte, 

prodávejte, nakupujte a po-

máhejte. Děkujeme za všech-

ny děti, kterým 

uděláte život o tro-

chu krásnější.

GLOSA

Lenka Bartáková
bartakova@nasregion.cz
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Tipy na dárky

Chci se dát 
rozvést…

PRÁVNÍ
PORADNA

Taštičky na „čtyři facky“

Pečovatelská služba jinak

S Petrem Jachninem hovoříme 

tentokrát o taštičkách. Taková 

banalita, obyčejná věc, jedno-

hubka, řekli byste. Smích vás 

přejde ve chvíli, kdy pan Petr 

spustí vyprávění a vy je přitom 

ochutnáte. Když za 

války holandský 

padělatel 

Van Meicheren 

prodával Goringovi 

padělaný obraz mistra 

Vermeera, který sám namaloval, 

říkal, že nejdůležitější na tom je 

příběh. Pojďme si tedy poslech-

nout příběh taštiček.

Říká o sobě, že je profesionální 

nápado-

log. Už se 

ale tak nechlu-

bí, že skvěle vaří 

a miluje gastronomii. 

Právě tahle slabost jej zaved-

la do československé televizní 

soutěže, kterou nakonec vyhrál. 

S čím, myslíte? Moudří už vědí, 

ano, byly to taštičky. Podával 

je porotě na všechny způsoby, 

sladké, slané, po italsku, na ja-

ponský způsob, i ty naše české. 

Porota neměla šanci, stejně jako 

já, když jsem je v Průhonicích 

ochutnal přímo z jeho trouby. 

Začalo to opravdu v té televizi. 

Rozhodl se pro porotu připravit 

taštičky a ty měly takový úspěch, že 

nešlo jinak, než pokračovat v taš-

tičkovém byznysu. Vloni vydal prv-

ní knížku receptů – Jachninovy taš-

tičky, letos pokračování s názvem 

Pirožky. Celá taštičková anabáze 

ovšem nejspíš vyústí v jedno – ote-

vření vlastního fastfoodu v Praze. 

„Ano na tom teď intenzivně pra-

cuji.“ Taštičky už vyrábíme a jsou 

k dostání na našem e-shopu, ale 

i na farmářských trzích, například 

každý pátek na Andělu. Můj plán je 

ale konkurovat velkým řetězcům, 

právě s taštičkami,“ představuje 

své plány Petr Jachnin. 

Při setkání s lidmi, jako je Petr 

Jachnin, si uvědomíte, jak důle-

žité je mít kolem sebe lidi, kteří 

mají vizi a vsadí na českou kva-

litu a suroviny. Teď už jen zbý-

vá, aby na to samé vsadili také 

čeští zákazníci.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

PRŮHONICE – Přivedl do 

Průhonic Menzela, Svěráka, 

Hřebejka, v pizzerii na 

náměstí uspořádal šachový 

turnaj s nejlepším českým 

šachistou Cholevou, pořádá 

filmové večery v průhonické 

knihovně a před několika 

týdny představil další ze 

svých projektů.

RECEPT  – Jachninovy taštičky koupíte 

mražené, v troubě jim stačí několik minut 

a jsou připravené pro vaše hosty. Ale kdy-

byste si je přece jen chtěli připravit od zákla-

du, vybrali jsme vám jeden recept.

Jachn inovy  taš t ičky :
Ingredience: Listové těsto, 300 g mletého hově-

zího, pepř, kmín, vejce, 200 g zelí, sůl

Postup:

Mleté maso smícháme se zelím, pepřem a lehce 
osolíme. Těsto rozválíme a rozřežeme na 24 ob-
délníčků. Doprostřed každého položíme směs 
a zabalíme na „čtyři facky“. Přetřeme rozšleha-
ným vejcem, pokmínujeme a pečeme asi 20 mi-
nut v troubě na 180 stupňů.

Dobrou chuť

A protože jí není lhostejné, jak žijí 

někteří senioři nebo osamocení 

lidé, vznikla ve spolupráci s obcí 

nová pečovatelská služba. „Obec 

Vestec se na mě obrátila s pros-

bou, zda bych tyto služby nemoh-

la začít poskytovat tady, protože 

svým občanům je dotuje,“ říká 

paní Klestilová. „A tak dojíždíme 

za těmi, kteří nás potřebují.“ Cílo-

vou skupinu tvoří osoby se sníže-

nou soběstačností, protože jim to 

věk nedovolí, lidé starší 50 let, kteří 

potřebují pomoc druhé osoby, ale 

i rodiny s dětmi, jejichž situace 

také vyžaduje pomoc druhé osoby. 

Paní Lenka dodává: „My chceme 

podporovat hlavně nezávislost 

a svobodné rozhodování člověka, 

a tím mu umožnit, že může zůstat 

platnou součástí společnosti i přes 

omezení, která má. Respektujeme 

individuální potřeby každého člo-

věka, v tom je tahle práce různoro-

dá, protože každý člověk je jiný. 

„Vnímám to jako výměnu 
– něco za něco“
Osamocená babička kolikrát po-

třebuje víc než materiální pomoc, 

jen pár vlídných slov, aby neměla 

pocit, že je na světě úplně sama, 

když ji její nejbližší opustili. Já 

osobně to vnímám jako výměnu – 

něco za něco. Vždyť my můžeme 

seniorům nejen dávat, ale také od 

nich přijímat, učit se od nich. Staví-

me na tom, že je nutné zachovávat 

úctu ke každému člověku a uzná-

vat lidskou důstojnost až do konce 

života. Ti lidé jsou šťastní, cítí se 

potřební a neodstrčení. A to je pro 

mě osobně strašně důležité. Před-

stavovala bych si, že by byl v každé 

obci nebo městě ve Středočeském 

kraji někdo z našeho týmu, kdo by 

mohl pomáhat lidem, kteří to po-

třebují. Všude takoví lidé jsou a my 

o nich nevíme. 

Péči dotuje obec
„Naše obec, díky panu starostovi, 

našla způsob, jak svým občanům 

pomoci, a jistou částku dotuje 

z vlastního rozpočtu. Myslím si, 

že se zvedne obecní úroveň, když 

tady budou i služby tohoto druhu. 

Kéž by tento nápad motivoval víc 

obcí.“ Zájemci o pečovatelskou 

službu nebo ti, kdo chtějí získat po-

drobnější informace i o možnosti 

zaměstnání, se mohou obrátit na 

paní Lenku na adrese Vestecká 11, 

nebo ji kontaktovat na telefonním 

čísle 603463133.  Renáta Šťastná

VESTEC – S úplnou 
novinkou pro Prahu 

a Středočeský kraj přišla 
křehká žena, která rozhodně 

neměla na růžích ustláno. 
Paní Lenka Klestilová se 

rozhodla pomáhat druhým 
i přesto, že ona sama 

neustále naráží na různé 
životní překážky.

„Procházky v Dendrologické zahradě 

v Průhonicích jsou našimi klienty velmi 

oblíbené,“ říká paní Lenka

 Foto: Lenka Klestilová

Uzamčené dveře místní pro-

dejny si těsně po uzavírací 

době nechal odemknout ne-

známý muž. K odemčení dveří 

přítomnou proda-

vačku přemluvil 

s tím, že si potře-

buje nakoupit ještě 

nějaké zboží. Po 

vpuštění do obcho-

du však začal ženu 

ohrožovat krátkou 

střelnou zbraní. 

Vystrašené ženě se 

však podařilo před 

lupičem skrýt v zadních pro-

storách prodejny a přivolat si 

pomoc. Násilník využil toho, že 

byl v prodejně sám a z otevřené 

pokladny sebral finanční hoto-

vost a před příjezdem policistů 

se mu podařilo z prodejny ne-

pozorovaně zmizet.

Kriminalistům se podle výpo-

vědi přepadené prodavačky 

podařilo sestavit pravděpodob-

ný portrét lupiče, kdy k jeho 

popisu uvedla, že se jednalo 

o muže ve věku kolem 35 let, 

silnější 165 cm vysoké posta-

vy, silnějšího obličeje a krátce 

střižených vlasů. Hovořil česky 

bez přízvuku a vady řeči. Na 

sobě měl oblečené maskáčové 

kalhoty a bundu v khaki barev-

ném provedení.

Policisté se touto 

cestou obracejí na 

širokou veřejnost 

se žádostí o pomoc. 

Veškeré poznatky 

k totožnosti nezná-

mého muže, či ja-

kékoliv informace 

k tomuto případu 

můžete sdělit osob-

ně přímo kriminalis-

tům z Územního odboru Praha 

venkov – Jih na služebně Ob-

vodního oddělení Jesenice nebo 

telefonicky na čísle: 974 882 770 

či přímo na linku tísňového vo-

lání Policie ČR 158.

nprap. Zdeněk Chalupa

tiskový mluvčí PČR Praha – venkov

Kriminalisté z Územního 

odboru Praha venkov – Jih 

vyšetřují případ loupežného 

přepadení, ke kterému 

došlo v pátek 11. října 2013 

ve večerních hodinách ve 

Zvoli, okres Praha – západ.

Pátráme po pachateli 
loupežného přepadení

Již 57. ročník

uvítá stovky běžců uvítá stovky běžců 
Hasičská

zbrojnice 4

Probuzená 
historie
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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
30. 11. – 17:00

• Rozsvícení vánočního stromu. 

Přijďte s námi společně rozsvítit vá-

noční stromeček, nasát vánoční at-

mosféru,zazpívat koledy. Na Vrškách 

vedle hřiště

DOLNÍ BŘEŽANY
1. 10. – 31. 12. 

• Taneční lekce. Každé úterý 20.30-

22.00 taneční lekce pro dospělé v tě-

locvičně ZŠ Dolní Břežany. Není nutný 

oblek, jen chuť tančit. Rezervace nut-

ná. Více info www.serakovi.cz 

16. 11. – 9:30
• Cvičení na balonech. Dopolední 

cvičení 9.30-11.00 hod. Rezervace 

na recepci Břežánku, mcbrezanek@

seznam.cz, www.mcbrezanek.cz

21. 11. – 18:00
• Zdobení perníčků. Program: – vý-

běr surovin a náčiní – příprava těsta 

a pečení (teorie) – příprava polevy 

– výroba kornoutků na zdobení – po 

rozcvičení – rozmalování se dáme do 

zdobení a ukážeme si, jak jednoduše, 

ale krásně zdobit – na závěr něco na-

víc – ukázka zdobení vánočního dortu 

– praktické a jednoduché použití man-

dlové hmoty pro všechny. Rezervace 

na recepci Břežánku, mcbrezanek@

seznam.cz, www.mcbrezanek.cz

23. 11. – 9:00
• Předporodní kurzy. 9-17 hod. 

Rezervace mcbrezanek@seznam.cz, 

www.mcbrezanek.cz

23. 11. – 1. 12. 
• Hody a stromeček. 23. 11. Vep-

řové hody 13-18 hod., farmářský trh 

v Dolních Břežanech. 1. 12. Rozsvě-

cení vánočního stromu od 17 hodin 

na náměstí Na Sádkách v Dolních 

Břežanech

24. 11. – 10:00
• Nedělní divadélko. Bramborové 

království Loutky bez hranic. Rezer-

vace nutná, mcbrezanek@seznam.

cz, www.mcbrezanek.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 

výstavu obrazů. Zahájení výstavy 

v „Baráčnické rychtě“ v Hrnčířích 24. 

10. od 17:00. Úvodní slovo: Ing. Petra 

Venturová – starostka, arch. Štefan 

Škapík 

JÍLOVÉ U PRAHY
14. 9. – 6. 1. 

• Hobby naší doby. Regionální mu-

zeum 

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

ní muzeum 

21. 9. – 24. 11. 
• Fotografi cká dokumentace okre-
su Praha-západ. Pohled na historii 

a současnost podnikání. Muzeum 

Jílové

10. 10. – 28. 2. 
• Výstava ručně malovaných ob-

rázků Barbory Fausové v kavárně 

a galerii U Zlatého korálku. www.zla-

tykoralek.cz

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 

zimních dětských sportovních potřeb 

a zimního dětského sportovního oble-

čení. Chcete-li prodat již nepotřebné 

sportovní potřeby a sportovní oble-

čení po dětech, rezervujte si prodejní 

místo. Chcete-li dovybavit své děti na 

zimu, přijďte. Rezervace místa na 

739 633 715

20. 11. – 19:00
• Reiki a mocná síla lidské mys-
li. Energií nabitá přednáška Tomáše 

Brože se bude konat v sále Kulturního 

centra. Vstup 40,- Kč

21. 11. – 18:00
• přednáška „Putování – Jižní 
Etiopie“. Promítání fotografi í a vy-

právění cestovatelky paní Aleny 

Musilové. V jižní Etiopii žijí ještě 

původní kmeny přírodních národů 

svým přirozeným, věky téměř ne-

změněným způsobem. Jejich síla 

i krása je obdivuhodná. Zveme vás 

na návštěvu do míst, kam se jezdí 

zatím jen zřídka. Cena: 50,- Kč, Cen-

trum Elle-ments, tel. 603 53 98 10, 

www.elle-ments.cz

23. 11. – 14:00
• Kurz „Fimo pro dospělé“. Kurz, 

na kterém se naučíte pracovat s po-

lymerovou hmotou FIMO a vytvoříte si 

svůj vlastní originální šperk. Na tomto 

kurzu je možné zakoupit také vánoční 

dárkový poukaz na příští kurz pro své 

blízké. Lektorka: Jana Krupičková, 

cena: 420,- Kč, Centrum Elle-ments, 

info a rezervace tel. 603 53 98 10, 

www.elle-ments.cz

26. 11. – 15:30
• Kurz „Výtvarný ateliér pro děti“. 
Na kurzu „Výtvarný ateliér“ si děti vy-

robí vlastní originální betlém z papíru. 

Lektorka: Martina Poustecká, cena: 

190,- Kč, Centrum Elle-ments, info 

a rezervace tel. 603 53 98 10, www.

elle-ments.cz

30. 11. – 13:00
• Vánoční jarmark. V sobotu odpo-

ledne se na vás těší stálí i noví prodej-

ci na Jílovském jarmarku, tentokrát 

zaměřeném na Vánoce.

30. 11. – 16:00
• Rozsvícení vánočního stromu. 
Advent je tady... V 16:00 Mikulášská 

nadílka, v 16:30 koledy v podání Vocal 

bandu Ignáce Bavlnky a v 17:00 Roz-

svícení vánočního stromu. Těšíme se 

na vás na náměstí v Jílovém.

30. 11. – 15:00
• Vánoční svatba sněhuláka Karla. 
Veselá pohádka v Kulturním centru 

naladí děti na následující program. 

Tentokrát se teple oblečte, po po-

hádce pokračujeme s Mikulášem na 

náměstí. Vstup 70,- Kč

KAMENICE
30. 11. – 19:00

• Taneční výpravná Show Hafl a 
2013. Bohatý taneční program, vá-

noční trh, světelná show, více Hana 

Lynch tel. 603 813 852 

KUNICE
9. 11. – 17. 11. 

• Gastronomická akce: Svatomar-
tinská husa. Rezervace stolu na 

kouzelnazahrada@zamekberchtold.

cz nebo 313 039 047, 604 210 931, 

http://www.zamekberchtold.cz/

16. 11. – 8:00
• Sportovní turnaj Volejbal. Spor-

tovní turnaje na Sport centru na Zá-

mečku. Přihlášky zasílejte na e-mail 

Florentia@seznam.cz, http://www.

zamekberchtold.cz/sportcentrum/

17. 11. 
• Sportovní turnaj: golf. Sportovní 

turnaje na Sport centru na Zámeč-

ku. Zimní Berchtold ALKOM Golf Tour 

2013/2014 Hráči hrají každý měsíc 

1 předem vybrané hřiště s přesnými 

parametry na moderním golfovém 

simulátor 3D Blaster http://www.za-

mekberchtold.cz/sportcentrum/

20. 11.
• Gastronomická akce Ochutnávka 
Beaujolais Nouveau 2013. Rezer-

vace stolu na kouzelnazahrada@za-

mekberchtold.cz nebo 313 039 047, 

604 210 931, http://www.za-

mekberchtold.cz/

23. 11. – 30. 11. 
• Gastronomická akce Týden ry-
bích specialit. Rezervace stolu na 

kouzelnazahrada@zamekberchtold.

cz nebo 313 039 047, 604 210 931, 

http://www.zamekberchtold.cz/

24. 11. – 09:30
• Sportovní turnaj: stolní tenis. 
Sportovní turnaje na Sport centru 

na Zámečku. Přihlášky na turnaje 

můžete zasílat na sportcentrum@

zamekberchtold.cz nebo na +420 

736 75 75 77; +420 313 039 771, 

http://www.zamekberchtold.cz/

sportcentrum/

ŠTIŘÍN
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“

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

názium a Hudební škola hlavního měs-

ta Prahy. Suk – Dvořák – Schumann 

VESTEC
20. 11. – 20:00

• Šikana v rodině, ve školce a ve 
škole. RC Baráček zve širokou 

veřejnost na interaktivní přednáš-

ku s rodinnou psychoterapeutkou 

a speciální předškolní pedagožkou 

Mgr. Z. Hruškovou. Dozvíte se, jak 

rozpoznat škádlení od šikany, jak po-

moci a neuškodit, na koho se obrátit 

o pomoc. Vstupné 40 Kč pro občany 

Vestce a pedagogy MŠ Vestec, ostatní 

160 Kč. Info: www.rcbaracek.cz

ZVOLE
26. 11. – 19:00

• Zdobení adventních věnců. Rezer-

vace nutná, mcbrezanek@seznam.cz, 

www.mcbrezanek.cz

Změna programu vyhrazena!
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kam, kdy a za čím

Chybí vám
zde vaše
pozvánka?
Přes náš web ji do rubriky 
snadno zadáte. 
Pro bližší informace mě, 
prosím, kontaktujte na:
katka.stankova@nasregion.cz

Naším přáním je, aby tato 

rubrika byla co nejpestřejší 

a pro vás co nejzajímavější.

www.nasregion.cz

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

rozvoz osob a jíd
el 

30. 11. – 1. 12. 

Zvěřinové 
hody

INZERCEINZERCE

Všechny chutě 
Toskánska 
a vybrané lahůdky 
světové gastronomie

15. 11. Hudební večer – hra na klavír 
a akustickou kytaru  hraje Lukáš  Polák od 19:00

23. 11. Mikromagie
Richard Nedvěd od 19:00

30. 11. Hudební
večer s Duo Brunetti
(pianista a zpěvačka)

od 19:00
(p p

od 19:

www.pizzerie-brunello.cz

:009:

AKCE
LISTOPAD

INZERCEINZERCE

     
  Český farmářský trh a úřad obce Dolní Břežany vás zvou na

VEPŘOVÉ
HODY
STŘEDA 27. 11. 2013 
OD 13 - 18 HOD. NA NÁMĚSTÍ NA SÁDKÁCH 

DOLNÍ BŘEŽANY

WWW.CESKYFARMARSKYTRH.CZ

cesky
trh farmarsky

   PRIJĎTE UKONČIT LETOŠNÍ TRHOVOU SEZONU
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Dočkají se klidu?
PRŮHONICE – Občané obce 

si oprávněně stěžují na hluk 

z dálnice D1, která velmi 

zhoršuje kvalitu bydlení ve 

velké části Průhonic. Zejmé-

na v oblasti, kde jsou stěny 

řešeny gabionovými koši, je 

hluk výrazně vyšší než tam, 

kde jsou betonové protihlu-

kové stěny. Obec se řadu let 

snaží o ochranu obce před 

hlukem, bohužel situaci stě-

žuje fakt, že většina pozemků 

pod plánovanou protihluko-

vou stěnou není ve vlastnic-

tví obce, ale soukromníků. 

Obec zasílá žádosti o kon-

trolní měření a nápravu, 

v případě neúspěchu se ob-

rátí na hygienickou stanici. 

Zatím úspěšným řešením je 

zpráva od ŘSD, že plánují na 

jaře 2014 rekonstrukci dálni-

ce v tomto úseku, kde bude 

použit tzv. tichý asfalt. (red)

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.

 (red)

Chystáte se na trhy?
JESENICE – Jako každým ro-

kem, tak i letos pro vás obec 

připravila vánoční trhy, Mi-

kulášskou besídku pro 

děti, „svařák“ od pana sta-

rosty a rozsvícení vánočního 

stromu před budovou obec-

ního úřadu. To vše je přichys-

táno na první adventní neděli 

1. prosince. Prodej vánoční-

ho sortimentu začne v 10 ho-

din před budovou obecního 

úřadu a bude otevřen v prů-

běhu celého dne až do 19 

hodin. Tímto bychom rádi 

dali možnost místním, ale 

i dalším zájemcům o prodej 

na našich vánočních trzích 

v tento den. Pokud máte zá-

jem o rezervaci místa pro váš 

vánoční stánek, obraťte se 

prosím na Terezu Sládkovou, 

tel. 775 775 980, email:tereza.

sladkova@oujesenice.cz.

Provětrejte skříně
JÍLOVÉ U PRAHY – Už se vám 

nakupilo sportovní oblečení 

vašich ratolestí? Potřebujete 

prodat oblečení i sportov-

ní potřeby malých i velkých 

sportovců, nebo naopak na-

koupit výbavu pro vaše děti? 

Přijďte na burzu sportovních 

věcí už v sobotu 16. listopadu 

od 9.00 do 11.00 hodin v pro-

storách mateřského centra 

Permoníček na Masarykově 

nám. 195. Pokud chcete něco 

prodat, je potřeba si rezervo-

vat místo na tel.: 739633715 

nebo permonicek@mcper-

monicek.cz. Vy ostatní, co 

ještě sháníte výbavu na zimu, 

vyčkejte a přijďte se podívat. 

Určitě dobře nakoupíte. (red)

Domov slaví šedesátku

PYŠELY – Prvního listopadu 

roku 1953 se přeměnil zdejší 

zámek v Domov důchodců, 

dnes nazývaný jako Domov 

seniorů, který dnes nabízí 

ubytování pro šedesát kli-

entů. V rámci oslav si Do-

mov přichystal mnoho kul-

turních akcí jak pro klienty, 

tak i jejich příbuzné. Mimo 

jiné uspořádal výstavu prací 

klientů domova, sportovní 

olympiádu, vědomostní kvíz 

či taneční zábavu. (red)

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 pošta 

Ježíškovi, 2. prosince kurz 

zdobení perníčků a další den 

přijde Mikuláš. (red)

Město nebo obec?
JESENICE – Největší obec 

v ČR, která není městem. Při-

tom splňuje všechna kritéria 

pro to, aby se stala městem. 

Jelikož bychom rádi znali 

názor našich občanů, zda 

má vedení obce podniknout 

formální kroky pro posílení 

významu Jesenice v regionu 

– získání statusu města, roz-

hodli jsme se uspořádat na 

toto téma anketu na webo-

vých stránkách obce. Z každé 

IP adresy bude započítáván 

pouze jeden hlas, nebude 

tedy možné ze stejného po-

čítače hlasovat vícekrát. Vy-

jádřete, prosím, váš názor na 

tuto historicky významnou 

změnu a hlasujte v obdo-

bí do 17. 11. v anketě na we-

bových stránkách Jesenice.

 (red)

Ukliďte park
KONOPIŠTĚ – Na pomoc 

konopišťskému parku se už 

po šesté 9. listopadu vydá 

parta dobrovolníků. V rámci 

brigády organizované Spol-

kem přátel Konopiště o.s. 

vyčistí svah proti restauraci 

Stará myslivna, od obůrky 

po křižovatku u Zámeckého 

rybníka. „Pokud zbudou síly 

a chuť, uklízet se bude až 

k přírodnímu divadlu,“ řekl 

člen spolku Petr Mareš. Sraz 

brigádníků je v 9 hodin u in-

focentra na hrázi Zámeckého 

rybníka. „Účastníci by měli 

přijít v pracovním oblečení, 

případně si mohou přinést 

smetáky a hrábě, uvítali by-

chom i křovinořez. Techniku 

zajistí Spolek přátel Kono-

piště, Lesní závod Konopiště 

a Technické služby Benešov. 

Brigádníci dostanou výbor-

nou polévku z restaurace 

Stará myslivna,“ dodal Petr 

Mareš. (red)

Pojďte si hrát
JESENICE – Máte rádi tra-

dice, nebo dáváte přednost 

nejrůznějším novinkám? 

V mateřském centu Pohádka 

se snaží skloubit oboje a rádi 

by zavedli zcela novou tradi-

ci, kterou je Hravé odpoled-

ne. Přijďte si zahrát některou 

ze společenských her, inspi-

rovat se na dárky pro vaše 

blízké a třeba taky naučit 

děti trpělivosti nebo vyhrát 

a prohrát. Toto odpoledne 

je pro děti od čtyř let, nudit 

se však nebudou ani dospělí. 

Přijďte si tedy pohrát ve čtvr-

tek 28. listopadu od 17 hodin 

do MC Pohádka, Průmyslová 

1055. (red)

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

 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

Milí čtenáři, s advokátkou Krajovou z Průhonic jsme pro vás při-
pravili rubriku, ve které představíme nový občanský zákoník, 

který vstoupí v platnost 1. 1. 2014. 
Budeme se věnovat nejrůznějším tématům ale především vašim dota-
zům, které nám můžete v průběhu celého roku zasílat. 

Dobrý den, mám jeden dotaz 

ohledně rozvodu. Jsem již pět 

let vdaná a nyní se chci s man-

želem rozvést. Problém ale je, 

že je na něj napsaný byt i chata, 

a obávám se, jestli neskončím 

po rozvodu bez střechy nad 

hlavou. Jak to bývá s vypořá-

dáváním majetku, když je jeden 

z nás takto znevýhodněn? 

Děkuji Lenka M.

Lenko, pokud 

má Váš man-

žel napsaný byt 

či dům jen na 

sebe, mohlo by 

se se současnou 

úpravou zákona 

o rodině lehko 

stát, že skončíte 

po rozvodu v tomto ohledu neza-

jištěna. Nový občanský zákoník 

však některá pravidla týkající se 

rozvodu mění a od 1. ledna 2014 

tak bude platit, že bez dohody 

nebo zajištění jiného bydlení pro 

jednoho z manželů jej nebude 

možné ze společného příbytku 

vystěhovat. Soud bude nově roz-

hodovat o tom, jestli manžel bez 

vlastnického práva k nemovitosti 

má kam jít nebo jestli má v péči 

společné potomky. Smyslem 

nové úpravy je chránit Vaše byd-

lení tam, kde by vystěhování bylo 

v rozporu s dobrými mravy a je 

pro Vás tak mnohem výhodnější. 

Ovšem pozor – nová úprava se 

dotýká i placení výživného někte-

rému z manželů, které v praxi trvá 

ještě několik let po rozvodu. Od 

příštího roku se výživné omezí jen 

na extrémní případy, kdy je jeden 

z manželů postižen rozvodem na-

tolik, že se není schopen sám živit. 

Soud má pak povinnost přihlížet 

na délku manželství, jaká doba 

uplynula od rozvodu a proč si 

manžel, který si nárokuje výživné, 

ještě nesehnal přiměřenou práci. 

V každém případě bych doporu-

čila probrat Vaší situaci s advo-

kátem, není totiž vždy bez po-

chyby dané, že chata napsaná na 

Vašeho manžela je pouze v jeho 

vlastnictví. 

Zaujala vás naše poradna?

Potřebujete vyřešit nějaký 

problém?

Napište nám.

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

PRÁVNÍ
PORADNA
Chci se dát rozvést…

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Žáci usilují o obhajobu meziná-

rodního titulu Ekoškola. Jednou 

z jejich aktivit je i to, že shromáž-

dili v rámci svých výzkumů po-

třebná data o provozu školy, kte-

rá následně zadali do internetové 

kalkulačky (na webové stránce 

www.ekostopa.cz) a spočítali 

ekostopu školy – tedy množství 

globálních hektarů, které jsou 

potřeba, aby byl provoz školy za-

bezpečen. Ekostopa školy za rok 

2012 vyšla 154,26 gha (to zname-

ná 0,49 gha/1 osoba).

Analýzou svého výsledku zjis-

tili, že škola spotřebovává vel-

ké množství elektrické energie 

(a to hlavně na vytápění jedné 

ze svých budov – druhá budova 

je vytápěna dřevěnými peletka-

mi), proto se rozhodli zpracovat 

projekt na snížení této spotřeby 

– spolupracovali při tom s ob-

čanským sdružením TIMUR (Tý-

mová iniciativa pro místní udrži-

telný rozvoj). 

Při své práci se nejen naučili, jak 

se takový projekt správně dělá, 

ale také se jim podařilo získat 

grant ve výši téměř 20 000,- Kč. 

Peníze využili na pořízení a in-

stalaci odrazných folií Radflek, 

které se umisťují za tělesa topení, 

aby se snížily tepelné ztráty skrz 

zeď. Dále žáci zakoupili přístroje 

Radiator Booster, které pomáha-

jí rychleji šířit teplý vzduch do 

místnosti, samolepicí kartáčové 

lišty pod dveře a také několik 

monitorovacích přístrojů (pyro-

metr, digitální teploměry). 

Věříme, že v současné topné se-

zoně všechna opatření prokáží 

své oprávnění a že se podaří ne-

jen snížit spotřebu elektřiny na 

vytápění školy, ale také ekostopu 

školy. Honza Vrtiška

ZŠ Vrané n. Vltavou

Nádvoří i vnitřní prostory zámku 

a blízkého konferenčního cent-

ra se zaplní stánky s tradičními 

ručními výrobky, návštěvníci si 

budou moci sami vyzkoušet svou 

zručnost v zacházení s hrnčířským 

kruhem, zdobení perníčků a další 

řemesla. Pro děti pak zahraje diva-

dlo KUK představení Karkulkovi-

ny a pro všechny je v sobotu večer 

připraven koncert Tria Cantabile. 

V sobotu i v neděli bude navíc 

přístupná nově otevřená výstava 

Dobrodružství botaniky.

Průhonické vánoční trhy začínají 

v sobotu 7. prosince v 9.30 a kon-

čí v neděli 8. prosince v 17.00.

Více informací na www.zamek-

pruhonice.cz

KRAJ – Středočeský kraj ve spo-

lupráci se Středočeskou krajskou 

organizací České unie sportu vy-

hlásil anketu Sportovec Středo-

českého kraje za rok 2013. Cílem 

je ocenění nejlepších součas-

ných i bývalých sportovců Stře-

dočeského kraje. Bez povšimnutí 

nezůstanou ani trenéři a funk-

cionáři, kteří zaslouží poctu za 

celoživotní přínos pro sport. 

Vyplněný anketní lístek s vašimi 

nominacemi, který lze stáhnout 

na www.kr-stredocesky.cz, se 

musí odevzdat do 22. listopadu. 

Slavnostní vyhlášení výsledků se 

uskuteční 16. prosince v Obec-

ním domě v Nymburce. Soutě-

žit se bude v kategorii: nejlepší 

sportovec, největší sportovní ta-

lent, nejlepší sportovní kolektiv 

mužů, nejlepší sportovní kolek-

tiv žen, nejlepší trenér, zaslouži-

lý funkcionář, nejlepší krajánek, 

síň slávy, handicapovaný spor-

tovec. (red)

ČESTLICE – Dětské oblečení, 

obuv, hračky, sportovní a zim-

ní potřeby, které už nepotře-

bujete a někomu můžou ještě 

posloužit, nabídněte na bazár-

ku v Základní škole Čestlice. 

V menším množství je možné 

donést oblečení nebo obuv pro 

dospělé. 

Příjem je v pátek 15. listopadu 

mezi 16. až 19. hodinou. Popla-

tek činí 1,- Kč za kus, maximálně 

30 kusů na osobu.

Zároveň můžete výhodně nakou-

pit z vystavených kousků, prodej 

bude v sobotu 16. listopadu od  

9 do 12 hodin, poté do 13 hodin 

výdej peněz a neprodaných věcí. 

Nevyzvednuté věci půjdou na 

charitu.

Chtějí snížit ekostopu

Žáci ZŠ Vrané nad Vltavou 

spočítali ekostopu 

školy a připravili projekt 

na její snížení.

Hledá se sportovec roku

Předvánoční trhy na zámku
PRŮHONICE – Romantický 

zámek v Průhonicích ožije 

v sobotu a neděli 7. a 

8. prosince tradiční vánoční 

atmosférou ozdobenou 

řadou atrakcí pro menší 

i větší děti i dospělé.

BAZAR – prodáte i nakoupíte

Uvidí návštěvníci trhů zasněžený zámek? Díky trhům ožije 7. a 8. prosince vánoční 

atmosférou



� Komu bude hasičárna sloužit?

Opravená hasičská zbrojnice se sta-

ne, jak doufáme, centrem osadního 

života. Budeme ji využívat k různým 

přednáškám, kulturním akcím, pro 

které je kulturní dům v Kamenici 

příliš velký. Jsme také rádi, že teď 

máme místo, kde se může prostě 

jen sejít osadní výbor nebo kde mů-

žeme pořádat veřejné schůze.

� Jak ji využívají hasiči, respek-

tive kde mají svoje „zázemí“, 

pokud ne tady?

Hasiči tento objekt již dávno ne-

využívají, hasičárna mnoho let 

jen chátrala. V rámci reorganiza-

ce přesídlili hasiči do Těptína.

� Jakým způsobem vám pomoh-

la obec?

Obec přispěla hlavně finančně. 

Letos v  březnu jsme od obce 

získali na rekonstrukci konečně 

peníze. Bylo to za pět minut dva-

náct. Díky tomu hasičárna může 

fungovat dále, byť v jiné roli.

� Co dalšího plánuje osadní vý-

bor za akce?

Plánujeme mnoho akcí, všech-

ny najdete na našich stránkách 

www.osadnivybor.stirin.eu nebo 

v přehledu akcí ve vašich novi-

nách. Rádi bychom rozjeli des-

kové hry s panem Benem pro děti 

i dospělé. Nutná je účast alespoň 

čtyř zájemců. Zatím se budou 

konat 22. listopadu, 6. prosince 

a 20. prosince od 16 hodin. V pro-

sinci pak chystáme Kočovné di-

vadlo Rozy (8. prosince), První 

pomoc s doc. MUDr. Antonínem 

Pařízkem, CSc., a MUDr. Janem 

Bláhou, PhD. (13. prosince od 

19 hod.) a Vánoční trhy pro opoz-

dilce se stánky s tradičními český-

mi řemesly a vánočním punčem 

(22. prosince od 10 hodin). (lb)

www.nasregion.cz4

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

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.

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

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

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Plynaři přitvrdili! 
NNeplaatítee?? Odpoojímee vám pplynn, aa to ii naa dáálku! 

Notorickým neplatičům totiž 

začala Pražská plynárenská 

přerušovat dodávku plynu. 

Nově k tomu využívá mimo 

jiné i tzv. chytré plynoměry, 

které průběžně montuje právě 

u těch zákazníků, kteří dlou-

hodobě neplní své smluvní 

závazky a jejichž prostřednic-

tvím lze plyn odpojit jednodu-

še na dálku. Dodávku přitom 

plynaři neobnoví dříve, dokud 

nedojde k úhradě dlužné část-

ky nebo sjednání přijatelného 

řešení celé situace. 

„Chápeme, že se někteří naši 
zákazníci mohou z různých 
důvodů dostat do složité situa-

ce, která jim zabrání přechod-
ně plnit závazky. Jsme proto 
připraveni domluvit se s kaž-
dým na individuálním řešení 
a být mu nápomocni. Přeruše-
ní dodávky plynu považujeme 
až za krajní možnost. Bohužel 
vyskytují se i lidé, kteří s námi 
nekomunikují, situaci odmíta-
jí řešit a dohodnout se nechtějí. 
V těchto případech pak nezbý-
vá, než postupovat razantně,“ 

uvedl k celé věci mluvčí spo-

lečnosti Miroslav Vránek.

Dlužníci navíc mohou při-

jít i o dost peněz vzhledem 

k tomu, že jim společnost 

neposkytne žádnou z výhod, 

které jinak náleží všem řádně 

platícím odběratelům. A to se 

neplatičům může hodně ne-

vyplatit. Pražská plynárenská 

totiž například poskytuje svým 

zákazníkům, při splnění urči-

tých podmínek, opravy plyno-

vých spotřebičů zcela zdarma 

nebo s finanční spoluúčastí. 

Zákazník, který je však evido-

ván jako neplatič na tuto služ-

bu nemá nárok, opravu spo-

třebiče si musí uhradit sám, 

což prakticky znamená i něko-

likatisícové výdaje. Podobně je 

tomu i v případě dalších nad-

standardních služeb a bonusů, 

které jsou u společnosti k dis-

pozici. „U nás se prostě nepla-

tit nevyplatí“, doplnil v této 

souvislosti Vránek.  (ik)

Odběratelům plynu, kteří 

neplatí své faktury včas 

nebo dokonce vůbec,  

nastávají krušné časy. 

Informoval nás o tom 

mluvčí společnosti 

Pražská plynárenská, 

Miroslav Vránek.

MODERNÍ 

TECHNOLOGIE 

V BOJI PROTI

NEPLATIČŮM

Probuzená historie

Zachráněná fara

VŠEDOBROVICE – Po 

letech chátrání se Osadnímu 

výboru Všedobrovic a Štiřína 

podařilo vdechnout nový 

život staré hasičárně. Zdařilá 

rekonstrukce, při níž dali ruku 

k dílu nejen osadníci, ale 

zapojily se i děti, hasičskou 

zbrojnici přeměnila téměř 

k nepoznání. Hasiče v ní 

už dnes sice nenajdete, ale 

díky mnoha plánovaným 

kulturním akcí se stane 

místem setkávání.

Kdysi hasičárna pomáhala chránit před spalujícím ničivým žárem, dnes si přejeme, aby pomohla navodit hřejivý pocit 

lidské sounáležitosti

Ta byla z pálených tašek bobro-

vek a již svým stářím se posunula 

za horizont své životnosti a pro-

pouštěla vlhkost. Při zatékání 

srážkové vody do krovů pak do-

cházelo k postupnému rozkladu 

jednotlivých dřevěných prvků 

působením lignovorní houby. 

Naštěstí díky poctivé skladbě 

stropů nedošlo k poničení inven-

táře. Historické záznamy uvádějí 

stáří původní stavby farní budovy 

do třicátých let čtrnáctého stole-

tí. Současná farní budova byla 

postavena v letech 1721 – 1722.

V rámci projektu „Záchrana 

fary v Mnichovicích“ dochází 

v těchto dnech k odstraňování 

narušených a neopravitelných 

částí krovu  a jejich nahrazová-

ní – tzv. metodou protézování 

– prvky novými o stejném profi-

lu. Nová krytina bude položena 

shodně s původní krytinou. A to 

jak co do způsobu pokládání, 

tak i do druhu krytiny, což je pá-

lená taška bobrovka se segmen-

tovým řezem. Vyměněny budou 

rovněž veškeré střešní klempíř-

ské prvky a opraveny komíny. 

Celková cena rekonstrukce se 

vyšplhá ke tři čtvrtě milionů, 

z dotačního titulu EU z Progra-

mu rozvoje venkova – Leader 

(realizován s podporou MAS 

Říčansko o.p.s.) by měli získat 

téměř půl miliónu. (red)

MNICHOVICE – V plném 

proudu jsou práce na 

obnově střechy na farní 

budově. Ta byla v havarijním 

stavu díky rozpadávající se 

střešní krytině.

Dotace na sport a volný čas

Kdo může o podporu žádat? 
V roce 2014 budou díky tomu-

to fondu podpořeny vzdělávací, 

volnočasové a sportovní aktivity, 

vrcholový sport, primární pre-

vence a také handicapovaní spo-

luobčané. Jak to funguje v praxi? 

Tak například tematické zadání 

„Podpora vzdělávacích, volno-

časových a sportovních aktivit“ 

se soustřeďuje na investiční pod-

poru (výstavba nových veřejně 

přístupných sportovních zaříze-

ní a investiční projekty zaměřené 

na modernizaci stávajících tělo-

výchovných zařízení související 

se sportovní činností dětí a mlá-

deže), o kterou mohou žádat ško-

ly a školská zařízení, organizace 

pracující s mládeží, sportovní 

subjekty, nestátní neziskové or-

ganizace, právnické osoby, je-

jichž hlavní činností je podpora 

sportu, a příspěvkové organiza-

ce obcí a měst. Výše podpory je 

v tomto případě od 40 tisíc až do 

jednoho miliónu korun. 

Druhou částí tohoto zadání je ne-

investiční podpora činností, souvi-

sejících se vzdělávacími, sportov-

ními a zájmovými aktivitami dětí 

a mládeže (opravy a údržby spor-

tovních zařízení, drobné materiál-

ní vybavení do 40 tis. Kč, organiza-

ce akcí regionálního, celostátního 

a mezinárodního významu, ces-

tovné, mzdy, provozní náklady 

– např. nájmy, energie). V tomto 

případě můžete žádat o dotaci ve 

výši od 10 do 100 tisíc korun.

Zajímavé je i tematické zadání 

„Podpora primární prevence“. 

Zde se jedná o podporu progra-

mů zaměřených na prevenci rizi-

kového chování u dětí a mládeže, 

které pomáhají řešit problémy 

v oblasti výskytu rizikového cho-

vání a které podporují zdraví 

a zdravý životní styl na školách 

a školských zařízeních (projekty 

dlouhodobé specifické primární 

prevence, projekty podporující 

zdraví a zdravý životní styl a pro-

jekty zaměřené na vzdělávání 

pedagogů v oblasti prevence). 

V tomto případě může žadatel 

dostat od 10 do 100 tisíce korun.

Jak a kde o dotace žádat?
Žádost se vyplňuje elektronicky 

na webové stránce Středočeského 

kraje a zároveň s přílohami zasílá 

poštou nebo přímo na podatelně 

v budově SK. Žádosti se podáva-

jí od 4. listopadu do 20. prosince 

2013. A pozor! Dotace se posky-

tuje do výše maximálního podí-

lu 95 % z celkových uznatelných 

nákladů projektu/akce v daném 

roce. Jinými slovy: Příjemce musí 

do akce vložit minimálně pět pro-

cent z celkových nákladů!

Příklad využití dotací
Středočeský kraj podpořil Fond 

vzdělávání, sportu, volného času 

a primární prevence i v roce 2012 

(letos nebyly peníze). Náš region 

se zajímal, kolik peněz bylo loni 

rozděleno a co za ně příjemci po-

řídili. Josef Řihák, hejtman Stře-

dočeského kraje, nám sdělil mj.: 

„V roce 2012 disponoval tento 

fond částkou ve výši 25 miliónu 

korun. Celkem bylo podáno 945 

žádostí o dotaci.“ Jako příklad 

můžeme uvést obec Věšín, která 

získala dotaci 100 000 korun na 

výměnu oken a dveří tělocvičny, 

či Sportovní klub Český Brod. Ten 

získal 800 tisíc korun na projekt: 

Sportovní areál Kutilka – rekon-

strukce šaten a kanceláří fotba-

lového klubu. 90 tisíc korun zís-

kala i Střední zdravotnická škola 

a Vyšší odborná škola zdravot-

nická Nymburk na projekt: Zdra-

vý životní styl – chraň sám sebe 

a 50 tisíc korun  T.J. Sokol Kolín 

– atletika na projekt: Podpora ju-

niorských nadějí. Michal Korol

PRAHA – Středočeský 

kraj vyhlásil koncem 

září výzvu pro podávání 

žádostí o dotace pro 

příští rok. Týká se celkem 

osmi fondů – mj. Fondu 

podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS, 

Fondu cestovního ruchu 

či Fondu kultury a obnovy 

památek. O tom posledně 

jmenovaném jsme psali 

v minulém vydání Našeho 

regionu. Nyní přinášíme 

bližší informace o Fondu 

vzdělávání, sportu, volného 

času a primární prevence.

Zrekonstruované šatny ve sportovním areálu Kutilka v Českém Brodě Foto: archiv

V rámci projektu „Záchrana fary v Mnichovicích“ dochází v těchto dnech k odstraňo-

vání narušený ch částí krovu
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Svá slova plní, navíc pak „Koz-

líci“ v juniorské soutěži hrají 

výborně, jsou převážně na čel-

ném místě tabulky, a tak se také 

často objevují v základní sestavě 

A mužstva. V utkání se silným 

soupeřem, hokejisty HC Příbram, 

dostali příležitost dokonce hned 

čtyři juniorští hráči. Trenér Holý 

to komentoval slovy: „Ano, to je 

naše dlouhodobá strategie, dávat 

co nejvíce příležitost mladým, 

osvědčuje se nám to a máme 

z jejich výkonů radost. Budeme 

s omlazováním pokračovat.“

V samotném utkání se ujali pří-

bramští hokejisté vedení, ale 

záhy junior Filip Vilímek vyrov-

nal na 1 : 1. Do konce první tře-

tiny zvýšil za domácí ještě Jakub 

Žoha, tedy „Kozlíci“ vedli 2 : 1. 

Ve druhé třetině domácí zvýšili 

na 3 : 1 zásluhou Jana Kastnera. 

Avšak hosté vyrovnali po tre-

fách Lukáše Fliegra a Sirotka pak 

srovnal na 3 : 3. Zápas rozhodl 

svou druhou  a zároveň vítěznou 

brankou Jakub Žoha. Poslední 

třetina skončila bez branek, do-

mácím se podařilo udržet vítěz-

ství. Nemalou zásluhu na tom 

mají junioři, kteří vnesli do hry 

více rychlosti a bojovnosti. Ví-

tězství přijalo 102 přihlížejících 

diváků potleskem. Víkendové 

utkání Ml. Boleslav B – Slavoj 

V. Popovice prohrál Slavoj 2 : 5.

Jan Kotrba

Letos už 57. ročník uvítá stov-

ky běžců – lyžařů na tradičním 

a proslaveném Vávrově palouku 

téměř uprostřed obce. Zaklada-

tel senohrabského lyžařského 

běhu, sám aktivní lyžař a účast-

ník Vasova běhu (celkem 5x) 

a dalších maratonů Aja Syrovat-

ský s manželkou položil  před 

více jak půl stoletím základy 

k podzimnímu běhu lyžařů jako 

součást přípravy na zimní sezo-

nu. Avšak z původního „přespo-

láku“ se stal uznávaný běh, který 

lze srovnávat s už zmíněnými 

atletickými běhy.

Původní myšlenka byla poněkud 

prozaičtější, lyžařský běh by se 

měl konat na sněhu a navíc Se-

nohraby mají skvělou lyžařskou 

tradici. V třicátých letech se tu 

konaly závody ve skoku na lyžích 

a později se jezdívalo na místní 

lyžařské terény. Jenže doba se 

změnila a v poslední době v pro-

sinci nebývá tolik sněhu, aby se 

dalo běhat na lyžích. I tak je přes-

polní běh krásnou okolní příro-

dou velikým zpestřením a pro 

mnohé lyžaře skvělým úvodem 

a přípravou na sezonu. Nechybě-

jí ani populární osoby, které buď 

samy startují či se podílejí na or-

ganizaci. Třeba Štěpánka Hilger-

tová, vodní slalomářka a olympij-

ská vítězka, byla mezi účastníky, 

stejně jako bronzový olympijský 

medailista z Atén moderní pěti-

bojař Libor Capalini. 

Letos se očekává útok na loňský 

počet startujících, kterých bylo 

539. Možná letos padne rekord, 

vždyť mohou závodit i ti nejmen-

ší. Děti do 4 let věku běží 60 m, 

žákovské a dorostenecké katego-

rie mají tratě úměrně věku. Roz-

děleny jsou vždy po dvou letech 

u dospělých po 10 letech. Nej-

starší jsou muži nad 60 let a ženy 

nad 50 let. Více o podmínkách 

startu a časový program najdou 

zájemci na http://www.seno-

hraby.cz/ski/. 

 Jan Kotrba

A nyní třeba Jirny, které jsou 

o několik míst v tabulce za Kuni-

cemi, získaly na obávaném hřišti 

bod. Je to pro nesporný úspěch, 

pro Kunice výstraha. Doma by 

se mělo vyhrávat a získávat vždy 

tři body. Při tomto uhlu pohledu 

jsou zajímavá hodnoceni po-

sledních zápasů trenéra Peřiny. 

FK Admira – Kunice 4 : 1 (3 : 0)
Peřina: „V tomto utkání nás sou-

peř předčil ve všech směrech. 

Hlavně chtěl v utkání zvítězit. 

Naši kluci ho šli pouze odehrát 

a podle toho to prvních 45 minut 

vypadalo. Soupeř nás dostával 

neustále pod tlak, byl nebezpeč-

ný, my jsme mu svou nedůsled-

ností v obraně umožnili vstřelit 

tři branky. Po vystřídání ve dru-

hém poločasu se hra mírně zlep-

šila, přesto nás soupeř potrestal 

ze standardní situace a od tohoto 

okamžiku se utkání pouze dohrá-

valo. Přesto, že jsme dokázali jed-

nu branku vstřelit, jsem nejenom 

s výsledkem, ale i s předvedenou 

hrou maximálně nespokojen. 

V týdnu si celý zápas s hráči ro-

zebereme u videa, protože takhle 

hrát dál nemůžeme.“ 

Kunice – Viktorie Jirny 1 : 1
(1 : 0)
Peřina: „Viktorie Jirny je také ve 

středu tabulky místě tabulky jako 

naše farma. V tomto ohledu je 

tabulka velice vyrovnaná, stejný 

počet bodů má celkem šest týmů 

soutěže. Sobotní soupeř vstoupil 

ve 12. kole do duelu se Štěcho-

vicemi Po našem nevydařeném 

utkání na Admiře, které nemělo 

nic společného s naším normál-

ním herním projevem, doufá-

me, že v domácím prostředí vše 

napravíme a předvedeme lepší 

výkon. Soupeř je kvalitní, hraje 

takový „usilovný“ fotbal, dobře 

brání, takže je těžké mu vstře-

lit branku. Po minulém debaklu 

s Admirou jsme nyní s Jirnami 

předvedli určitě lepší výkon, kte-

rý jsme ale nedokázali přetavit ve 

tři body. Škoda brzkého vyrovná-

ní po naší vstřelené brance, ale 

takový už je někdy fotbal. Hráči 

utkání odehráli podle našeho 

taktického plánu, jen jsme nebyli 

tolik nebezpeční směrem k sou-

peřově brance, jak bych si před-

stavoval. Na tom musíme ještě 

hodně zapracovat, abychom zase 

dokázali střílet více než jednu 

branku za utkání. Věřím ale, že 

i tento bod nám pomůže do po-

sledních tří kol, které máme před 

sebou, a že ještě dokážeme získat 

do konce podzimní části dosta-

tečný počet bodů.“ Jan Kotrba

Jeden bod doma je málo
KUNICE – Trenér kunických 

fotbalistů Jaroslav Peřina 

má naprostou pravdu, když 

tvrdí, že získat doma pouhý 

jeden bod je málo. Jeho tým 

si sice stojí v tabulce v horní 

polovině, ale v minulých 

měsících byli soupeři smířeni 

s tím, že ve „Vlčím doupěti“ 

se hned tak nevyhrává. 

Trenér Jaroslav Peřina před každým tréninkem vysvětluje, co se bude trénovat, jaký to má smysl a s jakou intenzitou se mají do cviků pustit Foto: Jan Kotrba

Říčany, Strančice, Kolovraty, Kunice, Mnichovice, 

Jesenice, Uhříněves jsou samá tenisová centra

Sport pro každý věk

INZERCEINZERCE

Klady převyšují 
„Je to pohyb, který zaměstnává 

všechny svalové partie, útočí na 

myšlení, zdokonaluje postřeh 

a periferní vidění, je náročný na 

taktiku a má v sobě prvky, kte-

ré rozvíjejí bojovného ducha,“ 

tvrdil nám hned v úvodu trenér 

Novotný a pokračoval: „Už ten-

to kratičký výčet stačí k tomu, 

abychom tenis uznávali jako 

sport, který se hodí zejména pro 

mladou generaci. Jenže i střední 

a pokročilý věk umožňuje hrát 

tenis na velice dobré úrovni, 

pochopitelně s nasazením sil, 

které odpovídají tomu či ono-

mu stáří. Kdo se však v mládí 

naučí dobře zvládnout všechny 

údery, hned tak je nezapomíná. 

Ti, kteří začnou s tenisem třeba 

ve čtyřiceti letech, dostoupí také 

k určité dokonalosti, ale veliké 

zázraky nemohou očekávat, ale 

budou hrát solidní tenis a záleží 

na tom, kolik mu mohou věno-

vat času a jakou mají vůli 

neustále se zdoko-

nalovat. Třeba 

v pozdějším 

věku jsou velice 

populární čtyř-

hry, které se dají 

hrát skutečně na 

výborné úrovni až 

třeba do osmdesát-

ky i déle.“ 

Nic nepřehánět
Servis, údery, pohyb po kurtu, 

dobíhání míčů, to vše vyžadu-

je na jakémkoli povrchu jistou 

námahu. Protože tenis je rych-

lá hra, pohyb musí být rovněž 

poměrně dost rychlý, a tím trpí 

především nohy. Rychlé zasta-

vování, skluzy, pohyb do stran, 

to je nápor na kolena a kotníky. 

Rovněž na šlachy. Už méně trpí 

ruce, avšak každý tenista si po 

čase stěžuje na bolesti zad. To 

jsou jisté nevýhody, jenže záleží 

na každém z nás, jak dokáže od-

počívat, nepřepínat své síly, vě-

novat se nápravným cvičením, 

rehabilitaci a odhadnout kde 

končí jeho možnosti.

Nešetřit na vybavení 
Nedílnou součástí každého spor-

tu je vybavení. Ani tenis není vý-

jimkou, jen záleží na tom, kolik 

peněz jsme ochotni do vybavení 

investovat. Ne všechno drahé je 

také nejlepší, lze koupit velice 

dobré rakety, boty i oblečení, na-

víc i míče za přijatelné ceny, stej-

ně tak jako poplatky v tenisových 

klubech jsou rozdílné a k tomu, 

abychom hráli dobře, nemusíme 

být ve špičkovém klubu, ani vlast-

nit raketu za deset tisíc korun.

RAKETA je vlastně nejdůležitější 

součástí tenisu a měla by se vybí-

rat po poradě s trenérem, případ-

ně zkušenějším hráčem, který 

zná, jak hrajete a co si můžete do-

volit. I rámy za přijatelných 1 500 

až 2 000 Kč jsou kvalitní, dobré 

a splní účel. Rovněž tak výplet 

je důležitý, čím tvrdší výplet, tím 

musí být hráč technicky zdatný.

BOTY jsou další důležitou sou-

částí nejen hry, ale i pocitu ze hry 

a výrazně dokáží ovlivnit nejen 

výkon na kurtu, ale i radost ze hry. 

Důležité je, na jakém povrchu 

hrajeme. Jiné boty jsou vhodné 

na antuku, jiné na rychlé umělo-

hmotné povrchy a beton, případ-

ně umělou trávu, která velice čas-

to bývá v krytých halách. Dobré je 

zajímat se o váhu bot, čím lehčí, 

tím méně musíte namáhat nohy 

a to je podstatné. Pro dobré vý-

kony na kurtu jsou pohodlné boty 

nutností.  Jan Kotrba

Už několik desetiletí není 

tenis, jinak nazývaný bílým 

sportem, jen letní záležitostí, 

ale díky krytým halám už 

sportem celoročním. Tato 

skutečnost se pochopitelně 

odrazila na vývoji tenisu, 

prakticky na všem, co 

s ním souvisí. Jsou jiné 

a lepší rakety než před 

dvaceti léty, jiná obuv, 

ale především se hraje na 

kurtech s různorodým 

povrchem. Předností 

tenisu je hodně, ale 

jednou z nejhlavnějších 

je, že se tenis může 

hrát celoročně a je 

prakticky užitečný pro 

všechny věkové kategorie. 

Od pětiletých dětí až po 

seniory. O tom jsme si 

také rozprávěli s Václavem 

Novotným z Jesenice. 

Lyžařský „Podzimní běh lyžařů“ startuje letos už 24. listopadu

Senohraby jako atletické Běchovice
VÁVRŮV PALOUK – Co 

pro atlety znamená tradiční 

silniční běh z Běchovic do 

Prahy či podzimní Velká 

Kunratická, to představuje 

pro lyžaře listopadový běh 

v Senohrabech. 

Regionální derby: Popovice-Jesenice se hraje 16. 11. od 18:00 hodin 

Junioři omlazují Kozlíky
VELKÉ POPOVICE – Už 

před zahájením letošní 

nové sezony v přeboru 

Středočeského kraje říkal 

trenér Karel Holý, že od 

samého začátku budou 

dostávat výraznou příležitost 

junioři Slavoje.
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Nákupy přesně podle mého gusta 

OTEVŘELI JSME U VÁS
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RINGHOFFEROVO NÁMĚSTÍ, KAMENICE
 PO–SO: 7.00 – 21.00
 NE: 8.00 – 21.00

kupyNákNák
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PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

S
 t

ím
to

 i
n
z
e
rá

te
m

S
L
E

V
A

 1
0

%
n
a
 s

e
rv

is
n
í 

p
rá

c
e

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

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

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější
 podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

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 montáž rozvodů vody, topení a plynu

 připojení spotřebičů

 revizní a tlakové zkoušky

PETR BREDA 

604 170 140
breda.petr@seznam.cz

INSTALATÉRSKÉ
 & TOPENÁŘSKÉ

práce

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken


