
Bambi vak
Sbor dobrovolných hasičů z obce 

Pyšely měl možnost se proškolit 

v plnění speciálního hasicího 

bambi vaku, což je integrovaný 

protipožární systém, který slouží 

k hašení požárů v podvěsu. Jed-

ná se o nádobu typu vak, která 

je zavěšena na laně pod vrtul-

níkem, který tak čerpá vodu pro 

hašení požárů. Jeho obrovskou 

výhodou je plnění přímo z vodní 

hladiny (např. vodních nádrží, 

řek, jezer nebo rybníků), a tak se 

nemusí vrtulník vracet pokaždé 

na základnu. Jednotlivé zásahy 

u požárů se tak výrazně zrychlí.

Průběh cvičení
Nejprve proběhlo krátké bez-

pečnostní poučení cvičících 

jednotek od posádky vrtulníku 

a vedoucího výcviku. Následně 

hasiči nacvičovali plnění hasi-

cího bambi vaku pomocí hadic 

z cisteren. Tento postup bylo 

nutné natrénovat při zavěšeném 

vaku pod policejním vrtulníkem, 

takže vše bylo náročnější na 

zručnost, ale i fyzickou kondici 

všech zúčastněných. Cílem vý-

cviku bylo procvičení činnosti 

jednotek vybraných k plnění zá-

věsného vaku za účelem prová-

dění leteckého hašení v místech, 

kde není možné z taktických 

a praktických důvodů provést 

plnění závěsného vaku z volné 

vodní hladiny. (sas)
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Hubni!
Pořád na mne vyskakují ty re-

klamy na protivráskové krémy, 

říká mi přes stůl kolegyně poté, 

co si zapíná počítač na pracov-

ním stole. Na mne zase posílají 

reklamy o hubnutí, kontruji. 

Google je mocný pán. Jakmile 

vyhledáváte nějaké heslo v pro-

hlížeči, už jste v jeho hledáčku 

a stáváte se objektem cílené in-

zerce. Není to už trochu moc, 

když na nás vyskakují reklamní 

slogany, které momentálně ne-

chceme, a které rozptylují naši 

pozornost? Já to vidím jako 

obchod, říkám. Brousíš si na 

internetu, pěkně zadarmo, sta-

huješ informace, čteš si. Zato jsi 

ovšem sledovaná, ONI vědí, na 

co se díváš. Tvůj zájem prodá-

vají dál, inzerentům, kteří platí. 

Vyhledávací služba je zadarmo, 

ale vlastně není. Je to takový 

barterový obchod: prodáme 

vám potřeby našeho klienta, vy 

ho zkuste přilákat. Nejhorší je, 

že si připadám, jako by mne vi-

děli, podotýká kolegyně znepo-

kojeně. Jako by měli virtuální 

kameru a při každém připojení 

zkoumali: potřebuje facelif-

ting, liposukci, holiče? Jako by 

o mně všechno věděli. Jako by 

se mnou všude byli. Je ten bar-

ter vůbec výhodný? 

Není cena příliš vy-

soká?

Pozor na horka 
i v budoucnu

PRAHA JIHOVÝCHOD – Stře-

dočeští záchranáři mají za 

sebou perné dny. Vysoké 

teploty, které minulý týden 

panovaly na celém území 

Česka, zvedly počet výjezdů 

záchranářů zhruba o 20 % 

oproti běžným dnům. Po-

sádky nejčastěji vyjížděly ke 

kolapsovým stavům, k paci-

entům s dušností, vysokým 

krevním tlakem a bolestí na 

hrudi. Nejrizikovější skupi-

nou jsou převážně senioři. 

Minulý týden přijal dispe-

čink linky 155 výzvu k pomo-

ci topícímu se muži v rybní-

ku na Praze – jihovýchod. Na 

místo byla vyslána posádka 

jesenické rychlé lékařské 

pomoci. Záchranáři začali 

ihned resuscitovat muže, ale 

i přes maximální snahu ne-

bylo oživování úspěšné. Lé-

kař musel konstatovat smrt.

(sas)

KRÁTCE

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz

Od benzínky k myčce
Příběh pana Jiřího Moravce, ma-

jitele čerpací stanice společně 

s mycím centrem, začal doslova na 

zelené louce v roce 2010, kdy zde 

vybudoval benzínku a tak vstoupil 

na trh s pohonnými hmotami. Roky 

plynuly a pan Moravec chtěl svým 

zákazníkům nabídnout i mycí ser-

vis, který předčí jakoukoliv konku-

renci. Proto v červnu tohoto roku 

otevřel nové mycí centrum, které 

disponuje sice zcela běžně vypa-

dajícími boxy, nicméně skrývající 

tu nejmodernější technologií mytí, 

na kterou v Česku, natož v místním 

regionu sotva narazíte. 

Přednosti
Mycí centrum je složeno ze tří 

prostorných boxů, kam lze zajet 

nejen osobním automobilem, ale 

též dodávkou. Výhodou je, že mytí 

je zcela bezkontaktní, nemusíte 

tedy na auto sahat kartáčem ani 

houbou a hlavně umyjete hrubé 

nečistoty. Takže hmyz a mouchy, 

které se jinak odstraňují velmi slo-

žitě, dostanete pryč velmi snadno.  

Super jemný prach postřiku ulpívá 

na kapotě a obsluha se minimálně 

zamáčí a vozidlo se nemusí dále 

sušit či utírat kůží, protože tech-

nologie nezanechává na povrchu 

žádné mapy po mytí.

Samoobslužné mytí funguje stejně 

jako kdekoliv jinde na principu na-

volení programů a platebního auto-

matu. Nicméně jenom zde se setká-

te s mytím horkou vodou obsahující 

speciální mycí prášek, který tvoří 

základ. Systém vám umožní mytí 

pod vysokým tlakem a s vysokou 

teplotou ostřiku a následně můžete 

nanést horký vosk. V poslední fázi 

oplachu demineralizovaná voda 

s leskem a sušícím efektem zajistí 

nulové stopy po mytí. 

� pokračování na str. 4

RADLÍK – Už babičky nám vtloukaly do hlavy, že se 

musíme pořádně mýt, abychom byli zdraví a mohli chodit 

po ulicích se vzpřímenou hlavou. Jak jsme postupně 

dospívali, začali jsme jejich rady přenášet i na další členy 

domácnosti, stejně tak jako na milovaná přibližovadla/

auta. Stejným příslovím se řídí v nově otevřeném mycím 

centru Jet Wash čerpací stanice JIMO – Radlík, kam 

se nemusíte bát ani s kolem, ani s větší dodávkou.

Čistota půl zdraví

Horka? Rozsáhlé požáry? Dobrovolní hasiči jsou připraveni!
PYŠELY – V uplynulých 

dnech sužovaly nejen 

jihovýchodní region Prahy 

neskutečná horka, která 

mohou způsobit rozsáhlé 

požáry. I proto se na konci 

května na letišti Nesvačily 

sešly jednotky hasičů, 

včetně těch pyšelských, aby 

si vyzkoušely, jak se plní 

speciální vak na vodu.
Moudrost je sklo, 

diskrétnost je diamant

Poodhalte taje skla
Unikátní sbírku moderního skla 

i pomyslný výlet do tajů jeho 

výroby nabízí nové Centrum 

sklářského umění, které bylo 

v červnu otevřeno v rekonstru-

ované huti František v Sázavě. 

Projekt realizovala Nadace Jose-

fa Viewegha Sklářská huť Fran-

tišek. „Podařilo se tím zachránit 

nejen zajímavou technickou 

památku, ale také jedinečnou 

kolekci děl vytvořených sklář-

skými výtvarníky na Meziná-

rodních sklářských sympoziích 

v Novém Boru v letech 1982 až 

2006,“ řekla Martina Kulhavá, 

ředitelka společnosti Cesty skla 

o.p.s., která sázavské sklářské 

centrum provozuje.

� pokračování na str. 4

POSÁZAVÍ – André 

Maurois při vyřčení těchto 

slov dával najevo, že je 

diskrétnost důležitější než 

moudrost. Jenže jak je 

známo, moudrost člověka 

doprovází celá staletí 

v každodenním řešení 

situací, a proto vám chceme 

ukázat, že i sklo může být 

tím pravým rozhodnutím. 

Vítejte v nově otevřeném 

Centru sklářského umění.

Cvičení je náročné na koordinaci Foto: Pavel Smutný

PRŮHONICE
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DOBŘEJOVICE
21. 6. – 13:00

• Pojďte s námi do přírody. Dětský 

den trochu jinak. Myslivecké sdru-

žení Družba Dobřejovice vás zve do 

zámeckého dvora v Nebřenicích na 

přírodovědecké odpoledne pro děti 

i dospělé. Po lesní cestě se vydáte 

na naučnou stezku, kde na vás čeká 

několik vědomostních soutěží a pře-

kvapení. Sladká odměna na závěr vás 

nemine. Občerstvení zajištěno 

DOLNÍ BŘEŽANY
21. 6. – 10:00

• Jízda slunovratu. Dovolujeme si 

Vás pozvat na 9. ročník Dolnobřežan-

ského Slunovratu, hlavním tématem 

budou závody historických vozidel 

a motocyklů do vrchu – Břežanským 

údolím. Po celý den bude v prosto-

rách břežanského náměstí připraven 

bohatý program pro dospělé i děti, 

který bude završen vystoupením 

The Beatles Revival Band. Informace 

o programu na www.dolnibrezany.cz

22. 6. – 14:00
• Víkendový kurz s Inlinetalentem. 
Místo konání: Víceúčelové hřiště ved-

le hasičské zbrojnice (ulice Na Hrázi). 

Čas konání: 14:00 – 16:00 kurz pro 

děti. Instruktor: Tomáš Herout. Kurz 

pro děti | popis: Jedná se o intenzivní 

kurz formou zábavných cvičení a her 

podle našeho úspěšného konceptu 

výuky inline bruslení. Během výuky 

používáme řadu pomůcek. Důraz je 

kladen na základní inline techniku, 

způsoby zastavení a celkovou bez-

pečnost. Na koci kurzu děti získávají 

pamětní diplom a sladkou odměnu.

16. 6. v 9:00 – 30. 9. ve 12:00
• Zápisy na školní rok 2014/2015. 
Zápisy do kroužků se uskuteční od 

16. 6. pouze formou webové rezervace 

–  sekce Rezervační systém. Rozvrh 

kroužků na www.brezanek.cz v sekci 

Rozvrh a ceník. Více zde: http://www.in-

linetalent.cz/products/dolni-brezany1/

JESENICE
20. 11.

• Podzimní koncert v Jesenici. 
Obec Jesenice pořádá Podzimní kon-
cert klasické hudby od 19:00 hodin ve 
Společenském centru Jesenice. Jese-
nickému publiku se představí houslo-
vý virtuóz Jaroslav Svěcený v dopro-
vodu komorního orchestru Vivaldi 
Collegium Praha. V průběhu večera 
zazní „Malá noční hudba“ W. A. Mo-
zarta a jedno z nejslavnějších děl ital-
ského barokního skladatele Antonia 

Vivaldiho „Čtvero ročních dob“

JÍLOVÉ U PRAHY
19. 6. – 21. 9. 

• Výstava „Z hlediště na jeviště“. 
V jílovském muzeu se předsta-

vuje obor \“Scénografie\“ praž-

ské SÚPŠ. Ukázky prací studentů 

z oboru scénografie

19. 6. – 22. 6.
• Vyšívané obrazy Olgy Menšíkové. 
Výšivka ve sbírkách muzea. Výšivka je 

jednou z nejstarších a nejpoužívanějších 

technik zdobení podkladového materiá-

lu (textilu, kůže, papíru) protahováním 

nebo našíváním nití různými technikami 

stehů, materiály a pomůckami, mezi 

něž patří především textilní a kovová 

vlákna, korálky, rybí šupiny nebo fl itry. 

Typ výšivky je daný krajově a dobou, ve 

které vznikla. Asi nejčastěji se s ní se-

tkáváme v oblasti národopisu, na lido-

vých krojích a textiliích. Každá autorka 

měla svůj rukopis, specifi cké seskupení 

stehů, ornamentů, používala různou ba-

revnost i typy materiálu. Muzeum vlast-

ní velké množství vyšívaných předmětů 

získaných v průběhu let od jeho založení 

až po současnost. Skladba předmětů je 

velmi různorodá a zasahuje do všech 

oblastí běžného života.

3. 5. – 14. 9. 
• Sbírka pohlednic. Srdečně vás 

zveme na komorní výstavu pohlednic 

Františka Krátkého, kterou můžete 

zhlédnout od 3. 5. do 14. 9. ve ves-

tibulu Reginoálního muzea v Jílovém 

u Prahy. Pohlednice z depozitáře 

5. 7. – 13.00
• 9. Muzejní potlach. Tradiční mu-

zejní posezení s přáteli trampské 

písničky. Účinkují: Bandoleros, Béďa 

Šedivka, Duo Blanice, Eda Wild, Jitka 

Vrbová a Standa Chmelík, Kamarádi 

staré řeky, Šíny Ostrava, Duo Torna-

do, TO Sešlost Praha, Tulák Charli, 

Tomáš Pergl, Ota Šantrůček, Franta 

Hacker. Občerstvení zajištěno

KAMENICE
27. 6.  

• Letní kino Kamenice 2014. Vážení 
fi lmoví nadšenci, máme pro Vás dob-
rou zprávu: Letní kino v Kamenici bude 
letos opět v provozu! Těšit se můžete 
na fi lmové novinky, ale i fi lmy pro děti. 
Pokud je vám 1 – 99 let, navštivte nás. 
Nebude chybět i spousta dobrého jídla 
a pití. Promítáme celé letní prázdniny, 
27. června začínáme ve 22:00 fi lmem 
Příběh Kmotra – o českém podsvětí 
a kauze Mrázek. V srpnu promítáme již 
od 21:00 hodin. Občerstvení bude ote-
vřeno vždy od 18:00 hodin. Aktuální in-
formace a program najdete na nástěn-
kách města, ale též na adrese: www.
lkk.cz a facebooku Letní Kino Kamenice 
Těšíme se na vás! Za tým LKK Radek 
Hornof a Václav Žáček, tel. 723 742 644 

a 733 573 183, www.lkk.cz

6. 9. – 16. 11.
• Obrazy Aleše Krejči. Významný 

představitel české imaginativní malby 

Aleš Krejča (*1941), akademický ma-

líř a grafi k, někdejší žák Školy umě-

leckého průmyslu v Bratislavě a poté 

absolvent ateliéru Františka Muziky na 

Vysoké škole uměleckoprůmyslové, 

kromě krátkého působení v roli ředitele 

st. zámku Kratochvíle pracoval přede-

vším jako knižní a časopisecký grafi c-

ký úpravce. Současně však nepřestal 

nikdy se soukromými průzkumy na poli 

fantazijní malby, jejichž výsledky pre-

zentoval na dvacítce autorských výstav 

doma i v cizině. Nyní představuje v Re-

gionálním muzeu v Jílovém u Prahy vý-

běr obrazů z posledních let pod názvem 

„Pozdní  sběr“. Výstavu zahájí v sobotu 

6. 9. v 10 hod. dopoledne Dr. Jan Kříž

PRŮHONICE
17. 6. – 20. 7. 

• Výstava lilií v Dendrologické za-
hradě v Průhonicích. Pro tuto sezonu 

jsme proto připravili přehlídku součas-

ného komerčního, tedy dostupného 

sortimentu 90 odrůd lilií především 

ze skupiny asijských hybridů, OT (kří-

ženců orientálních a trubkovitých lilií) 

a LA (kříženců L. longifl orum s asij-

skými hybridy). Jejich hlavní kvetení 

předpokládáme v období od 17. 6. do 

20. 7. Vystavované rostliny budou sou-

středěny v okolí velké pergoly na konci 

doporučeného prohlídkového okru-

hu – v blízkosti vchodu do zahrady. 

Aktuální informace najdete na www.

dendrologickazahrada.cz Vstupné do 

zahrady 60/30/15 Kč. Otevírací doba 

út – ne 9:00-19:00 hodin

SENOHRABY
26. 7. – 27. 7.

• Oživlý středověk v podhradí. Aneb 

středověká řemesla na vlastní kůži! 

Zveme vás na III. ročník řemesel na 

hradě Zlenice, kde si opět budete 

moci sami vyzkoušet stará řemesla 

a třeba si i odnést nějaký drobný výro-

bek. Budete si moci ulucetovat šňůr-

ku, vyrobit svíčku, naučíte se karetko-

vat, ochutnáte středověkou kuchyni, 

vyzkoušíte zdobení kůže a spoustu 

dalších věcí. Těšíme se na vás!

ŠTIŘÍN
20. 6. – 21:00

• Opereta na zámku Štiřín – Netopýr. 
Zámek Štiřín a sólisté Národního diva-

dla v Praze a Divadla F. X. Šaldy v Liberci 

Vás srdečně zvou na operní představení 

Netopýr. Vstupné: 300,- Kč

VESTEC
3. 2. – 23. 6. – 16:15

• Dramaťáček. Autorka pohádek z cyk-

lu Pohádkohraní M. Rejnová organizuje 

v RC Baráček nový kurz Dramaťáček 

určený pro děti (bez rodičů) od 4 do 8 let. 

Každé sudé pondělí budeme tancovat, 

zpívat, hrát, vyprávět, improvizovat, vyrá-

bět masky a připravovat se na společné 

vystoupení. Cena 770 Kč/11 lekcí, příp. 

90 Kč za jednorázový vstup. Rezervace 

a info: michaela.rejnova@seznam.cz 

25. 6. – 20:00
• Děti a bezpečí. RC Baráček ve Vestci 

zve na interaktivní seminář pro rodiče. 

Pokud vás zajímají odpovědi na otázky 

„Jak s dětmi hovořit o nebezpečí, se kte-

rým se mohou setkat? Jak je seznámit 

v různém věku s možnostmi pomoci, 

ochrany a obrany?“, určitě zavítejte! 

Seminář vede rodinná psychoterapeut-

ka a pedagožka Mgr. Z. Hrušková. Cena 

40 Kč pro občany Vestce a pedagogy MŠ, 

ostatní 80 Kč. Info na www.rcbaracek.cz

ZVOLE
14. 3. – 30. 6. 

• Zápis do školky. Akimova školič-

ka pořádá zápis dětí na školní rok 

2014/2015. Jsme první outdoorová 

mateřská škola v České republice. 

Školka je zapsána do rejstříku škol 

MŠMT a má svůj školní vzdělávací 

program: „Chodíme si k tetě hrát“ Pro 

přihlášení svého dítěte volejte na tel.: 

732 280 131 nebo pište na akimo-

vaskolicka@seznam.cz. Více informací 

najdete na www.akimovaskolicka.cz

30. 6. 
• Prázdniny s lesní školkou ve Zvo-
li u Prahy. Letní příměstské tábory 

na téma Slunce a vesmír, Země a její 

kontinenty se budou konat v týdnech 

od 30. 6. do 4. 7. a od 14. do 18. 7. 

Tábor pro děti od 3 do 7 let až do na-

plnění kapacity 15 dětí se bude konat 

v prostorách lesního klubu v Rovné uli-

ci a v okolních lesích. Dopolední a od-

polední svačiny i společný oběd bu-

de zajištěn. www.skritek-pohadka.cz, 

tel.: 606 549 800 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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kam, kdy a za čím
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Too Long Too Loud 

Bloody rose 
Blanka ŠR

 Keks 
La Sklerosa 

            Divadélko 
Romaneto

SKLENĚNÝ

5.7.     2014

Po celý den Vás čeká prezentace sklářských škol a sklářských výrobků. Odpoledne 
loutkové divadlo Dokola s pohádkou O statečném skláři a koncert pouťového orchestru.                                                                                    
K zakoupení bude originální české sklo. Skleněný jarmark vás svou atmosférou vrátí  do dob 
Kavalírů, kdy sklářství v Sázavě  zaznamenalo svůj největší rozmach. Jarmark navazuje na 
světskou pouť se stánky a pouťovými atrakcemi, jenž každoročně pořádá město Sázava.

Na Kácku 218, 285 06, Sázava 

JARMARK

CENTRUM SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ, HUŤ FRANTIŠEK v Sázavě

+420 327 321 809, info@cestyskla.cz, www.cestyskla.cz

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

28. června od 20 hod.

Country večer
s dobrým pivem a jídlem k poslechu 
a tanci hraje skupina Appaloosa.
Informace na tel. 733 161 016

pátek  20. 6. 20:00 VŠIVÁCI hrajeme také 28.6 ve 20:00

sobota 21.6. 10:00 HURÁ DO PRAVĚKU
15:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 3D

20:00 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
neděle 22. 6. 10:00 HURÁ DO PRAVĚKU

15:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 3D

20:00 ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D

středa  25.6. 15:00 KHUMBA
20:00 BONY A KLID 2

pátek   27.6. PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY NA FIALCE – akce pro školáky
10:00 KHUMBA hrajeme také 28.6.

14:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 3D     hrajeme také 28.6., 2.7.

20:00 LENKA DUSILOVÁ KONCERT

neděle 29.6. 10:00 RIO 2 3D

15:00 ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D

20:00 TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D               hrajeme také 4.7.

úterý     2.7. 20:00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL       také 9.7.

sobota   5.7. 15:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
20:00 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ hrajeme také 20.7.

neděle   6.7. 15:00 LEGO PŘÍBĚH
20:00 VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU hrajeme také 24.6.

INZERCEINZERCE

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

tel.: 774 488 904

sarkisovova@nasregion.cz

www.nasregion.cz

Redakce: Sabina Sarkisovová, tel.: 774 488 904, sarkisovova@nasregion.cz

Inzerce: Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, kabrt@nasregion.cz / Kancelář: Náš REGION, Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha – Vinohrady, info@nasregion.cz

Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Náš REGION nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli.

Borek, Březová, Čenětice, Černíky, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Herink, Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Hostěradice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný 

Újezdec, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec, Kunice, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Modletice, Nechánice, Nová Hospoda, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Osnice, Petrov, Petříkov, Pohoří, 

Popovičky, Průhonice, Průhonice Rozkoš, Psáry, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řepčice, Skalsko, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Štiřín, Těptín, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Všedobrovice, Všešímy, Zahořany, 

Zdiměřice, Zlatníky, Zvole  Veřejně dostupná místa: OÚ Jesenice, ELLA Jesenice, STAP - Staročeské pekárny , Swiss Cheese, Elysium Spa, , OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday 
Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, Pivovarská restaurace Uhříněves, Restaurace pod Ledem, Zimní stadion a Řeznictví-Jídelna Kadlec Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, 
Hypermarket Albert a Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola, obchodní centrum ABC Sulice 

Jihovýchod

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540 

Šéfredaktor: Jan Šercl

E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 18 600.



Protože v tuto dobu je Průhonic-

ký park i jeho botanická zahrada 

Chotobuz nejkrásnější a nejlá-

kavější, bylo zde opravdu hodně 

lidí. Důkazem toho byly obdiv-

né pohledy na naplno rozkvetlé 

zahradní kosatce. Ale protože 

letošní rok byl teplý a rododen-

drony v botanické zahradě již 

částečně odkvetly, mohli jsme 

se jimi kochat alespoň v zastíně-

ném a chladnějším parku, kde 

kvetly naplno.

Mysleli na děti
Pro děti bylo připraveno malování 

v botanické zahradě. Malé i velké 

děti si mohly vybrat z pestré kolek-

ce květů nebo vybrat scenérii a tu 

namalovat. Každý obrázek byl od-

měněn drobnou cenou. 

Všude Japonsko
Na vrchol sobotního dne byl při-

praven bohatý kulturní program 

ve spolupráci s velvyslanectvím 

Japonska v ČR a Česko-japon-

skou společností. Podobně jako 

vloni jsme si mohli vyzkoušet 

školu sumie, kaligrafie i umění 

origami.  Pro zájemce o bojová 

umění byly připraveny ukázky 

tradiční japonské lukostřelby, 

ukázka laido (souhrnný název 

pro některé styly japonského 

šermu) a džódo (japonské bojo-

vé umění využívající džó – krát-

kou hůl z tvrdého dřeva). Po 

procházce v parku jsme si mohli 

vyzkoušet tradiční deskovou hru 

go. A milovníci jídla, jako je naše 

redakce, si mohli vyzkoušet vý-

robu sushi a ochutnat výrobky 

kuchařských mistrů. Nakonec 

jsme si prohlédli interiéry prů-

honického zámku, které byly vy-

zdobeny ukázkami jak moderní-

ho, tak i tradičního japonského 

stylu aranžování rostlin.  (sas)

z obcí 3Čtvrtek 19. 6. 2014 • JV 12
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Lilie v zahradě
PRŮHONICE – Několik de-

sítek odrůd lilií vysazených 

v uplynulém roce v nádobách 

u vstupu do Dendrologické 

zahrady vzbudilo mimořád-

nou pozornost návštěvníků, 

a proto Dendrologická za-

hrada připravila pro tento 

rok přehlídku současného 

komerčního, tedy dostupné-

ho sortimentu 90 odrůd lilií. 

Jejich hlavní kvetení je před-

pokládáno v období od 17. 6. 

do 20. 7. 2014. Vystavované 

rostliny budou soustředěny 

v okolí velké pergoly na kon-

ci doporučeného prohlíd-

kového okruhu – v blízkosti 

vchodu do zahrady. Aktuální 

informace o průběhu výsta-

vy najdete na http://dendro-

logickazahrada.cz/

Zápis do knihy rekordů
SENOHRABY – Děti ze Se-

nohrab se společně s taneč-

ní skupinou Dancing Crac-

kers zapsaly do České knihy 

rekordů, kde reprezentovaly 

svou obec. Do taneční akce 

E-motion 2014 se zapojilo 

více měst, které společně 

zatancovaly choreografii 

v celkové délce 2:31. Celko-

vý počet tanečníků byl 342. 

V České knize rekordů byl 

tento akt zapsán jako: „Nej-

více tanečníků zaregistro-

vaných pod jednou taneční 

skupinou na jednom místě 

tancující společnou choreo-

grafii ve stylu streetdance.“ 

Tento rekord byl zaslán i do 

světové Guinnessovy kni-

hy rekordů a nyní se čeká 

na vyhlášení. 

Cesta za pokladem
PYŠELY – Jak nejlépe začít 

prázdniny? Cestou za po-

kladem! Bojovka posled-

ní červnovou sobotu, kdy 

všechny děti už myslí jen 

na prázdniny, je určena pro 

všechny, kteří mohou celou 

cestu za pokladem jít sami. 

Nebude to jednoduché pá-

trání, protože děti budou 

muset najít fáborky a učinit 

správná rozhodnutí při hle-

dání. Bude třeba prokázat 

i jiné rytířské kvality – jíz-

du na dřevěném koni či boj 

s mečem. Děti mohou přijít 

v kostýmech. Bojovku při-

pravuje Sokol Pyšely spolu 

s Centrem volného času Py-

šely. První skupinka vyráží 

už v sobotu 28. 6. v 9.00 ho-

din. Více informací na www.

cvrcekpysely.cz

Vedoucí odboru kultury
JÍLOVÉ U PRAHY – Město 

vyhlašuje výběrové řízení 

na pracovní místo vedoucí 

odboru kultury MěÚ Jílové 

u Prahy. Lhůta pro podání 

přihlášek je do 25. 6. 2014 

včetně. Více informací nalez-

nete na úřední desce nebo 

v sekci Městský úřad/Volná 

pracovní místa.

Kácení stromů
VŠEDOBROVICE – U za-

stávky v této obci proběhlo 

11. a 13. června kácení čtyř 

kusů lípy srdčité, zároveň 

s třemi kusy jírovce v prostoru 

kolem zastávky podél hlavní 

komunikace. Znalecký posu-

dek ukázal, že všechny stromy 

mají narušený zdravotní stav 

a jsou v havarijním stavu, tím 

pádem muselo dojít k poká-

cení, jelikož se nacházely na 

místě, kde se pohybovali lidé. 

Jak je tomu zvykem, vykácené 

stromy budou nahrazeny ná-

hradní výsadbou.  

Středověk na zámku
KUNICE/VIDOVICE – Má-

te-li rádi středověkou hud-

bu, šermířské souboje, 

atmosféru dávných časů, 

kdy muži chodili ve zbroji 

a ženy v dlouhých zdobe-

ných šatech, pak dorazte 

19. července do areálu zá-

mek Berchtold a vypravte 

se o několik staletí nazpět 

do období středověku! Den 

rytířů je jednou z pravidel-

ných a návštěvníky velmi 

oblíbených akcí, která se na 

zámku koná každoročně. 

Kromě rytířských soubojů, 

divadelních představení, 

středověké hudby a ukáz-

ky středověkých tanců vás 

čeká i mnoho soutěží pro 

malé i velké. Pro děti i ro-

diče je připraven bohatý 

kulturní program, během 

něhož se mohou i lecčemu 

z naší historie přiučit.

Měření rychlosti
DOBŘEJOVICE – Pokud vjíž-

díte do této obce od Čestlic, 

měli byste dbát zvýšené 

ostražitosti a nepřehlédnout 

značku s povolenou maxi-

mální rychlostí 40 km/h. 

Pokud i tak učiníte, další 

výraznou výstrahu vám po-

skytne další dobřejovický 

měřič rychlosti. Ohlasy spo-

luobčanů na tuto instalaci 

již v pořadí druhého měřiče 

v obci jsou pozitivní. Mimo 

jiné je to z důvodu faktu, že 

„cedule“ by měla uklidnit 

dopravu v obci. 

Indie a Nepál
OHROBEC – V sobotu 

18. června proběhl v za-

sedací místnosti budovy 

Obecního úřadu Ohrobec 

první z cestovatelských ve-

čerů, které se budou konat 

přibližně 1x za 2 – 3 měsíce. 

Cestovatelé z řad občanů 

Ohrobce na nich postupně 

představí zajímavá místa 

na Zemi, promítnou foto-

grafie a zodpoví otázky. 

Prvním večerem ostatní 

provedli manželé Pokor-

ní, kteří se měsíc toulali 

severem Indie a Nepálem. 

O svých zážitcích dokázali 

poutavě vyprávět.

Krátké zprávy připravila 

Sabina Sarkisovová

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horole-

zeckou technikou.Provádí-

me: opravy, nátěry, čištění-

fasád, střech, okapů, prořez 

a kácení stromů, sítě a hroty 

proti ptactvu, tmelení pa-

nel. spár, instalace topných 

kabelů a další. E-mail: bera-

nek-vysky@seznam.cz, tel. 

605 458 726

• Advokátní kancelář Do-

hnal & Bernard, s.r.o., po-

bočka Jílové u Prahy, nabízí 

studentům 4. a 5. ročníku 

právnických fakult odbor-

nou právní praxi. Kontakt: 

bernard@dohnalbernard.cz, 

773 991 250

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

 montáž rozvodů vody, topení a plynu

 připojení spotřebičů

 revizní a tlakové zkoušky

PETR BREDA 

604 170 140
breda.petr@seznam.cz

INSTALATÉRSKÉ
 & TOPENÁŘSKÉ

práce
 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

Dobrý den, v současné situaci 
se rozvádím se svým manželem, 
který nepřistoupil na můj návrh 
týkající se výživného našeho 
sedmiletého syna. Částka, 
kterou po něm požaduji se mu 
zdá nepřiměřená a vysvětluje 
mi, že si nemůže dovolit 
platit polovinu svého platu na 
dítě a že jeho společnost je 
momentálně ve ztrátě, stručně 
řečeno, že nemá žádné peníze. 
U soudu ovšem nepředložil 
žádné daňové přiznání, ani jiný 
dokument, ze kterého by bylo 
zřejmé, kolik vydělává. Nemám 
bohužel (a nikdy jsem neměla) 
přehled o finanční situaci svého 
muže, neboť po celou dobu 
manželství mi dávál peníze do 
ruky a nikdy jsem  nemusela nic 
podobného řešit.  Děkuji, Hana M.

Dobrý den, předem je nutné říci, 

že za předpokladu, že se před 

soudem řeší vyživovací povin-

nost, je povinnen Váš muž před-

ložit takové listiny, které doklá-

dají jeho příjmy a jeho majetkové 

poměry. Pakliže by toto neučinil, 

platí dle § 916 nového občan-

ského zákoníku, že průměrný 

měsíční příjem Vašeho muže je 

pětadvacetináso-

bek částky životní-

ho minima. 

Za předpokladu, že Váš muž je 

podnikatel, není rozhodující, 

zda-li rozdíl mezi jeho příjmy 

a výdaji je kladný či záporný, 

nýbrž s ohledem na (ne)zbyt-

nost výdajových položek je třeba 

rozlišit, zda v účetnictví Vašeho 

muže jde zásadně o výdaje, bez 

nichž by nebylo možno dosáh-

nout zajištění výkonu jeho pod-

nikatelské činnosti.

Pokud tedy Váš muž tvrdí, jak se 

mu v podnikání nedaří a jak ne-

disponuje dostatečným finanč-

ním obnosem, může tomu tak 

opravdu fakticky být, ale s před-

loženého účetnictví je možné 

odoborným posouzením získat 

i názor opačný.  

PRÁVNÍ
PORADNA

Výše vyživného

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

INZERCEINZERCE
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Všichni dospělí byli dětmi, 
ale málokdo si na to pamatuje

Arigato aneb japonský den

Známé písně 
rozezněly kostel

Hurá na to!
Akci zahájila místostarostka 

města Hana Špačková a každé 

dítě dostalo pracovní list skřítka 

Fialky a vyrazilo se svými rodiči 

plnit úkoly, za něž děti dostávaly 

razítka. Stanoviště s úkoly se na-

cházela v areálu Na Fialce a na 

sokolském hřišti. K tomu si děti 

mohly vychutnat zmrzlinu ane-

bo výborný jahodový knedlík.

Zabaví se čímkoliv
Děti malovaly, sprejovaly, řeši-

ly logické úkoly a rébusy, pro-

váděly pokusy i kouzla, hrály 

šachy. Hodně sportovaly a do-

váděly na opičích dráhách, 

zaskákaly si na velké trampolí-

ně, házely na koš a jezdily na 

kolech. Velkým zážitkem bylo 

seznámení se s policejní a po-

žární technikou. Sednout si za 

volant policejního vozu či si 

sáhnout na pravou zbraň byl 

zážitek hlavně pro kluky. 

Součástí programu bylo i diva-

délko „Pod čepicí“, které děti jak 

poučilo, tak pobavilo svým před-

stavením o etiketě. Celé odpo-

ledne probíhaly exhibice míst-

ních sportovních a tanečních 

oddílů, které zhlédlo na 470 dětí 

z širokého okolí, v doprovodu 

svých rodičů. Program zakončil 

koncert pro teenagery kapely 

Zakázaný ovoce.

Na závěr všechny zúčastně-

né děti dostaly diplom, krásně 

zdobený perníček a mnoho dal-

ších cen. (sas)

ŘÍČANY – Slavný výrok 

Saint Antoine De Exupéryho 

rozhodně neplatil v neděli 

1. 6. na Mezinárodní den 

dětí, kdy se dospělí společně 

s ratolestmi sešli před centrem 

Na Fialce, aby prožili dětský 

den s úsměvem na tváři. 

Na organizaci celé akce 

se podíleli: město Říčany, 

Centrum pro volný čas Na 

Fialce a TJ Sokol Říčany 

a Radošovice. Partnerem akce 

byla společnost PEUGEOT 

KOPECKÝ, která v rámci 

dětského dne představila 

v premiéře nový rodinný vůz.

DOLNÍ BŘEŽANY – Kaplí svaté 

Máří Magdalény se rozezněla 

ústřední melodie filmu Sestra 

v akci I will follow him. Uči-

telský sbor Základní umělecké 

školy Harmony netradičně za-

hajoval koncert k výročí zalo-

žení školy, který se tak pomalu 

stává příjemnou každoroční 

hudební událostí.

I tentokrát se na akci objevilo po-

četné publikum, které si přišlo 

poslechnout program, který při-

pravovali mladí hudebníci i učite-

lé tamější školy po několik týdnů. 

První část večera patřila laureá-

tům historicky prvního ročníku 

klavírní soutěže Jarní klavíroklá-

ní, o kterém jsme informovali již 

v minulých vydáních, po kterých 

pódium ovládli učitelé. 

Druhá část programu byla ve 

znamení kytarového umění 

mladých kytaristů. Všichni ale 

netrpělivě čekali na čestného 

hosta večera, zpěvačku Báru 

Basikovou, kterou na pódiu při-

vítal dětský sbor v čele s Magdou 

Markovou, ředitelkou tamější 

školy, a doprovodem na kytaru 

Jakubem Juránkem. Jejich spo-

lečný výkon přinesl nádhernou 

akustikou podpořený nezapo-

menutelný zážitek.  (sas)

PRŮHONICE – Když 

jsme se s redakcí vydávali 

poslední květnovou sobotu 

na Japonský den do 

Průhonického parku, nevěřili 

jsme, že by nás tato kultura 

a rozmanitost zdejší flóry 

mohla tak nadchnout. 

Ale stalo se.

Kurz japonské kaligrafie  

I ti nejmenší se vyřádili Dětí se opravdu sešla hromada Foto: Centrum pro volný čas Na Fialce
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Rozsáhlou sbírku skla, čítají-

cí kolem 1 500 předmětů od 

500 autorů z celého světa, kou-

pila Nadace Josefa Viewegha 

v rámci konkurzního řízení. „Vě-

řitelé ji chtěli po částech rozpro-

dat, nám se nakonec podařilo ji 

koupit vcelku. Zmapovali jsme ji 

a v současnosti tady vystavujeme 

zhruba třetinu předmětů, které 

obsahuje,“ uvedl hlavní mana-

žer projektu Jaroslav Krčmář.

Přijďte na návštěvu 
Centrum sklářského umění je ote-

vřeno od úterý do neděle vždy od 

10 do 18 hodin. Zajímavý program 

nabídne zájemcům všech věko-

vých kategorií. Seznámí je s proce-

sem výroby skla od zrnka písku po 

umělecký předmět, prozradí jim, 

jak se sklo taví, fouká, zdobí malo-

váním, broušením či rytím. Každá 

část expozice je interaktivní a pro-

střednictvím krátkých filmových 

spotů návštěvníky seznámí s po-

stupem konkrétní výrobní techni-

ky až po výsledný produkt. 

Na výběr budou dva prohlídkové 

okruhy. Jeden je určen pouze ex-

pozicí, druhý se bude zaměřovat 

i na prohlídku dílen. V nich se 

budou od jara do podzimu ko-

nat sklářské kurzy pro odbornou 

i laickou veřejnost. Prohlídkový 

okruh, který jimi povede, proto 

bude pokaždé jiný. Například od 

9. do 13. června se zde konal kurz 

„Rozhovor s ryteckým kolečkem“, 

který vedla Pavlína Čambalo-

vá patřící k současným světově 

nejúspěšnějším rytcům skla. Od 

30. června do 11. července zasvětí 

zájemce do tajů foukání skla ame-

rický výtvarník Janusz Pozniak. 

Myslí se i na děti 
Centrum připravilo také pro-

jektové hry pro žáky základních 

a středních škol, které mohou 

suplovat výuku v některých 

předmětech. Cílem je probudit 

v dětech zájem o sklářské řemes-

lo. Na pilotním projektu spolu-

pracuje centrum se ZŠ Sázava. 

Nejmenší návštěvníky bude 

sklářskou hutí provázet a hrát si 

s nimi skřítek Kerblík. 

Sabina Sarkisovová

www.nasregion.cz4

Jedná se o dvoupalivové vozy  
s pohonem na zemní plyn (CNG)/benzin 

Nyní např. FIAT 500 Living CNG
Navíc na všech plnicích stanicích CNG  
v České republice sleva 10 % na CNG.

www.ppas.cz                                                                                                                             840 555 333

S Pražskou plynárenskou ušetříte 2x

Až 35% SLEVA pro Vás na  
nové CNG auto, se kterým 
budete jezdit za polovinu.
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O to více chtějí uspět v pod-

zimních komunálních volbách. 

Podle Václava Kuchty, předse-

dy OV KSČM Praha-východ, na 

to mají. Samostatné kandidát-

ky chtějí představit ve všech 

šesti městech okresu. Na nich 

budou zapsáni i jejich sym-

patizanti-nestraníci. V dalších 

obcích to budou někde společ-

né kandidátky KSČM s občan-

skými seskupeními či místní-

mi hnutími. K tomu však pan 

Kuchta poznamenává: „Kdo 

jde do voleb, nemůže se před-

stavovat jako „neangažovaný“ 

či „nezávislý“. To přece nedá-

vá smysl, když chce ovlivňovat 

dění spoluobčanů.“

Proč volit komunisty?

Podle V. Kuchty prosazují tako-

vý styl politiky, který umožňuje 

nikoliv se hádat a přetahovat se, 

ale pracovat společně pro lidi. 

Říká: „Přes zkreslované období 

poválečné změny, zejména při 

budování socialismu, jsme stále 

pro občana volitelnou alterna-

tivou a nadále chceme přinášet 

náš podíl na ovlivňování spole-

čenského dění.“

Kde mají rezervy? 
„V aktivitě a v možnostech naší 

organizační struktury a v počet-

nosti a ve složení naší členské zá-

kladny. To zatím určuje naši ak-

ceschopnost,“ míní pan Kuchta.  

Podle jeho slov by strana měla 

také častěji oslovovat občana 

a rodiny aktuálními tématy, kte-

rá mu život komplikují a které 

mnohdy rozdělují i generace. 

Okres Praha-východ, resp. 

celý Středočeský kraj, má pod-

le pana Kuchty svá specifika.  

Je to jednak bezprostřední 

přítomnost hlavního města. 

„Jsme jeho transitním prosto-

rem a „noclehárnou“ – říká.  

Kladem je dostupnost pracov-

ních příležitostí pro občana. 

Negativem pak nárůst oby-

vatel v satelitních osídleních 

míst, což mění jejich skladbu 

obyvatel. Tím se mění dřívěj-

ší tradice a vztahy mezi lidmi. 

Proto každé volební období je 

jiné a mnohdy i s jinými. „Bo-

hužel rozhodnutí a postup ře-

šení od vládních koalic nejsou 

pro místa oporou a nevytvářejí 

jim ani v zákonech rovnost 

podmínek,“ uzavírá náš roz-

hovor V. Kuchta. 

(mk)

PRAHA-VÝCHOD 

KSČM v okrese Praha-

východ nedopadla 

v nedávných volbách do 

Evropského parlamentu 

právě nejlépe. Pro 

kandidáty KSČM v okrese 

hlasovalo 1 703 voličů, 

což je málo z celkových 

26 973  platných hlasů. 

Komunisté tak zde skončili 

až na šestém místě.

Milí čtenáři, volby do obecních zastupitelstev se kvapem blíží a naše 
redakce si dala za cíl přestavit vám politické strany a uskupení v regi-

onu. Nedáváme návod, koho volit, ani nebudeme žádnou stranu či uskupení protežovat. Věříme, že téma 
komunálních voleb je pro řadu z vás zajímavé.

� POLITIKA V REGIONU

KSČM: Chtějí si 
vylepšit reputaci

� pokračování ze str. 1

Krása samoobslužné linky
Mycí centrum Jet Wash dispo-

nuje i novým výkonným turbí-

novým vysavačem, ale hlavně si 

zde můžete vyzkoušet i unikátní 

pračku textilních i gumových 

koberečků s horkým sušením, 

s čímž se na jiných čerpacích sta-

nicích nesetkáte. Navíc stále více 

Čechů vyhledává tyto linky, pro-

tože neohrožují automobil po-

škozením mycími kartáči a celý 

proces mytí mají pod kontrolou.  

Osobní zkušenost
V redakci jsme si mycí systém 

vyzkoušeli a opravdu odpovídal 

reklamě. Po posledním oplachu, 

který obsahuje přídavky leštícího 

preparátu, automobil oschnul 

bez otírání, aniž by na jeho po-

vrchu ulpívaly kapky vody a vy-

padal jako vyleštěný. Obzvláště 

je tento fakt ocenitelný jak na 

sklech, tak na zrcátkách. Pro-

cedura byla velmi rychlá, což 

se kromě úspory času projevilo 

i v peněžence. (PR)

Moudrost je sklo, diskrétnost je diamant

Sklářskou huť František postavil v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po 

svém otci Foto: archiv Cesty skla o.p.s.

V expozici skla, kterou tvoří i jedinečná dvoupatrová výstavní síň nazvaná Noemova archa, 

návštěvníci uvidí na 400 děl vytvořených sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských 

sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006 Foto: archiv Cesty skla o.p.s.

Čistota půl zdraví



Bylo se opravdu na co dívat. Dí-

venky už téměř ovládají vrchní 

podání, dobře se stavějí na roze-

hrávce, mají i velice solidní příjem 

soupeřových servisů, je na nich vi-

dět snaha o promyšlenou nahráv-

ku a i zakončení bývá promyšlené, 

razantní a umístěné. Často je vidět 

i snaha zakončit hru smečí, nižší 

síť to dovoluje a děvčata toho vyu-

žívají. Nebude dlouho trvat a pro-

sadí se u nich dobrá útočná hra. 

Trenérka Monika Fischerová jejich 

hru hodnotila slovy: „a, že i za pár 

měsíců se dá naučit krásný volejbal, 

byť ve zjednodušené, červené formě 

a svou kategorii s přehledem vyhrá-

ly. Druhé místo vybojovaly hráčky 

Budo Praha a bronzovou medaili si 

odvezly volejbalistky z Týnce n. S.

V modré kategorii, která před-

chází klasickému šestkovému 

volejbalu, svedly kunická děv-

čata vyrovnané zápasy s týmem 

Budo Praha a jen o jediný bod jim 

unikla medaile. Suverénně zvítě-

zily volejbalistky z Týnce nad Sá-

zavou, které ukázaly své podstat-

ně delší volejbalové zkušenosti.

Druhý byl Týnec B, třetí Budo 

PVe velkém horku holky skvěle 

bojovaly a předvedly, co se za 

rok naučily. V mladší „červené“ 

kategorii ukázaly kunické nadě-

je, že i za pár měsíců se dá naučit 

krásný volejbal, byť ve zjedno-

dušené formě, a svou kategorii 

s přehledem vyhrály. V modré 

kategorii, která předchází kla-

sickému šestkovému volejbalu, 

svedla kunická děvčata vyrov-

nané zápasy s týmem Budo Pra-

ha a jen o jediný bod jim unikla 

medaile. Suverénně zvítězily vo-

lejbalistky z Týnce nad Sázavou, 

které ukázaly své podstatně delší 

volejbalové zkušenosti. Nedáv-

no jsme hrály i v Plzni, kde jsme 

hrály i s nejlepšími týmy z ce-

lých Čech. Velkým úspěchem 

byla samotná účast kunických 

týmů. Naše holky, přestože hrají 

volejbalovou soutěž teprve prv-

ním rokem, bojovaly jako lvice 

a skončily v červené i modré 

kategorii shodně na 29. místě 

(modří z 39 týmů, červení v kon-

kurenci 55 týmů). Holky určitě 

nezapomenou na setkání s na-

šimi reprezentantkami, které 

se nám všechny podepsaly na 

oddílový míč i holkám na trička, 

a hlavně na úžasnou atmosfé-

ru utkání ČR – Slovinsko. Byl to 

zážitek, který jistě naše kunické 

dívky povzbudí k ještě intenziv-

nějšímu tréninku.“

Výsledky ze Sport centra: červe-

ná skupina: 1. Kunice A, 2. Budo 

Praha, 3. Týnec nad Sázavou, 

– modrá skupina: 1. Týnec nad 

Sázavou A, 2. Týnec nad Sáza-

vou B, 3. Budo Praha. Jan Kotrba 
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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

ELEKTROPRÁCE
ELEKTROREVIZE

OPRAVA PC
HODINOVÝ MANŽEL

Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu

Sběrný 
dvůr 
Kamenice

www.obr-odpady.cz
tel.: 603 209 114, 
 603 209 149

Výkup žželezaa 
a barevných kovů,
autobatterií

Kontejnnerováá dopravva

Odvoz aa likviddace 
domovnního a živnoostt. 
odpadu včetnně 
nebezpeečnéhho 
(např. eternit, 
barvy, leepenkka)

Prodej ttříděné zahrraddní 
zeminy,, pískůů, drtí,, 
recykláttu

Zpětný odběrr 
elektrozzařízeení

LORETA GOLF RESTAURANT
nejen pro golfisty
Skvělá kuchyně,
neotřelé menu,
pozorný servis
a stylový interiér.

Moderní gastronomie
a tradiční pokrmy
sesterské restaurace 
Mozaika a Krystal bistro. platnost akce do 15. 7. 2014

Restaurant Loreta Golf
Šibeniční č.p. 520, 251 67  Pyšely

nostnost akc akce doe do 15 15. 7.  7. 2014

**platplatnostnost akcakce de d

Hovězí Mozaika burger
z vyzrálé českéstrakaté krávy  v naší domácí houscevždy v úterý 17:00 – 21:00

za aa50%ceny
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Smeče pod nízkou sítí

Děti a golf? Skvělá kombinace!

Mládí žije fotbalem

Kocour Mikeš slavil jubileum

KUNICE – První červnový 

víkend se vydařil, bylo 

teplo a kurty Sport centra, 

jindy obsazené převážně 

rekreačními tenisty, patřily 

mladým volejbalistkám 

s oddílu Moniky Fischerové. 

Pořádal se turnaj v mini 

volejbale, který se plně vydařil.

Družstvo A obsadilo v Krajské 

soutěži první třídy konečné 

6. místo ve skupině A a vyhnulo 

se tak případné nepříjemné ba-

ráži o udržení v soutěži. Druž-

stvo B ukončilo Okresní soutěž 

1. třídy podobně na konečném 

šestém místě a družstvo C skon-

čilo v Okresní soutěži 2. třídy 

osmé. „Výsledky zápasů v jed-

notlivých soutěžích většinou 

odpovídaly momentální výkon-

nosti našich hráčů a sestavám, 

v jakých naše družstva do jed-

notlivých zápasů mohla nastou-

pit,“ komentoval průběh soutě-

že pan Petřík.  

Konečná umístění pak splnila hlav-

ní cíl, který si Sokol před sezonou 

stanovil, a to udržení účasti v jed-

notlivých soutěžích. Za největší 

úspěch, s výhledem na nezbytné 

doplňování a omlazování členské 

základny v budoucích letech, lze 

považovat postupné rozšiřování 

žákovské přípravky. Za podpory 

několika dobrovolníků a pod tr-

pělivým vedením trenéra Petra 

Semráda dosahují děti viditelného 

výkonnostního vzestupu. 

„Náš oddíl plánuje přihlášení 

nového družstva, ve kterém by 

působili společně žáci i dospě-

lí, do nejnižší okresní soutěže. 

Tam by měli mladí získat hlavně 

zápasové zkušenosti, které jsou 

předpokladem k jejich dalšímu 

výkonnostnímu rozvoji. K další-

mu zlepšení činnosti žákovské-

ho oddílu by měly přispět také 

nové hrací stoly a další materiál-

ní zajištění, pořízené z větší části 

z finančních prostředků, které se 

povedlo na konci loňského roku 

získat od obecního úřadu,“ do-

dal na závěr pan Petřík.  (sas)

VELKÉ POPOVICE  

Konec jara dal všem 

vyznavačům stolního tenisu 

na vědomí, že je u svého 

závěru i soutěžní sezona. 

Na to, jak si vedli tenisté 

Sokola Velké Popovice, 

jsme se podívali 

se Zdeňkem Petříkem, 

vedoucím oddílu.

Kunické volejbalové naděje, zcela vpravo trenérka Monika Fischerová  Foto: V. Kunice

Konec ping-pongové sezony
Hrálo se urputně Foto: Zdeněk Petřík

V neděli 1. června se konala mi-

mořádná akce v golfovém re-

zortu Loreta Pyšely, a to první 

historické golfové trojutkání, ve 

kterém se střetly děti z mateř-

ských školek v Pyšelích, Mrači 

a Zaječic. Zúčastnilo se ho na 

padesát dětí, které byly obklo-

peny rodiči, takže celkově se po 

golfovém trávníku pohybovalo 

na sto zúčastněných. 

Všechny děti zde předváděly ne-

skonalé výkony, kterým se učí na 

pravidelných trénincích v tomto 

golfovém prostředí. Trojutká-

ní bylo napínavé až do úplného 

závěru. Nakonec zvítězily děti 

z Mrače o jednu ránu před pyšel-

skými a dětmi ze Zaječic. Ceny si 

odnesli všichni, ale vítěz mohl být 

jen jeden a ten převzal z rukou 

pořadatelů krásný dort.    (sas)

PYŠELY – Že se má začít 

s golfem v raném věku, 

je jasná věc. Nicméně že 

se proti sobě postaví i ti 

nejmladší z mateřských 

školek ve speciálním turnaji, 

který byl první ve své historii, 

nečekal nikdo. Instrukce jsou důležité

Foto: Mateřská škola a dětský klub 

MiniSvět v Mrači

Mužstva FK Říčany, SK Zele-

neč A, SK Úvaly, SK Union Če-

lákovice, SK Světice a TJ Kunice 

změřila své síly celkem šestkrát 

v průběhu jara, na hřištích jed-

notlivých týmů. Všechny turna-

je byly skvěle připravené. Hrá-

lo se na dvou až třech hřištích, 

systémem “každý s každým“. 

Malí fotbalisté hráli hezký 

kombinační fotbal a předvedli 

nespočet pěkných akcí. Vývoj 

v hrací technice byl viditelný, 

týmová soudržnost a nadšení 

pro fotbal nepřehlédnutelné. 

Zlaté medaile si nakonec od-

vezli hráči TJ Kunice A, kterým 

přijel do Říčan poblahopřát 

zástupce Komise mládeže 

OFS Praha-východ.  (sas)

KUNICE – Poslední 

květnová neděle patřila 

mistrovskému turnaji 

mladších přípravek elitní divize 

Praha-východ v Říčanech.

Foto: Lucie Schwabova
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Máte auto poškozené
KRUPOBITÍM? 

 Oprava všech značek bez lakování
 Rychlá oprava do 48 hodin
 Smluvní partner všech pojištoven

Likvidace škody na adrese:
Auto QliniQ s. r. o.  V Oblouku 728, Komerční zóna – Čestlice

 603 888 488

?

LADŮV KRAJ – Půvabné ná-

městíčko se dvěma historickými 

hospodami, kostel sv. Václava 

a pod staletými stromy schované 

informační centrum obce, to je 

už tradiční místo startu každého 

ročníku Pochodu kocoura Mike-

še. Letošní X. ročník byl mimo-

řádně zdařilý. Počasí slunečné, 

ale žádné vedro a hodně přes dvě 

stovky účastníků, včetně cyklistů 

a koloběžkařů, to je stručná cha-

rakteristika letošního pochodu 

v poslední květnový víkend.

Jako vždy organizátoři z agen-

tury Ladova kraje připravili pro 

pochodníky řadu kontrol na trati 

z Hrusic do Říčan i Mnichovic. 

Cesty vedly nejen kolem paměti-

hodností, kterými je krajina kolem 

zmíněných obcí přímo poseta, ale 

nikdo neopomenul i krásné vy-

hlídky do jarní přírody. Kdo prošel 

kontrolami, získal razítka do star-

tovního sešitu o účasti. Největší 

zájem měly pochopitelně děti, 

které byly v početném poli turistů 

nejvíce zastoupeny. Ale o diplom 

měli zájem i věkově starší, jak nám 

potvrdili manželé Věra a Karel Ro-

manovi z Říčan. „Rádi chodíme 

pěšky, třeba i dlouhé třicetikilome-

trové pochody, ale tenhle z Hru-

sic máme mimořádně oblíbený,“ 

upřesnil nám Karel Roman a paní 

Věra ještě dodala: „Je to paráda, 

přijedeme vlakem, prožijeme 

krásný výlet a máme dobrý pocit 

z toho, že jsme něco udělali pro 

svoji kondici, která s přibývajícím 

věkem pomalu odchází.“

Jan Kotrba
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TKY
ZENTAČNÍ DESKY

STĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ K

ŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALKULAC

JEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOGY OBÁ

BLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PU

AKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KAL

ŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALKULA

BJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOGY VIZ

ÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZENTAČN

DÁŘE STOLNÍ KALENDÁŘE 

PÍRY KALKULA

E-shop tisku
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

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

Měření emisí: BENZÍN 400 Kč  /  NAFTA 600 Kč
STK: Osobní automobily 600 Kč  /  Nákladní automobily 650 Kč

 TOPENÍ    PLYN  
 VODA    KANALIZACE
 přípojky
 rekonstrukce
 opravy

tel.: 775 556 144
e-mail: slezak@zatox.eu

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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P R O D E J – S E R V I S – S L U Ž B Y – P Ů J Č O V N A – B A Z A R
Ittec, s.r.o.
AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
323 616 222, info@ittec.cz
Servis Praha: 777 921 222
Půjčovna: 777 921 213 (231)

www.ittec.cz

Ořezávačky 
trávníku

Slupovačky drnu
Fukary, prutové brány

Aerifikátory Sečky a dosévačky


