
Staré znamená krásné
Letošní oslava svátku Slunovra-

tu byla již tradičně ve znamení 

veteránů. V dopoledních hodi-

nách bylo možné obdivovat na-

blýskaná historická auta a mo-

tocykly, kterých se tentokrát na 

břežanské náměstí sjelo téměř 

šedesát. Atmosféra této unikátní 

výstavy byla podbarvena hud-

bou saxofonu hudebníka Mi-

chala Zpěváka. 

Hurá do údolí
Krátce po poledni náměstí oži-

lo hlukem motorů, a to když se 

veterány, za hlasitého povzbu-

zování diváků, vydaly na svou 

exhibiční jízdu Břežanským 

údolím. Následovala jízda pra-

videlnosti do vrchu na trase 

Zbraslav – Dolní Břežany, která 

probíhala ve dvou kolech. Úko-

lem závodníků bylo dosáhnout 

v obou kolech co nejvyrovna-

nějších časových výsledků, ale 

jak se později (při vyhlášení vý-

sledků) ukázalo, padaly tu i re-

kordy rychlostní… 

Nechyběla zábava pro diváky
Náměstí nebylo pouze parko-

vištěm pro historické krasavce, 

ale pro návštěvníky byl při-

praven i bohatý doprovodný 

program. Pokud obdivujete 

automobilovou módu, zajíma-

la by vás přehlídka, které byla 

této tematice věnována, a je-

jím obsahem bylo zmapování 

vývoje oné módy za uplynulé 

století. Kouzla, čáry a iluze, ty 

byly dominantou Pavla Kožíš-

ka, známého iluzionisty, který 

zde předvedl show s názvem 

S kouzly kolem světa a pobavil 

tak nejen dětské diváky. Skupi-

na Equet při své Charlestonové 

show „vytáhla“ na parket pár 

dobrovolníků a naučila je zá-

kladním krokům tohoto tance. 

Nechyběla ani kvalitní hudba, 

o kterou se postarala skupina 

Pangea – The Beatles Revival 

Band, která zahrála své největší 

„pecky“, a tak oslovila všech-

ny napříč věkovým spektrem. 

Závěr večera pak patřil swingu 

v  podání Sunny swing kvartetu.

Slova na závěr
„Akce byla opravdu vydařená, 

velice nás těší, že se letošního 

závodu zúčastnili a také umístili 

i břežanští se svými historickými 

vozy,“ říká Věslav Michalik, sta-

rosta obce Dolní Břežany. „Velký 

dík patří všem, kdo se na akci 

podíleli, zejména hasičům 

z Břežan, Lhoty, Ohrobce, 

Zlatníků, Hodko-

vic, Vestce, Os-

nice a Prů-

h o n i c , “ 

doplňuje 

starosta.

Sabina 

Sarkisovová

Historie spojená 
s rychlostí

DOLNÍ BŘEŽANY

 Sobotní červnový den byl 

v této obci věnován 

historickým vozidlům 

a motorkám, jejich síle 

a rychlosti. Akce s názvem 

Jízda Slunovratu se zde 

odehrávala již po třetí 

a přilákala opět velké 

množství návštěvníků. 

Vrcholem byla jízda 

pravidelnosti do vrchu, jejíž 

trasa vedla Břežanským 

údolím.

I letos čeká na návštěvníky dob-

ře namíchaný mix toho nejlep-

šího ze současné české hudební 

scény, příjemné a vstřícné pro-

středí pro všechny (včetně dětí) 

a spousta doprovodných atrakcí. 

Letos totiž vystoupí skupina Chi-

naski, dále Tomáš Klus, MIG 21, 

Divokej Bill, Anna K., Leny, Janek 

Ledecký, Marek Ztracený a Jaro-

slav Uhlíř. V aktuálním čísle jsme 

se zaměřili na jednu z nejpopu-

lárnějších českých skupin, jejíž 

skladby se pravidelně umísťují 

na špičkách všech hitparád již 

po mnoho let. Kapela Chinaski 

letos oslavila velkým únorovým 

koncertem dvacet let své exis-

tence vyprodanou pražskou O
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arenou. Začínala původně pod 

názvem Starý hadry a v roce 1994 

se přejmenovala na Chinaski.

� pokračování na straně 4

Pracovníci centra ekologické 

výchovy z Vraného nad Vltavou 

si připravili povídání o ptácích 

žijících okolo nás na našich za-

hradách i v lesích. Vyzkoušet 

svou zručnost zde mohl každý 

při výrobě tří sýkorníků – budek 

pro sýkorky. Ty byly v závěru 

akce rozmístěny na okolní stro-

my. Formou hry Pexetrio si děti 

i dospělí rozšiřovali své znalosti 

o stromech, ptácích, motýlech 

a savcích, žijících u nás.

Zručnost, postřeh a schopnost 
zachovat se správně
Co se dá vytvořit z kusu dřeva 

a semen a semínek běžně pou-

žívaných v kuchyni při přípravě 

jídel, se děti dozvěděly na dal-

ším stanovišti, kde si připravily 

vlastnoručně vyrobenou ozdobu 

připravenou k zavěšení. A jaké je 

to houbařit a rozeznání jedlých 

a nejedlých hub si mohli všichni 

vyzkoušet prostřednictvím dře-

věných napodobenin hub.

� pokračování na straně 3

ZVOLE – Děti by se 

o přírodě a Zemi měly 

dozvědět co nejvíc a toho 

se držel i Dětský lesní klub 

skřítka Pohádky, který 

uspořádal oslavu Dne Země, 

jež se konala v lese.

Oslava země 
v lesní školce

Kromě automobilů mohli návštěvníci zhlédnout i motocykly Foto: Dolní Břežany

Nechyběla ukázka automobilové módy

Foto: Dolní Břežany

Uražené ego?
Takhle jednou večer jsem 

se zastavila s  pár přáteli na 

srazu amerických aut a při-

vedla čtrnáctiletou dceru 

dobrého kamaráda. Aby se 

taky pobavila a zažila „svět 

dospělých“. Představila 

jsem ji a kamarád kolem 

čtyřicítky pronesl nevybí-

ravou sexuální poznámku 

na její adresu. Příteli jsem 

následně instinktivně uštěd-

řila facku, protože tohle je 

přece přes čáru a nemůže 

si to dovolit! Zdálo se, že to 

vzal sportovně a zábava po-

kračovala. Uběhlo pár dní 

a ejhle, člověk končí přátel-

ství a veškerou komunikaci 

se slovy: „Sabino, je ti příliš 

málo na to, abys do mě moh-

la takhle vandrovat.“ Nyní 

již bývalý známý má pravdu. 

Je mi málo a mám být uctivá 

k šedinám. A snažím se o to 

a ptám se sama sebe:  Svět 

se zbláznil? Při snaze chrá-

nit dítě přijdu o kamaráda 

a důvod je, že jsem moc mla-

dá. Ne, že měl divné řeči ke 

čtrnáctileté slečně. 

Jak byste se zacho-

vali vy?

Pište na

O ČEM SE MLUVÍ

Sabina Sarkisovová
sarkisovova@nasregion.cz

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
STK AUTO PAŘÍZEK s.r.o.

PROVÁDÍME TECHNICKÉ 
A EVIDENČNÍ PROHLÍDKY

STK
Tel.:   257 760 944

Březová, Hlavní 9

Praha – západ 252 45

www.stkbrezova.cz

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961
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Tomáš trénuje 
u Kozlíků
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nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Příští vydání 17. července 2014 www.facebook.com/nasregion @nasregion

VELKÉ POPOVICE

Ctete...
Kdo u vás vyhraje komunální volby?

Dejte nám o sobě vědět, 
ať vás zahrneme 
do volebních přehledů

10. a 11. října 
KOMUNÁLNÍ 

A SENÁTNÍ VOLBY 

ve stejném termínu!

Hasiči útočí

3

Nehoda s autem 
na střeše

DOLNÍ BŘEŽANY/LIBEŘ 

– Křižovatka U křížku mezi 

Dolními Břežany a Libe-

ří se stala minulý týden ve 

středu „svědkem“ střetu 

dvou osobních vozidel. 

Jedno z vozidel po střetu 

vyjelo mimo silnici, dva-

krát se přetočilo a následně 

zůstalo na střeše na silnici. 

Na místo vyjela jednotka 

HZS Středočeského kraje 

ze stanice Jílové společně 

s policií, následovaná zá-

chrankou. Záchranná služ-

ba odvezla řidiče osobního 

vozu, který skončil na stře-

še, do nemocnice. Poté byla 

provedena prohlídka u ři-

dičky druhého vozu. Nako-

nec hasiči zajistili automo-

bily proti požáru a uniklé 

provozní kapaliny zasypali 

sorbentem. Doprava byla 

v místě nehody po dobu vy-

šetřování omezena. 

(sas)

KRÁTCE

Středověk na vlastní
 kůži

53 5ZLENICEZLENICE SVOJŠOVICESVOJŠOVICE

Foto: Tomáš Nosil

OKOŘ – Jedinečný a unikátní Open Air Festival Okoř se 

bude letos konat již po čtrnácté, a to 16. srpna. Za dobu své 

existence se stihl stát kultovním a nejoblíbenějším jednodenním 

festivalem u nás. Tento fakt dokladuje nejen obrovský zájem 

ze strany návštěvníků, ale i účinkujících, kteří se sem velmi rádi 

vracejí, protože hrát na „Okoři“ je i pro ně srdeční záležitost.

Na Okoři Na Okoři 
světla světla 
teprve teprve 
zahořízahoří

Foto: Lukáš Běhounek
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DAVLE
5. 7.

• Oslavy 90 let založení TJ Slavoj 
Davle. Místo konání: fotbalové hřiště 

– Davle, sportovní den na hřišti, ve-

čer posezení s hudbou, vyvrcholením 

oslav bude utkání Slavoj Davle – In-

ternacionálové Sparty

11. 7.
• Koncert kapely Garage & Tony Du-
cháček. Místo konání: fotbalové hřiště – 

Davle. V pátek od 20:00 hodin vystoupí 

v Davli na hřišti kapela GARAGE & Tony 

Ducháček. Předkapela bude skupina 

Malá bílá vrána. Vstupné 120,- Kč

7. 9.
• X. ročník Memoriálu Jaroslava 
Zajíčka. Místo konání: SDH Sloup 

– Sloup, X. ročník memoriálu Jaro-

slava Zajíčka v požárním útoku pro 

mladé hasiče, pořádá SDH Sloup

DOLNÍ BŘEŽANY
do 30. 9. do 12:00

• Zápisy na školní rok 2014/2015. 
Zápisy do kroužků se uskuteční od 

16. 6. pouze formou webové rezer-

vace – sekce Rezervační systém. 

Rozvrh kroužků na www.brezanek.

cz v sekci Rozvrh a ceník. Více zde: 

http://www.inlinetalent.cz/products/

dolni-brezany1/

23. 8. – 14:00
• Rozloučení s létem. Kde: na hřišti 

ve Lhotě, typ akce: Pro děti

1. 9. – 15:00
• Zápisy na školní rok 2014/2015. 
Začátek akce: 1. 9. v 15:00, konec: 2. 9. 

v 18:00 hodin. Cena: Zápisy do kroužků 

na šk. rok 2014/2015 probíhají od 16. 6. 

formou webové registrace. Registrovat 

se můžete na www.brezanek.cz. Rozvrh 

kroužků na www.brezanek.cz. U všech 

kroužků garantujeme stanovený počet 

hodin za pololetí uvedený v rozvrhu. Tě-

šíme se na vás a vaše děti!

5. 9. – 19:30
• Divadlo v amfi teátru. Divadelní před-

stavení Dobytí severního pólu. Amfi te-

átr v Mlynářském parku v Dolních Bře-

žanech. Pořádá: Obec Dolní Břežany. 

20. 9. v 9:00
• SCIO seminář pro dospělé. Začá-

tek akce: v 9:00, konec: ve 13:00 ho-

din. Cena: 100,- Kč. Možnosti (ve) 

vzdělávání dětí. Workshop na téma 

současných trendů ve vzdělávání pro 

rodiče předškolních a školou povin-

ných dětí. Časový rozsah: 4 hodiny, 

9-13 hodin. Cena: 100,- Kč. Lektor: 

Lukáš Šlehofer. Stručná anotace: Bě-

hem semináře se pokusíme zamyslet 

nad tím, kam se současné vzdělávání 

vlastně ubírá. Položíme si otázku, co 

a proč vlastně děti učíme. Ukážeme 

si též některé konkrétní postupy 

a metody, které můžeme při vzdělá-

vání dětí využít. V semináři bude dán 

prostor na dotazy a diskusi účastníků. 

http://www.brezanek.cz/

21. 9. – 10:00
• Divadelní představení. Začátek 

akce: v 10:00, konec: v 11:00 hodin. 

Cena: 50,- Kč, Nedělní divadlo od 
10 hodin pro děti od 2 let. Hraje: Li-
duščino divadlo. Podzimní pohádka 
– Skřítek Třešnička a červené jablíčko. 
Prodej vstupenek od září 2014 na re-

cepci centra. http://www.brezanek.cz/

26. 9. – 18.00
• Keramika pro děti i dospělé. Začá-
tek akce: v 18:00, konec: v 19:00 hodin. 
KERAMIKA Pro děti a rodiče: pátek (da-
tum bude upřesněn) v 18.00 hod. Cena: 
dospělý 150,- Kč, dítě 70,- Kč (v případě 
platícího dospělého), samostatně pra-
cující dítě 120,- Kč. Lektorka: Alžběta 

Labounková. http://www.brezanek.cz/

JESENICE
20. 11.

• Podzimní koncert v Jesenici. 
Obec Jesenice pořádá Podzimní kon-
cert klasické hudby od 19:00 hodin 
ve Společenském centru Jesenice. 

Jesenickému publiku se představí 

houslový virtuóz Jaroslav Svěcený 

v doprovodu komorního orchestru Vi-

valdi Collegium Praha. V průběhu ve-

čera zazní „Malá noční hudba“ W. A. 

Mozarta a jedno z nejslavnějších děl 

italského barokního skladatele Anto-

nia Vivaldiho „Čtvero ročních dob“

JÍLOVÉ U PRAHY
19. 6. – 21. 9. 

• Výstava „Z hlediště na jeviš-
tě“. V jílovském muzeu se před-

stavuje obor \“Scénografie\“ praž-

ské SÚPŠ. Ukázky prací studentů 

z oboru scénografie

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

zveme na komorní výstavu pohlednic 

Františka Krátkého, kterou můžete 

zhlédnout do 14. 9. ve vestibulu Re-

ginoálního 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

2. 7. – 27. 8. od 9:00
• Herna pro děti. Po dobu letních 

prázdnin bude herna MC Permoní-

ček otevřena každou středu od 9 do 

12 hod., mimo 20. 8. Přijďte si s dětmi 

pohrát do příjemného chládku našeho 

mateřského centra. Pro děti bude při-

praven bazének se skluzavkou a míč-

ky a další zajímavé hračky, pro rodiče 

káva nebo čaj zdarma. Těšíme se na 

vás. Vstupné 30 Kč/rodina. MC Permo-

níček, Masarykovo nám. 195, Jílové 

u Prahy, www.mcpermonicek.cz

15. 7. – 10:00
• Prázdninový výlet do Vlčí rokle. 
Zveme vás na společný výlet do maleb-

ného prostředí Vlčí rokle. Mimo procház-

ky si můžeme pohrát v čistém potůčku 

a krásném lesním prostředí. Vhodné 

i pro kočárky. Velkou svačinu s sebou. 

Sraz v 10.30 hodin v Jílovém na náměstí 

na autobusové zastávce směr Prosečni-

ce. Na výlet se prosím nahlaste na tel. 

739 633 715. Těšíme se na vás. Mateř-

ské centrum Permoníček, Masarykovo 

nám. 195, www.mcpermonicek.cz

KAMENICE
6. 9. – 16. 11.

• Obrazy Aleše Krejči. Významný 

představitel české imaginativní malby 

Aleš Krejča (*1941), akademický malíř 

a grafi k, někdejší žák Školy uměleckého 

průmyslu v Bratislavě a poté absolvent 

ateliéru Františka Muziky na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové, kromě 

krátkého působení v roli ředitele st. 

zámku Kratochvíle pracoval především 

jako knižní a časopisecký grafi cký 

úpravce. Současně však nepřestal ni-

kdy 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. 

• Lilie. Výstava lilií v Dendrologic-

ké zahradě v Průhonicích. Pro tuto 

sezonu jsme proto připravili přehlíd-

ku současného komerčního, tedy 

dostupného sortimentu 90 odrůd 

lilií především ze skupiny asijských 

hybridů, OT (kříženců orientálních 

a trubkovitých lilií) a LA (kříženců 

L. longifl orum s asijskými hybridy). 

Jejich hlavní kvetení předpoklá-

dáme v období od 17. 6. do 20. 7. 

Vystavované rostliny budou soustře-

děny 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. Budete si moci uluce-

tovat šňůrku, vyrobit svíčku, naučíte 

se karetkovat, ochutnáte středově-

kou kuchyni, vyzkoušíte zdobení kůže 

a spoustu dalších věcí. 

ŠTIŘÍN
16. 7.

• Větvičkova poradna pro veřej-
nost. Možnost zakoupení knih. Dům 

ATIS 15 – 18 hod. Vstup – zdarma

25. 7.
• Petr Vondráček a Lokomotiva. 
Koncert k výročí 20 let od založe-

ní skupiny v původní sestavě. (Petr 

Vondráček, Vítek Fiala, Norbi Kovács, 

Karel Schürrer), začátek 20:00 hod. 

Předprodej vstupenek na recepci 

– tel.: 255736111-2  

15. 8.
• Letní hudební večery. Jiří Vondrá-

ček a VoKoBere (Jiří Vondráček, Petr 

Kocman a Tomáš Berka) host večera 

Lucie Vondráčková a Šárka Rezková. 

Melodické písničky v aranžmá zajíma-

vých trojhlasů a akustických kytar. Ved-

le své vlastní tvorby ale seznamují di-

váky se svým pojetím Beatles, Eagles, 

Marsyas nebo Johna Denvera. Začátek 

ve 20:00hod. Předprodej vstupenek na 

recepci – tel.: 255736111-2

VESTEC
12. 7. – 14:00

• Vestecká NECKYÁDA. Pořádá 

sportoviště obce Vestec na vestec-

kém rybníku. Bude to bláznivá akce. 

Soutěž po domácku vyrobených 

plavidel, pokřtění novinek rybníka, 

soutěž o nejlepší převlek. Hudba, 

zábava, občerstvení. Deky na pláž, 

veškerá pravidla, masky a dobrou 

náladu s sebou. Přihlášky do soutě-

že zasílejte na vdrahos@vestec.cz, 

telefon 603 400 781
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kam, kdy a za čím

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

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
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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

• Hola kluci hola trumpeta 

vás volá naučím vás na ní 

hrát stačí mi jen zavolat nau-

čím hrát každýho, ba i Honzu 

hloupýho. Tel.: 602 710 270

• Koupím rodinný domek 

v okolí Prahy. Tel.: 602 710 270

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

 Otevírací doba:
 Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel, 
inteligentní systémy a vypínače

Obchodní firma
v průmyslové zóně 
Říčany-Jažlovice

hledá
ADMINISTRÁTORA/KU  

DO ODDĚLENÍ  
PRODEJE STROJŮ

Angličtina aktivně
Kontakt: kmentova@arcon.cz

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

KRÁTCE KRÁTCE

Ztracený pes

TĚPTÍN – 16. června se v Tě-

ptíně zaběhl čtyřletý ruský 

chrt-barzoj. Bílý s hnědý-

mi znaky bez tetování, bez 

čipu, měl reflexní žlutý obo-

jek s tel. číslem: 604 867 763. 

Je velmi hodný, zvyklý na 

děti, jiné psy i kočky, slyší na 

jméno Viktor, Viký, Vikouš. 

Znal okolí výborně a neutí-

kal, chodil na volno a vracel 

se na píšťalku a piškoty. Ma-

jitelka s rodinou pročesala 

několikrát okolní les a vyle-

pila plakáty, je v kontaktu 

s policií i s úřady, ale bohu-

žel se Viktor stále nenašel. 

Kdybyste měli informace 

vedoucí k nalezení pejska, 

ozvěte se paní Iltisové na te-

lefonní číslo 604 867 763.

Rekonstrukce 
mateřské školy

SENOHRABY – Obec Seno-

hraby je partnerem projektu 

„Rekonstrukce MŠ Klecany“. 

Město Klecany získalo pro 

projekt dotaci z Regionálního 

operačního programu Střed-

ní Čechy pro rozvoj venkova. 

Projekt řeší celkovou rekon-

strukci původně hospodář-

ského pavilonu (Beruška) 

a jeho dostavbu tak, že vznik-

la dvě nová oddělení – každé 

pro 25 dětí. Dále vznikl pro-

stor sálu pro společenské 

akce. Realizací projektu došlo 

k navýšení kapacity mateřské 

školy o 33 míst.

Výlet s divadelním 
představením

PSÁRY – V pátek 4. červen-

ce zve obec na výlet na zá-

mek Kačina, s pozdějším 

přesunem do Mladotického 

mlýna. Po večeři je zde na 

zahradní scéně v areálu roz-

hlehlé usedlosti mlýna při-

pravena klasická divadelní 

hra Wiliama Shakespeara 

Sen noci svatojánské. Odjezd 

ve 14 hodin z návsi v Dolních 

Jirčanech (restaurace U Su-

chánků) a ze Psár od pe-

kárny. Návrat cca ve 23 ho-

din. S sebou teplé oblečení 

a deku na večerní divadelní 

představení. Vstupenky je 

možno zakoupit v úředních 

hodinách u paní Šimkové na 

Obecním úřadě v Psárech.

Zahájení stavby 
cyklostezky

VRANÉ NAD VLTAVOU – Na 

konci června bylo předáno 

staveniště do rukou firmy, 

která bude provádět stavbu 

cyklostezky. Termín stavby 

je stanoven na 83 dní. Vran-

ská cyklostezka bude nava-

zovat na právě budovanou 

pražskou část u Jarovského 

potoka. V tomto místě je vy-

budován i nájezd na komu-

nikaci, protože cyklostezka 

je propojena, dle pražského 

projektu, i do údolí podél Ja-

rovského potoka směrem na 

Károv. Cyklista ale bude moci 

pokračovat přímo do Vra-

ného podél řeky po vranské 

cyklostezce, která by měla 

být hotová na konci září. 

Nové internetové 
stránky

VESTEC – Technické služby 

této obce mají nově zřízené 

internetové stránky. Najde-

te je na adrese www.tsves-

tec.cz. Na úvodní stránce 

vás přivítají všechny moto 

stroje, kterými služby dis-

ponuje, a dále se zde do-

zvíte mnoho zajímavých 

informací o práci, kterou 

technické služby zajišťu-

jí. Současně zde můžete 

nalézt ceník služeb a in-

formace o provozní době 

sběrného dvora. 

Dopravní omezení
DOLNÍ BŘEŽANY – V souvis-

losti s realizací přeložky uli-

ce 5. května bude v termínu 

od 1. 7. do 31. 8. 2014 uza-

vřena část této ulice v úseku 

od obecního úřadu až ke 

křižovatce s ulicí Ke Zvoli. 

Křižovatka v ostatních smě-

rech (na Lhotu, Zvoli i Zbra-

slav) zůstává průjezdná. Po 

dobu této uzavírky bude 

zrušena autobusová zastáv-

ka Dolní Břežany – Obecní 

úřad, autobus bude veden 

objízdnou trasou, je zajiště-

na návaznost na další auto-

busové zastávky.

 

Pád vrtulníku
PRAHA-JIHOVÝCHOD – Mi-

nulý týden přijali středočeš-

tí záchranáři výzvu k výjez-

du k pádu malého vrtulníku 

v oblasti Praha-jihovýchod. 

Na místo byly vyslány dvě 

posádky rychlé zdravotnic-

ké pomoci a lékař ve vozi-

dle rendez-vous. Dva muži 

z vrtulníku byli po celou 

dobu při vědomí a komu-

nikující, ale stěžovali si na 

bolest zad. Lékař záchranné 

služby oba pacienty s pode-

zřením na poranění páteře 

vyšetřil a po jejich zafixová-

ní proti pohybu je záchra-

náři transportovali do praž-

ských nemocnic. 

Sociálně-stabilizační 
příspěvek

SULICE – Zastupitelstvo 

obce Sulice (ZOS) se usneslo 

poskytnout občanům obce 

hlášeným k trvalému pobytu 

ke dni 31. 12. 2013 v obecních 

částech obce Sulice, Želivec, 

Hlubočinka a Nechánice so-

ciálně-stabilizační příspěvek 

na bydlení pro rok 2014, a to 

bez ohledu na věk žadatele. 

Žádost lze podat v období od 

1. 6. 2014 do 31. 10. 2014. ZOS 

stanovilo výši příspěvku pro 

rok 2014 na částku 500,- Kč 

na osobu. ZOS pověřuje vý-

konem poskytování sociál-

ně-stabilizačního příspěvku 

z rozpočtu obce Sulice Obec-

ní úřad Sulice.

Krátké zprávy připravila 

Sabina Sarkisovová
Dobrý den, koupil jsem pro 
sebe a svou ženu v jedné 
cestovní kanceláři zájezd do 
Řecka. Bohužel jsem si smlouvu 
před podpisem nepřečetl 
a spolehl jsem na pracovnici 
cestovní kanceláře, která mi 
několikrát veškeré podmínky 
zájezdu zopakovala a já „jen 
podepsal“. Až doma moje 
žena zjistila, že ve smlouvě je 
napsána polopenze (i když jsem 
chtěl variantu „all inclusive“) 
a zároveň jsme zjistili, že 
zájezd nebude trvat dva týdny, 
ale 10 dnů. Když jsem se do 
kanceláře vrátil a chtěl smlouvu 
opravit, bylo mi sděleno, že 
pouze pokud bych byl ochoten 
doplatit sumu odpovídající mé 
představě. Bojím se, že až na 
dovolenou dorazíme budeme 
překvapeni z dalších změn.
 Děkuji, Hynek M.

 

Dobrý den, předem je nutné 

říci, že je dobré si před podpi-

sem „čehokoliv“ přečíst to co 

se má podepsat a nespoléhat se 

na okolí, i když chápu, že tímto 

směrem Váš dotaz nesměřuje.

Je nutné, aby v cestovní smlouvě 

bylo jasně uvedeno (krom zá-

kladních informací, 

jako je uvedení času 

zahájení a ukonče-

ní pobytu a místa pobytu) rovněž 

označení způsobu, jakým máte 

uplatnit své právo z porušení po-

vinnosti pořadatele včetně údaje 

o lhůtě, ve které může být toto 

právo uplatněno. Byl-li Vám při 

podpisu smlouvy předán kata-

log, je možné odkázat ve smlou-

vě pouze na „katalogové číslo“. 

Pro případné pozdější reklamace 

po dovolené je tedy dobré mít 

tento katalog k dispozici. Rovněž 

je nutné jakékoliv „vady“ na mís-

tě dokumentovat.

Jakoukoli vadu zájezdu musíte 

ovšem reklamovat bez zbyteč-

ného odkladu, nejpozději však 

do jednoho měsíce od skončení 

zájezdu.  

PRÁVNÍ
PORADNA

Dovolená

Středověk na vlastní kůži

� Terezo, co se vlastně pod ná-

zvem akce „Oživlý středověk 

v podhradí“ skrývá?

To je jednoduché. Hrad Zlenice 

ožije středověkými řemesly, po-

tkáte tu řemeslníky, zbrojnoše 

i služebnictvo. Na dva dny se 

vrátí do 14. století a návštěvníci 

si budou moci leccos zkusit na 

vlastní kůži.

� Proč jste se tuhle akci rozhodli 

uspořádat? 

Už delší dobu nás zajímá stře-

dověk a rekonstruování historie, 

jezdíme pravidelně na středově-

ké akce, především nás zaujala 

řemesla, možnost vyzkoušet si, 

jak pracovali naši předci, a na-

učit se něco nového a předat to 

veřejnosti. Řemesly se zabývá 

poměrně málo lidí, proto jsme se 

rozhodli tyto jednotlivé zájemce 

spojit a podělit se s návštěvníky 

o naše znalosti.

� Jak jste akci pojali?

Naším cílem bylo 

pojmout středověkou akci troš-

ku jinak. Obvykle návštěvník 

jen přihlíží procesu a životu 

ve středověkém táboře, oproti 

tomu my ho zapojíme a nechá-

me ho na vše sáhnout a všechno 

vyzkoušet. Svůj výrobek, třeba 

lucetovou šňůrku, upředenou 

nit nebo vykovanou podkovu, si 

může každý odnést.

� pokračování na straně 5

ZLENICE – Oživlý středověk 
v podhradí. Tak se nazývá 
akce, která je pořádána již 
třetím rokem skupinou lidí 

zabývající se oživlou historií 
a středověkými řemesly. 

Zeptali jsme se organizátorky 
akce paní Terezy Bílkové, 

proč bychom do areálu hradu 
Zlenice měli v termínu od 

26. do 27. července dorazit.

� pokračování ze strany 1

Pracovníci zvířecí záchranky 

v Praze Krči přivezli spoustu 

materiálů a informací o tom, jak 

se zachovat v situaci, kdy na-

leznete opuštěné mládě, komu 

oznámit, objevíte-li raněné zví-

ře, a další a další. V plastové be-

dýnce si děti mohly zblízka pro-

hlédnout mladého ježka, který 

strávil zimu právě na zvířecí 

záchrance. Na závěr byl ježek 

vypuštěn zpět do přírody v lese 

u Zvole, z čehož měli všichni 

přítomní velkou radost.  

Dětská radost
Krom zážitků, poznatků a vlastních 

výtvorů si děti domů odnesly také 

náramek s korálky získanými za 

každé navštívené stanoviště a v ne-

poslední řadě balíček bio sušenek. 

Celou akci podpořila obec Zvole 

a všichni zúčastnění se shodli na 

faktu, že se akce povedla, a doufa-

jí, že se bude i příští rok opakovat. 

 (sas)

Oslava země ...

„Květen a červen byly tradičně 

hektické měsíce. Dokončovaly 

se klasifikace, v květnu probíhaly 

maturity, v červnu pak závěrečné 

zkoušky a na jeho konci jsme při-

vítali žáky základních škol, aby se 

podívali na ukázky prací v potra-

vinářství. K tomu v areálu probíhá 

výstavba nové budovy školy,“ sdě-

lila redakcí ředitelka Hrušková.

Současné maturity a zkoušky
Maturity proběhly se střídavý-

mi úspěchy. Dnešní maturitní 

zkouška se skládá ze sedmi až 

devíti zkoušek, které musí žáci 

úspěšně složit. Ne všem se po-

dařilo všechny zkoušky „dát“ 

na první pokus, a tak na podzim 

budou někteří některou část 

opakovat. Závěrečné zkoušky 

pak probíhaly pět dní, kde první 

den byl věnován písemné části 

a v následujících 14 dnech se na 

pracovištích studenti vystřídali, 

aby složili praktickou část závě-

rečné zkoušky, po jejím dokon-

čení následovala část ústní. 

Staví se
V areálu probíhá výstavba nové 

budovy školy, v které žáci získají 

odpovídající prostory pro teore-

tické vyučování. Ta bude vyba-

vena moderními učebnami, po-

čítačovou a jazykovou laboratoří 

a součástí budovy bude i prostor-

ná tělocvična. Kompletní stavba 

bude dokončena v únoru 2015 

a tím bude areál učiliště zahr-

novat odpovídající prostory pro 

rozvíjející se obor potravinářský 

a poskytne žákům kvalitní záze-

mí pro odborný výcvik. Součas-

ně zde budou disponovat školní 

jídelnou a domovem mládeže.

„V září přivítáme nové žáky, kte-

ří se budou učit být kuchařem, 

kuchařem – číšníkem či cukrá-

řem a v nástavbě přivítáme ty, 

kteří už řemeslo zvládli a chtějí 

si vzdělání doplnit o maturitní 

zkoušku. Vzhledem k navýšení 

kapacit o novou školu máme 

ještě několik volných míst ve 

všech oborech,“ sdělila na závěr 

Eva Hrušková.

Sabina Sarkisovová

Všechny děti si přišly na své 

Foto: Dětský lesní klub skřítka Pohádky, o. s.

JÍLOVÉ U PRAHY – A je 
to. Akademický rok se 

s rokem sešel a na učilišti se 
opět odehrávaly závěrečné 

zkoušky a klasifikace 
a v současné době probíhají 

i velké změny týkající se 
výstavby. Na vše jsme se 

podívaly s ředitelkou 
Evou Hruškovou.

Jak se vede učilišti?

V praktické části byla věnována pozornost i preciznosti

4 x foto: Tereza Bílková

Jak se psalo ve středověku? Nevíte? 
Zde si to můžete vyzkoušet

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 777 209 259

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice
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Zdravotní sestru
Zdravotního asistenta
Ergoterapeuta
Pracovníka v sociálních službách (ošetřovatele)
Kuchaře

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

� pokračování ze str. 1

První videoklip k písni „Pojď si 

lehnout“ natočil Jan Hřebejk roku 

1995, dva roky poté vyšla des-

ka Dlouhej kouř, kterou se kluci 

z kapely definitivně etablovali na 

špičku naší pop music. Vloni na 

podzim jim vyšlo profilové CD 

„Best of 20 let v síti“ mapující prů-

řez jejich hudební kariérou s dvě-

ma novinkovými singly Stížnost 

a Hlavolam. Zeptali jsme se Mi-

chala Malátného, leadera skupiny 

Chinaski, na festival na Okoři.

� Co vás napadne první, když 

mluvíte o festivalu Okoř?

Krásné místo pod romantickou 

zříceninou, Bílá paní a skvělej 

fesťák v rodinném balení.

� Pamatujete si, kolikrát jste zde 

s kapelou už vystoupili, a těšíte 

se sem?

Počítám tak pětkrát, je to výji-

mečné místo s neopakovatelnou 

atmosférou. Je radost tam hrát.

� Máte připraveno něco speciál-

ního pro vaše fanoušky během vy-

stoupení na festivalu Okoř 2014?

Představíme nový playlist a chtě-

li bychom ukázat světelnou show 

a projekce použité na únorovém 

koncertu v O
2
 areně.

� Jaký je pro vás hudebně rok 

2014? Nějaké zásadní novinky?

Doufám, že po horkém festiva-

lovém létu půjdeme v září do 

studia a natočíme desku. Vyjít 

by měla dokonce října a předsta-

víme ji i s dvěma novými klipy.

 Sabina Sarkisovová,

Foto: Tomáš Nosil

Na farmářský trh byli pozváni 

farmáři a řemeslní výrobci z ce-

lého Středočeského kraje. Ná-

vštěvníci si mohli koupit lokální 

a regionální produkty 

od ovoce a zeleniny, 

masných a mléč-

ných produktů, 

koření, moštů 

a různých pochu-

tin až po rukodělné 

výrobky.

„V první chvíli jsme 

se obávali, zda bude o far-

mářský trh zájem a jestli vůbec 

někdo přijde, ale vše se poved-

lo nad naše očekávání,“ sděli-

la Tereza Kamenická z Centra 

ekologické výchovy Zvoneček. 

Samotní prodejci též slavili 

úspěch a pokud bychom měli 

vybrat jednoho, tak nejvíc byl 

překvapen zelinář, který mu-

sel dojet pro další várku ovoce 

a zeleniny, protože po té 

první se jen zaprášilo.  

Celou atmosféru far-

mářského trhu do-

kreslila pouze už 

jen sklenička vína 

a ochutnávka vynika-

jících rybích specialit, 

u které si návštěvníci 

mohli posedět po vyčerpáva-

jících nákupech. „Doufáme, že 

se nám podaří v budoucnu dal-

ší farmářský trh ve Vraném nad 

Vltavou uskutečnit a že bude 

tak úspěšný jako tento,“ dodala 

nakonec paní Kamenická. (sas)

Zadrženi při činu
Kriminalistům se podařilo za-

držet organizovanou skupinu, 

zabývající se nelegální výrobou 

a distribucí omamných látek, 

přímo při činu. Této akci před-

cházelo půlroční 

mapování trestné 

činnosti této sku-

piny, která se za-

měřovala na regi-

on Praha-východ. 

Kromě zmíně-

ných kriminalistů 

se na akci podíle-

la i středočeská 

zásahová poli-

cejní jednotka. 

Při úspěšném 

zásahu, který 

probíhal sou-

časně na více 

místech, bylo 

zadrženo celkem 13 

osob, a to ve fázi samotného za-

čátku výroby drogy.  

Jak to vše fungovalo
Celá skupinka čítala muže i ženy 

ve věku od 25 do 49 let a jednot-

livé osoby měly 

v rámci skupiny 

rozděleny jednot-

livé úkoly. Hlavní 

organizátor shá-

něl osoby, které 

by mohly hledat 

prostory pro varnu, 

obstarávat a dová-

žet ze zahraničí léky 

proti nachlazení, 

kde jsou levné, nebo 

provádět samotnou 

výrobu – tedy vaření drog. 

Výsledek zásahu
Při samotném zásahu a násled-

ném vyšetřování tohoto pří-

padu kriminalisté zajistili dvě 

kompletní „varny“, chemikálie 

a léky používané k výrobě drogy 

a přibližně 200 g návykové látky 

– pervitinu. Při následně prove-

dených domovních prohlídkách 

byly nalezeny a zajištěny další 

věci pocházející z trestné čin-

nosti. „Na základě zajištěných 

důkazů, vyhodnocení výsled-

ků policejního šetření a dalších 

skutečností policejní komisař 

zahájil proti osmi osobám z této 

organizované skupiny trestní stí-

hání pro trestný čin nedovolená 

výroba a jiné nakládání s omam-

nými a psychotropními látkami 

a jedy, za který jim hrozí trest 

odnětí svobody v rozmezí od 

jednoho roku do deseti let.  Dva 

obvinění jsou stíhány vazebně,“ 

uvedl tiskový mluvčí policie ČR 

Prahy venkov – Jih nadpraporčík 

Zdeněk Chalupa.

Sabina Sarkisovová Na Okoři světla 
teprve zahoří

Pozor na „perník“
PRAHA VENKOV JIH  

Práce policistů a kriminalistů 

si vyžaduje velkou trpělivost 

a přesnost. Pokud vše 

šlape tak, jak má, výsledná 

práce nese ovoce. Proto 

i kriminalisté z územního 

odboru Praha venkov – JIH 

dosáhli, po dlouhodobé 

a pečlivé práci, odhalení 

a zadržení organizované 

skupiny výrobců drog.

Mezi vybavením se na-

šla i krabička s připra-

venými pomůckami

Foto: Policie ČR

Foto: CEV Zvoneček

Láska k farmářským trhům roste
VRANÉ NAD VLTAVOU – Předposlední červnový týden 

byl ve znamení prvně konaného farmářského trhu v této 

obci. O organizace se postarala Základní organizace 

Českého svazu ochránců přírody Zvoneček.

� KRIMI Z REGIONU
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První ročník dětské 
hasičské ligy
Na konci května proběhla na 

louce ve Svojšovicích soutěž 

v požárním útoku a tento rok 

byla opravdu zajímavá. V ranní 

části zde byl zahájen 1. ročník 

Dětské hasičské ligy okrsku č. 3 

Modleticko. Celkem se do ligy 

přihlásilo osm družstev ve dvou 

kategoriích ze sborů Křížkový 

Újezdec, Modletice, Popovičky, 

Radějovice a domácí Svojšovi-

ce. Soutěž byla velmi napínavá 

a pro mladší svojšovické žáky 

dopadla stejně jako na Plamenu 

v Říčanech 2014, další „brambo-

rovou medailí‘‘. Starším z tohoto 

oddílu se dařilo o poznání lépe 

a ve svém novém rekordu s vel-

kým náskokem vyhráli. Mimo 

soutěž se velmi dobře předvedla 

také Svojšovická přípravka, která 

zvládla bezchybně oba útoky.

Odpoledne patřilo dospělým
Odpoledne proběhla soutěž 

dospělých, které se kromě míst-

ních sborů z Křížkového Újezdce 

a Radějovic zúčastnily i spřáte-

lené týmy dobrovolných hasičů 

až z dalekých Lubů u Chebu. Zde 

naplno vládl tým z Křížkového 

Újezdce, který dvěma nejlepšími 

výkony soutěž mužů vyhrál. Do 

kategorie žen se bohužel přihlá-

sily jen místní dívky a ženy. Pro 

některé to byla dokonce jejich 

první soutěž. „Tímto jim dě-

kujeme, že při svém vytížení si 

našly čas a odvahu a útoku se 

velice zodpovědně zhostily,“ 

dodal Tomáš Zachat, zástupce 

velitele jednotky a velitel druž-

stva SDH Svojšovice.

Zahraniční návštěva
Velkým potěšením a též zpestře-

ním pro všechny byl fakt, že i na 

soutěž tohoto charakteru dora-

zila spřátelená jednotka hasičů 

z německého Markneukirchenu, 

se kterými se Svojšovičtí sezná-

mili v roce 2012 při své první 

návštěvě soutěže v Lubech. Od 

nich totiž převzali spousty cen-

ných rad k novému zásahovému 

vozu IFA W50 CAS 16, které mají 

také stále ve své výbavě, přesto-

že vlastní dalších 9 moderních 

zásahových automobilů.

(sas)

� pokračování ze strany 3

� Proč jste si vybrali zrovna 

areál hradu Zlenice / Hlásky 

u Senohrab?

K hradu Zlenice máme velmi silný 

vztah, jezdíme tam už léta na ar-

cheocampy pořádané Sdružením 

pro ochranu kulturního dědictví 

Zlenice pomáhat udržovat areál 

hradu. Navíc je to krásné místo 

nad Sázavou s úžasnou atmosfé-

rou, takže naše volba byla jasná. 

Řemesla má smysl ukazovat v pro-

středí, do kterého tehdy patřily.

� Nyní již pořádáte 3. ročník 

tohoto setkání, co na zúčast-

něné čeká? 

Naše řemeslná akce se stále vy-

víjí. Opět se návštěvníci mohou 

těšit na středověkou kuchyni, 

kde ochutnají výborné sladké 

a slané placky a také různé dru-

hy kaší, které bylo ve středověku 

nejběžnějším jídlem. Z řemesl-

níků k nám zavítá truhlář, kovář, 

řezbář, švec, tesař, písař či sedlář. 

Bohatě zastoupená jsou i textilní 

řemesla, kde si budou návštěv-

níci moci zkusit příst, tkát na ka-

retkách i hřebenovém stávku. Ze 

starých technik zde bude i síťová-

ní. Plést se budou i košíky. K tomu 

nám zahraje i dobová muzika.

� Na co jste za ty tři roky nejví-

ce pyšní?

Jsem neskutečně ráda, že lidé, 

kteří mi s organizací pomáhají 

a přijedou na tuto akci z celé re-

publiky, se vracejí a myslím, že 

se vracejí rádi. Vytvořili tu skvě-

lou atmosféru. Což vnímají i ná-

vštěvníci, kteří se vracejí také. 

� Pro koho je akce primárně 

určena?

Své si zde najde každý, kdo se 

zajímá o historii nebo o řemesla 

a ruční práci. Jsou tu řemesla za-

jímavá jak pro muže, tak pro ženy. 

Pro děti bude připravena i dětská 

aréna, kam je rodiče budou moci 

na chvilku odložit a děti si zde bu-

dou moci zašermovat měkčenými 

zbraněmi s šermíři účastnícími 

se bitev. Chtěla bych tedy pozvat 

čtenáře Našeho REGIONU jak na 

Oživlý středověk, tak také na dět-

ský den, který se koná na hradě 

Zlenice už tradičně první sobotu 

v srpnu, letos tedy 2. 8. Vstupné 

je dobrovolné, rádi budeme za 

jakýkoli příspěvek, neboť všich-

ni účinkující zde pracují zdarma 

z vlastního zájmu a nadšení. 

Sabina Sarkisovová

ANTÉNY,
SATELITY

Ing. Karel Horský

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

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, UPC, FREESAT
Prodej, instalace, opravy
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INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Kontaktujte: Jan Šercl, e-mail: sercl@nasregion.cz

HLEDÁME nadšené kolegy  

pro on-line verzi regionálního zpravodajství

 REDAKTOR „SPORŤÁK“
 REDAKTOR SE SPECIALIZACÍ NA GOLF
 REDAKTOR SPECIALIZACÍ NA DOMÁCÍ MAZLÍČKY

Hasiči útočí 3 x foto: Zachat Tomáš

SVOJŠOVICE – Čím víc 

soutěží, tím více zábavy. 

S událostmi kolem 

dobrovolných hasičů se 

v poslední době roztrhl pytel. 

Díky bohu pro nás je jich 

spousta více než zajímavých. 

A soutěž s názvem IV. 

Šešovický útok nebyla 

výjimkou. Dokonce dorazila 

i německá jednotka hasičů.

Jen pro připomenutí
Živo nastalo zvolením nové rady 

oblastního sdružení na podzim 

roku 2012. Tehdy byl zvolen 

Petr Makovský, bratr starosty 

Ohrobce (jedno z míst, kde zá-

zračně narostl počet členů ODS 

o 200 procent). Zvláštní byla si-

tuace třeba v Čísovicích, kde se 

základna náhle rozšířila ze tří na 

22 osob a předsedou tamního 

sdružení se stal Zdeněk Pánek 

z Jesenice (neplést s Michaelem 

Pánkem, starostou Dobřichovic 

a stávajícím předsedou na Pra-

ze-západ, pozn. red.). 

Vedení ODS tehdy rozhodlo 

o zrušení celé „oblasti“ pro 

podezření z velrybářských 

praktik. Resuscitací byl pak 

pověřen senátor Oberfalzer, 

který nastavil pravidla pro ob-

novení licencí. Některé místní 

organizace zanikly bez náhra-

dy, přestože nevelrybařily. 

Nová ODS
Na Praze-východ je jedničkou 

nový člen vedení ODS a sta-

rosta Líbeznice Martin Kupka. 

Též tvář bez negativní histo-

rie. Naopak bývalé šedé emi-

nence spolupracující s panem 

Tluchořem nejsou v orgánech 

ODS v okolí Prahy viditelné. 

Pro ODS je možná škoda, že 

mnoho bývalých členů ODS, kte-

ří odvedli hodnotnou práci v ko-

munální politice, je nyní mimo 

stranu a kandidují do našich za-

stupitelstev jako nezávislí.  

Z obnovy ODS na Praze-západ 

panuje u některých bývalých 

členů ODS dosud pocit trpkosti:  

Starostka Petrova paní Wolfová 

„Jsem zakladatelkou ODS. V Pe-

trově máme počet členů stále 

stejný a licenci jsme nedostali. 

Že mám jít do jiné organizace. 

Proč? Já už zůstanu mimo.“ 

Situaci v Řevnicích komentuje 

pan Sudek „…co se stalo s tou 

naší žádostí o licenci, jsme se 

nedozvěděli. Počátkem července 

jsme pak dostali mailem zprá-

vu, že už nejsme členy ODS.“ 

Rehabilitace
Není pochyb, že většina bý-

valých členů ODS jsou slušní 

lidé, kteří nezištně odvádějí 

dobrou práci v komunální po-

litice. A nelze je házet do stej-

ného pytle s velrybáři.  

Navíc je jisté, že konzervativní, 

pragmatickou a funkční pra-

vicovou stranu v politickém 

spektru potřebujeme na vlád-

ní i komunální úrovni. Je to 

„nová“ ODS? (hs)

ODS bývala kolem Prahy 

silná. Reprezentovali ji 

pánové Tluchoř, Bendl, 

Oberfalzer, stejně jako pan 

Štilijanov a další dlouholetí 

političtí praktikové. Zrovna 

minulý týden diskutoval 

s občany Alexandr Vondra 

a beseda měla hojnou účast. 

Vrací se ODS na pozice? 

A kdo ji bude reprezentovat?   

Do voleb je daleko, a proto můžeme místo představení další 
strany zkusit drobnou analýzu. Po komunistech přišla 
na řadu ODS, která stojí na druhé straně spektra.  � POLITIKA V REGIONU

ODS: jaká je a bude? Víme, kdo je kdo?

Středověk na vlastní kůži

VÝSLEDKY 
IV. Šešovického útoku 
Kategorie Mladší žáci

1. Modletice A

2. Modletice B

3. Radějovice

4. Svojšovice

5. Popovičky

6. Křížkový Újezdec

Kategorie Starší žáci

1. Svojšovice

2. Modletice

3. Křížkový Újezdec

Kategorie Muži

1. Křížkový Újezdec

2. Radějovice (starší muži)

3. Radějovice

4. Svojšovice (starší muži)

5. Luby u Chebu

6. Svojšovice

Kategorie Ženy

1. Svojšovice
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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. 20141

**platplatnostnost akcakce de d

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

za aa50%ceny

Sběrný 
dvůr 
Kamenice

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

Výkup žželezaa 
a barevvných 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

 TOPENÍ    PLYN  
 VODA    KANALIZACE
 přípojky
 rekonstrukce
 opravy

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

Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu

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

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

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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Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

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

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

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

KUNICE – Je to už rovných 80 

let, co se v této neustále dyna-

micky se rozvíjející obci začal 

hrát fotbal. O předposledním 

víkendu se oslavy tohoto výro-

čí konaly na hřišti „Orlí hníz-

do“ a bylo se na co dívat. Celý 

den se nesl v duchu zápasů, 

kdy úvodní utkání odstartova-

li mladší žáci a postupně se na 

hřišti představily oba týmy do-

rostu, muži si zahráli proti sta-

ré gardě Bohemians 1905 a zá-

věrečná dvě utkání patřily těm 

dříve narozeným. Ti starší (nad 

50 let) hráli proti FK Radošovi-

ce a ti mladší (nad 35 let) změ-

řili své síly s Kostelcem u Kříž-

ku. Výsledky ani skóre nebyly 

tak důležité jako nadšení ze hry 

a bojovné výkony všech, kteří 

se na trávníku představili. (kt)

Co však bylo pozoruhodnější 

a potěšitelnější? Na to je jed-

noznačná odpověď. Všech 16 

družstev (mezi nimi i Wisla Kra-

kov, Sparta Trnava a AS Trenčín) 

předváděla fotbal, za který by 

se nemusely stydět prvoligové 

týmy. Bojovalo se o každý míč, 

nasazení zejména psychických 

sil bylo značné, snaha vyhrát 

byla nezdolná a mnohdy za vy-

datné podpory rodičů se kluci 

překonávali v zakládání útoků, 

střelbě i bránění. Byla to radost 

pohledět, jak fotbalové mládí 

umí do zápasů dát všechno, co 

mnohdy dospělým hráčům chy-

bí. Vítězný celek Slávie Praha ne-

měl chyb, ani jedno utkání ne-

prohrál, ba dokonce ani se nikdy 

nesmířil s nerozhodným výsled-

kem. Mladí z Bohemians Praha 

skončili druzí, ale velkou radost 

připravili 800 divákům kluci ze 

společného družstva Viktorie 

Psáry a Čechoslovanu Dolní Jir-

čany svým třetím místem. A aby 

nebylo slávy málo, nejlepším 

střelcem se stal domácí Michal 

Kroupa s 28 brankami.  

Vítězná družstva pozdravili a ceny 

rozdali především internacioná-

lové Pavel Kuka, Horst Siegel a Jo-

zef Chovanec. Konečné pořadí: 

l. Slávie Praha, 2. Bohemians 

Praha, 3. Psáry Dolní Jirčany, 

4. Viktorie Žižkov, 5. ‚C. Budějo-

vice, 6. Sparta Praha, 7. Ml. Bole-

slav, 8. Hradec Králové, 0. Jihla-

va, 10. Dukla Praha, 11. Krakov, 

12. Plzeň, 13. Trnava, 14. Vítkovice, 

15. Teplice, 16. Trenčín. Jan Kotrba

II. ročník Junior Cupu vyhrála Slávie, tým Psár a Jirčan s bronzem

Střelecká exhibice Michala Kroupy
PSÁRY – Předposlední červnovou sobotu se stejně jalo 

loni při I. ročníku Junior ČEZ Cupu proměnil fotbalový pažit 

Rapidu Psáry ve čtyři hřiště pro fotbalisty ročníků 2007 

a mladších. I letos se turnaj vydařil za pochopitelného 

výrazného přispění sponzorů ČEZ, obce Psáry, limonády 

KOLI a firmy Hawle. Vítěz byl očekávaný, výtečný tým 

školních prvňáčků ze Slávie Prha nenašel přemožitele.

Chvíle před slavnostním vyhlášením vítězů, vlevo hráči Slávie Foto: Viktoria

Nelze se tedy divit, že možnos-

ti zatrénovat si na ledu, hrát na 

branky a udržovat si kondici 

využívají v posledních týdnech 

i přední hráči, reprezentanti. 

Mezi nimi je i hvězda NHL hráč 

San Jose Tomáš Hertl. „Je to skvě-

lý si v létě tady u nás zabruslit, 

hrát skutečný hokej na ledu, pro-

to sem do Popovic jezdím s ka-

marády, které znám ze Slávie ze 

Lva Praha,“ prozradil nám Tomáš 

a ještě dodal: „Nic není lepšího, 

než hrát uvolněně, bez stresu, pro 

radost a to právě jde v takových 

chvílích, kdy vlastně o nic nejde, 

jen se udržujeme v kondici. Jinak 

v létě musíme makat na kondici. 

Je mnoho způsobů, jak si udržet 

formu, ale zahrát si na ledu, to je 

prostě paráda.“

Tréninky s kamarády jsou součás-

tí letní přípravy Tomáše, ale my 

jsme ho zastihli v den, kdy děti 

dostávaly vysvědčení, jak v páteč-

ním odpoledni zasvěcoval ve škole 

bruslení, několik desítek kluků do 

tajů hokeje. Je logické, že budoucí 

hráči na něm mohli oči nechat. 

S až nábožnou soustředěností 

hltali každé slovo i radu hokejové 

hvězdy, čtvrtého nejlepšího hráče 

v letošním žebříčku nejúspěšněj-

ších hráčů. A Tomáš nic neskrý-

val, nabádal kluky, aby kromě 

školy, která je přednější, veškerý 

čas věnovali tréninku, aby se ne-

báli těžkostí, protože kdo vytrvá, 

dočká se i výsledků. Mohl to sám 

demonstrovat na své kariéře. Jak 

kluci s jeho radami naloží, záleží 

na nich samotných, je však dobré, 

že se na stadionu ve Velkých Po-

povicích i tímto způsobem věnují 

výchově mládeže. Jan Kotrba

Tomáš trénuje u Kozlíků
VELKÉ POPOVICE – Hokejový stánek místního Slavoje 

už zažil mnohé bitvy, ale i velká vítězství i kruté porážky, 

avšak letos prožívá trochu jiné, ale významné období. Vedení 

klubu se rozhodlo nerozpustit led a nechat ledovou plochu 

pro tréninky. A byl to moudrý tah, který už nese své ovoce. 

Do Velkých Popovic jezdí trénovat hokejové týmy z blízkého 

i vzdáleného okolí, pochopitelně včetně pražských celků. 

… a tady ve sportovním s mladým hoke-

jistou na stadionu ve Velkých Popovicích

 Foto: Jan Kotrba

INZERCEINZERCE

Osmdesátiny kunického fotbalu

Na hřišti v Kunicích se v posledních le-

tech vystřídalo hodně vynikajících hráčů, 

mezi jinými i brankář reprezentace ČR 

Petr Čech. Na snímku podepisuje kroni-

ku klubu jeho předsedovi Haškovi

Foto: Jan Kotrba

Tomáš Hertl dokáže být i za elegána, jak ukazuje snímek, kde je společně se svou 

přítelkyní


