
První velká akce
Tuto akci navštívilo podle od-

hadu přes tisícovku lidí. „Byla 

to první velká akce Centra 

sklářského umění pro veřej-

nost. Byli jsme velice mile pře-

kvapeni zájmem návštěvníků. 

Plánujeme v tom pokračovat 

a už přemýšlíme, čím Skleněný 

jarmark v příštím roce oboha-

tíme,“ řekla Martina Kulhavá, 

ředitelka společnosti Cesty skla 

o.p.s., která akci pořádala. 

Akce byla mimořádná i dopro-

vodným programem, který se 

celý točil kolem křehké krásy 

skla. Návštěvníci měli mimo-

řádnou příležitost vidět při prá-

ci jednoho z nejvýznamnějších 

světových sklářských výtvarníků 

Janusze Pozniaka, který v Centru 

sklářského umění v současnosti 

vede kurz zaměřený na foukání 

skla – benátské techniky. Tech-

niku foukání skla představili 

také pracovníci sázavské firmy 

Kavalierglass a.s., která je před-

ním evropským výrobcem skla. 

Návštěvníci mohli dále v prosto-

rách centra 

zhlédnout 

v ý s t a v u 

prací studentů SUPŠS Kamenic-

ký Šenov s názvem Tavená plas-

tika z Kamenického Šenova.

Sklář Mikeš pro děti
Na své si na jarmarku přišly i děti 

– čekala na ně pohádka O skláři 

Mikešovi v podání loutkového 

Divadla Dokola. Zaslouženou 

pozornost budilo i představení 

Skleněná louka, kdy na skleně-

né flétny zahráli Václav Kořínek 

a Jakub Nietsche. Sklářskými pís-

ničkami další program obohatili 

členové pěveckého a hlasového 

studia z Letohradu. Pomyslnou 

tečkou pak byl koncert Pražské-

ho pouťového orchestru.   (sas)

RESTAURACE 
LORETA
v areálu Loreta 

Golf Resort 

Šibeniční 520, 

251 67 Pyšely
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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!

Ach, ty oči 
V momentě, kdy bylo jasné, že 

máme v posledních kolech te-

nisového turnaje ve Wimbledo-

nu hned tři šikovné holky, jsem 

vstal z gauče a hrdě položil pra-

vici na srdce řka: jsme šikov-

ný národ! Vlhký pohled jsem 

umně skryl před dětmi a raději 

přepnul svou placatou televizi 

na zprávy. Plamínek v očích 

rázem vyhasnul. Pánové Ba-

biš s Kalouskem přesvědčovali 

národ o své pravdě, která mi 

nepřipadla až zas tak rozdílná. 

Dokonce jsem nabyl přesvěd-

čení, že by si pánové po pár pi-

víčkách v některé ze zapadlých 

pražských hospůdek padli do 

náruče a svorně zapěli píseň 

Kde domov můj a hned na to 

nalepili „Nad Tatrú sa blýská...“ 

Zatím co pan Kalousek je špič-

kový slalomář a v brankách po-

litických nástrah kroutí oblouč-

ky par excellence, mistr Babiš 

se učí. To pan exhejtman Řihák 

už nyní možná trochu lituje, 

že vůbec obul přeskáče. Pár 

branek svým způsobem ještě 

stihnul dát, ale pak už se neve-

šel. Tak přišel jiný, o kterém je 

realizační tým přesvědčen, že 

bude lepší a bude kroutit za-

táčky tak, jak si bafuňáři přejí. 

Začalo se mi stýskat po slzách 

štěstí. Přepnul jsem tedy zpátky 

na sport, vrátil pra-

vici na srdce a řval: 

Holky, do toho!

O ČEM SE MLUVÍ

Další smrt na silnici
JESENICE – Minulý týden 

přijalo operační středisko 

linky 155 výzvu k výjezdu 

dopravní nehodě motocyklu 

u Jesenice. Na místo vyjely 

posádky jesenické rychlé 

lékařské pomoci a zbraslav-

ské rychlé zdravotnické 

pomoci spolu s lékařem ve 

vozidle rendez-vous. Při 

nehodě byly těžce zraněny 

dvě osoby. Po příjezdu na 

místo události záchranáři 

s lékařem zahájili okamži-

tě u těžce zraněného muže 

oživování, které přes jejich 

maximální snahu nebylo 

úspěšné, a lékař konstatoval 

smrt. U ženy, která utrpěla 

mnohočetná těžká poraně-

ní, zahájil lékař intenzivní 

lékařskou terapii včetně 

převedení na umělou plicní 

ventilaci. Poté byla v bezvě-

domí přepravena do motol-

ské nemocnice v Praze. (sas)

KRÁTCE

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz

Kus romantiky na dosah

Skleněný jarmark

� Jaká je historie zámku a parku?

Průhonický zámek v dnešní po-

době je výsledkem řady přestaveb 

původně středověkého gotického 

hrádku. První písemné zprávy 

o vlastnících Průhonic pocházejí 

ze 13. století a základy zámku tak, 

jak tu stojí dnes, byly položeny 

v 16. století. Pro park je poté vý-

znamný rok 1885 – datum založe-

ní Průhonického parku hrabětem 

Arnoštem Emanuelem Silva-Ta-

roucou, který s neskutečným ci-

tem pro přírodu vytvořil vrcholně 

krajinářské dílo. Hrabě se věnoval 

i rekonstrukci zámku, a to spo-

lečně s Jiřím Stibralem. Vytvoření 

Průhonického parku bylo spolu 

s rekonstrukcí zámku jeho hlav-

ním životním dílem, jemuž věno-

val veškeré jmění, energii a čas.  

Budování parku věnoval celých 

40 let života! V roce 1927 ale musel 

prodat zámek i park českosloven-

skému státu a v současné době ho 

vlastní Botanický ústav Akademie 

věd ČR v.v.i. Hlavním zaměřením 

zde je tedy věda a výzkum.

� pokračování na str. 5

PRŮHONICE – Není 

snadné si v dnešní 

uspěchané době najít čas 

sám na sebe, zastavit 

se, rozhlédnout se kolem 

a uvědomit si, jaké krásy 

máme na dosah. Seneca 

kdysi prohlásil: „Je zhola 

zbytečné se ptát, má-

li život smysl, či ne. Má 

takový smysl, jaký mu 

dáme.“ A chcete-li mu dát 

opravdový smysl, měli 

byste se zastavit 

v Průhonickém 

zámku a parku. 

Nejen, že je 

park zařazen 

jako Národní 

kulturní 

památka 

a památka 

UNESCO, ale 

poslední dobou 

se i zámek nově 

otevírá všem, kteří 

mají zájem o historii 

a kulturu. O tom všem jsme 

si promluvili s Kateřinou 

Polákovou z Botanického 

ústavu Akademie věd ČR 

v.v.i., který zámek i park 

vlastní. Kateřina nás přivítala 

na malém nádvoří zámku.

Příjemné letní počasí akci přá-

lo. Návštěvníci měli zájem 

o nákupy, hudební vystoupení 

v zadní části zahrady a dět-

ský koutek v přilehlém sadu. 

Nejmenším letos nabídl opět 

originální soutěžení a milé od-

měny. Z muzikantů dobročinný 

bazar zpestřili Sax & Rhythm, 

Pepek a Námořník a kapela 

U Čtyř přátel. Na dobrou věc 

účastníci přispěli i díky tom-

bole a dražbě. Organizátoři se 

letos rozhodli otevřít dva stán-

ky s občerstvením, pomohlo 

to k plynulejšímu pohybu ná-

vštěvníků akce po zahradě.

� pokračování na str. 3

ČESTLICE – Devátý ročník 

Dobrobazaru přivítal 

v červnu kolem 

tří stovek návštěvníků. 

Na farní zahradu 

v Čestlicích přišli podpořit 

domácí péči v rodinách 

s terminálně nemocnými.

POSÁZAVÍ – Zajímavou 
přehlídku křehké krásy 

nabídl Skleněný jarmark 
v Centru sklářského 

umění v rekonstruované 
huti František v Sázavě. 

Návštěvníci si mohli nejen 
vybrat z pestré nabídky 

sklářských výrobků, ale 
také měli příležitost 

prohlédnout si unikátní 
expozici zdejšího Centra 

sklářského umění a vidět 
při práci sklářské mistry. 
Skleněný jarmark svou 

atmosférou vrátil huť 
do doby sklářské 
rodiny Kavalírů, 

kdy toto řemeslo 
zaznamenalo 

v Sázavě největší rozmach.
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Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si unikátní expozici zdejšího 

Centra sklářského umění a vidět při práci sklářské mistry  

Foto: Cesty skla, o.p.s

I díky Kateřině se na zámku loni otevřela nová kavárna nesoucí jméno zakladatele Průhonického parku Foto: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

44AUTO, MOTOAUTO, MOTO

Jen na dovolenou, 
nebo životní styl? 

SPORT3VRANÉ NAD VLTAVOU
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BŘEZOVÁ
26. 7. – 20:00

• Lámání prázdnin 2014 s kapelou 
Flám a Kamelot-revival. Kde: Březo-

vá – Oleško restaurace U zahrádkářů

DAVLE
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
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 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. Těšíme 

se na vás a vaše děti!

5. 9. – 19:30
• Divadlo v amfi teátru. Kde: Amfi -

teátr v Mlynářském parku v Dolních 

Břežanech. Pořadatel akce: Obec 

Dolní Břežany. Divadelní představe-
ní Dobytí severního pólu. Typ akce: 

Kulturní akce

20. 9. v 9:00
• SCIO seminář pro dospělé. 
Začátek akce: v 9:00, konec: ve 

13:00 hodin. Cena: 100,- Kč. Mož-

nosti (ve) vzdělávání dětí. Workshop 

na téma současných trendů ve 

vzdělávání pro rodiče předškolních 

a školou povinných dětí. Časový 

rozsah: 4 hodiny, 9-13 hodin. Cena: 

100,- Kč. Lektor: Lukáš Šlehofer. 

Stručná anotace: Během 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 me-

tody, které můžeme při vzdělávání 

dětí využít. V semináři bude dán 

prostor na dotazy a diskusi účastní-

ků. http://www.brezanek.cz/

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

akce: v 10:00, konec: v 11:00 ho-

din. Cena: 50,- Kč, Nedělní divadlo 

od 10 hodin pro děti od 2 let. Hraje: 

Liduščino divadlo. Podzimní po-
hádka – Skřítek Třešnička a čer-
vené jablíčko. Prodej vstupenek od 

září 2014 na recepci 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 pracu-

jící dítě 120,- Kč. Lektorka: Alžběta La-

bounková. http://www.brezanek.cz/

JÍLOVÉ U PRAHY
19. 6. – 21. 9. 

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

obor \“Scénografi e\“ pražské SÚPŠ. 

Ukázky prací studentů z oboru scé-

nografi e

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 

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

prázdnin bude herna MC Permoníček 

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 připraven bazének 

se skluzavkou a míčky a další zajímavé 

hračky, pro rodiče káva nebo čaj zdarma. 

Těšíme se na vás. Vstupné 30 Kč/rodina. 

MC Permoníček, Masarykovo nám. 195, 

Jílové u Prahy, www.mcpermonicek.cz

26. 7.
• Jílovský Music Fest.  Tentokrát 

v parku za Regionálním muzeem za-

hrají kapely Lahvátor, Motion Food, 

Smějící se bestie, Womacklee, DDP. 

Dále se můžete těšit na vystoupení 

POP STARS (ABBA revival band), Dis-

co oldies a hudební legrácky pro děti 

divadla Fígl. Dospělí 100,- Kč, do 15 

let 50,- Kč, do 6 let zdarma

KAMENICE
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 uměleckoprůmys-

lové, kromě krátkého působení v roli 

ředitele st. zámku Kratochvíle pra-

coval především jako knižní a časo-

pisecký grafi cký úpravce. Současně 

však nepřestal nikdy se soukromými 

průzkumy na poli fantazijní malby, je-

jichž výsledky prezentoval na dvacít-

ce autorských výstav doma i v cizině. 

Nyní představuje v Regionálním mu-

zeu v Jílovém u Prahy výběr 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 Dendrologické 

zahradě v Průhonicích. Aktuální in-

formace najdete na www.dendrolo-

gickazahrada.cz. Vstupné do zahrady 

60/30/15 Kč. Otevírací doba út – ne 

9:00-19:00 hodin

15. 7. – 28. 8
• Julius von Sachs. A počátky rost-

linné fyziologie. Výstava o zakladateli 

rostlinné fyziologie, který působil 

v Praze, pořádá středisko společných 

činností AV ČR, v. v. i. Průhonický zá-

mek. www.parkpruhonice.cz

30. 8. – 28. 9.
• Afrika země Woodo. Výstava 

ilustrací akademické malířky Inky 

Delevové ke knize „Afrika země 

Woodo“, Průhonický zámek. www.

parkpruhonice.cz

14. 6 – 7. 9.

• Texty lásky. Jindra Viková a hosté. 

Jessica Mayne, Marcela Vorlíčková, 

Petr Hrůza. Interaktivní výstava objek-

tů, kreseb, asambláží a maleb. Galerie 

Natura. Průhonický zámek

13. 9. – 31. 12.
• Kmenové souvislosti. Pavel Baňka 

a hosté. Výstava fotografi í, vide a insta-

lací. Vernisáž 12. 9. Průhonický zámek

16. 9.
• Polynéské odpoledne. Kultura 

z Velikonočního ostrova. Průhonický 

zámek, Rytířský sál

4. 10. – 5. 10.
• Čajomír trek. Aneb nejen čaj 

v době zámořských objevů. Průhonic-

ký park a zámek

PYŠELY
21. 7. – 25. 7.

• Týdenní tábor. „Cesta do pravě-
ku“ pro děti od 4 do 7 let bez rodičů. 

Místo konání: Zaječice 37, přihláš-

ky na www.cvrcekpysely.cz v sekci 

„Letní tábor“

1. 8. – 15. 8.
• Memoriál Vladimíra Havelky. 
V kopané na hřišti SK Pyšely, pořádají: 

SK Pyšely a hasiči Pyšely. Akce bude 

včas plakátována. Bližší informace na 

www.skpysely.estranky.cz

4. 8. – 8. 8.
• Týdenní tábor. „Indiánské léto“ 

pro děti od 4 do 7 let bez rodičů, 

místo konání: Na louce 427, Pyšely, 

přihlášky na www.cvrcekpysely.cz 

v sekci „Letní tábor“

11. 8. – 15. 8.
• Týdenní tábor. „Cestovatelé“. Pro 

děti od 4 do 7 let bez rodičů, místo 

konání: Na louce 427, Pyšely, přihláš-

ky na www.cvrcekpysely.cz v sekci 

„Letní tábor“

23. 8. – 19.00
• Moravský večer s cimbálem. Na 

zahradě pyšelské sokolovny, vstupné: 

Kč 150,-  vč. uvítacího nápoje a ma-

lého občerstvení

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!

2. 8.
• Dětský den na Hlásce. Dětský den 

na Hlásce aneb jak se žilo ve středo-

věku. Slavnost tato uskuteční se na 

slavném hradě Zlenickém, jinak zva-

ném též Hláska u Senohrab při sobotě 

2. srpna od 13:00 do 17:00 za jakého-

koliv počasí. Těšit se můžete na skvě-

lou zábavu, hry plné pobavení i pouče-

ní a zejména na příběh poutavý, jehož 

stanete se součástí. Vaše putování se 

započne v přívětivém hostinci Baštírna 

a na samotném hradě skončeno bude. 

Pouze 50 Kč bude tato slavnost státi 

celou rodinu a veškeré peníze tímto 

způsobem získané budou věnovány 

na opravy hradu Zlenického.

ŠTIŘÍN
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.: 255 736 111-2  

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 20:00 hod. Předprodej vstupenek na 

recepci – tel.: 255 736 111-2
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kam, kdy a za čím

kino | koncerty | divadlo

BEJBYPANKOVÁ SMRŠŤ 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

15:00 

Cena 360 k
V p edprodeji 
od 280 K  

KAŠPÁREK 
V ROHLÍKU

31. 8. 2014

RESTAURACE 
LORETA

Restaurace Loreta (v areálu Loreta Golf 

Resort) Šibeniční 520, 251 67 Pyšely

INZERCEINZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

26. července od 17:00

Letní grilování
 s hudbou

Informace na tel. 733 161 016

INZERCEINZERCE

Scénář, režie a hudba:
Vítězslav Marčík 

Výprava:
Vladimír Šopík, Vítězslav Marčík 

Výroba loutek:
Vladimír Šopík 

Účinkuje:
Vítězslav Marčík 

Cena vstupenky: 
230Kč dospělý, dítě jakéhokoliv věku do 14 let 180Kč

1.8.2014 v 19:00
NA ZÁMKU 
JEMNIŠTĚ

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji do rubriky 
snadno zadáte. 
Pro bližší informace mě, 
prosím, kontaktujte na:
tel.: 774 488 904
sarkisova@nasregion.cz

Naším 

přáním je, 

aby tato 

rubrika 

byla co 

nejpestřejší 

a pro vás 

co nejzajímavější.

www.nasregion.cz



Budoucnost
Malebné město Říčany se stalo 

místem setkání výrobců, kteří 

jsou držiteli regionální značky 

Zápraží. Certifikovaní výrobci 

regionu jihovýchodně za Prahou 

se radili o dalším rozvoji této ori-

ginální značky. Významným kro-

kem bude rozšíření působnosti 

značky na Dolnobřežansko. 

Působí již dva roky
Značka Zápraží, pod kterou 

mohou nabízet certifikovaní 

výrobci své rozličné regionální 

produkty na Říčansku, existuje 

již dva roky. „Za tu dobu získala 

značka na prestiži a je v celém 

regionu vnímána velice pozi-

tivně,“ řekla v úvodním slovu 

ředitelka MAS Říčansko Pavlína 

Filková. Aktuálně se značkou 

Zápraží originální produkt pyšní 

na osmnáct výrobců a na samot-

ném Říčansku a blízkém okolí se 

ročně koná několik desítek akcí, 

kde můžete takto označené pro-

dukty zakoupit. „V dnešní době 

je složité, aby se malí místní pro-

ducenti prosadili a dozvěděla se 

o nich široká veřejnost, proto je 

cílem, aby značka byla stále na 

očích a výrobky by mohly být 

chápány i jako atraktivní su-

venýry z výletů v okolí Prahy,“ 

řekl nový koordinátor regionální 

značky Zápraží Aleš Rudl. 

Bude se rozšiřovat
Novinkou, která se chystá, je další 

rozvoj v oblasti působení značky. 

Nyní probíhají jednání, která mají 

za cíl rozšíření značky i do oblasti 

Dolnobřežanska. Pokud by ta-

mější výrobky nebo služby splnily 

podmínky, tak by se rovněž moh-

ly pyšnit certifikátem. Regionální 

výrobky mají velkou budoucnost. 

Některé z nich už se dostaly i přes 

oceán nebo na Aljašku, kde dělají 

Zápraží dobré jméno.  (sas)

z obcí 3Čtvrtek 17. 7. 2014 • JV 14
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Vandalismus v parcích
DOLNÍ BŘEŽANY – V noci 

z 8. na 9. července 2014 došlo 

počínáním vandalů k poni-

čení vybavení břežanských 

parků, byly tak způsobeny 

značné škody na obecním 

majetku. Obec podala ozná-

mení na Policii ČR, která se 

případem zabývá. Obec tím-

to své občany i občany okol-

ních obcí vyzývá k poskytnu-

tí informací, které by mohly 

vést k dopadení pachatelů. 

Informace můžete předávat 

na Obvodní oddělení policie 

ČR v Jílovém u Prahy. Kon-

takt: Husova 256, Jílové u Pra-

hy, tel.: 974 882 710. Dále je 

možné kontaktovat Obecní 

úřad v Dolních Břežanech, 

konkrétně paní Pekovou na 

telefonu 241 910 628 nebo 

e-mailem na pekova@dol-

nibrezany.cz.

Pád muže z lešení
BENEŠOVSKO – V minulém 

týdnu vyjížděli středočeští 

záchranáři na Benešovsku na 

pomoc muži, který spadl z le-

šení. I když pád nebyl z velké 

výšky (asi 1,5 metru), muž 

spadl do stavební sutě a váž-

ně se poranil. Na místo vyjela 

posádka rychlé zdravotnické 

pomoci, lékař ve vozidle ren-

dez-vous a pražská letecká 

záchranná služba. Muž si 

stěžoval záchranářům na 

necitlivost dolních končetin. 

Posléze upadl do bezvědomí, 

a tak byl lékařem, který ho 

odborně ošetřil, připojen na 

umělou plicní ventilaci. Ná-

sledně byl vrtulníkem s po-

dezřením na poranění páteře 

transportován do střešovické 

nemocnice v Praze.

Opravy komunikací
JESENICE – Obec zahajuje 

každoroční opravy místních 

komunikací. Termíny rea-

lizace oprav jsou od 1. 7. do 

31. 8. Případné dotazy k jed-

notlivým akcím zodpoví Od-

bor správy majetku a investic 

Obecního úřadu Jesenice – 

tel. 775 775 979, 241 021 746. 

Oprava komunikace: Karafi-

átová-Osnice. Rozsah oprav: 

část ulice Karafiátová. Ter-

mín realizace: 1. 7. – 31. 7. 

Dále oprava komunikace: Na 

Ochoze, Akátová, Pešičkova, 

V Lázních-Jesenice. Rozsah 

oprav: ulice Na Ochoze, Aká-

tová, Pešičkova, V Lázních 

(před čp. 357-359). Termín 

realizace: 7. 7. – 31. 8. Úpra-

va: vjezdu a parkování u ZŠ. 

Rozsah oprav: Vybudování 

nového vjezdu a úprava par-

koviště před ZŠ Jesenice. Ter-

mín realizace: 21. 7. – 18. 8.

Dětský den na Hlásce
SENOHRABY – Slavnost 

s podtitulem „Jak se žilo ve 

středověku“ se uskuteční na 

slavném hradě Zlenickém, ji-

nak zvaném též Hláska u Se-

nohrab v sobotu 2. srpna od 

13:00 do 17:00 za jakéhokoliv 

počasí. Těšit se můžete na 

skvělou zábavu, hry plné po-

bavení i poučení a zejména 

na poutavý příběh, jehož sta-

nete se součástí. „Vaše puto-

vání se započne v přívětivém 

hostinci Baštírna a na samot-

ném hradě skončeno bude.“ 

Rodinné vstupné je pouze 

50 Kč, veškeré takto vybrané 

peníze budou věnovány na 

opravu Zlenického hradu. 

Nové obecní symboly
MODLETICE – Symboly obce 

byly schváleny podvýborem 

pro heraldiku a vexilologii 

Poslanecké sněmovny a mo-

hou tak nyní být oficiálně vy-

užívány při prezentaci obce. 

Návrh symbolů provedl he-

raldik Miroslav J. V. Pavlů 

s ohledem na historii a za-

jímavosti obce. Kompozi-

ce předkládaných návrhů 

znaku a vlajky tvoří list kaš-

tanovníku setého (jedlého) 

spojený s figurami, převza-

tými z erbů Löwů z Erlsfeldu 

(upravená figura lva, erbovní 

barvy modrá a zlatá), hrabat 

Lažanských (erbovní barvy 

červená a stříbrná) a Hilber-

tů ze Schüttelsbergu (modré 

orlí křídlo, zlatá hvězda, er-

bovní barvy modrá a zlatá).

Oznámení o přerušení 
dodávky elektřiny

JÍLOVÉ U PRAHY – Obec in-

formuje o plánovaném pře-

rušení dodávky elektřiny, a to 

konkrétně 18. 7. v Borku od 

8:00 hod. do 13:00 hod. Do-

jde k vypnutí celé TS a okolí. 

Budou se zde provádět opra-

vy na vedení, a dále pak 24. 7. 

v Jílovém v Rotlevu, Chvojín-

ské a středním odborném 

učilišti potravinářském od 

8:00 hod. do 13:00 hod. bude 

provedena revize vedení. 

Dovolené lékařů
PYŠELY – Obec všechny 

své občany upozorňuje na 

nastávající dovolené lé-

kařů. Konkrétně se jedná 

o MUDr. Šustrovou-Forma-

novou v období od 14. do 

25. července a následně pak 

od 4. až do 15. srpna, zastu-

povat ji bude pan doktor So-

vjak, sídlící v Benešově. Kon-

taktní telefon 775 338 800. 

Dále bude nepřítomen 

MUDr. Biskup Pavel v ob-

dobí 14.7. – 18. 7. a poté od 

11. do 15. srpna. Zastupo-

vat ho bude paní doktorka 

Zelená v Čerčanech. Tele-

fon:  317 7769 771

Prořez dřevin
KAMENICE – Obecní úřad 

na svých webových stránkách 

uveřejnil informaci o ozná-

mení prořezu dřevin. V prů-

běhu následujících měsíců 

bude prováděn prořez dřevin, 

jejichž větve zasahují ze sou-

kromých pozemků nad ve-

řejná prostranství a zamezují 

rozhledu nebo průjezdu (ze-

jména při odvozu odpadu).

Krátké zprávy připravila 

Sabina Sarkisovová

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horo-

lezeckou technikou.Prová-

díme: opravy, nátěry, čiš-

tění-fasád, střech, okapů, 

prořez a kácení stromů, sítě 

a hroty proti ptactvu, tmele-

ní panel. spár, instalace top-

ných kabelů a další. E-mail: 

beranek-vysky@seznam.cz, 

tel. 605 458 726

• KOUPÍM HOUSLE ČELO 

BASU I POŠKOZENÉ

tel. 728 473 687

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

NABÍDKA 
PRÁCE

v truhlářské dílně 
v Březové-Olešku. 

Sháním 2 pracovníky. 
Více na

www.truhlarna.com

PERSONÁLNÍ  INZERCEPERSONÁLNÍ  INZERCE

INZERCEINZERCE

Úspěch mladších žáků
Krása dravců a sov

Popularita místních výrobků

Jak se soutěžilo
Soutěž byla rozdělena do třech 

kategorií. Mládež, ženy a muži. 

„Chtěli jsme tuto soutěž uspořá-

dat již v minulém roce, ale vzhle-

dem k loňským povodním jsme 

ji byli nuceni na poslední chvíli 

zrušit, protože většina sborů 

dobrovolných hasičů 

zasahovala při odklí-

zení škod způsobených 

velkou vodou,“ sdělil 

starosta sboru dobrovol-

ných hasičů ve Vestci 

Miroslav Pašek. V prů-

běhu celého dne byly pro 

děti připravené zábavné atrakce 

a odpoledne zahrála živě skupi-

na V. a T. Během soutěžního dne 

pak Miroslav Pašek a velitel sboru 

Milan Petrus převzali nové kalo-

vé čerpadlo, které doplní výzbroj 

místních dobrovolných hasičů. 

„Děkujeme všem soutěžícím za 

účast a těšíme se na další ročník. 

Současně patří i velký dík všem, 

kdo se na uspořádání této krásné 

akce podíleli.“ (sas)

VESTEC – Sice všichni 

víme, že vodník Česílko 

ze známé pohádky 

žije v malém rybníčku 

kousek pod Jičínem, 

ale ve Vestci mají jeho 

vzdáleného příbuzného, 

a tak zde mohl být 

uspořádán první ročník 

akce Vesteckého vodníka 

– soutěže v hasičském 

sportu, kterého se zúčastnilo 

na čtrnáct družstev z deseti 

okolních obcí.

Vodník trochu jinak

� pokračování ze str. 1

Cesta domů
Součástí Dobrobazaru se už tra-

dičně stala výstava dokreslující 

působení hospicového občan-

ského sdružení Cesta domů, které 

bylo jedním z příjemců výtěžku. 

Shromážděné peníze byly tento-

krát určeny na tzv. respitní služby, 

které jsou nezbytné, aby pečující 

blízcí měli šanci dočerpávat síly.

Návštěvníci mohli přispět také na 

nákup elektrického polohovacího 

lůžka (v ceně asi 30 tisíc korun) do 

půjčovny pomůcek Hospice kní-

žete Václava sídlícího v Kladně. 

Kompenzační pomůcky si odtud 

mohou zapůjčit klienti i z dalších 

částí Středočeského kraje, mj. 

z Prahy-východ. O činnosti hospi-

ce promluvil přímo na Dobroba-

zaru jeho ředitel Lubomír Kníže. 

Díky štědrosti účastníků bazaru 

a dalších dárců se podařila shro-

máždit částka 82 303 Kč.

Organizátoři děkují všem dár-

cům a příznivcům, stejně tak 

dobrovolníkům, kteří se do pří-

prav letošního dobročinného 

bazaru zapojili.

K předání symbolických šeků, 

které Dobrobazar završí, dojde 

v průběhu léta při bohoslužbě 

v kostele svatého Prokopa. Příští 

Dobrobazar proběhne 21. červ-

na 2015. I desátý ročník podpoří 

služby, které lidem na sklonku ži-

vota umožní zůstat ve svém zná-

mém prostředí, doma. (sas)

Miroslav Pašek, starosta sboru, a velitel sboru Milan Petrus přebírají nové 

kalové čerpadlo Foto: SDH Vestec

VRANÉ NAD VLTAVOU – Po-

kud ještě nemáte plán na poslední 

prázdninový týden, neměli byste 

si nechat ujít akci s názvem Dravci 

a sovy ve Štěchovicích. Ta se usku-

teční na louce za Mul-

tifunkčním centrem 

ve Štěchovicích ve 

čtvrtek 28. srpna od 

10:00 hodin. Na své 

si jistě přijdou ne-

jen děti, ale i dospělí. 

Návštěvníci budou mít 

možnost prohlédnout si zblízka 

různé druhy dravců a sov, zhléd-

nout letové ukázky, ukázky lovu 

a dozvědět se mnoho zajímavého 

ze života nejen našich druhů. Za 

uspořádáním akce stojí Centrum 

ekologické výchovy Zvoneček 

z Vraného nad Vltavou ve spo-

lupráci s občanským sdružením 

PENTHEA. Důležitá informace na 

závěr, vstup na akci je dobrovolný.

 (sas)

DOLNÍ BŘEŽANY – Mladší žáci 

Dolních Břežan byli nominováni 

za okres Praha-západ na turnaj 

žáků Kába cup. V kvalifikaci jsme 

v Pšovce Mělník vybojovali druhé 

místo a postoupili do finálové-

ho turnaje v Horních Počáplech. 

Po vítězství ve své skupině jsme 

v semifinále prohráli na penalty 

s Roztoky. V souboji o třetí místo 

jsme po remíze 0:0 prohráli opět 

na penalty s FC Mělník. V celko-

vém pořadí jsme z přihlášených 

20 mužstev obsadili krásné čtvrté 

místo. Náš hráč Filip Ulman byl 

vyhlášen nejlepším brankářem 

turnaje. Děkujeme hráčům i tre-

nérovi Martinovi Tupému za vzor-

nou reprezentaci Dolních Břežan.

Zdeněk Chaloupka, SK Olympie

REGION – V Praze je 

blaze, říká se. My ale víme, 

že v regionu kolem Prahy 

je ještě lépe. Rozhodně 

v rodném kraji Josefa Lady 

plného malebných vesniček, 

rybníků a říček, kde nedávno 

proběhlo setkání výrobců 

regionální značky Zápraží 

a nastínily se zde další 

možnosti jejího rozvoje.

Díky štědrosti účastníků bazaru a dalších dárců se podařila shromáždit částka 82 303 Kč

 Foto: Dobrobazar

Pomoc se vydařila

Držitelka certifikátu regionální značky 

Zápraží paní Jeníčková představuje 

certifikační komisi své výrobky - ručně 

malované oděvní doplňky z hedvábí 

 Foto: Aleš Rudl 

Foto: CEV Zvoneček
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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

 TOPENÍ    PLYN  
 VODA    KANALIZACE
 přípojky
 rekonstrukce
 opravy

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

INZERCEINZERCE

• Laserová 3D Geometrie Hof-

mann na všechna osobní a leh-

ká užitková vozidla.

 Disponujeme speciálními pří-

pravky na měření vozidel MB, 

Audi, VW.

• Originální diagnostika Ford, 

VW, Renault, Peugeot, Citroen, 

Mercedes.

• Likvidace škodních událostí z ha-

varijního i povinného ručení.

• Veškeré lakýrnické a klempíř-

ské práce.

• Veškeré opravy vozidel, jejich 

celků i agregátů.

• Kontrola před STK, provedení 

STK+ME.

• Kompletní pneuservisní práce.

• Poradenství při nákupu a pro-

deji vozidla, asistence při ná-

kupu automobilu a jeho pro-

věření, zajištění následného 

prvotního servisu.

• Zajištění úkonů na DI

• Autopůjčovna, dlouhodobé 

pronájmy vozidel. (PR)

Nově pro naše zákazníky
RADOTÍN – Zpozorovali jste 
na svém autě nerovnoměrně 

sjeté pneumatiky? Anebo 
vozidlo táhne ke straně, 

poloha volantu při jízdě přímo 
není vodorovná či se volant 
nevrací do základní polohy 

z rejdu? Tak to byste urychleně 
měli přemýšlet o přeměření, 
případně seřízení parametrů 

geometrie vašeho vozidla! 

www.autocalta.cz
e-mail: info@autocalta.cz

Výpadová 1335,  
Praha 5 – Radotín

Areál firmy BRUDRA 
(v areálu KartCentrum motokáry)

PRPR

Dovolená
Volno mám rád. Ale mám pro-

blém, rád lezu po skalách a jez-

dím na kole a večer si dám lah-

vinku vína, povídám si se ženou 

a dětmi. A když nás je větší part, 

taky dobře. A rád navštívím víc 

míst a nerad moknu, když jen 

o pár kilometrů vedle svítí slu-

níčko. A zapomněl jsem dodat, 

že se nerad balím, protože to 

žere čas. Navíc mám jako pokaž-

dé před volbami chuť emigrovat 

neznámo kam. 

Garsonka na kolečkách
Mám rád hezké věci kolem sebe 

a fascinuje mě, když si je mohu 

stěhovat, kam chci. Co je špatné-

ho na tom, když zastavím v Alpách 

pod kopcem a po túře se ospr-

chuji, počkám na předzahrádce 

u lahve vína, než žena uvaří. A po 

milém večeru se vyspím na dobré 

posteli. A zítra to samé, ale jinde. 

Moderní camper je opravdivá 

garsoniéra na kolečkách. 

Prakticky
Camper má dost vody i ener-

gie na tři čtyři dny. Jízdní 

vlastnosti jsou jako u běžného 

osobáku, spotřeba bývá mezi 

devíti a dvanácti litry. Větši-

na silničních poplatků a řidi-

čák spadá do kategorie aut do 

3,5 tuny. Chvíli jsem si zvykal 

na šířku a délku, ale kdeko-

liv v campu se okamžitě srotí 

okolní bydlíkáři a navádějí, je 

to komunita. A to je také pří-

jemné. Bydlíkáři se obvykle 

hned pozvou na sklenku, aby 

si povyprávěli, kde byli a kam 

jedou. Příjemné. 

V autě se vyspí až 6 osob. Dle 

modelu bývají 2 až 4 lůžka 

pevná, ostatní rozkládací. 

Standardem jsou otočná před-

ní sedadla a komfortní sezení 

kolem stolu a samozřejmostí 

je koupelna se sprchou, teplou 

vodou a WC. Větší bydlíky jsou 

vybaveny „garáží“ na mopeda, 

my do ní dáváme čtyři kola 

a kajak a bagáž, co potřebuje-

me jen zřídka. 

Campery jsou vybaveny i na 

zimní cestování, mají nezávislé 

topení obvykle do -20 stupňů. 

Cestování
Severské země jsou rájem pro 

campery, bydlíte buď v příro-

dě, nebo v campu a snadno 

najdete stanice pro vypouštění 

užitkové vody. Jen v Norsku se 

občas nesmí na některé úzké 

horské silnice. Německo, Ra-

kousko, Francie a severní Itálie 

jsou rájem, ve Švýcarsku jsou 

občas trochu přecitlivělí a dá-

vají na parkoviště značky se zá-

kazem přenocování. A ještě je 

tam drahá nafta. 

Komfort cestování je dostatečný, 

130 km/h nedělá jiný problém, 

než že se zvýší spotřeba. Vzadu 

se sedí nepohodlněji než v autě, 

ale zase u stolu a děti se zabaví 

u počítače či videa nebo usnou. 

Spát na lůžku se po cestě nesmí, 

ale kontrolu jsme nikdy nepo-

tkali, nebo jsem ji zaspal. 

Půjčit, nebo koupit? 
To je otázka filozofie. S byd-

líkem jsou starosti s údržbou 

a parkováním. Ale za tu volnost 

i o víkendu to asi stojí. Zajet si 

v zimě do Alp lyžovat je také 

o hodně levnější. Cena proná-

jmu je relativně vysoká, kolem 

3 500 Kč na den. Ovšem, když 

jste čtyři, už ušetříte. (hs)

Jen na dovolenou, nebo životní styl? Udělejte si radost!

� AUTO, MOTO

Začíná léto a pracovní stres 

by měla nahradit dovolená. 

Nemít starosti a dělat si, co 

nás napadne, a to nejlépe 

s rodinou nebo s přáteli. 

Svoboda, nezávislost 

a komfort. A udělat si radost.

Zastavit pod skalami a užít si západu slunce po návratu z túry ve všem komfortu? Proč ne

Hezky účelný byt 1+1 na kolech. Pitná a užitková voda vystačí na 3 až 4 dny provozu

CENOVÉ SROVNÁNÍ PRO AKTIVNÍ RODINU 2+2

Noc v penzionu: 4 osoby 140 Eur (3 920 Kč)   �  Noc v camperu: 3 500 Kč

Pořizovací cena nového 1 200 000 Kč

Prodejní cena za 6 let 600 000 Kč

cca 100 000 Kč ročně za camper = 30 nocí v penzionu 

Kontakty na 
www.karavanysedlcany.cz

„Jako první se na místo nálezu 

dostavili kriminalisté a policej-

ní hlídka obvodního oddělení 

Jílové u Prahy a Hradištka pod 

Medníkem. Přivoláni na mís-

to byli také potápěči poříční-

ho oddělení Slapy. Tělo vytáhli 

na břeh a vzhledem k tomu, že 

místo nálezu bylo přístupné jen 

s velkými obtížemi 

a žádnou techni-

kou se zde nedá 

dostat, vrátili se 

zpět. Lékař tělo 

na místě ohledal 

a nařídil soudní pitvu. 

Přesnou příčinu smrti určí její 

výsledky,“ sdělila tisková mluvčí 

Štěpánka Zatloukalová

Dvě vyšetřovací verze
„Zajistili jsme všechny stopy 

z místa nálezu, které nám mo-

hou pomoci při vyšetřování. 

Probíhají výslechy svědků a také 

shromažďujeme informace k po-

hybu muže. Jak se muž do vody 

dostal, je předmětem vyšetřová-

ní,“ dodala tisková mluvčí.

 (sas)

LUKA POD MEDNÍKEM 

Minulý týden v dopoledních 

hodinách kriminalisté 

z územního odboru 

Praha venkov – JIH začali 

vyšetřovat případ nálezu těla 

ve vodě v řece Sázavě. Tělo 

nalezl kolemjdoucí a celou 

záležitost oznámil.

Mrtvé tělo na břehu Sázavy

INZERCEINZERCE

Policisté a hasiči desítky minut 

vynášeli tělo po skalnatém a velmi 

obtížně přístupném terénu k místu, 

kde mohlo být naloženo do vozidla 

pohřební služby a odvezeno 

Foto: Policie ČR



� pokračování ze str. 1

� Mohu potvrdit, že zde hrabě 

odvedl neskutečný kus práce.

Ano, je tomu skutečně tak. Měl 

úžasné vize. Například když se 

procházíte v parku v jeho první 

části, můžete průhledy vidět zá-

mek z různých stran, což není věcí 

náhody. Jedná se o propracovaný 

systém průhledů v obou částech 

parku, který hrabě vymyslel a kte-

rý doplnil o systém zajímavých 

vodních kaskád, domácích a hlav-

ně i cizokrajných dřevin, které vy-

sázel se zajímavých citem pro ba-

revnou proměnlivost v různých 

ročních obdobích. Zajímavostí je 

také to, že se zde nesetkáte s pra-

videlnými geometrickými tvary… 

snad jedině na zámku.   

� Nachází se zde ještě něco stejně 

zajímavého jako důmyslně vy-

budované průhledy?

Kromě nepřeberného množství 

rostlin, domácích i cizokrajných, 

z nichž nejznámější jsou pravdě-

podobně rododendrony a azalky, 

které jsou zde vysázeny tak, aby 

nakvétaly postupně, zde byl vy-

šlechtěn i poměrně vzácný druh 

magnolie. Jedná se o křížence 

amerického a japonského dru-

hu a jelikož byl opravdu objeven 

zde v Průhonicích, tak nyní nese 

jméno Magnolia x pruhoniciana. 

Těchto magnolií zde nalezne-

te kolem 120 a zajímavostí pro 

mnohé může být i to, že dorůstá 

výšky přes 20 m. Další zajíma-

vostí je např. na malém nádvoří 

zámku kašna, která je přesnou 

replikou té, která stojí v Praze 

u Staroměstského náměstí. 

� V minulosti park společně se 

zámkem nebyl moc navštěvova-

ný. Kdy se to změnilo? 

Vše asi nejvíce začalo s nástupem 

nového pana ředitele Miroslava 

Vosátky, který je v této pozici od 

roku 2012. 

� Co nového se v parku a zámku 

za tu dobu událo?

Například loni jsme zde otevřeli 

novou kavárnu, která nese jméno 

hraběte /zakladatele Průhonické-

ho parku/, a letos v dubnu novou 

galerii, ve které bude vždy kaž-

dé tři měsíce zdarma přístupná 

výstava soudobého moderního 

umění. Z dalších již uplynulých 

akcí můžu zmínit např. červno-

vý vědecký trek - akce s názvem 

„Za den rostlinným biologem“, 

která alespoň trochu přiblížila 

práci vědce lidem - ti si zde mohli 

zkusit vyrobit vlastní parfém či si 

pod mikroskopem prohlédnout, 

co se nalézá pod zemí, nebo 

prozkoumat vodní život. Pro ná-

vštěvníky připravujeme i další 

akce, např. na podzim čajový trek 

nebo houbařský festival. Zkrátka 

se tu všichni snažíme, aby se zde 

návštěvníci cítili dobře, ne-li pří-

mo skvěle, což se nám postupně, 

myslím, daří.

� Jaké novinky čekají na návštěv-

níky parku?

Máme zde nový orientační sys-

tém. Po parku jsou rozmístěné 

dřevěné sloupky a na nich značky 

v podobě piktogramů, které jsou 

současně vyznačeny i v orientač-

ním plánku, který návštěvníci ob-

drží zdarma při vstupu do parku. 

V mapě jsou vyznačeny také tři 

hlavní návštěvnické okruhy, včet-

ně délky a času jednotlivých tras. 

Vše se zaměřením na nejzajíma-

vější místa v parku. Tyto okruhy 

návštěvníci naleznou také na na-

šich webových stránkách, kde si 

mapu mohou stáhnout.

� Co mohou lidé vidět v létě 

na zámku?

Např. ve zdejší galerii můžete až 

do září zhlédnout výstavu Texty 

lásky Jindry Vikové a její kole-

gyně Jessicy Mayne. Jedná se 

o interaktivní výstavu objektů, 

kreseb, asambláží a maleb. V Ná-

vštěvnickém centru pak výstavu 

o zakladateli rostlinné fyziologie 

„Julius von Sachs a počátky rost-

linné fyziologie“.  

Sabina Sarkisovová
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

STK AUTO PAŘÍZEK s.r.o.
PROVÁDÍME TECHNICKÉ A EVIDENČNÍ PROHLÍDKY

pro osobní a nákladní automobily do 3,5 t, motocykly, přívěsy, traktory

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

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Kus romantiky na dosah

Poslední deska chlapům ze sku-

piny vyšla před deseti lety a na 

letošní podzim mají napláno-

vané úplně nové album. Zeptali 

jsme se Tomáše Poláka, kytaris-

ty skupiny, jak vidí svou letošní 

účast na Okoři. 

� Co vás napadne první, když 

mluvíte o festivalu Okoř?

Ta dvě slova – Festival Okoř 

– v nás vyvolávají pocit hraničící 

s jistotou, že se nám tam bude 

zase hodně líbit.

� Pamatujete si, kolikrát jste zde 

s kapelou už vystoupili, a těšíte 

se sem?

Neumím spočítat, kolikrát jsme 

na Okoři už hráli, ale těšíme se 

a vždycky jsme se těšili.

� Máte připraveno něco speci-

álního pro vaše fanoušky bě-

hem vystoupení na festivalu 

Okoř 2014?

Nejraději máme speciality, které 

se rodí přímo na místě – jako je 

třeba hostování kolemjdoucích 

členů jiných účinkujících soubo-

rů, diváků nebo i členů ochran-

ky. Uvidíme, co se letos semele.

� Jaký je pro vás hudebně rok 

2014? Nějaké zásadní novinky?

Pokud bych měl hudebně připo-

dobnit rok 2014, pak je to kvapík. 

Zásadní novinkou totiž je, že 

připravujeme album. Natáčíme, 

když zrovna nemáme koncert 

a obráceně. Ale je to radostný 

kvapík. Album vyjde letos v září.

 (sas)

Pokud jste ještě neviděli v akci 

sovětskou nadzvukovou 

víceúčelovou stíhačku MIG 

21, používanou od začátku 

60. let dodnes, měli byste 

navštívit Open Air Festival 

Okoř. Hudební skupina, jejíž 

jméno je odvozeno od tohoto 

letounu, se do povědomí 

všech hudby milovných 

dostala už svojí první deskou 

z roku 2001 „Snadné je žít“.

Hejtman padl, ať žije hejtman!
Josefa Řiháka vystřídal v čele kraje Miloš Petera, 
který v dobrém vzpomíná na éru Davida Ratha 

Sbohem a kytici
Musela to pro něj přitom být dost 

hořká chvíle. Měl před sebou ještě 

víc jak polovinu volebního období 

a za sebou žádný fatální průšvih. 

Tuzemští politici v podobných 

lidsky náročných situacích větši-

nou ztrácejí nervy. Roztáčejí pak 

kolo vzájemné nevraživosti, pod-

pásových kampaní, antikampaní 

a končí to často založením nějaké 

nové vzdorstrany. Ne tak v stře-

dočeské ČSSD. Řihákův pokořitel 

– a dnes už i nový hejtman Miloš 

Petera – exhejtmanovi poděkoval 

a předal mu na odchodnou kyti-

ci. Řihák zdůraznil, že dál zůstává 

straně věrný. To má úroveň.

Mlžíme, přátelé
Když ale mají sociální demokraté 

vysvětlit, proč celá tahle rošáda, 

úroveň to poněkud ztrácí. Řiháko-

vi je náhle všelicos vyčítáno: od za-

městnávání kamarádů na úřadě, 

přes škrcení krajských investic až 

po multifunkcionářství. Je i sená-

tor a do senátu znovu kandiduje.

Všechny tyhle výtky se ale vynořily 

náhle až s Řihákovým koncem. Do 

té doby z vnitřku strany nezněly. 

A i kdyby, nejsou zas tak zásadní, 

aby kvůli nim sociální demokraté 

museli svého lídra rovnou sesadit. 

Pravý důvod je někde jinde a stra-

níci prostě mlží.

Ale budiž, lze to pochopit. Příči-

nou mnoha zvratů v politice bý-

vají i obyčejné osobní averze. Ty 

je lepší na veřejnost netahat. Ob-

raz politiky to jenom poškozuje.

S podporou MUDr. Ratha
Co však ale pochopit nelze, jsou 

sympatie, se kterými se nový 

hejtman Miloš Petera hlásí k éře 

nejznámějšího českého soudně 

stíhaného politika Davida Ratha. 

Tady to úroveň ztrácí úplně.

Jak Petera řekl MF DNES, Rath 

měl prý „vize a leccos se mu po-

dařilo v kraji uskutečnit“. Ano, 

třeba dostat do svého domku 

pod podlahu miliony. To jen tak 

někdo nesvede.

Rath nebyl žádný vizionář, 

ale spíš někdo jako šéf gangu. 

To by měl umět každý odlišit. 

Nový hejtman má ale s tako-

vým rozlišováním zjevně pro-

blém. Možná i proto, že Ratho-

vi dělal náměstka.

Noblesa, se kterou střídání hejtma-

nů proběhlo, pak začíná působit 

dost podezřele. Došlo v kraji k nor-

mální demokratické výměně? 

Nebo jsme svědky nástupu nové-

ho rathovského bratrstva, které se 

naučilo, jak noblesně a bez většího 

hluku odklízet z cesty soupeře? 

Činy nového hejtmana ukážou.

Adam Šůra

Nebývá v Česku zvykem, aby 
vnitrostranický převrat proběhl 

s takovou noblesou, jako se 
to teď stalo na kraji. O tom, 
že hejtmana Josefa Řiháka 

donutí spolustraníci z ČSSD 
k rezignaci, se s předstihem 

psalo a mluvilo. Sociální 
demokraté se ale navenek 
tvářili, že jsou jedna dobrá 
parta. Inu nejsou. Hejtman 

musel skutečně jít. Strana ale 
dál držela navenek fazónu. 
Řihák neřekl proti strůjcům 

svého pádu jediné křivé slovo.

Josefa Řiháka vystřídal v čele kraje 

Miloš Petera, který v dobrém vzpomíná 

na éru Davida Ratha

Foto: www.kr-stredocesky.cz
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Nejkrásněji je v parku na podzim, kdy příroda hraje různými barvami 

Foto: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Základy zámku byly položeny v 16. století  Foto: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Na velkém nádvoří se v minulosti odehrála například akce s názvem Japonský den, 

o které jsme vás informovali  Foto: Sabina Sarkisovová

Mig 21 je česká rocková hudební 

skupina, jejímiž členy jsou 

Jiří Macháček (zpěv), 

Pavel Hrdlička (klávesy), 

Jan Hladík (bicí), 

Tomáš Polák (kytara) 

a Adam Stivín 

(baskytara)

Foto: 

Martin Tiso
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Realitní kancelář – JUDr. Josef Křen
Dr. Z. Wintra 10/834, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

člen Asociace realitních kanceláří ČR

Tel.: 224 313 842, fax 233 321 438, e-mail: judrkren@volny.cz

www.judrkren.cz

Říčany – Radošovice, okr. Praha – východ
RD 3 byty: 
3+1/T, 
2+1/B, 
2+1/L, 
garáž,  
OP 222 m2, 
UP 300 m2, 
poz. 814 m2, 
ZP 146 m2. 
Elektřina, 
kanalizace, studna, vytápění ÚT plyn. 

Cena:  5,490.000,-  tel.: 603 493 840

Horoměřice, okr. Praha – západ
Prvorepubliková vila 7+kk s garáží, umístěním vhodná 
i ke komerč-
ním účelům.
3 NP, 1 PP, 
OP 140 m2, 
UP 320 m2, 
poz. 240 m2, 
ZP 111 m2, 
kompl. IS, 
ÚT elektro. 

Cena: 3,750.000,- tel.: 603 493 840

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

S
 t

ím
to

 i
n
z
e
rá

te
m

S
L
E

V
A

 1
0

%
n
a
 s

e
rv

is
n
í 

p
rá

c
e

 montáž rozvodů vody, topení a plynu

 připojení spotřebičů

 revizní a tlakové zkoušky

PETR BREDA 

604 170 140
breda.petr@seznam.cz

INSTALATÉRSKÉ
 & TOPENÁŘSKÉ

práce

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

INZERCEINZERCE

Čáry s hůlkou Mareš se zasloužil o titul

Soutěžní den
Od dopoledních hodin bylo sly-

šet živý dechový orchestr Jitřen-

ka z Prahy. Děvčata za doprovo-

du tohoto orchestru soutěžila 

v Pochodovém defilé, které se 

odehrávalo celé dopoledne. 

Usměvavé tváře všech diváků 

byly pro všechna děvčata po-

bídnutím k vysokým výkonům. 

Dále následovala odpolední část 

soutěže v kamenickém kultur-

ním domě, který doslova pras-

kal ve švech. Tolik soutěžících 

mažoretek a diváků zde bylo 

opravdu poprvé. Kamenická 

skupina Hraběnek se opravdu 

předvedla v plném nasazení pří-

mo na domácí půdě. Všechny 

mažoretky měly obrovskou tré-

mu a cítily také zodpovědnost, 

protože v hledišti bylo z obce 

mnoho diváků, které potkávají 

každý den. 

Jak dopadly?
Nakonec tým kamenických 

MIMI hraběnek vybojoval krásné 

3. místo, BABY hraběnky skonči-

ly na 2. místě s udělením postu-

pu na Zemské kolo do Strakonic 

a Hraběnky na 3. místě (bohužel 

bez možnosti postupu do další-

ho Zemského kola).

V průběhu celého dne byla mož-

nost zhlédnout soubory z Čes-

kých Budějovic, Kosmonos, 

Strakonic, Prahy, Lomnice nad 

Popelkou, Roudnice nad Labem 

a Benešova. Všech 21 skupin 

soutěžilo opravdu s obrovským 

nasazením.  Kamenické dívky 

v současné době pilně trénují 

a připravují se na další svá vy-

stoupení a soutěže. (sas)

KAMENICE – 1. ročník 

Oblastního kola Národního 

šampionátu mažoretek 

a twirlingu ČR si odbyl svou 

premiéru právě v této obci. 

Pokud byste netušili, o co 

v twirlingu jde, tak se jedná 

sportovního tanec, který 

je kombinací mažoretek, 

gymnastiky a baletu. 

Hlavním rozdílem mezi 

mažoretkou a twirlingovou 

tanečnicí je, že v twirlingu 

se dbá především na držení 

těla, práci s hůlkou a taneční 

kroky, přičemž v klasické 

mažoretce se dbá především 

na držení těla a pochod.

Horké léto na popovickém ledu
Ledová plocha u Kozlíků hostí nejen hokejisty, ale i krasobruslaře

Rozhodně to nejsou žádné bá-

bovky, které by se při osobní 

lehké šarvátce v boji o kotouč 

rozbrečeli. A když mezi nimi ještě 

jezdili a radili jim dva hráči, vyni-

kající reprezentanti, kteří mají za 

sebou zkušenosti z NHL i ruské 

ligy, Tomáš Hertl a Jarda Bednář, 

kluci by na ledu nechali duši. Tak 

jsme je totiž viděli poslední pá-

tek v červnu při závěrečné lekci 

hokejové školičky, kterou organi-

zuje na popovickém stadionu Jiří 

Čumpelík pro mladičké hokejisty. 

Aby však byl stadion i v nastávají-

cím létě plně využitý, je připraven 

bohatý program na prázdninové 

týdny. Od 21. července do 2. srp-

na se na stadionu uskuteční me-

zinárodní tábor krasobruslařů 

pod vedením bývalého reprezen-

tanta Pechara, od 28. července do 

3. srpna bude tábor pro mladé 

hokejisty, který organizuje pro 

kluky 6 – 8 let Jiří Čumpelík, od 

15. do 17. srpna bude stadion 

v určitých hodinách patřit zá-

vodníkům v synchronním kraso-

bruslení a od 18. do 31. srpna bu-

dou v Popovicích trénovat mladí 

hokejisté (13 – 18) z Francie. Od 

září pak přijde na program běžný 

tréninkový cyklus nejen hráčů 

Slavoje, ale i ostatních zájemců.   

Jan Kotrba

VELKÉ POPOVICE – Byl 
to úžasný pohled i veliký 
zážitek vidět na zimním 

stadionu přes stovku 
šestiletých až osmiletých kluků 

bruslit a ohánět se hokejkou. 
Tihle „špunti“ totiž bruslí 

pozadu jako popředu, jsou 
suverénní v přešlapování na 

obě strany, umějí měnit směr 
jízdy i na místě rychle zastavit 

a vůbec se nebojí osobních 
střetů a nárazů na mantinel.

V podzimní části vyhráli starší 

žáci všechna utkání a přezimovali 

tak suverénně na prvním místě. 

V jarní části nejprve remizovali 

na hřišti Červeného Újezdu a pak 

prohráli s druhým mužstvem 

tabulky, sloučeným týmem, Ště-

chovice/Hradištko. Závěr sezony 

zvládli hráči perfektně a o jeden 

bod vyhráli celou soutěž s koneč-

ným skóre 106:18. Zásluhu na 

skvělých výsledcích má celý tým, 

ale přeci jen je nutné vyzdvihnout 

výkon Honzy Mareše, který nastří-

lel v celé sezoně 38 gólů a s velkým 

náskokem vyhrál tabulku střelců. 

Velké poděkování patří oběma 

trenérům, kteří se nemalou záslu-

hou podíleli na výsledku ve svém 

volném čase, dále všem rodičům, 

kteří neúnavně vozili kluky na tré-

ninky i zápasy, a celému výboru 

SK Rapid Psáry, který nám zajistil 

výborné podmínky pro dosažení 

tak skvělého úspěchu.  (kt)

PSÁRY – V minulém čísle 
našich novin jsme psali 

o úspěchu mezinárodního 
turnaje, který se hrál v závěru 
června. Nyní se ještě vracíme 

k vítězství starších žáků 
klubu, kteří pod vedením 

Zdeňka Balouše a Radomíra 
Doležela vyhráli Okresní 

přebor své věkové kategorie. 
V celé soutěži ztratili pouze 

pět bodů a zaslouženě si 
odnesli prvenství. 

Jak k tomu ale došlo? 
Sestava na fotografii  – dolní řada: Jarda Járin Holzhauser (brankář), Antonín Toni 

Novák, Jan Honzík Beran, Lukáš Luky Doležal, kamarád, Antonín Gergi Gergišák, 

Tomáš Hervi Hervert, Richar Ríša Sochor. Horní řada: Radek Doležal (trenér), Tomáš 

Kuki Kuka, Vašek Véňa Szako, Jakub Kuba Kravčík, Michal Míša Balouš, Stanislav 

Standa Hrubý, David Davča Aron, Jan Hanzi Mareš, Marek Mára Vondráček, Zdeněk 

Balouš (vedoucí týmu, trenér)  Foto: Rapid

Kluci ani nedutali, když jim Tomáš Hertl a jeden z trenérů vysvětlovali, jak správně 

držet hokejku a připravit se na střelbu   Foto: Jan Kotrba  

V klasické mažoretce se dbá především na držení těla a pochod

Úsměv kamenickým mažoretkám sluší Foto: Mažoretky Kamenice


