
Archeologické nálezy 
i cestovní ruch
Přímo za centrální autobusovou 

zastávkou u nového náměstí 

v Dolních Břežanech se nachází 

jedna z historických budov, kte-

rá je opravdu ve velmi špatném 

stavu. Je nezbytná její komplet-

ní rekonstrukce. „Projekt infor-

mačního a kulturního centra 

připravuje obec již několik let. 

Dolní Břežany uchovávají na 

svém území ohromné kulturní 

dědictví, jehož potenciál zůstává 

nevyužitý. Realizace projektu 

přispěje k propagaci kulturní-

ho dědictví regionu, prezentaci 

rozsáhlých archeologických ná-

lezů na katastru obce a zároveň 

bychom rádi podpořili rozvoj 

cestovního ruchu,“ říká Věslav 

Michalik, starosta obce. Součástí 

projektu je i naučná stezka, která 

bude začínat u budovy Infocen-

tra. Povede kolem míst, kde ar-

cheologové v posledních letech 

objevili významné nálezy, až na 

hradiště Závist.

Jak bude centrum vypadat
V přízemí budovy bude recep-

ce infocentra, kde návštěvní-

ci získají základní informace 

o expozici a naučné trase. 

K dispozici zde budou infor-

mační materiály a drobné upo-

mínkové předměty. 

� pokračování na str. 5

O 164 let nazpět
U dřevěné hrotnice kříže byla na-

lezena listina z roku 1850 psaná 

česky písmem zvaným „kurent“, 

německou obdobou novogo-

tického kurzívního písma. Byl 

u ní malý balíček se dvěma dva-

cetikrejcarovými bankovkami 

a útržky dalšího, také zřejmě pe-

něžního lístku. Schránka vyjmu-

tá z měděné makovice obsaho-

vala latinsky psaný text opatřený 

dvěma otisky pečetě nejspíše po-

sledního benediktinského opa-

ta Sázavského kláštera Leandra 

Kramáře z doby před zrušením 

kláštera v roce 1785 Josefem II. 

� pokračování na str. 5
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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!

Dědictví regionu na jednom místě? 
Již brzy

Historie doslova na dlani

Aspoň na chvíli 
bezstarostná zábava

DOLNÍ BŘEŽANY 

Z chátrající budovy v centru 

se po rekonstrukci stane 

Regionální informační 

centrum, kde se budete 

moci obohatit jak 

kulturně, tak historicky. 

Od centra povede taktéž 

naučná stezka, která 

bude obsahovat místa 

archeologických nálezů 

a bude zakončena 

na hradišti Závist, na 

největším keltském oppidu 

(obecně opevněné sídliště 

s výraznými rysy města) 

v Čechách. 

„Jsme rádi, že jsme mohli dětem 

z našich dětských domovů zpes-

třit konec prázdnin návštěvou 

aquaparku a dát jim před začát-

kem nového školního dárek, ce-

lodenní vstupenku, který je jistě 

potěší. Rádi bychom, aby tento 

typ akcí nebyl ojedinělou zále-

žitostí. Předpokládám proto, že 

pro děti připravíme další překva-

pení i pro období Vánoc,“ řekl 

hejtman kraje Miloš Petera. 

Dětského odpoledne se zúčastni-

ly děti z dětských domovů z Be-

nešova, Pyšel, Krnska, Sázavy, 

Unhoště, Ledce, Sedlce-Prčice 

a z Nymburku. Pro malé návštěv-

níky aquaparku bylo v rámci 

programu připraveno občerstve-

ní i řada atrakcí spolu s animač-

ním programem. (red)

ČESTLICE – Na 170 dětí 

z osmi středočeských 

dětských domovů se 

koncem měsíce srpna 

zúčastnilo akce „Divoké 

léto v Aquapalace Praha 

v Čestlicích“, kterou pro ně 

uspořádal Středočeský kraj. 

Zábavní odpoledne, jehož 

součástí byly kromě koupání 

také hry a soutěže, se 

konalo v úterý 26. srpna.

POSÁZAVÍ – Listiny, 

mince, medailonky i dobové 

dokumenty obsahovala 

zapečetěná schránka 

nalezená v měděné makovici 

kříže sejmutého z vrcholu 

věže nedostavěného 

gotického kostela Panny 

Marie a sv. Jana Křtitele 

v areálu Sázavského kláštera. 

„Nalezené písemnosti 

i ostatní věci byly předány 

odborníkům Národního 

památkového ústavu v Praze 

k detailnějšímu prozkoumání, 

zaevidování a ke konzervaci,“ 

řekla kastelánka Sázavského 

kláštera Slávka Matoušová. 

„Počítáme s tím, že faksimile, 

tedy věrné kopie nalezených 

rukopisů, později vystavíme 

v expozici kláštera,“ dodala.

Takto bude vypadat budova po realizaci projektu

Kastelánka Slávka Matoušová a Pater Radim Cigánek Foto: Jaroslava Tůmová

Již byly zahájeny stavební práce

Foto: Lucie Vospělová

Končí prázdniny
Většině z nás to nic neříká, pro-

tože se prázdniny lidem v pro-

duktivním věku smrskly na pár 

dní dovolené a obrovskou sta-

rost, co s dětmi. Mně ale zůstal 

takový ten prázdninový pocit 

z dob školních dodnes. Svobo-

da, vůně dobrodružství a dál-

ky. Nevím jak vy, ale já mám 

každý rok ze začátku školního 

roku lehkou depresi. 

Přitom není proč mít depresi. 

O prázdninách jsem se celkem 

pětkrát velmi bolestivě spálil 

nezodpovědným desetiminu-

tovým pobytem na sluníčku. 

Jsem fototyp nula a protože 

jsem se pětkrát spálil, také 

jsem se i pětkrát sloupal. Týden 

jsem léčil namožené rameno, 

protože jsem tři dny pádloval 

jako blázen po Divoké Orlici 

a neupřímně ujišťoval své děti 

na háčku, že jsou oba vynika-

jící vodáci a že skoro nemusím 

pádlovat, když je tam mám. 

Zažil jsem celodenní slabost 

ze závratě. Trpím závratěmi, 

stačí mi stoupnout si na špič-

ky. Přesto jsem zavěšený na 

laně ve výšce osmi metrů lhal 

dětem, že je to pohoda, pro-

tože jsem vzdálený příbuzný 

Spidermana. Asi stokrát jsem 

naložil a vyložil auto a najel 

milion únavných kilometrů. 

Přes to všechno jsou pořád 

prázdniny prázdninami a já je 

mám rád. I do práce se dá cho-

dit každé ráno o prázdninách 

lépe, prázdninově. 

Těším se na příští, 

tomu věřte.

O ČEM SE MLUVÍ

Informace
o kotlíkových dotacích
STŘEDNÍ ČECHY – Kraj po-

kračuje v mimořádně úspěš-

ném projektu takzvaných 

kotlíkových dotací. Na vý-

měnu starých kotlů za nové 

je ve druhém kole dotačního 

řízení na kotlíkové dotace 

připraveno celkem 80 milió-

nů korun, což je dvojnásobek 

oproti kolu prvnímu. Na hlav-

ním portálu webovýchstránek 

Středočeského kraje byl pro 

zájemce o kotlíkovou dotaci 

zřízen speciální odkaz. Ti zde 

naleznou text výzvy na pod-

poru výměny starých kot-lů 

za nové, veškeré potřebné 

formuláře pro podání žádosti 

o dotaci či podrobné podmín-

ky pro její udělení. (red))

KRÁTCE

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz
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DAVLE
31. 8. – 10.00

• Rozloučení s prázdninami. Zá-

bavné dopoledne pro děti a dospělé – 

fotbalové hřiště Slavoje Davle v neděli 

31. srpna od 10 do 12 hodin. Svou 

účastí podpoříte charitativní akci, je-

jíž výtěžek půjde na doplatek mzdy 

asistenta pedagoga pro Vojtu Vodičku 

do MŠ Davle. Oblečte se do modrého 

trička nebo košile a přijďte se s námi 

pobavit a zasoutěžit. Těšíme se na 

vaši účast – Daveláček o. s.

7. 9.
• X. ROČNÍK MEMORIÁLU JARO-
SLAVA ZAJÍČKA. Místo konání: SDH 

Sloup – Sloup, X. ročník memoriálu 

Jaroslava Zajíčka v požárním útoku 

pro mladé hasiče, pořádá SDH Sloup

DOLNÍ BŘEŽANY
29. 8. – 30. 8. 

• Filmový minifestival od 10 hodin 

v základní škole

1. 9. – 15:00
• Zápisy na školní rok 2014/2015. 
Začátek akce: 1. 9. v 15:00 hod., ko-

nec: 2. 9. v 18:00 hodin. Cena: Zápisy 

do kroužků na školní 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. Obec Dol-

ní Břežany a divadelní spolek HROB 

– Herecký Roj Ohrobeckých Buditelů 

si vás dovolují pozvat na divadelní 

představení Dobytí severního pólu, 

které se bude konat v pátek v am-

fi teátru v Mlynářském parku v Dol-

ních Břežanech. Vstupné dobrovolné, 

kompletní občerstvení zajištěno. Areál 

otevřen od 18 hodin 

6. 9. – 9:00
• 1. břežanský volejbalový turnaj. 
Volejbalový oddíl SK Olympie Dolní 

Břežany vás zve na 1. ročník turnaje 

ve volejbale, který se koná v sobotu 

na multifunkčním hřišti SK Olympie 

v Dolních Břežanech 

7. 9. – 14:00
• Břežanský Petanque tournament. 
Sportovně společenská akce začíná 

od 14 hodin na náměstí v Dolních 

Břežanech

13. 9. – 8:00
• 3. ročník Regionálního pocho-
du Keltskou stopou. Zveme vás 

na 3. ročník regionálního turistické-

ho pochodu Keltskou stopou. Start 

akce od 8 do 10 hodin na sporto-

višti SK Olympie. Trasy: 6 km, 13 km 

a 25 km. V cíli budou přichystány 

pamětní keramické medaile, občer-

stvení, buřty k opékání, kapela pro 

pobavení. Kontaktní osoba: Hana 

Michaliková, e-mail: hmichalikova@

post.cz, tel.: 602 261 877

20. 9. – 9:00
• Scio – Možnosti (ve) vzdělávání 
dětí. Workshop na téma současných 

trendů ve vzdělávání pro rodiče před-

školních a školou povinných dětí. Ča-

sový rozsah: 4 hodiny, 9 – 13 hodin. 

Cena: 100,- Kč. Lektor: Lukáš Šleho-

fer. Stručná anotace: Během semi-

náře se pokusíme zamyslet nad tím, 

kam se současné vzdělávání vlastně 

ubírá. Rezervace na www.brezanek.

cz – měsíční akce

21. 9. – 10:00
• Nedělní divadlo od 10 hodin pro 
děti od 2 let. Hraje: Liduščino di-

vadlo. Podzimní pohádka – Skřítek 

Třešnička a červené jablíčko. Vstupné 

dobrovolné. Rezervace není nutná. 

Akce je podpořena obcí Dolní Břežany 

z Programu na podporu aktivit v ob-

lasti kultury, sportu a volného času 

pro rok 2014, www.brezanek.cz 

26. 9. – 18:00
• Keramika. Ještěrka z hádků 

– zdobeno rastrem (záclonou, kraj-

kou), pro vytvoření kůže nebo z plátu, 

vysypávaného sklem. Cena: dospělý 

150,- Kč, dítě 70,- Kč (v případě platí-

cího dospělého), samostatně pracující 

dítě 120,- Kč. Rezervace na www.

brezanek.cz – měsíční akce

27. 9. 
• Hand made market. Centrum Bře-

žánek připravuje Handmade market 

u příležitosti Svatováclavských slav-

ností. Bude zde mimo jiné představe-

na autorská originální tvorba zamě-

řená na tvůrce z regionu. Návštěvníci 

si budou moci vyzkoušet různé kre-

ativní dílny nebo si zakoupit výrobek 

handmade jen tak pro radost svou či 

svých blízkých. Jste šikovní, chcete 

svými výrobky potěšit? Přihlášky na 

www.brezanek.cz

27. 9. – 10:00
• Svatováclavské slavnosti. Od 10 

do 22 hodin, ulice 5. května a nádvoří 

za obecním úřadem. Den plný muzi-

ky, divadla, dobrého jídla a pití. Boha-

tý doprovodný program, workshopy, 

pouťové atrakce 

10. 10. – 12. 10. – 9:00
• Burza dětského podzimního a zim-
ního oblečení a vybavení. Nyní nově! 

Každý zájemce o prodej se musí regis-

trovat na www.brezanek.cz – měsíční 

akce. Podmínky pro prodej v sekci ke 

stažení. Přispějte prosím na provoz 

Břežánku! Přineste dětské i dospělácké 

oblečení, hračky, dětské knížky, které 

nepotřebujete a nechcete je ani prodat. 

Břežánek je za symbolickou cenu nabíd-

ne při prodeji v rámci burzy. Utržené pe-

níze budou použity na provoz Břežánku

JESENICE U PRAHY
31. 8. – 15:00

• Loučení s prázdninami. Aby byl 

konec prázdnin veselejší, pořádá 

obec Jesenice pro děti a jejich ro-

diče i prarodiče „Loučení s prázd-

ninami“ – odpoledne plné zábavy, 

písniček a her. Přijďte v neděli 31. 

srpna od 15 hodin na louku za ZŠ 

Jesenice. Připraveno je vystoupení 

finalistky soutěže Hlas Česko Slo-

venska – zpěvačky Edity Třískové, 

hudební show taneční skupiny 

Pískomil se vrací, soutěže, zábava, 

zpěv, tanec, jízda na koni, opéká-

ní buřtů a další překvapení. Celé 

„Loučení s prázdninami“ bude mo-

derovat Jirka Počta. Vstup na akci 

je zdarma

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 

Vivaldi Collegium Praha. V průběhu 

večera zazní „Malá noční hudba“ 

W. A. Mozarta a jedno z nejslavnějších 

děl italského barokního skladatele An-

tonia Vivaldiho „Čtvero ročních dob“

JÍLOVÉ U PRAHY
3. 5. – 14. 9. 

• Sbírka pohlednic. Srdečně vás 

zveme na komorní výstavu pohlednic 

Františka Krátkého, kterou můžete 

zhlédnout do 14. 9. ve vestibulu Re-

gionálního muzea v Jílovém u Prahy. 

Pohlednice z depozitáře 

6. 9. – 16. 11. – 10:00
• Obrazy Aleše Krejči. Významný před-

stavitel české imaginativní malby Aleš 

Krejča (*1941), akademický malíř a gra-

fi k, někdejší žák Školy uměleckého prů-

myslu v Bratislavě a poté absolvent ate-

liéru Františka Muziky na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové, kromě krátkého 

působení v roli ředitele st. zámku Kra-

tochvíle pracoval především jako knižní 

a časopisecký grafi cký úpravce. Sou-

časně však nepřestal nikdy se soukro-

mými průzkumy na poli fantazijní malby, 

jejichž výsledky prezentoval na dvacít-

ce autorských výstav doma i v cizině. 

Nyní představuje v Regionálním muzeu 

v Jílovém u Prahy výběr obrazů z po-

sledních let pod názvem „Pozdní sběr“. 

Výstavu zahájí v sobotu 6. 9. v 10 hod. 

dopoledne Dr. Jan Kříž

21. 9. 
• Výstava „Z hlediště na jeviště“. 
V jílovském muzeu se představuje 

obor \“Scénografi e\“ pražské SÚPŠ

PRŮHONICE
27. 9. – 28. 9. od 9:00

• Pohádkový les Průhonice 2014. 
Vážení rodiče, zveme vás s dětmi 

na příjemný víkend do Průhonické-

ho parku. Na trase bude umístěno 8 

stanovišť, obsazených 4 členy týmu 

JAKA v kostýmech pohádkových 

postaviček. Budou využity travnaté 

plochy k soutěžím, atrakcím a dal-

ším doprovodným programům. Celá 

trasa pohádkového lesa je vedena po 

upravených cestách, vhodných i pro 

kočárky. Bližší informace naleznete 

na www.pohadkovyles.cz 

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

né fyziologie. Výstava o zakladateli rost-

linné fyziologie, který působil v Praze, 

pořádá středisko společných činností 

AV ČR, v. v. i. Průhonický zámek. www.

parkpruhonice.cz

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

cí 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 objektů, kre-

seb, asambláží a maleb. Galerie Natura. 

Průhonický zámek

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

a hosté. Výstava fotografi í, videa 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

4. 10.
• Život v zahradě. Akce konaná v rám-

ci oslav Dne stromů je naplánovaná le-

tos na 4. 10. Jako každý rok je určená 

rodinám s dětmi. Připraveny jsou výtvar-

né i sportovní hrátky. Letošním tématem 

je „Život v zahradě“. Na stanovištích se 

tedy dozvíte, co můžete udělat pro to, 

aby vaše zahrada ožila různými formami 

života. Doba trvání 10:00 – 16:00 hodin. 

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 3 – 5 let 

15 Kč, děti 6-15 let 30 Kč, hrací plánek 

20 Kč. Dendrologická zahrada 

PYŠELY
3. 9. – 13:00

• Klub seniorů. Pravidelná schůzka prv-

ní středu v měsíci na hasičské zbrojnici

4. 9. – 19:00
• Deskové hry pro dospělé a děti 
od 12 let, místo konání: Na lou-

ce 427, Pyšely

ŠTIŘÍN
28. 9. – 14.00

• Den Hanuše Ringhoffera. Zámek 

Štiřín vás zve na den spojený s pro-

hlídkou historických objektů a zá-

meckého parku. V průběhu dne jsme 

pro vás připravili: Vycházky podzim-

ním parkem s odborným výkladem 

Václava Větvičky • Prohlídku zámec-

kých pokojů, sálů, salonků a zámecké 

kaple • Výstavu historických fotografi í 

zámku a parku Štiřín • Výstavu expo-

nátů majetku rodiny Ringhofferů z Ná-

rodního technického muzea v Praze. 

Program pro děti: odpolední loutková 

pohádka divadelní společnosti Koňmo, 

malování na obličej, tvarování balonků, 

cukrová vata • Bohaté občerstvení 

a cukrárna Zámek Štiřín, Ringhoffero-

va 711, Štiřín, 251 68 Kamenice, tel.: 

255 736 111, www.stirin.cz

ŠTĚCHOVICE
28. 8.  – 10:00

• Dravci a sovy. Centrum ekologické 

výchovy Zvoneček Vás zve na povídá-

ní nejen o našich dravcích a sovách. 

Akce bude doprovázena letovými 

ukázkami našich i exotických druhů. 

Místo konání: MFC Štěchovice.
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kam, kdy a za čím

Středa 10. 9. 2014  
ve 20:00 hodin

DAN BÁRTA 
& EN.DRU 

LIVE LOOPING
ELECTRO
FUNK
RAP
BEATBOX

Centrum Na Fialce
Mánesova ul., Říčany, 
Tel.:  323 606 157, 

607 059 584

Vstupenky nakupujte na 
kino.nafialce.cz

kino | koncerty | divadlo

INZERCEINZERCE

V PIVOVARU VELKÉ POPOVICEÉÉ
Klobáskofest
SOBOTA  20. ZÁŘÍ 2014  OD 10 DO 17 HODIN

Co Vás čeká:
soutěže o nejlepší klobásku
strom Klobáskovník
přehlídka řemesel 
hudební program skupiny  
Neurol Band
soutěže o ceny
exkurze do pivovaru

Ochutnejte klobáskové speciality  
s pivem Velkopopovický Kozel! Kozel!ozel!

ppppppppwww.www.www.www.www.www.www.www.www.www.wwwwwwwwwwww wwww.ww.www.wwwwwwwwwwwww pivovpivovpivovpivovpivovpivovivovpivovpivovpivovpivovpivovpivpivpivovpivovpivovpivovpivopivopivovpivovvpivovo ar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.kor.koar.koar.koar.kor.koar.koar.kor.koar.koar.koar.koar.kozel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.cel.czel.czel.czel.czezel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.cel.czelzel.cz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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

INZERCEINZERCE



Podpora místních výrobců
Primárně jsou produkty ozna-

čené touto značkou určeny na-

kupujícím přímo v regionech 

– turistům, kterým pomáhají 

objevovat region a užívat si jeho 

atmosféru novým netradičním 

způsobem, a místním obyva-

telům, kteří mohou nákupem 

značených výrobků podporovat 

„své“ místní výrobce. V České 

republice působí takto již dva-

cet čtyři regionálních značek.

A zkušenosti z kraje Josefa Lady 

a okolí ukazují, že je o znač-

ku veliký zájem. „Proběhlo již 

několik certifikačních komi-

sí a z každé z nich vzešla celá 

řada zajímavých výrobců. Na 

poslední schůzi držitelů certi-

fikátu Zápraží shodně přítomní 

konstatovali, že jim značka ote-

vřela nové možnosti vniknutí 

na trh a jejich výrobky se staly 

atraktivnější než doposud,“ 

sdělil Našemu Regionu Aleš 

Rudl, správce značky.

Máte zájem se přidat? 
Vyrábíte tradiční nebo kvalit-

ní zajímavé produkty?  Nech-

te si certifikovat. Otevřete tím 

dveře vašim produktům a zá-

roveň ukážete, že zdejší regi-

on má co nabídnout. Podrob-

nosti o značce naleznete na 

internetových stránkách www.

regionalni-znacky.cz/zaprazi. 

Své náměty konzultujte s panem 

Alešem Rudlem na projekty@

ricansko.eu nebo telefonicky: 

774 780 543.  (red)

z obcí 3Čtvrtek 28. 8. 2014 • JV 17
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Ukončení lékařské 
praxe

PRŮHONICE – Koncem čer-

vence skončil výkon lékař-

ské praxe MUDr. Lubomíra 

Ondráčka vzhledem k jeho 

těžkému onemocnění. Re-

gistrovaní pacienti si musí 

nalézt jiného praktického 

lékaře. Na vyžádání nové-

ho lékaře mu bude zaslána 

zdravotnická dokumentace, 

t. č. uložená na Zdravotnic-

kém odboru Krajského úřa-

du Praha-západ. Omezený 

počet pacientů se bude 

moci přeregistrovat v Poli-

klinice Budějovická, Antala 

Staška 80, Praha 4., 5. po-

schodí vpravo, v ordinaci 

Praktik P4 MUDr. Dokulilo-

vé, kde pracuje dosud v Prů-

honicích zastupující lékař 

MUDr. Arnošt Kočárek. 

Parádní web
JESENICE – Oficiální we-

bové stránky obce Jesenice 

byly oceněny titulem Parád-

ní web 2013 v kategorii "Tip 

redakce". Cenu převzal od 

náměstka ministra vnitra pro 

veřejnou správu a legislativu 

Ondřeje Veselského staros-

ta obce Jesenice Ing. Pavel 

Smutný. Důvodů bylo něko-

lik. Webové stránky Jesenice 

zaujmou vytříbeným desi-

gnem stránek, který působí 

provzdušněným dojmem. 

Příspěvky jsou navíc uvozo-

vány obrázky, se kterými si 

tvůrci zajímavě pohráli, na-

příklad v rubrice Mateřské 

školy je to vidět na ikonách, 

které odlišují seznam přija-

tých a nepřijatých dětí.

Nová školní jídelna
VRANÉ NAD VLTAVOU 

– Školní jídelna sídlí na nové 

adrese U Školy 208. Děti již 

nemusejí docházet do jiné 

budovy, ale naobědvají se 

pod jednou střechou v krás-

ných, moderních prosto-

rách. Slavnostní otevření 

proběhlo ve středu 27. 8. 

Je zde také zaveden nový 

elektronický čipový systém. 

Obnáší to návštěvu každé-

ho strávníka v kanceláři ŠJ, 

kde je za poplatek 121,- Kč 

vydán nevratný čip spolu 

s údaji pro přihlášení k e-jí-

delníčku. Ten umožní on-li-

ne odhlašování obědů, kon-

trolu plateb a odebraných 

obědů. Přihlášku na obědy 

je možno stáhnout na www.

skolnijidelnavrane.cz nebo 

vyzvednout v kanceláři ŠJ.

Rozšíření webových 
stránek

SENOHRABY – Být online 

je důležité, a proto v před-

chozím měsíci došlo k roz-

šíření internetových stránek 

obce o další moduly. První 

a asi nejdůležitější je modul 

ŽIVOTNÍ SITUACE. Tento 

modul nabízí aktualizované 

návody na řešení různých ži-

votních situací. Modul obsa-

huje 13 základních okruhů, 

které jsou dále členěny na 

konkrétní situace a návody, 

jak postupovat při řešení 

různých problémů. Druhý 

modul je MOBILNÍ VERZE 

internetových stránek. Mo-

bilní verze je přizpůsobena 

grafikou a strukturou mo-

bilním zařízením. Při na-

čtení internetových stránek 

v mobilních telefonech se 

stránky automaticky pře-

pnou do mobilní verze, aby 

se uživatelé na interneto-

vých stránkách mohli snad-

no a rychle orientovat. Třetí 

modul je ELEKTRONICKÁ 

POHLEDNICE. Tento modul 

umožňuje zaslání jakékoliv 

fotografie z internetových 

stránek jako pohlednici se 

vzkazem na libovolnou e-

mailovou adresu. Dále na 

úvodní stránku byl vložen 

modul VÝCHOD A ZÁPAD 

SLUNCE a PRANOSTIKY.

Máte projektový 
záměr? 

Neváhejte!
DOLNÍ BŘEŽANY – Právě 

probíhá příprava Integrova-

né strategie rozvoje území 

Místní akční skupiny Dol-

nobřežansko. V současném 

programovacím období 2014 

– 2020 budou hrát místní akč-

ní skupiny důležitou roli při 

rozdělování finančních pro-

středků ze strukturálních fon-

dů EU. I proto touto cestou 

vyzývá MAS Dolnobřežansko 

organizace v regionu, které 

plánují v budoucnu realizo-

vat projekt v jedné z kategorií: 

Sociální služby a sociální za-

čleňování, Vzdělávání, Volný 

čas, Ochrana kulturního dě-

dictví, Rozvoj cestovního ru-

chu či Zemědělství, aby jejich 

zástupci vyplnili krátký pro-

jektový záměr a zaslali jej zpět 

vyplněný na e-mail: info@

mas-dolnobrezansko.cz. Více 

informací naleznete na www.

mas-dolnobrezansko.cz.

Oprava povrchu 
silnice

JÍLOVÉ U PRAHY – Oprava 

povrchu silnice ulice Praž-

ská, Nádražní a předláždění 

průjezdního profilu Masa-

rykova náměstí a části ulice 

Nádražní v úseku: od MK 

Pod Mincovnou na Masary-

kovo nám. bude probíhat od 

30. 8. 2014 do 31. 10. 2014.  

Objízdná trasa trasu pro vo-

zidla do 3,5 t povede z ulice 

Šenflukova po místních ko-

munikacích Karlova, Palac-

kého, Na Podolí na silnici 

ulice Nádražní. Z Borku do 

centra: ulicí Nádražní místní 

komunikací Pod Mincovnou 

na Masarykovo náměstí.

Očkování
ČESTLICE – Pokud chce-

te nechat svého miláčka 

očkovat, máte jedinečnou 

příležitost, a to ve čtvrtek 

28. srpna, kdy proběhne 

očkování psů na návsi, na 

parkovišti u základní školy, 

a to konkrétně od 16,30 do 

17,00 hod. Za tuto službu 

zaplatíte 110,- Kč.

Vycházka za zlatem
PETROV U PRAHY – Zveme 

vás na vycházku s Ing. O. Vor-

lem, nazývající se „vycház-

ka Za zlatem kolem Petro-

va“, která se koná v sobotu 

30. srpna 2014. Sraz účast-

níků je ve 14,00 hodin před 

obecním úřadem. Vycházka 

je vedena po stopách histo-

rické těžby zlata na území 

obce, proto je vhodná pevná 

obuv. Délka trasy 5 km. Koná 

se jen za příznivého počasí.

Krátké zprávy připravila 

Sabina Sarkisovová

 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

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

• Prodám štěňata plemena 
Polský Ogar z jediné chova-
telské stanice v ČR, teprve 
třetí vrh v ČR. Matka Akira 
Nevděk, otec z Polska RUNO 
Niemczańskie Wzgórza. Kva-
litní rodiče, výstavně i lo-
vecky úspěšní. Přátelští, ži-
jící v rodině s malými dětmi. 
Kontakt: 725 752 162

Využijte řádkovou inzerci 
v novinách Náš REGION

Více informací 
na krblichova@nasregion.cz 

nebo telefonu 774 488 908

INZERCEINZERCE

Již popáté se zvonilo

Zápraží se rozšířilo

Meziobecní spolupráce

Sázka na jistotu
Po zkušenostech z předcho-

zích let i letos pořadatelé vsa-

dili na rodinnou notu, a tak 

krom dobré hudby bylo při-

chystáno spousta překvape-

ní pro nejmenší, jako skáka-

cí hrad, malování na obličej, 

dílničky tvůrčích rukou a po-

dobně. Navíc jeden z hlavních 

účinkujících byl skutečně ur-

čen pro všechny generace – 

Jaroslav Uhlíř, skladatel písní, 

které známe všichni z dětských 

let a rádi si je 

z a z p í v á m e 

i v pozděj-

ším věku. Na své si při-

šli i fanoušci Spirituál 

kvintetu, který nádvoří 

modletického zámku 

rozezvučil svými osvěd-

čenými hity. Ty měli 

přichystané i slavní 

Neřež a samozřejmě 

i Lucie revival, jediný 

oficiální revival Lucie 

u nás. Mladší generace 

si určitě užila moderních 

rytmů dobřejovických 

2 Men Show a všichni pak zakon-

čili večerní veselí s modletickou 

Kapelou pod altánem.

Kdo má rád k dobré muzi-

ce i dobré jídlo, tak si festival 

v Modleticích také náležitě užil. 

Vždyť pochoutky od zdejších 

kuchtíků jsou vyhlášeny široko 

daleko. Proto, kdo zde nebyl, 

zaváhal. Nicméně zoufat ne-

musíte. Příští rok se Modletické 

zvonění určitě vrátí a rozhodně 

se máte na co těšit.  (sas)

MODLETICE 

Festival Modletické 

zvonění letos zažíval 

své páté výročí, 

což z něj udělalo 

zaběhnutou 

kulturní akci 

regionu. Pobavit 

a zazpívat 

si známé 

i neznámé 

písně 

jste mohli v sobotu 

23. srpna.

O co konkrétně šlo
Právě volba čtvrtého tématu byla 

jedním z hlavních bodů progra-

mu. Z navržených témat (dopra-

va, bezpečnost, územní plánování 

a suburbanismus, životní prostře-

dí, zaměstnanost) zástupci obcí 

zvolili téma dopravy. Realizační 

tým projektu tak k již zpracova-

ným analýzám pro tři povinné 

oblasti přidá analýzu dopravy, 

zabývající se např. intenzitou do-

pravy, dopravní obslužností, ana-

lýzou dojíždějících do zaměst-

nání a škol, a identifikuje návrhy 

k řešení v této oblasti. Na základě 

těchto informací budou zástup-

ci sdružených obcí hledat cesty 

k jejich řešení společnými silami 

tak, aby se např. zlepšila doprav-

ní obslužnost regionu (četnost 

a návaznost spojů), zkvalitnila 

dopravní infrastruktura, zlepšily 

podmínky pro nemotorovou do-

pravu a optimalizovaly výdaje na 

dopravu. Představitelé některých 

obcí by dále rádi obnovili staré 

cesty spojující menší obce.

Dohromady jsou silnější
Smyslem projektu je spojení 

sil větších i menších obcí, které 

umožní zkvalitnit a zefektivnit 

veřejné služby. Projekt je finan-

covaný z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost 

Evropského sociálního fondu 

a je realizován ve 185 z 205 obcí 

s rozšířenou působností v České 

republice. Na základě příkladů 

fungující spolupráce v zahraničí 

se snaží přenést dobrou praxi 

spojení sil malých obcí i k nám. 

Společnými postupy a společ-

nou realizací projektů budou 

mít obce možnost ušetřit finanč-

ní prostředky, zefektivnit svou 

činnost nebo např. dosáhnout 

na financování z různých dotač-

ních programů. (red)

REGION – V předcházejících 

měsících proběhlo v kulturním 

centru Labuť v Říčanech 

setkání představitelů obcí 

v rámci projektu Podpora 

meziobecní spolupráce. 

Setkání se zúčastnilo třicet 

pět starostů, místostarostů 

a dalších zástupců z 28 obcí. 

Všechny obce byly osloveny 

s nabídkou účasti v projektu, 

který směřuje k meziobecní 

spolupráci v sociální 

oblasti, školství 

a předškolním vzdělávání, 

odpadovém hospodářství 

a volitelné oblasti.

DOLNÍ BŘEŽANY/JESENICE – Pod názvem 

„Zápraží“ se skrývá regionální značka oblasti jižně 

a jihovýchodně za Prahou, kterou jsou označovány 

místní produkty. Vznikla v roce 2012 na Říčansku a od 

letošního srpna se rozšířila její působnost na území 

Dolnobřežanska a Jesenicka.

I letos vystoupila kapela Seifitú Foto: Tereza Dostálová

Každoroční 
festival byl 
tradičně zahájen 
zazvoněním 
na zvon
Foto: 
Pavlína 
Holešovská 
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Moderní strojírenská firma 
zabývající se zakázkovou 
výrobou na 
CNC frézovacích centrech

HLEDÁ 
KOVO

OBRABĚČE 
Podmínky:

 HPP, VPP

 Strojírenské vzdělání a praxe 

na CNC

 Platové podmínky dle dohody

 Podmínkou osobní odpovědnost 

a loajalita k firmě

 Pracoviště v průmyslové zóně 

v Jažlovicích, Zděbradská ulice, 

5 min. autem po D1 od metra 

Opatov

Kontakt:   724 12 77 12

PROVE TECH CZ
Přední mezinárodní společnost zabývající se velkoobchodem 
ocelí hledá spolupracovníka na pozici:

Jeřábník / vazač ve skladu 
hutních materiálů 
pracoviště Modletice u Prahy (Říčany/Jesenice)
Praha – Východ (exit 10. km dálnice D1/R1 Říčany/Jesenice, 
15 min. hromadnou dopravou z metra Opatov)

Požadujeme: 

přiměřená fyzická zdatnost, ochota pracovat na dvě směny

základní manuální zručnost a schopnost po zaučení ovládat 

mostové jeřáby ev. pásové pily

Nabízíme: 

stabilní práci ve společnosti, která je součástí mezinárodního 

koncernu (www.ocel.cz)

zajistíme vazačské a jeřábnické zkoušky

Životopis s kontaktními údaji zasílejte, prosím, 
na e-mail: zivotopis@ocel.cz 

PERSONÁLNÍ  INZERCEPERSONÁLNÍ  INZERCE

INZERCE

Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy
Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy, státní

Tel.: 241 950 776, 241 950 409, fax 241950300
www.soupjilove.cz, e-mail: soupotravin@cbox.cz

SOUp ještě přijímá žáky pro školní rok 2014/15 do  těchto oborů:
tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou

CUKRÁŘ / KUCHAŘ / KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
dvouleté nástavbové studium zakončené maturitou – PODNIKÁNÍ

Po tel. domluvě možná návštěva školy. Přijímací řízení bude probíhat průběžně na základě přihlášky

STAVÍME PRO VÁS NOVOU ŠKOLU

MINIŠKOLIČKA „U PEJSKA“
ŽELIVEC

nabízíme krátkodobé i dlouhodobé 
 hlídání dětí dle vašich potřeb

možnost zájmových činností
pestrý program
individuální přístup k dětem
nové příjemné prostředí
příznivé ceny

Kontakt: Irena Hercíková, Želivec 228, 251 68 Kamenice
Tel.: 602 238 977, miniskolicka@centrum.cz
K
T

Začalo se s pracemi
Škola získala dotaci z Regionální-

ho operačního programu Středo-

českého kraje a v listopadu 2013 se 

stará nevyhovující budova školy 

začala bourat a na stejném místě 

se začaly připravovat základy pro 

tu novou. A tak úkolem letošního 

léta bylo vybudovat hrubou stav-

bu školy + všechny přípojky (elek-

třina, voda, plyn) tak, aby stavební 

práce neobtěžovaly žáky a ani uči-

tele, kteří do ní v září nastoupí.

Vše dopadlo dle očekávání
Vše se povedlo tak, jak mělo, 

a škola je pod střechou, hrubá 

stavba stojí a uvnitř pilně pracují 

řemeslníci na oživení a zvele-

bení budovy. Pokud půjde vše 

tímto tempem, tak v únoru 2015 

získají žáci moderní budovu 

s učebnami a tělocvičnou. „Moc 

se těšíme, až se přesuneme do 

moderních prostor,“ řekla Eva 

Hrušková, ředitelka školy. 

„Zahájením výuky v nových pro-

storech se navýší i kapacita školy, 

a tak i pro rok 2014/2015 máme 

ještě několik volných míst ve všech 

učebních oborech (kuchař, kuchař 

– číšník, cukrář), ale i v nástavbo-

vém studiu podnikání, které je ur-

čeno všem úspěšným absolventům 

učebních oborů, kteří si chtějí své 

vzdělání zvýšit maturitní zkouš-

kou,“ dodala paní Hrušková. (sas)

Nová budova je pod střechou

Řemeslo má zlaté dno i ve školkách

„Děti si mají kde hrát“
V rámci projektu byl ke stávající-

mu objektu mateřské školy přista-

věn nový pavilon z modulových 

jednotek o kapacitě 28 dětí. Vznik-

lo tak nové oddělení mateřské ško-

ly s novým sociálním zařízením 

a vybavením. Kapacita celé školky 

je nyní 236 míst. V návaznosti na 

realizaci projektu byla vytvořena 

tři nová pracovní místa.

Zadostiučinění
Spokojena s výsledkem je i sta-

rostka města Květa Halanová, 

která dodává: „Jílové u Prahy 

zaznamenalo v posledních le-

tech mohutnou výstavbu, a s tím 

spojený nárůst obyvatel a malých 

dětí. Uspokojení poptávky rodičů 

po umístění dětí do školy a škol-

ky v místě bydliště pro nás bylo 

velkým tématem. Díky dotacím 

se nám již podařilo rozšířit školu. 

Letos jsme z dotací rozšířili i škol-

ku. Už se těšíme, jak po prázdni-

nách přivítáme nové děti.“

Celkové náklady akce jsou ve 

výši 5,7 milionu korun, z toho 80 

procent pokryla dotace z Evrop-

ského fondu pro regionální roz-

voj a zbytek zaplatí město jako 

zřizovatel školky. 

Hana Vocetková, projektová manažerka

JÍLOVÉ U PRAHY 

Kuchař, číšník či cukrář. 

Těmto všem povoláním 

se můžete vyučit na 

Středním odborném učilišti 

potravinářském v této obci. 

A jelikož se tato škola snaží 

být moderní v každém 

směru a budova školy to 

nejlepší měla již za sebou, 

rozhodla se pro inovaci.

JÍLOVÉ U PRAHY 

Koncem července tohoto 

roku byla slavnostně 

přestřižena páska, a tím 

otevřena přístavba 

nového pavilonu mateřské 

školy, spolufinancovaná 

prostřednictvím Regionálního 

operačního programu 

Středních Čech.

Podstata projektu
Projekt „Učíme řemesla“ si klade 

za cíl rozvíjet dovednosti peda-

gogů mateřských škol především 

v oblasti práce se dřevem a tex-

tilem. „Čekám, že se naučím vy-

tvořit jednoduché výrobky a při-

pravit si polotovary pro tvoření 

s dětmi,“ svěřila se nám jedna 

z účastnic právě probíhající Letní 

školy programu Dřevo. „Účast-

níci si díky zapůjčenému nářadí 

budou moci po celý školní rok 

nově nabyté dovednosti zkoušet 

i přímo ve školce či doma,“ říká 

k tomu Adéla Venerová z Muzea 

Říčany, které spolu s Asociací 

lesních mateřských škol projekt 

připravilo a realizuje. „Navazují-

cí semináře Školka blízká přírodě 

poskytnou informace, jak řeme-

slné činnosti zařadit do běžného 

programu v MŠ v souladu s prin-

cipy udržitelného rozvoje tak, 

aby byly i u dětí fixovány správné 

pracovní postupy a návyky, pod-

porována jejich tvořivost a vůle 

dokončit svou práci,“ doplňuje 

Tereza Valkounová z Asociace 

lesních MŠ k dalším aktivitám 

projektu. Tento projekt je finan-

cován z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu ČR 

prostřednictvím Operačního 

programu Vzdělávání pro kon-

kurenceschopnost. (sas)

LADŮV KRAJ – Hájovna v Říčanech rozhodně nezahálí, 

a tak i tentokrát zde byl zahájen projekt s názvem „Učíme 

řemesla“ určený pro pedagogy mateřských škol. Po čtyři 

dny zde probíhalo seznámení s tradičními řemeslnými 

technikami. Další vzdělávací bloky budou následovat 

v nadcházejícím školním roce a budou věnovány základům 

teorie udržitelného rozvoje, prohloubí nabyté řemeslné 

dovednosti a též učitele zdokonalí v principech, jak aplikovat 

tyto dovednosti ve svých mateřských školách. 

Foto: Eva Hrušková
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Konečně více míst



� Stranu reprezentujete na 

kandidátce v Jesenici. Jaká je 

zde situace?

Tím, že poslouchám dobře své 

sousedy, bezpečně vím, jaké 

konkrétní problémy každý den 

řeší. V řadě případů jsou jejich 

volání už dlouho bez adekvátní 

odezvy a to je potřeba změnit. Do 

dění na obci se chci zapojit i pro-

to, že nesdílím přístup současné 

radnice k některým zásadním 

tématům. Mnoho slibů zde ze-

jména posledních pár let zůstá-

valo jen v rovině prázdných slov 

bez reálných výsledků. V Jesenici 

žiji již 40 let a ráda bych pro svůj 

domov udělala něco víc.

� Říkáte „něco víc“. Jaké proble-

matice se tedy hodláte věnovat?

Náš přístup je hodně o naslou-

chání lidem a respektování od-

lišností v různých částech naší 

obce. Proto chceme, aby se lidé 

na našem programu sami podí-

leli a spoluvytvářeli jej. Osobně 

dlouhodobě vnímám jako akutní 

například problematiku týkající 

se maminek s malými dětmi, ale 

i seniorů. V Jesenici chybí jakési 

komunitní centrum, kde by byly 

dostupné takové služby pro ma-

minky, jako například hlídání 

děti. V obci přitom máme spous-

tu maminek a protože je zde vě-

kový průměr 35 let, víme, že jich 

ještě mnoho přibude. Stejně tak 

by zde pro seniory mohly být 

pořádány lékařské přednášky či 

vzdělávání třetího věku. Mám 

chuť a motivaci bojovat za místo, 

které bude lidem přinášet radost, 

ale zároveň bude i prospěšné.

� Zaměření se na rodinu a seni-

ory není ovšem váš jediný cíl.

Není. Chci věnovat svůj čas i pre-

venci kriminality. Ráda bych do-

sáhla situace, kdy lidi budou 

znát svého policistu. Jsem si vě-

doma troufalosti tohoto výroku, 

nicméně je velmi důležité dostat 

více policistů do ulic, aby bylo 

zabráněno prohřeškům vůči 

zákonu a zároveň aby fungoval 

princip „já znám svého policistu 

a on zná mě“. Především nará-

žím na problematiku „podomní-

ho prodeje“, kde senioři nejsou 

schopni se sami bránit.

� Jelikož na kandidátce nejste 

sama, předpokládám, že i vaši 

kolegové mají jasnou předsta-

vu, co změnit.

S mými kolegy sdílíme společný 

aktivní přístup k řešení problémů, 

dlouholeté zkušenosti z pozice 

obyvatel Jesenice a chuť měnit 

věci k lepšímu. Lídrem naší kan-

didátky je Miloš Kopal, kterému 

je velice blízká například palčivá 

problematika jesenické dopravy 

a má velice jasnou vizi toho, jak 

dopravu řešit. Místní rodák a vel-

ký patron Tomáš Tesárek se pak 

zaměřuje zejména na otázku vý-

stavby a čistoty obce. Konkrétním 

projektem, který mohu jmenovat, 

je vyčištění koryta Botiče. Na ten 

nebylo sáhnuto 40 let, přitom to 

ale není tak finančně náročná zá-

ležitost, která však může výrazně 

pomoci i z pohledu protipovod-

ňových opatření.

� Rozhodně to nebude lehká ces-

ta všeho dosáhnout.

Léta jsem podnikala, tím pádem 

jsem získala i mnoho zkušeností. 

Jsem si vědoma faktu, že za vším 

bude velká práce, mnoho strá-

veného času a úsilí. Ale pokud 

chceme, aby Jesenice byla mís-

tem k radostnému žití a nikoliv 

jen přežívání, chci onu práci 

a čas investovat. Přeci jen, je to 

můj domov… 

Sabina Sarkisovová

� pokračování ze str. 1

Na originál tohoto rukopisu pak 

v polovině 19. století sepsal fa-

rář sázavské farnosti Náhlovský 

úhledným humanistickým pís-

mem v českém jazyce záznam 

o poškození věže při vichřici. 

„Podle prvního náhledu listina 

zřejmě popisuje poslední rekon-

strukce věže a napsali ji v první 

části krásným rukopisem bene-

diktini před zrušením kláštera,“ 

řekl duchovní správce sázavské 

farnosti u sv. Prokopa Radim 

Cigánek, který se spolu s kaste-

lánkou a sázavským starostou 

Petrem Šibravou zúčastnil ote-

vření schránky. Kromě rukopi-

su obsahovala plechová 

krabička mimo jiné 

v tištěném le-

táku zaba-

lenou hrst 

pravděpo-

dobně prs-

ti ze Sva-

té země, 

minci, dva 

medailonky 

s vyobraze-

ním sv. Bene-

dikta a přívěsek 

ve tvaru kříže. 

Víra nade vše
„Je zajímavé, že tam byly věci, 

které se pravděpodobně tý-

kají Svaté země, života Ježíše 

Krista, tedy důkaz toho, že ge-

nerace před námi měly oprav-

du hluboké zakořenění. Byly si 

vědomy toho, že vztah k Ježíši 

Kristu a k Matce Boží nás doká-

že přenést nejistými obdobími 

v lidských dějinách. Nyní žijeme 

také v době určitých nejistot, ale 

možná v tom 18. století, v době 

rušení klášterů, také mniši zaží-

vali něco podobného,“ pozna-

menal Pater Radim Cigánek. 

Rekonstrukce
Kříž, makovice a rozeta byly z vr-

cholu 56 metrů vysoké věže kos-

tela sundány z důvodu opravy 

střechy věže, včetně krovu a vý-

měny šindelové krytiny a hodi-

nového ciferníku. Rekonstrukce 

bude stát v jednotkách milio-

nů korun a měla by být hotova 

v příštím roce.  (red)
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Dědictví regionu na jednom místě

Dělám politiku pro osm tisíc svých sousedů

� pokračování ze str. 1

Hlavní atrakcí infocentra bude 

multimediální místnost, která 

představí návštěvníkům historii 

národní kulturní památky Závist 

a jejího nejbližšího okolí v kon-

textu vývoje běžných lidských 

činností, které byly na tomto 

území provozovány posledních 

7 500 let a přetrvaly do dneška. 

Naprosto unikátním, ústředním 

bodem a hlavním lákadlem bude 

tzv. ZÁVIST CAVE (cave automa-

tic virtual environment). Jedná se 

o multiprojekční zařízení, které 

bude použito pro vizualizaci his-

torických scén, ale i vědeckých 

dat. Zobrazování v CAVE je za-

loženo na projekci stereoskopic-

kých obrazů na jednotlivé stěny 

pláště krychle. Návštěvník vstoupí 

do krychle a přes speciální stereo-

skopické brýle vidí scénu, která 

díky uspořádání stěn zaujímá vět-

šinu jeho zorného pole. Získá tím 

pocit, jako by byl sám přítomen 

ve virtuálním světě, který je mu 

prezentován. „Rádi bychom tím-

to způsobem umožnili návštěv-

níkům virtuální prohlídky Závisti 

v 3D prostoru,“ sdělil doc. Tomáš 

Petráň z FAMU, který se podílí na 

vytvoření virtuálního obsahu.

V prvním patře obec plánuje 

zázemí pro lektorské aktivity 

a ve druhém je počítáno s mul-

tifunkčním sálem, který by záro-

veň sloužit jako stálá expozice. 

Partnerem projektu je Ústav 

archeologické památkové péče 

středních Čech, Archeologický 

ústav AV ČR a Národní památko-

vý ústav. Projekt získal finanční 

podporu z Regionálního operač-

ního programu Střední Čechy.

(sas)

Přímo za centrální autobusovou zastávkou u nového náměstí v Dolních Břežanech se 

nachází jedna z historických budov, která je opravdu ve velmi špatném stavu

Foto: Lucie Vospělová

V letošních komunálních 

volbách kandiduje mnoho 

nových subjektů, což 

v minulosti nebylo zvykem, 

a podobný vývoj spatřujeme 

i v okolních zemích. Jedním 

takovým nováčkem je 

i strana Republika, která 

kandiduje v Jesenici spolu 

s nezávislými kandidáty. Její 

představitelkou je 

Jana Zápotocká, která ví, co 

obec potřebuje, a ví, 

jak toho dosáhnout.

„Dlouhá léta jsem podnikala, tím pádem jsem získala i mnoho zkušeností.“

Hranice únosnosti
Tato dopravní zátěž už je nyní 

v některých částech obce na hra-

nici únosnosti, a proto Jesenice 

vyvíjí společně s dalšími dotčený-

mi obcemi a také občanskými ini-

ciativami tlak na to, aby byla dopl-

něna další protihluková opatření 

v naší oblasti – výsledkem je, že je 

podél dálničního okruhu naplá-

nována instalace dalších prvků, 

na Budějovické ulici (Staré Bene-

šovské) je pak v relativně dohled-

ném období připravována insta-

lace tzv. „tichého asfaltu“.

Ne kamionům
Další aktivitou je vytlačení tran-

zitní nákladní dopravy z centra 

Jesenice – již existuje na krajské 

úrovni projekt rozsáhlé změny 

dopravního značení (týká se celé 

oblasti kolem Jesenice) – a po-

kud již rozběhlý proces skončí 

úspěšně, dočkáme se zákazu 

vjezdu kamionů do celé obce. 

Soudní cesty
Neposlední snahou je, aby již 

další kapacitní tranzitní komu-

nikace v oblasti Jesenice nevzni-

kaly. Právě takovou komunikací, 

která by se stala především novou 

tranzitní, je Vestecká spojka. Její 

realizace by dle názoru Jesenice 

způsobila další zhoršení život-

ních podmínek (zvýšení hlukové 

zátěže, hodnot škodlivých látek 

v ovzduší atd.) v některých jese-

nických čtvrtích. Tato komunika-

ce, která by procházela oblastmi 

v blízkosti Vestce a Zdiměřic, by 

do oblasti nasála obrovský objem 

dopravy a vznikl by, dle názoru 

vedení Jesenice a dalších, tlak na 

její přeměnu na komunikaci dál-

ničního typu. Proto Vesteckou 

spojku jesenická Rada opakovaně 

odmítla s tím, že toto území mezi 

Jesenicí (a Vestcem) a Prahou 

chce chránit jako území pro sport, 

rekreaci, zemědělství. Odpor proti 

Vestecké spojce je mnohem širší 

a dokonce jej řešily soudy.

Konec
V roce 2013 padl klíčový rozsudek 

Krajského soudu, který akcepto-

val argumenty odpůrců Vestecké 

spojky a nařídil vymazat její kori-

dor ze Zásad územního rozvoje 

kraje – což znamená, že tuto ko-

munikaci nelze realizovat. Kraj 

následně podal proti rozsudku 

tzv. kasační stížnost. O této ka-

sační stížnosti v dubnu 2014 roz-

hodl Nejvyšší správní soud tak, že 

ji zamítl a potvrdil tím rozsudek 

Krajského soudu – Vestecká spoj-

ka má být vymazána ze Zásad 

územního rozvoje kraje. Proti to-

muto rozsudku již není přípustný 

opravný prostředek. (red)

JESENICE – Oblastí 

Jesenice vedou významné 

tranzitní dopravní trasy, 

její obyvatelé jsou tak 

dlouhodobě zatíženi tranzitní 

dopravou a také hlukem 

a škodlivinami, které tato 

doprava produkuje. Nejvyšší 

správní soud zamítl kasační 

stížnost Středočeského 

kraje. Vestecká spojka je 

definitivně zrušena.

Fakt, že Vestecká spojka nebude, znamená, že se Vídeňské ulici v Praze od 

dopravy neuleví Foto: ROPID

VOLBY – rozhovor

Vestecká spojka nebude
Historie doslova na dlani

Otisky pečetě patřily nejspíše poslednímu benediktinskému opatovi Sázavského 

kláštera Leandru Kramářovi Foto: Jaroslava Tůmová

mo jiné 

le-

-

e-

ne-

věsek



Středověká atmosféra 
– Jílové u Prahy
Abyste získali nové zážitky, ne-

musíte si zvolit prošlapanou 

a turisticky oblíbenou cestu 

a mačkat se v davu lidí, ale to 

nejlepší můžete zažít za rohem. 

Na jihovýchod od Prahy se ocit-

nete v okouzlujícím městě Jílové 

u Prahy s jeho tajuplnými ulička-

mi, útulnými kavárnami a dlou-

hou historií, která má kořeny 

ještě ve středověku, kde se zde 

nacházely významné zlaté doly. 

Město nabízí turistům široké 

spektrum památek. Kupříkladu 

jedinečné regionální muzeum, 

které se zaměřuje na historii těž-

by a zpracování zlata. Dále pak 

třicetimetrová věž poskytující 

úžasný výhled nejen na Prahu, 

ale i na přírodní krásy kraje. Nej-

větší pýchou místních obyvatel 

však zůstává kostel sv. Vojtěcha, 

jehož mimořádně krásný interi-

ér s gotickým oltářem si vybral 

legendární režisér Miloš Forman 

pro natáčení filmu Amadeus. 

Pěkně po stezce – Dolní Břežany 
a Kamenný Přívoz
Příznivci aktivního odpočinku 

si mohou zvolit Dolní Břežany 

- obec nabízí tři cyklotrasy s dél-

kou dvacet až třicet kilometrů, 

jak pro začátečníky, tak i pro 

zkušenější cyklisty. Máme však 

recept i pro cestovatele se špet-

kou odvahy v krvi. Posázavská 

stezka, která začíná v Kamen-

ném Přívozu a táhne se 12 km 

podél dolního toku řeky Sázavy, 

je opravdu malebným místem, 

kam se velmi těžko dostane lid-

ská noha (či jízdní kolo). 

Eliška Konstantinová/(sas)

www.nasregion.cz6

Sběrný 
dvůr 
Kamenice

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

Výkup žželezaa 
a barevných kovů,
autobatterií

Kontejnnerováá dopravva

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

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

Zpětný odběrr 
elektrozzařízeení

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

 TOPENÍ    PLYN  
 VODA    KANALIZACE
 přípojky
 rekonstrukce
 opravy

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

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

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

Želivec 228, Kamenice u Prahy 251 68, tel. 323 672 474, 

323 673 404,603 161 690, e-mail: info@pamax.cz  

POSTELE  MATRACE  ROŠTY  SKŘÍNĚ

Víte na čem spíte?
Největší showroom matrací

Zakázková 
 výroba

Odborné 
 poradenství

MAGNIFLEX

12. – 19. září Dny Marianne

S tímto kuponem

SLEVA 20% na Magniflex

a SLEVA 10%
na celý náš sortiment

INZERCEINZERCE

Výše přislíbené dotace činí 

17,2 mil. Kč. Skutečná výše dota-

ce bude vypočítána ze skutečné 

výše způsobilých výdajů projektu. 

Již v současnosti na základě pro-

vedených zadávacích řízení lze 

předpokládat, že skutečná výše 

způsobilých výdajů bude téměř 

o polovinu menší.  Výše dotace 

bude kopírovat tuto skutečnost.

Realizace projektu byla zahájena 

1. srpna a je plánována do listo-

padu 2014. Předmětem projektu 

je rekonstrukce 3 místních ko-

munikací v obci Průhonice – uli-

ce V Jezírku, U Parku – 1.část, 

a Příčná.

Souběžně s rekonstrukcí těchto 

komunikací bude zrekonstruo-

vána také navazující komunika-

ce v ulici Tovární, kterou z dů-

vodu podmínek poskytovatele 

dotace nebylo možné do žádosti 

o dotaci zahrnout.

Do projektu jsou zahrnuti 3 part-

neři Botanický ústav AV ČR, 

v. v. i., restaurační zařízení GAS-

TRO GURMANIA s.r.o. (dnes 

Hostinec „V Holi“) a společnost 

SATANAMA s.r.o. provozující 

restauraci „Babiččina zahrada 

a Babiččina terapie“.

Cílem projektu je zajištění od-

povídajícího technického stavu 

komunikací, zvýšení bezpeč-

nosti, snížení nepříznivých do-

padů dopravy a úpravy provo-

zu v dotčených ulicích jak pro 

místní ekonomické subjekty, 

tak i pro obyvatele a návštěvní-

ky obce Průhonice. 

PhDr. Hana Borovičková, starostka 

obce Průhonice

PRŮHONICE – Na konci 

března tohoto roku Výbor 

Regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Čechy 

schválil náš projekt „ 

Rekonstrukce komunikací: 

ul. V Jezírku, U Parku, 

Příčná „ k poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního 

programu Střední Čechy 

(též ROP SČ).

Rekonstrukce komunikací v Průhonicích zahájena

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRPR

Svatý Václav přijede o den dříve

Po nepoznaných cestách
Období letních prázdnin 

pomalu končí a pokud 

nevíte, kam na výlet, dáme 

vám dobrou radu. Redakce 

navštívila dvě krásná místa 

regionu, která byste si 

rozhodně neměli 

nechat ujít. Přijměte 

tedy naše pozvání 

a trošku si zacestujte. 

Pokračování z minulosti
Akce volně navazuje na tradiční 

svatováclavské odpoledne s pou-

tí, které obec pořádala vždy v ten-

to čas na fotbalovém hřišti. Po 

rekonstrukci tento prostor přestal 

vyhovovat pro podobný typ akcí 

a zároveň se pořadatelé rozhodli 

pro poskytnutí většího prostoru 

různým regionálním subjektům 

a pro oživení částečně nově vznik-

lého a částečně zrekonstruované-

ho veřejného prostoru formou 

celodenního festivalu s jídlem, 

pitím, kulturními vystoupeními 

všeho typu, různými workshopy 

a dětskými atrakcemi. 

Co vás čeká a nemine
V ulici 5. května vyroste pro 

vystupující ozvučené pódium 

a od rána do pozdních večer-

ních hodin se tak můžeme tě-

šit - jen namátkou - na dětské 

divadlo, cyklotrialovou show, 

fotografický workshop Ondřeje 

Neffa a vystoupení Ljuby Kr-

bové, kapely Nebezpečné zná-

mosti, Euphonix, 2x a Therne 

Čhave nebo vystoupení mla-

dých tanečníků break-dance 

či divadelního ochotnického 

spolku Hrob. Za zmínku urči-

tě stojí i ukázka z dramatické 

činnosti žáků ze Základní školy 

speciální při ústavu sociálních 

služeb Psáry. 

Prostor za radnicí bude patřit 

dětským pouťovým atrakcím, 

které však budou pro malé ná-

vštěvníky v provozu již od pátku 

a až do neděle. Akce bude dopro-

vázena velkým množstvím stán-

ků, ve kterých dojde formou zmí-

něných workshopů k prezentaci 

jednotlivých regionálních spol-

ků či stánků s občerstvením, kte-

ré budou návštěvníkům posky-

tovat restaurace a provozovny 

z blízkého i vzdálenějšího okolí - 

kdo by rád neochutnal speciality 

kuchařských mistrů z břežanské 

pizzerie či kdo by si nechal ujít 

výtvory nově vznikající restau-

race. Všechny tyto dobroty spolu 

se specialitami thajské i švýcar-

ské kuchyně či tartaletkami do-

mácí výroby, několika druhy piv, 

kvalitními tuzemskými i zahra-

ničními víny a rovněž sezonním 

burčákem budou pro návštěvní-

ky připraveny po celý den koná-

ní Svatováclavských slavností. 

Občané občanům
Den plný dobrého jídla, pití 

a kulturních zážitků má ambice 

stát se vyhledávanou a úspěšnou 

akcí regionálního charakteru, 

s cílem podpořit spolkový a ko-

munitní život, oživit veřejný pro-

stor a poskytnout všem návštěv-

níkům možnost setkání, zábavy, 

nových kontaktů či přátelství 

i vzájemné komunikace.

(red)

DOLNÍ BŘEŽANY – Pokud 

chcete zažít tu pravou 

zábavu, pak vězte, že byste 

tuto obec měli navštívit 

v sobotu 27. 9., od desáté 

hodiny dopolední se zde totiž 

budou konat Svatováclavské 

slavnosti a budou trvat 

přesně 12 hodin.

INZERCEINZERCE

Okradl děti
V průběhu noci, z 8. na 9. srpna 

letošního roku, se nikým nepo-

zorován v areálu fotbalového 

hřiště sportovního klubu TJ Ta-

tran Kamenný Přívoz pohyboval 

neznámý zloděj. 

Nejprve vypáčil vstupní dveře do 

zázemí fotbalových šaten. Uvnitř 

pak vylomil dveře vedoucí do 

kabiny. Vnikl do šatny a prohle-

dal ji. Při prohlídce nalezl v ka-

bině dvě větší sportovní tašky, 

do kterých postupně naskládal 

čtyři kompletní sady dětských 

fotbalových dresů, cvičné sklá-

dací branky, kriketové míčky, 

měřicí pásmo, kompresor a další 

sportovní oblečení a vybavení. 

Nikým nepozorován pak s ulou-

peným vybavením pro mladé 

fotbalisty areál opustil. 

Pomozte
Policistům se podařilo 

zajistit fotografie většiny 

odcizených věcí, které se 

rozhodli zveřejnit. Z tohoto 

důvodu se obracejí na širokou 

veřejnost se žádostí o pomoc, 

pokud by někdo měl informa-

ce vedoucí k odcizeným věcem 

nebo i k samotnému pachateli, 

aby se jim přímo přihlásil osob-

ně na služebně obvodního oddě-

lení v Jílovém u Prahy nebo 

je kontaktoval přímo na tele-

fonním čísle 602 306 919. 

Co mu hrozí
Pachatel se svým jednáním do-

pustil přečinu krádež, za což mu 

v případě vypátrání a odsouzení 

hrozí trest odnětí svobody až na 

dvě léta.

nprap. Zdeněk Chalupa,

tiskový mluvčí Policie ČR (Praha venkov-jih)

KAMENNÝ PŘÍVOZ 

Jílovští policisté vyšetřují 

případ vloupání do kabin 

sportovního klubu.

Mladí fotbalisté bez dresů

Detail odcizeného dresu

� TIP NA VÝLET

Fascinující pohled z Klimentovy vyhlídky

Srdcem Jílového je Masarykovo náměstí

Foto: Eliška Konstantinová



Nápad, který se zrodil 

v hlavě radního Václava 

Drahoše již před dvěma 

roky, dostal konečně zelenou, 

a tak konání akce bylo ozná-

meno tři měsíce předem, aby 

byl dostatečný pro-

stor pro přípravu.

Sportem ku zdraví či trvalé 
invaliditě
„Soutěžící se ujali zodpovědně 

příprav, a tak jsme mohli na 

rybníku vidět třináct soutěžních 

plavidel, jako například Titanic, 

Americkou loď, Mořskou pannu 

na pláži, Mořské vlky s hradem, 

Bojovou ponorku Inge, Jach-

tu ve stylu Provence či Aladina 

na létajícím koberci,“ popsal 

plavidla pan Drahoš.  Soutěžní 

plavba započala o chvíli pozdě-

ji, protože ihned na začátku se 

kompletně potopil vodní bar, 

a tak se muselo opravovat. Po 

opravách už nic nebránilo za-

čátku, avšak zákon schválnos-

ti zafungoval a v celém Vestci 

byl vypnut proud, a tak se opět 

improvizovalo. I to pořadatelé 

ustáli a konečně vyslali na trať 

s úkoly první plavidla. „Někteří 

až po vypuštění na závod zjis-

tili, že jejich plavidlo opravdu 

neplave a o to bylo více legrace, 

kdy se nám rázem do soutěže 

vloudilo pár ponorek s kapitá-

ny, co celou soutěž šli po dně 

rybníka,“ dodal pan Drahoš se 

slzami v očích. Plavba všech 

byla zábavou pro diváky, kte-

ří se skvěle bavili a pořadatele 

upřímně a příjemně zaskočili, 

protože jich bylo kolem 500. 

Nejlepší plavidlo a maska
Diváci se také aktivně zapojili 

do soutěží, kdy svým hlasová-

ním zvolili „nejlepší plavidlo 

a masku”. Po plavbách násle-

dovala ukázka bitvy modelů 

lodí. Následně se směřovalo 

k dovednostním soutěžím, a to 

jízdě na kole po lávce, která 

se zužovala. Našli se i tací, co 

měli problémy ihned na začát-

ku, ale i osvědčení borci, kteří 

celou patnáctimetrovou lávku 

zdolali, ale zakončili ji saltem 

do vody. Další disciplínou byl 

běh po plovoucích kamenech 

a opět se prokázaly kvality 

a někteří zdárně prošli až na 

konec. „Po celou dobu akce si 

mohli diváci vyzkoušet plavbu 

na obrovské dračí lodi, a tak 

zažít na našem rybníku, co tu 

jen tak asi nebude,“ zakončil 

vše pan Drahoš. Následovalo 

celkové vyhodnocení a rozdá-

ní cen, kdy každý odvážlivec 

dostal cenu a hlavně ručně 

malovaný diplom za účast na 

naší Neckyádě. 

Výsledky
Celkové vítězství si odneslo pla-

vidlo Mořských vlků v sestavě 

Jára, Dáda a Viki, nejlepší plavi-

dlo Jachta Provence s kapitán-

kou Blankou D., nejlepší masku 

Mořská panna v podání Terezy 

S. a nejvíce cen Jirka K. se svým 

plavidlem jménem Inge.

(red)
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Pilné léto u Kozlíků

Největší přínos je výchova 
vlastních hráčů

VESTEC – Další bláznivá 

akce, které místní mají 

v oblibě, se tentokrát 

přesunula na Vestecký 

rybník a vězte, že se u ní 

všichni účastníci pěkně 

zapotili, ale paradoxně 

i osvěžili. Aneb když se 

u sportování můžete 

i bavit.

Ani se nechce divit, že na takové 

hřiště rádi chodí hrát fotbal mla-

dí i starší hráči a ani v ochozech 

není při zápasech o diváky nou-

ze. Když také víte, že ve Viktorii 

mají fotbalovou akademii, kterou 

vede bývalý reprezentant Jiří No-

votný, pochopíte, že právě tady 

má fotbal nejen výsledky (letos 

postoupilo A mužstvo do okres-

ního přeboru), ale i vynikající 

zázemí. Ostatně okolní vily dá-

vají tušit nejen finanční zázemí, 

ale i dostatek kluků, kteří chtějí, 

stejně jako jejich rodiče, hrát fot-

bal. A to je základ vesteckého zá-

zraku. Více jsme se dozvěděli od 

dvou mužů, tvůrců fotbalového 

života v obci, od hlavního trené-

ra Jiřího Zeman a trenéra mláde-

že Miroslava Vlasáka. 

„Největší přínos naší akademie je 

v tom, že si vychováváme vlastní 

hráče,“ řekl nám bez váhání Jiří 

Zeman a ještě dodal. „Z nich je 

pak možné vybírat hráče pro 

A mužstvo a třeba i do vyšších 

soutěží. Celkem máme 110 hrá-

čů, od čtyřletých až po dvanácti-

leté, to už je poměrně dobrá zá-

kladna. To znamená celkem pět 

družstev od mini přípravek až po 

mladší žáky. Dorost a starší za-

tím nemáme, ale počítá se s tím, 

že budeme mít i tato mládežnic-

ká družstva. Musejí však dorůst 

a to nějaký čas ještě potrvá.“ 

„Velkou zásluhu na tom, že aka-

demie je úspěšná, má Jiří Novot-

ný,“ doplňuje naši debatu trenér 

mládeže Miroslav Vlasák a po-

kračuje: „Jirka chodí na všechny 

tréninky, věnuje se klukům ma-

ximálně a víte, co to znamená 

pro táty, když někde řeknou, že 

jeho kluka trénuje Jirka Novotný. 

To znamená moc a my si toho 

vážíme. Navíc Jirka doposavad 

hrál v Mnichovicích, ale slíbil, že 

si občas zahraje za naše A muž-

stvo. To je také výrazný krok.“

Fotbalová sezona začala, vestec-

ké celky budeme sledovat, jak se 

jim bude dařit v soutěžích. Zdá 

se však, že základ mají výborný 

a podmínky také, už tedy jen aby 

brzy přišly první úspěchy.  

Text a foto: Jan Kotrba 

VESTEC – Téměř ve všech 

obcích našeho regionu mají 

fotbalová hřiště. Někde za 

vsí, jinde u malebného kouta 

lesa (Světice, Vyžlovka, 

Kunice), ale Viktoria 

Vestec se může pyšnit 

svým zeleným pažitem 

a moderním areálem 

přímo mezi moderními 

domky a vilkami, které 

tady vyrostly v posledních 

pětadvaceti letech. Hřiště 

s moderními kabinami 

a nezbytnou hospůdkou 

zapadá do parkové kultury, 

jako nedaleký rybník 

s romantickými stezkami 

i výhledy na okolní domy.

Návštěvou ve fotbalové akademii Jiřího Novotného ve Vestci

Popovice budou hostit své soupeře na turnaji od 29. do 31. srpna

VELKÉ POPOVICE – Na první 

pohled by v houfu urostlých chla-

pů pobíhajících po fotbalovém 

hřišti nikdo nehledal hokejisty. 

Možná spíš ragbisty, ale zdání 

klame. Jsou to hokejisté místního 

Slavoje, kteří v rámci letní přípravy 

pravidelně jednou týdně zavítají 

na fotbalový pažit. Kromě vydat-

né rozcvičky a několika koleček 

mírného poklusu kolem hřiště 

hrají mezi sebou zápasy. Nešetří 

se, hrají tvrdě, tak jako na ledu, ale 

nezákeřně, s citem. Pot se z nich 

jen řine, ale neumdlévají.

„Fotbal je samozřejmou a uži-

tečnou součástí naší letní pří-

pravy na sezonu,“ prozrazuje 

trenér Karel Holý a dodává: 

„Není to však jen fotbal, jednou 

týdně chodí kluci hrát florbal 

a také jednou týdne chodí na 

led, který máme na našem zim-

ním stadionu stále v provozu. 

Na srpen pak už chystáme ně-

kolik přátelských zápasů a také 

účast na přípravných turnajích. 

V září pak začne sezona, chceme 

být dobře připraveni, chystáme 

další omlazení týmů, zařadíme 

juniory a chceme jako vždy hrát 

o přední příčky.“ Soudě podle 

chuti, s jakou popovičtí „Kozlíci“ 

trénují, dá se soudit, že budou 

nejen dobře připraveni, ale bude 

se jim v přeboru Středočeského 

kraje dařit. 

První zkouškou bude turnaj ve 

dnech 29. – 31. srpna za účasti 

HC Jesenice, Poděbrad a Kra-

lup. V pátek 29. srpna se hra-

je od 16.00 hod., 30. srpna od 

15.00 hod. a v neděli (vždy dvoj-

zápas) od 10.30 hodin.  

Text a foto: Jan Kotrba

Není to žádný dokonalý atletický běh, ale i několik koleček mírného běhu kolem fotbalového hřiště dá zabrat 

Vestecký fotbalový stadion téměř každý den i víkend patří mládeži, život akademie Jiřího Novotného se nezapře

zrodil 

áclava 

dvěma 

ečně zelenou,

bylo ozná-

edem, aby 

í či trvalé 

i zodpovědně

me mohli na 

áct soutěžních

Další bláznivá

é místní mají 

se tentokrát

na Vestecký

te, že se u ní 

stníci pěkně 

paradoxně

b když se 

í můžete

i bavit.

Neckyáda – tak trochu jiný sport
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TKY
ZENTAČNÍ DESKY

STĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ K

ŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALKULAC

JEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOGY OBÁ

BLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PU

AKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KAL

ŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALKULA

BJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOGY VIZ

ÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZENTAČN

DÁŘE STOLNÍ KALENDÁŘE 

PÍRY KALKULA

E-shop tisku

Tel.: 777 336 805, Mobil: 777 333 899, e-mail: g.radev@seznam.cz

MASO UZENINY bez LEPKU

Ke Mlýnu 1, Újezd u Průhonic, 
149 00 Praha 4obchodní partner LYONESS

KDYŽ UZENINY, TAK OD RADEVA. PROČ?
PROTOŽE 

JSOU BEZ LEPKU
PROTOŽE 
JSOU DOMÁCÍ
 rodinná firma

 nepřetržitá výroba již více než 15 let

 produkty ve stálé kvalitě

 výroba dle starých receptur

 uzeniny chuťově stálé a vyvážené

Vycházíme vstříc celiakům a specializujeme 

se na bezlepkové uzeniny – veškeré 

naše uzeniny jsou bez lepku s výjimkou 

dvou: domácí sekané a turistického 

bochánku – tyto obsahují strouhanku, 

a tudíž také lepek.

Garanci bezlepkových uzenin dáváme pouze na 

výrobky firmy Radev s.r.o. které se u nás vyrábějí, nebo 

se s nimi můžete setkat u našich partnerů.

www.radev.eu

Denně 
křupavé pečivo
z vlastní 
pekárny

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

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

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu

5O OOO

8 13

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

Alfa Romeo  Fiat  Fiat Professional
Jeep  Opel  Subaru  Volvo

Váš nový vůz

hledejte na

www.srba.cz

AKCe

REALIZACE/ÚDRŽBA ZAHRAD
- od terénních úprav k hotovému trávníku,

keřovým skupinám a solitérním stromům

- sečení travnatých ploch, vertikutace,

tvarování dřevin, stromů a živých plotů, pletí,

dovoz kůry a substrátů, odvoz odpadu

- praxe v oboru, rozumná cena

tel. 723 880 770, www.gardenservice.snadno.eu


