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PŘIJĎTE VYHRÁT 
STŘECHU ZDARMA

… veletržní slevy pro každého

23. – 25. 1. 2014    
PVA EXPO PRAHA Letňany

Hejtmanská 
nemoc

Každý z nás něčím trpí. Někoho 

bolí záda, jiného nohy, další ví, 

že si svoji oblíbenou cigaretku 

už nezapálí. Někdy se může stát, 

že i my, ač nejsme doktoři, odha-

líme nějakou tu chorobu u dru-

hých a dokonce k tomu stačí 

jenom číst noviny. Jedna taková, 

zákeřná potvora napadá středo-

české hejtmany. Nutí je extrém-

ně protěžovat místo své volební 

základny. Je úsměvné porovnat 

dvě zprávy, jak přes kopírák:

Květen 2012: Na titulní stránce 
květnového Hostivického měsíč-
níku je fotografie hejtmana Da-
vida Ratha, který hasičům pře-
dává nový vůz.
Květen 2013: Hasiči z Bratkovic 
na Příbramsku představili 17.5. 
nový zásahový vůz. Křtu nové-
ho auta se zúčastnil i hejtman 
Josef Řihák. 
Za poslední půlrok následují 

další: Hejtman pokřtil knihu 

o Příbramsku, hejtman ocenil 

příbramské hasiče, první novo-

rozeně na Příbramsku dosta-

lo od hejtmana 5 tisíc korun, 

hejtman jednal o obchvatu Pří-

brami, no a konečně poslední: 

Před Vánoci byl hejtman hospi-

talizován v nemocnici Příbram. 

Doufejme, že s hejtmanskou 

nemocí. Proto je s podivem, že 

v Jílovém vidíme pana hejtmana 

za poslední půlrok již poněko-

likáté. A je to dobře. Kéž by se 

pole jeho působnosti rozšířilo 

víc do našeho regionu. 

Jak vidíte působe-

ní pana hejtmana 

v našem regionu vy? 

Napište nám.

O ČEM SE MLUVÍ

Obce bilancují
Na přelomu roku lidé bilan-

cují, dávají si předsevzetí, 

plány, či cíle do toho dalšího 

roku. Ne jinak je to i u sta-

rostů a tak nás zajímalo, jaký 

byl pro ně minulý rok, co se 

jim podařilo, co zase méně 

a čeho by chtěli dosáhnout 

v tomto roce. Postupně bu-

deme v našich novinách je-

jich odpovědi uveřejňovat. 

Zajímá nás ale také, co si 

o práci vašeho starosty a za-

stupitelstva myslíte vy. Jste 

spokojeni? Žije se se vám 

ve vaší obci či městě dobře? 

Máte kolem sebe vše co po-

třebujete? Napište nám. Váš 

názor nás zajímá!

Své náměty posílejte 

na pokorny@nasregion.cz

KRÁTCE

Starostové dostanou přidáno

Nakonec se vláda přiklonila 

k variantě, kterou dlouhodobě 

prosazovalo Sdružení místních 

samospráv České republiky. 

Ta vychází z požadavku, že je 

třeba vrátit výši odměn členů 

zastupitelstev na úroveň roku 

2010 (tzn. o 5 % více než v sou-

časnosti) a současně zakotvit 

možnost rozhodnutím zastu-

pitelstva zvýšit hranici možné 

měsíční odměny neuvolněných 

starostů na 60 % výše odměny 

uvolněného starosty. 

„Vláda ukázala příznivou tvář“
„Ostatní varianty, které zpraco-

valo ministerstvo vnitra, nebyly 

z našeho pohledu dostačující, 

a o to víc nás těší, že si vláda 

nakonec osvojila stanovisko, 

se kterým jsme šli do jednání“ 

– uvedla v reakci na jednání vlá-

dy předsedkyně SMS ČR Jana 

Juřenčáková a pokračovala: „Je 

dobře, že alespoň v této záleži-

tosti ukázala vláda samosprá-

vám příznivou tvář.

Novinku představí manuál
Navýšení odměn na úroveň roku 

2010 tak už nestojí nic v cestě, 

což platí i o možnosti zvýšení 

odměny neuvolněného staros-

ty rozhodnutím zastupitelstva. 

„I když není nová úprava nijak 

rozsáhlá ani komplikovaná, ro-

zešleme našim členským obcím 

manuál, ve kterém je seznámí-

me s novinkami a vysvětlíme 

jim, jak mohou nových pravi-

del využít,“ uzavírá tajemník 

SMS ČR Tomáš Chmela.

Redakčně upravil: mk

Zdroj: SMS ČR

Starostům, a to jak těm 

uvolněným i neuvolněným 

– se v brzké době zvýší jejich 

příjmy. Polepší si i zastupitelé. 

Dveře k tomu otevřelo jednání 

vlády ČR, které se v polovině 

prosince loňského roku 

zabývalo i budoucí podobou 

odměňování zastupitelů.

Na tohle jsme čekali roky

V areálu školy vyroste nový jed-

nopatrový objekt se školními 

třídami, tělocvičnou, kabinety, 

sborovnou, šatnami a dalším 

zázemím pro provoz školy. No-

vou budovu učiliště v Jílovém 

vybuduje do jara roku 2015 fir-

ma CGM Czech a Klement, která 

v soutěži o zakázku nabídla nej-

nižší cenu ve výši 45 667 810 ko-

run. Investorem stavby je Stře-

dočeský kraj, který získal dotaci 

z Regionálního operačního pro-

gramu Střední Čechy (ROP SČ) 

ve výši 85 procent nákladů, což 

je v přepočtu asi 38,8 milionu 

korun. Zbývajících asi 6,9 milio-

nů korun zaplatí jako spoluúčast 

Středočeský kraj.

„Jsem rád, že se podařilo vysou-

těžit solidní cenu. Očekávám, že 

firma dodrží termín i cenu a že 

nebudou žádné vícepráce. Ví-

tám, že se nová škola 

buduje takzvaně na 

zelené louce. Je to 

snazší a levněj-

ší než renovovat 

starý objekt. Paní 

ředitelce přeji, 

aby dobře 

zvládla 

průběh 

stav-

b y . 

Vím, že to nebude jednoduché. 

A jílovskému učilišti přeji, aby 

se v nových prostorách zvýšil 

i zájem studentů o tuto školu,“ 

řekl na slavnostním zahájení 

hejtman Josef Řihák.

„Již se moc těšíme na nové třídy, 

tělocvičnu i na další vybavení. 

Poté, co bude naše škola dokon-

čena, chceme zavést do výuky 

nejmodernější technologie. Obor 

potravinářství nabízí absolven-

tům určitě dobré uplatnění na 

trhu práce a tak, jak se zlepší zá-

zemí našeho učiliště, očekávám 

i zvýšení zájmu o naši školu,“ řek-

la ředitelka Středního odborného 

učiliště potravinářského v Jílovém 

u Prahy Eva Hrušková.

V současné době studuje na uči-

lišti přibližně stovka studentů. 

Kapacita školy bude po dokon-

čení nového objektu přibliž-

ně trojnásobná. „V současné 

době máme přeplněné třídy jak 

v mateřské, tak i v základní ško-

le. Jsme rádi, že v našem městě 

máme i střední školu. Očeká-

vám, že o naše potravinářské 

učiliště bude mezi budoucími 

absolventy základních škol větší 

zájem,“ doplnila starostka Jílo-

vého Květa Halanová.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

JÍLOVÉ U PRAHY – Čtyřicet pět milionů bude stát nová 
školní budova, na kterou podle slov ředitelky Evy Hruškové 

čekají studenti i kantoři již pěknou řádku let. Stavba 
i následná modernizace školy má zcela zásadní význam 
pro rozvoj regionálního školství, a tak nemohl chybět ani 

středočeský hejtman Josef Řihák.

Hejtman Josef Řihák zahájil stavbu nové budovy učiliště v Jílovém u Prahy

Na konci loňského roku byla do-

končena sanace nad silnicí mezi 

Vraným a Jarovem.  „Tato důle-

žitá silnice, která spojuje Vrané 

nad Vltavou s Prahou, musela 

být téměř rok (31. ledna 2013) 

uzavřena poté, co se na ni zřítil 

obrovský kus skály. Nově upev-

něné záchytné sítě se již plní 

napadanými kameny. Zajištění 

skal stálo zhruba 7,1 milionu 

korun. Z toho přibližně 6,7 mi-

lionu korun dostal Středočeský 

kraj ze Státního fondu životního 

prostředí ČR (SFŽP). Zbytek, asi 

400 tisíc korun, zaplatil ze svého. 

„Ochranné sítě a bariéry budeme 

muset pravidelně kontrolovat, 

udržovat a čistit od napadaných 

kamenů. Tato údržba se bude 

provádět prostřednictví Krajské 

správy a údržby silnic Středo-

českého kraje. Předpokládám, že 

silničáři údržbu zvládnou buď 

sami, nebo si na složitější výš-

kové práce najmou specializo-

vanou firmu,“ připojil hejtman 

Josef Řihák.

Zbyněk Pokorný

VRANÉ NAD VLTAVOU 

– Nene, to není titulek 

k povánočnímu výlovu 

kaprů, ale pouze 

konstatování faktu, že 

záchytné sítě nad silnicí 

z Vraného začaly v novém 

roce plnit svoji funkci.

Sítě už plní první úlovky

Téměř rok byla uzavřená silnice na pravém břehu Vltavy mezi Vraným a Jarovem. Od Vánoc je díky sanačnímu opatření na skalách 

opět průjezdná.

nopatrový objekt se školními

třídami, tělocvičnou, kabinety,

tám, že se nová škola 
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zelené louce. Je to
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starý objekt. Paní

ředitelce přeji,

aby dobře
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Na učilišti studuje přibližně stovka studentů. Kapacita školy bude po dokončení nové-

ho objektu přibližně trojnásobná. „Obor potravinářství nabízí dobré uplatnění na trhu 

práce a tak očekávám zvýšení zájmu o naši školu,“ říká ředitelka Eva Hrušková

Zbyněk Pokorný
pokorny@nasregion.cz

DOLNÍ BŘEŽANY CHOTOUŇ 

Vyroste 
nová 

soukromá 
škola?

JESENICE 5

Zleva: ředitelka školy Eva Hrušková, hejtman Josef Řihák a starostka města Květa Halanová
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Naleznete zde široký výběr pro-

duktů od střešních krytin, izo-

lací, střešních oken, doplňků, 

okapových systémů, výrobků 

pro půdní vestavby, fotovoltai-

ky, solární termiky po nářadí, 

nástroje a vybavení řemeslní-

ků včetně nabídky řemeslných 

prací. Celou akcí se bude prolí-

nat téma úspor energií.

Zdarma můžete navštívit před-

nášky užitečné pro všechny 

– jaké jsou nejčastější chyby ve 

střešním plášti, jak si správně 

vybrat realizační firmu, jaké 

jsou možnosti využití obnovi-

telných zdrojů energie v do-

mácnosti a možnosti alternativ-

ních pohonů v dopravě, a zazní 

i aktuální informace k novému 

občanskému zákoníku. 

Ve Stavebním poradenském 

centru na veletrhu získají ná-

vštěvníci zdarma informace 

o dotačních programech a cen-

né rady a doporučení od ne-

závislých odborníků z mnoha 

oblastí navrhování a provádění 

staveb, se zaměřením na úspory 

energií.

Pro zástupce bytových druž-

stev jsou připraveny semináře 

„Úspory energií v bytových do-

mech“.  

Proběhne řada praktických uká-

zek řemesla a použití materiálů. 

Chybět nebudou krásné expo-

náty v Pokrývačském muzeu. 

Návštěvníci mohou vyhrát hod-

notné ceny včetně střechy na 

rodinný dům.

Na www.strechy-praha.cz je 

k dispozici zlevněná vstupenka 

se slevou 50%.  (PR)

Tradiční veletrh Střechy 
Praha proběhne společně 

s veletrhem úspor energií 

Solar Praha a veletrhem 

Řemeslo Praha na 

výstavišti v Praze Letňanech 

23. – 25. 1. 2014. 

Přijďte vyhrát střechu na veletrh STŘECHY PRAHA!

VELETRHY

23. – 25. 1. 2014     PVA EXPO PRAHA Letňany

www.strechy-praha.cz

čt, pá 10–18 h, so 10–17 h

PŘIJĎTE 

VYHRÁT STŘECHU!

Sleva 50 % na vstupné zde: 

INZERCEINZERCE

PRPR

DOLNÍ BŘEŽANY
25.1. od 20.00

• 10. Jubilejní hasičský ples. Kul-

turní centrum Jesenice. Pořádá SDH 

Dolní Břežany. Prodej vstupenek paní 

Obermajerová 603 481 520.

26.1. od 13.30
• Dětský maškarní bál aneb „ Prin-
cové jsou na draka“. Aula základní 

školy v Dolních Břežanech. Pořádá 

SK Olympie

22.2. od 14.00
• Lhotecký masopust. Start průvodu 

u hasičské zbrojnice. Pořádá SK Lhota.

22.2. od 20.00
• Maškarní ples sportovců. Kulturní 

centrum Jesenice. Vstupenky v pro-

deji v Hospůdce u Kuklů od 15. ledna.

JESENICE
17.1. od 19:30 

• Tančírna, 100 Kč, Společenské 

centrum Jesenice

18.1. od 10:00 a 17:00 
• Pololetní taneční maraton 
TS Hazard, 100 Kč, Společenské 

centrum Jesenice

25.1. od 20:00 
• Ples SDH Dolní Břežany, hraje 

Akustik Band Pavla Richtra, vstupen-

ky k objednání na tel.: 603 481 520, 

Společenské centrum Jesenice

31.1. od 19:30 
• Tančírna, 100 Kč, Společenské 

centrum Jesenice

JÍLOVÉ U PRAHY
14. 9. – 31. 1.

• Hobby jílovské doby. Regionální 

muzeum Jílové u Prahy.

10. 10. – 28. 2.
• Výstava ručně malovaných ob-
rázků. Barbory Fausové v kavárně 

a galerii U Zlatého korálku. www.

zlatykoralek.cz. Regionální muzeum 

Jílové u Prahy.

KAMENICE
20. 1.

• Pohádka o třech námořnících. 
Kulturní dům Kamenice – Ringhof-

ferovo nám 434, 251 68 Kamenice. 

Hraje divadlo Láry fáry Praha. Začá-

tek 9:00 hod. Pro děti od 3 do 10 let. 

Vstupné 40,- Kč

23. 1.
• TRAVESTI Kočky Praha a Hanky 
Panky FANTASY SHOW! 

Kulturní dům Kamenice – Ringhof-

ferovo nám 434, 251 68 Kamenice. 

Nechte se vtáhnout do světa fantazie, 

kde nic není nemožné. Zažijete vzru-

šující jedinečnou show plnou kou-

zelných efektů, světel a nápaditých 

kostýmů.

25. 1.
• Sportovní ples. Kulturní dům Ka-

menice – Ringhofferovo nám 434, 

251 68 Kamenice. Pořadatel SK 

Kamenice. Začátek 20.00. Vstupné 

200,- Kč – Nekuřácký ples

11. 2.
• „Zamilovat se“ – Komedie diva-
dla Kalich. Kulturní dům Kamenice 

– Ringhofferovo nám 434, 251 68 

Kamenice. Hrají Jana Paulová a Pavel 

Zedníček. Začátek v 19:30 hodin

15. 2.
• Kamenický ples. Kulturní dům 

Kamenice – Ringhofferovo nám 434, 

251 68 Kamenice. Začátek 19.30. 

Hraje kapela Čejka band. Na zahájení 

hraje Jazz kvartet. bohatý program. 

Vstupné 200,- Kč

27. 2.
• Všechno lítá – Vojta Vrtek. Kul-

turní dům Kamenice – Ringhofferovo 

nám 434, 251 68 Kamenice. Začátek 

9:00 hod. Divadelní žonglérské vy-

stoupení. Vstupné 40,- Kč

12. 3.
• Bob a Bobek na cestách – Diva-

dlo Anfas. Kulturní dům Kamenice 

– Ringhofferovo nám 434, 251 68 Ka-

menice. Dva pořady. Začátek v 8:30 

a 10:15 hod. Vstupné 40,-

PRŮHONICE
16.1. od 20.00

• Autorské čtení Soni Holečkové 
„Arabská pohádka“ (Cestopisy po 

arabských zemích). Více info na www.

knihovnapruhonice.cz

22.1. od 20.00
• Vernisáž výstavy Básníka Ticho  

(výstava potrvá do 15.3.) Více info na 

www.knihovnapruhonice.cz

28.2. od 20.00
• Diskusní večer s režisérem fi l-
mu 5 pravidel (diskuse s režisérem 

fi lmu Vavřincem Menšlem nad jeho 

dokumentárním fi lmem 5 pravidel)

Pravidelné akce 
Knihovny Průhonice:

• Kurz malého zdravotníka pro 
děti je každé úterý.

• Výuka angličtiny je každé úterý.

• Vzdělávací/doučovací kroužek je 

každou středu.

• Výuka náboženství je každý pátek.
• Šachový klub je každý pátek.

Od 6.2. od 18.00
• Cyklus přednášek „Historické 
parky a zahrady“ v Průhonicích
Správa Průhonického parku pořádá 

cyklus šesti přednášek. V rytířském 

sále průhonického zámku. Přednášet 

bude  Ing. Zdeněk Novák, člen České-
ho národního komitétu ICOMOS. 
Program jednotlivých přednášek:
6.2. Ráj a zahrady antického světa 
– Inspirační zdroje evropského za-
hradního umění
20.2. Zahrada středověku  – kláš-
terní zahrady, hradní zahrady, měst-
ské zahrady, obory
6.3. Italská zahrada –  zahrady Bo-
boli, Královská zahrada a zahrady pod 
Pražským hradem
20.3. Francouzská zahrada – Vaux-le-
Vicomte, Versailles, Petrodvorec, Milotice
3.4. Anglická zahrada – Stowe, Kew, 
Wörlitz, Krásný Dvůr u Podbořan
17.4. Krajinářská zahrada – Muskau, 

Lednicko-valtický areál, Průhonice

PSÁRY
Každý čtvrtek od 14.00

• Univerzita třetího věku. První semes-

tr ofi ciálně začíná 5. února ve 14 hodin 

na OU Psáry a pokračuje každou druhou 

středu, závěrečný seminář proběhne 

v květnu. Cena 300 Kč. Téma si volí se-

nioři sami. Ke studiu je vhodný počítač, 

není ale podmínkou. Kdo má o studium 

zájem, přihlaste se mailem na malko-

va@psary.cz nebo na tel.: 602 714 101.

ŠTIŘÍN
18. 1. 

• Zámecký ples – hraje Orchestr Jose-
fa Hlavsy. Zámek Štiřín – Ringhofferova 
ul. č.711, 251 68 Kamenice. Hostem 
večera Elvis Presley – Vláďa Lichnovský 
a jeho Elvis Presley Revival Band Vstup-

né 600,- Kč. Začátek 19.30 hod.

26. 1. – 
• Mladé talenty Josefu Sukovi. 
Gymnázium a Hudební škola hlavního 

města Prahy Chopin – Bach – Debus-

sy – Brahms. Zámek Štiřín

23. 2. – 
• Koncert – Jana Boušková. Mo-

zart – Spohr – Camille Saint-Saëns. 

Zámek Štiřín

8. 3.
• Květinový ples – vítání jara v ta-

nečním rytmu. Zámek Štiřín – Ring-

hofferova ul. č.711, 251 68 Kame-

nice. Hraje Orchestr Josefa Hlavsy 

Večerem provází Hanka Heřmánková 

a Václav Větvička Vstupné 600,- Kč

28. 3. 
• VoKoBere – Jiří Vondráček, Petr 
Kocman a Tomáš Berka. Zámek Šti-

řín – Ringhofferova ul. č.711, 251 68 

Kamenice. Začátek 19:30 hod. Vstup-

né 250,- Kč

VELKÉ POPOVICE
BRUSLENÍ V LEDNU

Neděle 19. ledna 15.00 – 17.00
Sobota 25. ledna 14.30 – 16.30
Neděle 26. ledna 15.00 – 17.00.
Vstupné dospělí: 40 Kč, děti do 15 let 
a důchodci: 20 Kč. Zimní stadion TJ Sla-
voj Velké Popovice, Ringhofferova 336.
• úterý  od 14.30 pátek od 14.00
Veřejná školička bruslení pro děti. 
Kurzovné: 60 Kč/hodina. Informa-
ce: S. Mannová, tel.: 774 202 768 
(úterní školička), J. Ksandrová, 

tel.: 603 894 738 (páteční školička)

 25. 1. 2014 od 14.00
• Dětský maškarní rej. Přijďte si 

zatančit, zasoutěžit si a pobavit se na 

dětskou karnevalovou show pod vede-

ním Hudebního divadla „Hnedle ved-

le“. Sokolovna ve Velký ch Popovicích.

Středy od 17.30
• Univerzita 3. věku. Vážení studenti 

senioři, dovolte mi, abych Vám pogra-

tulovala k úspěšnému zvládnutí zim-

ního semestru a zároveň Vás pozvala 

k semestru letnímu. V létě se budeme 

potkávat každý  tý den a studovat dvě 

témata – Kouzelná geometrie a Lidské 

zdraví. Můžete si vybrat jeden z kurzů 

nebo navštěvovat oba. Čas setkání je 

vždy stejný , začátek 17.30. Konec podle 

nálady a chuti. V případě jaký chkoliv do-

tazů ke studiu mě neváhejte kontaktovat 

na tel. čísle: 605 865 712. Těším na stálé 

i nové studenty. Lucie Fusková
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kam, kdy a za čím

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz rozvoz osob a jíd

el 

Zabijačkové 
hody 

25. 1. 2014

INZERCEINZERCE

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

www.nasregion.cz

MONGOLSKO

Milan Štolba
fotografie

15. 1. – 16. 2.
galerie Jacques

Dolní Břežany
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Univerzita v zasedačce
PSÁRY – Projekt Univerzity 

třetího věku pro aktivní senio-

ry připravila psárská radnice, 

resp. místostarostka Vlasta 

Málková. „Všechny zájemce 

z Jirčan, Psár i okolí bych ráda 

pozvala na zkušební zahájení 

projektu, které začíná 9. led-

na a bude pokračovat v prů-

běhu ledna každou středu od 

14.00 přednáškami astrono-

mie v zasedací místnosti na 

obecním úřadě,“ zve Vlasta 

Málková. Pro více informací 

kontaktujte malkova@psary.

cz, tel. 602 714 101.

Středočeský silvestr
Středočeská záchranná služ-

ba během silvestrovské noci 

(od 19 hodin do 7 hodin 

ráno) vyjela k 185 případům. 

Silvestrovská noc patří pro 

záchranáře a dispečery linky 

155 mezi jednu z těch nej-

náročnějších. Neobvyklý byl 

vysoký počet poranění od 

zábavní pyrotechniky. Stře-

dočeští záchranáři ošetřili 

během večera a noci 11 osob, 

které byly zraněny zábavní 

pyrotechnikou. Před 18. ho-

dinou byli záchranáři voláni 

k úrazu na Praze-západ, kde 

staršího muže poranila zá-

bavní pyrotechnika. Muž byl 

při vědomí, ale utrpěl těžké 

poranění v obličeji. Zasahují-

cí lékařka měla podezření na 

fraktury obličejového skeletu 

a na poranění oka. Na místě 

zasahovali záchranáři z Dav-

le a Asociace Samaritánů ČR 

ze Zbraslavi.  Tereza Vojtová 

ZZS Středočeského kraje 

Nový chodník k Točné
DOLNÍ BŘEŽANY – Byla 

dokončena výstavba bezba-

riérového chodníku v ulici 

K Točné. Chodník významně 

zvyšuje bezpečnost chodců 

v této části obce. Celkové ná-

klady na výstavbu chodníku 

dosáhly částky 1,9 mil. Kč, 

Státní fond dopravní infra-

struktury poskytl příspěvek 

ve výši 1,3 mil. Kč.

Svoz vánočních 
stromků

JESENICE – Každé pondě-

lí v měsíci lednu bude probí-

hat svoz vánočních stromků 

v obci Jesenice. Stromky pro-

síme dávejte vedle kontejne-

rů na tříděný odpad.

Zopakují kotlíky?
KRAJ – Jedním z nejvýznam-

nějších projektů loňského roku 

byla tzv. kotlíková dotace. Za 

peníze od kraje a státu si mohli 

občané vyměnit starý kotel na 

pevná paliva za nový nízkoe-

misní. Zájem byl obrovský, bě-

hem tří zářijových dnů přišlo 

912 žádostí v celkové hodnotě 

40 670 000 Kč. Tím byly fi-

nanční prostředky určené pro 

výměnu kotlů vyčerpané. Kraj 

bude v příštím roce usilovat 

o opakování tohoto programu.

Kdy mi to jede?
ROPID ve spolupráci se 

společností CHAPS rozšířil 

stávající webovou aplikaci 

„Zastávková tabla PID“ a při-

způsobil ji pro chytré telefo-

ny a tablety. Nové grafické 

pojetí a intuitivní vyhledává-

ní konkrétní zastávky umožní 

zjistit snadno a rychle aktuál-

ní odjezdy z jakékoli zastávky 

Pražské integrované dopravy. 

Novou aplikaci naleznete na 

adrese www.kdymitojede.cz.

Místní dostali slevu
Obec Jesenice uzavřela 

s Botanickým ústavem a se 

Správou Průhonického par-

ku dohodu, v jejímž rámci 

bude návštěvníkům, kteří mají 

trvalý pobyt na území obce Je-

senice, poskytnuta sleva 30 % 

z ceny při zakoupení ročních 

čipových vstupenek. Další in-

formace na tel.: 241 021 710 

Pro děti i dospělé
Přijďte do Společenského cen-

tra Jesenice na Hodinu zpěvu. 

V neděli 9. února od 16:00 ho-

din je připraveno odpolední ro-

dinné představení, ve kterém si 

děti i dospělí mohou se samot-

ným autorem písní Jaroslavem 

Uhlířem za jeho klavírního do-

provodu zazpívat známé písně 

s texty Zdeňka Svěráka.

Krátké zprávy připravil 

Zbyněk Pokorný

INZERCEINZERCE

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň pro drů-

bež, 2200 Kč, tel: 733 483 672, 

www.levnelihne.cz

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horole-

zeckou technikou.Provádí-

me: opravy, nátěry, čištění-

fasád, střech, okapů, prořez 

a kácení stromů, sítě a hroty 

proti ptactvu, tmelení pa-

nel. spár, instalace topných 

kabelů a další. E-mail: bera-

nek-vysky@seznam.cz, tel. 

605 458 726

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

Dobrý den, nová úprava 
občanského práva dle mého 
v mnohém oslabuje práva 
pronajímatele. Nájemce si 
údajně může vzít bez svolení 
do najatého bytu psa nebo 
zde provozovat živnost. Jak se 
může pronajímatel bránit?

Autoři nového ob-

čanského zákoní-

ku učinili v oblasti 

nájmu bytů mnoho 

změn. Nově tak sku-

tečně platí, že ná-

jemce má právo 

chovat v bytě zvíře, má-li pro 

to dobrý důvod a chování zví-

řete nemá za následek obtíže 

pro pronajímatele nebo ostatní 

nájemce nebo obyvatele bytu 

nebo domu, a to i přesto, že pro-

najímatel chování zvířat v domě 

zakázal. Práva a povinnosti totiž 

nemá ukládat pronajímatel, ale 

jen zákon. Typickou obtíží, pro 

kterou by mohl pronajímatel 

chov zvířete zakázat, může být 

nadměrný hluk (nejčastěji štěkot 

psa v noci) nebo nepořádek ve 

společných prostorách domu.

Další výše zmíněnou změnou je 

možnost užívat byt ke specific-

kým druhům podnikání, které 

však nezatěžují dům a neruší 

ostatní nájemce v jejich prá-

vech. Podnikající nájemce tak 

musí dodržovat po dobu nájmu 

obvyklá domovní pravidla a ro-

zumné pokyny pronajímatele 

pro zachování obvyklého náleži-

tého pořádku. Pokud bude chtít 

nájemce své podnikání někomu 

přenechat, a to včetně pronájmu 

prostoru, v němž podniká, bude 

to nově možné s předchozím 

písemným souhlasem pronají-

matele. Souhlas je potřebný také 

tehdy, když si chce podnikatel 

pronajaté prostory opatřit štítem 

nebo jiným znamením. 

Nová pravidla tedy připouště-

jí výhody nájemcům, nicméně 

v předepsaných mezích, a v pří-

padě jejich porušení může pro-

najímatel spravedlivě zasáhnout 

od ohlášení přestupku proti ob-

čanskému soužití u policie po 

soudní postup.

PRÁVNÍ
PORADNA
Jak se může pronajímatel bránit?

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

Stavební úpravy byly opravdu 

velmi rozsáhlé, došlo k zatep-

lení fasády, půdního prostoru, 

výměně oken a dveří. V objek-

tu jsou nové rozvody elektři-

ny, vody, kanalizace. Radnice 

také získala nový bezbariéro-

vý vstup. 

Při rekonstrukci fasády bylo cí-

lem architektů se co nejvíce při-

blížit historické podobě budovy. 

Návrh vychází z dostupných do-

bových fotografií a historických 

pohlednic. Jednotlivé plochy 

a prvky fasády jsou kombinová-

ny ve dvou barevných odstínech. 

Novinkou je skleněná vitráž nad 

hlavním vstupem do budovy od 

akad. malíře Jana Jemelky. Vitráž 

znázorňuje slunce v otevřeném 

okně a má symbolizovat otevřený 

a vstřícný úřad, kde bude s obča-

ny vlídně zacházeno a kde se bu-

dou cítit dobře. „Za posledních 

deset let se v Dolních Břežanech 

proinvestovaly stovky milionů Kč. 

S opravou budovy radnice jsme 

nespěchali, k řešení byly jiné pro-

blémy, které měly vyšší prioritu 

obyvatel obce. Teď ale došla řada 

i na radnici,“ konstatuje starosta 

obce Věslav Michalik. (red)

Přednášet bude Ing. Zdeněk 

Novák, člen Českého národní-

ho komitétu ICOMOS. Každá 

přednáška se zaměří na jiné 

typy zahrad z různých histo-

rických období. Od nejstarších 

z období antiky či středověku až 

po novodobé. Inspiraci a nové 

poznatky na přednáškách může 

načerpat jak laická, tak i odbor-

ná veřejnost. (red)

Program přednášek:
• 6. 2. Ráj a zahrady antického 

světa – Inspirační zdroje evrop-

ského zahradního umění

• 20. 2. Zahrada středověku 

– klášterní zahrady, hradní za-

hrady, městské zahrady, obory

• 6. 3. Italská zahrada – zahrady 

Boboli, Královská zahrada a za-

hrady pod Pražským hradem

• 20. 3. Francouzská zahrada 

– Vaux-le-Vicomte, Versailles, 

Petrodvorec, Milotice

• 3. 4. Anglická zahrada – Stowe, 

Kew, Wörlitz, Krásný Dvůr 

u Podbořan

• 17. 4. Krajinářská zahrada 

– Muskau, Lednicko-valtický 

areál, Průhonice

Těsně před Vánoci byla dokončena kompletní rekonstrukce 

budovy radnice V Dolních Břežanech. Díky nové fasádě 

získala svůj historický vzhled z počátku 20. století.

V plné kráse by se radnice měla projevit na jaře, až se ve všech oknech objeví truhlíky s květinami. Rekonstrukce si vyžádala více než 5 milionů Kč. Částkou 1 milion Kč přispěly 

evropské fondy, částkou 2,2 milionů pak ministerstvo financí.

Radnice dostala nový kabát

Čí je to milenka?

Vyberte si zahradu
Správa Průhonického 

parku pořádá cyklus šesti 

přednášek „Historické parky 

a zahrady“ o historických 

zahradách a parcích, který 

se bude konat v rytířském 

sále průhonického zámku. 

Začátky přednášek budou 

vždy od 18.00 hodin. 

Prostřednictvím farmářských be-

dýnek propagujeme regionální 

produkty, z nichž některé z nich 

mají certifikát bioprodukt. Far-

mářské bedýnky tvoří žádanou 

alternativu k nákupu dovážených 

méně kvalitních zemědělských 

produktů v supermarketech. Far-

mářské bedýnky vydáváme každé 

úterý v odpoledních hodinách.

V současné době máme přibližně 

60 odběratelů farmářských be-

dýnek. V letní sezoně je největší 

zájem o malé české bedýnky. Be-

dýnku tvoří vždy základní druhy 

zeleniny (např. brambory, mrkev, 

cibule), a dále sezonní druhy ovoce 

a zeleniny. Během zimního obdo-

bí, kdy je nabídka českých farmá-

řů omezená, je větší zájem o svě-

tové bedýnky, kde najdeme český 

základ, zbytek pak tvoří produkty 

ze zahraničních farem. K bedýn-

kám jsou dodávány produkty jako 

například mléčné výrobky, mošty, 

maso a mnoho dalších produktů 

od regionálních farmářů. Novin-

kou od srpna 2013 jsou skládané 

bedýnky. Zákazník má možnost 

si složit originální bedýnku ovoce, 

zeleniny a dalších produktů dle 

svého uvážení a potřeby.

V sobotu 21. června 2014 budeme 

ve Vraném nad Vltavou za pod-

pory Středočeského kraje pořá-

dat farmářský trh, díky kterému 

budeme propagovat regionální 

zemědělství a ekozemědělství.

Podrobnosti o farmářských be-

dýnkách a o farmářském trhu ve 

Vraném nad Vltavou naleznete 

na webových stránkách CEV 

Zvoneček www.cev-zvonecek.cz

Tereza Kamenická

CEV Zvoneček

před po

JESENICE – Divadelní představe-

ní francouzské komedie „Příbuzné 

si nevybíráme“ proběhne ve Spo-

lečenském centru Jesenice v úterý 

4. února od 20:00 hodin. Čí je to 

milenka? Dojde k překvapivým 

odhalením a rodinná idyla bere za 

své. Jedovaté narážky a trefně mí-

řené odpovědi místy připomínají 

tenisovou výměnu míčků. Díky he-

reckému obsazení, brilantním dia-

logům a situačním zvratům nabízí 

komedie v podání skvělých herců 

nevšední divadelní zážitek. (red)

OSOBY A OBSAZENÍ:
• bratři
Yvan advokát Svatopluk Skopal

Francky podnikatel Martin Zahálka

David zubař Václav Vydra /Jan Čenský

• jejich manželky
Mathilda Lenka Skopalová

/Jana Boušková

Nicole Eva Janoušková

Christelle Simona Postlerová

/ Eva Režnarová

Franckyho sexy sekretářka Natalia
Malvína Pachlová / Jana Pidrmanová 

/ Lenka Zahradnická

Centrum ekologické výchovy 
Zvoneček je od roku 2011 

zapojeno do systému 
farmářských bedýnek. Naším 
dodavatelem ovoce, zeleniny 

a dalších produktů je 
Svět bedýnek 

(www.svetbedynek.cz).

Rodinnou oslavu tří bratří dokonale okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky

Foto: www.harlekyn.cz

Jsme BIO



Projektová výuka již 
od první třídy
V čele projektu nové školy v Jese-

nici stojí i Mgr. Andrea Vedralo-

vá, zkušená pedagožka, lektorka 

a metodička vzdělávání s praxí 

na českých i zahraničních ško-

lách. „Na přípravě školy pracu-

je v současnosti tým 5 lidí,“ říká 

Andrea Vedralová. „Naším nej-

bližším cílem je najít pro školu 

budovu nebo pozemek. Je pozi-

tivní, že již dnes, bez jakékoliv re-

klamy, víme o skupině lidí, kteří 

by měli o místo ve škole zájem.“ 

Základní škola je v současné 

době zapsána v rejstříku škol, ve 

třídách by mělo být 18 dětí, počí-

tá se s jednou až dvěma třídami 

pro jednotlivé ročníky a zápis do 

prvního ročníku pro příští školní 

rok proběhne již v únoru.

„Můj projekt“
Metodika nazvaná „Můj projekt“ 

stojí na třech základních pilířích, 

vysvětluje Mgr. Vedralová. První 

pilíř tvoří individuální přístup 

k žákům. Všichni učitelé musí 

být odborníci v pedagogické 

diagnostice, kteří dokážou vy-

brat vhodný způsob motivace 

pro každého jednotlivého žáka, 

přizpůsobit výuku, vyhledat sil-

né stránky dítěte a rozvíjet je. 

Druhým pilířem metodiky je 

inspirativní prostředí. Zde tvoří 

klíčový prvek učitel. Jeho úlo-

hou je vyvolat zájem a radost 

z výuky. Důležitý je i partnerský 

přístup k dítěti. Pilíř číslo tři tvo-

ří vztahy, vytvoření bezpečného 

klimatu, respektu a pozitivních 

emocí. „Důležité je i pochopení, 

že chyby jsou nedílnou součástí 

procesu učení, díky nimž se žáci 

posouvají dále,“ zdůrazňuje ve-

doucí projektu.

Výuka a hodnocení
Jak napovídá již sám název „Můj 

projekt“, je škola zaměřena na 

projektovou výuku. Kromě čes-

kého jazyka, matematiky a cizí-

ho jazyka probíhá výuka dalších 

předmětů projektově. Dítě si volí 

svůj projekt, na němž poté pracu-

je. Každý z projektů je nastaven 

tak, aby se dítě zároveň i učilo. 

Významným prvkem je pěstová-

ní samostatnosti, rozvíjení vzá-

jemné spolupráce a pochopení 

smysluplnosti školní činnosti. 

Hodnocení žáků probíhá na třech 

úrovních: za prvé jako sebehod-

nocení, za druhé jako hodnocení 

individuálního pokroku každého 

dítěte pomocí mapy učebního 

pokroku, třetí rovinou je slovní 

hodnocení učitele. „Domníváme 

se, že slovní hodnocení zachytí 

mnohem lépe komplexní rozvoj 

dítěte a jeho pokroky,“ objasňu-

je Andrea Vedralová. Žáci školy 

samozřejmě absolvují v průbě-

hu výuky i běžné zkoušky a tes-

ty znalostí. „ Výuku v naší škole 

považuji za rozumný kompromis 

mezi koncepcí klasické a svo-

bodné školy.“

Hana Michaliková, PR

JESENICE – Myšlenka, 

že by v Jesenici u Prahy 

mohla být založena další 

základní škola, vznikla 

díky setkání jesenických 

rodičů se zřizovatelkou 

úspěšně fungující soukromé 

školy v Sokolově Danou 

Stariatovou. A byli to tito 

rodiče, kteří přesvědčili 

zakladatelku školy 

v Mánesově ulici v Sokolově 

založit stejnou školu 

v Jesenici u Prahy. „Můj 

projekt“ vznikl na základě 

spolupráce při tvorbě 

koncepce a metodiky, podle 

níž se již 15 let v této škole 

učí a kterou si rodiče přejí 

založit i v Jesenici. 

www.nasregion.cz4

KONTAKT   recepce 8 –19 hod. 241 401 716 
 www.studio-skokanek.cz    info@studio-skokanek.cz

Bud‘te s námi na Facebooku!

  VANIČKY – 0 – 6měsíců
Individuální „plavání“ miminka s instruktorkou za asistence maminky. 

Lekce je vedena ve speciální vaně s teplotou vody 35 – 37 °C.

  PLAVÁNÍ DĚTÍ – 6měsíců – 8let
Plavání ve skupince o 5-7 dětech, 

v nerezovém bazénu o rozměru 10 x 4,5 m s teplotou vody 30 – 32 °C.

  PRÁZDNINOVÉ PLAVÁNÍ – prázdninový kurz a intenzivní letní kurz
Týdenní kemp pro děti od 4 let (10lekcí plavání) 

nebo 6 lekcí intenzivního letního kurzu.

  VODNÍ AEROBIK – aerobní cvičení ve vodním prostředí
Cvičení zajistí zlepšení celkové kondice, zpevnění těla, 

formování postavy, redukci a následné udržení váhy.

  RODINNÉ PLAVÁNÍ – v pátek a o víkendu
V pátek odpoledne a o víkendech si po předchozí rezervaci  

můžete pronajmout bazén a zaplavat si s kamarády nebo s rodinou.

Plavání dětí DOLNÍ BŘEŽANY

ZÁPISY od 7. 1. 2014

MŠ DA VINCI 
Dolní Břežany a Zvole nabízí 

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
PRO DĚTI OD 3 - 6 LET

Kontakt:
pro D. Břežany,  anezka.sedlackova@msdavinci, tel.: 774 723 939

pro Zvoli, liana.kuthova@msdavinci.cz, tel.: 608 333 958

Pronájem prostor MŠ DA VINCI Zvole
MŠ DA VINCI Zvole nabízí od ledna 2014 volné prostory 
pro provozování mateřského centra pro maminky s dětmi

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Kromě mnoha míst kolem Pra-

hy najdete také sedm sběrných 

míst v okolí Průhonic, kde fir-

ma působí a kde jsme ředitelku 

firmy navštívili. „Projekt Potex 

není jen o charitě, ale 

především o eko-

logii,“ říká hned 

na úvod Lenka 

Jachninová. 

„Uvědomte 

si, že sběrné 

kontejnery za 

rok zachrání 

před sklád-

kou až 2 mili-

ony kilogramů 

oděvů.“  

Výcvik psa za staré 
šaty nepořídíte
„Naší cílem je oděvy prodat ně-

komu, kdo je profesionál v  jejich 

zpracování, a neziskové organiza-

ce podpořit penězi. Uvažte, že vý-

cvik asistenčního psa vyjde na cca 

200 tisíc, to je všechno za peníze, 

to nepořídíte za oblečení. Kdyby-

chom chtěli pomoci 

konkrétním lidem, 

tak to není mož-

né. Kabát po 

babičce těžko 

dáte dětem 

do Klokánku. 

Nositelných 

a pěkných 

věcí je v kon-

tejneru jen pár 

procent, zbytek 

ale ocení Afrika a také zpracovatelé 

bavlny a vlny po celém světě. Ob-

lečení tedy putuje do firem, kte-

ré s textilem pracují desítky let, 

protože zpracování použitého 

textilu není ve světě žádná no-

vinka. A proto, že tady v Čechách 

nejsou firmy, které umí recyklo-

vané oblečení a materiály beze 

zbytku zpracovat, putuje šatstvo 

do zahraničí. Špičkou je v tomto 

oboru Itálie.

Nejen české děti 
Od konce loňského roku najde-

te 6 nových kontejnerů v Dol-

ních Jirčanech a Psárech. „Tam 

jsme se dokonce domluvili, že 

z výtěžku budeme podporovat 

neziskové projekty obce.“ Tím, 

jak tušíte, výčet charitativních 

projektů nekončí. Potex spo-

lupracuje s nadací Naše dítě, 

podporuje výcvik asistenčních 

psů nebo děti v pražském do-

mově Klokánek. Aby toho ne-

bylo málo, rozhodla se Lenka 

před lety ještě adoptovat malého 

kluka v Africe „Začalo to tím, že 

jsem jedno dítě před šesti lety 

na dálku adoptovala osobně, už 

je to šest let, co chlapce podpo-

ruji. Platím mu studium na škole 

v Guinei. Máme z toho opravdu 

radost, a proto jsme se rozhodli 

podpořit ještě další dvě děti – 

šestiletého kluka a desetiletou 

holčičku. Jsme s nimi každý půl-

rok v kontaktu a sledujeme, jak 

se jim daří.

Kde je najdete?
Ať je to jak chce, vždy je dobré za-

hájit nový rok něčím pozitivním 

a o to víc jsme tentokrát rádi, že 

jsme i trochu pomohli, byť jenom 

tím, že jsme projekt oranžových 

kontejnerů představili vám, na-

šim čtenářům. Hledáte nejbližší 

kontejner? Na www.potex.cz za-

dejte svoji adresu a ukáže se vám 

nejbližší sběrné místo.

Místa v regionu:

• Čestlice

• Dobřejovice 

• Jesenice

• Psáry

• Sulice

• Velké Popovice

• Vestec

Zbyněk Pokorný

„Náš svět je i můj projekt“ je ústředním mottem nově vznikající školy v Jesenici u Prahy

Inspirativně a individuálně 
Dne 23. ledna 2014 v 17.00 hodin se bude konat 

v prostorách Obecního úřadu v Jesenici u Prahy 

první informační setkání základní školy Můj projekt. 

Více informací najdou zájemci na webových 

stránkách školy www.skolamujprojekt.cz.

Pomozte nám pomáhahatt
PRŮHONICE – Před 

koncem roku nám do 

redakce přišla řada 

novoročních přání, ale jedno 

z nich nás obzvlášť potěšilo. 

Bylo odesláno z nadace 

Naše dítě a společnosti 

Potex, o kterých jsme psali, 

když vloni v září pořádali 

sbírku pro děti. Rozhodli 

jsme se, že vám s ředitelkou 

Lenkou Jachninovou 

projekt sběrných kontejnerů 

představíme podrobněji. 

Lenka Jachninová společně se Zuzanou Baudyšovou v Europarku Štěrboholy při zakončení sbírky, která vydělala 30 tisíc korun 

nadaci Naše dítě

Co a jak do kontejnerů 
vhazovat?
Jakýkoli textil, oděvy pro dospělé i pro 

děti, peřiny, deky, obuv, doplňky – kabel-

ky, bytový textil, povlečení, ručníky apod.

Vše by mělo být suché a pokud možno 

čisté. Nejlépe v igelitové tašce nebo 

v pytli a boty pokud možno spárované. 

Do kontejneru by neměly přijít věci vlhké 

a samozřejmě úplně zničené, dále kober-

ce či kufry.
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Kromě českých dětí podporují i africkou 

holčičku Nagnouma Traoré z Guinei

Ve škole v Sokolově se učí podle modelu „Můj projekt“ již mnoho let

Zdroj: skolamujprojekt.cz



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

Od ledna 2014 SNIŽUJEME CENY měření emisí!!!

sport 5Čtvrtek 16. 1. 2014 • JV 1
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Nová cyklostezka vznikla re-

konstrukcí lesní cesty Kaštanka. 

„Tento projekt byl realizován za 

účelem vytvoření bezpečné ces-

ty pro cyklisty i pěší, kteří byli 

nuceni v době deštivého počasí, 

kdy lesní cesta byla blátivá, vy-

užívat relativně frekventovanou 

silnici, která spojuje obě místní 

části,“ řekl Věslav Michalik, sta-

rosta obce Dolní Břežany.

V rámci realizace projektu byla 

upravena trasa o celkové délce 

1,3 km. Směrově i výškově trasa 

víceméně kopíruje původní ces-

tu. Došlo k rozšíření cesty, která 

má nyní zpevněný asfaltový po-

vrch široký tři metry, na který po 

obou stranách navazuje nezpev-

něná krajnice ze štěrku o šířce 

půl metru. Celkové náklady si 

vyžádaly 3,8 milionů Kč, část-

kou 2,3 milionů Kč přispěl Státní 

fond dopravní infrastruktury.

Vybudovaná cyklostezka se stala 

součástí sítě cyklistického spo-

jení mezi obcemi mikroregionu 

s návazností na trasy ve Středo-

českém kraji. (red)

Zimní část sezony Krajského pře-

boru vrcholí. Podívejte se, kdy ješ-

tě můžete podpořit vaše Kozlíky. 

Přinášíme rozpis zápasů A týmu 

včetně derby s HC Jesenice, které 

je naplánováno na 8. února.

� Jak vnímáte klub z nové pozice 

sportovního ředitele? 

Samozřejmě jsem rád, že klub 

v nynější složité době funguje 

a je tam, kde je. Je potřeba říci, 

že je to díky předsedovi Vladi-

míru Haškovi a co se týče „A“ 

mužstva bez spolupráce s Duk-

lou Praha bychom to měli v ČFL 

hodně složité. Na spolupráci 

s Duklou hodně sázím, protože 

je mi jejich vedení a řízení klubu 

na všech pozicích hodně sym-

patické. Po podzimní půl sezo-

ně jsem přišel na to, abychom 

ze svých pozic neustupovali, je 

potřeba položit základní kame-

ny. Tím myslím koncepci a tu 

dodržovat s lidmi, kteří jí věří 

a chtějí ji přenášet dál. Nabudit 

trenéry a hráče, se kterými při-

rozeně budete hrát soutěže, na 

které momentálně máte.

� Dlouhá léta jste vedl jako 

trenér tým Kunic, dosáhl jste 

s ním postup i úspěšné působení 

v České fotbalové lize, nyní jste 

sportovním ředitelem, nestýská 

se vám tak trochu po trenérské 

práci přímo u mužstva?

Nebudu zastírat, že každodenní 

kontakt s mužstvem a trenérská 

praxe mně chybí. Práce sportov-

ního ředitele je o něčem jiném než 

o trénování. Je těsně před kon-

cem podzimní sezony, a tak si vše 

musím v klidu rozmyslet a udělat 

rozhodnutí, jestli pokračovat ve 

funkci sportovního ředitele, nebo 

se vrátit k trénování. Vždy chci, 

aby za mnou byla vidět práce, kte-

rá klub posouvá dál, ale tento půl-

rok neberu jako posun, spíše jsem 

udělal více rozhodnutí, se kterými 

nejsem spokojen, ale jak se říká, 

po bitvě je každý generálem. 

� Co jako sportovní ředitel máte 

všechno na starosti? 

Práce sportovního ředitele by 

měla být hlavně o zajišťování 

sportovní činnosti klubu v našem 

případě „A“ mužstva a pomoci 

zodpovědným osobám v na-

šich mládežnických kategoriích 

s organizací soutěží a všeho, co 

s tím souvisí. Více je to o telefo-

nech a papírování, než o ničem 

jiném. Zjednodušeně, děláte 

všechno, co vás u fotbalu nebaví, 

ale bez čeho by to nešlo, proto-

že někdo tu práci musí dělat. Po 

16leté trenérské praxi je to prostě 

jiné. Možná by se mi tento půlrok 

hodnotil lépe, kdybych viděl za 

sebou nějaký posun, ale bohužel 

to se moc nepovedlo, takže beru 

tento půlrok spíše jako nepove-

dený než povedený. Jsem ma-

ximalista, a proto jsem kritický. 

Klub funguje dobře, ale mohlo by 

to být lepší. Myslím, že na naše 

podmínky jsme na vrcholu, čeho 

jsme mohli dosáhnout za stávají-

cího stavu. Jestliže se udělají ur-

čité změny a nastaví se pravidla, 

klub se může hlavně na úrovni 

mládeže posunout dále.

� Současné postavení v tabul-

ce i výkony mužstva Kunic vás 

uspokojují, nezdá se vám, že 

tým má na lepší výkony i místo 

v tabulce? 

Všichni bychom chtěli být co 

nejvýš, ale nemyslím si, že by 

mužstvo bylo na tom špatně. 

Tabulka je vyrovnaná a já jsem 

chtěl, abychom měli 27 bodů 

po podzimu a měli klid do jarní 

sezony. Co se týče výkonů, je to 

střídavé. Progres některých hrá-

čů se zpomalil a teď musíme vy-

hodnotit proč, jestli jsou již na 

maximu, a tím pádem nemají 

co Dukle potažmo Kunicím na-

bídnout a rozhodneme se jejich 

místo uvolnit pro mladší hrá-

če, nebo dostanou prostor ještě 

půl sezony. Jan Kotrba 

Sportovní areál v Chotouni, který 

jako jediný má v našem regionu 

děla na umělý sníh, se dočkal své 

chvíle. Začalo mrznout a sníh se 

opět začal sypat z vodních děl. 

Je ho už dostatečná vrstva, a tak 

se opět začalo lyžovat. Jak jsme 

už informovali, ceny jízdného se 

nezměnily, školička přijímá děti 

každý den od 9:00 do 16:00 hod. 

a vleky jsou denně v provozu 

až do 21:00 hod. Jak nám sdělili 

provozovatelé areálu, bude se ly-

žovat i v dalších dnech, usilovně 

se také čeká na první sníh, který 

by podle předpovědí měl přijít 

v nejbližších dnech. Pokud bude 

mrznout, lze využívat vodních 

děl pro výrobu umělého sněhu.

 (kt) 

LHOTA – V pátek 20. 12. 2013 

na předvánočním setkání pří-

znivců značky Morgan pro-

běhlo představení unikátního 

vozu Roadster z limitované 

50kusové edice Brooklands. 

Tento konkrétní má výrobní 

číslo 21 a je jediný svého dru-

hu dovezený do České repub-

liky. Všimněte si přední masky 

a kapoty z leštěného ušlechti-

lého hliníku.

Morgan Prague

Earl s.r.o.

Keltská 79, Lhota

252 41  Dolní Břežany

Hovoříme se sportovním ředitelem FK Kunice Zdeňkem Haškem

„Mnohé musíme změnit“
KUNICE – Bývalý trenér 

A týmu Zdeněk Hašek je 

od podzimu sportovním 

ředitelem klubu. Jak se 

zabydlel na nové pozici a jak 

hodnotí podzimní část ligy?

Chotouň jezdí 

Kdy na hokej?

18. 1. HC Slavoj V. Popovice – HK LEV Slaný

25. 1. HC Příbram – HC Slavoj V. Popovice

1. 2.  HC Slavoj V. Popovice – Mladá Boleslav B

8. 2.  HC Jesenice – HC Slavoj V. Popovice

Dramatická podívaná
HC Rytíři Vlašim – HC Jesenice 3:4 po s. n.

Čekali jsme od soupeře veliké 

nasazení od začátku a podle 

toho také určili taktiku boje. Vše 

vycházelo až do první nevynuce-

né chyby naší obrany a domácí 

okamžitě trestali. Od začátku 

druhé třetiny bylo vidět na na-

šich hráčích toto nepříznivé 

skóre srovnat. Na hře samotné 

to bylo patrné, více jsme kont-

rolovali kotouč s velkým nasa-

zením a výsledek na sebe nedal 

dlouho čekat. Naše první řada 

položila na led vše, co jí stálo 

v cestě, a její lídr Slížek zkuše-

ně vyrovnal. Nápor pokračoval 

a při velkém tlaku do soupeřovy 

branky nás Malát poslal do vede-

ní. V dalším průběhu se hra srov-

nala a Vlašimští ještě do konce 

třetiny srovnali. V poslední části 

nasazení obou týmů nepolevo-

valo a bylo jasné, že tři body si 

odnese, kdo dá jednu vítěznou 

branku. Ta se podařila domácím 

deset minut před koncem střet-

nutí. S naším týmem to tentokrát 

neotřáslo a pokračoval v pokusu 

o vyrovnání. To se do padesáté 

deváté minuty nepodařilo. Tou-

ha o výsledek byla veliká, tým 

takticky zvládl poslední chvíle 

utkání a při závěrečné power-

play zaslouženě vyrovnal. Tak 

o osudu druhého bodu rozhodo-

valy nájezdy. Kanonýr Petr Hor-

čička se ani jednou nemýlil, a tak 

bylo rozhodnuto o dvou bodech 

ke zklamání domácího publika, 

kterému se ovšem dramatická 

podívaná velice líbila.

Zbyněk Pokorný

Zdroj: hcjesenice.cz

Utkání jesenických hokejistů 

sledovalo ve Vlašimi 

525 diváků! 

I to je jistě jeden z faktorů, 

proč v této sezoně neprohráli 

na domácím kluzišti. Ovšem 

až do zápasu s Jesenicí. Jak 

hodnotí jeseničtí 

průběh zápasu?

Kdyby vám bylo jméno Petra Horčičky povědomé,
tak vězte, že tento sedmatřicetiletý forvard oblékal několik sezon 

dres Bílých tygrů Liberec či berounských Medvědů. Do Jesenice 

přišel po angažmá v prvoligových Litoměřicích. Jesenici začátkem 

sezony posílili ještě dva ostřílení borci, Martin Malát a Ladislav Slí-

žek. Podle výsledků týmu to zatím vypadá s postupem do play-off  

téměř jistě.

Nová cyklostezka propojila 
Břežany s Lhotou

Byla dokončena výstavba 

cyklostezky, která pro pěší 

i cyklisty zajistí bezpečné 

spojení na trase Dolní 

Břežany – Lhota.

Jeden z padesáti v České republice

Zdeněk Hašek (v bílé košili) rozevlátý na střídačce svého klubu. Od podzimu je novým sportovním manažerem FK Kunice

Foto: FK Kunice

Jesenický kanonýr Petr Horčička

Foto: Kristýna Zvelebilová Foto: Dagmar Pavlíková
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MIMOŘÁDNÁ AKCE
Výprodej skladových zásob 2013

Fiat Punto 1,2 LPG 
pětidveřový s bohatou výbavou a klimatizací

www.fiat.dojacek.cz

Cena LPG je zhruba polovina ceny benzinu.  

S každým čerpáním LPG tak šetříte 40%.

Akce platí do vyprodání zásob.

Kolbenova 31, Praha 9

Tel.:  775 385 138

U Seřadiště 7, Praha 10

Tel.: 775 385 138

Vršovická 70, Praha 10

Tel.: 775 385 138

ZÁRUKA
na vůz 5 let

Nyní od
225 000 Kč

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

MIMOSEZÓNNÍ 
SLEVY
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 montáž rozvodů vody, topení a plynu

 připojení spotřebičů

 revizní a tlakové zkoušky

PETR BREDA 

604 170 140
breda.petr@seznam.cz

INSTALATÉRSKÉ
 & TOPENÁŘSKÉ

práce

A N T É N Y,
S AT E L I T Y

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

Česko-kanadská škola v Jesenici u Prahy 

přijme na plný úvazek 
IT ADMINISTRÁTORA. 
Pracovní náplň: celková IT podpora a základní správa síťové infrastruktury administrace 
MS Windows server, Exchange a uživatelských účtů správa všech IT zařízení administrace webových 
stránek systémová implementace IT do firemních procesů návrh a příprava komplexního IT řešení 
nové budovy školy.

Požadujeme: odborné a praktické znalosti nutné pro uvedenou pracovní náplň 
komunikační znalost AJ zkušenost s výukou IT vítána.

Kontaktní mail: kopecka@sunnycanadian.cz 

Obec Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice

Vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici referent Odboru 
správy majetku a investic
Předpokládaný termín nástupu březen 2014

Plné znění tohoto výběrového řízení, které je 

vyhlášeno do 30. 1. 2014 naleznete na úřední 

desce OÚ Jesenice www.oujesenice.cz

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

Hledáme velmi zapálenou/zapáleného 

gastronomického zaměstnance na 

post provozní/ho
Cafe Custoza a restaurace. 
Gastronomické vzdělání a zkušenosti 

podmínkou, 

stejně jako znalost anglického jazyka. 

Časová flexibilita nutná. 

Nástup možný ihned, 

curriculum vitae posílejte na 

sternbergova@jemniste.cz.


