
� Co se změnilo v zahradě od té 

doby, co ji vedete?

Zcela přirozeně jsou to aktivity 

zaměřené na návštěvnickou in-

frastrukturu a akce pro veřejnost. 

V posledních 20 letech zahrada 

procházela dlouhodobou přemě-

nou z pokusného pracoviště na 

standardní botanickou zahradu 

s rovnoměrnou nabídkou aktivit 

v průběhu celé sezony. Návštěvní-

ci také jistě zaznamenali výrazné 

změny v posledních letech, kdy 

přibyly 3 kilometry nových stezek, 

ale také nové lavičky, stoly, koše 

a orientační šipky. Pokud jde o cel-

kový kompoziční rámec zahrady, 

snažíme se navazovat na původní 

záměr tvůrců a doplňovat jej stále 

o to nejaktuálnější v naší profesi, ať 

jde o sortimenty rostlin či o nové 

zahradnické technologie.

� Jak v zahradě probíhal rok?

Tato sezona až dosud naštěstí 

probíhala bez klimatických po-

hrom – bez vichřic, záplav a mra-

zivé zimy. Přestože byl tento rok 

spíš chladnější a vlhčí, většině 

rostlin průběh počasí svědčil, 

pouze nově zkoušené záhony 

letniček z přímého výsevu byly 

postiženy chladným a deštivým 

počasím na konci srpna. 

Proběhla výstava tulipánů 

– 110 odrůd od jednoduchých 

raných forem po nejpozději kve-

toucí liliovité. Léto jsme zahájili 

výstavou lilií s přehlídkou 110 od-

růd asijských a orientálních hyb-

ridů. Na novém místě jsme letos 

také vysadili jiřinky pro podzim-

ní výstavu s velkým sortimentem 

200 odrůd vyššího vzrůstu. 

� Podzim již svůj příchod nahlásil, 

co v zahradě návštěvníky čeká?

Zahrada je zpřístupněna veřej-

nosti do konce října. Každopád-

ně již v těchto dnech se řada 

listnatých stromů a keřů začíná 

vybarvovat a pokud bude pod-

zimní počasí vyrovnané – bez 

větších výkyvů teplot a srážek, 

bude to nepochybně jeden z nej-

barevnějších podzimů posled-

ních let. V zahradě v tuto dobu 

vrcholí sezona sázení. Vysadili 

jsme asi 3 000 kusů nových narci-

sů, dokončujeme výsadbu rostlin 

v nově založené „venkovské“ za-

hradě, připravujeme další záhon 

v louce za Černým rybníkem, ale 

také několik nových s podros-

tovými trvalkami. V nejbližších 

týdnech nás také čeká výsadba 

tulipánů pro jarní výstavu. Vlast-

ní nabídku akcí pro příští sezonu 

zveřejníme až v předjaří na na-

šich webových stránkách.

Děkuji za rozhovor. Sabina Sarkisovová
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Volební tamtamy víří vody 

komunální politiky. Šikují se 

kandidátky stran a hnutí, za-

vedených i těch nových, do-

sud neposkvrněných kauzami 

a skandály. Zbraně předvolební 

rétoriky zacílily na voliče. Šik 

bojovníků za volební hlasy roz-

vinul billboardy, na nichž vůd-

ci slibují, že to zařídí. Inzerce 

v médiích, na reklamních tabu-

lích, pestrobarevných letácích, 

kandidáti u volebních stánků 

přesvědčují, že oni vyspraví, co 

není spravené, postaví, co není 

postavené, odhalí, co není od-

halené. To volič slyší rád, zvlášť 

pokud má na současné vedení 

obce nebo města hezkou čes-

kou pifku. Samozřejmě, že si 

občan přeje více školek, lepší 

dopravní spojení, zklidnění do-

pravy, více zeleně do měst, péči 

o seniory, transparentní řízení 

i zveřejňování smluv a platů po-

litiků. Nová hnutí a strany slibu-

jí udělat vše – výměnou za hlas 

voliče. Vládnoucí hnutí a strany 

skládají účty za uplynulé období 

a taky slibují. V komunální poli-

tice je práce lokálních politiků 

na očích víc než snažení poli-

tiků v parlamentním labyrin-

tu. A tak občané o skandálech, 

úspěších a výsledcích práce 

místních politiků (prostě) vědí 

– kampaň nekampaň, billboard 

nebillboard. A tohle vědění je 

pro občanskou vol-

bu podstatnější než 

předvolební vše sli-

bující rétorika.

O ČEM SE MLUVÍ

Snižuje zadluženost
KRAJ – Středočeskému kraji se 

od roku 2012 daří snižovat své 

zadlužení. Takový závěr kon-

statuje zpráva o vývoji zadlu-

ženosti Středočeského kraje. 

Konkrétně se zabývá obdo-

bím v letech 2007 až 2014. Je 

tomu tak proto, že v roce 2007 

si kraj vzal svůj první úvěr pod 

vedením tehdejšího hejtmana 

Petra Bendla ve výši 4 mili-

ardy korun. Od roku 2012 se 

daří všechny uzavřené finanč-

ní závazky splácet včas a ani 

žádný další nový úvěr si kraj 

nevzal. Díky tomuto přístu-

pu činí celková zadluženost 

cca 5,1 miliardy korun, což 

je o 2,3 miliardy korun méně 

oproti prostému součtu všech 

uzavřených finančních závaz-

ků z uplynulých let.  (red)

KRÁTCE

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz

JVJ 23.10.
uzávěrka 15.10.

Kontaktujte mě

Jan Kábrt

tel.: 774 488 915, e-mail: kabrt@nasregion.cz
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Proslulé rytectví
Uskutečnila se tu Škola Jiřího 

Harcuby, nesoucí jméno českého 

sochaře, sklářského umělce, vyni-

kajícího a světově proslulého ryt-

ce skla. Její účastníky bylo možné 

pozorovat při práci v dílnách, 

jimiž vedl jeden z prohlídkových 

okruhů sklářského centra. Dílen-

ský provoz byl 23. září odpoledne 

zpřístupněn zdarma veřejnosti. 

Zájemci o rytí skla si navíc mohli 

za 500 korun pod odborným ve-

dením tuto techniku vyzkoušet 

a vytvořit si vitrografický tisk.

� pokračování na str. 5

Čtením a díváním se člověk
zručnosti nenaučí
POSÁZAVÍ – Toto pořekadlo bývá velmi diskutabilní, ale 

v jednom oboru platí stoprocentně. Rytectví. Velmi 

delikátní práce vyžadující zručnost, cit pro práci 

a estetické cítění. Nahlédnout do umění sklářských rytců mohli 

minulý týden návštěvníci Centra sklářského umění v Sázavě. 

Pavlína Čambalová se soustřeďuje na 

experimentální využití techniky rytí skla

Hledej v člověku strom, hluboké kořeny, 
pevný kmen a košatou korunu

Moje adresa: 
Jesenice

PRŮHONICE – Japonské 

přísloví, které naprosto 

vystihuje člověka, se kterým 

nám byla čest vést rozhovor. 

Ve vzduchu je cítit podzim, 

a tak jsme se rozhodli vám 

představit Dendrologickou 

zahradu v Průhonicích v celé 

své kráse. A kdo jiný by měl 

být na tento akt povolanější 

než její vedoucí odboru, 

pan Zdeněk Kiesenbauer 

z Výzkumného ústavu 

Silva Taroucy pro krajinu 

a okrasné zahradnictví

Čím více, tím lépe 
Je jasné, že pro prosperitu každé 

obce či města jsou velmi důleži-

té finance a řádné hospodaření. 

Výše daňových příjmů konkrétní 

obce je určena zákonem o roz-

počtovém určení daní, jehož 

novela účinná od roku 2013 za-

jistila většině obcí velmi výraz-

ný růst daňových příjmů oproti 

předchozímu období.

� pokračování na str. 5

Jesenice je obcí, kde žije 

velké procento obyvatel 

bez přihlášení k trvalému 

pobytu, což ji ekonomicky 

poškozuje, a proto tato obec 

nyní spouští vysvětlovací 

kampaň, která má zdejší 

motivovat k přihlášení právě 

k trvalému pobytu.

V tomto roce proběhla v zahradě 

i výstava jiřinek

Podzim se v zahradě hlásí již v plné míře

Foto: Dendrologická zahrada

VOLBY 2014

Nedejme na pomluvy!

33
PSÁRY/
DOLNÍ JIRČANY

Svatý 
Václave
nedej zahynouti 
nám ni 
budoucím

Pan Kiesenbauer (vlevo) se pilně věnuje 

návštěvníkům při komentované prohlídce
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DOLNÍ BŘEŽANY
10. 10. – 12. 10. od 9:00

• Burza dětského podzimního 
a zimního oblečení a vybavení. 
Nyní nově! Každý zájemce o prodej se 

musí registrovat 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 ne-

chcete je ani prodat. Břežánek je za 

symbolickou cenu nabídne při prodeji 

v rámci burzy. Utržené peníze budou 

použity na provoz Břežánku.

11. 10. – 8:00
• Hra Plamen. Hasičská soutěž od 

8 hodin na hřišti ve Lhotě

12. 10. – 10:30
• Mistrovský zápas dorostenek ve 
fotbale mezi týmy FK Dukla Praha 
a Bohemians Praha se koná v Dol-

ních Břežanech. V areálu jsou místa 

k sezení, dětské hřiště a občerstvení. 

Tak přijďte podpořit domácí tým. Rodi-

čům, kteří chtějí, aby jejich dcery hrá-

ly fotbal v prvoligovém klubu, poskyt-

nou informace přítomní trenéři. Má 

vaše dcera ráda míč, pohyb a dobrou 

partu? Tak se přidejte k nám!

12. 10. – 13:30
• Cyklovýlet. Komise pro sport a tě-

lovýchovu vás zve na podzimní cyklo-

výlet, který se koná v neděli, sraz ve 

13:30 hod. na náměstí v Dolních Bře-

žanech. Trasa pro dospělé i děti, cca 

30 km. Kopíruje se tzv. Žlutý okruh. 

Pro účastníky cyklovýletu je připrave-

na cyklomapa Dolnobřežanska!

17. 10. – 18:00
• Keramika pro děti i dospělé. 
Výrobek – věšáky – tvorba z plátu 

a zdobení vykrajovátky. Cena: dospělý 

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

tícího dospělého), samostatně pracu-

jící dítě 120,- Kč, rezervace na www.

brezanek.cz/měsíční akce, e-mail: 

brezanek@gmail.com 

18. 10. – 8:00
• Rybářské závody. V sobotu pořádá 

Dolnobřežanská Bělice Rybářské zá-

vody pro rybáře od 15 let na Mlynář-

ském (případně Keltském rybníku). 

Začátek v 8 hodin. Chytat se může 

na dva pruty na těžko možno i na 

plavanou. Zakázána srkačka. Povole-

no zakrmení i krmítka, háčky pouze 

bez protihrotu! Hlaste se kdykoliv po 

19. Hodině, pan Šimák 774 209 994, 

p. Lebeda 737 217 331. Uzávěrka při-

hlášek je 15.10. 

19. 10. – 10:00
• Nedělní divadélko. Nedělní diva-

dlo od 10 hod. pro děti od 2 let. Hraje: 

Divadlo Kůzle, představení: Potresta-

ná lakota. Vstupné dobrovolné. Re-

zervace na www.brezanek.cz. Akce 

je podpořena obcí Dolní Břežany 

z Programu na podporu aktivit v ob-

lasti kultury, sportu a volného času 

pro rok 2014.

30. 10. – 15:00
• Břežánkovské dýňování. Přijďte si 

vydlabat vlastní dýni, ve skupině dal-

ších dětí bude vše zábavnější. Určeno 

pro děti s rodiči. Cena včetně dýně: 

120,- Kč. S sebou: nožík na dlabání 

a dobrou náladu. Rezervace na www.

brezanek.cz

31. 10. – 16:00
• Halloween – pořádá Centrum Bře-

žánek ve spolupráci s obcí Dolní Bře-

žany. Masky, tombola, občerstvení, 

lampionový průvod, strašidelný hrad. 

Vstupné dobrovolné! Informace na 

www.brezanek.cz

2. 11. – 10:30
• Mistrovský zápas dorostenek ve 
fotbale mezi týmy FK Dukla Praha 
a Mnichovo Hradiště se koná v Dol-

ních Břežanech. V areálu jsou místa 

k sezení, dětské hřiště a občerstvení. 

Tak přijďte podpořit domácí tým. Rodi-

čům, kteří chtějí, aby jejich dcery hrá-

ly fotbal v prvoligovém klubu, poskyt-

nou informace přítomní trenéři. Má 

vaše dcera ráda míč, pohyb a dobrou 

partu? Tak se přidejte k nám!

8. 11. – 14:00
• Bricks4kids – Lego Minecraft. 
Bricks 4 Kidz® a Centrum Břežánek 

vás zvou na workshop plný učení, 

stavění a hraní na téma: Minecraft! 

Uteč od obrazovky a zažij skutečný 

svět Minecraft s kostičkami LEGO®! 

Pro děti od 6 do 13 let! Od 14 do 

17 hodin. Rezervace na www.breza-

nek.cz/měsíční akce 

12. 12. 
• Vánoční Handmade market. Au-

torská originální tvorba! Příležitost 

právě pro vás! Jste šikovní, chcete 

svými výrobky potěšit? Vyrábíte šper-

ky, hračky, módní či bytové doplňky, 

dekorace? Registrace pro prodejce 

na www.brezanek.cz do 11.12. Cen-

trum Břežánek prodává, vy pouze 

dodáte výrobky. Detailní podmínky 

naleznete na www.brezanek.cz sekci 

ke stažení.

JESENICE
12. 10. – 10:00

• Vodnická pohádka. Zveme malé 

i velké diváky do Společenského 

centra Jesenice na divadelní před-

stavení v neděli od 10:00 hodin. 

Vodnickou pohádku zahraje loutkovo 

– činoherní Divadýlko Mrak z Havlíč-

kova Brodu. Cena vstupného: 50 Kč 

dítě, doprovod zdarma. Více infor-

mací na www.oujesenice.cz

21. 10. – 19:00
• Simona Stašová v Jesenici. 
Přijďte se pobavit do Společenského 

centra Jesenice. Připravili jsme pro 

vás divadelní představení FILUMENA 

MARTURANO se Simonou Stašovou 

a Svatoplukem Skopalem v hlavních 

rolích. Komedii o tom, co všechno 

musí podstoupit prostá žena, aby do-

stala k oltáři zhýralého boháče, hraje-

me v úterý od 19:00. Více informací 

na www.oujesenice.cz 

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
6. 9. – 16. 11. od 10:00

• Výstava obrazů Aleše Krejči 
„Pozdní Sběr“. Významný předsta-

vitel české imaginativní malby Aleš 

Krejča (*1941), akademický malíř 

a grafi k, někdejší žák Školy umelec-

kého priemyslu v Bratislavě a poté 

absolvent ateliéru Františka Muziky 

na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 

nyní představuje v Regionálním mu-

zeu v Jílovém výběr obrazů z posled-

ních let pod názvem „Pozdní sběr“. 

Výstavu zahájí v sobotu v 10 hod. 

dopoledne Dr. Jan Kříž.

9. 10. – 19:00
Nina Vrbovcová. Zveme vás do sálu 

Kulturního centra v Jílovém u Prahy 

na multimediální program Niny Vr-

bovcové Více než osud. Vstup 50,- Kč, 

předprodej v knihovně. www.jilove.cz

18. 10. – 20:00
• Posvícení. Skvělá zábava, netra-

diční soutěže, zajímavé ceny. Zahraje 

taneční orchestr Františka Kořínka. 

Vstup 120,- Kč

18. 10. – 9:00
• Jílovský jarmark. Posvícenský 

jarmark na Masarykově náměs-

tí v parku u kostela. Od 9:00 do 

13:00 hod. Kontakt: novakova@jilove.

cz, 241 021 970

24. 10. – 19:00
• Koncert Štěpána Raka, světově 
proslulého kytaristy a skladatele 
a Václava Návrata, skladatele a só-
listy na barokní a klasicistní hous-
le, kteří spojí své umění v pásmu 

hudby s průvodním textem o alchy-

mistických tajemstvích. Kostel církve 

československé husitské, předprodej 

v knihovně, tel.: 241 021 978

KUNICE
1. 11. – 16:00

• Halloween. Vezměte svůj nejstraši-

delnější kostým a přijďte ho předvést 

na zámecký Halloween, kde bude 

probíhat lampiónový průvod parkem 

se strašidly, které pozlobí nejen Vaše 

ratolesti. Proběhne také tradiční sou-

těž o „nejstrašidelnější“ vydlabanou 

dýni a mnoho dalšího. HOTEL zámek 

BERCHTOLD, Hlavní 6, Kunice

PRŮHONICE
13. 9. – 31. 12.

• Kmenové souvislosti. Pavel Baňka 

a hosté. Výstava fotografi í, videa a in-

stalací. Průhonický zámek

18. 10. – 11:00
• Komentovaná exkurze – Barvy 
podzimu. Seznámení s méně často 

používanými rody, druhy a kultivary 

stromů atraktivními na podzim. Začá-

tek exkurze: 11:00 u hlavního vchodu 

do Dendrologické zahrady. Lektor: Jo-

sef Souček, rezervace nutná: http://

dendrologickazahrada.cz/rezervace. 

Vstupné: 100/50 Kč. Více na www.

dendrologickazahrada.cz 

18. 10. – 19.10
• Čajomír trek. Aneb nejen čaj 

v době zámořských objevů. Průhonic-

ký park a zámek

PSÁRY
18. 10. – 13.00

• Havelské posvícení. Jako každý 

rok, tak i letos si můžete po celý den 

užít skvělou atmosféru havelského 

posvícení v Psárech. Čekají na vás 

fotbalová utkání, hudba, pivo, grilova-

né pochoutky a řada dalších překva-

pení. Hřiště Psáry

PYŠELY
18. 10. – 15:30

• Drakiáda na louce pod Zajíčkem, 

pořádá: RC Zajíček

28. 10. – 18:30
• Lampiónový průvod pro děti a ro-

diny od Nové Vsi k pomníku na pyšel-

ském náměstí, pořádá: SDH Pyšely

28. 10. – 21:00
• Rozezní se dva pyšelské zvony. 
Již dvanáctým rokem se tímto Pyšely 

připojují k akci Zvon míru v Roveretu, 

pořádá: SDH Pyšely, po akci je pro vás 

připraveno svařené víno v pyšelské 

hasičské zbrojnici

30. 10. – 19:00
• Tvoření pro ženy, navlékání a kom-

pletace Fimo korálků a částí vyrobe-

ných v září. Pomocí decoupage oži-

vení vašich květináčů, krabiček nebo 

rámečků na zeď, v salonku pizzerie 

U Dobrotů, pořádá: Cvrček Pyšely

ŘÍČANY
Centrum Na Fialce o.p.s., Mánesova 

2530/3a, Říčany

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ
Zimní semestr 2014/2015
1. Jak úspěšně (ne)stárnout aneb 

Správnou stravou k dlouhověkosti

2.  Vývoj světových náboženství 

3.  Dějiny české architektury

16. 10. 
9:00 – Přehled nejznámějších výživo-

vých směrů, aneb co je zdravé 

a co zdravější

13:0 – Starověký Egypt

24. 10.
9:00 – Architektura doby románské

30. 10. 
9:00 – Záhadné E na obalech našich 

potravin a nápojů

13:00 – Židovství

6. 11. 
9:00 – Raná gotika – zakládání měst
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kam, kdy a za čím
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Borek, Březová, Čenětice, Černíky, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Herink, Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Hostěradice, Chotouň, Jesenice, 
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Elysium Spa, , OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, Pivovarská restaurace Uhříněves, Restaurace pod Ledem, Zimní stadion a Řeznictví-Jídelna 
Kadlec Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola, obchodní centrum ABC Sulice 
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Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 18 600.

Praha

Snížení nákladů
na zateplení vašeho domu

až o 50%
Kontakt: Luboš SEJK, držitel ISO 9001 
a ISO 14 001, tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 

video tv klip uvidíte na   
    www.izolacesejk.cz

Špičková tepelná foukaná izolacee

Alfa Romeo  Fiat  Fiat Professional
Jeep  Opel  Subaru  Volvo

Váš nový vůz

hledejte na

www.srba.cz

INZERCEINZERCE

pátek   10.10. 20:00 Andělé všedního dne – Originální příběh Michala 

Viewegha natočila Alice Nellis.
kino

pondělí 13.10. 19:00 SÁM ČTYŘMI OCEÁNY – Pokus o první českou 

sólovou nonstop plavbu kolem světa.
přednáška 

čtvrtek 16.10. 19:00 ANTONÍN DVOŘÁK – RUSALKA  
Záznam z Metropolitní opery v New Yorku.

opera

sobota 18.10. 15:00 KOCOUR MODROOČKO 

Divadelní představení pro děti.
divadlo

pátek   24.10. 20:00 JUSTIN LAVASH  
Koncert britského písničkáře.

koncert

sobota 25.10. 14:45 ANTONÍM DVOŘÁK – NOVOSVĚTSKÁ
PŘÍMÝ PŘENOS Z RUDOLFINA  
Historicky první český přímý přenos hudební 

události na plátna kin.

koncert

neděle 2.11. 20:00 DAN BÁRTA A EN.DRU  
Koncert dvou výjímečných českých hudebních 

osobností.

koncert

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

25. 10. sobota od 20 hod .
živá hudba 

bluesrocková 
kapela 

Informace na tel. 733 161 016

INZERCEINZERCE

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

tel.: 774 488 904

sarkisovova@nasregion.cz

www.nasregion.cz



Svatováclavské posví-

cení na návsi v Dolních 

Jirčanech 27. září proběhlo 

v dobovém stylu. Děti si mohly 

vyzkoušet hrnčířský kruh, od-

lít si přívěsek u kovolitce, upéct 

placku ve středověké kuchyni 

nebo si vyzkoušet výrobu látky 

od předení po tkaní. Nechybělo 

ani navlékání korálků a výroba 

medových svíček. Ukázka boje 

šermířů potěšila malé i velké, 

a co potom střelba ze středově-

kých střelných zbraní ze 14. až 

18. století. Vystoupení dětí ze 

školy a školky pod vedením pe-

dagogů bylo také úžasné. 

O českou klasiku nikdo nepřišel
K obědu se pekly kachny a husy, 

ale také byly zabijačkové po-

choutky, pečený čuník a jiné 

dobroty. Nechyběl ani burčák, 

pivo, víno a medovina. 

Fotografie s odměnou
Během odpoledne byl představen 

obecní kalendář pro rok 2015 s ná-

zvem Zahrady a zahrádky. Vznikl 

stejně jako v předchozích dvou 

letech z nejlepších fotek zaslaných 

místními obyvateli do fotosoutěže. 

Autorům fotek zařazených do ka-

lendáře poděkovala na pódiu mís-

tostarostka Vlasta Málková a pře-

dala jim poukázky na nákup 

fotografického zboží. Po celý 

den hrál orchestr Františka Kořín-

ka, v 18 hodin hrál k poslechu i ko-

morní soubor Vocalica v kostele sv. 

Václava a zakončením dne byla zá-

bava, kde k tanci a poslechu hrála 

místní kapela Fishmeni.  (red)

z obcí 3Čtvrtek 9. 10. 2014 • JV 20

KRÁTCE KRÁTCE

Kraj podepíše 
memorandum

STŘEDNÍ ČECHY – Radní 

Středočeského kraje 22. září 

schválili Memorandum o bu-

doucí spolupráci mezi ital-

ským Regionem Marche 

a Středočeským krajem. Regi-

on Marche a Středočeský kraj 

se zaváží k vzájemné podpoře 

výměny znalostí a projektů 

v oblastech cestovního ruchu, 

školství, mezinárodních otá-

zek, zdravotnictví a sociální 

péče, sociálních otázek, kultu-

ry a rozvoje hospodářství.

Dětský bazárek
ČESTLICE – Zveme vás na 

Dětský bazárek v Čestli-

cích: příjem věcí pro pod-

zim a zimu v pátek 17. říj-

na 16 − 19 hod., poplatek 

1 Kč za kus. Prodej 18. října 

9 − 12 hod., poté výdej pe-

něz a neprodaného zboží 

12 − 13 hodin, vše v přízemí 

ZŠ. Nevyzvednuté věci pů-

jdou na 

charitu. 

Uzavření komunikací
PSÁRY/DOLNÍ JIRČANY – Od 

pondělí 29. 9. do 30. 11. bude 

uzavřena část komunikace 

K Lůžku v úseku mezi křižo-

vatkami s ulicemi Lomená 

a Na Lukách, a to z důvodu 

stavby přípojek inženýrských 

sítí. Komunikace je v režimu 

stavebního povolení.

Nové kurzy 
pro seniory

DOLNÍ BŘEŽANY – V rámci 

rozšiřování sociálních aktivit 

připravuje obec další kurzy 

pro seniory. Prostřednictvím 

ankety, která byla zveřej-

něna v podzimním vydání 

Dolnobřežanského Rozkvětu 

a nyní také na webu obce, se 

obec táže, o jaké kurzy byste 

měli zájem? Náměty k tomu-

to tématu zasílejte na e-mail: 

kancelar@dolnibrezany.cz

Pozor na zloděje
OKROUHLO/ZAHOŘANY 

– Obecní úřad této obce 

obdržel v předcházejících 

měsících informaci o vykra-

dení několika domů v Zaho-

řanech a dále se zloději vlou-

pali a odnesli si věci ze dvou 

domů v Okrouhle. Proto by-

chom rádi upozornili obča-

ny těchto i přilehlých obcí, 

aby si chránili svůj majetek, 

všímali si lidí, kteří se v okolí 

a v sousedství pohybují. 

Vlakové výluky 
na trati

VRANÉ NAD VLTAVOU 

– Od pondělí 29. září jsou 

na trati č. 210 dvě vlakové 

výluky: Praha hlavní nádra-

ží – Praha-Krč od 29. 9. 2014 

do 16. 10. 2014 17:50 hod. 

Z Prahy hl. n. odjíždějí vla-

ky směr Vrané nad Vltavou 

o 10 minut dříve, než je pra-

videlný odjezd, s výjimkou 

večerních a nočních vlaků, 

které pojedou zpožděné 

ze stanice Praha-Krč až do 

cílové stanice. Druhá výlu-

ka se týká trati – Vrané nad 

Vltavou – Dobříš od 29. 9. 

do 13. 11. 2014 13:50 hodin. 

Zastávka Skochovice ob-

sluhuje pouze vlaky směr 

Čerčany, autobusy poje-

dou dle výlukového jízdní-

ho řád s odlišnou časovou 

polohou od vlaků, vlaky 

v úseku Praha – Vrané nad 

Vltavou jedou bez omezení 

(do 16. 10. 2014 s opatřením 

pro výluku Praha-Vršovice 

– Praha-Krč), pouze vlak Os 

19008 pojede z Vraného n. 

Vltavou o 30 minut později.

Veřejné bruslení
VELKÉ POPOVICE – Ven-

ku sice pořád svítí slunce 

a oplýváme relativně tep-

lým počasím, ale tato obec 

se rozhodla, že všem pří-

znivcům bruslení otevře 

své brány. Veřejného od-

poledního bruslení s hud-

bou se v T. J. Slavoji můžete 

zúčastnit v sobotu 18. 10. 

v časovém rozmezí: 14,15 

– 16,15 hodin a hned tu ná-

sledující sobotu 25. 10. od 

14,30 do 16,30 hodin.

Svoz nebezpečného 
odpadu

PYŠELY – Svoz nebezpeč-

ného odpadu se uskuteč-

ní v sobotu 11. 10., a to 

v tomto časovém pořadí: 

8,30 – 9,00 hodin na návsi 

v Zaječicích, 9,30 – 10,00 

hodin náves Borová Lho-

ta a nakonec 10,15 – 11,00 

hodin Pyšely – ČOV. Ne-

bezpečný odpad přivezte 

ve výše uvedených časech 

k jednotlivým svozovým 

místům, bude ihned naklá-

dán na přistavené vozidlo. 

Nebezpečným odpadem se 

rozumí: lednice, mrazáky, 

zářivky, výbojky, obrazov-

ky, monitory, přenosné ba-

terie, rtuťnaté teploměry, 

lepidla, tmely, barvy, laky, 

rozpouštědla, ředidla, foto-

chemikálie, prostředky pro 

deratizaci, zbytky motor. 

olejů, brzdových kapalin, 

čisticích prostředků. Za 

tento nebezpečný odpad se 

neplatí poplatky (jsou zahr-

nuty v celkových poplatcích 

na likvidaci odpadu).

Ordinace uzavřena
KAMENNÝ PŘÍVOZ – Sta-

rosta této obce dává na vě-

domí všem občanům a též 

pacientům, kteří navštěvují 

ordinaci MUDr. Kybalové, 

že do konce října bude její 

ordinace uzavřena z důvodu 

porodu. Ordinace v Jílovém 

u Prahy, Masarykovo náměs-

tí 2, je v provozu bez přeru-

šení každý den v obvyklých 

ordinačních hodinách. 

Slavnostní pasování
MODLETICE – V neděli 

12. 10. přibližně od 14:30 ho-

din proběhne pasování kaš-

tanovníku jedlého (za budo-

vou OÚ) na památný strom. 

K dispozici bude drobné ob-

čerstvení. Po pasování bude 

otevřena zámecká kavárna.

Krátké zprávy připravila 

Sabina Sarkisovová

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horole-

zeckou technikou.Provádí-

me: opravy, nátěry, čištění-

fasád, střech, okapů, prořez 

a kácení stromů, sítě a hroty 

proti ptactvu, tmelení pa-

nel. spár, instalace topných 

kabelů a další. E-mail: bera-

nek-vysky@seznam.cz, tel. 

605 458 726

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

Sběrný 
dvůr 
Kamenice

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

Výkup žželezaa 
a barevvných kovů,
autobatterií

Kontejnnerováá dopravva

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

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

Zpětný odběrr 
elektrozzařízeení

RESTAURACE 
VE VELKÝCH POPOVICÍCH 
PŘIJME 

BRIGÁDNÍKY
DOBRÉ PLATOVÉ A PRACOVNÍ PODMÍNKY ! 

INFORMACE NA TEL: 
607 559 851 , 602 834 699

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

evyevyzvedzvednuténuté věc věci pi p

na na 

itu.itu.  Když mladí hasí požáry

PSÁRY/DOLNÍ JIRČANY 

Ten, jehož jméno vyslovujeme 

ve spojení s hrdostí k našemu 

státu, svatý Václav, slavil 

svátek poslední zářijový 

víkend. V regionu se na 

jeho počest konala 

řada slavností. 

My si jednu 

takovou vybrali…

Velikán
K Velkým Popovicím neodmyslitel-

ně patří pivo a jelikož zdejší pivo-

var slaví 140 let od svého založení, 

tak byl navržen a nakonec se i vy-

robil, pro účely oslav, největší dře-

věný kozel na světě. Tento „Trojský 

Kozel“ je vysoký 7,1 metrů, dlouhý 

7,4 metrů a váží pět tun. 

Konstrukční řešení
Trup „Trojského Kozla“ je dutý 

a při jeho stavění je potřeba lešení 

a stejně tak značné množství lidí, 

protože se skládá 8 dní. Puzzle by 

možná byly snazší, protože kozel 

se skládá z 67 dílů, ale jeho hlava 

tvoří jeden kus. Čtyři tuny písku 

v jeho útrobách mu pomáhají 

odolat silnému větru. Dřevěná 

maketa vydrží i sílu orkánu. Ko-

vová konstrukce má 45 dílů a na 

její výrobu se použilo přes tři tuny 

železa. Dřevěné části jsou z dubo-

vých a borovicových desek.

Tróju asi nedobyde, ale parády 

nadělá mnoho. A když si v jeho 

přítomnosti popijete i zlatavé-

ho moku, můžete se o něj po-

hodlně opřít… (sas)

Jak si vedli v nové lize?
Mladí hasiči SDH Modletice se 

zúčastnili 1. ročníku modletické 

Dětské hasičské ligy, která nově 

v tomto okrsku vznikla, a to vel-

mi úspěšně. Sama liga měla pět 

kol a v každém probíhal skutečný 

boj o vteřiny, jak se kterému druž-

stvu požární útok podaří. Druž-

stva mladých hasičů ze Svojšovic, 

Křížkového Újezdce, Popoviček, 

Modletic a Radějovic neskrývala 

nadšení z výhry jednotlivých kol, 

ale i zklamání. Poslední kolo ligy 

se konalo 20. 9. v Radějovicích. 

Tam se také družstva dozvěděla, 

jak byla v lize úspěšná.

Modletickým mladším žákům 

se dařilo o něco lépe než star-

ším žákům. Odvezli si nakonec 

v 1. ročníku modletické Dět-

ské hasičské ligy umístění na 

1. místě a starší žáci na 2. místě 

v DHL. 

Dětský železný hasič
Zkusit něco jiného než požární 

útok se rozhodli též mladí hasi-

či této obce, a to v Senohrabech, 

kde probíhala soutěž – Dětský 

Dobrovolný Železný Hasič.  

„Zde se soutěžilo v jednotlivcích 

a jsme moc rádi, že jsme mohli 

reprezentovat náš okrsek. Této 

soutěže jsme se zúčastnili popr-

vé a o to větší byla naše radost, 

když 3. místo v soutěži Dětský 

železný hasič Senohraby 2014 

získal v kategorii starší žáci Ši-

mon Kučera z našeho SDH,“ 

sdělil pan Škába.

Pro každý sbor dobrovolných ha-

sičů a jejich mladé hasiče je velký 

úspěch, když se podaří přivézt me-

daile nebo pohár ze soutěže a jak 

se říká – sláva vítězům, ale čest 

poraženým, protože bez nich by 

vítězů nebylo. (red)

MODLETICE – O mladých 

dobrovolných hasičích se 

toho zase tolik nepíše, a tak 

jim chtěl pan Luboš Škába, 

starosta SHD Modletice, 

tímto článkem vyslovit 

velký dík za jejich výkony 

v požárním sportu 

v uplynulých měsících, ale 

i jejich soupeřům v soutěžích, 

které v okolí probíhaly.     

cím
Svatý Václave, nedej zahynouti nám 
ni budoucím

ví-

ch

oběhlo 

ěti si mohly 

kruh, od-

olitce, upéct

ké kuchyni

ýrobu látky 

Nechybělo 

d

f

JIRČANY

yslovujeme

í k našemu

áclav, slavil

dní zářijový

nu se na 

konala

stí.

u 

…
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Václave, nede
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Nechyběla ukázka střelby ze středověkých zbraní Foto: Vlasta Málková

Mladším žákům SDH Modletice se podařilo umístit na 1. místě i v okresní soutěži 

v Brandýse nad Labem a získat tak putovní pohár Foto: SDH Modletice

VELKÉ POPOVICE 

Pamatujete si na informaci 

z hodin historie, že byla 

Trója dobyta lstí? Odysseus 

v trójské válce tehdy uspěl 

jen díky využití briskní 

mysli a vystavění velkého 

dřevěného koně, do kterého 

se jeho vojsko schovalo. 

V dnešní době už se tak 

velké věci nestaví… nebo?

Ohromný a ze dřeva

V rámci svého putování se Kozel podíval 

například do Bratislavy i do Moldavska
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VĚNUJTE NÁM SVŮJ HLAS. 
MY VÁM VĚNUJEME PŘÍŠTÍ ČTYŘI ROKY!
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Ekologická 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

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

 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

INZERCEINZERCE

Moje adresa: Jesenice

Proč jít k volbám? 
Nedejme na pomluvy!

� pokračování ze str. 1

Nejvýznamnějším parametrem 

pro přerozdělování daní je počet 

trvale hlášených obyvatel, při-

čemž pro výpočet příjmů obce 

pro následující rok je rozhodu-

jící počet obyvatel k 31.12. S blí-

žícím se koncem roku se proto 

v Jesenici rozhodli apelovat na 

spoluobčany, kteří sice v Jeseni-

ci žijí, ale doposud zde nemají 

trvalé bydliště. 

Moje adresa: Jesenice
Trvalý pobyt má této v obci evi-

dováno 8 000 obyvatel, ale podle 

odhadu zde ve skutečnosti žije 

o dva tisíce lidí víc. Pokud by byli 

všichni přihlášení k trvalému po-

bytu, znamenalo by to poměrně 

velkou (v řádech milionů) finanč-

ní částku pro tuto obec a pro její 

rozvoj. I z toho důvodu byla spuš-

těna kampaň s názvem: „Moje 

adresa: Jesenice – přihlaste se 

k trvalému pobytu“, která si klade 

za cíl, aby si obyvatelé uvědomili 

fakt, že čím více žijících obyvatel 

v obci bude trvale hlášeno, tím 

na tom bude taková obec ekono-

micky lépe a o to kvalitnější pro-

středí v obci pak může vznikat. 

Na webu www.oujesenice.cz/tr-

valypobyt jsou uvedeny všechny 

důležité informace a „návod“, jak 

co nejefektivněji během změny 

trvalé adresy postupovat. (red)

� pokračování ze str. 1

Kdo to byl?
Jiří Harcuba (1928-2013) v mi-

nulosti organizoval Školy Domi-

nika Bimana, což byl vynikající 

český rytec skla první poloviny 

19. století, který zvláště vynikal 

v rytí portrétů. Na těchto ško-

lách se skláři učili ryteckému 

řemeslu. Rytí skla je považováno 

za královskou techniku, kterou 

už málokdo ovládá. Jde o tech-

niku časově náročnou, ale díky 

ní vznikají velmi hodnotná díla. 

„Zdobit rytím se mohou i skleni-

ce s tenkou skořepinou, na roz-

díl od broušení, které vyžaduje 

silnější sklo,“ řekla Martina Kul-

havá, ředitelka společnosti Cesty 

skla, o.p.s., která sázavské sklář-

ské centrum provozuje.

Hlavní organizátorkou první 

Školy Jiřího Harcuby byla ve 

spolupráci s Centrem sklářského 

umění vynikající česká rytečka 

skla Pavlína Čambalová, která 

v současnosti pracuje ve Vídni. 

„O školu byl velký zájem, její ka-

pacita se naplnila velice brzy,“ 

uvedla Martina Kulhavá.

Návaznost na tradici
Manželka Jiřího Harcuby, Zdeň-

ka Harcubová, udělila souhlas 

k pokračování tradice sklář-

ských ryteckých škol, které nově 

ponesou jméno jejího muže. 

Prvotním a hlavním cílem Ško-

ly Dominika Bimana tedy bylo 

přiblížit rytí skla každému, kdo 

projevil zájem, tedy i naprostým 

laikům a malým dětem, z jejichž 

bezprostřednosti měl Jiří Harcu-

ba největší radost. Škola Jiřího 

Harcuby má ambice v tomto du-

chu pokračovat. (red)

Čtením a díváním se člověk
zručnosti nenaučí

Jiří Harcuba byl známý také 

jako autor české pětikoruny

 Foto: Cesty skla, o. p. s.

Máme dvě možnosti: 

1) být rádi, za to, co máme, 

když není zřejmé, že to 

může být lepší

2) když je třeba odstranit pro-

blém, zvolíme novou gar-

nituru. Zda tím problém 

odstraníme nebo zvětšíme, 

se ale obvykle neví. 

Hodně lidí si myslí, že volby 

v Čechách jsou jiné než jinde 

na světě. Máme takový národní 

sport hanět sami sebe. Hodně se 

mluví o české nátuře, o čecháč-

ství, švejkovství a podobných 

vlastnostech národa.

Emoce
Specifikum obecních voleb je, 

že volič kandidáta často zná.  Ví, 

kolik má dětí, co dělá, co komu 

kdy udělal, jak se chová v kon-

zumu nebo třeba na zábavě po 

pár doušcích. 

V českých obcích nehraje síla 

národních politických subjektů 

tak velkou roli. Spolek pro vy-

čištění obecní kašny může mít 

daleko větší politickou sílu a po-

pularitu u místních než úspěšná 

vládnoucí strana. 

Koho?
Jedním z důvodů, proč se chodí 

k obecním volbám je, že se ví, co 

by „radnice“ mohla udělat pro 

vyšší kvalitu života v blízkém 

okolí. A volí se osobnosti, kte-

ré budou pravděpodobně hájit 

konkrétní zájmy toho kterého 

voliče. Místní „nezávislí“ bývají 

blízko místní problematice a to 

je jistě dobře. 

Velké národní strany mívají věr-

né voliče. Ti obvykle volí spíš 

stranu, než lokální osobnosti. 

Velká strana má i výhody, za 

„svá“ zastupitelstva ručí a eli-

minuje tak „neřízené střely“, 

umí poskytnout podporu z kra-

je či ministerstva a obvykle má 

i odborné zázemí. Pokud nejde 

o novou právě vzniklou účelo-

vou stranu.

K volbám chodí ale i lidé, kteří 

nechtějí, aby se na vedení obce 

podílel člověk, o kterém „cosi“ 

od někoho víme. A pak kandi-

dátovi nepomůže ani zásluhy 

ani červený diplom z Harvardu 

ani čestná Jánského plaketa za 

dárcovství krve. Přitom kandidát 

může být kvalitní. Nedejme na 

pomluvy ale na zásluhy! 

Jak budou vypadat následují-

cí čtyři roky, záleží na nás. Ať 

jsou dobré.  (pam)

Takto vypadá jeden z letáků kampaně

Pochod se v letošním roce pořá-

dal též k výročí 880 let od založení 

města Mnichovice a málokdo již 

ví, že právě k výročí 870 let od za-

ložení města Mnichovice se ode-

hrál 1. ročník tohoto pochodu. 

Postupem času se tato akce stala 

vyhledávanou turistickou akcí 

především pro rodiny s dětmi.

Je libo „Pašíkovku“?
Start pochodu byl opět na nádvo-

ří Městského úřadu Mnichovice, 

kde se v  Ladovských chalupách 

účastníci pochodu zaregistro-

vali a každý si vybral svoji trasu. 

Mikešova, Bobešova, Pašíkova či 

Hastrmanova, přičemž dvě po-

slední jmenované daly opravdu 

zabrat, aneb jednalo se o trať 

25 km či 32 km. 

Všude byl cítit Josef Lada
Na startu každé dítě obdrželo 

hračku a pejsci pamlsky. Od po-

hádkových postaviček kocoura 

Mikeše a Mařenky Kudláčkové 

dostal každý účastník domácí 

buchtu na cestu. 

S  pohádkovými postavami se 

účastníci potkali i v Hrusicích, 

ve Zlenicích na Baštírně na ně 

čekal hastrman, který si zde spo-

kojeně pokuřoval a bylo ho vidět 

i v říčce Mnichovce. Pak se na 

Ondřejovské hvězdárně mohli 

účastníci potkat s hvězdářem 

a u Pohádkové hranice s celní-

kem z pohádky „Tři veteráni“. 

Na zpáteční cestě z Hrusic, na 

konci chat, kde začíná cesta 

stoupat lesem na Vlčí halíř, na 

malém palouku byla připravena 

především pro děti již zmiňovaná 

„Pohádková hranice“, kde na ně 

čekal celník, který každému po-

tvrdil razítkem překročení mezi 

Hrusicemi a Mnichovicemi.

„Poděkování patří všem, kteří se 

na pochodu podíleli, a těšíme 

se na další, již 12. ročník tohoto 

tradičního turistického pocho-

du, jehož termín je stanoven na 

sobotu 19. září 2015,“ sdělila na 

závěr Miroslava Vojtíšková, ta-

jemnice MÚ Mnichovice. (red)

Po stopách kocoura Mikeše
LADŮV KRAJ – Letošní  11. ročník turistického pochodu 

nesoucí název po slavném černém kocourovi, který bydlí 

se svými zvířecími kamarády, babičkou a Pepíkem Ševců, 

v chaloupce v Hrusicích, byl opět úspěšný.

Obce byly prostřednictvím kraj-

ských úřadů informovány, aby 

podle místních podmínek zvážily 

přijetí opatření, která by tomuto 

jevu zabránila. A to jak spolupra-

cí s Policií ČR, tak obecní policií. 

Poznatky při zajišťování veřej-

ného pořádku v průběhu voleb 

mohou následně posloužit jako 

podklad pro případné soudní 

řízení směřující ke zrušení plat-

nosti voleb nebo hlasování.

Po volbách v roce 2010 se ukázalo, 

že porušit volební předpisy je vel-

mi jednoduché. Proto Minister-

stvo spravedlnosti ve spolupráci 

s Ministerstvem vnitra novelizo-

valo trestní zákoník v ustanovení 

§ 351, a to rozšířením o další skut-

kovou podstatu trestného činu 

maření přípravy a průběhu voleb 

a referenda: „kdo jinému nebo 

pro jiného v souvislosti s výkonem 

volebního práva nebo hlasovacího 

práva v referendu poskytne, nabíd-

ne nebo slíbí finanční, majetkový 

nebo jiný obdobný prospěch, aby 

volil nebo hlasoval v rozporu s ne-

závislým vyjádřením své vůle“.

Lidskou řečí to znamená, že kan-

didát, který se dopustil závažné-

ho volebního deliktu, například 

podvodu nebo podplácení, 

bude diskvalifikován a může být 

i trestně stíhán. Volby totiž ne-

jsou dražbou funkcí v obecní sa-

mosprávě, nýbrž vyjádření nezá-

vislé vůle voliče. Zkorumpovaný 

volič je voličem závislým. (pam)

Ministerstvo vnitra bohužel 

i letos, podobně jako 

v minulých volbách do 

obecních zastupitelstev, 

zaznamenalo snahy 

o nakupování hlasů nebo 

ovlivňování výsledků voleb 

umělým navyšováním

 počtu voličů.

Kupování hlasů



Informace rovnou do uší
Audiostezka má 6 zastavení, 

na kterých se každý bude moci 

zaposlouchat do historie a zají-

mavostí o památných stromech 

na trase. „Stačí mít k tomu jen 

„chytrý“ mobilní telefon a po 

načtení QR kódu na tabulce ne-

daleko stromu se spustí přísluš-

ná audionahrávka. Z ní se dozví-

te informace o daném stromě,“ 

říká jeden z tvůrců stezky dend-

rolog Aleš Rudl.     

Krásami stromů
Stezka začíná v pražských Cho-

lupicích a vede krajinou zdejší-

ho přírodního parku. Prvními 

stromy na trase jsou hraniční 

duby na okraji přírodní památ-

ky Cholupická bažantnice, které 

jsou nejmohutnějšími stromy 

na trase. Dozvíte se také, u kte-

rého dubu se natáčela scénka 

z pohádky Třetí princ. Osmi-

kilometrová trasa končí v Ko-

mořanech, kde naproti zámku 

roste krásná lípa, která dříve 

patřila do jeho zahrad. 

Slavnostní otevření 
bude plné her
V sobotu 18. října bude stezka 

oficiálně otevřena. „U každého 

památného stromu budou pro 

děti připravené soutěže, které 

jim hravou formou přiblíží ži-

vot stromu a čím jsou dřeviny 

důležité pro přírodu i pro člo-

věka,“ doplňuje spoluautorka 

stezky Irena Oupicová. Součás-

tí trasy bude i výstava obrázků 

dětí ze škol v Praze 12 na téma 

Příběh stromu.

Startovat můžete mezi 10. a 14. ho-

dinou od hospody U Čámrse 

v Cholupicích. Pro nejmenší děti 

je trasa zkrácena na 4 kilometry 

a končí v Točné. (red)
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Doprava 
až k Vám
Praha a okolí 
130 Kč/pal. s DPH

Dlažba SUPREMA kombi
– reliéfní dlažba, stínované barvy
– barva šedočerná, bílohnědočerná m2352.- Dlažba CITYTOP Elegant kombi

– příjemné barevné odstíny
– barva bílovínová, kakaovopísková

Dlažba RHODOS Elegant kombi
– přirozený vzhled s nádechem elegance
– barva šedočerná, červenočernám2 279.- 285.-

Dlažba COUNTRY kombi
– moderní design
– barva bíločervenočerná, žlutočervená m2 279.- Dlažba DOMINO kombi

– atraktivní formát
– barva triomix podzim, žlutobílá 307.- PALISÁDA mini

– barva šedá, červená 22.-ks 
od

Uvedené ceny jsou s DPH 
a platí pro Hornbach 
Praha - Černý Most, Řepy a Čestlice.
Platnost od 15.9. do 17.10.2014. 
Tiskové chyby vyhrazeny.

www.hornbach.cz

W  NOVINKA: bílohnědočerná

W  NOVINKA: triomix podzim W 11,5 x 11,5 x 40 cm

W  Jednoduchá pokládka
 díky kombi formě

W  Jednoduchá pokládka
 díky kombi formě

W  Jednoduchá pokládka
 díky kombi formě

W  Jednoduchá pokládka
 díky kombi formě

W  Jednoduchá pokládka
 díky kombi formě

m2 
od

m2 
od

INZERCEINZERCE

Vůně čaje spojená s poznáváním

Do roka a do dne

Čeká na vás svět čaje
„Každý z hostů Čajomír treku se 

stane součástí velké poznávací 

výpravy do světa čaje. Na začátku 

cesty dostanete hrací mapu, která 

vás povede po jednotlivých mís-

tech a úkolech v Průhonickém 

parku a zámku,“ vysvětluje ředitel 

festivalu Jaromír Horák. Můžete 

si zvolit ze tří tras (2,5 km, 5 km 

a 10 km). Na stanovištích vás bu-

dou čekat ochutnávky čajů, při-

pravovaných tradičními postupy 

národy z celého světa jako napří-

klad Čína, Japonsko, Mongolsko, 

Tibet, Rusko, Maroko, Egypt, 

Brazílie atd. Při plnění úkolů se 

dozvíte více o čaji jako rostlině, 

o jeho pěstování a historii. 

Na zámeckých nádvořích vyros-

te velká čajová tržnice, kde se 

budou prezentovat přední do-

vozci čaje do ČR a tuzemští kera-

mici. V zámku budou připraveny 

přednášky a workshopy. 

Součástí bude slavnostní 
ceremonie
V podvečer sobotního dne Čajo-

mír treku proběhne výjimečná 

událost – slavnostní ceremonie 

10. ročníku vyhlášení nejlepších 

čajů od světové čajové asociace 

World Tea Union. Posuzování 

nejvyšší jakosti probíhá jednou za 

dva roky v Číně, Koreji, Japonsku 

a na Taiwanu. „Slavnostní cere-

monie proběhne poprvé po 20 le-

tech v Evropě, a to přímo v Průho-

nickém zámku. Díky této události 

budeme hostit delegaci 40 zahra-

ničních významných čajových 

mistrů, expertů a obchodníků, 

které budou mít možnost hosté 

Čajomír treku vidět v originálních 

prezentacích a debatách v průbě-

hu sobotního programu,“ prozra-

zuje Jaromír Horák.

Akci organizuje občanské sdružení 

Čajomír, ve spolupráci s Botanic-

kým ústavem AV ČR a World Tea 

Union. Sdružení vzniklo v roce 

2009 s cílem pořádat osvětové 

a sdružovací akce čajové kultury. 

Jako vzdělávací projekt provozuje 

sdružení Čajovou školu na Kampě 

určenou pro všechny laiky a začá-

tečníky v přípravě čaje. (red)

PRŮHONICE – Jestli 
přemýšlíte, kam o víkendu 

vyrazit na podzimní 
výlet s rodinou či přáteli 
a k tomu máte rádi čaj, 

pak si nenechejte ujít 
první ročník Čajomír treku, 

který se koná o víkendu 
18. – 19. října v unikátních 
prostorech Průhonického 
parku a zámku, které jsou 
národní kulturní památkou 

a památkou UNESCO.

Úterý 30. září bylo od 20.00 ho-

din věnováno rekonstrukci vážné 

dopravní nehody, ke které došlo 

1. října minulého roku. Tehdy 

tady řidič osobního vozidla sra-

zil chodce a na místě ho usmrtil. 

V průběhu vyšetřování bylo vy-

pracováno několik znaleckých 

posudků. K řádnému objasnění 

věci bylo ale třeba provést ještě 

rekonstrukci celého případu, kte-

rou nařídil státní zástupce právě 

na úterní den. Ta byla načasována 

tak, aby proběhla co nejvíce au-

tenticky, zasazená do takřka stej-

né doby a času. Vyšetřovatel kladl 

důraz na fakt, aby byly co nejvěro-

hodněji nasimulovány podmínky, 

za kterých k této tragické události 

došlo. V souvislosti s rekonstrukcí 

tohoto případu v těchto místech 

probíhaly krátkodobé uzavírky, 

vždy na dobu zhruba patnácti 

minut. Rekonstrukce trvala až do 

pozdních nočních hodin. (red)

HRNČÍŘE – Někdy je třeba 

zopakovat něco, na co 

zrovna není hezký pohled, 

a rozhodně ne příjemná 

vzpomínka. Poslední zářijový 

den byl jedné takové 

akci věnován…

CHOLUPICE – První 

pražská audiostezka již brzy 

provede první návštěvníky 

po památných stromech. 

Její slavnostní otevření 

proběhne v sobotu 18. října 

v rámci celorepublikových 

oslav Dne stromů. 

U jednotlivých stromů 

na trase budou pro děti 

připraveny zábavné hry.

Síla stromů na vlastní kůži
Při cestě můžete zhlédnout i tuto nádheru – Dub letní v poli mezi Točnou 

a Cholupicemi

…či dva duby lesní v Točné

Foto: Aleš Rudl

Umění přípravy čaje vyžaduje vysokou koncentraci

Čajový obřad se zaměřuje na podstatu samotného čaje a vyzdvihuje jeho chuť a vůni

Foto: Čajomírtrek

Na návštěvníky čeká nádherné prostřední 

průhonického parku



DOLNÍ BŘEŽANY – Žluté ba-

letky, jak se ženským fotbalovým 

týmům z pražské Dukly také říká, 

mají i svůj tým dorostenek, kte-

rý hraje v rámci republikových 

soutěží organizovaných Komisí 

fotbalu žen FAČR soutěž II. liga 

dorostenek. A právě v jejím rám-

ci se duklácké dorostenky před-

staví v Dolních Břežanech, na 

hřišti místního klubu SK Olym-

pie Dolní Břežany, jehož hřiště 

si duklácké dorostenky vybraly 

za své domácí hřiště pro mis-

trovské zápasy. Dovolujeme si 

vás tedy tímto pozvat na zbýva-

jící podzimní domácí mistrovské 

zápasy 12. 10. a 2. 11. od 10.30. 

do Dolních Břežan.  (sas)

sport 7Čtvrtek 9. 10. 2014 • JV 20

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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Více na www.kika.cz

Nové studio komfortních postelí BOXSPRING v kika!

Boxspring postele jsou specifi cké svým 
vysokým násedem a speciálním složením. 
Jejich základ tvoří rám, na kterém jsou dvě 
na sebe uložené matrace. Ty zaručují uži-
vateli komfortní a pohodlný spánek. Spodní 
matrace tvoří vysoce kvalitní pružinové jád-
ro s bonellovými pružinami, které nahrazují 
lamelový rošt. Slouží též jako ortopedický 
a ventilační podklad zajišťující perfekt-
ní podkladovou plochu pro horní matraci. 
Novinkou je spojení s úložným prostorem.

kika Čestlice, Kika Nábytek s.r.o. Pražská 135, 251 01 Čestlice; Po – Pá: 10.00 – 20.00 hod. • So – Ne: 09.00 – 20.00 hod.

*30.975,- -19 %

24.990,-
BOXSPRING „SOLUTION“

Inzerce 284x104_postele.indd   1 30.9.14   15:00

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

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

Doma je doma

Žluté baletky zvou na fotbal

V. POPOVICE – Začátek pře-

boru Středočeského kraje neměli 

hokejisté Slavoje V. Popovice ni-

kterak oslnivý. Prohráli nejen 

ve Slaném, ale i v Mělníku. 

O to s větší nedočkavostí 

se očekávalo střetnutí s Be-

nešovem, v němž už měli 

možnost nastoupit na do-

mácím ledu. Byli favority, ale 

přec jen tak výrazné vítězství 

se nečekalo. Jak se ukázalo, 

přece jen doma je doma. Hra-

je se hned jinak, uvolněněji 

a navíc s třemi mladíky (roč-

ník 1994) a byla z toho hned 

exhibice. Charakteristická 

pro výrazné vítězství jsou 

slova trenéra Karla Holé-

ho, který nám řekl:

„Nastupovali jsme do prvního 

domácího zápasu se spoustou 

nových, a jak je vidět, velmi pozi-

tivních skutečností. Zimní stadion 

je po dlouhé době opět prosáklý 

vůní opečených klobás, ale nejen 

to, nové osvětlení působí jak na fo-

tografy, tak na hráče, takže spouště 

aparátů cvakaly celý zápas a hráči 

VP se náležitě snažili. Také noví ob-

chodní partneři si užívají 

atmosféry. Ani my trenéři jsme ne-

zůstali pozadu a nově zařadili do 

mužstva tři nové mladé hráče. Jsou 

to Vilímek, Rot a Červ… no a výsle-

dek? Posuďte sami…10:2.“

Branky za domácí: 14:58 Žoha Ja-

kub (Decsy, Moravec) 19:15 Braniš 

(Peťovský) 43:43 Farář (Medřický) 

44:57 Chochola (Vacek) 46:46 Mo-

cek (Vacek) 47:14 Vilímek 51:22 

Medřický (Culka) 52:27 Žoha 

(Moravec, Dvořák) 53:53 Moravec 

55:24 (Nejedlý, Braniš). Branky 

hosté: 17:06 Hynek 51:49 Štětina 

(Pěkný). Třetiny: 2:1, 0:0, 8:1. O ví-

kendu hrál Slavoj v Poděbradech  

a prohrál 2 : 5. Jan Kotrba

Po porážkách ve Slaném a v Mělníce přišla výhra: Slavoj V. Popovice – Benešov 10:2

O volejbale vypráví trenérka Monika Fischerová

„Letos čeká kunické volejba-

listky náročná sezona, jelikož 

starší děvčata již začnou hrát 

klasický šestkový volejbal v Pře-

boru středočeského kraje v ka-

tegorii mladších žákyň. Přes-

tože krajských turnajů nebude 

úplně málo, přihlásili jsme také 

okresní soutěž, aby si holky 

pořádně zahrály a také aby-

chom více poznali volejbalisty 

z bližšího okolí. Díky tomu, že 

naše trenérské řady už v loň-

ském roce rozšířili dva trenéři 

z Mnichovic, Jarka s Davidem 

a přidal se i Luděk z Pyšel, mohl 

se oddíl rozdělit na dva téměř 

samostatné týmy a mladší dív-

ky z přípravky budou hrát opět 

Přebor Prahy v mini volejbale 

trojic. Zároveň budou hrát také 

Přebor středočeského kraje 

v kategorii modrý mini volejbal 

trojic a ty nejmenší budou náš 

oddíl reprezentovat v kategorii 

červeného mini volejbalu dvo-

jic. Takže oddíl bude hrát do-

hromady čtyři různé soutěže ve 

třech kategoriích.

Začátkem září se naše dívky 

z přípravky zúčastnily celore-

publikového finále v minivo-

lejbale v Brně. Mladší žákyně 

již mají za sebou první tři tur-

naje krajského přeboru a drží 

se v polovině tabulky, což po-

važujeme za velký úspěch. 

Máme radost, že holky volejbal 

baví a že dělají veliké pokroky. 

Doufáme, že u tohoto krásné-

ho sportu vydrží a bude jim 

přinášet hezké zážitky po celý 

život. Chtěla bych moc podě-

kovat trenérům Jarce, Mílovi, 

Luďkovi a Davidovi, že s námi 

do toho šli, našim rodinám za 

jejich podporu i toleranci a za 

velkou podporu také obci Ku-

nice a našim sponzorům.“

Zaznamenal Jan Kotrba    

KUNICE – Ještě před 

rokem a půl byla obec 

spojována s úspěšnými 

fotbalisty. Jenže časy se 

změnily a fotbalisté už nejsou 

farmou pražské Dukly. Nyní 

hrají jednu z nižších tříd ve 

Středočeském kraji. Na 

jejich místo co do popularity 

se významným způsobem 

derou volejbalistky, 

vedené trenérkou Monikou 

Fischerovou a dalšími 

nadšenými pomocníky. Mají 

úspěchy, jsou jedny z mála, 

které v našem regionu hrají 

volejbal. O tom, co je čeká 

v letošním závěru roku 

a v týdnech příštích, nám 

prozradila právě trenérka 

Fischerová, která říká: 

Vkročily do třetí sezony

Celý tým v celé své kráse. Do příštího vydání chystáme rozhovor s dukelskou hvězdou, 

která žije v Dolních Břežanech, slečnou Barborou Motykovou

Foto: Tomáš Kupka

Oživení hry 
Slavoje přinesli 
zejména mladí 

hráči, a to 
především 

svojí bojovností 
a chutí do hry

 Foto: Slavoj 

Společné foto z letního tréninkového tábora patří k samozřejmostem Foto: VK Kunice 
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NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

14,90
         

SUPER CENA!

ÁSOB

Frutti di Mare 350g, 2Dreams 280g

89,90
      

250g

37,90
      

250ml

12,00
      

10,50
      

COCA-COLA
všechny druhy, 1l

19,20
      

10,50
      

225g

31,00
      

9,50
      

820g

22,50
      

400g

17,90
      

4x100g

39,00
      

vybrané druhy, 500-530g

35,90
      

200g

31,00
      

8,50
      

FINLANDIA
264,90
      

154,90
       

0,5l

108,50
      

145g, 140g

12,50
      

89,00
      

300g
99,90
      

120g

11,50
      

100g

13,20
      

11,40
      

100%, 1l

57,90
      

250ml

4,95
      

100g

6,95
      

18,90
      

10Kg

179,00
      

CANDY UP
17,50
      

16,70
       

200g

10,90
      

42,90
      

39,00
      

cena za 1Kg

119,90
      cena za 1Kg

119,00
      

69,90
      

268,50
       

169,90
      

10,70
      


