
Co vedlo?
Příchozí návštěvníky nejvíce zau-

jaly ochutnávky jablek od místních 

sadařů, soutěž o nejlepší jablečný 

zákusek a nabídka ručně vyrábě-

ných výrobků místních i přespol-

ních řemeslníků. V obležení dětí 

byly také tvořivé dílničky, kde si 

mohly vyzkoušet tradiční řemesla. 

Tradiční řemesla
Přírodní areál zdejšího minigolfu 

se na den proměnil v řemeslný trh, 

na který dorazili šikovní řemeslní-

ci z blízkého i vzdálenějšího okolí. 

„Největší zastoupení měli držitelé 

regionálních certifikovaných zna-

ček regionu za Prahou – Zápraží 

a též Polabí. Též přijeli výrobci 

z kraje blanických rytířů, Prácheň-

ska a Vysočiny,“ říká jeden z or-

ganizátorů akce Aleš Rudl z MAS 

Říčansko. Ve stylových stáncích 

bylo možné pořídit vše od ručně 

vyráběných oděvních doplňků, 

šperků, dřevěných a keramických 

výrobků, domácích marmelád, 

medů, perníků, mýdel až po ruko-

dělné, látkové a kované výrobky do 

domácnosti či paličkované nebo 

sklářské ozdoby. Pro děti bylo při-

praveno deset tvořivých dílniček, 

kde si mohly vyzkoušet například 

zdobení perníků či řezbářství.

� pokračování na str. 4

V jablečném stanu byly připraveny ochutnávky patnácti jablečných odrůd 
od místních sadařů a příchozí 
tak nakrájená jablka ochutnávali 
a hodnotili  Foto: Aleš Rudl
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doschranky@nasregion.cz
Nechodí 
k vám 
noviny? 

Napište nám! 

Příští vydání 6. listopadu 2014 www.facebook.com/nasregion @nasregion

Čeho je moc, 
tak toho je příliš
Hlavně sundat usměvavé ob-

ličeje z kandelábrů, umýt sto-

py z paintballových střel na 

sklech elektrických billboardů 

a přetrpět druhé kolo senát-

ních voleb. Chci zas žít. Chci 

se zas ze zpráv komerčních te-

levizí dovídat, koho který po-

tůček vyplavil, kdo koho ma-

jznul pro pár korun přes hlavu 

a rozzlobit se na člověka, který 

týrá vlastní zvířata tím, že je 

má v menším výběhu, než je 

humánní. Chci si opět připa-

dat nedůležitě. Zapomenout 

na to, že moderní systém voleb 

z kandidátů dělá vejtahy, kteří 

musí slibovat v první osobě 

a slovo JÁ skloňovat všude, kde 

se dá. Vytahování není kladná 

lidská vlastnost a nechápu, 

že musím porovnávat mezi 

vejtahy a tím malým kousíč-

kem skromných ušlechtilců, 

které nikdo nezvolí, protože 

se neumí vytahovat. Jenže já 

už na to nechci myslet. Budu 

žít! Půjdu dál! Každé ráno po 

probuzení v klidu vyglancuji 

chrup, prokoušu se ranní ko-

lonou do svého zaměstnání 

a tam s úsměvem budovatele 

posunu naší de-

mokracii, potažmo 

tržní hospodářství, 

zas o kousek dál.

O ČEM SE MLUVÍ

První publikace 
o zdraví Středočechů

KRAJ – Krajská hygienická 

stanice Středočeského kraje 

představila ve čtvrtek 2. říj-

na na krajském úřadě svoji 

publikaci věnovanou tema-

tice zdraví a zdravotnímu 

stavu obyvatel středních 

Čech. Publikace přináší de-

mografický přehled o zdraví 

lidí, kteří žijí na území kra-

je. Dále shrnuje především 

statistické informace s ko-

mentáři, ale přináší také 

návrhy a doporučení. Oby-

vatelé Středočeského kraje 

v ní mohou najít informace 

o životním prostředí v místě 

svého bydliště a rizika, kte-

rá mají vliv na zdraví. Na-

jdou zde i doporučení, jak 

rizikům předcházet. K na-

hlédnutí je na stránkách 

Krajské hygienické stanice 

– www.khsstc.cz (red)

KRÁTCE

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz

ZIMNÍ SERVIS PROZIMNÍ SERVIS PRO
VÁŠ VŮZVÁŠ VŮZ

6 6 AUTO

Jak dopadly
volby?

55

PŘEHLED VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ
V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH
NAŠEHO REGIONU

Máte 
jasnou hlavu, 

talent, sebedůvěru, 
vytrvalost a chuť 

se učit? 
Jste flexibilní 
a orientovaní 

na cíl?

Společnost 
JNT Media 

přijme 

SCHOPNÉHO 
OBCHODNÍKA 

pro rozšíření našeho  
týmu na tvorbu  

reklamních konceptů  
a pro prodej inzerce.

Kontaktujte nás: 
Radka Šerclová – 725 377 603 

serclova@nasregion.cz

INZERCEINZERCE

Festival řemesel a jablečné 
slavnosti slavily úspěch

STRANČICE – „Mluvit 
o jablkách a neznat jabloně, 

to by dovedl každý,“ říká 
jedno přísloví. My ho 

můžeme chápat tak, že 
někdo mluví o něčem, 

o čem nic neví. Což ale není 
případ návštěvníků, kteří se 

v sobotu 4. října zúčastnili 
již 4. ročníku akce, jež byla 

ve znamení řemeslného trhu 
a slavností jablek.

Dotek živé archeologie

Trocha té historie
Cílem vycházky byl tentokrát 

rozsáhlý pás lesů, označovaný 

jako Požárské lesy. V minulosti 

se jednalo o oblast čilé hospo-

dářské aktivity, podle pramenů 

se zde nacházely nejméně čtyři 

vesnice a feudální tvrze. Z ob-

lasti dnešních Požárských lesů 

se dodávala kolomaz, dehet, 

dřevěné uhlí a další suroviny 

a výrobky potřebné pro provoz 

jílovských zlatých dolů. Po tři-

cetileté válce se oblast vylidnila 

a na místě opuštěných lidských 

sídel byl vysázen les. 

Díky tomu zůstaly v Požárských 

lesích po zaniklých sídlech do-

dnes čitelné stopy. Řada z nich 

stále není dostatečně prozkou-

maná a některým z nich hrozí 

v současné době zkáza. Pozůstat-

ky tvrzí se nacházejí například 

u obce Skalsko a v Turyni, vedle 

které stála zaniklá vesnice, první 

místo, které jsme s Janem Vízne-

rem navštívili. Podle nálezů za-

tím bezejmenná tvrz uprostřed 

vypuštěného rybníčka, která jako 

opevněné sídlo přestala fungovat 

zřejmě okolo husitských válek, 

sloužila dál jako hospodářské 

stavení, než byla v novověku de-

finitivně opuštěna. V zaniklé ves-

nici v jejím sousedství, po které se 

zachoval úvoz a základové obrysy 

domů, se podle archeologických 

nálezů vyráběla keramika, dodnes 

patrná jsou také terasovitá po-

líčka ve svazích okolních kopců. 

Výklad o pravděpodobné historii 

tvrze v Turyni doprovázel Jan Víz-

ner stejně jako u dalších objektů 

kresebnými rekonstrukcemi.

Cestou necestou
Z turyňské tvrze vedla trasa vy-

cházky kolem Kněží hory a Pan-

ské skály na místo další zaniklé 

vesnice, ze které se nám kromě 

základů domů dochovaly rovněž 

pozůstatky dehtových pecí.

� pokračování na str. 4

JÍLOVÉ U PRAHY – Díky 

příznivému ohlasu na čtyři 

vycházky za zaniklými 

sídly dolního Posázaví, 

uspořádané ve spolupráci 

Regionálního muzea 

v Jílovém a archeologa Jana 

Viznera, se poslední sobotu 

v září konala ještě vycházka 

pátá, věnovaná vyhledávání 

a poznávání archeologických 

lokalit. Vycházky se nakonec 

účastnilo více než dvacet 

zájemců, kteří v krásné 

přírodě nedaleko Sázavy 

strávili prakticky celý den.

Návrhy s názvem a fotkou kon-

krétní zastávky je možné posílat 

na adresu soutez@ropid.cz nej-

později do pátku 24. října 2014. 

Zapojit se mohou města, obce, 

městské části i samotní cestující. 

Hodnotit se bude celkový vzhled, 

útulnost pro cestující i origi-

nálnost. Ze zaslaných návrhů 

bude vybráno 10 nejlepších 

a z nich pak bude možné vybrat 

tu nejhezčí ve veřejném hlaso-

vání na webu www.ropid.cz. 

10 nejlepších zastávek bude zve-

řejněno i v listopadovém vydání 

měsíčníku ČasoPID. Nejhezčí 

zastávka pražské integrované 

dopravy bude oficiálně vyhláše-

na během termínu prosincových 

změn jízdních řádů. (red)

REGION – Myslíte si, že 

máte v obci tu nejhezčí 

autobusovou zastávku pod 

sluncem? V tom případě 

máte dva dny na to ji 

přihlásit do soutěže.

V závěru dne byly na komorní výstavě představeny některé 

nálezy z Požárských lesů – úlomky keramiky, kamenné tyglíky či 

řemeslné nástroje Foto: Muzeum Jílové u Prahy

Z turyňské tvrze vedla trasa vycházky kolem Kněží hory 

a Panské skály na místo další zaniklé vesnicey

ů

Soutěž o nejhezčí 
autobusovou zastávku

netopýři
...
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DOLNÍ BŘEŽANY
24. 10.

• Slavnostní kladení věnců. Dovo-

lujeme si vás pozvat na slavnostní 

kladení věnců, které se bude konat 

u příležitosti 96. výročí vzniku sa-

mostatného československého státu. 

KDY: v pátek v 10 hodin u pomníku 

válečným hrdinům a české státnosti 

v Dolních Břežanech

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

si vydlabat vlastní dýni, ve skupině 

dalších dětí bude vše zábavnější. Ur-

čeno 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. Zveme vás na Hal-

loween, který pořádá Centrum Břežá-

nek a obec Dolní Břežany v pátek od 

16 hodin v ulici U Náměstí v Dolních 

Břežanech. Program: tanec v mas-

kách, fakírská show, lampionový 

průvod, diskotéka v maskách, straši-

delný hrad, kapela ZUŠ Harmony, po-

kračování dětské párty ve strašidel-

ném sklepení Cafe restaurant Pohoda 

na náměstí.

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

pas dorostenek ve fotbale mezi týmy 

FK Dukla Praha vs. Mnichovo Hradiště 

se koná v Dolních Břežanech. V areálu 

jsou místa k sezení, dětské hřiště a ob-

čerstvení. Tak přijďte podpořit domácí 

tým. Pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich 

dcery hrály fotbal v prvoligovém klubu, 

poskytnou informace přítomní trenéři. 

Má vaše dcera ráda míč, pohyb a dob-

rou 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 – 13 let! Od 14 do 

17 hod. zahrnuje zkušené lektory 

a veškerý materiál. Rezervace na 

www.brezanek.cz/měsíční akce 

6. 12. 
• Adventní výlet do Drážďan. Ná-

vštěva nejstaršího trhu v Německu 

– Striezelmarktu se svojí nezaměni-

telnou předvánoční atmosférou, mož-

nost romantické procházky s vůní 

svařeného vína, perníku a nákupu 

poetických vánočních dárků (zahr-

nuje: poplatek za členství v klubu, 

autobusovou dopravu, oběd a kávu 

ve stylové restauraci, stornopopla-

tek, průvodce). Odjezd 7,00 příjezd 

21,00 hodin. Dolní Břežany, rezervace 

na www.brezanek.cz

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. Centrum 

Břežánek prodává, vy pouze dodáte 

výrobky. Detailní podmínky naleznete 

na www.brezanek.cz sekci ke stažení

JESENICE
2. 11. – 10:00

• Dobrodružství koťátka Macíčka. 
Společenské centrum Jesenice. Dět-

ské představení loutkového divadla 

HAD o malém koťátku, které musí 

pro svého kamaráda kozlíka získat 

zpět zlatou hlávku zelí. Vstupné: děti 

50,- Kč, doprovod zdarma

7. 11. – 17:30
• Lampionový průvod. Před 

ZŠ Jesenice. Tradiční průvod obcí 

v maskách, s lampiony, zakončen 

ve Společenském centru zábavným 

programem pro děti

13. 11. – 13:00
• Podzimní koncert učitelů ZUŠ 
a ZŠ. Společenské centrum Jesenice

20. 11. – 19:00
• Podzimní koncert v Jesenici. 
Obec Jesenice pořádá Podzimní kon-

cert klasické hudby od 19:00 hodin ve 

Společenském centru Jesenice. Za-

hraje houslový virtuóz Jaroslav Svě-

cený v doprovodu komorního orchest-

ru Vivaldi Collegium Praha. V průběhu 

večera zazní „Malá noční hudba“ W. A. 

Mozarta a jedno z nejslavnějších děl 

italského barokního skladatele Anto-

nia Vivaldiho „Čtvero ročních dob“

JÍLOVÉ U PRAHY
6. 9. – 16. 11. od 10:00

• Výstava obrazů Aleše Krejči 
„Pozdní sběr“. Významný před-

stavitel české imaginativní malby 

Aleš Krejča (*1941), akademický 

malíř a grafik, někdejší žák Školy 

umeleckého priemyslu v Bratislavě 

a poté absolvent ateliéru Františka 

Muziky na Vysoké škole umělecko-

průmyslové nyní představuje v Re-

gionálním muzeu v Jílovém výběr 

obrazů z posledních let 

24. 10. – 19:00
• Koncert Štěpána Raka, světově 
proslulého kytaristy a skladatele 
a Václava Návrata, skladatele a só-
listy na barokní a klasicistní housle, 

kteří spojí své umění v pásmu hudby 

s průvodním textem o alchymistických 

tajemstvích. Kostel církve českoslo-

venské husitské, vstup 120,- Kč, před-

prodej v knihovně, tel.: 241 021 978

8. 11. – 20:00
• Tajemství paní Lukrecie – diva-
dlo Inkognito. Jeden večer nemusí 

v životě člověka znamenat vůbec nic, 

ale také velmi mnoho. Drama ze ži-

vota Lukrécie Borgie, dcery papeže 

Alexandra VI., viněné z nejednoho 

hříchu… Napínavé situace, soubo-

je, tanec – představení pro 2 herce 

a spoustu emocí, které vás nenechá 

vydechnout. Kulturní centrum 

13. 11. – 20:00
• Beseda o Grónsku s Ing. M. Jake-
šem. Polární cestovatel a průvodce, 

vystudoval ČVUT, byl dělníkem u vrt-

ných souprav, úředníkem v ČSA a nyní 

se živí průvodcovskou činností pro 

svou či jiné agentury. V r. 1982 dosáhl 

spolu s Jaroslavem Pavlíčkem na hoře 

Čho Oju výšky 6 500 metrů a stal se 

držitelem čsl. zimního výškového re-

kordu. O dva roky později přešel s prv-

ní expedicí Grónsko. V r. 1986 jako 

první Čech vystoupil sólově v zimě na 

nejvyšší horu Jižní Ameriky – Aconca-

guu, při sestupu málem zahynul. V r. 

1989 se podílel na založení čsl. polární 

stanice v Antarktidě na ostrově Nelson, 

o tři roky později se stal na dva měsíce 

členem expedice ICE-SAIL. V r. 1993 

jako první Čech došel pěšky na severní 

pól. O tři roky později si to zopakoval 

s první českou tříčlennou expedicí. 

Nejúctyhodnější je jeho jedinečný só-

lový přechod přes Grónsko z východu 

na západ, který v r. 1996 uskutečnil 

bez jakéhokoliv spojení a cizí pomoci. 

K padesátinám si chce splnit svůj ži-

votní cíl: v r. 2001 dojít pěšky na sever-

ní a jižní pól. Kulturní centrum

29.11 – 10:00
• Rozsvícení vánočního stromku, 
pohádka a Jílovský jarmark. Přijďte 

se podívat na rozsvěcení vánočního 

stromku, pohádku pro děti a tradiční 

Jílovský jarmark, kde nakoupíte zde 

tradiční výrobky, čerstvé pečivo, koře-

ní a bylinky, vajíčka, čerstvé a uzené 

ryby, sýry, pálenky, mošt, víno, med, 

domácí uzeniny i výrobky z farmy. 

Pochutnáte si na jarmarečním občer-

stvení, svařeném vínu a teplé medo-

vině. Náměstí Jílové u Prahy 

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

OHROBEC
1. 11. – 17:30

• Halloween. Sejdeme se u hasičské 

zbrojnice, kde nám divadlo Toy Ma-

chine předvede stínové divadlo. Pak 

tradičně s lampiony dojdeme zhasnu-

tým Ohrobcem k pekárně Beruška na 

koláček a čaj. Lampióny s sebou!

POPOVIČKY
31. 10. – 18:00

• Lampiónový průvod. Začátek: 

18:00 hod. před OÚ. Závěr: cca 19 

hod. před Park Hotelem Popovičky. 

V Park Hotelu bude připravena spe-

ciální nabídka: opékání špekáčků, 

dýňová polévka a zábava pro děti! 

Srdečně zve OÚ

13. 12. – 20:00
• Tradiční Sousedské posezení. Sr-

dečně zve Obecní úřad Popovičky ve 

spolupráci s SDH Popovičky

PRŮHONICE
13. 9. – 31. 12.

• Kmenové souvislosti. Pavel Baňka 

a hosté. Výstava fotografi í, videa a in-

stalací. Průhonický zámek

PYŠELY
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 ZVO-
NY. 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

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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Praha
Hostivice

Suchdol

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

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. 14:00 VELKÁ CIRKUSOVÁ POHÁDKA 
Žonglérská pohádka Vojty Vrtka

divadlo

20:00 DAN BÁRTA & EN.DRU 
Koncert dvou vyjímečných českých hudeb.osobností

koncert

sobota    8.11. 14:00 TŘI BRATŘI kino

17:00 LABYRINT: ÚTĚK Kino

20:00 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE kino

neděle    9.11. 14:00 VČELKA MÁJA kino

17:00 ŠKATULÁCI kino

20:00 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE kino

čtvrtek  13.11. 20:00 PSYHCO  – hororová komedie, Divadlo Tří divadlo

čtvrtek  20.11. 19:00 GIACOMO PUCCINI – TURANDOT 

Záznam z Metropolitní Opery v New Yorku
opera

INZERCEINZERCE

PODZIMNÍ TAVENÍ SKLA
od 7. 11. – 9. 11. vždy od 10,00 hod

Tavení skla bude probíhat za přítomnosti 
sklářů sklárny Florianova huť, 
kteří se Vám budou po celou dobu plně věnovat 
a taktéž Vám umožní si jejich práci vyzkoušet.

Pro zpříjemnění Vám bude v našem obchůdku 
nabízena ochutnávka vín.
Očekáváme účast vinaře pana Petra Skoupila a vinařství GALA.

              Přijďte se zahřát k peci

Stavmater CZ s.r.o., 
Hrnčířská 17, 252 42 Zdiměřice
Tel. 607 582 359 – Alena Vojtěchová

INZERCEINZERCE

Cafe restaurant

výborná domácí kuchyně, limonády
kvalitní italská káva, francouzské palačinky

stylový sklípek – uložení vlastních vín, degustace

Náměstí Dolní Břežany, www.pohodabrezany.cz
facebook.com/PohodaBrezany

INZERCEINZERCE



Svátek zvířat
Roku 1226, 4. října, zemřel fran-

tiškánský mnich sv. Franti-

šek z Assisi, který pečoval 

o opuštěná, nemocná 

a týraná zvířata. Právě 

proto se na tento den 

stanovil Mezinárodní 

den zvířat. Oslavy, 

která je pořádána 

k uctění jeho pa-

mátky, se zúčast-

nilo přibližně 

80 návštěvníků, 

z toho více než 

2/3 dětí. Magnetem, 

který letos přitáhl tolik zá-

jemců, byli bezesporu živí 

netopýři.

Netopýří stezka
Na začátku akce čekala na děti 

netopýří stezka. V jejím průběhu 

se dozvěděly něco málo ze živo-

ta netopýrů a mohly se na chvíli

 

vžít do 

jejich kůže – vyzkoušet si, jaké je 

to viset hlavou dolů, orientovat 

se potmě, lovit pusou potravu 

apod. Po projití stezky na ně če-

kala odměna – ukázka živých ne-

topýrů. Děti si 

společně 

s rodiči mohli 

zblízka 

prohlédnout 

i pohladit 

ochočené hendikepované neto-

pýry. Úsměv na tvářích vyvolala 

jejich snaha schovat se mezi dvě 

skleněné desky tak, aby nebyli vi-

dět. Všeobecné veselí pak propuk-

lo při pohledu na jejich nenasyt-

nost a neomylnou snahu dostat 

se do misky s červy. Nakonec bylo 

možné pomocí ultrazvukového 

detektoru vyslechnout si i jejich 

hlas, který je za normálních okol-

ností neslyšitelný.   

(red)
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Nejlepší starostka 
v kraji

JÍLOVÉ U PRAHY – Nejlepší 

středočeskou starostkou za 

uplynulé čtyři roky se sta-

la podle Svazu měst a obcí 

starostka Jílového u Prahy 

Květa Halanová. Ve dvou 

kolech starosty hodnotila 

odborná porota tvořená 

ze zástupců státní správy, 

akademické sféry i soukro-

mého sektoru. Posuzovala 

jejich osobní přínos pro 

město, přístup k funkci 

starosty a výsledky jejich 

činnosti. Ocenění převzala 

paní starostka na Pražském 

hradě z rukou primátora 

hl. m. Prahy pana Tomáše 

Hudečka, předsedy Po-

slanecké sněmovny pana 

Jana Hamáčka a hejtmana 

Středočeského kraje pana 

Miloše Petery.

Přerušení dodávky 
elektřiny

DOLNÍ BŘEŽANY – Dovolu-

jeme si vás informovat o plá-

novaném přerušení dodávky 

elektřiny (z důvodu revize TS) 

dne 10. 11. 2014 od 8 do 

13 hodin. Ulice: Zbraslavská, 

5. května, Na Drahách, Na 

Hrázi, Trnková, K Točné po 

ulici Trnková). Obecní úřad 

děkuje za pochopení.

Svoz nebezpečného 
odpadu

DAVLE – Svoz nebezpečné-

ho odpadu proběhne dne 

15. 11. 2014 v čase od 8.30 

do 11.00 hodin. Převzetí 

odpadů proběhne v násle-

dujících místech odběru 

a časových intervalech. 

9.00–9.15 Sázava u obchodu, 

9.20–9.35 Kejsíř, 9.40–9.55 

Vltavanka, 10.00 – 10.15 Vi-

nice, 10.20 –10.35 Račana, 

10.40 –10.50 Sloup.

Obec na Facebooku
VESTEC – Pokud jste uži-

vatelem populární sociální 

sítě, můžete si přidat tuto 

obec do oblíbených. Na 

vesteckém facebookovém 

profilu najdete upozorně-

ní na kulturní akce, zprávy 

z obce, ale i diskuse o tom, 

co a jak ve Vestci zlepšit. 

Pravidelně se jich v on-line 

chatech zúčastňuje i míst-

ní starosta, tudíž máte 

jedinečnou možnost mu 

položit jakoukoliv otázku. 

Stačí si do vyhledavače na 

Facebooku zadat „Vestec 

u Prahy – oficiální stránka“.  

Pokud byste měli s hledá-

ním problém, napište na 

mail redakce@vestec.cz, 

rádi vám odkaz pošlou. 

Ztratila se fenka
PSÁRY/DOLNÍ JIRČANY 

– V neděli 12. 10. v 17 hodin 

se u cihelny v Dolních Jirča-

nech ztratila fenka drsno-

srstého jezevčíka, která má 

na krku obojek se jménem 

Besy a telefonním číslem 

602 614 592. Naposledy byla 

fenka viděna v Jesenici na 

cyklostezce u Lidlu. Pokud 

se někde pejsek objeví, kon-

taktujte prosím pana Mako-

vičku na tel. 602 614 592.

Nejšikovnější 
hospodyňka

PYŠELY – Pro úspěch a vy-

sokou účast v loňském roce, 

kdy se pekly koláče, proběh-

ne dne 25. 10. 2014, u příle-

žitosti Posvícení, na návsi 

v Borové Lhotě 2. ročník sou-

těže o nejšikovnější hospo-

dyňku, tentokráte s nejchut-

nějším závinem (štrúdlem). 

Štrúdlobraní se bude konat 

od 14:00 hodin, organizátoři 

prosí všechny soutěžící, aby 

své záviny přinesli nejpoz-

ději ve 13:45 hodin na náves 

ke kapličce.

Práce na rybníce
HERINK – V období od října 

do prosince 2014 se v této 

obci realizuje jednak odbah-

nění rybníka, a jednak oprava 

a úprava hráze rybníka na-

cházejícího se na okraji obce 

Herink směrem k obci Radě-

jovice. V rámci realizace do-

jde k odstranění sedimentu ze 

dna nádrže a odvoz sedimen-

tu na uložiště, rekonstrukce 

hráze, výpustného zařízení, 

bezpečnostního přelivu a pří-

tokového potrubí. 

Nová cyklomapa
JESENICE – Místní akční 

skupina MAS Dolnobřežan-

sko vydala ve spolupráci 

s obcemi novou mapu pro 

cyklisty, která zahrnuje celý 

region. V mapě jsou vyzna-

čeny doporučené trasy včet-

ně několika zajímavých tipů 

na výlety. Mapa je k vyzved-

nutí v podatelně Obecního 

úřadu Jesenice.

Sbírka šatstva 
ČTYŘKOLY – Diakonie Brou-

mov pořádá od 15. do 31. 10. 

2014 humanitární sbírku 

šatstva a nově i malých spo-

třebičů (vysavače, žehličky, 

topinkovače, kulmy apod.). 

Sběrné místo – OÚ Čtyřko-

ly v době úředních hodin 

nebo po domluvě na tel. 

317 776 651. Věci prosíme 

předat zabalené.

Festival ptactva
PRŮHONICE – V nedě-

li 5. 10. se v dendrologic-

ké zahradě uskutečnila již 

třetím rokem vycházka za 

ptáky v rámci Podzimního 

festivalu ptactva. Shrnutí 

a výsledky pozorování celé 

mezinárodní akce si mohou 

zájemci přečíst na www.cso.

cz. V Dendrologické zahradě 

se sešlo 37 účastníků a bylo 

pozorováno 34 druhů ptáků. 

72 jedinců bylo odchyceno 

a okroužkováno. 

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

AULIX lighting
návrhy osvětlení  prodej svítidel
inteligentní systémy vypínače bytové doplňky 
SVĚTELNÉ STUDIO  DOLNÍ BŘEŽANY 

new design

otevírací doba
po | út | st | pá  
       9-17 hod.
čt |   9-19 hod.
so |  9-12 hod.

CHCETE SE STÁT SOUČÁSTÍ STABILNÍ SPOLEČNOSTI?
PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS

Hledáme řidiče autobusu
pro ranní a odpolední svoz zaměstnanců na trase Průhonice/Opatov a zpět

NABÍZÍME:
• Práci na zkrácený úvazek (4-6hod.) denně • Zázemí stabilní společnosti

• Dobré platové ohodnocení • Možno i pro aktivní důchodce

POŽADUJEME:
• Kartu do tachografu • Profesní oprávnění • Řidičský průkaz sk. D

• Flexibilitu • Spolehlivost • Slušné chování a vystupování • Čistý rejstřík trestů

Nástup ihned!
VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 774 774 064 NEBO NA E-MAILU

provoz.pruhonice@alzheimercentrum.cz

Nelétají-li večer netopýři, déšť to značí

Hlavní je transparentnost

VRANÉ NAD VLTAVOU 

Pranostika krásná, leč 

pravdu ten večer neměla. 

Nicméně pokud jste se chtěli 

vydat poznat tato nádherná 

zvířata, něco se o nich naučit 

a ještě nechat svoje děti, 

aby si řádně vyhrály, nemohli 

jste si nechat ujít Svátek 

zvířat v centru ekologické 

výchovy zvoneček, který byl 

věnovaný právě netopýrům.

Otevřený přístup
Co se týče otevřenosti, pat-

ří obec rozhodně mezi špičky 

v regionu i v republice. Od roku 

2008 zveřejňuje na webových 

stránkách veškeré výdaje obce 

nad 10.000 Kč. Každý se tak 

může měsíčně seznámit s tím, 

komu a za co jdou obecní pení-

ze. Od roku 2011 obec zveřejňu-

je všechny uzavřené smlouvy, 

i napříč tomu, že to zákon ne-

vyžaduje. Je rovněž signatářem 

nedávné výzvy Starostové pro 

transparentnost, kterou vyzý-

vají ostatní starosty, aby začali 

smlouvy zveřejňovat bez ohledu 

na existenci příslušné zákonné 

normy (do výzvy se zapojil např. 

psárský starosta Milan Vácha či 

Pavel Makovský z Ohrobce).

Necenzurovaná diskuze
V letošním ročníku soutěže Ote-

vřeno x Zavřeno pak získal starosta 

Dolních Břežan Věslav Michalik 

cenu za to, že v diskuzním fóru 

na webu obce rozsáhle, trpělivě 

a bezodkladně již deset let odpoví-

dá občanům na jejich otázky, které 

se velmi často opakují a mají i čas-

to velmi naivní ráz. Věnuje tomu 

mnoho hodin týdně – vysvětluje 

různé situace, opravy komunikací, 

záměry a podobně. Diskuze je vel-

mi otevřená a hlavně necenzuro-

vaná. „Je to cena nejen pro mě, ale 

také pro naše občany. Za to, že dis-

kuse je po celou dobu slušná, bez 

vulgarit, bez nutnosti do ní jakkoli 

zvnějšku zasahovat. Pro mě je to 

perfektní zpětná vazba od občanů 

a pro občany velmi rychlý způsob, 

jak zjistit názor starosty či vedení 

obce na jakoukoli otázku,“ dodal 

k ocenění starosta.  (red)

DOLNÍ BŘEŽANY – Změna 

je život? Kdepak, tady se 

to dalo čekat. Z letošního 

12. ročníku soutěže Otevřeno 

x Zavřeno, která hodnotí 

otevřenost úřadů a dalších 

institucí veřejné správy, si 

odnesla ocenění i tato obec. 

A jaké, ptáte se. 

Co na návštěvníky čekalo?
Den byl zahájen představením 

dvou hlavních výstav dne. První 

byla výstava exponátů z majetku 

rodu Ringhofferů.  Návštěvníci 

měli možnost zhlédnout řadu 

vzácných listin jako například 

výuční list Hanuše Ringhoffera 

a také velmi cennou zlacenou 

knihu, ve které si baron Ringhof-

fer evidoval všechny zaměstnan-

ce, kteří v jeho podniku pracovali. 

I to je důkaz jeho úcty k lidem, 

které zaměstnával. Tuto výjimeč-

nou expozici zapůjčilo Národní 

technické muzeum Praha. Vel-

kým lákadlem byly již tradičně 

komentované prohlídky podzim-

ním parkem s panem Václavem 

Větvičkou, na kterém se návštěv-

níci mohli dozvědět i informace 

z historie zámku. V rámci dopro-

vodného programu měl letošní 

ročník hned dvě novinky. Pro 

děti, ale i rodiče bylo připrave-

no pohádkové loutkové divadlo. 

Další novinkou byl svatební vele-

trh, který se pořádal v zámeckých 

saloncích. Bylo zde možné zhléd-

nout ukázky prostřených svateb-

ních tabulí, květinové výzdoby či 

krásné svatební šaty. 

Kniha o Štiříně
„Jakou cenu má rozkvetlý Štiřín“, 

knihu, která je unikátním dílem 

autorů, popisující kompletní his-

torii zámku Štiřín od roku 1395 až 

po současnost, jste si zde mohli 

nechat podepsat od jejich auto-

rů Václava Hrubého a Václava 

Větvičky. Je obohacena krásný-

mi fotkami jak historickými, tak 

i z let rozsáhlých rekonstrukcí, až 

po současnost.  (red)

ŠTIŘÍN – Z úcty 

k baronu, který byl jednou 

z nejvýznamnějších osobností 

průmyslnické rodiny 

Ringhofferů, se na zámku 

Štiřín, jejž rodina také vlastnila, 

konal den věnovaný právě 

tomuto Rytíři řádu čestné legie. 

Den Hanuše Ringhoffera

Pro děti, ale i rodiče bylo připraveno 

pohádkové loutkové divadlo

Johan Baptist (Hans, Hanuš) Ringhoffer byl nejen vynikajícím průmyslníkem, ale také 

generálním ředitelem kartelu ringhofferovských závodů  Foto: Zámek Štiřín

INZERCEINZERCE

V letošním ročníku soutěže Otevřeno 

× Zavřeno získal starosta Dolních 

Břežan Věslav Michalik cenu za to, že 

deset let vede zcela otevřenou a nijak 

necenzurovanou diskusi s občany na 

obecním webu

h sv. Franti-

pečoval 

mocná 

 Právě

to den 

árodní 

slavy,

dána 

pa-

-

ž

etem,

hl tolik zá-

esporu živí

vžít do 

jejich kůže – vyzkoušet si, jaké je 

opýrů. Děti si 

polečně 

rodiči mohli

blízka 

rohlédnout

pohladit

hlas, který je za normálních okol-

ností neslyšitelný.  

(red)

Některé druhy netopýrů táhnou podobně jako ptáci, 

o jejich tahu se toho ale moc neví. Pomozte zma-

povat tento fenomén! Vice informací naleznete na 

www.ceson.org/migrace.php Foto: CEV Zvoneček



� pokračování ze str. 1

Jablka, kam se jen podíváš
Celý den byl ve znamení tématu 

jablek. V jablečném stanu byly 

připraveny ochutnávky patnácti 

jablečných odrůd od místních sa-

dařů a příchozí tak nakrájená ja-

blka ochutnávali a hodnotili. Jako 

nejlepší odrůdu zvolili návštěvní-

ci Gala ze sadů pana Janovského, 

která vyhrála již při prvním roč-

níku slavností jablek. Velkou po-

zornost vzbudila soutěž o nejlepší 

jablečný zákusek. „Letos bylo do 

soutěže přihlášeno neuvěřitel-

ných 34 moučníků, což je v její 

dosavadní historii rekord. Všem 

kuchařkám a kuchařům patří 

velké poděkování, úroveň všech 

moučníků byla velmi vysoká,“ 

zhodnotila zapojení hospodyněk 

i milovníků pečení autorka jab-

lečných slavností Hana Jarošová. 

Nejlepší zákusek zvolili sami ná-

vštěvníci, kteří moučníky posu-

zovali jak opticky, tak i chuťově. 

V souboji vyhrál zákusek pod sou-

těžním číslem jedna – Francouz-

ský jablečný koláč. Jeho autorka 

paní Hanka Jedličková ze Strančic 

při přebírání hlavní ceny prozra-

dila, že moučník se po grilování 

polévá bílým rumem s marme-

ládou. O degustaci a hodnocení 

byl mimořádný zájem a pokud 

měli návštěvníci chuť na jablečný 

mošt, mohli si ho vlastnoručně 

vyrobit na obřím lisu dovezeném 

Muzeem Říčany.

Bohatý program
Celou akci doplňoval pestrý pro-

gram na pódiu, kde se vystřída-

ly desítky vystupujících včetně 

35členného dětského pěveckého 

sboru Coro Piccolo, které před-

stavilo svoji pohádku O Červené 

Karkulce, či souboru historického 

tance Salomé, do kterého se mohli 

zapojit i přihlížející. Program byl 

zakončen společným úderným 

„Bubnováním v kruhu“ návštěv-

níků na 30 různých bubnů a i poté 

odcházeli návštěvníci z areálu jen 

pozvolna. Bylo vidět, že je atmo-

sféra nesoucí se ve staročeském 

duchu doslova okouzlila. (red)

www.nasregion.cz4

Naše obce umí hospodařit

Jak se hodnotilo?
Hodnocení vycházelo z rozpoč-

tových a účetních výkazů města, 

vybraných dat Českého statistic-

kého úřadu a z dalších nefinanč-

ních ukazatelů, jako například 

míra nezaměstnanosti v okresu, 

podnikatelská aktivita v okresu, 

průměrná mzda v kraji a další. 

Reflektuje celkový vývoj ukaza-

telů za poslední tři roky a spo-

lečnost, která se touto aktivitou 

zaobírá, ho zpracovává každo-

ročně pro všechny obce již od 

roku 2002.

Úroveň stupně A a B
Obce mohly získat ocenění stup-

ně „A“, který prokazuje vynikající 

finanční stabilitu ekonomických 

ukazatelů, v nichž obec velmi 

výrazně převyšuje rámec obcí se 

srovnatelným počtem obyvatel. 

Navíc okolní prostředí a ekono-

mické podmínky regionu posky-

tují obci velmi dobré podmínky 

jejího dalšího rozvoje.

Sem se zařadilo město Jílové 

u Prahy patřící do kategorie 

1 000 – 4 999  obyvatel. Z cel-

kového počtu 79 obcí v okresu 

Praha-západ dosáhlo hodnocení 

„A“ pouze 8 obcí.

Stupeň „B+“ prokazuje vynikající 

finanční stabilitu ekonomických 

ukazatelů, v nichž obec převy-

šuje rámec obcí se srovnatelným 

počtem obyvatel a navíc finanční 

stabilita obce není výrazně ovliv-

něna okolním prostředím a hor-

šími ekonomickými podmínkami 

regionu.  Ocenění za rok 2013 zís-

kala obec Zvole.  (sas)

REGION – Jsme na vás 

náležitě hrdí. Poslední 

týdny se sice tkvěly ve 

znamení voleb, ale my 

se tím nenechali pohltit 

a snažili jsme se hledat 

zajímavé a pozitivní zprávy 

všude po regionu. A jednu 

jsme pro vás našli. Dvě 

obce jihovýchodního 

regionu se zařadily mezi 

ty nejlépe hospodařící ve 

Středočeském kraji. 

A které to jsou?

První zmínka o Jílovém se vztahuje 

k roku 1045. Významnou technickou 

památkou této obce je kupříkladu 43 m 

vysoký kamenný Žampašský most

Foto: Irena Brozova – Panoramio.com

Festival řemesel a jablečné 
slavnosti slavily úspěch

Dotek živé archeologie

Dětský soubor Coro Picolo představil pohádku o Červené Karkulce

Velkou pozornost vzbudila soutěž 

o nejlepší jablečný zákusek, do které 

se letos zapojilo 34 moučníků 

� pokračování ze str. 1

Jan Vízner vysvětlil, jakým způ-

sobem se zaniklé objekty v te-

rénu rozeznávají a jakým způ-

sobem mohou archeologové 

spolupracovat při průzkumech 

s laickou veřejností. V této sou-

vislosti je třeba také vyzdvihnout 

spolupráci znalců místního teré-

nu a členů občanského sdružení 

Archeo LP 2010, kteří se ve svém 

volném čase podílí na výzku-

mech a bez kterých by se nám 

některé z nejzajímavějších stře-

dověkých objektů v Požáreckých 

lesích patrně ani nepodařilo 

lokalizovat. Jak ukázal drama-

tický konec vycházky při hle-

dání dosud neprozkoumaných 

pozůstatků lidských sídel, práce 

pro historiky a archeology ještě 

stále není hotová a snad se nám 

někdy v budoucnu podaří naše 

znalosti historie lokality zpřesnit 

a obohatit.

Výstava
V závěru dne byly na komorní vý-

stavě představeny některé nálezy 

z Požárských lesů a některých 

nedalekých lokalit. Byly mezi 

nimi úlomky keramiky, kamenné 

tyglíky, řemeslné nástroje, sou-

části oděvů a pozůstatky zbraní. 

Z nahromaděných dokladů o ži-

votě v Požárských lesích plánuje 

jílovské muzeum uspořádat po-

čátkem příštího roku samostat-

nou výstavu.   (red)
Paní Fašinová přispěla svou troškou do 

mlýna ručně háčkovanými výrobky
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Komunální 
volby 2014
Kostky jsou vrženy, za-

znělo v hlavách komisařů 

v sobotu ve dvě hodiny 

odpoledne. Volební míst-

nosti se uzavřely a začalo 

se účtovat. V posledních 

dvou letech jsme mohli 

sledovat postupné stou-

pání politické angažova-

nosti občanů, a lze to při-

suzovat určitému nárůstu 

spokojenosti s životem. 

I když je onen nárůst pozvol-

ný, je znát, že se společnost 

nadechuje a krizové chování 

lidí se mírní, což se odrazilo 

i v letošních komunálkách. 

V předcházejících týdnech 

jsme se volbám věnovali peč-

livě a zjistili jsme, že to není 

politická příslušnost, či tzv. 

šeptanda, co ovlivňuje rozho-

dování. Nejdůležitějšími krité-

rii jsou osobní znalost kandi-

dáta, jeho poctivost a morálka. 

Čistota a transparentnost tedy 

předčila i konkrétní navrhova-

ná řešení z programu stran či 

hnutí kandidující v obcích.  

Je po „plivání“
Nervozita spojená s nejistotou 

ovlivnila i množství různých 

pamfletů, které po některých 

obcích v posledních dnech před 

volbami putovaly. Je až s podi-

vem, jak se strany, hnutí či nezá-

vislí kandidáti postavili k ovliv-

nění občanů daných obcí. Ač 

by vše mohlo působit jako ko-

medie, dají se spíš různé útoky 

a „plivání“ považovat za velmi 

smutnou skutečnost.

Co se ukázalo
Opět zvítězila místní sdružení, 

volilo se pragmaticky, nedobrým 

vůdcům, to voliči spočítali. Nová 

národní uskupení se též trochu 

prosadila, zejména v okrajových 

městských částech, ovšem ne 

tolik jako v krajských městech 

a na magistrátu v Praze. Volební 

účast přes 50% je vyšší než ná-

rodní průměr, což svědčí o zod-

povědnosti. V Uhříněvsi utržila 

ODS velké ztráty, ale zastupitele 

mít bude. Je víc než zajímavé 

sledovat, zda strana obrodu 

zvládne a budou ji řídit praktič-

tí kariérní politikové jako třeba 

Mgr. Kupka, úspěšný starosta 

Líbeznice, národní lídr Fiala 

nebo se prosadí „kmotři“. 

V mnoha obcích či městských 

částech se prosadilo hnutí ANO 

a Pro Prahu. Kandidáti Pro Pra-

hu mají praktické zkušenosti 

z komunální politiky, ale stojí 

za nimi velký developer. ANO 

zas rozdávalo perníčky a mělo 

precizní kampaň s líbivými 

hesly. Bez úspěchu nezůstal 

STAN, který sdružuje opravdo-

vé praktiky komunální politi-

ky či TOP 09, kde se charisma 

jeho dvou vůdců propisuje až 

do nejnižší úrovně. 

Lze pozorovat ještě jeden zají-

mavý trend. V těch opravdu ma-

lých obcích se počet kandidují-

cích sdružení snížil a obvykle je 

vítěz zcela jasný. 

Nicméně jsou zastupitelstva všu-

de pestrá. Může být, že dojednat 

koalici či toleranci bude drahé. 

O výsledcích budeme informovat.

 (sas)/(hs)

VÝSLEDKY VOLEB DLE VOLEBNÍCH STRAN

Praha východ
Hlasy v % Zastupitelé absulutně Zastupitelé v %

SNK – míst. sdruž. celkem 50,52 749 72,02

Nezávislí kandidáti 0,58 36 3,46

NEZÁVISLÍ 0,06 7 0,67

Nezávislí celkem 51,16 792 76,15

ODS 11,3 49 4,71

Sdružení ODS, NK 1,6 16 1,54

ODS celkem 12,9 65 6,25

Sdružení STAN, NK 6,88 70 6,73

STAN 0,64 16 1,54

STAN celkem 7,52 86 8,27

TOP 09 5,1 27 2,6

Sdružení TOP 09, NK 1,04 7 0,67

TOP 09 celkem 6,14 34 3,27

ČSSD 3,9 11 1,06

ANO 2011 3,46 11 1,06

KSČM 2,45 7 0,67

Praha západ
Hlasy v % Zastupitelé absulutně Zastupitelé v %

SNK – míst. sdruž. celkem 39,22 488 60,62

Nezávislí kandidáti 0,54 23 2,86

NEZÁVISLÍ

Nezávislí celkem 39,76 511 63,48

ODS 2,64 16 1,99

Sdružení ODS, NK 4,16 22 2,73

ODS celkem 6,8 38 4,72

Sdružení STAN, NK 9,74 70 8,7

STAN 5,07 37 4,6

STAN celkem 14,81 107 13,3

TOP 09 3,24 11 1,37

Sdružení TOP 09, NK 6,33 36 4,47

TOP 09 celkem 9,57 47 5,84

ČSSD 2,71 18 2,24

ANO 2011 5,8 19 2,36

KSČM 1,32 7 0,87

Volební období 2010 až 2014 Volební období 2014 až 2018
Obec Kandidátka Hlasy Lídr Kandidátka Hlasy Lídr

Borek BOREK I. 100% Kurková Jaroslava 7 SNK obce Borek 100% Ryk Vratislav 7

Březová
-Oleško

SNK Březová-Oleško 96,40% Bernard Martin 9 Pro budoucnost Březové-Oleška 44,54% Hnát Ondřej 4

TOP 09 3,60% 0 PRO BUDOUCNOST! 22,48% 2

Březová-Oleško SPOLU 20,65% 2

Skupina Obyčejných Spoluobčanů 11,02% 1

Nezávislí 1,32% 0

Davle

Sdružení nezávislých kandidátů 70,77% Prokůpek Jiří 8 SNK Davle 100% Prokůpek Jiří 11

SNK „Za čistou a bezp. Davli“ 28,72% 3

„Mírové hnutí 2007“ 0,52% 0

 Před čtyřmi roky zde byl alespoň náznak boje. Tentokrát ale sdružení nezávislých nemuselo ani hnout prstem.

Dobřejovice

Za čisté Dobřejovice 73,76% Žiliková Marie 7 SNK Dobřejovice občanům 51,47% Kappel Jiří 5

„SNK Dobřejovice s pod. TOP09“ 26,24% 2 Moderní Dobřejovice 27,41% 2

Nezávislí za Dobřejovice 21,12% 2

 Dobřejovičtí nyní dali prostor nezávislým kandidátům, kteří nemají pranic společného s Topkou.  Nicméně jako jedničku SNK zvolili občané doktorku práv Zuzanu Koubovou, 
      a nikoliv leadera kandidátky.

Dolní Břežany
ROZKVĚT 83,23% Michalik Věslav 14 ROZKVĚT 84,04% Michalik Věslav 15

Občanská demokratická strana 16,77% 3 ANO 2011 15,96% 2

 Věslav Michalik byl vyhlášen starostou, který opravdu naslouchá a je schopen komunikovat s občany. Ten jeden mandát navíc si zaslouží.

Herink

„SDRUŽENÍ ZA ROZVOJ OBCE“ 89,48% Schwarzmayerová Jitka 9 Sdružení nezávislých občanů 60,92% Zeman Karel 6

RICHARD VACULA 5,61% 0 OBČANÉ HERINKU 39,08% 3

NK - Karel Zeman 4,91% 0

 Boj „sám proti zbytku“ nevyšel, ale ve sdružení nezávislých už to šlo. Pan Zeman před 4 roky v zastupitelstvu neseděl, teď jako lídr kandidátky tu pozici dobyl.

Jesenice

Rozumný rozvoj 36,19% Wijas Dalibor 8 Koalice pro rozumný rozvoj... 39,43% Smutný Pavel 9

Naše obce 34,56% 7 ANO 2011 25,22% 5

TOP 09 14,63% 3 Sdružení ODS a NK 12,89% 3

ODS a NK 13,10% 3 Zelená pro Jesenici 10,59% 2

ČSSD 1,53% 0 Republika pro Jesenici 6,56% 2

Sdružení „Naše Obce“ a KDU ČSL 5,31% 1

 A tomu se říká „hezky pestré zastupitelstvo“. Starosta Smutný sice zvítězil, ale uvidíme, jak se zde vše vyvine. 

Jílové u Prahy

SNK NEZÁVISLÍ JÍLOVSKA 31,58% Halanová Květa 5 NEZÁVISLÍ JÍLOVSKA 31,75% Halanová Květa 6

Volba pro město Jílové 20,67% 3 Volba pro město Jílové 17,32% 3

„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ 15,88% 3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 13,70% 2

KDU-ČSL 10,20% 2 Strana zelených 12,53% 2

ČSSD 11,17% 1 Patrioti města a TOP 09 10,00% 1

Občanská demokratická strana 10,15% 1 ČSSD 9,85% 1

Strana zelených 9,53% 0 sdružení ODS, NK 4,85% 0

 V Jílovém bývalý starosta Čmelík vytýka stávajícímu vedení, že přerušilo projekty nutné pro rozvoj obce. Přesto ale skupina kolem paní starostky získala stejné procento hlasů 
      jako v roce 2010, což jí stačí na zisk 6 mandátů. Tedy posílila. V rozložení „nejsilnějších“ se vlastně nic nemění a zdá se, že koleje prostě pokračují. 

Kamenice

Sdruž.nezáv.kand.K10 41,82% Samec Pavel 7 SNK KAM21 63,27% Čermák Pavel 10

KAMENICE 2010 29,87% 4 VAL Kamenice 2014 21,53% 3

Sdružení ODS a NK 24,23% 4 „Pro občany“ s podporou TOP 09 15,19% 2

Česká str.sociálně demokrat. 4,08% 0

 Žádná velká změna, Pavel Čermák byl minule na kandidátce SNK K10 jako trojka. A letos přesvědčivě  vyhrál jako jednička a zřejmě bude pokračovat ve starostování. 

Kostelec 
u Křížků

Sdruž.nezáv.kand. 100% Králík Zdeněk 7 Sdružení nezávislých kandidátů 62,59% Králík Zdeněk 5

Kosteláci 32,85% 2

Za rozvoj celé obce 4,56% 0

Křížkový Újezdec
Pravý směr, SNK 58,67% Milík Zdeněk 4 Nová obec 2014 56,37% Král Jan 4

SDRUŽENÍ NOVÁ OBEC 41,33% 3 Pravý směr 43,63% 3

 Občané evidentně nebyli spokojeni a tak svou volbu na rok 2014 obrátili. 

Kunice
Sdruž.nezáv.kand.Kunice 69,86% Šíma Jiří 8 SNK Kunice 73,69% Šíma Jiří 8

Rozvoj Kunic a okolí 30,14% 3 SNK Rozvoj Kunic a okolí 26,31% 3

 Žádná změna se nekoná. Spokojenost se svým vedením občané ještě stvrdili pár procenty navíc. Nicméně křesla v zastupitelstvu zůstávají stejná.

Lhota

Prosperita 45,47% Krkavec Jan 3

Oživení 30,00% 2 Lhota 2014 - 2018 47,56% Kratochvílová Radka 3

Za zl.živ.podm.a řeš.pr.ml.gen 24,53% 2 Hasiči pro Lhotu 28,01% 2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 24,43% 2

Libeř
SNK Libeř - Libeň 72,57% Hrubý Jaroslav 7 SNK Libeř - Libeň 100% Hrubý Jaroslav 9

ODS 27,43% 2

Modletice
Nezávislí 53,04% Olmr Jiří 4 ZA MODLETICE 93,14% Aron Jiří 7

ZA MODLETICE 46,96% 3 Jiří Olmr, NK 6,86% 0

Ohrobec
Sdružení nezávislých kandidátů 55,99% Zázvorková Michaela 5 SNK Ohrobce, Károva a O. údolí 80,74% Makovský Pavel 12

ZMĚNA: Pro lidi- s lidmi 44,01% 4 Sdružení nezávislých kandidátů 19,26% 3

Okrouhlo
Sdružení NK č. 1 100% Pařízek Ludvík 9 Sdružení NK č. 1 52,92% Pařízek Ludvík 5

Sdružení NK č. 2 47,08% 4

Petrov

Občanská demokratická strana 50,43% Wolfová Dana 4 SNK Bohuliby-Chlomek-Petrov 62,65% Wolfová Dana 5

Nezávislé sdružení Petrov 44,40% 3 Nezávislé sdružení Petrov 35,39% 2

NK 5,17% 0 Jan Cieslar 1,97% 0

 Starostka Wolfová dramaticky vystoupila z ODS Prahy Západ při pokusu o „očistu“ místních sdružení. A posílila. 

Petříkov
Miloš Kačírek, NK 17,35% 1 Miloš Kačírek 17,43% 1

Jiří Roubíček 14,71% 1 Jiří Roubíček 12,75% 1

Pohoří
SNK Pohoří-Chotouň-Skalsko 52,95% Reichel František 4 SNK - možnost volby pro Pohoří 54,47% Novotný Jiří 4

SNK obce Pohoří 47,05% 3 SNK obce Pohoří 45,53% 3

Popovičky

Obč.sdružení „Venkov pro lidi“ 38,72% Richter Jaroslav 3 Obč.sdružení „Venkov pro lidi“ 80,73% Richter Jaroslav 8

občanké sdruž. KLIDNÉ BYDLENÍ 31,56% 2 Sdružení nezávislých kandidátů 19,27% 1

„Sdruž.nezáv.kand.“ 29,72% 2

Průhonice

SNK Průhonice, Hole, Rozkoš 81,47% Borovičková Hana 10 SNK Průhonice, Hole 2014 56,96% Borovičková Hana 7

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 13,94% 1 Nespokojení občané Průhonic 31,19% 3

KSČM 4,59% 0 Občanský monitoring-Průhonice 11,84% 1

 V Průhonicích vyrostla zkušené starostce Borovičkové konkurence s velmi vypovídajícím jménem. Přes značné podnikatelské, politické i mediální zkušenosti některých členů 
kandidátky, nemají na koaliční většinu počet mandátů. Ale kontrolní výbor by mít měli.

Psáry

OBEC PRO ZMĚNU 28,41% Vácha Milan 5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 67,77% Vácha Milan 11

ODS s podporou NK 22,08% 3 TOP 09 23,42% 3

TOP 09 21,67% 3 Restart 2014 8,80% 1

Občané 13,59% 2

Obec pro občany 13,29% 2

Česká str.sociálně demokrat. 0,97% 0

 Tady se pamfletování nevyplatilo a Restart na svou útočnou kampaň dojel. Jedno místo v zastupitelstvu je jen chabá útěcha. Pan Vácha svou pozici obhájil, občané jeho 
straně přisoudili o 6 víc míst v zastupitelstvu.

Struhařov

Struhařov žije 52,10% Fedáková Dagmar 5 Struhařov žije 81,16% Zajíčková Dagmar 8

PŘÁTELÉ SPORTU 25,38% 2 Sokol Struhařov 18,84% 1

Sbor Dobrovolných Hasičů 22,51% 2

Sulice

Sdružení Občanů 51,91% Kukačová Iva 7 SNK Sulice 2018 75,89% Čuřík Petr 10

TOP 09 27,98% 4 SNO za obec Sulice 24,11% 3

Nezávislí „Rozvoj s rozumem“ 19,27% 2

Ing. Miroslav Šejna, NK 0,84% 0

Velké Popovice

„PRO NAŠI OBEC“ - SNK 43,38% Abrahámová Marie 7 Otevřeni ke změnám 35,77% Boleslav Ivan 6

Občanská demokrat.strana (ODS) 29,74% 5 Nezávislí a ODS 22,14% 3

„ZA ZÁJMY VŠECH OBČANŮ“ 19,27% 3 „ČISTÁ OBEC“ - SNK 17,24% 3

TOP 09 5,42% 0 SNK Velkopopovicka 9,43% 1

Vlastimil ČELIKOVSKÝ 2,19% 0 TOP 09 7,85% 1

JINAK 7,56% 1

 V Popovicích se bude měnit. Starostka Čermáková na kandidátce s panem Boleslavem není (v minulých volbách na jedné kandidátce byli). 
      Pod prsty Ivana Boleslava budou hledět modří, kteří uhájili druhou pozici. 

Vestec

TOP 09 31,27% Švec Tibor 5 Sdružení TOP 09 a NK 66,87% Švec Tibor 10

SNK VESTEC 29,41% 4 Sdružení nez. kandidátů Vestec 20,38% 3

NÁŠ DOMOV VESTEC 18,48% 3 SNK pro VESTEC 12,75% 2

Občanská demokratická strana 17,74% 3

Česká strana soc.demokrat. 3,09% 0

 Ve Vestci to dříve velmi bublalo, v posledních volbách ale k zásadní změně preferencí nedošlo. Až na to, že kandidát TOP 09 významně posílil a bude pokračovat 
      ve starostování. Proč ne, výsledky jsou vidět. 

Zahořany
Sdružení nezávislých kandidátů 76,60% Pokora Jiří 6 Sdružení nezávislých Zahořany 100% Pokora Jiří 7

Sdružení pro Zahořany 2010 23,40% 1

Zlatníky
-Hodovice

„Pro šťastné děti...“ 44,59% Rezek Jiří 5 „Pro šťastné děti, rodinu .. „ 46,66% Rezek Jiří 6

Sbor dobrovolných hasičů Hod. 19,11% 2 Sportovci Zlatníky-Hodkovice 29,63% 3

Sportovci za rozvoj a prosp. 18,40% 2 SDH Zlatníky 16,64% 2

Sbor dobrovolných hasičů 17,90% 2 SDH Hodkovice 7,07% 0

 Jiří Rezek přidal do názvu své kandidátky slovo rodina posílil o mandát. Vše je jasné, bude pokračovat. 

Zvole

Občanská demokratická strana 65,99% Stoklasa Miroslav 10 Jdeme dál 55,89% Stoklasa Miroslav 9

Pro občany Zvole 34,01% 5 SPOLU PRO ZVOLI A ČERNÍKY 23,38% 3

ZVOLE 2022 20,73% 3

 Do Zvole před volbami doputoval rozhlas s veřejnou debatou. Nevím, zda pořad zajímal i někoho mimo Zvoli, situaci ale určitě neuklidnil. Přes velký tlak ale starosta pozici obhájil. 

Mandáty Mandáty
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

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

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

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

STK
Tel.:   257 760 944
Po, St 7.30 – 17.30
Út, Čt 7.30 – 16.30
Pá 7.30 – 11.30

Březová, Hlavní 9
Praha – západ 252 45
www.stkbrezova.cz

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

Měření emisí: BENZÍN 400 Kč  /  NAFTA 600 Kč
STK: Osobní automobily 600 Kč  /  Nákladní automobily 650 Kč

Alfa Romeo  Fiat  Fiat Professional
Jeep  Opel  Subaru  Volvo

Váš nový vůz

hledejte na

www.srba.cz

Takovým autoservisem je i VT 

Service, který založila společ-

nost Vega Tour působící v ob-

lasti mezinárodní autobuso-

vé dopravy již více než 20 let 

a v současné době operující se 

150 zájezdovými autobusy, mi-

nibusy a limuzínami. Zpočát-

ku výhradně pro potřeby spol. 

Vega Tour, byl zřízen autoser-

vis, později byl otevřen i pro 

zákazníky. Specializuje se na 

servis firemních vozidel všech 

druhů – servisuje dodávky, ná-

stavby, nákladní vozy, autobusy 

i osobní automobily. Poskytuje 

kompletní autoservis firemním 

flotilám užitkových vozů – čím 

více neobvyklé vozidlo, tím ra-

ději ho u VT Service uvidí!

Výhodou autoservisu VT Servi-

ce jsou zkušení automechanici, 

kteří se opírají o více než 20le-

tou zkušenost firmy Vega Tour 

s opravou autobusů a netypic-

kých užitkových vozů.  Mecha-

nici VT Service se servisním 

vozem přijedou k vašemu po-

rouchanému vozu kdykoliv po 

celé Evropě, mohou ho na místě 

opravit, nebo jej nechají odtáh-

nout do své dílny v Kunraticích. 

Díky rychlé a spolehlivé opravě 

mohou vaše vozy opět brzy jez-

dit a vydělávat. Navíc, navzdory 

rozšířenému mýtu, neztrácíte 

záruku výrobce!

Autoservis VT Service, kromě 

kompletních oprav po havári-

ích, opravuje či vyměňuje čelní 

skla, provádí diagnostiku vozů, 

geometrii a výměnu pneuma-

tik, čištění a plnění klimatizace. 

Navíc ve svém specializovaném 

AMS středisku ověří či opraví 

vaše tachografy.

Proto v případě poruchy vašeho 

užitkového vozu volejte kdykoliv 

+420 725 939 922. Bližší informa-

ce na www.vtservice.cz nebo 

poptávejte na info@vtservice.
cz. VT Service: Vídeňská 142, 

Praha  4 – Kunratice.

Připravte své užitkové vozy na zimu!
Pro každého majitele firmy 

nebo drobného živnostníka, 

který ke svému podnikání 

potřebuje užitkový vůz, 

ať už k dopravě materiálu 

nebo přímo k výkonu své 

práce, je důležité, aby 

mu jeho firemní vozidlo 

sloužilo co možné nejdéle. 

Bezproblémového provozu 

docílíte servisováním

v profesionálním autoservisu.

PRPR

1. Pneumatiky a kola
Zákon ukládá povinnost mít na 

motorovém vozidle obuté zimní 

pneumatiky mezi 1. listopadem 

a 31. březnem. Dávejte si také 

pozor na značku zimní výbava, 

která na vybraných úsecích za-

vádí bezpodmínečnou povin-

nost zimních pneu, jejíž hloubka 

dezénu je minimálně 4 mm. 

2. Chlazení
I v zimě motor potřebuje fungující 

chlazení.  Proto je třeba si nechat 

zkontrolovat stav 

nemrznoucí směsi 

v chladicí soustavě. Pokud 

si budete chtít vyměnit chladicí 

kapalinu svépomocí, nezapomeň-

te koncentrát správně zředit a ne-

míchat různé typy chladicích ka-

palin. Doporučuje se směs odolná 

minimálně do -25 až -30 °C.

3. Stěrače a ostřikovače
Stěrače musí stírat a ne jen roz-

mazávat. V zimě, kdy ostatní 

auta neustále odhazují na vaše 

okno špinavou vodní tříšť, jsou 

nutností. Kapalina do ostřikova-

čů by měla odpovídat předpoví-

dané teplotě, v našich podmín-

kách obvykle stačí do -20 °C.

4. Světla
Je třeba mít na paměti, že v zimě 

je mnohem delší noc, proto je 

i správná funkce světel důležitá. 

Jak pro vaši bezpečnost, tak pro 

bezpečnost ostatních. Nechte 

světla seřídit a dokupte si ná-

hradní žárovky. Prověřte, zda 

vám fungují mlhovky, blinkry 

i brzdová světla. 

5. Zimní výbava
Součástí zimní výbavy by měla 

být malá polní lopatka, případ-

ně nějaká pevná podložka, která 

pomůže v případě, pokud vůz 

zapadne například do závěje. 

Stejně tak byste auto měli vyba-

vit zimními řetězy. K dispozici 

byste měli mít v autě škrabku 

na skla a smetáček na odklizení 

sněhu. V neposlední řadě se vám 

bude při větších mrazech ho-

dit rozmrazovač zámků či další 

sprej, který například „odlepí“ 

dveře od auta při přimrznutí.  

Starší vozy by měly mít ve výba-

vě startovací kabely. (sas)

Meteorologové hlásí, že na 

konci měsíce října můžeme 

očekávat první sněhové 

srážky. Proto nastává čas, 

abychom se řádně postarali 

o naše automobilové miláčky. 

Samozřejmostí je kontrola 

stavu autobaterie, hladiny 

a kvality brzdové kapaliny, 

ale co bychom neměli 

zanedbat dále, 

vám uvádíme ve 

stručném přehledu.

Blíží se zima = čas postarat se o auto
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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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tel.: 603 244 767
Psáry-Dolní Jirčany

Horland
s.r.o.

PALIVOVÉ 
DŘÍVÍ
Štípané – tvrdé, měkké 
včetně dopravy a vykládky

INZERCEINZERCE

Viktoria má úspěšný podzim

Účast mizivá. Škoda

Slavoj V. Popovice – Rakovník 5:4, ale po nájezdech!

Po boji povinné body

Sobotní derby Slavoj Velké Popovice – Jesenice bude ozdobou celé soutěže i mistra Středočeského kraje  Foto: Slavoj

Viktoria Vestec „A“
– TJ Sokol Holubice 7:3 (4:2)
Branky za vítěze: 3x Matysík, 

2x Zima, 1x Kolačný, 1x Trmal

Do utkání nastoupila Viktorie 

s Tůmou v brance a pracov-

ně zaneprázdněného Stráňa-

vu nahradil od začátku Eger. 

Doma toužili potvrdit předešlý 

výkon z Měchenic, což se vyda-

řilo, neboť než se hosté stačili 

rozkoukat, tak od první minu-

ty je jednoznačně přehrávali. 

Započal to Zima, který šikovně 

uvolnil Kondráše, který pálil, 

ale hosté zblokovali jeho střelu 

na roh. Dál Viktorie tlačila sou-

peře do vápna. V poločase byl 

stav 4:2. Následně byla neustá-

le znát převaha Viktorie, která 

v závěru ještě přidala na síle 

svých útoků i střel a konečný 

výsledek 7:3 jednoznačně uká-

zal, jak se věci mají. 

TJ Sokol  Hostivice 
– TJ Viktoria Vestec A 1:2 (1:1) 
Branky: 1x Zima Jan a Novák 

Miroslav

Do utkání byla Viktorie nuce-

na nastoupit bez Jirky Novot-

ného, který si plnil povinnosti 

u reprezentačního mužstva, 

a pracovně zaneprázdněného 

France. Popisovat průběh zá-

pasu, který nebyl ani moc dra-

matický, je zbytečné. Viktorie 

potvrdila, že i na cizím hřišti 

je schopna vyhrávat. Proto 

budeme raději citovat trenéra 

Petra Šplíchala: „Po úvodním 

dobrém začátku jsme působili 

ospalým dojmem, nedařilo se 

nám hlavně ve středu zálohy, 

kazili jsme přihrávky a vlastní 

chybou  jsme domácím umož-

nili po vstřelené brance rychlé 

vyrovnání. V poločase jsme si 

řekli, jak naši hru zlepšit, ale 

opět nás srážely vlastní ne-

přesnosti v rozehrávce a chyběl 

nám větší pohyb. Musíme ale 

přiznat, že to byl nejlepší sou-

peř, se kterým jsme hráli, a o to 

cennější je vybojovaná výhra, 

po které naši hráči toužili a zá-

pas dotáhli do vítězství, za což 

jim je třeba poděkovat.“ (kt)

V první třetině byla hra velmi 

vyrovnaná a hrálo se na obě dvě 

strany. Čekalo se spíše na chybu 

soupeře, která přišla v 15. minu-

tě ze strany domácích, kteří si 

nepohlídali dojíždějícího, který 

skóroval po dorážce do prázdné 

branky. Domácí však ukázali do-

mácí sílu a v přesilové hře skó-

roval Petr Culka. Na konci první 

třetiny dostal 2minutový trest 

hráč hostů č. 8 za sekání, který 

se přenesl do druhé části utkání. 

Pak 13 vteřin před koncem tres-

tu se prosadil Jakub Chochola 

a poslal svůj tým do vedení. To 

ještě navýšil ve 30. minutě Mar-

tin Moravec. Bohužel jen na 

chvíli. Pár minut poté přišel vel-

ký obrat ze strany hostů, když se 

nejdřív na 3:2 trefil Tomáš Král 

a 18 vteřin nato Petr Bauer. V tu 

chvíli hosté ožili a začali se tlačit 

do dalších šancí. V 36. minutě 

dokázali dokonat obrat utkání 

a svou trefou na 3:4 se prosadil 

znovu Tomáš Král. I přes velký 

tlak se domácím nepodařilo do 

konce třetiny srovnat stav utká-

ní. Ale ve svém náporu z konce 

druhé třetiny pokračovali a to 

vedlo k vyrovnávací brance. Tu 

ve 43. minutě vstřelil Martin 

Moravec. V posledních 2 minu-

tách byl obrovský nátlak na ra-

kovnickou branku, ale bohužel 

bez šancí. A tak se utkání roz-

hodlo až po samostatných ná-

jezdech. Jako první jel za hosty 

Petr Krejčí, který proměnil mezi 

betony. Za domácí srovnal Da-

vis Mocek. A tak po 1. sérii byl 

stav 1:1. Hned v té druhé se 

rozjel Petr Bauer a svůj nájezd 

neproměnil. Tím nechal šanci 

na popovického Moravce, kte-

rý s přehledem proměnil. Ve 

třetím kole zkoušel opět štěstí 

Tomáš Král, ale neproměnil. 

Tím bylo o výsledku rozhod-

nuto. V dalším kole hrál Slavoj 

ve Vlašimi a po nájezdech pro-

hrál 5:4. Zajímavé regionální 

derby Slavoj V. Popovice – Jese-

nice se odehraje 25. října.

Jan Kotrba

V. POPOVICE – Hokejisté Slavoje po posledních ne právě oslňujících výsledcích v Přeboru 

Středočeského kraje hostili doma tým Rakovníka. Chtěli stůj co stůj využít domácího 

prostředí k maximálnímu zisku bodů. To se jim po lítém boji podařilo. Zajímavý však je 

pohled na utkání (vítězství Slavoje 5:4) trenéra Karla Holého, který říká: 

VESTEC – Nejen v extralize 

či České fotbalové lize, ale 

i v okresních přeborech a ve 

všech nižších soutěžích se 

o každém víkendu odehrávají 

zajímavé a líté boje o body 

i prestiž obcí. Pří kladem 

může být Viktoria Vestec, 

která si v soutěži vede velmi 

dobře a to ještě, jak víme, 

skvěle se stará o mládež 

ve fotbalové akademii 

Jiřího Novotného. Ze dvou 

posledních úspěšných 

zápasů jsme vybrali 

zajímavé momenty.

SENOHRABY – Obec je zná-

má nejen jako tradiční výletní 

místo Pražáků, ale také jako 

středisko klasického lyžování, 

které se datuje už od začátku 

minulého století. Ostatně v Se-

nohrabech byl jeden z prvních 

lyžařských skokanských můst-

ků. Místní lyžaři patří k nejagil-

nějším oddílům v celé ČR. Je-

jich podzimní i zimní běhy jsou 

nejen proslulé, ale také hojně 

navštěvované. Iniciátorem byl 

v minulých letech Ajá Syrovat-

ský, jeden z našich úspěšných 

dálkových běžců. Senohrabský 

„Vávrův palouk“ je známým 

místem konání velkých ly-

žařských běhů. Jedním z nich 

bude poslední listopadovou 

neděli už 58. ročník Podzimní-

ho běhu se startem na Vávrově 

palouku. A právě v této souvis-

losti se objevila na stránkách 

lyžařského oddílu následující 

z p r á v a 

ve formě 

poděkování a naléhavé žádosti 

současně. Píše se v ní:  

Poděkování patří těm, 

kteří v první říjnovou 

neděli přišli na bri-

gádu a protože se 

dají spočítat na prs-

tech jedné ruky, tak 

díky: Rad-

ku Skořepo, 

Ivčo Vlčko-

vá a Vašíku, 

Radko Šimeč-

ková, Tomáši, 

Kačko a Ondro Vond-

rákovi, Mílo, Laurinko 

a Domíku Svobodovi. 

V sobotu si brigádku 

střihli Tomáš Straka 

a Petr Štolba, kteří vy-

káceli a prořezali, co se dalo. 

Kluci díky!!!  Jan Kotrba

Fotbalový stadionek ve Vestci bývá svědkem nelítostných bojů o body, ale patří 

především mládeži, která má v Akademii Jiřího Novotného výborné podmínky pro 

trénink i fotbalový růst Foto: Jan Kotrba 
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Pro příště asi bude nutné takto 

svolávat brigádníky na úpravu tratí 

a okolí „ Vávrova palouku“. 

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

Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz

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

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

POSTELE  MATRACE  ROŠTY  SKŘÍNĚ

Víte na čem spíte?
Největší showroom matrací

Zakázková 
 výroba

Odborné 
 poradenství

P h 251 68 t l 323 672 474

DOPRODEJ

LOŇSKÉ KOLEKCE POSTELÍ 

A LUXUSNÍCH MATRACÍ

SLEVY AŽ 40%

-40%AŽ

-45 %

8.999,-
SEDACÍ SOUPRAVA „SLIM“ 

*16.443,-

16. 10. – 31. 10. 2014

NA SEDACÍ SOUPRAVY 
A OBÝVACÍ ST NY*

kika Čestlice, Pražská 135, 251 01 Čestlice; Po–Pá: 10.00–20.00 hod. • So–Ne: 09.00–20.00 hod.
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N A B Í D K A  P R Á C E
AGRO Jesenice u Prahy a.s., mrazírna Vestec

 OBSLUHA BALÍCÍCH STROJŮ
 OBSLUHA TECHNOLOGIE MRAŽENÍ

Podmínky: provoz ve třech směnách, místo pracoviště 

Vestec u Prahy, vzdělání vyučen v černém řemesle, výhodou 

platná vyhláška 50.

 SKLADNÍK V MRAZÍCÍ KOMOŘE
Kontakt: mrazirna@agro-jesenice.cz, paní Nagyová 602 324 952


