
Běh na dlouhou trať
Záměr postavit cyklostezku 

v této obci byl starý již několik 

let. V počátcích zdejším připa-

dala tato myšlenka vybudování 

dosti nerealizovatelná, nicméně 

v roce 2007 ji zastupitelé zařadili 

mezi deset rozvojových priorit 

obce a následně získali i dotaci 

na projektovou dokumentaci. 

Jak léta plynula a postupovalo se 

přes územní rozhodnutí, staveb-

ní povolení, žádosti o dotaci, tak 

v prosinci roku 2013 rozhodla 

Regionální rada regionu soudrž-

nosti Střední Čechy o tom, že na 

projekt cyklostezky poskytne do-

taci. V únoru 2014 tak byla pode-

psána smlouva o poskytnutí do-

tace v alokované výši 11.199.965, 

79 Kč a mohlo se v červnu tohoto 

roku začít stavět. 

Obavy
„Vlastní realizace sice byla pro 

naši obec malým vítězstvím, 

protože sen, který se mnoho let 

zdál jako neuskutečnitelný, se 

po mnoha peripetiích začal re-

alizovat. Důvod k radosti byl ale 

mnohokrát vystřídán obavami. 

Všichni, kdo zde bydlí a kdo jez-

dí podél Vltavy, si jistě pamatu-

jí, jak břeh vypadal. Mnohokrát 

jsem se sama sebe ptala: Kde ta 

cyklostezka vlastně bude? Vejde 

se na břeh? Jak budou probíhat 

vlastní stavební práce? Obá-

vám se, že jsem nebyla jediná. 

Na tváři stavbyvedoucího jsem 

viděla stejné obavy, byť se hrdin-

ně snažil nedat to na sobě znát,“ 

sdělila bývalá starostka Vraného 

Martina Filipová.

� pokračování na str. 5 � Jak se vůbec mladá dívka 

dostane k fotbalu?

V dnešní době už je i dívčí fotbal 

v Čechách na vyšší úrovni, než 

býval, tak není problém na in-

ternetu vyhledat co nejblíže pů-

sobící tým, sednout k telefonu, 

domluvit se a přijít se podívat 

na trénink. Osobně pocházím 

z Dolních Břežan a jelikož mám 

o rok mladšího bratra a všichni 

kluci v obcích hrají fotbal, tak 

jsme začali s fotbalem společně.

� pokračování na str. 7
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PODZIMNÍ TAVENÍ SKLA
pro děti i dospělé ve Zdiměřicích 

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.

více na str. 2

POZVÁNKAPOZVÁNKA

Lepší už to 
nebude

Mnoho z nás, včetně mě, patří 

do věkové kategorie 40 plus. Ne-

vím jak ženy, ale chlapy v tom-

to věku nutí život přemýšlet. Je 

až nevkusné, jak musím trapně 

vykroutit tělo, abych si po ránu 

navlékl ponožky a nevyluzoval 

zvuky námahy. Nemůžu si dát 

jako dřív k obědu kilo fazolí 

a večer jít na párty. To můžu 

udělat jednou za půl roku ve 

chvílích, kdy jsem několik dnů 

sám, nejlépe v divočině. Když 

jednou za dlouhou dobu pře-

roste má vášeň pro televizní 

sport rozumné hranice a roz-

hodnu se zahrát si na Rosické-

ho, potřebuji tři dny dovolené. 

Jsem zkrátka ve věku, kdy mám 

energii nezbytnou na několika-

vteřinový sprint, abych unikl 

největšímu nebezpečí. Nic víc.

Ze všech stran mi všudypří-

tomná média radí, jak zdravě 

žít, co jíst, abych spal, co jíst, 

abych nespal, co dělat, abych 

mohl na malou, nebo abych na 

malou nemusel, a z TV se na 

mě usmívají krásní a mladí lidé 

bez vrásek, kteří vědí, jak zhub-

nout. Jenže, jak říkala babička, 

na každém šprochu pravdy 

trochu. Takže po ránu žvýkám 

oves, šnytlík sypu do nízko-

tučného tvarohu, který na ten 

nechutný černý chléb nejde na-

mazat, a v noci to zazdím štan-

glí salámu, abych 

z té přemíry zdraví 

neumřel. Lepší už to 

prostě nebude.

O ČEM SE MLUVÍ

Podezřelá trojice 
ze zlatnictví

ČESTLICE – Krádež šperků 

ve zlatnictví vyšetřují od úte-

rý 28. října policisté. Kolem 

poledního téhož dne se do-

stavil muž v doprovodu dvou 

žen do obchodu se šperky. 

Trojice si postupně nechala 

předvádět nabízené zbo-

ží. V průběhu nákupu před 

uhrazením vybraného zbo-

ží využil pak některý z nich 

chvilkové nepozornosti ob-

sluhy a nikým nepozorován 

část šperků ukryl a vynesl 

z prodejny. Prodavač odcize-

ní zboží zjistil až po odchodu 

trojice, která obchod opus-

tila pod záminkou využití 

služeb směnárny, aby mohlo 

být vybrané zboží uhrazeno 

tuzemskou měnou. (red)

KRÁTCE

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz

Středočeská policie přijala 

v minulých dnech informaci 

o přepadení čerpací stanice 

v Benešovské ulici. Lupič si 

nevybral zrovna „vhodnou“ 

chvíli k přepadení, neb se 

nedaleko čerpací stanice ře-

šila nehoda, od které utekla 

posádka havarovaného vozu. 

Logicky tak bylo poblíž větší 

množství hlídek.

K čerpací stanici okamžitě za-

mířily hlídky policie společně 

s psovodem, zároveň byl zavo-

lán i vrtulník. Pachatel z čerpací 

stanice utíkal zástavbou, kde ho 

dostihl majitel oné benzínky. 

Tomu se ale lupič, ozbrojený 

pistolí a s kuklou na hlavě, vy-

smekl a dal se na útěk směrem 

do neobydlené části a dále směr 

pražské Hrnčíře. Po stopě lupi-

če se okamžitě vydal psovod se 

služebním psem. Hlídky pátraly 

v okolí, ale i přes veškeré úsilí 

se však zatím lupiče nepodaři-

lo dopadnout. Kriminalisté na 

místě přepadení zajistili potřeb-

né stopy a případem se i nadále 

zabývají. Vše se obešlo bez zra-

nění a lupič si odnesl zhruba 

30 tisíc korun. (red)

Kdo krade, do pekla se hrabe

Fotbal není jen 
doménou mužů

Všichni s koly sem!

VESTEC – Tentokrát měl 

neznámý pachatel štěstí. 

I když málem se mu to 

nepovedlo…

Mladá. Štíhlá. Usměvavá. 

Rázné stisknutí ruky 

vypovídá o silném 

charakteru. Barbora 

Motyková, fotbalistka 

dorostenek Dukly Praha, 

začínala s fotbalem v Dolních 

Břežanech, odkud pochází. 

Nejedná se o žádnou 

křehotinku. Sebevědomí 

jí nechybí, ale to je 

v tomhle mužském sportu 

jenom dobře. My jsme si 

s Barborou o jejím životě 

fotbalistky popovídali.

Cesta z Břežan do Dukly Praha

� OSOBNOST REGIONU

VRANÉ NAD VLTAVOU 

Není nad to občas ujet 

z rušné Prahy plné aut, vzít 

kolo a vydat se prozkoumat 

okolí regionu. Člověk tak 

může udělat něco pro 

své zdraví a zároveň se 

pokochat okolní přírodou. 

A pokud se nechcete moc 

namáhat, můžete využít 

i nově otevřené cyklostezky 

ve Vraném nad Vltavou, 

jejíž slavnostní uvedení do 

provozu proběhlo 

začátkem října.

Zloděj si z benzínové stanice odnesl 30 000 Kč a i když se ho majitel snažil zadržet, 

nepovedlo se mu to Foto: Policie ČR

Barbora se kromě hraní věnuje 

i trénování mladších dívek

Křest cyklostezky probíhal i za účasti dobově oblečených účastníků, kteří akci dodali punc starých dob

Po cyklostezce, jejíž investice čítala 12 milionů korun, se první cyklisté prohnali 4. října

Temperamentní 
dračice
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ČTYŘKOLY
8. 11. – 17:00

• Lampionový pochod. Místo konání: 

Čtyřkoly – Restaurace U Čerta. Tradič-

ní lampionový pochod za pokladem 

se koná v sobotu, sraz v 17 hodin, 

tentokrát na křižovatce u restaurace 

U Čerta

DOLNÍ BŘEŽANY
8. 11. – 14:00

• Bricks4kids – Lego Minecraft. 
Bricks 4 Kidz® a Centrum Břežá-
nek 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 hod. zahrnuje zkušené lek-

tory a veškerý materiál. Rezervace na 

www.brezanek.cz/měsíční akce 

14. 11. – 19:00
• Zahrádkářská taneční zábava. 
Obecní úřad Dolní Břežany vás touto 

cestou zve na zahrádkářskou zábavu, 

která se bude konat od 19 hodin v re-

stauraci U Trojánků

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

vštěva nejstaršího trhu v Německu 

– Striezelmarktu se svojí nezaměnitel-

nou předvánoční atmosférou, možnost 

romantické procházky s vůní svařené-

ho vína, perníku a nákupu poetických 

vánočních dárků (zahrnuje: poplatek 

za členství v klubu, autobusovou do-

pravu, oběd a kávu ve stylové restau-

raci, stornopoplatek, průvodce). Odjezd 

7,00 příjezd 21,00 hodin. Dolní Břeža-

ny, rezervace na www.brezanek.cz

12. 12. 
• Vánoční Handmade market. Autor-
ská originální tvorba! Příležitost právě 
pro vás! Jste šikovní, chcete svými vý-
robky potěšit? Vyrábíte šperky, hračky, 
módní či bytové doplňky, dekorace? 
Registrace pro prodejce na www.bre-
zanek.cz do 11. 12. Centrum Břežánek 
prodává, vy pouze dodáte výrobky. 
Detailní podmínky naleznete na www.

brezanek.cz sekci ke stažení

JESENICE
7. 11. – 17:30

• Lampionový průvod. Před ZŠ Jese-

nice. Tradiční průvod obcí v maskách, 

s lampiony, zakončen ve Společen-

ském centru zábavným programem 

pro děti

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

20. 11.
• Podzimní koncert v Jesenici. Obec 

Jesenice pořádá Podzimní koncert 

klasické hudby od 19:00 hodin ve 

Společenském centru Jesenice. Jese-

nickému 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 barokní-

ho skladatele Antonia Vivaldiho „Čtve-

ro ročních dob“

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

• Výstava obrazů Aleše Krejči 
„Pozdní sběr“. Významný představitel 

české imaginativní malby Aleš Krejča 

(*1941), akademický malíř a grafi k, 

někdejší žák Školy umeleckého pri-

emyslu v Bratislavě a poté absolvent 

ateliéru Františka Muziky na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové nyní před-

stavuje v Regionálním muzeu v Jílo-

vém výběr obrazů z posledních let 

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 života 

Lukrécie Borgie, dcery papeže Alexan-

dra VI., viněné z nejednoho hříchu… 

Napínavé situace, souboje, tanec 

– představení pro 2 herce a spoustu 

emocí, které vás nenechají vydech-

nout. Kulturní centrum 

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

studoval ČVUT, byl dělníkem u vrtných 

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 drži-

telem čsl. zimního výškového rekordu. 

O dva roky později přešel s první expe-

dicí Grónsko. V r. 1986 jako první Čech 

vystoupil sólově v zimě na nejvyšší 

horu Jižní Ameriky – Aconcaguu, 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

14. 11. – 18.00
• Podzimní druhy hub. Podvečerní 

povídání Dominika Horevaje o pod-

zimních druzích hub. Vstupné 10,- Kč. 

Muzeum Jílové u Prahy 

15. 11. – 14:00
• I. korálkování. Pojďte si vytvořit ori-

ginální dárek ze skleněných korálků! 

Doprovodný program k výstavě Deko-

račních kamenů ve spolupráci s MC Per-

moníček. Přihlášení na info@muzeumji-

love.cz nebo osobně v muzeu. Vstupné 

25,- Kč. Muzeum Jílové u Prahy

20. 11. – 14:00
• II. korálkování. Pojďte si vytvořit 

originální dárek ze skleněných korál-

ků! Doprovodný program k výstavě 

Dekoračních kamenů ve spolupráci 

s MC Permoníček. Přihlášení na info@

muzeumjilove.cz nebo osobně v mu-

zeu. Vstupné 25,- Kč. Muzeum Jílové 

u Prahy

20. 11. – 18:00
• Význam památných stromů v kra-
jině. PhDr. Marie Hrušková promluví 

o soužití památných stromů a lidí 

v krajině. Vstupné 10,- Kč. Muzeum 

Jílové u Prahy

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 

6. 12. – 9.00 – 15:00
• Vánoční předvádění. Tradiční ad-

ventní trhy, lidová řemesla, vánoční 

cukroví, ozdoby a mnoho dalšího. Mu-

zeum Jílové u Prahy

6. 12. – 10:00
• Kanec a Bivoj aneb hygienická 
buňka. Komedie nás zavede do doby 
vlády kněžny Libuše, nebude chybět 
Bivoj, sedlák Božej, jeho zlomyslný 
soused Chlum a všudypřítomná láska. 
Divadelní soubor Chodidlo. Kulturní 

centrum Jesenice

POPOVIČKY
13. 12. – 20:00

• Tradiční Sousedské posezení. 
Srdečně zve Obecní úřad Popovičky 

ve spolupráci s SDH Popovičky

PRŮHONICE
13. 9. – 31. 12.

• Kmenové souvislosti. Pavel Baň-

ka a hosté. Výstava fotografi í, videa 

a instalací. Průhonický zámek

PSÁRY
8. 11. – 9:30

• Jirčanský bazárek. Místo konání:  
Budova školy. Srdečně vás zveme na 
jirčanský bazárek v sobotu od 9.30 
do 16 hodin do bílé budovy školy. In-
formace ohledně prodeje či nákupu 
na mailu: bazarek.dolnijircany@se-
znam.cz nebo telefonu: 603 304 103, 

605 288 811

15. 11. – 15:00
• Máte rádi pohádky? Místo konání: 

Restaurace „Na Kopečku“. Sbor dob-

rovolných hasiček Dolních Jirčan vás 

srdečně zve netradiční pohádku pro 

děti i dospělé „Vzdálená sestřenice 

Červené Karkulky v nesnázích“ do re-

staurace Na Kopečku. Bavte se s námi

PYŠELY
15. 11. – 19:30

• DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU. Diva-

delní hru Járy Cimrmana uvede HROB 

z Ohrobce, pořádá: TJ Sokol Pyšely

22. 11. – 16:00
• VERNISÁŽ obrazů Marie Kolářové 
v GALERII U MARIE, pořádá: Galerie 

u Marie

27. 11. – 19:00
• TVOŘENÍ PRO ŽENY. Drátkování 

s korálky: ozdoby na stromeček či 

vánoční stůl – rybičky, hvězdy, v sa-

lonku pizzerie U Dobrotů, pořádá: 

Cvrček Pyšely

6. 12. – 14:00
• KLUB SENIORŮ. K tanci i poslechu 

s občerstvením hrají pyšelští Buráci 

v hasičské zbrojnici

6. 12.
• MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. Místo 

a čas budou včas plakátovány, pořádá: 

OS pro zvelebování Zaječic, Kovářovic 

a okolí

7. 12. – 18:00
• KONCERT V KOSTELE POVÝŠENÍ 
SV. KŘÍŽE. Účinkují: Vratislav Kříž (ba-

ryton), Petr Malásek (klávesy) a jejich 

host, vstupné: Kč 150,-

ŠTIŘÍN
16. 11.

• Sukův hudební Štiřín. Koncert kla-

sické hudby. Marie Fajtová a Lenka 

Navrátilová od 17 hodin, (soprán a kla-

vír) – Strauss – Dvořák – Schumann

21. 11. – 20:30
• Two Voices a Václav Větvička. Ve-
čer plný krásné vážné i nevážné hudby 
Two Voices a laskavého slova popu-
lárního botanika Václava Větvičky při 

příležitosti představení nové knihy

VRANÉ NAD VLTAVOU
8. 11. – 20:00

• Námořnický ples. Originální ples 
v sokolovně Vrané nad Vltavou, kva-
litní živá hudba, tematická výzdoba, 
předtančení, podpora masek, boha-
tá tombola. Dobře zásobený bar za 
vesnické ceny... Zážitek vesnické 
tancovačky na vysoké úrovni. Jen 
kousek za Prahou – přijeďte na výlet 
vláčkem. Za 16 min. vlakem z Braní-
ka – odjezdy 18:41, 20:11...

K
a

m
  
j

e
  
d

o
b

r
é

  
z

a
j

í
t

?
  
•

 c
o

  
m

u
s

í
t

e
  
v

i
d

ě
t

  
a

  
s

l
y

š
e

t
!

  
•

 k
d

e
  
n

e
s

m
í

t
e

  
c

h
y

b
ě

t
?

 
kam, kdy a za čím

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.czsport | kultura | zábava
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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
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Borek, Březová, Čenětice, Černíky, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Herink, Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Hostěradice, Chotouň, Jesenice, 
Jílové u Prahy, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec, Kunice, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Modletice, Nechánice, 
Nová Hospoda, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Osnice, Petrov, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, Průhonice Rozkoš, Psáry, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řepčice, Skalsko, Skuheř, Struhařov, Studené, 
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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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Praha
Hostivice

Suchdol

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

14. 11. – 16. 11. 
Svatomartinské 
sváteční menu

pečené husy, husí kuba, paštiky, 
včetně mladého svatomartiského vína.

Reservace na tel. 323 607 784

INZERCEINZERCE

JEDINÁ MOŽNOST, JAK ZAJISTIT PŘEPRAVU 
VĚTŠÍHO POČTU DĚTÍ S TĚLESNÝM HANDICAPEM.

SBÍRKA NA AUTOBUS PRO JEDLIČKŮV ÚSTAV

Pomozte nám dojet do cíle!

Cena DMS je 30 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz

DMS POJEDTESNAMI na číslo 87 777

Číslo účtu veřejné sbírky 350 385 / 5500 www.facebook.com/nadaceju

www.nadaceju.cz

 jako partner nadace Jedličkova ústavu, 

zvezve  na veslování se na veslování se 
známými osobnostmi,známými osobnostmi,  
kde podpoříme sbírku na bezbarierový autobus 

pro handikepované děti. 

V pátek 7. listopadu od 15 do 20 hodin budou na 

podporu sbírky v Centru Černý Most veslovat například čeští 

medailisté Ondřej Synek, Martin Doktor, Kateřina Neumannová 

nebo milovníci sportu Jakub Kohák a Jaromír Bosák. 



Den otevřených dveří
„Našim zákazníkům, klientům, 

ale i ostatním zájemcům o naše 

zboží jsme ve čtvrtek 25. září 

připravili den otevřených dveří. 

Všichni si mohli prohlédnout 

novinky v oblasti svítidel i v nově 

otevřené vzorkovně bytových 

doplňků,“ říká majitel firmy Au-

lix Radek Motyka. „Aby byla pro-

hlídka co nejpříjemnější, pozvali 

jsme naše zákazníky na grilování 

se sklenkou vína nebo piva. A sa-

mozřejmě s výborným šálkem 

kávy, podávaným v nově nabí-

zených šálcích od firmy Leonar-

do,“ doplňuje pan Motyka.

Krása užitných výrobků
Krásná sklenice nebo zajímavý 

hrneček na kávu, mísa na ovoce 

nebo neobvyklá váza potěší tím 

více, že je používáme denně. 

Firma Leonardo se specializu-

je na kvalitní výrobky ze skla. 

Kromě sklenic, misek nebo váz 

nabízí německý dodavatel další 

bytové a dekorativní předměty. 

Každý rok překvapuje novin-

kami v barvách, tvarech nebo 

užitných vlastnostech. Napří-

klad v sérii Magico jsou nabíze-

ny šálky v různých barvách. Po 

nalití teplého nápoje změní šá-

lek barvu. V obchodě dokážou 

poradit, jak o výrobky pečovat, 

aby perfektní vzhled zůstal za-

chován co nejdéle.

Svět světel 
Aulix jsou ale především svítidla 

a vše, co s nimi souvisí. Firma dis-

tribuuje zboží v rámci celé České 

republiky a Slovenska. „Klien-

tům jsme schopni nabídnout 

nejnovější technologie v oboru 

osvětlení: led pásky, inteligentní 

systémy ovládání, tradiční i mo-

derní design,“ vysvětluje majitel 

firmy. „Zákazníci za námi jezdí 

z celé republiky, zpracováváme 

pro ně návrhy osvětlení a radí-

me jim. K našim klientům patří 

samozřejmě i architekti, zástup-

ci stavebních firem, řemeslníci 

i elektrikáři, ti všichni u nás na-

kupují za velkoobchodní ceny.“

Mimořádný týden slev 
V týdnu od soboty 8. 11. do soboty 

15. 11. 2014 chystají v Aulixu pro 

klienty mimořádnou akci - výpro-

dejový týden se slevami ve výši od 

40 % do 60 %. V tomto týdnu bude 

poskytnuta mimořádná sleva i na 

ostatní sortiment, který není ve 

výprodeji, a to ve výši 20 %. V na-

bídce firmy najdou zákazníci ši-

rokou škálu výrobků, od běžných 

svítidel za velmi zajímavé ceny, až 

po luxusní osvětlení.

Hana Michaliková

z obcí 3Čtvrtek 6. 11. 2014 • JV 22
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Bioodpad
PSÁRY/DOLNÍ JIRČANY – Po-

kud využíváte svozu biood-

padu a bydlíte v této obci, tak 

vězte, že obecní úřad vydal 

upozornění, že poslední ter-

mín na svoz v letošním roce 

je 26. listopadu.

Slavnostní kladení 
věnců

DOLNÍ BŘEŽANY – V pátek 

24. října byl u příležitosti 

oslav 96. výročí vzniku sa-

mostatného československé-

ho státu slavnostně položen 

věnec k pomníku válečným 

hrdinům a české státnosti 

v Dolních Břežanech. Tato 

slavnostní událost proběhla 

za účasti vedení obce a zá-

stupců SDH Dolní Břežany.

Autobusová zastávka
VESTEC – Obecní úřad obce 

dává na vědomí nejen svým 

občanům, ale též občanům 

okolních obcí, že od středy 

22. října je opět možné vyu-

žívat nově vybudovanou za-

stávku „Vestec – U Vodárny“. 

Praha 12 ve fotografii
CHOLUPICE/TOČNÁ – Do 

10. listopadu je v pravém 

předsálí Modřanského bio-

grafu přístupná fotografic-

ká výstava Praha 12 v letech 

1898 – 2013. Historické čer-

nobílé snímky ve formátu 

A4 jsou konfrontovány se 

současným vzhledem stej-

ných míst v barevném pro-

vedení. Zastoupeny jsou 

jak Modřany, Komořany, 

Cholupice a Točná, tak 

alespoň jedním snímkem 

Kamýk. Jde o výběr z pub-

likace Praha 12 – Proměny 

v čase vydané letos na jaře, 

která obsahuje sto takových 

dobových a sto současných 

obrázků a je po dobu výsta-

vy v kině k dostání za režijní 

cenu 110 korun.

Dění v obci
OHROBEC – Pokud vás za-

jímá, co se v této obci děje, 

stačí si aktivovat službu 

SMS OHROBEC OBČANŮM 

a zvolit druh zdarma zasíla-

ných informací. Například 

zprávy typu: vyhlašování 

poplachu, krizová komuni-

kace, výpadky, energetické 

sítě, předávání výstražných 

informací o uzavírkách 

ulic, vypnutí elektřiny, 

vody, výpadky autobusů či 

kulturní a sportovní akce, 

pozvánky na akce apod. 

Službu si můžete zařídit 

na obecním úřadě. Více in-

formací získáte na e-mailu 

podatelna@ohrobec.cz, 

na telefonu: 257 760 338 

či na mobilním telefonu: 

736 621 921.

Uzavření komunikace
JESENICE/HORNÍ JIRČANY 

– Na základě uzavřené smlou-

vy byly zahájeny stavební 

práce v ulici Zvonková v Hor-

ních Jirčanech. Tato komu-

nikace bude po celou dobu 

stavebních prací uzavřena. 

Termín prací dle smlouvy: 

13. 10. – 12. 12. 2014. Kon-

taktní osobu v řešení dané 

problematiky za obec je 

paní Martina Holotínová, 

tel.: 241 021 748.

Plánované přerušení 
dodávky elektřiny

JÍLOVÉ U PRAHY – ČEZ 

Distribuce, a. s., informuje 

o plánovaném přerušení do-

dávky elektřiny: 13. 11. 2014 

od 8.00 do 13.00 – v ulicích 

Zahradní, Spojovací, Tyr-

šova – od ul. Spojovací po 

č. p. 494, 506, Radlická – od 

ul. Spojovací po ul. 1. máje 

a dále pak v tom samém čase 

v ulici Za Pivovarem, U Pivo-

varu, Hornická – od č. p. 119 

směr ul. K Pepři.

Hlídejte si psy
ZLATNÍKY – HODKOVICE 

– Upozornění pro občany 

ohledně pohybu psů na ve-

řejných prostranstvích. Na 

všech veřejných prostran-

stvích, která leží v zastavě-

ném a zastavitelném území 

obce tak, jak je vymezeno 

platným územním plánem, 

je povolen pohyb psů na vo-

dítku s tím, že pes musí být 

ovládán průvodcem. Toto 

ustanovení se nevztahuje 

na psy služební a záchranář-

ské při výkonu služby a zá-

chranných prací. Zanechá-li 

pes exkrement na veřejném 

prostranství, je průvodce psa 

povinen tento exkrement 

okamžitě odstranit.

Zahájení výstavby 
chodníku

KAMENICE – Obecní úřad 

informuje, že v termínu od 

středy 29. 10. cca do poloviny 

prosince 2014 (v souvislosti 

s klimatickými podmínka-

mi) bude probíhat výstavba 

I. části chodníku ve Všedob-

rovicích. Jedná se o stavbu 

jednostranného chodníku 

v ulici Ringhofferova v části 

od čp. 937 (od zvoničky) na 

začátek památné lipové ale-

je. Práce budou prováděny 

bez omezení dopravy. Z toho 

důvodu obecní úřad klade 

důraz na zvýšenou pozor-

nost při pohybu na stavbě.

Telefonický porod 
v autě

PRŮHONICE – V pondě-

lí 20. října v 7:28 byla přijata 

výzva operačním střediskem 

k výjezdu k začínajícímu poro-

du v autě v Průhonicích. Dis-

pečer ihned zahájil telefonicky 

asistovaný porod a v 7:30 se 

narodil chlapec, který ale měl 

obtočenou pupeční šňůru 

kolem krku a nedýchal. Proto 

operátor dál naváděl přítom-

nou osobu v neodkladné re-

suscitaci, až do příjezdu po-

sádky rychlé lékařské pomoci 

z Jesenice. Záchranáři třikrát 

prodýchli novorozence am-

buvakem a ošetřili ho i s jeho 

maminkou. Oba poté trans-

portovali do Thomayerovy ne-

mocnice v Praze.

Hledají se svědci
PĚTIHOSTY – Policie hledá 

svědky dopravní nehody, ke 

které došlo ve čtvrtek 16. říj-

na letošního roku kolem 

16. hodiny poblíž obce Pěti-

hosty. U nehody došlo k boč-

nímu střetu dvou osobních 

automobilů a byla zraněna 

jedna osoba. Dopravní poli-

cisté se obracejí na širokou 

veřejnost se žádostí o pomoc 

a hledají případné svědky, 

kteří by mohli poskytnout 

informace k samotnému 

průběhu nehody. Svědci se 

jim mohou přihlásit na tele-

fonních číslech 974 882 458, 

974 882 451 nebo prostřed-

nictvím bezplatné linky Poli-

cie ČR 158.

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.
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Magické šálky i přehlídka světel
DOLNÍ BŘEŽANY

Firma Aulix lighting s.r.o. 

byla založena v Dolních 

Břežanech před pěti lety. 

Od té doby se firma rozšířila 

o další novou prodejnu 

s novým sortimentem. 

V současné době nabízí 

například novou značku 

WOFI nebo vypínače KOPP. 

Milovníkům designového 

zboží a doplňků představuje 

firma novinku, výrobky 

německé firmy LEONARDO.

Realistické cvičení
O tom se přesvědčili těptínští ha-

siči 11. října, kdy se svou techni-

kou vyrazili na hasičsko-záchra-

nářské cvičení pořádané SDH 

Přestavlky u Čerčan. Toto cvičení 

má několikaletou tradici a patří 

k jednomu z náročnějších, jak po 

fyzické, tak i psychické stránce. 

Jeho zajímavost spočívá i v tom, 

že zásahy na jednotlivých sta-

novištích probíhají ve večerních 

a nočních hodinách. Samotnému 

cvičení předcházelo několikaho-

dinové školení, kde se členové 

šestnácti zúčastněných sborů 

v družstvech 5+1 naučili základní 

neodkladnou resuscitaci, vypro-

šťování osob, metodu START, 

což je metoda třídění zraněných 

například u hromadných doprav-

ních nehod, a radiokomunikaci. 

Jdeme na to
Po školení vyrazily všechny posád-

ky na jednotlivá stanoviště, kte-

rých bylo deset. Jednalo se o hro-

madnou dopravní nehodu dvou 

mikrobusů a jednoho osobního 

automobilu (kde byla použita me-

toda START) a velký požár budovy 

kravína. U těchto dvou zásahů bylo 

třeba součinnosti 4 jednotek SDH 

a u dopravní nehody i záchranné 

služby. A protože se organizátoři 

snažili o navození velmi reálných 

situací, bylo třeba i psychické odol-

nosti, jelikož figuranti u dopravní 

nehody hráli velmi přesvědčivě 

(agresivita, hysterie, bolest při zra-

nění) a jejich zranění byla opravdu 

kvalitně namaskována.

Další stanoviště
Dalších osm stanovišť bylo již 

menšího rozsahu a měla ho na 

starost vždy jedna jednotka. V le-

tošním ročníku na soutěžící čekaly 

mimo jiné například následující 

úkoly: vyhledání osoby ve spolu-

práci s kynology či nález nebez-

pečné látky. Na všech stanovištích 

byli přítomni rozhodčí, kteří kon-

trolovali správné postupy a udě-

lovali případné trestné body. Na 

závěr byla soutěž vyhodnocena 

a Těptínští z ní vyšli velmi dobře.  

Ačkoliv se tohoto cvičení zúčast-

nila tato jednotka dobrovolných 

hasičů poprvé, tak obsadila krásné 

druhé místo ze šestnácti zúčastně-

ných sborů a zhodnotila tím dlou-

hé roky tvrdé hasičské práce. (red)

TĚPTÍN – Motto, kterým by 

se měli řídit všichni hasiči. 

Spousta chlapců v útlém 

věku si přeje, až vyroste, být 

právě oním hasičem, potýkat 

se s ohněm a zachraňovat 

lidské životy. Nicméně 

z chlapců se stávají muži 

a sny se postupně rozplývají. 

Ale zůstávají i tací, kteří se 

svého snu nechtějí vzdát, 

a tak se realizují v jednotce 

dobrovolných hasičů a věřte, 

že to není žádná legrace…

O co jde?
Cílem 72 hodin je zapojit co nej-

více mladých lidí a ukázat jim, že 

stačí málo, aby společně dokáza-

li mnoho! Přesvědčit je, že jsou 

sami schopní změnit věci, které 

se jim nelíbí. Naučit je spolupra-

covat a víc vnímat svět kolem 

sebe. Přesně toho se rozhodli 

docílit i dolnobřežanští žáci čtvr-

té třídy, která svůj projekt nazva-

la Keltský park – ještě krásnější. 

A jak už název napovídá, všichni 

se sešli 10. října v dopoledních 

hodinách, aby uklidili a vyčistili 

prostor zdejšího parku. 

Hodně odpadků
Žáci byli překvapeni, co vše a hlav-

ně jaké množství odpadků se válí 

v Keltském parku a jeho okolí. 

„Obec sice pravidelně pečuje o ve-

řejná prostranství, přesto sedm 

igelitových tašek nasbíraných od-

padků svědčí o tom, že ne všichni 

vnímáme okolí jako svůj domov,“ 

řekla Irena Tudorov, koordinátor-

ka projektu ve zdejší obci. Akce se 

dětem líbila, byly nadšené a samy 

mezi sebou diskutovaly o znečišťo-

vání životního prostředí. Park je teď 

ještě krásnější. „Poděkování patří 

nejen žákům 4. A třídy, ale i obci, 

která s námi spolupracovala na 

přípravě projektu, obchodu Bread 

Market a Krejčovství paní Havlíč-

kové, kteří nám poskytli prostory 

pro propagaci – umístění vlastno-

ručně vyrobeného plakátu,“ doda-

la závěrem paní Tudorov. (sas)

DOLNÍ BŘEŽANY 

„Brblat nestačí“ je motto 

projektu, během kterého 

se kdokoliv mohl zapojit 

do dobrovolnických prací. 

Kdykoliv během těchto 

72 hodin (9. – 12. října) 

a zároveň jakkoliv dlouho 

se dobrovolníci po celém 

Česku pustili do aktivit, které 

pomohly druhým, přírodě či 

jejich okolí. Výsledkem těchto 

projektů bylo mnoho úsměvů, 

radosti, dobrých pocitů 

z vykonané práce a mnoho 

dalších pozitivních účinků. 

A vězte, že Dolnobřežanští si 

tuto akci nenechali ujít.

Nově otevřená vzorkovna s doplňky firmy Leonardo

Být stále připraven

Základní neodkladná resuscitace dítěte byla též součástí cvičení Foto: SDH Těptín

Projekt 72 hodin

Firma Aulix nabízí široký sortiment svítidel 

a zároveň kompletní zákaznický servis

Dolnobřežanští se projektu zúčastnili poprvé a pomohli zvelebit tamější Keltský park. 

Nasbírali zde 7 plných igelitových tašek odpadu Foto: Dolní Břežany
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Platí do vyprodání zásob.

TÝDEN SLEV
8. – 15. 11. 2014
Tento týden bude ve firmě AULIX lighting probíhat mimořádná 
akce pro zákazníky - výprodejový týden se slevami:

20% – 70%

V tomto týdnu bude poskytnuta mimořádná sleva i na ostatní sortiment, 
který není ve výprodeji, a to ve výši 20%. Platí i pro nové objednávky.

DOLNÍ 
BŘEŽANY

STOLNÍ LAMPA COLE
chrom
2.000 Kč  1.200 Kč
sleva 40%

Tiskové chyby a změny ve vyobrazení a údajích vyhrazeny.

LED ŽÁROVKA
10W E27
288 Kč  199 Kč
sleva 30%

STOLNÍ LAMPA BRISTOL
matný nikl
1.882 Kč  939 Kč
sleva 50%

STOJANOVÁ LAMPA 
PARK LANE
matný nikl
6.900 Kč  3.450 Kč
sleva 50%

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO ART
chrom
14.680 Kč  4.399 Kč
sleva 70%

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO SYDNEY
chrom
19.373 Kč  5.799 Kč
sleva 70%

STROPNÍ SVÍTIDLO
SANA LED
stříbrné
1.100 Kč  550 Kč
sleva 50%
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� pokračování ze str. 1

Nic jednoduchého
Samotná realizace se ukáza-

la jako velmi těžký úkol. Bylo 

třeba změnit zaústění konce 

první etapy cyklostezky, rozší-

řit ji, byly odtěženy a odvezeny 

tuny materiálu, pod kterými 

byl schován břeh, který před-

ci podél Vltavy vybudovali 

před mnoha desítkami let. Na 

mnoha místech se za provozu 

řešily detaily, které bylo nut-

né v terénu uzpůsobit, tak aby 

výsledek byl co nejlepší a pro 

cyklistu nejbezpečnější.

Přestože tři a půl měsíce výstav-

by nebylo jednoduchých, cyk-

lostezka nyní stojí tam, kde má, 

a hned v den jejího slavnostního 

otevření ji využilo několik stovek 

cyklistů, chodců a také milovní-

ků kolečkových bruslí. V tento 

den byla, mimo jiné, připra-

vena pro návštěvníky výstava, 

která zachycovala průběh celé 

výstavby. Děti si mohly zdar-

ma vyzkoušet přilehlé atrakce 

a dospělí měli k dispozici spor-

toviště. Atmosféru dokreslovali 

cyklisté v dobových kostýmech, 

díky nimž první ujeté kilometry 

po novém povrchu stály za to. 

(sas)

Všichni s koly sem!

Začalo se zlehka
Sobota 11. října byla toho v této 

obci důkazem. Konal se zde totiž 

již 21. ročník tradičního Běhu do 

schodů. Ráno se k zápisu dosta-

vili první účastníci a v půl desáté 

se u prezenčního stolku již začala 

tvořit fronta. Nálada byla ale pře-

sto výborná. Zprvu se zdálo, že 

účast bude letos nižší, protože se 

v tento den sešlo ve Vraném více 

akcí najednou, ale díky početné 

skupině Galaxie, která čítala více 

než 30 závodníků různých kate-

gorií, se na startu postupně vystří-

dalo 128 závodníků včetně 6 psů.

Psi a děti jako první
Jako první startovala kategorie 

psů a první místo obhájila loň-

ská vítězka fenka Keira, která do-

konce vylepšila svůj loňský čas 

na neuvěřitelných 10,2 sekundy. 

Po psech již následovaly dět-

ské kategorie: nesené děti, děti 

0-3 roky a 4-5 let. Tyto kategorie 

běhaly cestičkou vedle schodů 

a statečně se potýkaly s během 

vzhůru do kopce. Přestože mno-

hé děti rády využily pomocné 

ruky svých rodičů, byly to na-

konec ony samy, kdo byly těmi 

největšími vítězi. No, a po nich 

již všichni malí i velcí závodníci 

běhali přímo po schodech.

Je vám 90? Šup na schody
Po vyběhnutí ti mladší doufali, že 

právě jejich čas bude patřit mezi 

ty nejlepší. Starší účastníci už vě-

děli, že vítězové jsou všichni a že 

umístění není to úplně nejdů-

ležitější. To potvrzují kategorie 

nejstarších účastníků, mezi nimiž 

nechyběl v kategorii veteránů 

75+ pan Stanislav Škoda, který 

ve svých 90 letech obhájil loňské 

vítězství s časem 33,4 sekundy. 

Nejpočetnější kategorií byly tra-

dičně účastníci v kategorii 19 až 

40 let. V ženách zvítězila Daniela 

Nováková s časem 14,2 sekundy 

a v mužích nepřekonatelný Matěj 

Sofron, který se s časem 10,80 stal 

i absolutním vítězem 21. ročníku.

 (red)

VRANÉ NAD VLTAVOU 

Existují různé druhy sportů. 

Kolektivní, jako fotbal či 

hokej. Tenis, bojové sporty 

a spousty dalších aktivit, 

které provozujeme, abychom 

si těla zachovali ve zdravém 

stavu. Pokud si ale opravdu 

chcete udržet dobrou fyzičku, 

měli byste začít s běháním do 

schodů. A napadlo by vás, že 

se v něm pořádají i závody…

Zeď? Tou projedu!
K vážné dopravní nehodě, při 

níž řidič automobilu narazil do 

zdi, se odehrála v obci Březo-

vá.  Řidič, naprosto nepocho-

pitelně, z místa nehody odešel 

směrem k obci Zvole a Dol-

ní Břežany a zanechal v autě 

zraněného spolujezdce, který 

zde zůstal zaklíněn. Přivola-

ní hasiči ho vyprostili pomocí 

hydraulického vyprošťovacího 

zařízení a následně ho předali 

do péče záchranářům, kteří ho 

transportovali do nemocnice.  

Hlídky policie poté řidiče vy-

pátrali ve Zvoli. Přesné příčiny 

a okolnosti nehody policisté 

i nadále vyšetřují.

Davle „vzhůru nohama“
Nedaleko davelské  základní ško-

ly došlo k nehodě dvou osobních 

automobilů, kdy jedno z vozidel 

skončilo na střeše a uvnitř zůstali 

dva lidé. Shodou náhod nehodě 

přihlížela i středočeská policejní 

mluvčí, která společně s dvěma 

dalšími pomohla osoby z auto-

mobilu vyprostit. Přítomna byla 

jedna zraněná osoba, kterou zá-

chranáři transportovali do jedné 

z pražských nemocnic. Stejně 

jako u předchozí nehody jsou 

příčiny a okolnosti v šetření.

Nejlepší řešení = útěk
Místo mezi Hodkovicemi a Dol-

ními Břežany se stalo svědkem 

nehody, kdy vozidlo vyjelo ze sil-

nice, narazilo do železné brány 

a poté skončilo na boku. Po po-

sádce pátrala policie, ale i přes 

usilovné pátrání se ji najít nepo-

dařilo. Po provedení protipožár-

ních opatření obrátili hasiči auto 

zpět na kola a policisté se přípa-

dem i nadále zabývají. 

Do „čtvrtice“ všeho dobrého
Vážná nehoda tří osobních vo-

zidel zaměstnala složky inte-

grovaného záchranného systé-

mu na silnici u obce Pětihosty. 

Řidič osobního vozu se otáčel 

do protisměru, kde do něj nara-

zilo jiné osobní vozidlo. To ná-

sledně vylétlo též do protismě-

ru a srazilo se s protijedoucím 

vozidlem.  Na místě nehody 

zůstala ale jen dvě auta, jelikož 

viník z místa odjel. Kromě po-

licie a hasičů na místo dorazil 

i vrtulník, který transportoval 

do nemocnice čtrnáctiletou 

vážně zraněnou dívku. Další 

dva zraněné transportovaly po-

zemní posádky záchranářů do 

benešovské nemocnice.  (sas)

BŘEZOVÁ/DAVLE/

PĚTIHOSTY – V regionu 

se jaksi zapomíná řídit. 

Lze tak usoudit hned 

z několika nehod, které se 

tam v posledních týdnech 

a dnech udály. Při řízení je 

potřeba myslet, což řidiči 

v následujících případech asi 

trochu zapomněli.

Anti-schopnost jízdy

Řidič narazil do zdi, poté vystoupil a z místa nehody v klidu odešel. Naštěstí ho 

policisté záhy vypátrali

Popularita tradičního Běhu do schodů stoupá každým rokem. Důkazem byl tento 

již 21. ročník Foto: Ondra Chaloupka

Běh do schodů

Přestože tři a půl měsíce výstavby nebylo jednoduchých, cyklostezka nyní stojí tam, kde má

Běhu se zúčastnili i psi
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Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

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

RESTAURACE
ŠTÍŘÍNSKÁ STODOLA

www.stirinskastodola.cz

přijme
POMOCNOU SÍLU 
NA MYTÍ NÁDOBÍ 
A ÚKLID HOTELU 

 Tel. 733 16 10 16 

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

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

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

Alfa Romeo  Fiat  Fiat Professional
Jeep  Opel  Subaru  Volvo

Váš nový vůz

hledejte na

www.srba.cz 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

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

SELKO Praha, s. r. o., Jílové u Prahy 
přijme

– HPP, min. SŠ vzdělání, znalost AJ

 – část. úvazek, 
příp. externě na provádění drobných 
oprav reklamovaných výrobků

tel.: 241 950 806, 992, 
selko@selko.cz, www.selko.cz

Duše v pohybu
Auta jsou často srovnávána s že-

nami. Těch ošklivých se nevší-

máme, ty krásné vnímáme celým 

svým srdcem. Ale jak rychle do 

života přijdou, tak zase odejdou. 

Jenže nová Mazda M3 je tak do-

konalou milenkou spojující inteli-

genci s kouzlem tygřice, že nechat 

ji odejít by byl hřích. „Emtrojka“ 

prošla kompletním přepracová-

ním a ve své třídě hatchbacků 

udělala významný pokrok, a při-

tom neztratila nic ze svého dra-

vého vzhledu, který je pro Maz-

du tak typický. Tzv. KODO (duše 

v pohybu) designerský motiv do-

dává autu nový rozměr.

Interiér
Designéři Mazdy vsadili na myš-

lenku navržení interiéru tak, 

aby obklopoval řidiče, čímž má 

údajně přispívat k pocitu jed-

noty s vozem. Nám se prostor 

zdál mírně stísněný. Při předsta-

vě, že za volant usedne čahoun 

s větší kilovou zátěží, se nám 

udělalo mdlo. Jinak ale všechno 

bylo tam, kde být má. Ovládání 

klimatizace pomocí otočných 

ovladačů či sedmipalcový dis-

plej, ve kterém je ukryt palubní 

počítač s rádiem, navigací a též 

komunikačním systémem, který 

lze pohodlně připojit k chytrému 

telefonu, nás mile 

překvapil. Navigace 

má velmi intuitiv-

ní ovládání, takže 

dostat se z místa 

A do místa B by nemělo 

nikomu dělat problémy. 

O to příjemnější je fakt, že 

se k displeji nemusíte na-

tahovat, ale stačí použít 

otočný ovladač umístěný 

ve středovém tunelu. 

Palubní deska působí velmi 

uhlazeně a dokonale. Uprostřed 

velký tachometr, který je obklo-

pen dvěma digitálními ukazateli 

(nalevo otáčkoměrem, napravo 

palivoměrem společně s úda-

ji o spotřebě) bohatě postačil. 

V jednoduchosti je prostě síla. 

Rozměry
Na první pohled se zdá být 

trojka malá, ale opravdu zdá-

ní klame. Se svými 4,47 met-

ry a typickými tvary se občas 

špatně odhadovaly rozměry při 

parkování. Parkovací senzory 

u testované verze chyběly, což 

nás jemně rozladilo. Co nás ale 

opravdu potěšilo, bylo místo 

pro posádku uvnitř vozu, které 

je díky rozvoru náprav čítající 

2,7 metrů opravdu velké. 

Jízda
Sedí na vynikajícím podvozku. 

Vymetete-li nějaký kanál, ozve se 

jemná rána, ale na volantu to ani 

nepocítíte. Sto padesát koní vás 

vmáčkne do sedačky jako nic, 

protože přeci jenom 2.2 dieselo-

vý motor dodává autu neskona-

lý říz. Technologie Skyactiv-D, 

tedy jakýsi balíček technických 

vychytávek, používá výhrad-

ně motory na diesel s nezvykle 

nízkým kompresním poměrem, 

což vede k mnohem klidnějšímu 

chodu motoru. Takže my řidiči, 

kteří jsme u dieselových motorů 

zvyklí na různé pazvuky a hlasité 

brumlání přenášející se do kabi-

ny, jsme byli velmi překvapeni 

neskonalým tichem, ve kterém 

bychom slyšeli i špendlík spad-

nout na zem. 

Co potěší hlavně ženy nebo ty je-

dince, kteří mají problém rozjíždět 

se do kopce, je Asistent rozjezdu, 

který přidrží auto ve svahu. Ovšem 

na druhou stranu, co nemůže po-

těšit snad nikoho, je úplná absen-

ce klíčků, jelikož se auto startuje 

pomocí tlačítka (my staromilci to 

tak máme), a také takzvaný i-Stop 

systém, který vypíná motor při za-

stavení. Díky bohu se alespoň tato 

funkce dá velmi snadno vypnout, 

jelikož při popojíždění v kolonách 

by to byla opravdu frustrující zále-

žitost, nejen pro startér. 

Získala si nás
M3 je prostě holka do nepo-

hody, která se umí vypořádat 

s kdovíjakou situací. Avizovaná 

kombinovaná spotřeba 4,8 litrů 

byla v rámci možností dodržena, 

a proto má tohle auto snů jedi-

nou a zásadní chybu. Není naše!

Sabina Sarkisovová

Mrštná, dravá, ale hlavně 

půvabná. V Mazdě se 

tentokrát mimořádně vytáhli, 

jelikož nová M3 nás strhla 

během několika vteřin. 

V momentě, kdy jsme usedli 

za volant, jsme nabyli dojmu, 

že máme o řádný zážitek 

postaráno. Proto, 

i při vracení auta 

do AutoPalace Spořilov, 

jsme zamačkávali slzu. 

Ano, tak moc nás dostala.

dračicedračice

� AUTOTEST

Temperamentní dračice

Testovaný model: Mazda M3, 2.2 Skyactiv – D150, cena: 515. 900 Kč

Auto Palace Spořilov s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, 
tel.: 702 004 869, info@autopalace.cz, www.autopalace-sporilov.cz

Rychlá reakce převodovky, 
příjemný interiér, navigace, 
spotřeba, intuitivní ovládání, 
asistent rozjedu do kopce

Málo místa u řidiče, i-Stop, 
manuální zapnutí světel, 
absence parkovacích 
senzorů 

 Hodnocení redakce: 

 �����

Tzv. KODO (duše v pohybu) designerský motiv dodává autu nový rozměr

Nedávno schválená novela 

odpadového zákona ukládá 

obcím a městům od začátku 

příštího roku povinně zajis-

tit třídě-

ný sběr 

k o v ů 

a přede-

vším bi-

o o d p a d u . 

Jak ho sbírat 

a jak s ním na-

ložit, se zatím 

neví. Ministerstvo 

životního prostředí 

v těchto dnech tvoří 

návrh obecní vyhláš-

ky, na jejímž základě 

upřesní, jak s tímto odpa-

dem nakládat.

Obce si podle tohoto návrhu 

budou moci vybrat, jak s biood-

padem nakládat, a vytvořit svou 

závaznou vyhlášku pro systém 

sběru a nakládání s bioodpa-

dem. Kritici novely poukazují 

mimo jiné na opravdu krátký 

termín přípravy, který navíc 

přišel po právě proběhnuvších 

k o m u -

nálních 

volbách, 

a pouka-

zují na to, 

že nová ve-

dení mají krát-

ký čas na ori-

entaci v mnoha 

problémech, nejen 

v odpadech.

České ekologické 

manažerské centrum 

(CEMC) proto pořádá na 

přelomu listopadu a pro-

since konferenci pro zástup-

ce měst a obcí, kde by se od 

úředníků MŽP a starostů, 

kteří již s nakládáním s bio-

odpadem mají zkušenosti, 

měli dovědět více. (pam)

Zástupci obcí, POZOR!

INZERCEINZERCEPERSONÁLNÍ  INZERCEPERSONÁLNÍ  INZERCE
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Až Rejna proměnil nájezd

Fotbal není jen doménou mužů
� pokračování ze str. 1

� Jaké bylo trénování s klukama?

To už je dávno, moc si toho z té 

doby nepamatuji, byla jsem 

malá, s klukama z Břežan jsem 

hrála někdy okolo osmi let asi 

dva roky, ale jsem si jistá, že nám 

to určitě šlo. (smích)

Pamatuji si, že když jsme hráli 

zápasy, tak se strany vybíraly dle 

sklonu hřiště. Nikomu se totiž 

nechtělo v druhé půlce běhat 

do kopce. Teď je v Břežanech 

parádní nové hřiště, na kterém 

mimochodem hrajeme s doros-

tenkami domácí zápasy.

� Nakousla jste otázku, na kte-

rou jsem se chtěla zeptat. Jak 

jste se tedy dostala mezi doros-

tenky Dukly? 

Zas tak rychlé to nebylo. Proto-

že se mým rodičům nelíbilo, že 

bych jako holka měla dále hrát 

fotbal, začala jsem dělat jiné 

sporty. Dělala jsem horolezení, 

atletiku, doplňkově florbal... Na-

konec jsem skončila u volejbalu, 

který jsem hrála opravdu ráda. 

Bohužel se objevily zdravotní 

komplikace se zády a já musela 

přestat. Po půlroční pauze jsme 

se s lékaři shodli, že bych mohla 

hrát fotbal, který není na záda to-

lik zátěžový, tak jsem si našla tým 

Dukly a v roce 2012 se vrátila ke 

sportu, který mě vždycky bavil.

� A můžete nám trochu před-

stavit váš tým?

Na soupisce máme přes dvacet ho-

lek patřících do kategorie U19. Cel-

kově je věkový průměr týmu poměr-

ně nízký, což je skvělé do budoucna.

Letos k nám přestoupilo pár no-

vých holek, které se zapojily už do 

letní přípravy a perfektně zapadly 

do party. Je jedno, jestli je někomu 

čtrnáct nebo osmnáct, navzájem 

si pomáháme a stojíme při sobě. 

Jsem opravdu ráda, že si všechny 

rozumíme, přeci jen spolu trávíme 

spoustu času.

� Vy sama působíte na Dukle ne-

jen jako hráčka, ale i jako tre-

nérka, můžete nám něco sdělit 

o týmu, který trénujete?

Mám na starost dívčí přípravky, 

trénování mě opravdu baví, je 

super sledovat, jak se holky po-

stupně zlepšují. Letošní sezonu 

jsme zahájili s cca 25 dívkami, tak 

jen doufám, že jim nadšení a ra-

dost ze hry vydrží, protože to je na 

tom to hlavní, aby to holky bavilo. 

Vždyť přeci proto fotbal hrajeme.

� Jde skloubit trénování a hraní 

řekněme s běžným životem?

Naštěstí mám obětavé rodiče, 

kteří pro mě na tréninky dojíždějí, 

což se hodí, protože ráno odchá-

zím v půl sedmé do školy, pak 

rovnou na trénink… A samozřej-

mě škola. Za rok mě čeká maturi-

ta a po ní bych se ráda ubírala hu-

manitním směrem na VŠ. Pokud 

to nevyjde, chtěla bych odjet na 

delší dobu do zahraničí. Cizí ja-

zyky jsou v dnešní době základ ve 

všech oborech. Nejlepší varian-

tou by bylo po maturitě studovat 

v zahraničí.

Děkuji za rozhovor. Sabina Sarkisovová

Hokejové regionální derby: Slavoj Velké Popovice – Jesenice 4:3

„První třetina začala z obou 

stran velmi opatrně,“ začal líčit 

průběh utkání Karel Holý a po-

kračoval: „Po třech minutách 

však fauloval domácí hráč a tlak 

hostí se začal výrazně zvyšovat. 

Ke konci třetiny hráli domá-

cí borci přesilovku 5 na 3 sice 

jen 13 vteřin, ale i to je v hokeji 

spoustu času. Přesto se diváci 

v popovické hale nedočkali vy-

rovnání do konce první třetiny, 

a tak se šlo do šaten za stavu 0:1. 

Hosté začali druhou třetinu ve 

čtyřech a zbytek oslabení doká-

zali ubránit. Pár minut po skon-

čení jejich trestu se však z doráž-

ky prosadil Petr Culka a vyrovnal 

na 1:1, tento stav přetrval až do 

třetí třetiny, kde se čtyři minuty 

po začátku prosadil svou dru-

hou trefou v zápase Martin Ma-

lát a Jesenice rázem vedla 1:2. 

Vedení drželi pevně ve svých ru-

kou a když se v 50. minutě trefil 

Jakub Taubner, bylo na hostu-

jící střídačce mnohem veseleji. 

Ale radost jim nevydržela příliš 

dlouho, jelikož přišly od domá-

cích 2 góly. V tu chvíli se začalo 

utkání přiostřovat a padal jeden 

trest za druhým. Ke konci zápa-

su se strhla ještě menší šarvátka 

za Jesenickou brankou a to byla 

ta poslední zajímavá věc, kterou 

mohli fanoušci vidět. Pak přišly 

na řadu samostatné nájezdy, 

kde byli úspěšnější domácí. 

Branky vítězů: Culka, Medřic-

ký, Bícha a Rejna. Za poražené: 

Malát, Taubner. O víkendu hrál 

Slavoj v Příbrami a prohrál 1 : 4.  

Jan Kotrba

V. POPOVICE – Hokejisté 

Slavoje i Jesenice jsou 

už několik let velkými 

rivaly v bojích o mistra 

Středočeského kraje. Když se 

střetnou v derby, je to událost. 

Poslední utkání zhlédlo 268 

diváků a velkopopovičtí hráči 

vyhráli až po nájezdech, 

bylo to vlastně tak trochu 

šťastné vítězství. Trenér Holý 

ho pochopitelně viděl svýma 

očima. Jeho poznatky jsou 

rozhodně zajímavé.

Dvacetiletý junior Josef Červ se vyznamenal v brance Slavoje a měl velkou zásluhu na konečném vítězství domácích 

                                                                          Foto: Aneta Procházková 

KOSTELEC - SENOHRABY 

– Vymoženost posledních let je 

umělá tráva, která umožní fotba-

listům kvalitní trénink i v zimním 

období. Nicméně její povrch ne-

povolí, skluz není možný, když 

hráč upadne a kousek se po trávě 

sklouzne, pálí to. Takové příko-

ří si vyzkoušeli i hráči Senohrab, 

kteří jeli k mistrovskému zápasu 

do Kostelce nad Černými lesy. 

Doslova říkali:  

„Do Kostelce se nám na umělku 

nikomu nechtělo. Měli jsme jim co 

vracet za zápas na jaře, kdy jsme 

dohrávali v devíti (zranili nám dva 

hráče) a oni nám nepovolili o polo-

vině dopsat hráče do zápisu. Začá-

tek byl jako z učebnice a my jsme 

zamkli Kostelec na jejich polovině 

a měli první gólovou šanci 

už ve druhé minutě. Jenže 

jak se později ukázalo, Kos-

telec hraje stylem, že devět 

lidí brání a jeden útočník 

se snaží vytěžit maximum 

z rychlých protiútoků. Bo-

hužel jsme zažili školu 

z produktivity a z protiúto-

ku po chybě obrany jsme 

právě takový gól dostali. 

Věřili jsme ale, že stav ob-

rátíme. Což se nakonec 

nepovedlo. Pozitivním 

faktem ale zůstává, že 

rok na umělou trávu 

nebudeme muset.“

Jan Kotrba   

Na umělku se jim nechtělo

Klasické zastavení útočícího hráče, lehký „šprajc“, který lze zahrát na umělé trávě bez 

větších problémů a riskování zranění. Jedna z mnoha výhod umělé trávy Foto: Vyžlovka 

Profil: Barbora Motyková 
(* 1. 12. 1996)

Barbora začínala s fotbalem v místním 

klubu SK Olympie Dolní Břežany. 

Dnes hraje v ženských týmech klubu 

FK Dukla Praha, konkrétně v týmu 

dorostenek, ale úspěšně se prosazuje 

i v týmech žen. Vedle toho trénuje 

tým dívčích přípravek klubu FK Dukla 

Praha. V civilním životě studuje na 

gymnáziu a připravuje se na studium 

na vysoké škole.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddooooooooooooooooooooooooooooooo

Barbora v Břežanech vyrostla. Nyní zde s dorostenkami hraje domácí zápasy
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OD 6. 11. DO 30. 11. 2014 
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

CABERNET 
SAUVIGNON
0,75l

C
S

BEBE BRUMÍK

5,25
         

NESCAFÉ
classic, crema, 200g

79,90
      

COCA-COLA
celý sortiment, 2l

23,80
      

ORION KOKO 
35g

5,90
      

MAGNESIA
perlivá, neperlivá, jemná, 1,5l

11,30
      

9,95
      

ArR ARAŠÍDY
6,70
      

16,50
      

720g

16,90
      

MANDARINKY
850g

27,90
      

CUKR

15,50
      

MAGGI 

200ml   

17,50
      

17,95
      

93,00
      

CIELO
0,75l

49,00
      

PANDORO DOLCE DI VERONA
PANETTONE PANREGALE
500g

89,00
      

HAPPY CHOCO, 50g

13,90
      

OMALOVÁNKY UNI
NEAPOLITÁNKA CARLA

53,90
      

POLEVA

23g

4,95
      

WAWEL KAKAO
100g

16,50
      

147g

15,95
      

KOLONÁDA

15,90
      

MILKA CRISPELLO
9,70
      

11,50
      

100%, 1l

19,90
      

23,50
      

77g

11,40
      

MINERVA

109,00
      

49,90
      

1,5l

10,20
      

BUBLINKY
700ml

26,50
      

100g

6,95
      

FÍKY SUŠENÉ
200g

17,95
      

TIP STOP GRISSINI
30g

6,50
      ŠUNKA SERRANO

100g

51,90
      

BISTRO 
16,50
      

18,50
      

AROMA
38ml

17,90
      

125g

16,90
      

SALÁTY
Camping, 140g

11,90
      

350g

18,90
      

SLADKÉ CONDÉ
410g

28,50
      

MLETÉ MASO 50%
500g

28,90
      

VENKOVSKÁ ŠUNKA

22,90
      

8%, 11%, 180g

11,90
      

NORDIC 
ICE VODKA
37,5%, 0,2l

45,90
      

SAKAR
0,75l

41,90
      

0,75l

64,00
      

75,00
      

135,00
      

65,00
      

26,50
      

SUPER CENA!

11,25
      


