
� Jak se dostal Vladimír Hron 

k tomu, co dnes dělá?

Po vojně jsem byl loutkohercem, 

pak moderátorem v rádiu, při 

tom všem jsem zpíval s tanečním 

orchestrem, bavil lidi a z hecu 

v roce 1998 vystoupil na Nově 

v Lize gagů, kterou jsem vyhrál. 

Tento díl viděl Standa Procházka 

ml. (známá hvězda 80. let, inter-

pret hitů Celá škola už to ví, Rádio 

a já…) a seznámil mě s legendár-

ním televizním režisérem Fran-

tiškem Polákem. Ten mne v roce 

2000 pozval do pořadu Šance, 

a tak vznikla Abeceda hvězd. Zde 

vznikl i Vladimír Hron.

� Čím byste byl, kdybyste nebyl, 

čím jste – a proč?

Kdybych neměl hudební sluch, 

byl bych určitě automechani-

kem. Auta jsou můj největší 

a nejnákladnější koníček. Čtu 

všechny auto časopisy, sháním 

informace z celého světa na in-

ternetu, a tak si troufnu říct, že 

na akcích s auto-moto tema-

tikou jsem velmi fundovaným 

moderátorem, který svými do-

tazy občas potrápí i odborníky 

z řad importérů dané značky.

� Pokračování na str. 7
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Nepotřebujeme 
pitomé rady

Hlas lidu, hlas boží, říkají 

politici, když se jim to hodí. 

Rozhodují pak často podle 

jiného historického úsloví: 

O nás bez nás.

Můžeme sami určovat, co je 

pro nás dobré – nebo za nás má 

rozhodovat někdo moudřejší?

Je správné, když funkcionáři 

shora tlačí na lidi v Dobrovízi, 

že knižní velkosklad Amazonu 

přinese pracovní místa? Má 

ministerstvo životního pro-

středí prosazovat rozšíření 

letiště ve Vodochodech, když 

s tím nesouhlasí občané a do-

konce ani hejtman?

Jak nedůležitý je pro politi-

ky hlas občanů, exemplárně 

předvedl nedávno prezident 

Miloš Zeman. Brněnští radní 

řekli ne výstavbě skladu Ama-

zonu. „To rozhodnutí je pito-

mé,“ myslí si hlava státu.

Nezaměstnanost je problém, 

který musí řešit po celé zemi. 

Peníze od velkých investorů 

naší společné kase také pro-

spívají. Když ale někde lidé 

nechtějí, aby zrovna za jejich 

okny jezdily kamiony, má vlá-

da, kraj, obec… právo stavět je 

před hotovou věc?

V Dobrovízi se nakonec do-

hodli na řešení, které vyhovuje 

všem. Vůle místních rozhodně 

není pitomost.

GLOSA

Zdeněk Fekar
fekar@nasregion.cz

Kolem je jaro, ale 
tady se lyžuje

CHOTOUŇ – Louky kolem 

lyžařského areálu se už po-

malu zelenají, po sněhu 

žádné stopy, ale na svahu, 

který uspokojí méně nároč-

né lyžaře, stále pulzuje život. 

I v těchto dnech jezdí na sva-

hu vždy několik stovek lyža-

řů. Sjezdovka není náročná, 

pro děti však jako stvořená. 

 (kt)

KRÁTCE

Chaos
Starostové jsou zmatení. Šuškan-

da funguje a někteří si stěžují, že 

se u jejich obcí budou stavět nové 

skládky. Někteří láteří s hlavou 

v dlaních, že se u jejich vísky bude 

stavět obrovská spalovna odpa-

dů. To, zda se bude více spalovat, 

nebo skládkovat, částečně od-

krývá evropský trend posledních 

let: dává skládkování na posled-

ní místo v nakládání s odpady. 

Upřednostňuje se využití odpadu 

jak recyklací, tak to energetické.

Tudy cesta nevede
Velmi palčivým problémem obcí 

je kriminalita spojená s výkupem 

železného šrotu. Původní návrh 

zákona řešil tuto problematiku zá-

kazem výkupu kovů od fyzických 

osob s tím, že jej budou moci ode-

vzdávat jen právnické osoby. Dob-

rý nápad, jenže jsme národ byst-

rých lidí, brzy by vznikla přehršel 

společností s ručením omezeným, 

jejichž jednatelé by načerno vy-

kupovali od sociálně slabších šrot 

někde u garáže za směšné ceny. 

Kanálové vpustě by mizely dál.  

Bez kompromisu
Svaz měst a obcí České republi-

ky (SMO ČR) navrhuje úplný zá-

kaz vykupování kovu. Pro obce 

by to byla dvojí výhra. Přestal 

by se krást mnohdy obecní ma-

jetek a do obecních sběrných 

dvorů by se vozilo více železa. 

Prodej kovu ze sběrných dvorů 

je mnohdy jediným příjmem, 

který z jejich provozu je, pře-

stala by se krást zábradlí, ka-

nály a snížily by se náklady na 

nápravu této trestné činnosti. 

My všichni ale platíme v ceně 

nových nástrojů a přístrojů i že-

lezný materiál, ze kterého jsou 

tyto věci vyrobené – jak k tomu 

přijdeme, když nemůžeme pro-

dat svůj majetek za cenu ales-

poň železného materiálu?

Autovraky
Existuje velmi mnoho šikulů, kte-

ří rozebírají auta kdesi na dvor-

ku. Využitelné materiály prodají, 

plasty, autoskla, gumy... končí 

v luzích a hájích, olejové náplně 

v kanálu. Obce pak musí složitě 

likvidovat černé skládky s mnoh-

dy nebezpečným odpadem.

Úředníci mají co dělat. Uchopit 

nároky Evropské unie, potřeby 

českého odpadového hospodář-

ství a pak to celé napasovat do 

našeho prostředí, není jedno-

duché. Musí to ale být. Situaci 

budeme sledovat a průběžně vás 

informovat.

(pm)

Legenda trénuje na   Viktorce

„Jirka bydlí v Dolních Břežanech a při 

jednom setkání nás napadlo, že bychom 

mohli jeho jménem zaštítit fotbalové 

tréninky našich dětí a mládeže v rámci 

oddílu TJ Viktoria Vestec. Jirka neváhal 

a šel do toho,“ popisuje nápad výjimeč-

né spolupráce starosta a fotbalový nad-

šenec v jednom Tibor Švec. Sparťanská 

fotbalová legenda pracuje jako šéftrenér 

fotbalové akademie v TJ Viktoria Vestec. 

Ale najde si čas i potrénovat s A týmem, 

přestože v jejich dresu k mistrovským 

zápasům nenastupuje.

Inspirací byla Davle
„Snažíme se inspirovat u Povltavské fotba-

lové akademie – přicházíme s profesionál-

nějším přístupem. Do každého dětského 

oddílu jsme povolali trenéra s licencí plus 

jako garanta tu máme Jirku Novotného. 

Na příští rok také připravujeme spoluprá-

ci se školou Campanus na Chodově, kam 

dojíždí mnoho vesteckých dětí. Jde o pro-

pojení mezi obcí a fotbalovým oddílem 

a následně se školou, kde chystáme založit 

sportovní třídu,“ uvádí starosta Švec.

� Pokračování na str. 5

VESTEC – Fotbalová akademie 

pod taktovkou Jiřího Novotného, 

držitele čtrnácti ligových titulů, 

přijme nové hráče z Vestce 

i širokého okolí. 

„Nechceme žádné projekty na rok, chceme tomu dát jistotu. Proto se do projektu vložila obec.“ A povolala sparťanskou legendu Jirku Novotného!

Soukromé plány smrdí benzínem
Auta jsou můj největší a nejnákladnější koníček, říká Vladimír Hron
JESENICE – Jeho nová One 

Man Show měla premiéru 

v líbeznickém Divadle kouzel, 

s pořadem Zábavně o stáří 

zavítal koncem února do 

Jesenice. Při té příležitosti 

usměvavý a skromný 

mistr svého řemesla svolil 

odpovědět na pár našich 

všetečných otázek. 

Co náš čeká s odpady?
PRAHA – Česká republika, 

potažmo celá Evropa už 

několik let volá po novém 

odpadovém zákonu. Ten 

stávající je nedostačující 

a neřeší všechny problémy. 

Jak se může nový zákon 

dotknout nás a našich obcí?

Kdo je
Jiří Novotný?
V lize nasbíral 14 titulů – český rekord!
V nejvyšší lize odehrál 405 zápasů
8. místo v historické tabulce hráčů v počtu ligových zápasů
Za Spartu odehrál v první lize 
celkem 366 zápasů a vstřelil 31 
branek

Od roku 2013 šéftrenér mládeže TJ Viktoria Vestec
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DOLNÍ BŘEŽANY
13. 3. 

• Návrat do práce – poradenství. 

Poradenství k návratu do práce po 

mateřské dovolené či delší době bez 

zaměstnání. Témata: sestavení životo-

pisu psaní motivačního dopisu, mož-

nosti hledání práce. Termín: čtvrtek od 

13:00 hod. vždy po předchozí domluvě 

objednání na tel.: 603 402 032 Kon-

zultace povede Mgr. Renata Hlavešová 

– andragog. www.brezanek.cz, breza-

nek@gmail.com, tel.: 773619138

14. 3. – 15. 3. 
• Burza jarního a letního oblečení. 
14. 3. 12-18 hodin příjem zboží, 15. 3. 

9-15 hod. prodej zboží, 16. 3. 18-19 h 

výdej zboží info:www.brezanek.cz 

brezanek@gmail.cz tel.:773619138 

23. 3. – 10:00
• Nedělní divadélko. Královna ba-

rev – vstup zdarma. PROJEKT JE 

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU 

UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉ-

HO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA 

v rámci opatření III. 4. 1. Programu 

rozvoje venkova ČR. Sladké občerst-

vení z Cafe Marmalade 

5. 4. 
• Jak rozvíjet u dětí emoční inte-
ligenci. SCIO. Pro koho: pro rodiče 

předškolních dětí. Časový rozsah: 4 vy-

učovací hodiny Seminář bude zaměřen 

na práci s moderními formami rozvoje 

umění zvládání emocí a umění vcítit se 

do emocí ostatních u dětí. Pokud by 

vás zajímalo jakékoli jiné téma, pište 

na lslehofer@scio.cz. Rezervace na 

recepci centra. tel.: 773619138 breza-

nek@gmail.com, www.brezanek.cz

26. 4. 
• Jarní Vídeň. Jarní Vídeň s pro-

hlídkou zámku Schonnbrun. Odjezd 

v 6.30 hod. z Dolních Břežan, ná-

vrat mezi 21. a 22. hodinou tamtéž. 

V ceně zájezdu doprava, vstupné do 

zámku, informační materiály v češ-

tině, pojištění. Přihlášky na www.

brezanek.cz – cestování 

23. 5.
• Rodinný výlet do zábavního 
parku Mirakulum. Odjezd 10 hod. 

Návrat 16 hod. (V ceně je zahrnuta 

autobusová doprava, vstupné a malé 

občerstvení.) Přihlášky na www.bre-

zanek.cz – cestujeme

JESENICE 
15. 3. od 8:30 

• Floorbalový  turnaj, tělocvična 

ZŠ Jesenice

15. 3. od 20:00
• Ples obce Jesenice. Orchestr Jo-

sefa Hlavsy, hostem večera Václav 

Noid Bárta. Kulturní centrum Jeseni-

ce, Budějovická 303 

21. 3. od 19:30 
• Tančírna. Kulturní centrum Jeseni-

ce, Budějovická 303 

4. 4. od 20:00
• Divadelní představení: Mobil sto-
ry. Hrají: Valerie Zawadská a Pavel 

Nový . Kulturní centrum Jesenice, Bu-

dějovická 303 

JÍLOVÉ U PRAHY
15. 3. – 20:00

• VII. Reprezentační ples. Srdečně 

vás zveme na VII. Reprezentační ples 

města Jílového u Prahy. Sokolovna, 

hudba – Čejka band, předtančení 

– Jan Onder, slosovatelné vstupenky, 

bohaté ceny. Předprodej v pokladně 

města: přízemí 200,- Kč, balkon 150,- 

Kč, tel.: 241 021 901, www.jilove.cz

20. 3. – 18:00
• Beseda s Pavlou Jazairiovou. 
Beseda se známou cestovatelkou, 

novinářkou a spisovatelkou se bude 

konat v sále Kulturního centra. Vstup 

30,- Kč. Předprodej v knihovně

Do 6. 4. 
• Výstava soch Josefa Vaška. Zají-

mavé plastiky a umělecká díla s ne-

všedními názvy. Regionální muzeum

PRŮHONICE
Od 18.00

• Cyklus přednášek „Historické 
parky a zahrady“ v Průhonicích
Správa Průhonického parku pořádá 

cyklus šesti přednášek o historických 

zahradách a parcích. V rytířském sále 

průhonického zámku. Přednášet bude 

Ing. Zdeněk Novák, člen Českého ná-

rodního komitétu ICOMOS. Inspiraci 

a nové poznatky na přednáškách 

může načerpat jak laická, tak i odbor-

ná veřejnost.

Program přednášek:

20. 3. Francouzská zahrada – Vaux-

le-Vicomte, Versailles, Petrodvorec, 

Milotice

3. 4. Anglická zahrada – Stowe, 

Kew, Wörlitz, Krásný Dvůr u Podbořan

17. 4. Krajinářská zahrada – Muskau, 

Lednicko-valtický areál, Průhonice

5. 4. – 7:30
• Vítání ptačího zpěvu. Pojďte 

s námi přivítat jaro v zahradě a podí-

vat se, kteří zpěváci už se vrátili ze své 

dlouhé cesty. Nebude chybět ani tra-

diční ukázka kroužkování. Rezervace 

nutná. http://dendrologickazahrada.

cz/rezervace. Více na http://dendro-

logickazahrada.cz/akce-pro-verej-

nost. Adresa: Dendrologická zahrada, 

Za dálnicí 146, Průhonice. Vstupné 

60/30 Kč. Otevírací doba 9:00-18:00, 

tel. 605 205 959

19. 4. – 11:00
• Keře časného jara. Předjaří v Den-

drologické zahradě v Průhonicích. 

Délka exkurze: 2 – 3 hodiny. Začátek 

exkurze: 11:00 u hlavního vchodu 

do Dendrologické zahrady. Lektor: 

Jiří Velebil. Rezervace nutná http://

dendrologickazahrada.cz/rezervace. 

Více na http://dendrologickazahrada.

cz/akce-pro-verejnost. Adresa: Den-

drologická zahrada, Za dálnicí 146, 

Průhonice. Otevírací doba 9:00-18:00 

hod., tel. 605 205 959 

22. 4. – 11. 5. 
• Výstava tulipánů. Každoroční vý-

stava tulipánů. Pro tento rok jsme 

vysadili 111 odrůd ve 12 skupinách 

šlechtění od jednoduchých časných až 

po liliovité tulipány. Více na http://den-

drologickazahrada.cz/akce-pro-verej-

nost. Adresa: Dendrologická zahrada, 

Za dálnicí 146, Průhonice. Otevírací 

doba 9:00-18:00, tel. 605 205 959 

v otevírací době zahrady

3. 5. – 11:00
• Tulipány a drobné cibuloviny. 
Komentovaná exkurze zaměřená na 

uplatnění cibulovin v soukromých 

zahradách i veřejné zeleni. Lektor 

Zdeněk Kiesenbauer. Rezervace nut-

ná. http://dendrologickazahrada.cz/

rezervace Více na http://dendrolo-

gickazahrada.cz/akce-pro-verejnost. 

Adresa: Dendrologická zahrada, 

Za dálnicí 146, Průhonice. Vstupné 

100/50 Kč. Otevírací doba zahrady 

9:00-19:00 tel. 605205959 v otevíra-

cí době zahrady 

PSÁRY
Každý čtvrtek od 14.00

• Univerzita třetího věku. První se-

mestr ofi ciálně začíná 5. února ve 

14 hodin na OU Psáry a pokračuje 

každou druhou středu, závěrečný 

seminář proběhne v květnu. Cena 

semestru je 300 Kč. Téma si volí se-

nioři sami. Ke studiu je vhodný po-

čítač, není ale podmínkou. Kdo má 

o studium zájem, přihlaste se mai-

lem na malkova@psary.cz nebo na 

tel.: 602 714 101

ŠTIŘÍN
19. 3. 15:00 – 18:00

• Větvičkova poradna pro veřej-
nost. Možnost zakoupení knih. Dům 

ATIS 15 – 18 hod. Vstup zdarma

23. 3. od 17:00
ORBIS TRIO (housle, violoncello, klavír). 

Sukův hudební Štiřín – BEETHOVEN – 

ŠOSTAKOVIČ. Předprodej vstupenek 

na recepci – tel.: 255 736 111-2 

a v síti TICKETSTREAM

VELKÉ POPOVICE
úterý  od 14.30, pátek od 14.00

• Veřejná školička bruslení pro 
děti. Kurzovné: 60 Kč/hodina. Infor-

mace: S. Mannová, tel.: 774 202 768 

(úterní školička), J. Ksandrová, tel.: 

603 894 738 (páteční školička)

Středy od 17.30
• Univerzita 3. věku. Každý týden 

dvě témata – Kouzelná geometrie 

a Lidské zdraví. Můžete si vybrat je-

den z kurzů nebo navštěvovat oba. 

Kontakt: 605 865 712 Lucie Fusková

VESTEC
3. 2. – 23. 6. – 16:15

• Dramaťáček. Autorka pohádek 

z cyklu Pohádkohraní M. Rejnová 

organizuje v RC Baráček nový kurz 

DRAMAŤÁČEK určený pro děti (bez 

rodičů) od 4 do 8 let. Každé sudé 

pondělí budeme tancovat, zpívat, 

hrát, vyprávět, improvizovat, vyrábět 

masky a připravovat se na společné 

vystoupení. Rezervace a info: micha-

ela.rejnova@seznam.cz 

17. 3. – 17:00
• Pohádkohraní – O zatoulaném 
selátku. Další představení ze série 

Pohádkohraní, které je vhodné pro ši-

kovné děti ve věku již od cca 21 mě-

síců s doprovodem rodičů. Pohádkový 

vláček nás zaveze do pohádky, ve 

které si může každý zahrát, zazpívat 

a vytvořit si loutku. Délka programu 

je cca 45 min. Těší se na vás autorka 

pohádek Michaela Rejnová.

19. 3. – 20:00
• Období vzdoru dítěte. Březnové 

setkání s rodinnou psychoterapeutkou 

a speciální předškolní pedagožkou 

Mgr. Z. Hruškovou na téma OBDOBÍ 

VZDORU DÍTĚTE. Interaktivní seminář 

vhodný pro širokou veřejnost nabídne 

nejen vhled do problematiky, ale pře-

devším rady, jak toto náročné období 

zvládnout. Cena 40 Kč pro občany 

Vestce a pedagogy MŠ Vestec, ostatní 

160 Kč. Rezervace na info@rcbara-

cek.cz nebo www.rcbaracek.cz

19. 3. – 10:00
• Divadélko pro děti – O Červené 
Karkulce. RC Baráček zve všechny 

milovníky pohádek ve věku 1 – 6 let 

na oblíbené kreslené divadélko Lenky 

Kohoutové. Přijďte strávit pohádkovou 

hodinku plnou legrace, lásky i ponau-

čení. Karkulka, babička, vlk i myslivec 

se na vás už těší. Vstupné 45 Kč/dítě 

21. 3. – 22. 3. – 14:00
• Burza dětského oblečení a Den 
otevřených dveří. Máte-li zájem za 

výhodné ceny koupit nebo prodat jarní 

a letní dětské oblečení a sportovní po-

třeby, zavítejte v pá 21. 3. (14 -19 hod.) 

a v so 22. 3. (9-12 hod.) do tělocvičny 

a RC Baráček v budově TJ Viktoria Ves-

tec. V rámci „Dne otevřených dveří RC 

Baráček“ si nenechte ujít i návštěvu 

naší herny, která bude po dobu konání 

burzy pro všechny děti volně přístup-

ná. www.rcbaracek.cz

26. 3. – 20:00
• Období vzdoru dítěte. RC Baráček 

pořádá další setkání s rodinnou psy-

choterapeutkou a speciální předškolní 

pedagožkou Mgr. Z. Hruškovou na téma 

OBDOBÍ VZDORU DÍTĚTE. Interaktivní 

seminář vhodný pro širokou veřejnost 

nabídne nejen vhled do problematiky, ale 

především rady, jak toto náročné období 

zvládnout. Cena 40 Kč pro občany Vestce 

a pedagogy MŠ Vestec, ostatní 160 Kč. 

Info na www.rcbaracek.cz

kam, kdy a za čím

Sběrný 
dvůr 
Kamenice

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

a 
UBYTOVNA 
ve Velkých Popovicích

Nabízíme ubytování 
jednotlivcům i skupinám.

Vhodné pro 
dlouhodobé pobyty.

 informace na: 
323 665 226, 724 781 151

 hotel-slavoj@email.cz

opět 
otevřena

Zlatníky 14 a Libčice n.Vlt.
Tel.: 733 703 961, 241 932 005

 Přijímáme objednávky 
na kuřice – Jaro 2014

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

tel.: 774 488 904

pokorny@nasregion.cz

www.nasregion.cz

Klub českých turistů Říčany 

ve spolupráci s ZŠ Říčany, Bez-

ručova pořádá  v sobotu 19. 4. 

Pochod Františka Znamenáčka.

Přijďte se podívat do míst, kde vy-

věrají prameny Rokytky. Na po-

chod se vydáte od základní školy.

START: • kratší trasy 8 – 11 ho-

din (8, 13 km), startovné 20,- Kč, 

člen KČT 15,- Kč

• delší trasy 7 – 9 hodin (16, 25, 

28, 37, 42 km), startovné 30,- Kč, 

člen KČT 25,- Kč

CÍL POCHODU: základní škola 

v Bezručově ulici do 18 hodin

K pramenům Rokytky
INZERCEINZERCE

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

Kontaktujte:

Zdeněk Fekar

tel.: 774 488 902

e-mail: fekar@nasregion.cz

JNT MEDIA – stabilní moderní společnost 

hledá pro rozšíření týmu

REDAKTORA

INZERCEINZERCE



To je však velký posun. Dříve se 

totiž mohlo při proplácení pod-

vádět a nikdo neví, kolik opa-

kovaných žádostí se již vyřídi-

lo. Žadatelé totiž mohli jednou 

za čtvrtletí žádat o proplacení 

uhrazených regulačních poplat-

ků zpětně až k 1. srpnu 2010. 

Mohli tedy žádat opakovaně 

o proplacení téhož poplatku ně-

kolikrát, bez ohledu na kladné 

vyřízení jejich předcházejících 

žádostí. „Kontrola podání du-

plicitních žádostí je velmi obtíž-

ná,“ uvedla radní Jiřina Fialová 

(KSČM).

Proto rada navrhla, aby se od 

ledna proplácelo jen jedno čtvrt-

letí zpětně. „Celý systém finanč-

ních darů občanům na úhradu 

regulačních poplatků je špatný 

od samého počátku. Nejenže se 

ukazuje, že je špatně adminis-

trován, že zde může docházet 

k podvodům, ale je také admi-

nistrativně nesmírně náročný. 

Jen za první tři čtvrtletí kraj mu-

sel zpracovat 10 471 žádostí, což 

samo o sobě stojí miliony korun 

ročně. Kraj už takto na darech 

rozdal více než čtyřicet milionů 

korun v situaci, kdy nemá pení-

ze na zajištění veřejných služeb, 

o které se má starat,“ řekl před-

seda klubu TOP09 a STAN Věslav 

Michalik. (lb,lch)

V současné době školka nabízí 

zatím jen dopolední program, ale 

od nového školního roku rozšíří 

provoz do odpoledních hodin. 

Samozřejmostí bude jednodu-

chý a hodnotný oběd připravený 

podle zásad zdravé výživy a také 

podle chutí mlsných dětských 

jazýčků a následný odpočinek.

Další novinkou bude od dubna 

posílení týmu průvodců o mla-

dého muže. Velice rádi využije-

me jeho zkušeností s prací s dět-

mi, jakožto jeho lásku k přírodě 

a domácím zvířatům (sám se 

stará o dva koně a dva psy) a jeho 

zručnost s prací se dřevem. Co 

se týče zázemí klubu, plánujeme 

vybudování přístřešku pro děti, 

pískoviště a prolézačky a dobu-

dování WC. Už se velice těšíme, 

jak společnými silami osijeme 

a osázíme na podzim zorané po-

líčko. Martina Švejdová

z obcí 3Čtvrtek 13. 3. 2014 • JV 5

KRÁTCE KRÁTCE

Za dveřmi jsou hody
VELKÉ POPOVICE – Již po-

páté proběhnou ve velkopo-

povickém pivovaru tradiční 

Ladovské vepřové hody. Akce 

plná dobrého jídla a přede-

vším piva má potěšit všechny 

milovníky zabijačkových po-

choutek. Součástí programu 

budou také stánky s ukáz-

kami poctivé práce řezníků. 

To vše za hudebního dopro-

vodu a předvedení lidových 

zvyků. Každou půlhodinu 

se návštěvníci budou moci 

vydat na prohlídkovou trasu 

pivovaru, aby se seznámili 

s výrobou oblíbeného Velko-

popovického Kozla. Zapište 

si do kalendáře 15. března 

10 až 15 hodin.

Dostanou finanční 
injekci

Výbor Regionální rady schvá-

lil další balíček projektů za 

více než půl miliardy korun 

z evropských fondů – z ROPu 

Střední Čechy. Středočeši se 

mohou těšit na dotace pro 

rekonstrukci komunikací 

za 304 mil. korun na devíti 

místech. V oblasti cestov-

ního ruchu jsou podpořeny 

dotací 48 mil. korun Letecké 

muzeum Mladoboleslavska 

a Památník národního útla-

ku v Panenských Břežanech. 

Budou se dále rozvíjet regio-

nální centra – Kladno a Mla-

dá Boleslav. Do vzdělávání 

poputuje 21 mil. korun jako 

dotace pro výstavbu odbor-

ných učeben a skleníku VOŠ 

a SZeŠ v Benešově.

Zaskočí za náměstka
Výbor Regionální rady povede 

dosavadní první náměstek ře-

ditele Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Střední 

Čechy Václav Chytil. Býva-

lý ředitel Tomáš Novotný se 

přesunul na ministerstvo prů-

myslu a obchodu do oblasti 

fondů EU, strategie meziná-

rodní konkurenceschopnosti, 

investic a inovací.

Ladovy Hrusice stále 
atraktivní

HRUSICE – Radní pro kultu-

ru a památkovou péči Zde-

něk Štefek navštívil Památ-

ník Josefa Lady v Hrusicích. 

Ladova expozice Oblastního 

muzea Praha-východ v Hru-

sicích je častým cílem nejen 

dětí a jejich rodičů, ale i za-

hraničních zájezdů. „Určitě 

každý z nás má v srdci typic-

ké Ladovy obrázky, zejmé-

na ty zimní. Každý jistě zná 

nezapomenutelné Ladovy 

ilustrace Švejka nebo kocou-

ra Mikeše. Mnozí by si také 

vzpomněli, že Lada nejen 

maloval, ale i psal,“ uvedl 

radní. Návštěvníci muzea 

v Hrusicích mají možnost si 

na místě zakoupit také knihy 

Josefa Lady a upomínkové 

předměty. Na 21. dubna je 

připravena prohlídka s veli-

konoční slepičkou, 30. dub-

na rej čarodějnic, 15. květ-

na prohlídky v kostýmech 

na Den galerií a muzeí a 

31. května proběhne 10. roč-

ník pochodu „Cesta kocoura 

Mikeše“. Aktuální program 

najdete na http://hrusice.

muzeumompv.cz/.

Vyhlašují „Jarní 
sbírání“ 

Zvolské mámy jdou opět do 

akce. Jarní sbírání pro ko-

jenecký ústav v Krči je opět 

v plném proudu. Co můžete 

do 1. dubna přinést? Oble-

čení, botky, hračky, knížky, 

plenky, kosmetiku, kočárky, 

těhotenské oblečení apod. 

Doručovací adresa je Zvole, 

Na Paloučku 643 nebo že-

lezářství Kreisa (na návsi). 

Sbírka je určena pro koje-

necký ústav v Krči, oddělení 

A (nyní i pro matky v nouzi, 

tedy i těhotenské oblečení se 

hodí) „Je mi ctí, že mé jméno 

spousta z vás spojuje s cha-

ritou pro malé dětičky a ne-

bojíte se mě oslovit. Podle 

svých návštěv v kojeňáku už 

dávno vím, že tam upotřebí 

úplně všechno. I kočárky se 

tu udají. Dochází sem čerstvé 

maminky, které jsou v nouzi 

(o miminka se starají dočasně 

sestřičky). Tudíž, co se sku-

tečně nebude hodit na oddě-

lení, může se hodit jiným. To, 

co nám již dosloužilo, může 

pomoci jiným,“ říká organi-

zátorka Alena Kopanicová. 

Více info najdete na www.

zvolskemamky.webnode.cz.

Rybolov startuje 

VESTEC – Od 15. dubna za-

číná rybářská sezona ve Vest-

ci. Povolenky na rok 2014 je 

možné si zakoupit ve Sportov-

ním centru TJ Viktoria Vestec 

u správce J. Zemana a v poda-

telně Obecního úřadu Vestec. 

Cena na rok 2014 je stanovena 

na 3 000 korun, v případě tr-

valého bydliště ve Vestci a pro 

zaměstnance úřadu je poskyt-

nuta sleva 66,6 % (cena je 1 000 

Kč/rok). Cena pro mládež do 

15 let je 1 500 korun, v přípa-

dě trvalého bydliště ve Vestci 

zakupuje povolenku zákon-

ný zástupce a je poskytnuta 

sleva 66,6 % (cena je pak 500 

Kč/rok). Víkendová povolen-

ka stojí 300 korun (od pátku 

16 hodin do nedělní půlnoci).

Krátké zprávy připravil

Zbyněk Pokorný

 Otevírací doba:
 Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel, 
inteligentní systémy a vypínače

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• Práce na dálku – 731 902 524

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

INZERCEINZERCE

Dobrý den, můj otec mi 
vyhrožuje, že mě vydědí. 
Jako jeho jediný syn mám 
ale přece mít přednostní právo 
na dědictví. Jde to nějak obejít 
nebo za jakých okolností by 
mě mohl vydědit?

Radek M.

Zůstavitel své-

ho potomka 

vydědit může, 

avšak pouze ze 

zákonem stano-

vených důvodů, 

které přejímá 

nový občanský 

zákoník ze sta-

rého a drobně je upravuje.

Vydědit lze takto za prvé potom-

ka, který zůstaviteli neposkytl 

pomoc v nouzi. Myslí se tím stáří, 

nemoc, úraz nebo jiné pro zůsta-

vitele ztížené období. 

Druhým důvodem je případ, kdy 

potomek o zůstavitele neproje-

vuje opravdový zájem, jaký by 

projevovat měl. To bývá v praxi 

obvykle obtížné určit, ale zpravi-

dla se přihlíží k početnosti členů 

rodiny nebo jejím sociálním či 

náboženským poměrům. 

Za třetí může být vyděděn ten, 

kdo byl odsouzen pro trestný čin 

spáchaný za okolností svědčících 

o jeho zvrhlé povaze. Tento důvod 

prošel největší změnou, neboť již 

nebude záležet na tom, zda byl čin 

spáchán úmyslně nebo jaký trest 

byl uložen. Důležitým faktorem se 

stal morální aspekt, který lze tedy 

z hlediska dědického práva mo-

rálně odsoudit. Myslí se tím na-

příklad týrání blízké osoby nebo 

brutální vražda. 

Posledním a čtvrtým důvodem je 

trvalý nezřízený život potomka. 

Řadíme sem jak drobnou soustav-

nou trestnou činnost, tak alkoho-

lismus nebo závislost na drogách. 

Podle nového občanského zákoní-

ku může Váš otec sepsat tzv. pro-

hlášení o vydědění, ve kterém nově 

nemusí uvádět důvod k vydědění, 

protože ten je většinou zůstaviteli 

i potomkovi dobře znám. Pokud se 

budete chtít bránit, můžete se pro-

střednictvím advokáta obrátit s ža-

lobou k soudu, budete však muset 

prokázat, že Váš otec neměl pro 

vydědění zákonný důvod. .

PRÁVNÍ
PORADNA

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

Jak lze vydědit potomka

„Vláda věnuje přípravě nového 

programovacího období 2014-

2020 zvýšenou pozornost. Bude-

me se snažit dosáhnout lepších 

výsledků za méně peněz. Efektiv-

ní čerpání evropských fondů je 

každopádně jednou z mých prio-

rit,“ řekla na jednání Jourová.

� Co na to Svaz?

„Při nastavování programova-

cího období je nutné myslet na 

potřeby široké veřejnosti, tedy 

z běžného života vycházející po-

žadavky měst a obcí. A to i těch 

menších na venkově, které jsou 

dost rozdílné od potřeb a mož-

ností velkých aglomerací,“ při-

blížil postoj SMO jeho předseda 

Dan Jiránek.

� Pomůže malým obcím?

Jednání se týkalo také přípravy 

nového zákona o veřejných za-

kázkách. „Současná legislativa 

upravující veřejné soutěže je pro 

města a obce, zejména pak ty 

malé, které nemají dostatečný 

aparát, velmi složitá. Rádi by-

chom, aby se v novém právním 

předpisu zohlednily zkušenosti 

měst a obcí, celý proces se zjed-

nodušil a zadavatelé nebyli zatě-

žování zbytečnou administrati-

vou,“ popsal situaci Dan Jiránek.

 (red)

„Považujeme za nesmírně dů-

ležité nejen navázat živý dialog 

se studenty o problematice CSR 

(corporate social responsibili-

ty – pozn. red.), ale především 

je nadchnout pro myšlenku, že 

podnikání má budoucnost pou-

ze s odpovědným přístupem. 

Konference se nesla v báječné 

atmosféře vysokého zájmu a do-

tazů a my jsme tak plni optimis-

mu, že mladí lidé vnímají klíčo-

vou roli odpovědného přístupu 

v podnikání,“ sdělila Drahomíra 

Mandíková, ředitelka firemních 

vztahů a komunikace Plzeňské-

ho Prazdroje. 

Širší pohled na oblast CSR u nás, 

s ohledem na přístup státu, ne-

ziskových organizací a firem, 

představila v rámci čtvrtečního 

dopoledne Pavlína Kalousová, 

předsedkyně platformy Business 

pro společnost. Obecně o CSR ve 

Velkých Popovicích závěrem po-

hovořil i JUDr. Jaroslav Šmídek, 

člen rady Velké Popovice. (pok)

Novinky z lesní školky
ZVOLE – Již několik měsíců 

funguje ve Zvoli občanské 

sdružení Dětský lesní klub 

skřítka Pohádky.  Jedná 

se o předškolní zařízení 

čerpající z lesní pedagogiky 

zaměřené na zážitkové 

vzdělávání. Zázemí tvoří 

vytápění týpí umístěné na 

prostorné zahradě.

Zveme vás na naše akce:
• 5. dubna zveme spolu s obcí Zvole všechny na 

úklid lesa. Sraz bude u lesa na křižovatce Březov-

ské a Kolmé ulice v 9:30.

• 12. dubna se bude konat oslava Dne Země, pořá-

daná ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko od 14 

do 17 hodin v lese v místech za bývalým zvolským 

prasečákem. Projekt je spolufinancován z Progra-

mu rozvoje venkova a realizován prostřednictvím 

tréninkové výzvy MAS Dolnobřežansko o.p.s.

• Ve dnech 16. a 21. dubna od 15 do 18 hodin se 

bude konat zápis dětí na školní rok 2014/2015 

spojený se dnem otevřených dveří. Více info na 

www. skritek-pohadka.cz.

Hlásí se k odpovědnosti
Konference na téma 

společenské odpovědnosti 

proběhla koncem února ve 

Velkých Popovicích. Akce, 

jejímž cílem bylo zvýšit zájem 

o danou oblast u studentů 

ekonomických vysokých 

škol, se zúčastnilo 

38 posluchačů, z toho 

jedenáct ze zahraničí.

Respektovat praktické 
potřeby měst a obcí

by měly nové dotační programy i nový 

zákon o veřejných zakázkách
Příprava programů pro 

čerpání peněz z Evropské 

unie v období od roku 2014 

a nový zákon o veřejných 

zakázkách. To byla hlavní 

témata prvního jednání 

vedení Svazu měst a obcí 

ČR (SMO) s ministryní 

pro místní rozvoj Věrou 

Jourovou.

Podvádělo se při proplácení 
regulačních poplatků?

Od 28. ledna kraj nově uhradí 

regulační poplatky pouze za 

uplynulé čtvrtletí. Občan musí 

žádost o proplacení podat 

řádně a včas. 
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Začínali na Pančáku
Už v roce 1933 z iniciativy Františ-

ka Paška se začal hrát lední hokej. 

V té době sice už známý sport, ale 

jeho první krůčky byly zejména 

mimo město velice svízelné. Prv-

ní nadšenci z Jesenice jezdívali na 

kole trénovat na rybník Pančák 

nebo do Kunratic. První přátel-

ský zápas sehráli ve Velkých Po-

povicích a prohráli 8:0. Už o rok 

později však dokázali popovické 

hokejisty porazit 3:0. Lední hokej 

zapustil v Jesenici pevné kořeny, 

ani v letech druhé světové války 

činnost neustala. 

Jistý útlum nastal po válce, oži-

vení přišlo až v sedmdesátých le-

tech 20. století, kdy tým Jesenice 

dosahoval v soutěži okresního 

přeboru převážně výsledky pa-

třící do horní poloviny tabulky. 

Tradičními soupeři byly týmy 

z Vraného, Dobrovíze, Mníšku, 

Jenče, Davle a Řevnic. 

Zlomové kroky
Velká změna v jesenickém ho-

keji nastala v letech 1989/1990, 

kdy zmizela jistá chudoba 

v materiálním vybavení, neby-

lo problémem jezdit na zápasy 

autobusem a naskytla se mož-

nost trénovat i hrát na zimním 

stadionu ve Velkých Popovi-

cích. Hokejisté se přihlásili do 

Okresního přeboru Benešov 

a po skončení sezony vstoupil 

do hry místní podnikatel Sva-

topluk Svoboda. Ani benešov-

ská soutěž nebyla tou nejlepší, 

a tak se Jeseničtí přihlásili do 

kvalitnější krajské soutěže. Po-

sílilo je několik hráčů z praž-

ských klubů a na výsledcích to 

bylo znát. 

Úspěšné sezony
Hned v první sezoně skončil 

tým uprostřed tabulky mezi 

celky Hvězda Kladno, Dynamo 

Beroun, Spartak Vlašim a další-

mi celky zvučných jmen. V sou-

časné době je A tým už třetí se-

zonu za sebou mezi nejlepšími 

mužstvy Středočeského kraje. 

Jeho soupeři jsou Velké Popovi-

ce, Příbram, Beroun, Rakovník, 

Kutná Hora, Kolín, Mladá Bole-

slav, Slaný, Benešov, tedy měs-

ta mnohem větší než Jesenice 

a pak také odvěký rival Velké 

Popovice.

Finále bez Popovic i Jesenice
O víkendu 22. – 23. února se 

uskutečnily semifinálové zápa-

sy o mistra Středočeského kraje. 

Ani jeden z týmů nepostoupil: 

Popovice prohrály s Rakovníkem 

(2:1) a Jesenice podlehla Mělní-

ku (rovněž 2:1). Jan Kotrba
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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

Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu

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

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

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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Ženy, které navštěvují pravidelná 

preventivní mamografická vyšet-

ření mají podle věrohodných čes-

kých dat šanci na úplné uzdravení 

nebo významně dlouhé přežití. 

Konkrétně jde o to, že prvních pět 

let po stanovení diagnózy přežije 

97% žen, pokud byl nádor nalezen 

skutečně včas. Více zatím publiko-

vat nemůžeme, neboť český scre-

eningový program je mladý. Za 

čtyři roky budeme moci deklaro-

vat, jak se vyvíjí desetileté přežití. 

Co ale dnes víme jednoznačně, že 

ženy, které na screening nechodí 

a je jim diagnostikován nádor ve 

větší velikosti a objemu, tedy ve 

vyšším stadiu, mají šanci na pě-

tileté přežití jen něco málo pře 

50%, přežije jen každá druhá. Čes-

ká data se opírají o Národní on-

kologický registr, který je pečlivě 

veden od roku 1977 a zanedlouho 

mu bude 40 let.  Takový kontrolo-

vaný sběr dat nemá žádná z okol-

ních evropských zemí, dokonce 

ani zámořští velikáni typu USA 

nebo Kanada. Například nedávno 

uveřejněná kanadská studie, která 

vyjádřila pochybnosti o významu 

preventivních mamografií, byla 

provedena v letech 1980-1985 na 

malém vzorku populace. V České 

republice podstupuje ročně scree-

ning 650 tisíc žen, v kanadské stu-

dii šlo o 90 tisíc žen. Polovina žen 

byla v historické studii vyšetřová-

na mamograficky, druhá polovina 

pohmatem.  V obou skupinách 

byly nalezeny nádory ve stejných 

velikostech. Tehdejší mamogra-

fy musíme z dnešního pohledu 

vnímat jako zastaralé, asi tak jako 

kdybychom srovnávali telefon-

ní přístroje z 80.tých let a dnešní 

mobily. Dnešní generace digi-

tálních mamografů napomáhají 

radiologům-mamodiagnostikům 

k několikanásobně vyšší přesnosti 

v diagnostice ve srovnání s vyšet-

řením pohmatem. 

A jaký je rozdíl mezi mamografií 

a pohmatovým nálezem dnes? Je 

dobré si představit, že nádor, který 

je s určitou mírou štěstí zachycen 

pohmatem a má například prů-

měr 20mm je až desetinásobně 

větší, než nádor o průměru 10mm, 

který se v mamografii diagnos-

tikuje zcela běžně. Objem centi-

metrové kuličky je totiž přibližně 

10x menší, než objem dvoucen-

timetrové. V nádoru o průměru 

1cm je desetkrát méně nádoro-

vých buněk, než v nádoru o prů-

měru 2cm, jeho cévní vyživovací 

zásobení je  přibližně desetkrát 

chudší. Schopnost metastazová-

ní, vysílání buněk do vzdálených 

míst lymfatickou nebo krevní ces-

tou je také mnohonásobně nižší 

a z toho právě vychází, optimis-

tická budoucnost žen, kterým byl 

nalezen nádor v malé velikosti, 

a tedy v malém objemu.

V České republice zatím dochází 

na preventivní mamografii jen 

něco málo přes 50% žen. Nás, 

odborníky, kteří v této problema-

tice denně pracujeme, tento fakt 

trápí.  Každodenně si ve své praxi 

uvědomujeme, o co se připravují 

ženy, které na mamografický scre-

ening z různých důvodů nechodí. 

Nejvíce tehdy, kdy žena přichází 

s hmatným nálezem a my víme, že 

i tento nyní veliký nádor byl kdysi 

malý a lépe léčitelný.

Pravidelná mamografie v ČR snížila úmrtnost o 30%
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Legenda trénuje na Viktorce
� Pokračování ze str. 1

Dodejme, že Akademie se neome-

zuje na děti z Vestce. „Naše spá-

dovost je zhruba deset kilometrů 

kolem Vestce, takže tu rádi přiví-

táme kohokoli se zájmem o fot-

bal,“ dodává starosta. Oddíly dětí 

a mládeže jsou rozděleny do čtyř 

kategorií. Více informací najdete 

na stránkách akademie www.fajn-

viktoria.cz. Zbyněk Pokorný

 KAREL HOLÝ: Hráči HC Slavoj 

Velké Popovice měli smůlu, že 

narazili v semifinále na velice sil-

ného soupeře. Tým HC Rakovník 

suverénně vyhrál dlouhodobou 

část KLM. První semifinálový 

zápas sice hráči Slavoje dokáza-

li otočit v domácím prostředí ve 

svůj prospěch, ale v dalších dvou 

zápasech se od nich sportovní 

štěstí odvrátilo. Diváci si jistě 

přišli během celé semifinálové 

série na své. V příští sezoně ur-

čitě můžeme očekávat od hráčů 

Velkých Popovic stejně pohledný 

hokej a třeba i ještě krůček navíc. 

Perspektivu Slavoj má, v prů-

běhu sezony do zápasů, včetně 

play off, pravidelně nastupova-

li junioři, kteří se postupně do 

mužstva zapracují.

 KAREL ČUŘÍK: Sezonu 2013-

2014 považují hokejisté HC Je-

senice za velmi úspěšnou. Cílem 

bylo alespoň semifinále vyřazo-

vací soutěže. Ale jak probíhala 

základní část, tak tým zjistil po 

posílení mužstva, že má na to, 

aby se ucházel o nejvyšší příč-

ky tabulky. Dlouho to vypadalo, 

že se náš tým zmocní dokonce 

„Prezidentského poháru“, až 

v závěrečných kolech skončili 

na 1. místě hokejisté Rakovní-

ka. Mužstvo se připravovalo na 

soutěž play-off, ale téměř se roz-

padla naše první řada, když na 

delší dobu onemocněl obránce 

P. Němeček, dále ulehl centr 

první řady Slížek a v neposlední 

řadě odcestoval do Keni Malát. 

Systém soutěže se hrál tak, že 

v semifinále na nás čekal sou-

peř z Mělníka. Tým, se kterým 

jsme nezískali v základní části 

ani bod. Mužstvo do konfronta-

ce šlo odhodlaně s tím, že každá 

série jednou skončí. Naše muž-

stvo se při vší snaze nepotkalo 

s vrcholnou sportovní formou. 

Cílem bylo alespoň semifinále 

vyřazovací soutěže a tento cíl byl 

splněn. Ano, možná se očeká-

valo více, ale takový už je sport 

a hokej zejména. Jan Kotrba

Fotbalová Akademie Jiřího Novotného 

PŘIJÍMÁ 

talentované kluky i holky 

ročníků 2002 – 2008
www.tjviktoriavestec.cz • www.fajnviktoria.cz • Tel. 602 603 668

Letos sice hráči Slavoje finále nehráli, ale v jejich řadách se velice často objevovali 

mladí hráči, kterým nesporně patří budoucnost Foto: Slavoj Velké Popovice

Jak viděli trenéři Karel Holý a Karel Čuřík 
boj o hokejový titul Středočeského kraje?

Zůstali před branami finále
VELKÉ POPOVICE, JESENICE – Téměř každoročně hráli 

hokejisté Slavoje Velké Popovice a HC Jesenice o titul mistra 

Středočeského kraje. Letos však skončili v semifinálových 

zápasech, když Popovice prohrály 2 : 1 na zápasy s týmem 

Rakovníka a Jeseničtí byli vyřazeni celkem Mělníka. V čem 

viděli trenéři Velkých Popovic a Jesenice příčiny toho, že se 

do finále letos jejich svěřenci neprobojovali?

Místo hokeji zaslíbené
JESENICE – Hráči 

HC Jesenice bojují 

o nejvyšší příčky v přeboru 

Středočeského kraje. Ne 

vždy tak bývalo a proto, 

že i letos aspirují na titul, 

neuškodí letmý pohled do 

historie hokejového dění 

v Jesenici. Už tenkrát poráželi 

rivaly z Velkých Popovic. 

Současný hokejový tým Jesenice Foto: HC JeseniceV únoru 1940 otiskl Posá-

zavský týdeník tato pochvalná 

slova: „Hokejový sport 

našeho okresu je v popředí 

a může se říci, že zaujímá 

nejlepší místo ze všech 

sportů na Jílovecku vůbec.“ 
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Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

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

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

pro
váš 

ZÁSADA PRVNÍ – nepospíchat 
Někdy stačí vyjet o pár minut 

dříve, dobře si promyslet nejlep-

ší cestu k cíli a podle toho také 

řídit auto či motocykl. Ne zby-

tečně jedno osvědčené motoris-

tické heslo zní: spěchej pomalu. 

Minuty, které získáme rychlou, 

často i riskantní jízdou, se nám 

nemusí vyplatit. 

ZÁSADA DRUHÁ – být 
maximálně soustředěný
Rozptyluje nás bezpočet vlivů. 

Někdy to je až příliš hovorný spo-

lujezdec, jindy program v rádiu 

– už vůbec nehovoříme o telefo-

nování. Řidiče, který telefonuje, 

často poznáte: auto před vámi 

nejen jede pomalu, ale pozdě 

brzdí, jeho manévry jsou neroz-

hodné, případně zase unáhlené, 

trhavé, nelogické. Lepší je tako-

vého řidiče předjet. Policejních 

kontrol je minimálně, šoféři na 

to spoléhají a bezohledně ohro-

žují ostatní. Přitom hands free 

není tak nákladné. Nejspolehli-

vější ovšem je zastavit a v klidu 

hovor vyřídit. 

ZÁSADA TŘETÍ – sledovat 
provoz a zbytečně nepředjíždět
Provoz za sebou pohodlně sle-

dujeme ve zpětných zrcátkách. 

Alespoň včas zjistíme, když 

nás někdo chce přejíždět. Patří 

ke slušnosti mu to umožnit, tře-

ba mírně uhneme vpravo. Sami 

pak přejíždíme, až když máme 

naprostou jistotu, že nikoho ne-

ohrozíme. 

ZÁSADA ČTVRTÁ – udržujeme 
mezi vozy přiměřenou 
a bezpečnou vzdálenost
Nešvar, který se vžil a uplatňují 

ho především borci s rychlými 

spěchajícími vozy: nalepí se za 

vás pokud možno jen na něko-

lik metrů. Nedočkavec čeká na 

vhodný moment, aby vám dal 

znát, jak je rychlý, zdatný, prostě 

aby vás opískoval. 

ZÁSADA PÁTÁ –  
negestikulujeme
Další nešvar, projev hrubiánství 

a neslušnosti. Nechť se nám jízda 

někoho jiného sebevíce nelíbí, 

nedáváme mu to nikterak znát. 

Zvednutý prostředník, klepání 

na čelo, případně rozhazování 

rukama a údiv nesvědčí o ničem 

dobrém.      

ZÁSADA ŠESTÁ – nezdržuji 
ostatní
Někteří řidiči z obav a strachu 

před pokutami jezdí zbytečně 

pomalu. V obcích někdy i čtyři-

cetikilometrovou rychlostí, na 

dálnicích pak sotva sedmde-

sátkou, a to ještě ve středním či 

rychlém pruhu, a na volných sil-

nicích se loudají sotva šedesát-

kou. Ani to není správné.

ZÁSADA SEDMÁ – chceme 
všichni dojet ve zdraví
Celou řadu zásad určují pravidla 

silničního provozu. Mějme ale 

na paměti, že nejen my chceme 

dojet do cíle zdrávi a bez karam-

bolů. Když se budeme řídit touto 

zásadou, kontrolovat svoje emoce 

a neohrožovat nejen sebe, ale ani 

ostatní, je naděje, že na našich sil-

nicích bude bezpečněji. Jan Kotrba

Na silnicích je neustále ohrožen váš život

Řiď tak, abys dojel
Určitě nemusíme 

zdůrazňovat, jak důležitý 

je pravidelný servis vašeho 

vozu. Když usedáte za 

volant, je ovšem dobré také 

„seřídit“ své chování řidiče. 

Dodržujte sedm zásad pro 

bezpečný návrat domů.

Se speciální akcí přišel autosalon 

Auto Dispo, který se specializuje 

na prodej automobilů značky Re-

nault a servis Renault a Dacia. Ne-

jen pro ně připravili „Jarní servisní 

dny“ - tedy akci týkající se výměny 

letních pneumatik či servisu opo-

třebených dílů, jako jsou brzdové 

destičky, části podvozku a pod.

Všichni zákazníci, kteří si u nás 
nechají po zimě prohlédnout svůj 
vůz či vyměnit letní pneu, získají 
službu Comfort Assistance. Akce 
se vztahuje na zánovní i ojeté 
automobily.

BEZPLATNÁ ASISTENČNÍ 
SLUŽBA V PŘÍPADĚ:
• defektu pneumatiky

• vybití baterie

• záměny paliva

• nedostatku a zamrznutí paliva

• ztráty nebo zabouchnutí klíčů

   vozidla

• přimrznutí ruční brzdy

„Našim zákazníkům nabízíme 

pneumatiky za speciální ceny, 

které se blíží internetovým cenám. 

Ovšem s tou výhodou, že nemuse-

jí přebírat pneu na poštovní pře-

pážce a dopravovat je někam, kde 

jim je namontují. V našem servisu 

si pneu zakoupíte, okamžitě vám 

je namontujeme a odjíždíte. Náš 

servisní technik také zkontroluje 

stávající pneumatiky – v přípa-

dě, že budou vhodné ještě pro 

další sezonu, můžete si je u nás 

uskladnit. A pokud ne, necháme 

je za vás ekologicky zlikvidovat.“ 

představuje jarní akci ředitel fir-

my Ing. Milan Vydra. 

VÝHODY LETNÍCH PNEUMATIK:
• Lepší jízdní vlastnosti
(Při teplotách nad 7 stupňů Celsia 

lepší přilnavost k vozovce i kratší 

brzdná dráha)

• Nižší spotřeba pohonných hmot
(Pneumatika je tvrdší, čímž se 

snižuje valivý odpor)

• Nižší opotřebení a hlučnost

Ceny se v jarní nabídce pohybují 
již od 949 Kč za pneumatiku. 

Servisní služby
Výměnou pneu výčet služeb v jarní 

nabídce zdaleka nekončí. Zákaz-

níci mohou využít autorizované-

ho servisu, se sníženou cenou pro 

vozy Dacia a starší vozy Renault. 

„Řidiči se často domnívají, že 

servis staršího vozu Renault je 

vyjde levněji v garážových ser-

visech. U nás tohle neplatí, ba 

naopak. Všem zákazníkům nabí-

zíme speciální slevu 20 % na ori-

ginální díly Renault, a to včetně 

montáže.“ Slevu mohou uplatnit 

na služby, jako je výměna brzdo-

vých destiček, výměna oleje, fil-

trů a další služby spojené s jarní 

údržbou vozu. „Cenu za práci 

vždy určíme předem, žádné po-

platky navíc. Jakákoli další práce 

podléhá předběžnému schválení 

zákazníka,“ dodává Milan Vydra.

Jarní akce se týká také doplně-

ní či výměny opotřebeného 

příslušenství. Potřebujete vy-

měnit koberečky?

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

PRO VÁŠ KOMFORT A STYL

koberečky • loketní opěrky

ochranné plasty • styling karosérie

SLEVA 500 Kč – (min. útrata 2 500 Kč)

SLEVA 1 000 Kč – (min. útrata 5 000 Kč)

Kontakty:

Dispo Družstvo invalidů 

Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 

Tel. 261 711 515, 222 769 711 

auto.dispo@dealer.renault.cz 

www.autodispo.cz

Jarní servisní dny startují
Letošní způsob zimy zdá se pro motoristy dost šťastný. Žádné 

garážování, naopak na tachometru víc najetých kilometrů než 

loni touhle dobou. Jedno negativum bychom ale přece jen našli 

– zimním pneumatikám tohle počasí vůbec nesvědčí, nehledě 

na větší opotřebení některých dílů. Kdo z nás už v prosinci 

přemýšlel o výměně zimních pneu za letní, ať se přihlásí!

BRZDY

Výměna předních brzdových destiček

SLEVA 300 Kč
Twingo, Clio, Thalia, Kangoo 890 Kč  1 198 Kč

Mégane, Scénik 1 190 Kč  1 490 Kč

Laguna, Espace 1 390 Kč  1 690 Kč

INZERCEINZERCE



� Pokračování ze str. 1
 

� A co ryze vlastní věci? Neu-

važujete zpívat sám sebe jako 

„klasičtí“ interpreti?

Tak tuto věc slýchám poměrně 

často, přitom jsem vydal video-

kazetu a tři cédéčka, jenže to 

nikdo neví. Přestože moje au-

torské písně hraje veřejnoprávní 

rozhlas a několik soukromých 

rádií, je to málo. Ale to se netýká 

jenom mne, zeptejte se zpěváků, 

zda jim hrají novinky! Většina je 

na tom jen o něco lépe nebo stej-

ně jako já. Éter patří vyvoleným.

� Co si rád poslechnete, když 

přijdete třeba domů a chcete si 

odpočinout?

Muziku poslouchám komplex-

ně, rock, pop, jazz, swing, folk, 

operu, cokoli. Hudbu dělím buď 

na dobrou, nebo špatnou. A co 

si pustím? Většinou to, na co je 

momentální nálada.

� Jaké máte pracovní plány do 

budoucna?

Plány do budoucna? I do bu-

doucna budu vydávat desky, kte-

ré nebudou hrát rádia (smích). 

Jinak moje práce spočívá v ži-

vém vystupování. Vystupuji sám 

nebo ve dvojici. Parťáky mi jsou 

buď Aleš Cibulka, nebo Pavel 

Kožíšek. A v divadle posledně 

jmenovaného, v Divadle kouzel 

v Líbeznicích, jsem měl teď pre-

miéru svého zbrusu nového zá-

bavného pořadu One Man Show 

2014. Nový pořad Zábavně o stá-

ří mám i s Alešem Cibulkou.

� A budoucnost v osobním ži-

votě?

Soukromé plány většinou smrdí 

benzínem. Právě pošilhávám po 

novém přibližovadle, protože 

k mému stylu života patří i stov-

ky tisíc najetých kilometrů, a tak 

svůj vůz musím každé tři roky 

měnit. Jinak se samozřejmě již 

nyní těším na léto a exotiku, již 

nyní vybíráme na internetu des-

tinaci a plánujeme, kam odletět 

o prázdninách.

Text a foto: Pavel Mohrmann

ASAP Rent car, s.r.o.
autopůjčovna

Modletice u Prahy, Modletice 75

Auto – Pneu – Klima servis
prodej, pneu a servis

Velké Popovice, Ringhofferova 419

Auto Kurtz, s.r.o.
dealer auto moto

Vestec, U Okruhu 579

Autoservis – Martin Tesařík
autoopravna

Jesenice, Hlavní 75 – Osnice

Autoservis Červenka
prodej, pneu a servis

Jílové u Prahy, Chotouň 54

Jiří Gazda
prodej, pneu a servis

Horní Jirčany – Psáry, 

Houbová 675

Jiří Trmal – JT Auto
prodej, pneu a servis

Nespeky, Potočiny 98

Josef Blecha
autoopravna

Ohrobec, K Vranému 269

Kabeláč Jiří Pneuservis
prodej, pneu a servis

Jesenice – Horní Jirčany, 

Na Ladech 330

MAMA CAR s.r.o.
autobazar

Praha 4, Kunratická spojka 1169/1

Neruda-servis, s.r.o.
autoopravna

Jesenice, Budějovická 111

Pneuservis IP – Jiří Pertl
prodej, pneu a servis

Dolní Břežany, Libeň 137 – areál 

stavebnin

Pneuservis Matlocha
prodej, pneu a servis

Jesenice, Říčanská 786

Pneuservis Nedelka
prodej, pneu a servis

Vestec, Na Spojce 471

Renove Cars s.r.o.
autoopravna

Vestec, Průmyslová 357

Rogi k.s.
prodej, pneu a servis

Vestec, Vídeňská 166

SEMA Design Studio
prodej, pneu a servis

Psáry – Dolní Jirčany, Jesenická 

331

Spído CZ, s.r.o.
dealer auto moto

Herink, K Obecnímu úřadu 10/A

Storex spol. s r.o.
prodej, pneu a servis

Čestlice, Obchodní 132

Tradimex
servis nákladních vozů

Jesenice u Prahy, Vestec 17

FEDERAL CARS spol. s.r.o.
Auto/moto – dealer – Auto – Moto

Praha 4, Kloknerova 9

Inter Cars Česká republika s.r.o.
Auto/moto – autopotřeby

Vestec u Prahy, Vídeňská 452

Auto Adámek, s.r.o.
Auto/moto – dealer – Auto – Moto

Praha 4 – Modřany, K Vltavě 

1114/36

Servis motocyklů – Dalibor Šulc
servis motocyklů

Hlavní 564, Průhonice

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
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NEJMODERNĚJŠÍ PNEUSERVIS
opravy litých kol

digitální 3D geometrie
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Soukromé plány smrdí benzínem

vůz

Hudbu dělím jen na 
dobrou a špatnou

Kam za jarním servisem

DISPO Družstvo invalidů 

Partner RENAULT
• servis a prodej vozů Renault 

• servis vozů Dacia

Praha 4, Vrbova 1503/19a

www.autodispo.cz

RUPEXIM s.r.o.

ON-LINE REZERVACE 
PNEUSERVISU. Přinášíme 

nový pohodlný způsob ob-

jednání pneuservisu. V klidu 

a kdykoli si na www.rupexim.

cz najděte volný termín a on-

line si ho zarezervujte.

U nás mohou přezouvat i zá-

kazníci s vozem na operativ-

ní leasing.

Jsme certifikováni pro servis 

nových vozidel ještě v záruce. 

e-mail: radev@rupexim.cz

Vídeňská 343, Vestec u Prahy 

(areál ČS Shell)
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AREÁL VELKOTRŽNICE, PRAHA 5 – LIPENCE, K RADOTÍNU 492  PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ 6.00-16.30, SOBOTA 6:30-13.00  TEL.: 296 828 306-311

CHCETE NAKUPOVAT LEVNĚ?  DALŠÍ AKCE NA WWW.RATIO.CZ  OBCHOD PRO KAŽDÉHO

101 102

LIPENCE

Nyní pro vás ještě blíže! Otevřen pražský okruh.

Více na www.prazskyokruh.cz

 CASH & CARRY
POTRAVINY A DROGERIE  KUSOVÝ PRODEJ BEZ 
REGISTRACE  V NABÍDCE PŘES 10 000 POLOŽEK

Od 6. 3. do 31. 3. 2014

 

CASH & CARRY CASH & CARRY
POTRAVINY A DROGERIE KUSOVÝ PRODEJ BEZ 
REGISTRACE  V NABÍDCE PŘES 10 000 POLOŽEK

OdOdOdOd 6 6. 3. dd do 31313 . 3.33 22 20144444

SUPER CENA

CE, K RADOTÍNU 492 PRO

Kupte 10ks ACTIVIA NÁPOJ

a obdržíte ZDARMA

 chladící tašku

8,90

MOUKA SEDLČANSKÁ
hladká, polohrubá, hrubá, 

1Kg

10,95

HARIBO
více druhů, 80g-100g

11,30

MAGNESIA
perlivá, jemná, neperlivá, 1,5l

8,50

KLADENSKÉ BRAMBŮRKY
slané, česnekové, 100g

26,50

SALÁT TUŇÁKOVÝ
více druhů, 180g

23,90

LEČO S KLOBÁSOU
400g

18,95

PILSNER URQUELL
sklo, 0,5l

4,50

PAPITA
mléčná, kokos, karamel. 33g

21,90

TEEKANNE ČAJE 
více druhů, 20x1,65g, 20x20g

19,90

SLANÝ MIX
kolečka, rybky, hvězdy, 200g

34,50

BRUSINKY VIVA
400g

82,90

HEINZ KEČUP 
jemný, 1350g

24,90

LUČINA RODINNÉ BALENÍ
200g

57,90

TRAMÍN
Vinný lis, 0,75l

17,50

ACTIVIA DRINK
více druhů, 320g

32,50

POLÉVKY CHLAZENÉ
Gulášová, Zabijačková, 

Valašská zelná, 500g

8,95

GAMBRINUS 
sklo, 0,5l

11,40

DĚTSKÉ PIŠKOTY
120g

14,50

LENTILKY 2+1
3x28g

7,50

HORSKÝ PRAMEN
0,5l

19,90

TĚSTOVINY VITANA 
semolinové, 500g

17,60

ČERSTVÉ MLÉKO
3,5%, 1l

11,90

100% PŘESNÍDÁVKA
KUBÍK
jahoda, banán, 0,1l

12,50

FIGARO NA VAŘENÍ
100g

7,20

FIDORKA
30g

27,90

JACOBS 3in1
152g

21,70

ZLATÉ SUŠENKY
Derby, Esíčka, Koka,Ruměnky

180g-220g 9,95

ORION MARGOT
100g

12,90

PALOMA
70g

12,90

PFANNER
více druhů, 0,5l

175,00

HAF GRANULE
10Kg

3,40

DROŽDÍ FALA
42g

9,95

KRAJANKA
více druhů, 130g

7,20

MAJOLKA
100ml

6,95

TATARSKÁ OMÁČKA
100ml

15,25

KUŘECÍ PÁRKY VÍDEŇSKÉ
200g

12,20

SMETANA 12%
200g

18,90

JIHOČESKÝ COTTAGE
přírodní, ochucený, 150g

14,95

KUŘECÍ JÁTRA 
mražená, 500g

VODŇANSKÁ DRŮBEŽ

186,00

BOHEMIA SEKT 
PRESTIGE
demi sec, 0,75l

72,90

RYZLINK RÝNSKÝ
Habánské sklepy, 0,75l

229,90

PRAŽSKÁ VODKA 
37,5%
1l

189,90

BOHEMIA SEKT PRESTIGE
brut, rosé brut, Chardonnay brut 

0,75l

400g

P
39,00

VÍNO B
bílé, červené, 1l


