
Této symbolické a pro 

region významné události se 

zúčastní osobnosti z politic-

ké, vědecké i obchodní sféry. 

Začíná první etapa budování 

komerčního zázemí pro firmy, 

které míří do okolí obcí, v nichž 

rychlým tempem pokračuje 

výstavba tří významných me-

zinárodních vědeckých ústavů: 

vesteckého Biocevu a dolno-

břežanských laserových center 

Hilase a ELI-Beamlines.  

Výstavba vědeckých ústavů na-

bídne několik tisíc pracovních 

míst a také synergický efekt stě-

hování se komerčních firem do 

jejich okolí a následný rozvoj 

místního podnikání.

„Projekt vědecko-technolo-

gického parku se zrodil již 

v roce 2002, kdy obec dostala 

dotaci na projekt inovačního 

centra,“ vzpomíná starosta 

Zlatníků Jiří Rezek. Na dva-

náctihektarovém pozemku 

sousedícím s obcí byly vy-

budovány inženýrské sítě. 

Realitní krize projekt poza-

stavila, ale již v roce 2011 

hledala obec provozovatele, 

který by začal s výstavbou. 

To se jim posléze podařilo 

a byla podepsána dohoda se 

společností QTH Innovation 

Europe, která výstav-

bu vědecko-technologického 

parku na části vybudované-

ho zázemí zahájila.  Význam-

nou měrou ke vzniku parku 

přispěla i dohoda o budoucí 

koupi pozemků pod blokač-

ním paragrafem, kterou obec 

uzavřela s Arcibiskupstvím 

pražským. 

Centra propojí metrobus
Region, v němž vznikají vě-

decká centra, čeká významný 

rozvoj a s ním souvisí i nut-

nost vzniku dostatečné a mo-

derní infrastruktury a kvalit-

ního zázemí, které je třeba 

naplánovat a realizo-

vat již dnes. „Díky in-

tenzivní spolupráci se 

starostou obce Vestec 

Tiborem Švecem a sta-

rostou Dolních Břežan 

Věslavem Michalikem 

se v těchto dnech rodí 

mimo jiné projekt met-

robusu, který by propo-

jil všechna tři vědecká 

centra jedním spojem, 

vedoucím ke stanici praž-

ského metra a rovněž by sloužil 

pro komerční firmy, vznikající 

v okolí,“ říká starosta Rezek.

Do vědeckých ústavů začnou již 

příští rok proudit vědci, studenti 

a zaměstnanci. Kolaudace budo-

vy Hilase v Dolních Břežanech 

proběhne ještě letos a provoz 

laseru bude zahájen na počátku 

příštího roku. Budovy vědeckého 

centra ELI budou zkolaudovány 

na jaře 2015 a provoz laseru bude 

zahájen o rok později. Pokud jde 

o Biocev, předpokládané zaháje-

ní zkušebního provozu je naplá-

nované na jaro 2015. Do té doby 

je třeba vyřešit nejen, jak se bu-

dou vědci, studenti, zaměstnan-

ci a podnikatelé dopravovat do 

oblasti za Prahou, ale také třeba 

palčivou otázku nefunkčního ná-

jezdu na obchvat kolem Břežan, 

Zlatník-Hodkovic a Vestce, po 

němž by se vědecká a byznys elita 

z celého světa měla zanedlouho 

dopravovat z pražského letiště. 

Hana Michaliková

AUTO BABIŠ UVÁDÍ
ŠROTOVNÉ NA UŽITKOVÉ VOZY

více na straně 8

zvýhodnění 50 000,- Kč

POUZE U AUTO BABIŠ

www.citroen-babis.cz
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Kremlrole
Název Kreml ve mně odjakži-

va vyvolává spíše asociaci se 

slovem krematorium než se 

sladkou chutí kremrole. Slovní 

spojení Mráz přichází z Krem-

lu mne, rovněž odjakživa, mra-

zí v zádech. Plejáda moderních 

carů v Kremlu mění outfity, 

nikoliv chování. Opojení mocí 

stát v čele impéria je vzrušují-

cí, stejně jako pravomoc vyslat 

armádu, kam je libo, vysmívat 

se do očí Evropě i vzdálené 

Americe, je to prostě to nejlep-

ší, co mohou novodobí carové 

v Rusku zažít. Kam se hrabe 

vzrušení při adrenalinových 

sportech, když mohou jedi-

ným telefonem rozpoutat sku-

tečnou, nikoliv virtuální válku. 

A pokud je navíc všeobecně 

známo, jak málo lidí na světě 

má k hraní téhle hry přístupová 

práva, chuť propadnout tomu-

to gamblerství se ještě znásobí. 

A tak si car Vladimir Vladimiro-

vič hraje. Vystrkuje a zase cou-

vá s figurkami v neoznačených 

uniformách a po očku pozoru-

je, co na to protihráči z Evropy 

a Ameriky. Spekuluje: „Kam až 

si mohu dovolit proniknout? 

Co se stane, když obsadím 

figurami vojenské základny, 

sem tam někoho střelím, střih-

nu mu pár facek, zmizím ho, 

nebo mu naopak soudružsky 

pomůžu? Demokracie, lidská 

práva, svoboda projevu? Ale 

soudruzi, nemluv-

te mi tady nesluš-

ně, prosím…“

GLOSA

Ukliďme les
ZVOLE – Dětský lesní klub 
skřítka Pohádky a obec Zvo-
le vás zvou na jarní úklid 
lesa. Kdy: v sobotu 5. dubna. 
V kolik hodin: 9:30. Místo 
srazu: vstup do lesa na křižo-
vatce Březovské a Kolmé. Co 
s sebou: rukavice, případně 
lze železné hrábě nebo jiný 
vhodný nástroj na uvolnění či 
zvedání odpadků (pytle dodá 
a následný svoz odpadků za-

jistí pořadatel akce).

Stáž pro studenty
Nabízíme studentům stáž v re-

dakci. Vyzkoušejte si práci pí-

šícího novináře, fotoreportéra 

nebo dnes tak žádaného spe-

cialisty na sociální média. Stáž 

je neplacená, získáte ale uži-

tečnou referenci do životopisu. 

Více informací poskytne Zde-

něk Fekar na fekar@nasregion.

cz nebo na 774 488 902. (red)

KRÁTCE

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz

Vítá vás Silicon Valley!

Hledá se vesnice roku

ZLATNÍKY-

HODKOVICE – Ve 

středu 26. března 

v jedenáct hodin 

dopoledne poklepou 

investoři na základní 

kámen vědecko-

technologického 

parku ve Zlatníkách-

Hodkovicích.

Cílem akce je povzbudit jak zá-

stupce obce, tak samotné ob-

čany, kteří nejsou lhostejní ke 

svému životnímu prostředí. 

„Život na vesnici není jen o tom, 

co postavíte, ale i o kulturním 

a společenském životě a ucho-

vávání tradic,“ řekl středočeský 

hejtman Josef Řihák.

Přihlásit se mohou obce, které 

mají maximálně 7 500 obyvatel 

a které mají zpracovaný vlastní 

strategický dokument zabývají-

cí se rozvojem vesnice, program 

obnovy nebo program rozvoje 

územního obvodu.

Přihláška a informace o pravi-

dlech jsou na www.vesnicero-

ku.cz. Přihlášené obce budou 

nejprve hodnoceny v krajském 

kole a do celostátního kola pak 

postoupí vítězná obec z každého 

kraje, kterému byla udělena Zla-

tá stuha. (red)

Obce se mohou hlásit do 

konce dubna. „Věřím, že se 

i letos přihlásí do soutěže co 

nejvíce středočeských obcí. 

Nejde pouze o vítězství, 

obce mohou prezentovat 

svoje aktivity,“ uvedl 

hejtman Středočeského 

kraje Josef Řihák.

Dvacátý ročník soutěže odstartoval

Seniorka ji nechala bez dozoru po-

blíž vstupu uvnitř místní knihovny 

a odebrala se mezi regály s kniha-

mi. Vhodného okamžiku však vyu-

žil zloděj, který tašku na kolečkách 

sebral, vyběhl z budovy a v uličce 

nedaleko autobusové zastávky ji 

odhodil. Z tašky stačil sebrat že-

ninu peněženku s osobními do-

klady. Bohužel v peněžence měla 

seniorka uložený i důchod, který si 

chvilku před tím vyzvedla na poš-

tě. Pachatel ji tak připravil o více 

než dvanáct tisíc korun.

Poznáte ho?
Policistům se podařilo při šetře-

ní zajistit kamerové záběry, na 

kterých byl v době krádeže za-

chycen pohyb neznámé osoby. 

Z výpovědi svědků, jakož i po 

vyhodnocení kamerových zá-

běrů se podařilo zjistit i částeč-

ný popis této osoby. Jednalo se 

o muže ve věku 25 až 35 let, štíh-

lé, 170 až 180 cm vysoké postavy, 

krátce střižených vlasů. Muž byl 

oblečen do tmavých kalhot, lát-

kové mikiny s kapucí v kombina-

ci zvenku tmavé a zevnitř červe-

né barvy, tmavé šusťákové vesty 

a na hlavě má pletenou čepici.

Policisté předpokládají, že by 

muže na fotografiích nebo podle 

popisu mohl někdo z občanů po-

znat. Proto se obracejí na občany 

se žádostí, aby jim pomohli zjistit 

jeho totožnost. Jakékoliv informa-

ce k tomuto případu jim mohou 

sdělit osobně přímo na služebně 

obvodního oddělení Hradištko 

nebo je mohou zavolat na telefon 

974 882 700, případně prostřednic-

tvím bezplatné tísňové linky 158. 

nprap. Zdeněk Chalupa,

tiskový mluvčí policie Praha venkov-JIH

DAVLE – Policisté 

z obvodního oddělení 

Hradištko pátrají po 

totožnosti neznámého 

muže, který 21. února krátce 

po osmé hodině využil 

nepozornosti starší ženy 

a odcizil jí látkovou tašku 

na kolečkách.

V roce 2013 se do klání přihlásilo celkem sedmnáct středočeských obcí. Krajské kolo 

vyhrála obec Čistá na Rakovnicku, která Středočeský kraj reprezentovala v celostát-

ním kole. V něm zvítězil Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského kraje

Seniorku okradl 
v knihovně

Sedmasedmdesátiletou ženu z Davle okradl 
o důchod neznámý muž

k

v

k h

 Silicon Valley

AUTO

Čistit bude 
i Aneta
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DOLNÍ BŘEŽANY
5. 4.

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

předškolních dětí. Časový rozsah: 

4 vyučovací hodiny. Seminář bude 

zaměřen na práci s moderními for-

mami rozvoje umění zvládání emocí 

a umění vcítit se do emocí ostatních 

u dětí. Pokud by vás zajímalo jaké-

koli jiné téma, pište na lslehofer@

scio.cz. Rezervace na recepci centra, 

tel. 773619138, brezanek@gmail.

com, www.brezanek.cz

26. 4.
• Jarní Vídeň s prohlídkou zámku 
Schonnbrun. Odjezd v 6.30 hod. z Dol-

ních Břežan, návrat mezi 21. a 22. ho-

dinou tamtéž. V ceně zájezdu doprava, 

vstupné do zámku, informační mate-

riály v češtině, 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

JÍLOVÉ U PRAHY
27. 3. – 19:00

• Doba kamenná. Komedie se sice 

odehrává v době kamenné, řeší však 

problémy současnosti. Zahraje ochot-

nický spolek Tyl v sále Kulturního 

centra. Vstup: Dospělí 50,- Kč, děti 

25,- Kč. Prodej vstupenek na místě

29. 3. – 15:00
• O medvídku Medouškovi. Zveme 

malé diváky do sálu Kulturního cen-

tra v Jílovém u Prahy na roztomilou 

pohádku o medvídkovi, který miluje 

med a knihy. Vstup 80,- Kč, předpro-

dej v knihovně, www.jilove.cz 

8. 4. – 18:00
• Beseda s Miluší Klegrovou. 
Beseda se známou cestovatelkou 

o přírodě, památkách i obyčejném 

životě v Íránu se bude konat v sále 

Kulturního centra. Vstup zdarma. 

www.jilove.cz

12. 4. – 9:00
• Jílovský velikonoční jarmark. 
Zveme všechny na Jílovský veliko-

noční jarmark do parku na náměstí. 

Do 14:00 můžete nakoupit klasické 

i velikonoční zboží. www.jilove.cz

12. 4. – 10:00
• Plzeňský Mls. Přijďte se pobavit na 

vystoupení Malého lidového souboru 

do parku na náměstí. V rámci trhů si 

pro vás připravil veselé jarní předsta-

vení. www.jilove.cz

OHROBEC
5. 4. – 14:00

• Jarní procházka po okolí obce 
s biologem a geologem. Pojďte se 

s námi projít po okolí Ohrobce s bio-

logem a geologem, kteří vám zodpoví 

všechny vaše otázky. Sraz je na auto-

busové zastávce Ohrobec – Károv

PRŮHONICE
5. 4. – 7:30

• Vítání ptačího zpěvu. Pojďte 

s námi přivítat jaro v zahradě a po-

dívat se, kteří zpěváci už se vrátili 

ze své dlouhé cesty. Nebude chybět 

ani tradiční ukázka kroužkování. Re-

zervace nutná. http://dendrologicka-

zahrada.cz/rezervace. Více na http://

dendrologickazahrada.cz/akce-pro-

verejnost. Adresa: Dendrologická 

zahrada, Za dálnicí 146, Průhonice. 

Vstupné 60/30 Kč. Otevírací doba 

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

12. 4. – 9:00
• Jarní běh Průhonickým parkem. 
IV. ročník Jarního běhu Průhonickým 

parkem, zúčastnit se mohou všechny 

věkové kategorie běžců, délka tratí je 

800, 1 500 a 3 400 m, všichni účast-

níci obdrží medaili a malé občerstve-

ní. Přijďte si s námi zaběhat do Průho-

nického parku!

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://dendrologickazahra-

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

Dendrologická zahrada, Za dálnicí 

146, Průhonice. Vstupné 100/50 Kč. 

Otevírací doba 9:00-18:00 hodin, 

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://

dendrologickazahrada.cz/akce-pro-

verejnost. Adresa: Dendrologická 

zahrada, Za dálnicí 146, Průhonice. 

Vstupné 60/30 Kč. Otevírací doba 

9:00-18:00 hodin, tel. 605205959 

v otevírací době zahrady

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

na uplatnění cibulovin v soukro-

mých zahradách i veřejné zeleni. 

Lektor Zdeněk Kiesenbauer. Re-

zervace nutná. http://dendrologic-

kazahrada.cz/rezervace. Více na 

http://dendrologickazahrada.cz/

akce-pro-verejnost. Adresa: Dend-

rologická zahrada, Za dálnicí 146, 

Průhonice, Vstupné 100/50 Kč. 

Otevírací doba zahrady 9:00-19:00 

hodin, tel. 605205959 v otevírací 

době zahrady 

VELKÉ POPOVICE

VESTEC
3. 2. – 23. 6. – 16:15

• Dramaťáček. Autorka pohádek 
z cyklu Pohádkohraní M. Rejnová or-
ganizuje v RC Baráček nový kurz DRA-
MAŤÁČEK určený pro děti (bez rodičů) 
od 4 do 8 let. Každé sudé pondělí bu-
deme tancovat, zpívat, hrát, vyprávět, 
improvizovat, vyrábět masky a při-
pravovat se na společné vystoupení. 
Cena 770 Kč/11 lekcí, příp. 90 Kč za 
jednorázový vstup. Rezervace a info: 

michaela.rejnova@seznam.cz 

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

ček pořádá další setkání s rodinnou 

psychoterapeutkou a speciální před-

školní pedagožkou Mgr. Z. Hruškovou 

na téma OBDOBÍ VZDORU DÍTĚTE. 

Interaktivní seminář vhodný pro širo-

kou 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

VRANÉ NAD VLTAVOU
16. 3. – 11. 4.

• Výstava fotografi í Jana Vrtišky. 
Výstava fotografi í Jana Vrtišky JARO, 

VÍTEJ K NÁM potrvá až do pátku 11. 

dubna 2014 ve Staré škole u kostela

ZVOLE
14. 3. – 30. 6.

• Zápis dětí do MŠ. Akimova ško-

lička pořádá zápis dětí na školní rok 

2014/2015. Jsme první outdoorová 

mateřská škola v České republice. 

Školka je zapsána do rejstříku škol 

MŠMT a má svůj školní vzdělávací 

program: „Chodíme si k tetě hrát“. 

Pro přihlášení svého dítěte volejte 

na tel.: 732 280 131 nebo pište na 

akimovaskolicka@seznam.cz. Více 

informací najdete na www.akimo-

vaskolicka.cz. Těšíme se na vás!

18. 3. – 22. 5. – 20:00
• Cvičení podle Ludmily Mojžíšo-
vé. Pravidelně každé úterý od 20 do 

21 hodin v ZŠ Zvole pořádá Amicia 

s SK Zvole cvičení pro všechny věko-

vé kategorie. více na www.amicia.cz

20. 3. – 22. 5. – 20:00
• Taneční pro ženy. Milé dámy, 

máte chuť se pohybovat v rytmu 

tance? Chcete příjemně strávit 

volný čas a zároveň dělat něco pro 

své zdraví? Přijďte každý čtvrtek 

od 20-21 hodin do ZŠ Zvole. Více 

na www.TSADPRAHA.cz 

5. 4. – 14:00
• Zvolská botička 2014. Zveme všech-

ny malé i velké turisty na procházku jar-

ní přírodou v okolí Zvole a Černík. Více 

na http://www.skzvole.cz/

5. 4. – 9:30
• Úklid lesa. Dětský lesní klub skřítka 

Pohádky spolu s obcí Zvole zve všech-

ny, kteří mají rádi les a kterým záleží 

na čistotě okolí jejich domova, na úklid 

lesa. Sraz bude u lesa na křižovatce 

Březovské a Kolmé ulice. Více infor-

mací na www.skritek-pohadka.cz

12. 4. – 14:00 – 17:00
• Den Země. Dětský lesní klub skřítka 

Pohádky vás zve na oslavu Dne Země, 

pořádanou pod záštitou MAS Dolno-

břežansko. Akce se bude konat v lese 

v místech za bývalým zvolským prase-

čákem, cesta bude značena fáborky od 

vstupu do lesa na křižovatce Březovské 

a Kolmé ulice.  Formou pěti stanovišť 

bychom chtěli s dětmi nejrůznějšího 

věku a jejich rodiči či prarodiči stavět 

a tvořit, naučit se něco nového a poznat 

cosi zajímavého. Projekt je spolufi nan-

cován z Programu rozvoje venkova 

a realizován prostřednictvím tréninkové 

výzvy MAS Dolnobřežansko o.p.s. Více 

informací na www.skritek-pohadka.cz

16. 4. a 21. 4. – 15:00 – 18:00 
• Zápis dětí. Dětský lesní klub skřítka 

Pohádky vás zve na zápis dětí na školní 

rok 2014/2015 spojený se dnem ote-

vřených dveří. S sebou vezměte, prosím, 

vyplněnou přihlášku, která je ke stažení 

ve složce Jak se přihlásit. V případě, že 

by se vám nehodil ani jeden z termínů, 

je možné se s paní Martinou Švejdovou 

domluvit na jiném termínu. Více infor-

mací na www.skritek-pohadka.cz

18. 4. – 7:05
• Otevírání skal aneb honba za po-
kladem. Zažijte s námi dobrodružství 

na opožděný Velký pátek (předešlé 

bylo zrušeno kvůli počasí)! Tento den je 

považovaný za jeden z nejmagičtějších 

v roce, podle lidové tradice se totiž ote-

vírají skály a země vydává své poklady! 

Jedná se o dopolední napínavou akci, 

určenou pro děti (mohou i rodiče). Více 

informací na www.akimovaskolicka.cz

26. 4. – 9:00
• 7. ročník Zvolského rapidu. Šacho-

vý klub Medvědi Zvole zvou všechny 

příznivce šachu do sokolovny ve Vra-

ném. Hraje se 9 kol tempem 2x20 mi-

nut. Více na http://www.skzvole.cz/ 

27. 4. – 9:30
• 20. Zvolský orientační běh. 
Oddíl orientačního běhu SK Zvole 

zve na výběh jarní přírodou. Start 

u prasečáku ve Zvoli. Více na http://

www.skzvole.cz/

28. 4. – 30. 6. – 13:00
• Kroužek lezení pro školáky. Krou-

žek probíhá na umělé horolezecké 

stěně v Akimově školičce v obci Zvo-

le. Stěna disponuje řadou cest, na 

kterých se děti naučí základní lezecké 

kroky, správně používat lezecký ma-

teriál a v neposlední řadě se správně 

rozcvičit a dodržovat bezpečnostní 

pravidla ve stěně a pod ní. Veškeré 

vybavení (sedák, karabiny, mágo atd.) 

mají děti k dispozici zdarma. Více in-

formací na www.akimovaskolick.cz

30. 4. – 1. 5. – 17:00
• Akimova školička – Pálení ča-
rodějnic. Pálení čarodějnic (také fi li-

pojakubská noc, Valpuržina noc nebo 

Beltine) se odehrává v noci z 30. 

dubna na 1. května. Jedná se o vel-

mi starý a dodnes živý lidový zvyk 

a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé 

scházejí u zapálených ohňů a slaví 

příchod jara. Na některých místech se 

staví májka. Více informaci na www.

akimovaskolicka.cz

24. 5. – 14:00
• Rodinný fotbálek. O. s. Karabina 

zve všechny rodiče a děti na zvolské 

hřiště, kde se uskuteční sportovní 

odpoledne, na kterém si vyzkoušíte 

svoje fotbalové dovednosti. Připravují: 

Zdena Gabrielová a Sokol Zvole 
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kam, kdy a za čím

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

el 

Pivovarský den 
29.3. od 20 hod. 
Zveme Vás na pivovarské speciality 
a dobrou hudbu 
s country kapelou
APPALOOSA

INZERCEINZERCE

Odpolední bruslení s hudbou
pá 28. 3. 18:00 – 20:00

so 29. 3. 17:15 – 19:15

ne 30. 3. 14:30 – 17:00

ne 6. 4. 15:00 – 17:00

ne 13. 4. 15:00 – 17:00

so 19. 4. 15:00 – 17:00

ne 20. 4. 15:00 – 17:00

po 21. 4. 15:00 – 17:00

so 26. 4. 15:00 – 17:00

ne 27. 4. 15:00 – 17:00

Každé úterý 13:30 
a každý pátek 14:00
• Veřejná školička bruslení pro 
děti. Informace: pro úterní školičku 

– S. Manová, tel. 774 202 768, pro 

páteční školičku – J. Ksandrová, 

tel. 603 894 738

Dovolujeme si Vás pozvat na 

Večery 
s vědou

Obec Průhonice

čtvrtek 22. 5. 
od 18.00 hodin
Rytířský sál
průhonický zámek

Přijďte si popovídat s naším známým 
genetikem o rizicích moderní vědy.

Vlamuje se věda do pokladnice  
nebo do Pandořiny skříňky? 
Je etické rodit děti „ze zkumavky? 
Můžeme ovlivňovat jejich dědičné vlastnosti?
Nakolik je nebezpečné vytváření klonů? 
Smíme dělat všechno, co umíme?

Prof. Ing. Jaroslav Petr DrSc.
je připraven odpovědět 
na Vaše otázky...

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

tel.: 774 488 904

sarkisovova@nasregion.cz

www.nasregion.cz
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Vítal je sněhový čuník
VELKÉ POPOVICE – Již tra-

diční vepřové hody přilákaly 

navzdory špatnému počasí 

desítky návštěvníků. Ti moh-

li během druhé březnové so-

boty obdivovat nejrůznější 

řemesla, ale především práci 

pánů řezníků. K vidění byla 

také ukázka práce s motoro-

vou pilou i obří hlava čuníka, 

která lákala všechny kolem-

jdoucí na nějakou tu mast-

nou dobrotu, kterých bylo 

připraveno víc než dost. Kro-

mě dobrot se mohli návštěv-

níci pokochat vystoupením 

dětí z popovické ZUŠky.

Oslavíme Den Země
MAS Dolnobřežansko a dět-

ský lesní klub skřítka Pohád-

ky zvou na Den Země v sobo-

tu 12. dubna od 14 hodin. Na 

programu je vý roba ptačích 

budek, stavění domečků pro 

skřítky, povídání o zvířátkách 

s odborníkem ze zvířecí zá-

chranky, zdobení dřevěný ch 

koláčů přírodninami a další.

Senioři pro seniory
DOLNÍ BŘEŽANY – V sobotu 

8. března v odpoledních ho-

dinách proběhlo první Jarní 

setkání seniorů v budově 

základní školy. Uspořádala 

je základní umělecká škola 

Harmony, občanské sdruže-

ní Senin a obec Dolní Bře-

žany. Na šest desítek našich 

spoluobčanů tu od 15 hodin 

mělo možnost nejen pose-

dět, občerstvit se a popovídat 

si, ale zároveň si vyslechnout 

krátkou řeč starosty obce 

a koncert žáků ZUŠ Harmo-

ny i zhlédnout ukázku coun-

try tanců a dobovou módní 

přehlídku. Bez zajímavosti 

určitě není, že poslední dvě 

jmenované aktivity byly pro-

vedeny formou senioři pro 

seniory a jsou tak zářnou 

ukázkou toho, že pro spous-

tu našich občanů v „nejlep-

ších letech“ je aktivní život, 

pohyb a sdílená radost ze 

života naprostou samozřej-

mostí a přirozeností. 

Vloupali se 
do restaurace

HRADIŠTKO – Po pachate-

lích vloupání do restaura-

ce ze dne 15. února pátrají 

policisté. Pachatelé sebrali 

cigarety a drobné mince 

uložené za barem. Jejich po-

zornosti neunikl ani výherní 

automat, ze kterého násilím 

vydolovali uložené bankov-

ky. Z restaurace si odnesli 

peníze a zboží za více jak 

pětadvacet tisíc korun. Je-

jich několikaminutový po-

hyb a samotné počínání 

v restauraci bylo zachyceno 

záznamovým zařízením. Ja-

kékoliv informace k tomuto 

případu policistům můžete 

sdělit osobně přímo na slu-

žebně obvodního oddělení 

nebo je můžete zavolat na 

telefon: 974 882 700.

Najde se majitel?
ČESTLICE – Policisté z ob-

vodního oddělení v polovině 

ledna nalezli v Průhonicích 

při kontrole auta věci pochá-

zející z trestné činnosti. Po-

licejní hlídka uvnitř kontro-

lovaného vozidla Opel Astra 

našla rybářské potřeby, růz-

né elektrické nářadí a auto-

mobilové disky s pneumati-

kami. Třiadvacetiletý řidič se 

následně přiznal, že nářadí, 

pneumatiky a rybářské věci 

mají pocházet z trestné čin-

nosti. Policie vyzývá občany, 

kteří na fotografiích poznali 

své věci, aby se jim co nej-

dříve přihlásili přímo na slu-

žebně obvodního oddělení 

Čestlice, případně na tele-

fonních číslech 974 881 750, 

602 306 629 nebo prostřed-

nictvím tísňové linky 158. 

Kompletní přehled fotografií 

najdete na www.policie.cz/

clanek/hledame-majitele-

nalezenych-veci.aspx.

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  

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horo-

lezeckou technikou. Prová-

díme: opravy, nátěry, čiš-

tění-fasád, střech, okapů, 

prořez a kácení stromů, sítě 

a hroty proti ptactvu, tmele-

ní panel. spár, instalace top-

ných kabelů a další. E-mail: 

beranek-vysky@seznam.cz, 

tel. 605 458 726

• Koupím housle čelo basu 

i poškozené tel. 728473687

• Zhubněte do léta

  731 902 524

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

Na Fialce najdete různé aktivi-

ty na každý den, ať už se jedná 

o pravidelné zájmové kroužky 

a kurzy, pořady v kulturním sále, 

turnaje ve sportovní hale, nebo 

dny mezinárodní kuchyně v Café 

Bistro. Děti se mohou o prázd-

ninách zabavit na příměstských 

táborech, pořádáme pro Vás vý-

stavy, vánoční nebo velikonoční 

jarmarky, turnaje v pexesu či ve 

skládání puzzle a mnoho dalšího. 

Každý den se v kině promíta-

jí zajímavé české i zahraniční 

filmy, o víkendech probíhají 

filmová nebo divadelní předsta-

vení pro děti. 

Rodiče si mohou pro své rato-

lesti vybrat z mnoha zájmových 

činností. Je-li Vaše dítě zaměře-

no na sport, najdete zde krouž-

ky plávání, florbalu či například 

gymnastiky. Pro malé umělce 

jsou připraveny tvořivé kroužky 

ve výtvarném ateliéru, nadané 

děti osloví muzikál nebo ani-

mační kurzy pro kluky. Součástí 

zájmových aktivit je také výuka 

angličtiny metodou Helen Do-

ron nebo kurzy zábavné logiky.  

Na Fialce se stále něco děje, 

aktuální program najdete na 

www.nafialce.cz.

Sport, kultura, zábava i moderní gastronomie pod jednou střechou

To je nové centrum pro volný čas
ŘÍČANY – Zdá se to 

nemožné, ale přijďte se sami 

přesvědčit, že lze tyto aktivity 

propojit. Moderní 25metrový 

bazén, saunový svět, 

masáže, sportovní hala, kino, 

divadlo, koncerty, zájmové 

kroužky pro děti i dospělé 

a k tomu dobrá, zdravá káva 

nebo čerstvé, kvalitní jídlo po 

celý den. To je centrum pro 

volný čas Na Fialce.

PRPR

INZERCEINZERCE

Dobrý den, od letošního roku 
se ruší občanská sdružení 
a nahrazují se spolky. Co je 
spojeno s touto přeměnou, 
jaké konkrétní povinnosti 
a existují pro ně nějaké lhůty?

Předem děkuji, Radek

Od nového roku 

občanský záko-

ník pojem ob-

čanské sdružení 

opravdu neuží-

vá a jejich místo 

nahradily spol-

ky, které jsou 

v zákoníku de-

finovány jako samosprávný a dob-

rovolný svazek alespoň tří členů, 

kteří se v něm spolčují a které vede 

určitý společný zájem, například 

sport nebo chov zvířat. 

Přechod na spolky je ze zákona 

automatický, tedy není třeba žád-

né přehlašování apod. Doposud 

registr občanských sdružení vedlo 

ministerstvo vnitra, nově se však 

převede na příslušný rejstříkový 

(krajský) soud spolu se všemi ob-

saženými daty dle zákona o veřej-

ných rejstřících.

Povinností spolků však bude změ-

na názvu. V něm totiž musí být 

nově obsaženo právní forma. Nej-

častěji se tak za dosavadní název 

přidá sousloví „zapsaný spolek“ 

nebo jen zkratka „z.s.“, lze ale i úpl-

ně změnit název, musí se však vý-

razně lišit od názvu jiné právnické 

osoby vyvíjející činnost na území 

ČR. Tuto změnu jsou spolky po-

vinny vykonat nejpozději do dvou 

let od 1.1.2014 a to přepsáním 

ve stanovách a jiných vnitřních 

předpisech a následně zaslat rejs-

tříkovému soudu k zápisu změny 

názvu do registru spolků. 

Tím, že se již pohlíží na spolky jako 

na právnické osoby, musí obsaho-

vat v rejstříku stejné údaje jako 

ostatní právnické osoby – tedy 

sídlo, statutární orgán, jméno 

a osobní údaje každého člena sta-

tutárního orgánu, způsob jedná-

ní za spolek, účel spolku, rozsah 

jeho vedlejší hospodářské činnosti 

a další. Tyto údaje budou muset 

samy spolky do rejstříku doplnit 

do tří let ode dne nabytí účinnos-

ti nového občanského zákoníku, 

tedy nejpozději do roku 2016.

PRÁVNÍ
PORADNA

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

Občanská sdružení nahrazena spolky

Protáhněte plíce v parku

Po kopcích letělo světlo

Každoročně se jarního úklidu 

řeky Sázavy účastní stovky dob-

rovolníků. Sbírat odpadky vyrá-

žejí rodiče s dětmi z mateřských 

center, školáci, studenti, vodá-

ci, rybáři, hasiči i celé pracovní 

kolektivy. Mezi Kácovem a Pi-

kovicemi, kde úklid organizuje 

společnost Posázaví o. p. s., loni 

sesbírali téměř devatenáct tun 

odpadků, v roce 2012 jich bylo 

ještě o deset tun víc.

První ročník projektu Čistá řeka 

Sázava se uskutečnil v roce 2006 

v režii svazku obcí Malé Posáza-

ví, který na to dostal evropskou 

dotaci. Od roku 2007 převzala 

organizátorskou taktovku obec-

ně prospěšná společnost Posá-

zaví a peníze na úklid získává 

od sponzorů a dárců. V prvních 

ročních se řeka uklízela mezi 

městem Sázava a obcí Pikovi-

ce, později se k akci přidali dal-

ší organizátoři. 

Jaroslava Tůmová, Posázaví, o. p. s.

Akce je určena nejširší veřej-

nosti všech věkových kategorií. 

Závodí se na tratích 800, 1 500 

a 4 300 metrů, zúčastnit se tedy 

mohou jak děti předškolního 

věku, tak výkonnostní běžci.

Start a cíl závodu je na Podal-

pinské louce – v centrální části 

Průhonického parku, 10 minut 

chůze od zámku. Všichni běžci 

obdrží po závodě medaili a malé 

občerstvení. Startovné je 30,- Kč 

pro děti a 50,- Kč pro dospělé.

(red)

PRŮHONICE – Botanický 

ústav Akademie věd 

a Správa Průhonického 

parku pořádají v sobotu 

12. dubna od 9 do 13 hodin 

IV. ročník akce „Jarní běh 

Průhonickým parkem“.
V sobotu 12. dubna se v ob-

cích Ladova kraje koná tradiční 

úklidová akce. Letos má za cíl 

zaměřit se na úklid koryt vod-

ních toků zasažených loňskou 

povodní, která se prohnala re-

gionem. Všichni zájemci získají 

potřebné informace na obec-

ních úřadech. Začátek akce je 

naplánován na devátou hodinu 

ranní. Nezapomeňte rukavice 

a dobrou náladu. (pok)

Po roce je pro všechny sběratele odpadků 
připravena akce nazvaná Čistý Ladův kraj

Čistit bude i Aneta
Vyčistit řeku Sázavu se 

dobrovolníci vydají už 

podeváté. Z koryta řeky 

a jejího okolí budou opět 

sbírat odpadky, které tam po 

sobě zanechali nezodpovědní 

lidé nebo které přinesla 

loňská velká voda.

Patronkou projektu je zpěvačka Aneta Langerová, která se pravidelně zapojuje i do 

samotného úklidu Foto: Helena Kadlčíková

Nejen na návsích budou uklízet, sázet, plít, zalévat. Vloni se na skládky odvezlo přes 

deset plně naložených nákladních aut odpadu Foto: Karolína Oliveriusová

Sběratelé, pozor!

Tradiční jarní úklid řeky Sázavy se uskuteční od 11. do 13. dubna

Bílý kámen, Mandava, Pepř 

u Jílového, Zvolská homole, 

Závist a Šance u Zbraslavi, Ka-

mínek u Dolních Břežan. Tam 

všude se postupně v sobotu po 

setmění rozsvěcovala světla 

– „čerti“ tam podle dohodnu-

tého časového plánu vypouš-

těli světlice a rachejtle. A proč 

právě „čerti“? V keltské společ-

nosti byl čert HODNOST. Byla 

to postava pověřená ohnivým 

poselstvím. Když Římané pře-

kročili u Basileje Rýn, dozvě-

děli se to prý díky ohnivému 

řetězu Keltové ve Frísku už za 

tři minuty…

Vladimír Řepík

JÍLOVÉ, ZBRASLAV, 

VELKÉ POPOVICE – Již 

popáté se nadšenci na 

kopcích jihovýchodně od 

Prahy shromáždili k přivítání 

jara a po způsobu dávných 

Keltů si předávali si světelný 

signál, který přišel z Moravy 

a pokračoval až na hranice 

s Německem. 
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Co se na zimním stadionu ve 

Velkých Popovicích děje, to 

nám přiblížila slova Karla Ho-

lého, trenéra hokejistů a před-

sedy Slavoje. 

„Je to až k nevíře,“ hodnotí Ka-

rel Holý. „Celou akci jsme zača-

li v září, se začátkem školního 

roku a jen školy a školky nám 

zabezpečí každé dopoledne 

sto dětí na ledové ploše. Děti 

se střídají po hodině, vždy to 

je dvacet i více dětí. To zname-

ná, že týdně u nás bruslí přes 

pět set dětí, které se snažíme 

naučit bruslit. To vše se děje 

ve spolupráci s naším obec-

ním úřadem, školami a TJ Sla-

voj. V první fázi jsme navštívili 

všechny obce v našem okolí, 

domluvit se starosty, aby nám 

na činnost přispěli, což se po-

dařilo. Ve druhé fázi jsme na-

vštívili školky a školy a nabídli 

jim bezplatnou službu, a to po-

kud nám obec přispěje, tak jim 

dáme zdarma led, zaplatíme 

instruktory a školám už zbylo 

jen zabezpečení cesty k nám do 

Velkých Popovic. Navíc máme 

v odpoledních hodinách ještě 

třikrát v týdnu veřejné školy 

bruslení, kde lidé zaplatí tři-

cet korun a mohou bruslit. To 

je další přísun dětí, zhruba tak 

650, které nám projdou ruka-

ma za týden, a k tomu ještě 

veřejné bruslení. Chodí nám 

sem téměř pokaždé kolem pěti 

set lidí. Rodiče s dětmi, pros-

tě něco skoro úžasného. Je to 

první krok k tomu, aby se našla 

nová cesta, jak zlepšit celko-

vou situaci ve výchově a vede-

ní mládeže ke sportu.“ 

Jan Kotrba

„Kádr je poměrně konsolidovaný, 

ale změny jsou a ne malé,“ říká 

trenér Jaroslav Peřina. Do přípra-

vy nastoupil mladý David Zoubek 

(roč. 1996), což je středový hráč, 

který i přes své mládí má kvalitu na 

to, aby se jednou prosadil. „Dáme 

mu prostor, aby to dokázal,“ slibu-

je kouč. Dalším novicem je Jakub 

Zaal (1995), kunický dorostenec. 

„Na podzim mě zaujal, absolvoval 

s námi přípravu, svůj prostor také 

dostane,“ říká trenér.

Z juniorky Dukly přišel Karel 

Malý, což je brankář, který se 

bude otloukat v dospělém fotba-

le a snadno uvidíme, co dokáže. 

Poslední posilou je Panajotis Ku-

calas, který přišel zacelit díru na 

postu stopera. V průběhu úno-

ra se připojil ještě Václav Milec 

(1993) a ze širšího kádru A týmu 

Mike Fryčer (1993). Staronovou 

tváří je Tomáš Tenkl, který se 

vrátil z Loko Vltavín a jaro strá-

ví s kunickým týmem. Klub tak 

bude pracovat se sedmnácti hrá-

či a dvěma brankáři.

„Budeme mít velmi mladé muž-

stvo, které bude získávat zkuše-

nosti, ale jsem přesvědčen o je-

jich kvalitě a věřím, že i těžká 

utkání zvládneme. Určitě může-

me počítat i s podporou A týmu 

Dukly, kde spolupráce funguje 

velmi dobře, a tak si jen přeju, 

aby chodilo hodně diváků a aby 

se jim náš fotbal líbil, protože 

fotbal se hraje hlavně pro ně,“ 

dodává trenér Jaroslav Peřina.

 (red)
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Sběrný 
dvůr 
Kamenice

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

Výkup žželezaa 
a barevvných kovů,
autobatterií

Kontejnnerováá dopravva

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

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

Zpětný odběrr 
elektrozzařízeení

AUTODOPRAVA
POTŘEBUJETE NĚCO

PŘIVÉZT, ODVÉZT?
NAŠE DODÁVKA PRO VÁS

KAMKOLI, KDYKOLI, ZA ROZUMNÉ CENY

TEL. 728 04 72 74

Špička Fitness s.r.o. – Budějovická 1155
www.studioella.cz  tel : 775 159 565

Provozní doba: po – pá: 7 – 22, so: 8 – 22, ne: 10 – 22

 KURZY PRO DĚTI: 

Zumbatomic – pátek od 15:00

Street dance – středa od 15:30

NOVINKY: Dance aerobic, Eu step, Bosu+pilates, 

Zdravotní cvičení

Stolní tenis – 150Kč/1hod 

Naši fitness trenéři: Margita Zámolová – reprezentantka ČR

Bc. Martin Komárek, Bc. Hanka Nabawy, 

Václav Sekyra

15 Kč/min.

H.E.A.T. 
AKČNÍ 
CENA 

130 Kč

TRX AKČNÍ CENA140 Kč

Již rok je Studio Ella otevřeno pod novým majitelem, děkujeme všem našim klientům 
za přízeň a jako poděkování  MÁME PRO VÁS DÁREK: pokud si dobijete kredit 
ve dnech 1 a 2. 4. 2014  DOSTANETE VSTUPY ZDARMA – dle výše kreditu.

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Výchova bruslařů 
u „Kozlíků“

…a zase to bude hustý

Omladili a budou bojovat

Nejvyšší fotbalové soutěže už 

začaly, ale i když se zájmem sle-

dujeme extraligové boje, přece 

jen na našich venkovských hřiš-

tích se také hraje dobrý fotbal. 

Máme na mysli třeba Kunice,  

Vestec, Psáry, Jesenice, Dolní 

Břežany a řadu dalších. Ano, 

sportují tam chlapi i kluci, kteří 

trénují po práci, jsou amatéry, 

hrají okresní přebory, maximál-

ně krajské soutěže I. až III. třídy. 

A těm už také začaly mistrovské 

zápasy. Je tudíž konec přátel-

ských utkání, která měla navo-

dit správnou fotbalovou atmo-

sféru, posílit kondici, vyzkoušet 

nové posily. Už se bude hrát 

o body, o postavení v tabulce, 

dojde na rivalské zápasy, které 

však mají svůj kouzelný náboj 

v nekonečných hospodských 

debatách. K fotbalu, a nejen 

nižších tříd, patří věčné doha-

dování a nějaké to pivko. Je tedy 

dobře, že končí přátelské zápa-

sy a už půjde do tuhého.

A mnohde to na našich pažitech 

bude opět hodně hustý.

Jan Kotrba

Boj o každý míč, tvrdé střety, to ale k fotbalu, který je mužným sportem, už patří Foto: Karolína Oliveriusová

VELKÉ POPOVICE 

Od pondělí do pátku, 

vždy od osmé hodiny 

ranní do jedenácté před 

polednem, je ledová plocha 

plná dětí. Jen málokdo 

si dovede představit, co 

dokážou tři desítky dětí. 

Především plně zaměstnat 

pět, případně i sedm 

profesionálních trenérů 

a cvičitelů bruslení.

KUNICE – První jarní 

kola České fotbalové ligy 

místním fotbalistům moc 

nevyšla. Zbytečně ztratili 

body, a to jak doma, tak 

na soupeřových hřištích. 

Přesto stále zůstávají mezi 

nejlepšími účastníky.

Trenér Jaroslav Peřina hovoří o šancích svého týmu v České fotbalové lize

„Rád bych, abychom odehráli kvalitní jarní část, abychom neměli starosti se záchranou, i když to tak na první pohled nevypadá. 

Budeme mít velmi mladé mužstvo,“ říká trenér Peřina Foto: Jan Kotrba

Na kurzy bruslení se přihlásilo přes 

dvacet škol a školek. Instruktoři si 

všímají kluků, kteří by měli předpo-

klady pro hokej, u dívek se zajímají 

o budoucí krasobruslařky

Foto: Jan Kotrba
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prodej paliv

FARMÁŘSKÝCH 
PRODUKTŮ
(mléčné výrobky, vejce, med.....)
v nových prodejnách:

Zlatníky č. 14
 Obchůdek na statku

Zdiměřice – Obchůdek   
 v Hrnčířské ulici

NOVINKA!
Celoroční 

prodej

Tě
ší

m
e 

se
 n

a 
Va

ši
 n

áv
st

ěv
u!

Tel.: 777 336 805, Mobil: 777 333 899
e-mail: g.radev@seznam.cz

MASO UZENINY Restaurace
Selský statek

Otevírací doba:
po – čt 10 – 22, pá 10 – 23  
so 11 – 23, ne 11 – 22 Otevírací doba: po – pá od 8 do 17 hodin 

Ke Mlýnu 1
149 00, Praha 4
Újezd u Průhonic

Tel.: 272 690 002
Fax: 272 690 248
Mobil: 775 336 805

obchodní partner LYONESS

Denně křupavé pečivo
z vlastní pekárny

www.radev.eu

KDYŽ UZENINY, TAK OD RADEVA

PROČ?
PROTOŽE

JSOU DOMÁCÍ

Platnost 1. 4. až 18. 4. 2014

MASO: 

UZENINY:
 UZENÝ BOK SK. 85 Kč

 UZENÁ KRKOVIČKA DOMÁCÍ 120 Kč

 BYLINKOVÁ KLOBÁSA 98 Kč

 PAPRIKOVÁ KLOBÁSA 90 Kč

 DEBRECÍNSKÁ PEČENĚ 145 Kč

 JITRNICE + JELITA 90 Kč

 DOMÁCÍ MASOVÁ TLAČENKA  100 Kč

 ŠUNKOVÁ TLAČENKA 140 Kč

 VEPŘOVÁ KRKOVIČKA B.KOSTI 120 Kč

 VEPŘOVÝ BOK S KOSTÍ 79 Kč

 VEPŘOVÁ PLEC B. KOSTI  95 Kč

 VEPŘOVÁ KÝTA B. KOSTI 115 Kč

 HOVĚZÍ ZADNÍ B.KOSTI 149 Kč

 HOVĚZÍ KLIŽKA 110 Kč

 HOVĚZÍ PUPEK 120 Kč

 HOVEZÍ ŽEBRO NA POLÉVKU 80 Kč

 KUŘECÍ PRSA 120 Kč

 KUŘECÍ ČTVRTKY 55 Kč

 KUŘECÍ STEHNA B.KOSTI  99 Kč

 KUŘE CELÉ CHLAZENÉ  55 Kč

KAŽDÝ DEN NOVÁ NABÍDKA HOTOVÝCH JÍDEL 
www.lunchtime.cz/selsky-statek/denni-menu/
Každou středu Řízkománie od 55 Kč
Tématické gastrovíkendy
29. 3. – 30. 3. 2014 – víkend po italsku

pizza „Selský statek“  pizza se šunkou a žampiony
pečené kuřecí prso s neapolskou omáčkou, tagliatelle
smetanové rizoto s vepřovou panenkou a hříbky, parmazán 
dezert – tiramisu

Rozvoz jídel do okolí

Doručení
ZDARMA

do 24 hod.

od objednávky

7 dní v týdnu

Garance
nejnižší ceny

v Evropě

Víno
ZDARMA

***

Gran Reserva ze Španělska.

Toto víno   je vyrobeno z hroznů sklizených ručně z vinic, které jsou více než 25 let staré. Není překvapením že, je vítězem 

zlatého a stříbrného ocenění v soutěžích Berlin Wine Trophy 2014 a Catavinum World Wine & Spirits Competition 2014!

                     
  doporučuje  

a sponzoruje první objednávku 

částkou 150 Kč **

Promo kód: Nas REGION

www.vinovyhodne.cz
*  Odběr pouze v balení po 6 lahvích                    Platba online / na dobírku

** Platí pouze pro tuto nabídku                        *** Více na www.vinovyhodne.cz

10ti letá vítězná Gran Reserva  

v krásné dřevěné krabici

Víno zraje v dubových sudech po dobu 24 měsíců, 

díky tomu získává výjimečnou vůni a chuť.

Dokonalá harmonie mezi tóny sušeného 

ovoce, koření, vanilky a dřeva.

Gran R

Toto víno je v

éh a stříb

KDO ZAVÁHÁ, NEPIJE!
Promo kóPromo 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KDO ZAVÁHÁ, NEPIJE!

íbrného
zlatého a stříb

249 /Kč

499 Kč

50%

SLEVA

100%
garance

vrácení peněz
v případě

nespokojenosti

Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu
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NOVÁ MERIVA

Se zvýšenou polohou sedadel a unikátním systémem FlexDoors®

 

2

DOST MÍSTA PRO DLOUHÉ NOHY. 

, Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, tel.: 296 574 550, 552, info@autopalace.cz, www.autopalace-sporilov.cz

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

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

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

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

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

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

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

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

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Jde o zvyk
Hned po usednutí za volant jsem 

se zavrtěl na sedadle. Bočnice 

opěradla jsou daleko od sebe, 

a byť nejsem žádné chůdě, záda 

po opěradle kloužou ze strany na 

stranu. V zatáčkách se to projevilo 

a získal jsem pocit, že kdybych jel 

delší štreku, měl bych problém. 

Hned při prvním řazení z jednič-

ky na dvojku mě překvapila délka 

pohybu. Mezi jednotlivými stup-

ni je nezvykle dlouhý interval. 

I tykadla ovládání stěračů a blink-

rů pod volantem se mi zdála jaksi 

vysoko. Jsou zhruba v poloze „za 

deset minut dvě“ a na to je třeba 

si zvyknout. Když jsem si ke vší 

té nedůvěře uvědomil, že jsem 

sebou do auta vzal i kousíček ně-

jakého pejska na podrážce, měla 

před sebou Meriva hodně práce, 

abych změnil názor.

Meriva je příjemně vysoká
Když už se to nedalo vydržet a já 

musel psíka z bot odstranit, pře-

kvapilo mě, jak hezky a pohodl-

ně jsem z auta vyskočil. I nastu-

pování je hodně pohodlné a to 

ocení především lidé starší. In-

teriér působí pohodlně a útulně, 

dal mi pocit prostoru a přehledu. 

Volant mě konečně zas jednou 

donutil mít ruce předpisově, ale 

při zajíždění do garáže nebo par-

kování jsem si několikrát přeladil 

stanici rádia. Umístění ladícího 

kolečka na volantu je trochu ne-

šťastným řešením.

Středový panel pod přístrojo-

vou deskou mi nahnal zpočát-

ku strach. Připadal jsem si jak 

v supermoderním dopravním 

letadle a získal jsem pocit, že bez 

manuálu to prostě nedám. Ale 

dal jsem to. Do dvaceti minut 

jsem se zorientoval a bez problé-

mů vysvětlil paní z navigace, že 

cíl trasy byl zadán jen zkušebně 

a že prostě po dvou stech me-

trech doprava neodbočím, ani 

kdyby mě na kolenou prosila.

Pohodlí plyne z dobře 
vyladěného podvozku
Volant příjemný do ruky a vyvě-

traná kabina způsobily, že po-

čáteční předsudky byly ty tam. 

Pražské přejezdy tramvajových 

drah, slalom mezi chodci, auty, 

cyklisty a v neposlední řadě jízdu 

na kostkách, to vše zvládla Meri-

va báječně. Vím, že facelift nemá 

společného s podvozkem vůbec 

nic, ale přesto jsem byl příjemně 

překvapený. Hluk z nerovností 

v kabině není slyšet. Samozřejmě 

jsem narazil na pár výjimek, kdy 

silničář prostřednictvím otvorů 

v povrchu vozovky vzkazuje ná-

rodu, že ty peníze prostě nejsou, 

a výsledkem je rána mrtvé budí-

cí, ale to už je prostě moje chyba 

a má neschopnost vyhnout se. 

Protože mě podvozek zaujal, 

rozhodl jsem se projet Merivu, 

mou kamarádku, cestou, kterou 

jen tak nějaký řidič, potažmo tlu-

mič, nezapomene. Pokud vůbec. 

Z Panenských Břežan na Vodol-

ku je asi kilometrový úsek, který 

má s vozovkou pramálo společ-

ného, byť papírově je to samo-

zřejmě komunikace jako každá 

jiná. Přecválal jsem s milou Me-

rivou tento kilometr jako by se 

nic nedělo. Trvalo mi chvíli, 

než jsem zavřel ústa. Ano, 

tento báječný vůz 

s t r a s t i p l n ý , 

tlumiče li-

k v i d u j í c í 

úsek zvlá-

dl s fran-

couzským 

š a r m e m 

a nonša-

lancí. V du-

chu jsem tleskal 

a ptal se autíčka, jak 

pak asi bude na dálnici?

Pěkně svižně!
Nový motor 1,6 CDTI od 1500 otá-

ček zabírá překvapivě. Táhne to-

hle milé auto k cíli, dalo by se říct 

cestou necestou. Manuální šesti-

stupňová převodovka je vyvážená 

a dává každému rychlostnímu 

stupni plnit svou roli dokonale. 

Zajímavé je, že když jsem motor 

točil přes čtyři tisíce otáček, v kabi-

ně se neprojevil hluk navíc. Nic, co 

by dávalo posádce znát, že to lítá. 

Ale moje velmi dobrá přítelkyně 

Meriva prostě není na tenhle styl 

jízdy. Jen teď už moc dobře vím, 

že když budu chtít a prásknu do 

téměř 140 koní, že mě vytáhnou 

z kdejaké šlamastiky a za levno.

Po setmění jsem s proviantem pro 

čtyřčlennou rodinu v kufru, kam 

se bez problémů vešel, opět za-

huhňal překvapením. Při zatáčení 

se automaticky rozsvítilo pomoc-

né boční světlo reflektorů a do 

zatáčky jsem krásně viděl. Musím 

říci, že to bude pro každého řidiče 

velmi příjemnou vychytávkou. 

Je to přítelkyně
Moje velmi dobrá přítelkyně Me-

riva není pro sportovní vyžití, na 

to jsou jiná auta. Také si nedokážu 

představit, že bych do ní naložil 

celou rodinu i s věcmi na čtrnáct 

dní a jel s ní k moři do Chorvatska. 

Na to jsou také jiné vozy. Ale do-

kážu si představit, že jsem starší 

muž, jemuž na klouby nepomáhá 

už ani jeden z masivně propa-

govaných kloubních preparátů, 

který naloží manželku a cestuje 

za evropskými památkami, nebo 

jen tak odjede na víkend navští-

vit rodinu jednoho ze svých dětí. 

A o tom je moje velmi milá, dobrá 

a spolehlivá přítelkyně Meriva. 

Text a foto: Pavel Mohrmann

Abych byl upřímný, vozy 

podobné třídy jako je 

Opel Meriva nemají mou 

plnou důvěru. Když jsem 

nastupoval, v duchu jsem se 

sám sebe ptal, zda mi Meriva 

po faceliftu může nabídnout 

něco, co bych ocenil, zda mě 

může překvapit. Čtenáře nyní 

mohu ubezpečit, že jsem 

ji do Auto Palace Spořilov, 

který mi vůz zapůjčil, vracel 

jen neochotně... 

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

První dojem může být rozpačitý, pak si ale Meriva svými 

vlastnostmi přítele získá. Má co nabídnout a není toho málo

Nová přítelkyně

Míříme do „trojky“

BEZPLATNÉ BEZPLATNÉ 
TESTOVACÍ TESTOVACÍ 
JÍZDYJÍZDY
Pro zájemce o testování nového 

Opel Meriva připravil až do konce 

dubna 2014 Auto Palace Spořilov 

bezplatné testovací jízdy.

Pro objednávku jízd ZDARMA 

volejte 296 574 888 nebo pište na 

info@autopalace-sporilov.cz.

� AUTO, MOTO

Není to tak dávno, kdy vyráželi 

k zásahům jen v holínkách. Ale 

za poslední dva roky šla úroveň 

sboru rapidně nahoru. Lojovičtí 

dnes nevyjíždějí jen k ohni, ale 

i k řadě technických zásahů, 

velkou měrou se podíleli i na 

likvidaci škod při loňských po-

vodních. Do povědomí lidí se 

lojovičtí dostávají také pravidel-

nými ukázkami svojí činnosti 

například na Dni dětí nebo bě-

hem okrskových závodů, kde se 

v posledních třech letech umis-

ťují na předních místech. 

Přestupem do kategorie JPO III 

přibude výjezdů a rozšíří se 

pole působnosti i mimo katastr 

Velkých Popovic. Pro hasiče to 

znamená být neustále v poho-

tovosti, čtyřiadvacet hodin den-

ně sedm dnů v týdnu a vyjet do 

deseti minut od ohlášení popla-

chu. Všichni členové výjezdové 

jednotky jsou napojeni přes 

sms bránu na informační sys-

tém integrovaného záchranné-

ho systému, takže okamžitě po 

vyhlášení poplachu vědí, na co 

a kam mají vyrazit. 

„Lidé, dokud nepotřebují hasiče 

nebo policisty, tak se o jejich čin-

nost nezajímají. My všichni jsme 

ale během loňských povodní 

zjistili, jak moc potřebujeme ha-

siče. Myslím si, že obec je maxi-

málně vstřícná a uvědomujeme 

si důležitost mít tu hasiče,“ říká 

radní Jan Šmídek. „Snažíme se 

jim vycházet vstříc a oni vychází 

na oplátku nám. Ať jsou to jaké-

koli práce, tak ti kluci sami jdou 

a pomáhají,“ dodává starostka 

Martina Čermáková.  

„Rád bych poděkoval všem, kteří 

nám pomohli a pomáhají, přede-

vším Janu Schreinerovi, veliteli 

stanice Říčany, dále pak Jarosla-

vu Šmídkovi, paní starostce Čer-

mákové a zastupitelstvu Velkých 

Popovic,“ dodává velitel JSDHO 

Radek Dvořák. (pok)

LOJOVICE – Březen je 

pro zdejší hasiče zlomový 

měsíc. Více než osmdesát 

let práce završili přestupem 

do vyšší kategorie (JPO  III). 

Povedlo se to nejen díky 

nové cisterně, kterou 

vloni získali od obce, ale 

i zvýšeným počtem výjezdů, 

jejich náročností a především 

přístupu samotných hasičů.

Dnes s plně vybaveným autem zvládnou zásahy nejrůznějšího charakteru. Jsou schopni vyrazit do deseti minut ve dne v noci

Není to tak dávno, co lojovičtí hasiči jezdili k požárům v holínkách a montérkách

Zbyňku, 
děkujeme!

Po několikaleté spolupráci 

nás tímto vydáním profesně 

opouští skvělý kolega a hlav-

ně kamarád, Zbyněk Pokor-

ný. Jeho práce zanechala na 

regionu nesmazatelné stopy 

a všichni si jistě budou vždy 

pamatovat jeho úsměv, po-

hodu a klid, který z něj vy-

zařoval, cit pro rozpoznání 

a zorientování se v situaci 

a hlavně jeho nadhled, s ja-

kým se vždy chopil úkolů. 

Pro mě osobně to byl člověk, 

s kterým se mi v redakci nej-

lépe spolupracovalo a který 

mi tady bude velmi chybět.

Zbyňku, přeji ti, aby tvé dal-

ší cesty byly stejně úspěšné, 

jako ty redakční. Děkuji ti za 

vše, co jsi pro noviny udělal. 

Děkuji za to, že jsi tu byl… 

Lenka Bartáková a celý tým redakce
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Tato nabídka je platná do konce dubna nebo do vyprodání skladových zásob. Pro bližší informace nás 
neváhejte kontaktovat. Navštivte nás také na Facebooku a dozvíte se více o novinkách naší firmy.

Již nyní můžete získat při nákupu nového užitkového vozu Citroën ŠROTOVNÉ ve výši až 50 000,- Kč jen u Auto Babiš.
Na tento bonus máte nárok v případě vykoupení Vašeho stávajícího osobního nebo užitkového vozu protiúčtem.
Tuto nabídku exkluzivně poskytuje pouze naše firma Auto Babiš s.r.o.

AUTO BABIŠ UVÁDÍ
ŠROTOVNÉ NA UŽITKOVÉ VOZY

KONTAKTUJE NÁS
Auto Babiš s.r.o.
Ondřejovská 700
251 64 Mnichovice

prodej: 731 471 549
prodej firemním klientům: 721 399 333
servis: 731 472 462
náhradní díly: 323 640 542, linka 13

info@citroen-babis.cz
www.citroen-babis.cz

V případě využití spotřebitelského úvěru, 
finančního leasingu nebo operativního leasingu 
Vám nabízíme komplexní značkové služby 
financování od společnosti 
PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYKOOVÉ VOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZY O
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POUZE U AUTO BABIŠ

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová
 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé

 Koks – Ostrava

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 
Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

brigetka@email.cz www.uhlinemcova.cz
Při odběru 20 q a více doprava do 30 km 
zdarma.

Letní slevy uhlí do 31.7., brikety do 31.5.2014

Zrekostr. 2+kk, 60m2, 
celoročně obyvatelná

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

MIMOSEZÓNNÍ 
SLEVY

S
 t

ím
to

 i
n
z
e
rá

te
m

S
L
E

V
A

 1
0

%
n
a
 s

e
rv

is
n
í 

p
rá

c
e

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


