
� Jak vlastně začalo vaše pouto 

s Kunicemi a Berchtoldem?

Začalo to v roce, kdy můj syn za-

čal oblékat fotbalový dres Kunic. 

To bylo ještě v I.B třídě. Poznal 

jsem pány Haška a Růžičku a sly-

šel o plánech v tom polorozbo-

řeném království. Třeba na místě 

dnešního sport-centra byla ještě 

suť a hlína, rostla tady lebeda. 

Ani zámek nevypadal vábně. 

Klobouk dolů před tím, co se tu 

od těch chvil vybudovalo. Teď 

sem chodím kvůli fotbalu, teni-

su, ping-pongu a přátelům, i golf 

si s nimi někde v okolí zahraju. 

Po čase přišlo i pouto se zámkem 

a dalšími „zámeckými lidmi“.

� Co říkáte na výsledky zdejších 

fotbalistů FK Kunice?

Jejich současné třetí místo ve 

třetí nejvyšší soutěži je vlastně 

neuvěřitelné. Oni kaž-

dý rok postupovali 

a teď hrají soutěž, 

v níž nenajde-

me kluby z řady 

celkem větších 

a známých měst 

naší země. Jako 

nováček hrají to 

své a drží se na-

hoře. To cením. 

Mají na to velmi 

dobré zázemí. 

I hrací plochy. 

Hřiště, tréninkové 

plochy, umělá trá-

va, šatny na úrovni. 

Prostředí už přilá-

kalo k přátelskému 

zápasu i reprezentaci. 

Po mužích tu hrály i ženy 

a také reprezentační „osm-

náctka“. Věřím, že takové akce 

budou mít pokračování.

� Historii evropských šampionátů 

jste obohatil ve finále roku 1976 

nezapomenutelnou – a vítěz-

nou penaltou, která obletěla 

svět. Nejslavnější hráč ze 

všech, Brazilec Pelé, řekl 

o tomto kousku, že může 

napadnout jen dva druhy 

lidí: génia, anebo blázna. 

Jak vás potěšilo takové 

hodnocení?

Moc. Pelé vystihl, že 

jsem ten šampionát 

nerozhodl jen obyčej-

ně. Ten gól měl skuteč-

ně celosvětové ozvěny. 

Jeden francouzský no-

vinář sdělil čtenářům, že 

ten český „někdo“ vytvo-

řil úplnou báseň…a před-

stavte si, nohou! A „posti-

žení“ Němci? Řekli, že to 

byla švejkovina a Panenka 

je klasický český Švejk. Málo 

zodpovědný šprýmař.

� Kolikrát už jste musel od té doby 

o památné penaltě vyprávět?

Jako jsou řidiči-milionáři, co 

najezdili tisíc kilometrů bez ne-

hody třeba autobusem, já jsem 

vypravěč-milionář. Fakt, snad 

už milionkrát se mě za tu dobu 

lidi na tu penaltu ptali. Ale od-

povídám rád. Ten gól opravdu 

„vstoupil do dějin“.

� pokračování na str. 7

PRŮHONICE – „Ale ne, 

já si všechno moc beru 

a vždycky kvůli tomu 

nespím. To bych se 

vůbec nevyspal 

a navíc, moje 

manželka ří-

kala: Těch oken 

na je Hradě, kdo by to 

myl?“ zněla pohoto-

vá odpověď Zdeňka 

Svěráka na otázku, 

zda bude kandidovat 

na hlavu státu.

Setkání s mistrem 

české scenáristiky, 

hercem, spisovatelem 

a textařem připravi-

li opět Petr Jachnin 

a Vítězslav Praks zdarma pro 

všechny zájemce v průhonic-

ké Sokolovně. Po předchozích 

dvou dnech věnovaných re-

žisérům Menzelovi a Hřebej-

kovi mohli diváci po celý den 

sledovat filmy Jana a Zdeňka 

Svěrákových. Divácky nejatrak-

tivnější byla odpolední beseda 

se Zdeňkem Svěrákem, kdy ne-

jen že plnil záludné úkoly pana 

Jachnina, ale především odpo-

vídal velice pohotově a vtipně 

na divácké dotazy.

� Co ještě na sebe prozradil 
Zdeněk Svěrák?  Jak vznikla 

postava Járy Cimrmana? 
Čtěte na straně 5.

Dalším atraktivním hostem Petra Jachnina, jemuž se dostalo pocty mít svůj 

festival, byl tentokrát Zdeněk Svěrák. Nejen že dostal v úvodu po vzoru filmu 

Obecná škola vzduchovku, ale dostalo se mu možnosti vytyčit uprostřed so-

kolovny značku severního pólu. Jaké to je jít v Průhonicích na sever a na 

jih, si mohli zažít i diváci Foto: Zbyněk Pokorný

NOVÁ POBOČKA V DOLNÍCH BŘEŽANECH
Po - 11 - 19 hod.  Út - 11 - 17 hod.  St - 11 - 19 hod.  Čt - 11 - 17 hod.  Pá - 11 - 16 hod.

U Náměstí 707/ 615 a, Dolní Břežany  Iveta Janská, tel. 602 239 643
e-mail: iveta.janska@kooperativa.cz

           STRANA 3 STRANA 5

Čtvrtek 31. 5. / 7. ročník / č. 11 / 2012 NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

JV

www.okna.eu  773 360 000k
Uw = 0,7 W.m-2.K-1

PASIV-HLswiss 

INZERCE

Zůstane Moravčíková?
Jak teď funguje krajský úřad? 

Vedením Středočeského kra-

je je momentálně pověřena 

náměstkyně Ing. Zuzana 

Moravčíková. Zda bude kraj 

vést až do krajských voleb, 

určí až zastupitelstvo Stře-

dočeského kraje. „Současné 

vedení kraje se maximálně 

snaží, aby vzniklá situace 

neovlivnila chod úřadu či 

navazující aktivity. Zároveň 

je ale nutné u některých 

projektů provést nezbytný 

audit, který určí jejich další 

osud,“ řekla nám Markéta 

Vítková, tisková referentka 

Středočeského kraje. Perso-

nální změny zatím postihly 

nejbližší spolupracovníky 

bývalého hejtmana.

 Lenka Bartáková

KRÁTCE

Náš REGION nosí do schránek

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu nebo nás! 
info@nasregion.cz 774 488 900

Léto na 
zahrade!

Škola? 
Obsazeno!

„Každý rok je to horší,“ po-

stěžovala si moje známá, ře-

ditelující ve venkovské škole 

za Prahou. „Naše škola měla 

před dvanácti lety devět tříd 

a ty byly zaplněné jen z po-

loviny. Dnes musíme každo-

ročně otevírat dvě až tři prv-

ní třídy. Takže postupně ze 

školy zmizely: dílny, cvičná 

kuchyňka, učebna biologie, 

chemie. Z nich všech se staly 

normální třídy, ale stále to 

nestačí. Rok co rok musíme 

odmítat děti z okolních obcí, 

děti bez trvalého pobytu, ře-

šíme odvolání, rodiče se na 

nás zlobí a píší nadřízeným 

orgánům odvolání. Rádi by-

chom přijali všechny, ale 

škola nemá volnou ani židli. 

Na přístavbu budovy pení-

ze nejsou, o tělocvičně ani 

nemluvím. A okolní školy 

jsou na tom stejně. Jezdit do 

vzdálených pražských škol se 

mi zdá nesmyslné, ať si děti 

budují vazby v místě, kde 

žijí,“ myslí si kamarádka. Co 

bude příští školní rok? Směn-

ný provoz, provizorní stany, 

buňky, maringotky? Které 

děti budou ve třídě a které 

ve stanu? Zajistit místo ve 

škole je zákonnou povinnos-

tí. Na to, kde se bude stavět 

a kde ne, žádný zákon není. 

A tak se místo dostavby škol 

opravují zámky, nákladně 

vybavují nemocnice, žákům 

se proplácí jízdné do škol, do 

kterých se někde ani nemo-

hou vejít. Divné? Ne. Jenom 

takové – Středočeské…

Hana Michaliková

GLOSA

MUKAŘOV – Příčinou požáru 

v bytovém domě v Mukařově byla 

hra šestiletého dítěte se zapalova-

čem. Škoda vzniklá požárem byla 

odhadnuta přibližně na půl milio-

nu korun, hasičům ze stanice Říča-

ny a SDH Mukařov a SDH Žernov-

ka se podařilo uchránit majetek 

zhruba za čtyři sta tisíc korun. 

Požár zaplál v úterý 22. května 

brzy ráno v prvním patře. Ještě 

před příjezdem hasičů část oby-

vatel dům opustila samovolně. 

Přesto, že se požár se podařilo do-

stat pod kontrolu během patnácti 

minut, došlo k lehkému popálení 

uživatele bytu a k udušení dvou 

psů a dalších drobných zvířat. Za-

chránit se podařilo pouze kočku.

Lenka Kostková

Děti si hrály...

STRANA 7

Mladý a divokýMladý a divokýSborSbor
zakládalzakládal
pradědapraděda

Požár v bytovém domě způsobil půlmilionovou škodu

KUNICE – Hned dva důvody nás vedly k rozhovoru 

s naším čtenářem a slavným fotbalistou Antonínem 

Panenkou na zámku Berchtold. Právě před rokem byl 

tady při otevřením zámku pasován za rytíře a pak...

začíná mistrovství Evropy ve fotbalu, do jehož dějin se tak 

nesmazatelně zapsal svou památnou a geniální penaltou.

Spojit designSpojit design
s uměníms uměním

řekl o Antonínu Panenkovi po jeho tolik památné 

penaltě nejslavnější hráč fotbalové historie Pelé

Já a prezident?

GÉNIUS, nebo GÉNIUS, nebo 
BLÁZEN...BLÁZEN...

Abyste četli Náš Region, musíte být buď génius nebo blázen... Ale ne, tohle prohlá-

sil na adresu Antonína Panenky při mistrovství Evropy 1976 sám Pelé. Náš střelec 

bude letošní šampionát sledovat nejspíš na zámku Berchtold v Kunicích, kde byl 

vloni pasován na rytíře. Jak tipuje výsledek našich?
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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, ob-

čanské sdružení, sekce bonsají a ja-

ponských zahrad zvou na prohlídku 

„Zahrady nad řekou“ a „Zahrady tří 

bran“. Zahrady jsou umocněny okolní 

vypůjčenou krajinou a vyhlídkou na 

kaňon řeky Vltavy. Dále sbírka bonsají, 

suiseki, oshibany atd. Stálá prodejní 

výstava obrazů Ivy Hüttnerové v galerii 

japonské zahrady, Vltavská 1048/371, 

Oleško. Otevřeno ve všední den, nejlé-

pe po dohodě na tel.: 602 315 658

DOLNÍ BŘEŽANY
31.5. od 16.00 do 18.00 hod.

MINIBURZA – Nestihli jste naši pravidel-

nou burzu? Oblečení, hračky, knížky, vyba-

vení atd. můžete v MC prodat vždy poslední 

týden v měsíci! Podmínky a formuláře na 

recepci MC. U Náměstí 712, Dolní Břeža-

ny, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@

seznam.cz, tel. 773 619 138

2.6. od 9.30 do 11.00 hod.
ZUMBA blok s Pavlou – lektorka: Pav-

la Gaborová – certifi kovaná cvičitelka, 

rezervace nutná. Cena: 120,- Kč. MC 

Břežánek o.s., U Náměstí 712, Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.  773 619 138

3.6. od 15.00 hod. 
Dětský den s hlavolamy – odpoledne 

plné soutěží a zábavy pro male i větší děti. 

Divadlo Kůzle přijede s pohádkou „ Na kole 

i přes pole“. Akce se koná v břežanském 

amfi teátru. Za nepříznivého počasí pouze 

divadélko v MC. Počet míst omezen. MC 

Břežánek o.s., U Náměstí 712, Dolní Bře-

žany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@

seznam.cz, tel.  773 619 138

5.6. od 9.00 hod,
Prezentace – jogurty, vstup zdarma. 

MC Břežánek o.s., U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.  773 619 138

5.6. od 19.00 hod. 
Design seminář – Zajímavé tipy 
a rady. Lektorka: Ing.Lucie Micková, 

cena: 100,- Kč, rezervace nutná. MC 

Břežánek o.s., U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.  773 619 138

8. a 25.6. od 9.00 hod.
Sportovní masáž pro dospělé, rezer-

vace nutná. Cena: 200,- Kč /35 min. MC 

Břežánek o.s., U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.  773 619 138

9.6. od 9.30 do 11.00 hod.
Pilates blok – Nebaví Vás  poskakování 

při aerobiku a dřina v zapocených po-

silovnách?  Pak zkuste Pilates. Získáte 

krásné držení těla, pěkné tvary a pocit 

pohody! Plusem tohoto cvičení je, že Vám 

dokonale protáhne celé tělo a vylepší 

náladu. Cena 100,- Kč, rezervace nutná. 

MC Břežánek o.s., U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.  773 619 138

11.6. – 15.6. vždy od 9.00 do 12.00
a od 15.00 do 18.00 hod.
I. kolo zápisů do kroužků pro děti, mlá-
dež i dospělé na šk. rok 2012/2013. 
Nabízíme nové kroužky – např. Sportovky. 

MC Břežánek o.s., U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel. 773 619 138

16.6. od 10.00 do 12.00 hod.
ZUMBA dopoledne s Míšou – sobotní 

dopoledne pro Vaši relaxaci (2x55min), 

rezervace nutná, cena: 150 Kč. MC 

Břežánek o.s., U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.  773 619 138

17.6. od 15.00 do17.00 hod.
Trampolína – soustředění s Jitkou 
Holíčkovou – zajímavé odpoledne plné 

pohybu, rezervace nutná, cena: 190,- Kč. 

MC Břežánek o.s., U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel. 773 619 138. 

23.6. – 24.6.
Předporodní kurzy pro maminky 
a tatínky – Bonus: pro zájemce kurz 

vázání šátků. Více na www.porodjinak.

cz. Rezervace nutná.  Cena: 1990,- Kč 

(partner zdarma, příspěvek zdravot-

ních pojišťoven). MC Břežánek o.s., 

U Náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.

cz, tel.  773 619 138

28.6. od 16.00 do 18.00 hod.

MINIBURZA – poslední miniburza v tom-

to šk. roce! Přijďte výhodně prodat či na-

koupit oblečení a vybavení na prázdniny. 

MC Břežánek o.s., U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel. 773 619 138

JÍLOVÉ U PRAHY
Do 17.6.

Maroko – Brána západu. Putovní vý-

stava českého fotografa a cestovatele 

Jana Foltána. Vernisáž 19.5. v 10.00 ho-

din dopoledne. Otevřeno do 17.6. Regio-

nální muzeum Jílové, Masarykovo nám. 

16, tel. 241 950 791, www.muzeumjilo-

ve.cz, e-mail: info@muzeumjilove.cz.

Do 17.6.
120 LET OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU 
V JÍLOVÉM. Výstava ve vestibulu mu-

zea k výročí jednoho s nejstarších ve 

městě fungujícího občanského sdru-

žení. Do 17.června. Regionální muze-

um Jílové, Masarykovo nám. 16, tel. 

241 950 791, www.muzeumjilove.cz, 

e-mail: info@muzeumjilove.cz.

2.6.
„Americká krása“ aneb národní 
parky, zvířata a města USA. Výstava 

fotografa a cestovatele Petra Palouše. 

Vernisáž 2.6.2012 v 10 hodin dopo-

ledne. Otevřeno do 15.7. Regionální 

muzeum Jílové, Masarykovo nám. 16, 

tel. 241 950 791, www.muzeumjilove.

cz, e-mail: info@muzeumjilove.cz.

KUNICE
2. – 3.6.

Velký  dětský  den, vý stava veterá-
nů a oslava 1. vý ročí otevření HOTELu 

zámek BERCHTOLD(10:00 – 16:00) 

Návštěvníky čeká bohatý  doprovodný  

program a každý  si najde to své - ma-

ňáskové divadélko, cvičení s pejsky, in-

teraktivní bubnování, klaun na chůdách 

a balonková show, cvičení s obručí, ry-

tířské vystoupení a mnohé další. V neděli 

dopoledne se jako host představí pan Mi-

chal Nesvatba! Po oba dny budou navíc 

připraveny soutěže pro děti i celé rodiny 

o vstupenky do zámku a dětského ráje, 

pobyty na zámku a mobilní telefony.

5.6. 
Den záchranářů. Představí se policie 

ČR, rychlá záchranná služba a hasičský  

sbor. Na závěr dne představí spolupráci 

všech 3 složek na konkrétním případu.

7.6. 

Řemesla aneb zlaté české ručičky. 
Program pro ZŠ o tom, jak se stavěl 

zámek a co vše je v dnešní době jinak.

9.6. 
Babytenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

12.6. 
Skupinové bubnování. Oblíbený  pro-

gram MŠ i ZŠ – interaktivní bubnování 

plné legrace.

19.6. 
Divadélko – Námořník Bobřík. Diva-

delní představení pro MŠ a ZŠ, ale 

i pro veřejnost (od 10:00)

23.6. 
Babytenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

23.6. 
Koncert skupiny ABBA revival (od 

20:00). Tradiční koncert kapely proběh-

ne v zámeckém parku – v amfi teátru 

před zámečkem. Akce se koná za kaž-

dého počasí, v parku jsou velkokapacit-

ní stany. Přijďte si zazpívat či zatančit 

na písničky známé švédské legendy.

26.6. 
Divadélko – Hurá končí škola, budou 

prázdniny! Divadelní představení pro 

MŠ a ZŠ, ale i pro veřejnost (od 10:00)

30.6. 
Tenis čtyřhra pro dospělé. Začínáme od 

10:00. Rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

PRŮHONICE
Od 10. 3. 

STROMY – v návštěvnickém centru 

Průhonického zámku výstava fotografi í 

a kreseb Petra Horáčka nazvaná Stro-

my. Na výstavě si prohlédnete fotografi e 

významných jedinců dřevin v parcích 

a zahradách a ilustrační grafi ky jehlič-

nanů. Výstava bude doplněna ukázkami 

ze sbírky šišek Botanického ústavu AV 

ČR. Petr Horáček je autorem Encyklope-

die listnatých stromů a keřů a publiku-

je v řadě populárně naučných časopisů.

ŘEPČICE
Středy od 11.00 do 17.00 hod.

Cvičák Řepčice – www.kynologic-

ky-servis.cz

Neděle od 14.00 hod.

Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

ŠTIŘÍN
8.6. od 19.30 hod.

HUDEBNÍ VEČERY – Jiří Korn a 4TET. 
Tentokráte s novým programem pro rok 

2012. Vstupné 300,-/400,-/500,- Kč. 

Rezervace vstupenek na recepci - Tel.: 

255 736 111

17.6. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – KUBELÍKOVO 

TRIO (housle, violoncello, klavír). DVO-

ŘÁK - SMETANA. Vstupné 250,- Kč. 

Rezervace vstupenek na recepci - Tel.: 

255 736 111

20.6. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost 
– možnost zakoupení knih. Dům ATIS 

15-18 hod. Vstup zdarma.

23.6. od 20.00 hod.
PRODANÁ NEVĚSTA – Agentura CROCE 

uvádí operu Bedřicha Smetany. V hlav-

ních rolích sólisté Národního divadla. Ve-

čer uvádí Martin Dejdar. Vstupné – 395,-

/595,-/895,-/1.495,-Kč. Prodej vstupenek 

na recepci hotelu a v síti TICKETART

VELKÉ POPOVICE
úterý až pátek 9 – 17 hod., sobota
9 – 12 hod.

Galerie – ateliér Romana Kotrče – ke-

ramika, šperky, obrazy, grafi ka, kované 

doplňky, drahé kameny, vše především 

od českých autorů. Po tel. dohodě 

i mimo otevírací dobu: 323 665 212, 

mobil: 723 950 749, email: rkotrc@

post.cz. Masarykova ul. č. 6

16. 6. od 11.00 hod.
DEN KOZLA – Po roce opět v areálu 

pivovaru ve Velkých Popovicích. Ko-

vářská show, nejdelší grill, kluci v akci, 

Hamleti, Walda Gang, Žlutý Pes. Více 

na www.kozel.cz.  

VRANÉ NAD VLTAVOU
Od 3. 4.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (mírně pokroči-

lí), se budou konat v sokolovně ve Vraném 

nad Vltavou. Začínáme již 3. 4. Připravila 

Tělocvičná jednota Sokol Vrané nad Vlta-

vou. Podrobnosti naleznete na webových 

stránkách www.sokolvranenadvltavou.cz

ZVOLE
16.6 nebo 17.6. 

Raftování na Sázavě. Více informací na 

www.akimovaskolicka.vesele.info. Mateř-

ská škola - Akimova školička s.r.o. Hlavní 

62, Zvole. T: 732280131, 605474117. 

www.akimovaskolicka.vesele.info

5.7. - 7.7.
Expedice RaftAkim 2012 – Vltava. 

Více informací na www.akimovasko-

licka.vesele.info. Mateřská škola 

- Akimova školička s.r.o. Hlavní 62, 

Zvole. T: 732280131, 605474117. 

www.akimovaskolicka.vesele.info

PO – ST od 13.00 hod.
Kroužek lezení na umělé stěně pro 

školáky, kurzy lezení na horolezecké 

stěně nejen pro dospělé. Více infor-

mací na www.akimovaskolicka.ve-

sele.info. Mateřská škola - Akimova 

školička s.r.o. Hlavní 62, Zvole. Tel: 

732280131, 605474117. www.aki-

movaskolicka.vesele.info

 Změna programu vyhrazena

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

rozvoz osob a jídel 

www.stirinskastodola.cz

RODINNÉ A FIREMNÍ
AKCE, ŠKOLENÍ

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

INZERCEINZERCE

• Prodám novou plno digitál-

ní líheň na 60 ks vajec, cena 

3150 Kč, tel. 733 483 672   

• www.pracujdoma.info.

Zaškolíme

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCEINZERCE
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Pomohou Moravě
Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje pomůže 

při likvidaci rozsáhlého požá-

ru na Jižní Moravě. Na místo 

byly vyslány jednotky ze sta-

nic Říčany, Nymburk, Mladá 

Boleslav, Mělník, Beroun vždy 

s technikou určenou k hašení 

lesních požárů. Celkem bylo 

na místo vysláno celkem 

24 příslušníků, kteří se hned 

po příjezdu na místo zapojí do 

hasebních prací. Požár zasáhl 

plochu přibližně 200 hektarů 

lesa a jeho hašení probíhá již 

třetí den. ppor. Petr Svoboda

stanice Říčany

Jílovský music fest
Poslední červencovou sobotu 

proběhne Jílovský music fest. 

Zahrají kapely Abraxas, ASPM 

Jana Spáleného, The Cell, 

Motion Food, Simple Muffin 

a překvapení v podobě „neče-

kaného hosta“.  Můžete se tě-

šit i na doprovodný program 

– Divadlo Fígl sehraje rocko-

vou pohádku Rokec a Žužu, 

malování na tělo, pro děti 

skákací hrad a dětské hřiště.  

Nebude chybět přehlídka sil-

ných strojů. Sobota 28. 7. od 

13:00 do 23:00 na fotbalovém 

hřišti. Vstupné 100,- Kč do-

spělí a 50,- Kč děti. 

Další hasičtí oslavenci
SDH Dolní Břežany slaví 

120. výročí svého založení. 

Popřát jim přijede 16 hasič-

ských sborů ze širokého okolí 

a 5 ukázkových profesionál-

ních týmů. Čekají Vás ukázky 

vyprošťování, hašení hořícího 

vozu, lezci na vysokozdviž-

né plošině, ukázka současné 

i historické techniky, výstava 

Tak šel čas u SDH Břežany, 

kapela Akustik band Pavla 

Rychtra a na závěr překva-

pení. Občerstvení zajištěno. 

Bude se na co koukat. Buďte 

u toho. 16. 6. od 8 hodin do 

pozdního odpoledne v požár-

ní zbrojnici a přilehlém parku 

v Dolních Břežanech.

Volejbalové slavnosti 
posedmé

VRANÉ NAD VLTAVOU – Vo-

lejbalové slavnosti se letos 

uskuteční již po sedmé. Akce 

se koná 16. června od 10.00 

hodin na hřišti u sokolovny. 

Těšit se můžete na volejbalový 

turnaj, bohaté občerstvení, do-

provodnou hudbu, atraktivní 

doprovodný program, jako je 

např. ping-pong, badminton, 

jednokolo, chůdy, nafukova-

cí atrakce a koncert skupiny 

Black Alert, vranské hudební 

skupiny VosaNaVostro a na 

závěr skupiny Flám. Koncert 

začíná v 17.00 hodin. Podrob-

nosti se dozvíte na  www.so-

kolvranenadvltavou.cz 

TJ Sokol Vrané nad Vltavou

Jízda Slunovratu
DOLNÍ BŘEŽANY – 23. 6. na 

náměstí a v Břežanské údolí 

od 12.00 do 15.00 proběh-

ne jízda veteránů do vrchu 

břežanským údolím na trase 

Zbraslav- Dolní Břežany  Ma-

lebná zatáčkovitá a kopco-

vitá trať otestuje stroje časů 

dávno minulých. Na náměstí 

bude s výjimkou času jízdy 

do vrchu vystaveno 70 vo-

zidel. Po celý den stylové 

kapely, módní přehlídky do-

bového oblečení, exhibiční 

jízdy velocipedů, doprovod-

ný program pro děti. Vše za-

vrší Melody Makers a Sestry 

Havelkovy. 

Lískáček zve k zápisu
JÍLOVÉ U PRAHY – Zájem-

cům o výchovu dětí v příro-

dě nabízíme možnost využít 

lesní klub Lískáček v Jílovém 

u Prahy. Zápis do lesního 

klubu Lískáček na školní rok 

2012/2013 se koná  v úterý, 

12.6. 2012 od 16 hodin v klu-

bovně JUKY (vchod ze školní 

zahrady ZŠ Jílové u Prahy, 

Komenského 365). Více in-

formací poskytne Olga Lyž-

bická, e-mail: Olga.lyzbicka@

centrum.cz. Olga Lyžbická

Šilhanův cenný gól
KUNICE – Na svém hřišti hos-

til FK Kunice tým České Lípy, 

který už ve 23. minutě vstřelil 

vedoucí branku. V 85.minu-

tě z penalty vyrovnal Šilhan 

a tak  se body dělily. Kunice 

měly převahu, kterou však 

nedokázaly vyjádřit branka-

mi.  Do koce  soutěže zbýva-

jí tři kola a zdá se, že  si tým 

s našeho regionu třetí místo 

uhájí. Vede Chrudim, před 

Pardubicemi a Kunicemi. (kt)

Viktor slaví 70 let
Jednou z předních sportov-

ních osobností v našem regio-

nu je brankář Ivo Viktor, který 

v těchto dnech oslavil 70 let. 

Vynikající brankář, nositel ti-

tulu mistra Evropy z roku 1976, 

který byl pětkrát vyhlášen Fot-

balistou roku se těší dobrému 

zdraví, pracuje s fotbalovou 

mládeží a už se těší na zaháje-

né letošního mistrovství Evro-

py. Gratulujeme! (kt)

Hledá se ředitel
VELKÉ POPOVICE – Kon-

kursní řízení na funkci ředi-

tele/ředitelky Mateřské školy 

s nástupem od 13.8. vyhlašuje 

obec Velké Popovice. Ucha-

zeč podá písemnou přihláš-

ku, splňující uvedené nále-

žitosti, osobně na podatelnu 

Obecního úřadu ve Velkých 

Popovicích nebo ji zašle poš-

tou na adresu Obecní úřad 

Velké Popovice, Komenského 

254, 251 69 Velké Popovice. 

Zalepenou obálku viditelně 

označí nápisem „Konkursní 

řízení – ředitel/ředitelka Ma-

teřské školy Velké Popovice 

– neotvírat“. Uchazeč nese 

náklady, které mu účastí ve 

výběrovém řízení vznikly. 

Lhůta pro podání přihlášek: 

14.6. do 12.00 hod. Termín 

konkursního řízení: 29.6. Více 

na www.velkepopovice.cz.

Kamion na střeše
Ve středu 23. května došlo 

k nehodě nákladního vozidla 

na silnici I/3 u Senohrab.To 

se i s lekem převrátilo do pří-

kopu. Lehce zraněného řidi-

če na místě ošetřovala ZZS, 

která ho později odvezla do 

nemocnice k dalšímu vyšet-

ření. Příčina nehody je před-

mětem dalšího vyšetřování 

Policie ČR.

 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

DOLNÍ BŘEŽANY
NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

ČESKÝ VÝROBCE NÁBYTKU Z MASIVU
MATRACE PRO ZDRAVÝ SPÁNEK
PŘÍKRÝVKY A POLŠTÁŘE

INZERCEINZERCE

VESTEC – Sto let je tomu, 

co pradědeček Miroslava 

Paška zakládal v roce 1912  

sbor dobrovolných hasičů ve 

Vestci. A  protože ve Vestci 

nemají od slov k činům 

daleko, uskutečnili minulou 

sobotu oslavu stoletého 

výročí se vším všudy. 

Dopoledne hasičské závody 

v požárním útoku, odpoledne 

přehlídka sboru, obecní policie 

a místních spolků, jako jsou na-

příklad myslivci. Pro děti pouťo-

vé atrakce, spousta občerstvení, 

tombola a večer koncerty kapel.  

Vesteckých dobrovolníků je rok 

po znovuobnovení činnosti přes 

třicet a přibývají další. Jen bě-

hem sobotních oslav se přidali 

další tři.„Být hasičem je srdeční 

záležitost. Samozřejmě bez pod-

pory obecního úřadu a sponzo-

rů by to nešlo. Poděkujme tedy 

alespoň některým z nich, např. 

firmám AGRO Jesenice, Vitrum, 

ModerníKuchyně CZ, Stavospol 

a dalším,“ říká současný starosta 

sboru Miroslav Pašek.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

SKOCHOVICE – Nostalgie pro-

vázela v soboru 26. května oslavy 

100 let založení Sboru dobrovol-

ných hasičů ve Starých Skocho-

vicích. Dnešní součást Vraného 

nad Vltavou představovala před 

stoletím „spolek pokrokářů“, 

a tak se současné oslavy nesly ve 

znamení ukázek nové techniky, 

vypsaných soutěží pro mladé 

adepty i odměňováním zaslou-

žilých pamětníků a současníků.  

Pamatujete na naši loňskou re-

portáž o profících z Jílového? 

Tenkrát jsme s nimi byli u požá-

ru chaty právě ve Skochovicích. 

Nutno dodat, že skochovičtí 

dobráci se tehdy činili. Tak ať 

vám to vydrží! (zý)
 Foto: SDH Skochovice

DOLNÍ JIRČANY – Neoficiál-

ní mistrovství České republiky 

ve vyprošťování raněných osob 

z havarovaných automobilů při-

lákalo do Milevska i dobrovolné 

hasiče z Jirčan. Jejich úkolem 

bylo co nejrychleji a nejefek-

tivněji vyprostit zaklíněnou 

zraněnou osobu, poskytnout jí 

předlékařskou pomoc a předat ji 

záchranné službě.

Každé ze šesti družstev mělo 

20 minut na splnění úkolu. „Čas 

je dobrý stresor, když víte, že 

"jen" soutěžíte a nejde o život,“ 

říká velitel jirčanské soutěž-

ní čtveřice, sám profesionální 

hasič, Miloslav Burián. Hasiči 

z Dolních Jirčan mají jako jedni 

z mála v regionu ve výbavě spe-

ciální hydraulické nůžky, které 

používají i při reálných zásazích. 

Neznamená to ale, že v okolí Ji-

rčan můžete jezdit jak blázni. 

Ale kdybyste přece jen náhodou 

nabourali, tak víte, že budete 

v dobrých rukách. pok

Výsledky 2. ročníku
1. místo – JSDHo ŠENOV 400 

bodů

2. místo – JSDHo VOTICE 372 

bodů

3. místo – JSDHo DOLNÍ JÍRČA-

NY 350 bodů

4. místo – JSDHo BŘEZOVÉ 

HORY 316 bodů

5. místo – JSDHo ROŽMITÁL 

POD TŘEMŠÍNEM 294 bodů

Odstoupili – JSDHo PŘÍBRAM 1

Když bouračku, tak v Jirčanech

Sbor zakládal praděda

PRŮHONICE – Již tradičně 

bude první červnový víkend 

v Průhonicích věnován trval-

kám a japonské kultuře, jako 

jsou ikebany či tradiční japon-

ské divadlo kyogen. 

Od 2. do 3. června je zde navíc 

pořádána velká květinová slav-

nost se spoustou atrakcí a zá-

bavných i poučných akcí pro 

dospělé i pro děti pod názvem 

Trvalkový víkend.

Pro umělecky založené jedince 

je připraveno malování v bota-

nické zahradě. Malé i velké děti 

si budou moci vybrat z pestré 

kolekce květů nebo vybranou 

scenérii a tu namalovat. Kaž-

dý obrázek bude odměněn 

drobnou cenou a nejlepší prá-

ce budou zveřejněny na webu 

a slavnostně vyhodnoceny. Pro 

návštěvníky jsou připraveny 

komentované prohlídky s od-

borným průvodcem po geno-

fondových sbírkách.

Během trvalkového víkendu si 

návštěvníci mohou prohléd-

nout tři dlouhodobé výstavy. 

Panelová výstava O čem je 

současná botanika vás se-

známí s vybranými problémy 

současné botaniky. V ná-

vštěvnickém centru zámku je 

umístěna výstava Svět pavích 

ok - makrofotografie Václava 

Laňky.V zámeckých sálech 

pak milovníci naivního umě-

ní naleznou Jubilejní výstavu 

obrazů Emmy Srncové.

 Vrcholem akce je nedělní Ja-

ponský den, bohatý kulturní 

program připravený ve spo-

lupráci s Velvyslanectvím Ja-

ponska v ČR a Česko-japon-

skou společností. Podobně 

jako vloni si budete moci vy-

zkoušet školu sumi-e, kaligra-

fie i umění origami. 

Dalibor Matušinský

Botanický ústav AV ČR, 

v.v.i.

Trvalky a Japonci
Dobráci slavili stovku

VELKÉ POPOVICE – Ukázky 

originálních architektonických 

návrhů, industriální nábytek, 

sbírku anglický ch motocyklů Ra-

leigh, promítání filmu a moderní 

šperky - to vše nabídne výstava 

s názvem ZASE v prostorách 5D 

ateliéru Pavla Doležala.

K vidění bude především uni-

kátní návrh mladé architektky 

Lenky Vačkářové, která navrhla 

obytný dům ve tvaru ocelové 

příruby. Lenka byla již v pěta-

dvaceti letech autorkou projektu 

jedné z nejzajímavějších staveb 

v Popovicích a možná v regionu 

vůbec, sídlo firmy 5D Atelier.

Právě v těchto prostorách může-

te od 9. do 30. června vidět práce 

mladých a nadějných umělců. 

Program bude průběžně aktu-

alizován a doplňován. Sledujte 

www.5datelier.cz pok

Ocelové město

„Naši zákazníci za mnou chodili 

a ptali se, kdy bude zase nějaká vý-

stava? Tak po dvou letech jsme tu 

ZASE,“ říká Pavel Doležal. Co výsta-

va nabídne? Originální návrhy ocelo-

vých domů, animovaný film Vojtěcha 

Kisse vč. výstavy filmových dekorací, 

kovové šperky, návrhy šatů či sbírku 

motorek. 

SDH Jirčany obsadil třetí místo ve vyprošťování
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Otevírací doba:
PO – ČT 10 – 22
PÁ 10 – 23  
SO 11 – 23
NE 11 – 22 

Tel.: 272 690 002
Mobil: 777 336 805
e-mail: g.radev@seznam.cz
rehakova.provoz@seznam.cz
www.radev.eu/restaurace

 Tradiční česká kuchyně
 Vybrané speciality
 Gurmánské akce
 Velmi příznivé ceny
 Možnost pronájmu 
restaurace na:

 svatby, firemní akce,
 rodinné oslavy atd.

 Pravidelně pořádáme: 
country večery s živou 
hudbou, diskotéky  
a dětské akce

 Točené pivo Kozel 10°, 
Plzeň 12°, Radegast 
Birell Nealko   
a malinovka

Stylová česká restaurace

Vlastní výroba domácích uzenin

9.6. Dětská diskotéka

od 15.00 – moderuje

Veronika Nová

23.-24. 6. Víkendové 

grilování 

„Snížení nákladů

na zateplení

vašeho domu

až o 50%“
Kontakt:

Luboš SEJK

tel.: 608 934 447

foukana.izolace@email.cz

Dobřejovice 

VIDEO TV KLIP UVIDITE NA   

www.izolacesejk.cz

Prázdninové plavání ve Světě dětí 
na dlani v Říčanech

Na léto jsme připravili bohatý program pro děti 

a rodiče s dětmi do předškolního věku.

Přijďte si k nám zaplavat, pohrát si a pobavit se.

Vše Vám nabízíme za prázdninové ceny, které  

jsou narozdíl od běžné ceny až o 50% nižší.
Podrobné informace na 

www.svetdetinadlani.cz

My se vody nebojíme…

Mobil: 604 338 389 Miroslav Vorel
e-mail: mirek.vorel@seznam.cz

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

Vestec, Jesenice, 

tel.: 607 207 724607 207

Rudná u Prahy, 

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

Praha 9 – Satalice, 

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

Zakázkové truhlářství Anta s.r.o.
Kuchyňské linky, dveře, schody,  

vestavěné skříně, atypický nábytek

e-mail: info@antasro.com
www.antasro.com  tel.: 602 496 839

POKLÁDKA 
ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRAHA A OKOLÍ
Cena již od 300,- Kč 
Tel.: 775 624 469

www.hotovedomy.cz

e-mail: stadreko@stadreko.eu, tel: 603 334 262, www.kominstadreko.cz

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN
12.636 s DPH  8 m, průměr 160

13.926 s DPH  8 m, průměr 200
Cena včetně dopravy

AKCE
PRODEJ

777 977 777  www.rousal.cz
Provzdušnění  Aretifikace

399,-/m3 bez DPH

690,-/m3 bez DPH

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

NOVÁ POBOČKA  
V DOLNÍCH BŘEŽANECH

Dne 1. 6. 2012 vás zveme na den 
otevřených dveří od 11 - 17 hod. 

Děti od nás dostanou dárek.

Máme otevřeno:
Po - 11 - 19 hod.   Út - 11 - 17 hod.

St - 11 - 19 hod.
Čt - 11 - 17 hod.   Pá - 11 - 16 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Adresa: U Náměstí 707/ 615 a, Dolní Břežany

Kontaktní osoba: Iveta Janská, tel. 602 239 643,
e-mail: iveta.janska@kooperativa.cz

S tímto kuponem
získáte slevu

na pojištění majetku

15%
pojištění majetkuSL

EV
A

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ SKLADU 
OBUVI A TEXTILU

středa – čtvrtek
13. –  14. června 2012 
od  9.00 do 18.00

Dámská obuv

od 150,- Kč

Sklad firmy Dermatex, V Areálu 1171, 252 42 Jesenice u Prahy

PŮJČKY PRO KAŽDÉHO
Vedení účetnictví, zajištění dotací, vypracování 

podnikatelských záměrů  Insolvence
Kontakt:

Z. Železná: tel. 775 140 673, L. Železný: tel. 774 987 468

www.pujckyucetnictvipraha.cz

Moderní strojírenská firma 

zabývající se 

termickým odhrotováním 

precizních součástí 

HLEDÁ 
PRACOVNÍKY 
DO VÝROBY 
pro zakládání dílů 
do stroje. 
Manuální celodenní práce. 

Podmínky:

 Možno na HPP,  VPP,  brigádu, 

DPP apod.

 Strojírenské vzdělání či praxe 

velkou výhodou

 Platové podmínky dle dohody

 Podmínkou osobní odpovědnost 

a loajalita k firmě

 Pracoviště v průmyslové zóně  

    v Jažlovicích, Zděbradská ulice

Kontakt:   724 12 77 12

PROVE TECH CZ

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. se sídlem v Průhonicích 
přijme: 
vedoucí/ho provozu 
do Správy Průhonického parku.
Požadujeme:   VŠ nebo SŠ zahradnického směru s praxí
 znalost práce na PC
 řidičské oprávnění skupiny B
Pro svobodné možnost ubytování.

Písemné nabídky včetně profesních životopisů a referencí zasílejte poštou na adresu:
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Správa Průhonického parku Zámek 1, 252 43 Průhonice 
nebo na e-mail: park@ibot.cas.cz

Jan Kábrt
T: 774 488 915
E: kabrt@nasregion.cz

Máte
zájem
inzerovat
Kontaktujte mě

www.nasregion.cz
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Adventure School – soukromá česko-anglická mateřská škola
si Vás dovoluje pozvat na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy: 8. 8. 2012 (9:00 - 17:00)

Kde: Objekt ABC Sulice, Hlubočinka

Co nabízíme: 
otevírací dobu od 7 – 18 h

nábor dětí od 2 let s individuálním přístupem k dítěti

nízký počet dětí na učitele

přítomnost rodilého mluvčího ve třídě

vlastní školní autobus

zaměření na estetickou výchovu, sport, zdravý životní styl a přírodu

tématické akce a výlety (kulturní, společenské akce)                            

pro předškoláky intenzivní přípravu na vstup do ZŠ   

dvakrát ročně školku v přírodě  

širokou škálu zájmových a sportovních aktivit 

další služby pro rodiče

více informací na našich webových stránkách

ZAHÁJENÍ PROVOZU OD 3. 9. 2012
Těšíme se na Vás.

www.adventureschool.cz

ŘÍ

info@adventureschool.cz    
728 456 326

Prázdninové dobrodružství 
s angličtinou na kanadské 
škole v Jesenici
RODILÝ MLUVČÍ PŘÍTOMEN PO CELOU DOBU 
+ LEKCE ANGLIČTINY

 PRO KLUKY A HOLKY V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU:
TURNUS „POHÁDKOVÝ TÁBOR”     
Termín: 9. 7. – 15. 7. 2012, Cena: 4 500,- Kč

 PRO KLUKY A HOLKY OD 1. TŘÍD ZŠ:
I. TURNUS „ADRENALIN & SPORTS”
Termín: 9. 7. – 15. 7. 2012, Cena: 6 900,- Kč

II. TURNUS „ VAŘENÍ aneb za 7 DNÍ KOLEM SVĚTA“
Termín: 16. 7. – 22. 7. 2012, Cena: 6 900,- Kč

III. TURNUS „KOŇSKÝ TÁBOR S INDIÁNY“   
Termín: 23. 7. – 29. 7. 2012, Cena: 7 900,- Kč

IV. TURNUS „LET´S DANCE & SING”
Termín: 30. 7. – 5. 8. 2012, Cena: 5 900,- Kč

Přihlášky a více informací naleznete na webových stránkách školy:
www.sunnycanadian.cz, případně telefonicky na čísle +420 734 570 282.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu školy nebo mailem activities@sunnycanadian.cz

Bilinguální školka a jesle

pro děti od 4 měsíců do 7 let

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM

Česko-anglický a česko-německý 
program po celé léto

pondělí až pátek

od 7 do 18 hodin

Vídeňská 745, Praha 4 – Krč

WWW.VILLALUNA.CZ

Kdo? Tábor pro děti a mládež, 

zúčastnit se mohou jak pokročilí, 

tak úplní začátečníci, u menších dětí 

je možný doprovod rodičů

Za kolik? Děti do 15 let – 2.500 Kč, 

ostatní (od 16 let)  3.500 Kč 

(Cena zahrnuje:  účast na trénincích, 

ubytování, stravování 5x denně, 

dopravu autobusem z Prahy a zpět)

Trenéři: Ing. Milan Klukáček 3.dan,    

             Petr Rudolf 1.dan

Přihlášky a informace: 
www.sportklubk3.wz.cz  

tel.: 603 966 136 

SPORTCLUB K3

KARATE
C A M P 
2 0 1 2

Kdy? 25. 8. - 31. 8.
Kde? Drhleny 
         v Českém ráji

ANGLIČTINA  
V LÉTĚ

SLEVOVÝ 
KUPON 

200 Kč 
platný do pátku 

29. června.

Jazyková Akademie

WWW.SKOLALINDA.CZ

mob.: 728 282 285
tel.: 272 195 831RYCHLOKURZY

V PRAZE

Jazyková Akademie Linda, Kupeckého 842/4, 149 00 Praha 4, Háje
tel.: 272 195 831, mobil: 728 282 285, www.skolalinda.cz
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Meeting people abroad                  

Good morning / afternoon / evening.

Hello. Do you speak English? 

Yes, I do.

Yes, I speak English. 

Sorry? / Excuse me? / Pardon? Could 

you repeat that, please?

Could you speak more slowly, please?

Where are you from?

I’m from the Czech Republic.

I’m from Prague.

How are you? / How are you doing 

today?

How’s it going? / How are things?

I’m fine, thanks. / I’m very well, thanks. 

What’s your name?

What’s your surname / last name?

What do you do? / What’s your job?

Meet my…

This is my wife / girlfriend / sister / 

daughter.

This is my husband / boyfriend / 

brother / son.

These are my children / friends.

Nice to meet you.

Are you married?

Yes, I am.

No, I’m single.

Excuse me. Could you help me, please?

Thank you for your help.

Thanks!

Cheers!

You’re welcome. / It’s my pleasure. / 

That’s all right. / That’s OK. / No problem. 

I’m sorry.

Never mind. Don’t worry.

Have a nice day.

Goodbye. / Bye. 

See you tomorrow / soon / later.

Seznamování se s lidmi v cizině

Dobré ráno / odpoledne / večer.

Dobrý den. / Ahoj. Mluvíte anglicky? 

Ano, mluvím.

Ano, mluvím anglicky. 

Promiňte? Mohl byste to zopakovat, 

prosím?

Mohl byste mluvit pomaleji, prosím?

Odkud jste?

Jsem z České republiky.

Jsem z Prahy.

Jak se vám daří? / Jak se Vám dneska 

daří?

Jak to jde?

Daří se mi dobře, díky.

Jaké je vaše jméno?

Jaké je vaše příjmení?

Co děláte? (za zaměstnání)

Seznamte se s mým / mou / mými…

To je moje žena / partnerka / sestra / 

dcera.

To je můj manžel / partner / bratr / syn.

To jsou moje děti / přátelé.

Těší mě, že vás poznávám.

Jste vdaná / ženatý?

Ano, jsem.

Ne, jsem svobodná / svobodný.

Promiňte. Mohl byste mi pomoct, prosím? 

Děkuji vám za vaši pomoc.

Díky.

Na zdraví! / Díky! (podle kontextu)

Rádo se stalo.

Omlouvám se. / Je mi líto.

To nevadí. Nic se nestalo.

Přeji hezký den. (při loučení)

Na shledanou. / Ahoj. (při loučení) 

Uvidíme se zítra / brzo / později.

Aktivní léto

V suterénu vzorkovny a prodejny 

designového nábytku, vyráběné-

ho ve vlastní dílně dle individuál-

ně zpracovaných návrhů, otevřeli 

majitelé galerii. Vernisáž k histo-

ricky první výstavě se konala ve 

čtvrtek 17. května. Fotografické 

práce zde představili tři umělečtí 

fotografové: Jaroslav Stojanik, 

Klára Stojaniková a Petr Flynt. 

Výstava fotografií byla spojena 

s charitativní aukcí tří fotografií 

od vystavujících umělců.

Centrum designu
Vytvořit centrum designu je am-

bicí majitelů nábytkového stu-

dia v Dolních Břežanech. „Právě 

spojení umění, nábytku a desig-

nu je to, co nás láká a co bychom 

si přáli v těchto prostorech spojit 

dohromady,“ říká Petr Žák o zá-

měru vytvořit výstavní prostor 

v nábytkovém studiu.

Fotografie
Fotograf a kurátor Jan Navrá-

til komentoval vystavené práce 

fotografů. Výstava byla tema-

ticky zaměřená na portréty žen 

a mužů. Petr Flynt představil sérii 

stylizovaných ženských aktů, jeho 

fotografie nesly názvy slavných 

filmů. Jaroslav Stojanik vystavil 

kolekci starších fotografií. Mode-

ly a modelky zachytil bez stylizace 

a zdánlivě bez pózy v prchavém 

okamžiku překvapení. Černobílé 

fotky, momentky jakoby vytrha-

né z alba zašlého časem, paspar-

tované papírovou lepenkou a rá-

mované úzkým černým rámem, 

budící dojem až nedbalosti, pa-

třily na výstavě k tomu nejlep-

šímu. Výrazné velkoformátové 

portréty Kláry Stojanikové, dcery 

Jaroslava, byly nepřehlédnutelné 

a jistě budou ozdobou moder-

ních interiérů.

Charitativní dražba
Na závěr akce proběhla dražba 

tří fotografií, jejíž výtěžek poslou-

ží poskytovateli sociální služby 

Raná péče Diakonie Stodůlky. 

Činnost organizace krátce přiblí-

žila její ředitelka paní Strenková: 

„Poskytujeme sociální službu 

rodinám s malými postiženými 

dětmi, a to v jejich domácím pro-

středí. Naším cílem je, aby se ro-

diny naučily rozumět potřebám 

postiženého dítěte a umožnili mu 

prožít život podle vlastních před-

stav.“ Po aukci přibylo do fondu 

sociální služby dětí ve Středočes-

kém kraji 13 500 korun.

Další výstavu chystají ve studiu 

JACQUES v červnu. Milovníci 

umění se mohou těšit na další 

fotografie, grafiku a také užitné 

umění vynikajícího českého de-

signéra, profesora Jiřího Pelcla, 

bývalého rektora Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové v Praze.

Hana Michaliková

Spojit design s uměním

� pokračování ze str. 1

Kde se vzal Jára Cimrman?
Jméno Jára Cimrman poprvé za-

znělo v pořadu, který se jmenoval 

Nealkoholická vinárna u Pavou-

ka, a vymysleli jsme ho pro po-

stavu řidiče parního válce. A když 

pak Jiří Šebánek přišel s nápa-

dem založit divadlo, tak tohle 

jméno se mu líbilo a říkal: Bylo 

by to divadlo Járy Cimrmana. 

A měl pravdu, to jméno je krásný. 

Když jsme s Láďou Smoljakem 

přemýšleli, v čem je krásný, tak 

jsme si říkali, že to křestní jméno 

je takový familierní a je umělec-

ký, protože byly doby, kdy Jára 

Kohout i Jindřich Plachta byli 

na plakátech jako Jindra Plach-

ta, aby se těm divákům přiblížil. 

A to příjmení? Německý jméno, 

psáno česky. A vlastenec, který se 

jmenuje Cimrman, je krásný.

Vzpomínky na Wericha
Poprvé, kdy se podařilo dostat 

Wericha na představení (hrál se 

Němý Bobeš) 

Seděl jsem v publiku, abych na 

toho pána boha humoru, což 

pro mě Werich byl, viděl, jak se 

vtipům, které jsem spoluvymýš-

lel, směje a jestli se vůbec směje. 

On reagoval jako prostej divák 

a když třeba se tam objevil chlap 

převlečený za ženskou a on se 

obrátil na ostaní lidi a smál se 

a ukazoval, jestli to taky viděli. 

Po představení jsme mu chodi-

li pro pívo. Seděli jsme v šatně 

a on povídal. Já jsem to tak hltal 

a přišel jsem domů a všechno 

jsem si slovo od slova pamatoval 

a všechno zapsal. 

Děti nebo dospělí?
Raději vystupuji před dospělý-

mi. Před dětmi je to dřina v tom, 

že buď musíte neustále vytvářet 

napětí nebo humor nebo as-

poň zvědavost, a jak tam jedna 

z těch věcí není, tak oni začnou 

lovit z pytlíků bonbóny a dupat 

a tak, a to mě netěší. Dospělý 

divák, ten vydrží celý odstavec 

bez vtipu a trpělivě čeká, kdy 

něco přijde...

Já a prezident?

Paní Strenková přebírá šek za vydražené fotografie od pana Petra Žáka.

Výstavní prostory JACQUES jsou otevřeny veřejnosti.  Autor foto Jan Krob

DOLNÍ BŘEŽANY – 

Propojit prodej krásného 

nábytku s výstavou 

umění napadlo 

majitele nábytkového 

studia JACQUES v Dolních 

Břežanech, rodinu 

Žákových. 

Petr Jachnin předává dort „Koka Kolja“ hostovi, Zdeňku Svěrákovi Foto: Jan Laták
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AUTO ADÁMEK s.r.o.
K Vltavě 1114/36
Praha 4-Modřany
www.autoadamek.cz

Poškodil Vám náraz kaménku 
čelní sklo? A připadá Vám, že 
škoda nestojí za povšimnutí? 
Pozor: I malé příčiny mají 
často velké a drahé následky. 
Se ŠKODA Clever Repair se 
nemusíte obávat velkých oprav 
malých nehod. Nabízíme Vám 
atraktivní alternativu k výměně 
celého čelního skla. Odborně 
a za výhodnou cenu Vám 
opravíme poškozená místa 
mimo zorné pole řidiče.

Oprava čelního skla

Potřebujete malou opravu?
ŠKODA Clever Repair!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

www.vesymo.cz

 

590Kč
Cena vč. DPHjen za

Borecká 69, 
Borek - Jílové u Prahy, 
254 01
Tel.: +420 2242 82 649, 
Mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz

Pl
at

no
st

 a
kc

e 
od

 1
. 5

. d
o 

10
. 6

. 2
01

2

INZERCEINZERCE

 Získáte zde perfektní servis 
a ještě ušetříte až polovinu 
ceny!
Pravidelná péče o automobil 
je pro jeho bezpečný a spo-
lehlivý provoz důležitá. Pokud 

hledáte moderní autoservis, 
ve kterém nebudete zbytečně 
platit za značku a předražené 
originální díly, navštivte Auto 
Kelly Autoservis v  Borku  

u Jílového. Budete příjemně 
překvapeni úrovní poskytnu-
tých služeb, cenou i technic-
kým vybavením. Ať již máte 
nové nebo starší auto, v jeho 
údržbě můžete výrazně ušet-
řit. Již dávno totiž neplatí, že 
s autem v záruce musíte pou-
ze do autorizovaného servisu. 
Nezávislé autoservisy dnes  
v porovnání s autorizovanou 
sítí představují zcela plnohod-
notnou alternativu v úrovni 
služeb, které vám poskytnou. 
Mohou provádět pravidelnou 

údržbu a opravu vozidlel včet-
ně servisních prohlídek, aniž 
byste přišli o záruku. 
Individuální přístup je  
základ 
Jediné, za co zákazník v origi-
nálním servisu často připlácí, 
není vyšší kvalita, ale samotná 
značka a nepřiměřeně dra-
hé originální díly, které jsou  
k opravám používány. V  Au-
toservisu Borek naproti tomu 
budete mít na výběr. „Montu-
jeme především díly značkové, 
které jsou kvalitou na stejné 

úrovni jako originál, ale o de-
sítky procent levnější“ zdůraz-
ňuje sympatický majitel servi-
su pan Tomáš Morava.
Moderní vybavení a vyškole-
ný personál
Vyzkoušejte Auto Kelly Auto-
servis v Borku a přesvědčte se 
sami. Setkáte se s moderním 
vybavením a vyškolenými 
odborníky. Pracovníci Auto 
Kelly Autoservisů průběžně 
navštěvují technická školení, 
která rozšiřují jejich vědo-
mosti při opravách vozidel, 
zejména pak s ohledem na 
nové technologie a diagnosti-
ku v moderních typech auto-
mobilů. Navíc vás potěší i pří-
jemná cena práce. Podtrženo 
a sečteno – ušetřite až 50 % 
ceny oproti originálním servi-
sům! To ale zdaleka není vše, 
Auto Kelly Autoservisy pro 

své zákazníky pravidelně při-

pravují výhodné sezónní akce, 

zaměřené na údržbu či opravu 

vozidla.

Když s autem do servisu, 
Tak jedině autoservis BOREK-
Autorizovaný servis auto kelly!

VESYMO s.r.o.
Borecká 69
254 01 Borek
Tel: +420 224 282 649 
mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz
www.vesymo.cz
www.autoservisborek.cz

Provozní doba: po - pá 7:00 - 17:00

    

DS trojka je nejmenší a nejživěj-

ší z trojice modelů, které před-

stavíme v seriálu věnovanému 

těmto vozům. Francouzská au-

tomobilka udělala maximum 

pro to, aby se nové modely DS 

přinejmenším vyrovnaly legen-

dě, která se zrodila v padesátých 

letech. Nové DS 3 si tentokrát 

představíme v historickém kon-

textu, očima šéfa firmy, prodejce 

i hlavního designéra.

Legenda DS - vůz pro státníky 
i Fantomase
V roce 1955 vyvolalo představení 

vozu DS 19 na ženevském autosa-

lonu velké pozdvižení. Vůz, který 

předběhl svou dobu, si rych-

le našel oblibu 

mezi běžný-

mi uživateli. 

Francouz-

ský pre-

zident 

Charles de Gaulle otevřenou 

střechou zdravil diváky při mno-

ha státnických cestách a DSko jej 

dokonce dvakrát zachránilo při 

atentátu – jednou s vozem pro-

létl ohnivou hradbu, podruhé na 

jeho palubě přežil útok samo-

paly. DS nenosilo štěstí jenom 

jemu, ale i filmovému Fantoma-

sovi. Asi nejznámější scénou je, 

jak na křídlech bílého DSka vzlétá 

Fantomas k obloze. Ale všechno 

má svůj konec, a tak 24. dubna 

1975 projel branou výrobní linky 

v Aulnay poslední model Citroe-

nu DS s číslem 1 330 755.

Nový začátek
„Znovuobnovení řady DS se 

ukázalo jako šťastná volba,“ 

říká Sébastien Vandelle, ředitel 

Citroen Česká republika, který 

na konci dubna otvíral největší 

autosalon vozů Citroen v repub-

lice, Auto Babiš v Mnichovicích 

u Prahy. „Za dva roky se prodalo 

200 tisíc vozů DS, které nesou 

to nejlepší know-how naší fir-

my,“ dodává sympatický ředi-

tel. V autosalonu Babiš mají své 

speciální místo, takzvanou DS 

Zónu, kde působí jako vedoucí 

prodeje Tomáš Jetýlek. 

Co vůz, to originál
Tomáš Jetýlek se s námi podělil 

o své dojmy: „DS trojka je auto, 

se kterým se vyřádíte a užijete 

si jízdu na sto procent. Nej-

novější edice Young and Wild 

přesně odráží jeho styl. Ale to 

není to hlavní. Nejlepší je, že 

si design auta můžete dotvořit 

sami, díky výběru nejrůzněj-

ších barev, designů, i doplň-

ků. V interiéru můžete vybírat 

z deseti barevných provedení 

palubní desky, sedmi hlavic 

řadicí páky, střechu můžete 

barevně odlišit a nechat si ji 

dozdobit nejrůznějšími pole-

py. Na výběr je více než deset 

designů disků kol.“ 

Luxus po francouzsku
Francouzi u vozů DS vsadili 

nejen na nový vzhled exterié-

ru, ale neopomněli ani dotáh-

nout vnitřní prostor. Na tom 

se výraznou měrou podílel 

Olivier Daillance, který půso-

bil ve firmě Louis Vuitton Mal-

letier jako návrhář luxusních 

kabelek. „Když se podíváte na 

některé kabelky L.Vuittona, 

objevíte luxus a okázalost a to 

samé platí i pro řadu DS a její 

kožený interiér, v němž se pra-

cuje s čalouněním sedadel, 

zvláštním prošitím a kontrasty 

mezi materiály. Pro každé od-

větví jsme hledali ty největší 

odborníky, ale koncepce zů-

stala francouzská. Řada DS je 

názorným příkladem luxusu 

po francouzsku,“ říká sám de-

signér Olivier Daillance.

Co říci závěrem?
Pryč jsou doby, kdy jsme museli 

stát ve frontě na nudná auta. DS 

3 je ve všech směrech moderní 

auto, které přenáší kreativitu vý-

robce i na zákazníka! Bravo!

Zbyněk Pokorný

Mladý, drzý a divoký
Švih větší než Tiger Woods, 

elegantnější než Bartoška 

a drzejší než Sagvan Tofi 

v nejlepších letech. Kdo je to? 

Každý, kdo usedne za volant 

nového Citroenu DS 3, zná 

odpověď po pár kilometrech.

„Znovuobnovení řady DS se ukázalo jako 

šťastná volba,“ říká Sébastien Vandelle, 

ředitel Citroen Česká republika, který na 

konci dubna otvíral největší autosalon 

vozů Citroen v republice, Auto Babiš 

v Mnichovicích u Prahy.

Auto Babiš s.r.o.
Ondřejovská 700

251 64 Mnichovice

prodej: +420 731 471 549

servis: +420 731 472 462

náhradní díly: 

+420 323 640 542, linka 13

info@citroen-babis.cz

www.citroen-babis.cz

� AUTO, MOTO
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ČFL Liberec B – Kunice  0:4

Praha
I.AB Cholupice – Slivenec 0:2

I.BB Hostivař B – Šeberov 0:3

II.C Cholupice B – Bílá Hora B 9:1

II.C Podolí C – Točná 3:1

Kraj
I.AB Kostelec – Velim B 2:1

I.AB Uhlířské Janovice – FC Jílové 1:1

I.BD Jesenice – Zbraslavice 1:0

Praha-východ
přebor V. Popovice – Dobřejovice 5:1

přebor Viktoria Sibřina – Kunice B 2:3

III.B Kamenice – Hrusice 2:2

III.B Kostelec B – Struhařov 11:1

III.B Louňovice B – Mirošovice 9:0

IV.B Senohraby – SK Vyžlovka B 3:0

IV.C Kamenice B – Hrusice B 0:1

IV.C Lojovice – Dobřejovice B 0:5

IV.C Doubravčice – Senohraby B 3:3

IV.C Čestlice – Strančice B 3:1

IV.C V. Popovice B – Mnichovice B 4:2

Praha-západ
přebor Zvole – Měchenice 4:2

přebor FC Jílové B – Krňany 1:4

přebor Průhonice – Horoměřice 4:2

III.A Vestec – Dolní Břežany 0:2

III.A Jesenice B – Radlík 1:1

III.A Davle – Libeř 2:3

III.A Jíloviště B – Zvole B 5:3

III.A Psáry – Vrané 6:0

IV.A Psáry B – Průhonice B 2:3

IV.A Libeň – Vestec 0:4

IV.A Kamenný Přívoz – Okrouhlo 1:1

IV.A D. Jirčany – Libeř B 3:1

IV.A Dolní Břežany B – Vrané B 1:7

IV.B Dobříč B – D. Jirčany B 3:0

IV.B Davle B – Měchenice B 0:3
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ČESTLICE
• 3. 6. 17:00 Čestlice – V.Popovice B 

fotbal IV. třída skupina C

• 10. 6. 17:00 Čestlice – Kamenice B 

fotbal IV. třída skupina C

DAVLE
• 2. 6. 17:00 Davle – Vrané fotbal III. 

třída skupina A

• 9. 6. 17:00 Psáry – Davle fotbal III. 

třída skupina A

• 3. 6. 17:00 Davle B – Čisovice B 

fotbal IV. třída skupina B

• 10. 6. 17:00 Davle B – Kazín B fot-

bal IV. třída skupina B

DOBŘEJOVICE
• 2. 6. 18:00 Nehvizdy A – Dobřejo-

vice A fotbal okresní přebor

• 9. 6. 17:00 Dobřejovice A – Stř.

Skalice A fotbal okresní přebor

• 3. 6. 17:00 Hrusice B – Dobřejovi-

ce B fotbal IV. třída skupina C

• 10. 6. 17:00 Dobřejovice B – Stř.

Skalice B fotbal IV. třída skupina C 

DOLNÍ BŘEŽANY
• 3. 6. 17:00 D. Břežany – Hvozdnice 

B fotbal III. třída skupina A

• 9. 6. 17:00 Radlík – D. Břežany fot-

bal III. třída skupina A

• 2. 6. 14:00 Pikovice – D. Břežany B 

fotbal IV. třída skupina A

• 10. 6. 17:00 D. Břežany B – D. Jir-

čany fotbal IV. třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 2. 6. 17:00 D. Jirčany – Vrané B fot-

bal IV. třída skupina A

• 10. 6. 17:00 D. Břežany B – D. Jir-

čany fotbal IV. třída skupina A

• 3. 6. 17:00 Všenory B – D. Jirčany B 

fotbal IV. třída skupina B

• 10. 6. 17:00 D. Jirčany B – Kytín 

fotbal IV. třída skupina B

CHOLUPICE
• 3. 6. 17:00 Cholupice – Řeporyje 

fotbal I. A třída skupina B

• 9. 6. 17:00 Střešovice – Cholupice 

fotbal I. A třída skupina B

• 3. 6. 17:00 PSK Union B – Cholupi-

ce B fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 2. 6. 17:00 Sl. Jesenice – Votice B 

fotbal I.B třída skupina D

• 10. 6. 17:00 Tupadly – Sl. Jesenice 

fotbal I.B třída skupina D

• 3. 6. 17:00 Jesenice B – Zvole B fot-

bal III. třída skupina A 

• 9. 6. 17:00 Vrané – Jesenice B fot-

bal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 2. 6. 10:15 D.Lhota – Jílové fotbal 

I.A třída skupina B

• 9. 6. 17:00 Jílové – Zásmuky fotbal 

I.A třída skupina B 

• 2. 6. 17:00 Jílové B – Úhonice fot-

bal okresní přebor

• 10. 6. 17:00 Horoměřice – Jílové B 

fotbal okresní přebor

KAMENICE
• 2. 6. 17:00 Kamenice A – Struha-

řov fotbal III. třída skupina B

• 9. 6. 17:00 Svojetice – Kamenice 

A fotbal III. třída skupina B

• 3. 6. 17:00 Kamenice B – Stř.Skali-

ce B fotbal IV. třída skupina C

• 10. 6. 17:00 Čestlice – Kamenice B 

fotbal IV. třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 3. 6. 17:00 K. Přívoz – Libeř B fot-

bal IV. třída skupina A

• 9. 6. 17:00 Štěchovice B – K. Přívoz 

fotbal IV. třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 2. 6. 17:00 Kostelec – Klecany fot-

bal I.A třída skupina B

• 10. 6. 17:00 Zeleneč – Kostelec fot-

bal I.A třída skupina B

• 3. 6. 17:00 Kostelec u K, B – Miro-

šovice fotbal III. třída skupina B

• 10. 6. 17:00 Říčany B – Kostelec 

u K, B fotbal III. třída skupina B

KUNICE
• 3. 6. 17:00 Roudnice n.L. – Kunice 

fotbal Česká fotbalová liga

• 9. 6. 17:00 Kunice – Kladno fotbal 

Česká fotbalová liga

• 2. 6. 17:00 Úvaly B – Kunice B fot-

bal okresní přebor

• 10. 6. 17:00 Kunice B – Nehvizdy 

A fotbal okresní přebor

LIBEŇ
• 3. 6. 17:00 Libeň – Zlatníky fotbal 

IV. třída skupina A

• 10. 6. 10:15 Libeř B – Libeň fotbal 

IV. třída skupina A

LIBEŘ
• 2. 6. 17:00 Hradištko B – Libeř fot-

bal III. třída skupina A

• 9. 6. 17:00 Libeř – Slapy fotbal III. 

třída skupina A

• 3. 6. 17:00 K. Přívoz – Libeř B fot-

bal IV. třída skupina A

• 10. 6. 10:15 Libeř B – Libeň fotbal 

IV. třída skupina A

LOJOVICE
• 3. 6. 17:00 Lojovice – Všestary fot-

bal IV. třída skupina C

• 10. 6. 17:00 Strančice B – Lojovice 

fotbal IV. třída skupina C

MĚCHENICE
• 2. 6. 17:00 Dobrovíz – Měchenice 
fotbal okresní přebor
• 9. 6. 17:00 Měchenice – Rudná fot-
bal okresní přebor
• 3. 6. 10:15 Dobříč B – Měchenice B 
fotbal IV. třída skupina B
• 10. 6. 17:00 Měchenice B – Dobři-

chovice B fotbal IV. třída skupina B

MIROŠOVICE
• 3. 6. 17:00 Kostelec u K, B – Miro-

šovice fotbal III. třída skupina B

• 9. 6. 17:00 Mirošovice – Hrusice 

A fotbal III. třída skupina B

OKROUHLO
• 3. 6. 17:00 Průhonice B – Okrouh-
lo fotbal IV. třída skupina A
• 9. 6. 17:00 Okrouhlo – Vestec B 
fotbal IV. třída skupina A

PRŮHONICE
• 2. 6. 17:00 Čisovice – Průhonice 
fotbal okresní přebor
• 9. 6. 17:00 Průhonice – Libčice fot-
bal okresní přebor
• 3. 6. 17:00 Průhonice B – Okrouh-
lo fotbal IV. třída skupina A
• 9. 6. 17:00 Zlatníky – Průhonice B 
fotbal IV. třída skupina A

PSÁRY
• 3. 6. 17:00 Jíloviště B – Psáry fotbal 
III. třída skupina A
• 9. 6. 17:00 Psáry – Davle fotbal III. 
třída skupina A
• 3. 6. 17:00 Psáry B – Vestec B fot-
bal IV. třída skupina A
• 9. 6. 14:00 Pikovice – Psáry B fot-
bal IV. třída skupina A

SENOHRABY
• 3. 6. 17:00 Senohraby – Světice 
fotbal IV. třída skupina B
• 10. 6. 17:00 Pacov B – Senohraby 
fotbal IV. třída skupina B
• 3. 6. 17:00 Ondřejov B – Senohra-
by B fotbal IV. třída skupina C
• 10. 6. 17:00 Senohraby B – Hrusice 
B fotbal IV. třída skupina C

ŠEBEROV
• 2. 6. 10:30 Union Žižkov – Šeberov 
fotbal I. B třída skupina B
• 10. 6. 10:30 Šeberov – Háje B fot-
bal I. B třída skupina B

TOČNÁ
• 2. 6. 17:00 Kunratice B – Točná 
fotbal II. třída skupina C

VELKÉ POPOVICE
• 2. 6. 17:00 V. Popovice A – Vyžlov-
ka A fotbal okresní přebor
• 9. 6. 17:00 Záluží A – V. Popovice 
A fotbal okresní přebor
• 3. 6. 17:00 Čestlice – V. Popovice B 
fotbal IV. třída skupina C
• 10. 6. 17:00 V. Popovice B – Muka-
řov B fotbal IV. třída skupina C

VESTEC
• 2. 6. 17:00 Vestec – Bojanovice fot-
bal III. třída skupina A
• 10. 6. 17:00 Jíloviště B – Vestec fot-
bal III. třída skupina A
• 3. 6. 17:00 Psáry B – Vestec B fot-
bal IV. třída skupina A
• 9. 6. 17:00 Okrouhlo – Vestec B 
fotbal IV. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 2. 6. 17:00 Davle – Vrané fotbal III. 
třída skupina A
• 9. 6. 17:00 Vrané – Jesenice B fot-
bal III. třída skupina A
• 2. 6. 17:00 D. Jirčany – Vrané B fot-
bal IV. třída skupina A

ZLATNÍKY
• 3. 6. 17:00 Libeň – Zlatníky fotbal 
IV. třída skupina A
• 9. 6. 17:00 Zlatníky – Průhonice B 
fotbal IV. třída skupina A

ZVOLE
• 2. 6. 17:00 Zvole – Hostivice fotbal 
okresní přebor
• 9. 6. 17:00 Úhonice – Zvole fotbal 
okresní přebor
• 3. 6. 17:00 Jesenice B – Zvole B fot-
bal III. třída skupina A 
• 10. 6. 17:00 Zvole B – Hradištko B 
fotbal III. třída skupina A

KAM ZA SPORTEM

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 19. – 20. 5.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 26. – 27. 5.

ČFL Kunice – Česká Lípa 1:1

Praha
I.AB Př. Kopanina B – Cholupice 0:5

I.BB Šeberov – Praga 2:5

II.C Cholupice B – Písnice 10:2

II.C Točná – Košíře 2:0

Kraj
I.AB FC Jílové – Brandýs–Boleslav 7:0

I.AB Semice – Kostelec 2:2

I.BD Zdislavice – Jesenice 1:0

Praha–východ
přebor Dobřejovice – Úvaly B 4:5

přebor Kunice B – V. Popovice 4:3

III.B Sluštice – Kamenice 1:7

III.B Mirošovice – Ondřejov 3:0

III.B Radošovice – Kostelec B 2:5

IV.B Záluží B – Senohraby 3:1

IV.C V. Popovice B – Kamenice B 2:6

IV.C Mnichovice B – Čestlice 1:4

IV.C Senohraby B – Lojovice 0:2

IV.C Dobřejovice B – Ondřejov B 6:4

Praha–západ
přebor Průhonice – Černošice 6:3

přebor Hostivice – FC Jílové B 2:1

přebor Krňany – Zvole 1:2

přebor Měchenice – Choteč 4:3

III.A Psáry – Vestec 4:0

III.A Vrané – Jíloviště B 3:1

III.A Zvole B – Davle 4:1

III.A Libeř – Jesenice B 3:0

III.A Bojanovice – Dolní Břežany 3:2

IV.A Dolní Břežany B – Psáry B 0:2

IV.A Vrané B – Pikovice 1:1

IV.A Štěchovice B – D. Jirčany 2:2

IV.A Zlatníky – Kamenný Přívoz 6:1

IV.A Okrouhlo – Libeň 2:1

IV.A Vestec – Průhonice B 4:2

IV.B Nučice – Davle B 3:1

IV.B Měchenice B – Vonoklasy B 1:2

IV.B D. Jirčany B – Dobřichovice 1:4
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VÁŠ PRODEJCE A SERVIS
VŠECH DRUHŮ JÍZDNÍCH KOL

Červené Vršky 1594 
256 01 Benešov

tel.: 317 722 152 
e-mail: info@bike007.cz

www.bike007.cz
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JESENICE – Jesenický dorost 

ztratil po řadě kol šance na ví-

tězství v Okresním přeboru při 

domácím zápase s Libčicemi 

(výsledek 1:2). V hostující je-

denáctce, klub oslavuje právě 

100 let založení, se střelecky 

prosadil premiant soutěže Švé-

da (v bílém dresu při střelbě), 

zatímco pravidelní střelci do-

mácích Šimeček, Vrkoč a Gal-

ly zrovna neměli „svůj den“. 

SK Roztoky si tak „oddechly“ 

a pevněji opanovaly první 

příčku. Dorosty jsou ale v tom-

to regionu nejsmutnější kate-

gorií. Kluby je odhlašují pro 

nedostatek hráčů. Mají třeba 

čtvery žáky, ale nedají dohro-

mady dorost. Jejich dorostenci 

toho v šestnácti nechávají…

je to skoro neuvěřitelné, ale je 

to tak: za poslední rok zmizelo 

ze soupisek pět jedenáctek do 

té doby registrovaných hráčů! 

 (zý)

Fotbalové mužstvo českých 

starostů v pátek 18. května 

ve finále přehrálo slovenské 

kolegy. Naši tak zvedli opět 

pohár pro mistry Evropy. Pě-

tidenní turnaj probíhal v pol-

ském městě Tychy u Katovic 

a kromě našich a domácích 

Poláků se turnaje zúčastnilo 

dalších 8 zemí. 

Český tým byl složený z 22 sta-

rostů z celé České republiky. 

Výběr se uskutečnil koncem 

dubna na nominačním sou-

středění v moravské obci Ústí 

pod dohledem a poté i dalším 

vedením trenéra Jozefa Zosera, 

starosty Jiřetína pod Jedlovou, 

bývalého senátora a fotbalisty. 

Starostové z České republiky 

(průměrný věk 41 let, všichni  

z obcí do 2 000 obyvatel) tak hned 

při své premiéře triumfovali. Ze 

Středočeského kraje se turnaje 

zúčastnili Viktor Liška, starosta 

Ratměřic a jeden z organizátorů 

celé akce, a Tomáš Zvěřina, sta-

rosta obce Mirošovice. 

„Přestože hraji fotbal od svých 

5 let, toto byl pro mne největší 

fotbalový zážitek – po sportovní 

i lidské stránce. V nádherném 

prostředí a atmosféře se utvořil 

skvělý tým, parta kolegů – nyní 

kamarádů. Jsem šťastný, že jsem 

zde mohl být. A navíc jsme byli 

nejlepší...“  říká Tomáš Zvěřina. 

V základní skupině postupně 

český výběr porazil Rakousko 

11:1, Ukrajinu 3:0, Německo 3:1 

a Polsko 6:2. V semifinále proti 

velmi silné Itálii nejprve do po-

ločasu srovnal na 1:1, aby druhý 

poločas nastřílel ještě 4 branky 

a vyhrál tak celkově vysoko 5:1. 

A protože v souběžně hraném 

druhém semifinálovém utkání 

zvítězilo nečekaně Slovensko 

nad Německem, vrcholem ná-

ročného turnaje bylo „brat-

rovražedné“ finále. V něm ale 

naprosto jasně zvítězilo Česko 

4:1 a potvrdilo svou suverenitu. 

Celým turnajem tak naši repre-

zentanti prošli bez ztráty bodu 

s celkovým skórem 32:6. 

Fotbalová senzace
Čeští starostové vyhráli EURO!

Kam mizí dorostenci?
Foto: Vladimír Brada

Místo finále korunovace!
PSÁRY – Sobota 26. května měla 

být velkým finálovým duelem 

o postup do Okresního přebo-

ru fotbalistů. Duel Rapidu Psáry 

s Viktorií Vestec však byl už jen 

korunovací postupujících Psár  

(výsledek zápasu 4:0 právě pro 

Rapid). Vestci v posledních kolech 

došel dech (viz domácí porážka od 

Dolních Břežan 0:2), a tak náskok 

v čele tabulky přesáhl 10 bodů 

a o postupu modrobílých barev 

Rapidu není pochyb. 

Domácí excelovali: Před velkou 

návštěvou odehráli nadprůměr 

dva noví a mladí hrdinové v úto-

ku. Syn internacionála Kuky Pavel 

II. (odchovanec Meteoru VIII.) 

a Albánec Nreca Arbnor, které-

mu nikdo neřekne jinak než Pato 

(brazilské hvězdě AC Milán se 

skutečně podobá, hrával ve Vest-

ci, odkud ho Gökmen „přetáhl“ 

do Psár, je k neuvěření, že nehraje 

alespoň divizi, za čas musí hrát 

špičkový fotbal!). Tihle dva dali 

tři góly ze čtyř. V příštím ročníku 

Okresního přeboru ale nebude 

náš region mít větší zastoupení. 

Důvod je prostý. 

Okresní přebor vyhrají naprosto 

nečekaně, přesto naprosto zaslou-

ženě borci Spartaku Průhonice 

(o těch příště). Ti „válcují“ všech-

no, co se jim postaví do cesty. Bu-

dou hrát krajské soutěže. Shrnuto: 

Psáry a Průhonice jsou premianty 

tohoto regionu a zaslouží chválu. 

Vedou své tabulky...určitě dají 

přes stovku gólů…a mají ve svých 

soutěžích i největší návštěvy. To je 

nade všechny komentáře. (zý)

Slavné foto do „zlatých stránek“ historie klubu Rapid v dresech mistři pro Náš Region 
pořídil Marcel Skřivan

� pokračování ze str. 1

� Nemůžeme se nezeptat. Jaký 

máte tip?

Nejen o naší reprezentaci pla-

tí, že každý, kdo postoupí ze 

základní skupiny, bude mluvit 

o úspěchu. Pro všechny bez 

rozdílu to bude těžké. Cel-

kem snad devadesát a devět 

procent mluví o finále Špa-

nělsko – Německo. Já mám 

tu zkušenost, že při každém 

šampionátu někdo z průměru 

vyleze a ten turnaj mu “vylo-

ženě sedne“. A zda rozhodnou 

zase penalty? I to je možné. 

Mám ale jiné přání. Ať padá 

hodně gólů! Lepší je 3:3 než 

1:1, o bezgólovém výsledku 0:0 

ani nemluvě. Na góly se přeci 

všichni těšíme!

Antonín Panenka startoval na 

mistrovství Evropy dvakrát, 1976 

byl v mužstvu šampiónů a do 

historie se zapsal legendární, 

vítěznou penaltou (20. 6. Česko-

slovensko-Spolková republika 

Německo 2:2, penalty 5:3), 1980 

byl s mužstvem na třetí příčce 

a do historie se zapsal nejrych-

lejším gólem do té doby odehra-

ných šampionátů (14. 6. Česko-

slovensko-Řecko 3:1).   

Text: Vladimír Zápotocký 

Foto: Zbyněk Pokorný a Vladimír Brada

Génius, nebo blázen
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