
K otevření nového au-

tosalonu dostal pan Ba-

biš také dopis od Frederi-

ca Banzeta, generálního 

ředitele značky Citroën 

v Paříži, který píše: „Do-

volte abych Vám pogra-

tuloval k vašemu úspě-

chu, který dělá značce 

Citroën čest. Hodnotu 

značky Citroën se nám 

podaří zvýšit právě tím, 

že budeme odvádět svou 

práci tak, jak to děláte 

Vy. Je mi líto, že nemohu 

v nejbližší době přijmout Vaše po-

zvání, ale požádal jsem pana Im-

parata, obchodního ředitele pro 

Evropu a pana Musyho, ředitele 

pro střední Evropu a Skandinávii, 

aby Vás při své návštěvě České re-

publiky navštívili. Budou tak mít 

to potěšení a obrovskou čest pro-

hlédnout si největší showroom 

Citroënu ve Vaší zemi.“

„Kvalita designového zpracová-

ní jak vnitřních tak vnějších pro-

stor autosalonu snese nejtvrdší 

srovnání mezi autosalony v celé 

Evropě“ , řekl při prohlídce au-

tosalonu pan J.P Imparato.

Věrni jedné značce
„Jsme věrni jedné značce, a tou 

je Citroën. Velké autosalony čas-

to nabízí vozy několika výrobců, 

ale to není náš případ. My jdeme 

opačnou cestou – pod jednou 

střechou poskytnout kompletní 

služby pro jednu značku a to na 

100 procent,“ říká pan Babiš. Bě-

hem návštěvy hodnotili šéfové 

z Paříže pozitivně také přístup 

zaměstnanců. „Můžete mít deset 

zlatých heverů, ale kvalitní a loa-

jální zaměstnanci jsou největší 

kapitál,“ dodává pan Babiš. 

Autokoncern PSA zajišťuje také 

financování vozů. „S PSA Finan-

ce spolupracujeme již řadu let 

a naše spolupráce se neustále 

rozšiřuje. Podle našich statistik 

financuje své vozy formou úvěru 

nebo leasingu 60 % našich zá-

kazníků, což je v síti Citroën vel-

mi nadstandartní. Všem zákaz-

níkům v připadě využití tohoto 

financování nabízíme výrazné 

slevy při nákupu nových vozů.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

„Modernizace nemocnice a stá-

lé zlepšování poskytovaných 

služeb je naší prioritou. Do-

končení nového pavilonu je 

jedním z milníků na této trase. 

Naší vizí není udělat z říčanské 

nemocnice továrnu na zdraví, 

ale chceme poskytovat bez-

pečnou a adresnou péči, jakou 

si naši pacienti zaslouží,“ uve-

dl v den slavnostního otevření 

nového pavilonu ředitel ne-

mocnice Radek Cabrnoch (na 

fotografii uprostřed).

Vítanou změnou nemocnice je pře-

devším rozšíření prostor rehabili-

tačního centra. Kompletní rekon-

strukcí prošla ambulantní i lůžková 

část. Oddělení v současnosti nabízí 

třicet kvalitně vybavených lůžek 

v bezbariérovém interiéru. Do no-

vých prostor se stěhovala také zdej-

ší biochemická a hematologická 

laboratoř. „Denně provedeme v la-

boratoři desítky vyšetření na různé 

ukazatele z dodaných biologických 

vzorků od zhruba dvou set pacien-

tů. Okolo sta vzorků přitom denně 

odebíráme přímo na našem oddě-

lení v nemocnici,“ říká vrchní labo-

rantka Marcela Hrdličková. (red)

Přijďte ochutnat 
naši vynikající 
selskou kuchyni! LIMITOVANÁ

EDICE PIVA
extra
hořký
Radegast

15°Tel.: 272 690 002  Mobil: 777 336 805
www.radev.eu/restaurace
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Pamatujete si to ještě? Konec 

školního roku byl odjakživa 

spojen nejen s prázdninami 

a úžasnou vidinou dvou mě-

síců, kdy lze na školu prak-

ticky zapomenout, ale také 

s tím, co doma řeknou našim 

známkám. Od chvíle, kdy se 

na školách vystavovalo vy-

svědčení, mají děti všech vě-

kových skupin strach. Snad 

je jen málo těch, kteří sklidí 

pochvaly a dary, ti ostatní 

vždycky vyslechnou nějakou 

připomínku, že třeba z toho 

dějepisu, který je přece za-

jímavý a poutavý, by dvojka 

nemusela být. Děti všech 

věků se obávají, že doma 

sklidí za své vysvědčení bou-

ři nadávek, výčitek a v mno-

ha případech i tělesné tresty 

a nejrůznější zákazy. A tady je 

přesně ten moment, na který 

by bylo dobré vzpomenout 

na své mládí. Byly ty tresty, 

zákazy a bití k něčemu dob-

ré? Proto by bylo asi prospěš-

nější za špatné známky snad 

jen napomenout, domluvit, 

za dobré pochválit a rozebrat 

celou situaci ve škole. Pros-

tě o vysvědčení se synem či 

dcerou pohovořit, stanovit si 

další cíle a rozhodně nepou-

žívat žádné fyzické tresty.
 Jan Kotrba 

GLOSA

Nový milník na naší trase
Konec komplikací

ŘÍČANY – Rehabilitační 

oddělení s možností 

vodoléčby či magnetoterapie, 

diabetologická 

a echokardiografická 

ambulance nebo 

modernizovaná laboratoř 

našly své místo v právě 

dokončeném novém 

pavilonu říčanské nemocnice. 

Výstavba nového pavilonu 

trvala více než rok a náklady 

na stavbu a vybavení se 

pohybovaly v řádu mnoha 

miliónů korun. 

Zásadní změnou kromě celkové 

rekonstrukce silnice bylo to, že 

ve stoupání z Velkých Popovic 

přibyl nový stoupací pruh. Opra-

vu nové komunikace významně 

finančně podpořil ROP Střední 

Čechy. Z celkových nákladů na 

projekt „II/107 Velké Popovice, 

rekonstrukce silnice“ ve výši 

cca 53 mil. Kč bude dotací ROP 

SČ uhrazeno cca 45 mil. Kč.

„Velký dík patří paní starostce, 

která projekt, který jsme před lety 

navrhli se starostou Maťátkem, 

dotáhla do konce,“ řekl nám pan 

doktor Hofta (vpravo na fotografii), 

který před léty, ještě jako zastupi-

tel, stál u zrodu tohoto plánu. 

Nový úsek zdaleka neslouží jen 

Popovickým – denně tudy proje-

dou obyvatelé okolních obcí spo-

lu s desítkami kamionů s pivem, 

pro které je silnice nejrychlejší 

spojnicí k dálnici. I proto se přišli 

podívat starostové nedalekého 

Petříkova a Kunic, kterým téměř 

roční uzavírka zaviněná rekon-

strukcí komplikovala život.

Zbyněk Pokorný

V pátek 15. června 2012 

proběhlo na dvou místech 

Středočeského kraje 

ukončení dvou projektů 

rekonstrukce silnic. Ve 

Velkých Popovicích den 

před jubilejním ročníkem 

Dne Kozla otevřela starostka 

Martina Čermáková, 

MUDr. Hofta a zástupci 

kraje zrekonstruovanou 

silnici II/107 v úseku od 

dálnice D1 až po křižovatku

 v centru obce.

INZERCEINZERCE

Vzpomínka na Vzpomínka na 
PortugalcePortugalce

Z mostu visel kamion
Na jednadvacátém kilo-

metru dálnice D1 došlo ve 

směru na Prahu ke srážce 

dvou nákladních automo-

bilů. Návěs jednoho z au-

tomobilů visel přes mostní 

konstrukci. Dálnice byla 

uzavřena, aby hasiči mohli 

návěs, který visel do směru 

na obec Hrusice, bezpečně 

vyprostit. Na místě zasa-

hovali profesionální hasiči 

z Benešova a jejich dobro-

volní kolegové ze Senohrab.

Zdroj: Pozary.cz

KRÁTCE

„Děláte čest značce Citroën“
říká Frederic Banzet generální ředitel automobilky

MNICHOVICE – Pár týdnů poté, co firma rodiny 

Babišových otevřela největší autosalon značky Citroën 

v republice, dostalo se jí pocty nejvyšší. Přímo z Paříže 

zavítal do Mnichovic obchodní ředitel koncernu PSA pro 

Evropu, pan Jean-Philippe Imparato a Christophe Musy, 

finanční ředitel pro střední Evropu a Skandinávii. Ti si 

nemohli nechat nově otevřený autosalon při své první 

návštěvě v České republice ujít. Ocenili především obrovské 

prodejní prostory, kvalitu servisu a rodinné zázemí firmy.

„Váš autosalon je příkladem pro ostatní,“ říká během návštěvy v Mnichovicích Jean-Philippe Imparato (třetí zleva), obchodní ředitel autokoncernu PSA pro Evropský trh

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

J. P. Imparato (vlevo) s panem Babišem
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dub, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Horní 
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Křížkový Újezdec, Kunice, Ládevec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, 
Olešovice, Osnice,  Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, Sklenka, 
Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Želivec  OÚ a stavebniny 
Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Řeznictví-Jídelna, 
Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola. 
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DOLNÍ BŘEŽANY
Od 23.6. do 15.9.
Výstava fotografií – 14x NAMI-
BIE. Výstavu fotografií zachycenou 

fotoexpedicí Ljuby Krbové a Ondře-

je Neffa si můžete prohlédnout od 

23.6. do 15.9.2012 v GALLERY JAC-

QUES (Náměstí Na Sádkách/Pražská 

701). Více informací na www.galle-

ryjacques.com

28.6. od 16.00 do 18.00 hod.
MINIBURZA – poslední miniburza 

v tomto školním roce! Přijďte výhodně 

prodat či nakoupit oblečení a vyba-

vení na prázdniny. MC Břežánek o.s., 

U Náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.

cz, tel.  773 619 138

JÍLOVÉ U PRAHY
Do 15.7.
„Americká krása“ aneb národní 
parky, zvířata a města USA. Výsta-

va fotografa a cestovatele Petra Pa-

louše. Vernisáž 2.6.2012 v 10 hodin 

dopoledne. Otevřeno do 15.7. Regi-

onální muzeum Jílové, Masarykovo 

nám. 16, tel. 241 950 791, www.

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

zeumjilove.cz.

7.7. od 14.00 do 20.00 hod.
7. muzejní potlach. Tradiční setkání ka-

marádů trampské písničky a legendár-

ních tramských hudebních uskupení. 

28. 7. od 13.00 do 23.00 hod. 
JÍLOVSKÝ MUSIC FEST. Poslední čer-

vencovou sobotu proběhne Jílovský 

music fest. Zahrají kapely Abraxas, 

ASPM Jana Spáleného, The Cell, Motion 

Food, Simple Muffi n a překvapení v po-

době „nečekaného hosta“.  Můžete se 

těšit i na doprovodný program – Diva-

dlo Fígl sehraje rockovou pohádku Ro-

kec a Žužu, malování na tělo, pro děti 

skákací hrad a dětské hřiště.  Nebude 

chybět přehlídka silných strojů. Vstupné 

100,- Kč dospělí a 50,- Kč děti. 

KUNICE
30.6. 
Tenis čtyřhra pro dospělé. Začínáme 

od 10:00. Rezervujte na 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberch-

told.cz

14.7. od 9.30 hod.
Babytenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

15.7. od 9.30 hod.
Turnaj ve stolním tenise. Přihlaste se 

na 736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

16. – 20.7. od 8.00 do 17.00 hod.
Příměstský  letní tábor pro děti. 
Celotý denní sportovní tábor, ve kterém 

se děti naučí základy tenisu, golfu, 

stolního tenisu a pro ty, kteří už tyto 

sporty umí, máme trenéra, který  jim 

pomůže se zdokonalovat. Dále jsou na 

programu míčové hry (fotbal, basket-

bal, volejbal, badminton), jízda na kole, 

střílení ze vzduchové pistole, aktivity 

v Dětském ráji, procházky po okolí.

Po celý  den je zajištěn pitný  režim, 

svačinka, obídek a pro ubytované i ve-

čeře a snídaně. Letní tábor je vhodný  

pro děti od 6 do 12 let. Další termíny: 

23. – 27. 7. 2012; 13. – 17. 8. 2012; 

20. – 24. 8. 2012 Více info na www.

zamekberchtold.cz. Přihlašujte se již 

nyní na sportcentrum@zamekberch-

told.cz nebo na 736 757 577.

21.7. 
Rytířské slavnosti na Berchtoldu. Do-

bová atmosféra, šermířská vystoupení, 

„rytířské“ disciplíny pro děti. Občerst-

vení zajištěno, k dispozici je i restaurace 

Kouzelná zahrada s vyhlášenou svíčko-

vou. Návštěvou zahrady můžete absol-

vovat prohlídku řady miniatur hradů, 

zámků a dalších historický ch objektů. 

Dětský  ráj, mini ZOO, skutečné „peklo“, 

jsou součástí programu. Při nepřízni po-

časí zajištěny velkokapacitní stany, sály 

v zámku, a pro nejmenší k soutěžení 

a hrám kryté místnosti sport centra.

21.7. 
Volejbalový  turnaj. Organizuje Mgr. Flo-

rentia Ptáčníková, přihlášky zasílejte na 

e-mail Florentia@seznam.cz.

28.7. od 9.30 hod.
Minitenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

29.7. – 26.8. 
Vý stava k 70. vý ročí opera-
ce ANTHROPOID. Vý stava probíhá 

v zámecký ch sálech.

PRŮHONICE
Od 10. 3. 
STROMY – v návštěvnickém centru 

Průhonického zámku výstava foto-

grafi í a kreseb Petra Horáčka nazva-

ná Stromy. Na výstavě si prohlédnete 

fotografi e významných jedinců dřevin 

v parcích a zahradách a ilustrační gra-

fi ky jehličnanů. Výstava bude doplněna 

ukázkami ze sbírky šišek Botanického 

ústavu AV ČR. Petr Horáček je auto-

rem Encyklopedie listnatých stromů 

a keřů a publikuje v řadě populárně 

naučných časopisů.

ŠTIŘÍN
20.7. od 20.00 hod.
Justin Echols Quartet. Zámek Štiřín. 

Vynikající americký jazzman Justin 

Echols opět na Štiříně, tentokrát se 

skupinou Justin Echols Quartet. Vstup-

né: 300,- Kč

VELKÉ POPOVICE
úterý až pátek 9 – 17 hod., 
sobota 9 – 12 hod.
Galerie – ateliér Romana Kotrče 

– keramika, šperky, obrazy, grafika, 

kované doplňky, drahé kameny, vše 

především od českých autorů. 

VRANÉ NAD VLTAVOU
Od 3. 4.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (mírně po-

kročilí), se budou konat v sokolovně ve 

Vraném nad Vltavou. Začínáme již 3. 4. 

Připravila Tělocvičná jednota Sokol Vra-

né nad Vltavou. Podrobnosti naleznete 

na webových stránkách www.sokolvra-

nenadvltavou.cz

ZVOLE
5.7. – 7.7.
Expedice RaftAkim 2012 – Vltava. 

Více informací na www.akimovasko-

licka.vesele.info. Mateřská škola – Aki-

mova školička s.r.o. Hlavní 62, Zvole. 

T: 732280131, 605474117. www.aki-

movaskolicka.vesele.info

PO – ST od 13.00 hod.
Kroužek lezení na umělé stěně 
pro školáky, kurzy lezení na ho-
rolezecké stěně nejen pro do-
spělé. Více informací na www.

akimovaskolicka.vesele.info. Mateř-

ská škola – Akimova školička s.r.o.

Hlavní 62, Zvole. T: 732 280 131, 

605 474 117. www.akimovaskolicka.

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

www.zamekberchtold.cz

Dobová atmosféra,  
šermířská vystoupení,  

„rytířské“ disciplíny pro děti.

Rytířské
slavnosti
sobota 21.7. od 10.00

INZERCEINZERCE

• Prodám novou líheň tel: 

733 483 672

• Výběrové řízení – vedoucí 

Odboru životního prostředí 

a výstavby

Obec Jesenice vyhlašuje výběro-

vého řízení, na pozici vedoucího 

úředníka, vedoucího Odboru 

životního prostředí a výstavby, 

zařazeného do OÚ Jesenice. Pra-

covní poměr na dobu neurči-

tou. Předpoklady podle zákona 

č. 312/2002 Sb. Další informace 

a požadavky vyhlašovatele na 

www.oujesenice.cz – úřední des-

ka. Termín pro podání přihlášek: 

do 14:00 hod. 12. 7. 2012.

• Výběrové řízení – na místo 

učitel/ka MŠ

MŠ Jesenice vyhlašuje 2. kolo vý-

běrového řízení na místo učitel/

ka mateřské školy. (Obec Jese-

nice, okres Praha-západ). Pra-

covní poměr na dobu neurčitou. 

Požadavky: stanovené zákonem 

č. 563/2004 Sb. Další informa-

ce a požadavky vyhlašovatele 

a podrobné informace na www.

oujesenice.cz/new/. Termín pro 

podání přihlášek: do 13:00 hod. 

13. 7. 2012.

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

Program festivalu, který se koná 

v sobotu 14. července přímo 

v zahradě chráněného bydlení 

Fara, zahájí v sobotu v 10 hodin 

cirkusové dopoledne. Cirkus 

TeTy představí moderní umě-

ní visuté akrobacie a mnohé 

cirkusové kousky, zejména zá-

klady visuté akrobacie, si pak 

budou moci malí i velcí diváci 

sami vyzkoušet. 

Odpoledne vystoupí řada diva-

delních souborů a hudebních 

skupin. Divákům se představí 

Teatro Truhla s původním lout-

kovým westernem z mexicko-

texaské hranice s názvem Jezdci 

z Promisetownu, dále Divadlo 

Bodlak s představením O hol-

čičce aneb putování za hvězdou 

– dobrodružství s dobrým kon-

cem či soubor Čtyři buchty s in-

scenací Buchty a jejich křivky. 

Zahrají skupiny Pilgrim Pimple, 

Triryby, Pohlavní nádraží, Srd-

cové Eso, a také harmonikářka 

Piňakoláda. Celodenním zpest-

řením pro děti i dospělé budou 

sportovní, taneční i výtvarné 

soutěže a dílny, například Ame-

rican Tribal Style, hravé ma-

lování nebo výroba perníčků. 

Starší děti si také budou mít 

možnost zařádit samy bez rodi-

čů v dětském koutku. 

Večerní lahůdkou festivalu 

bude divadelní představení Vše 

o ženách, které uvádí Studio 

Dva v rámci Metropolitního 

léta hereckých osobností. Tato 

komedie je hereckým koncer-

tem tří skvělých hereček Anny 

Šiškové, Jany Krausové a Jitky 

Schneiderové, z nichž každá se 

představí v pěti rolích, a to vše 

v rytmu songů šedesátých let 

20. století. Po představení na-

žhaví návštěvníky festivalu oh-

ňová show Flammae Ardentes 

et Ludentes.

Areál chráněného bydlení Fara, 

Slapy č. 74

pořádá: Portus Praha, o. s. 

Vstupné 

sobota (10.00–21.00): 100 Kč, 

50 Kč (zlevněné), děti do 3 let 

zdarma 

sobota (21.00–24.00): 300 Kč

celodenní vstupné (10.0 –24.00): 

380,- Kč

Rezervace vstupenek na 

masopustova@portus.cz 

nebo 773 920 998

aktuální program naleznete 

na  www.akcecihla.cz.

Více informací vám poskytne: 

Gabriela Štěpánková, PR manažerka, 

Portus Praha, o.s., tel: 773 920 997, 

e-mail: gabriela@processpress.cz

Už podruhé se v rámci 

dobročinné sbírky Akce 

cihla uskuteční hudebně-

divadelní festival Cihlafest, 

který vypukne v sobotu 

14. července v zahradě 

chráněného bydlení Fara. 

Vedle řady divadelních 

představení, koncertů 

a tvůrčích dílen se tentokrát 

návštěvníci mohou blíže 

seznámit s chráněným 

bydlení a s fungováním 

dílny, kde vznikají legendární 

Dobroty s příběhem: 

nakládané utopence 

a hermelíny. A všichni 

návštěvníci se tak na vlastní 

oči přesvědčí, co všechno se 

díky finančním příspěvkům 

z benefiční kampaně Akce 

cihla podařilo uskutečnit.

Cihlafest nabídne i letos divadlo, 
hudbu, hry nebo ohňovou show

Harmonikářka Piňa Koláda

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky
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Muzeum pracuje 
v regionu

JÍLOVÉ U PRAHY – To, že 

nepracujeme jen v budově 

našeho muzea, ale za svý-

mi zákazníky vyjíždíme i do 

okolí, jsme dokázali v sobo-

tu 9. června , kdy jsme při-

jali pozvání na dětský den 

v obci Čakovice u Týnce nad 

Sázavou. Pro školáky jsme si 

připravili křížovku, bludiště 

a určování kovářských před-

mětů, předškoláci kreslili 

obrázky podle svého uváže-

ní. Všechny jsme odměnili 

za jejich snahu Muzejním 

zlaťáčkem (volná vstupenka 

pro dítě do muzea nebo što-

ly) a dalšími drobnými dárky. 

Atmosféra i péče pořadatelů 

byla skvělá. S paní Brebur-

dovou jsme strávily krásné 

odpoledne na čakovickém 

fotbalovém hřišti, kde rozzá-

řené oči dětí byly pro nás tou 

největší odměnou.

PhDr. Iveta Stejskalová

Založte s námi 
knihovnu

Líbí se vám Knihovna Průho-

nice? Chtěli byste také tako-

vou knihovnu ve svém okolí? 

Víte o nějakém vhodném 

prostoru? Víte alespoň o jed-

nom místním člověku, který 

by byl ochoten se o knihovnu 

bezplatně starat jako dobro-

volník? Pak ji tedy společně 

založme! Nic více opravdu 

nepotřebujete. O zbytek se 

postaráme my, občanské 

sdružení ČTE! – V rámci naše-

ho občanského sdružení za-

ložíme knihovnu ve vaší obci. 

Více informací a kontakty na 

www.knihovnapruhonice.cz.

Výstava k narozeninám
PRŮHONICE – Od 27. dubna 

probíhá výstava obrazů ma-

lířky Emmy Srncové. Velká  

retrospektivní výstava u pří-

ležitosti autorčiných sedm-

desátých narozenin probíhá 

v krásných prostorech Průho-

nického zámku do 31. srpna.

Vesnice roku?
Obec Dolní Břežany poslala 

přihlášku do soutěže Vesnice 

roku 2012. „Chtěli jsme uká-

zat hodnotící komisi, že sídla 

do 5 tisíc obyvatel, která se 

mohou do soutěže přihlásit, 

mohou mít také trochu odliš-

ný urbanismus,“ vysvětluje 

starosta obce Věslav Micha-

lik. „Málo venkovský charak-

ter nám také jedna z členek 

poroty hned vytkla,“ podo-

týká starosta. V Dolních Bře-

žanech se toho děje oprav-

du hodně. Vedle tradičních 

spolků, jejichž činnost obec 

podporuje, jako jsou hasiči, 

sportovci nebo Indiáni od 

Hadí řeky, vznikla řada dal-

ších. Mateřské centrum, klub 

seniorů, základní umělecká 

škola, rybářský oddíl a další.

 (hm)

14x Namibie
Od 27. června po celé léto 

bude v Galerii Jacques 

v Dolních Břežanech k vi-

dění výstava fotografií 

z africké Namibie. Budou 

v ní vystavovat své práce 

posluchači školicího cen-

tra Ateliér pod pumpou 

Ondřeje Neffa a Ljuby Kr-

bové, které má sídlo také 

v Břežanech, na náměstí 

Na Sádkách. Výstava v Ga-

lerii Jacques dokazuje, že 

se záměr podařil. Vysta-

vujících je celkem čtrnáct. 

Mezi nimi byli zkušení 

fotografové, ale i naprostí 

začátečníci. Všichni při-

nesli hodnotné obrazové 

svědectví ze země, která je 

u nás prakticky neznámá, 

třebaže jde o 34. největší 

stát světa a rozlohou pře-

sahuje dvě plochy Němec-

ka i s Českem a Rakous-

kem dohromady.

Trvalky pro laiky 
i odborníky

PRŮHONICE – Také letos 

probíhají v Dendrologic-

ké zahradě v Průhonicích 

komentované exkurze pro 

odborníky i laiky. Posled-

ní červnovou sobotu máte 

možnost shlédnout další 

z tohoto cyklu – Jarní tr-

valky. začátek prázdnin je  

optimální čas pro dračíky 

(Penstemon), liliochvost-

ce (Eremurus), krásnooč-

ka (Coreopsis), řebříčky 

(Achillea), svou krásu uka-

zují i časné trávy. Trvalky již 

často mají svou optimální 

velikost, výrazně se uplat-

ňují textury a struktury, 

barevné kontrasty olistě-

ní a další. Délka exkurze: 

3 hodiny. Více info na www.

dendrologickazahrada.cz

Nejlepší kousky 
zblízka i zdálky

STRANČICE – V sobotu 

16. června jsme se sešli 

Strančicích, abychom si 

užili již tradiční biograf spo-

jený s kulinářským kláním 

Strančická buchta. Sešlo 

se 28 soutěžících cukrářek 

a cukrářů. Naštěstí se nám 

podařilo shromáždit i do-

statečný počet zkušených 

poradců, kteří nám pomoh-

li vybrat mezi skvosty kuli-

nářů ze Strančic a širokého 

okolí zaručeně ty nejlepší 

kousky. V nejpočetnější 

– kupodivu dětské katego-

rii vyhráli bratři Hupcejovi 

s Jahoďákem a Makovo-

povidlovým tvarohákem, 

v ženské kategorii Jarmila 

Šoustková  a její Banánové 

potěšení a za muže byl nej-

lepím cukrářem vyhlášen 

David Kačer a jeho Cheese-

cake. Gratulujeme!

Za OS Dvě věže – Iva Šrámková

Pachatel dopaden
SÁZAVA – Benešovští kri-

minalisté obvinili dvoji-

ci mužů hned z několika 

trestných činů, jeden obvi-

něný byl vzat do vazby. Os-

matřicetiletý a o čtyři roky 

mladší muž se od ledna 

letošního roku dopouštěli 

rozsáhlé majetkové trestné 

činnosti a to nejen v terito-

riu Územního odboru Be-

nešov, ale i na Kutnohorsku 

a Kolínsku. Jen v Sázavě se 

kriminalistům podařilo 

objasnit několik případů, 

mezi které patří vloupání 

do vozidla Ford Tranzit, 

vloupání do rekreační cha-

ty a skladu nářadí, vloupá-

ní do klubovny atletického 

stadionu nebo opakované 

vloupání do stavebních 

buněk. Kromě odcizeného 

jízdního kola ze sklepa pa-

nelového domu, bylo před-

mětem jejich zájmu pře-

vážně nářadí. Způsobená 

škoda přesáhla půl milionu 

korun. Obviněným hrozí 

v případě odsouzení až pě-

tiletý pobyt ve vězení.

nprap. Diana Škvorová

Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy
Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy, státní

Tel.: 241 950 776, 241 950 409, fax 241 950 300

www.soupjilove.cz, e-mail: soupotravin@cbox.cz

Přijímá žáky pro školní rok 2012/13 pro tyto obory:
tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou

Cukrář / Kuchař / Kuchař – číšník
dvouleté nástavbové studium zakončené maturitou Podnikání

Po tel. domluvě možná návštěva školy. Přijímací řízení bude probíhat průběžně na základě přihlášky.

UNIO s.r.o., Vrchlického 49, Praha 5
Tel.: 774 632 555, 774 521 555 E-mail: objednavky.unio@gmail.com

www.unio-praha.cz

INZERCEINZERCE

Jak se blíží konec (školního roku)

Obec Jesenice dokončila dne 

31. 5. 2012 stavbu nové cyklos-

tezky. Ta se skládá ze tří částí 

– první část od Geofyzikálního 

ústavu (hájenky – vstupu do 

obory) podél západního okra-

je Průhonického parku jižním 

směrem k rozcestí, odkud se 

větví ve dvou směrech – část 

pokračuje dále až na Kocan-

du a část do Osnice. Realizací 

tohoto projektu získali nejen 

obyvatelé Jesenice, ale celého 

regionu jižně od Prahy dalších 

3,2 km nových cyklostezek, 

které se napojují na cyklostez-

ky Průhonic. 

Stavba si vyžádala investici pře-

vyšující 13 mil. Kč včetně DPH. 

Celková výše podpory dané 

smlouvou o dotaci je ve výši 80 % 

uznatelných nákladů, přičemž 

zbylých 20 % uznatelných nákladů 

a neuznatelné náklady byly hraze-

ny z rozpočtu obce Jesenice.  (red)

Cyklostezka byla slavnostně 

otevřena v pátek 15. června. 

Pásku přestřihl starosta 

Jesenice Pavel Smutný za 

účasti dalších zástupců 

vedení obce, poskytovatele 

dotace – Úřad Regionální 

rady regionu soudržnosti 

Střední Čechy, zhotovitele 

stavby – firmy Swietelsky 

stavební s.r.o., projektanta 

této komunikace, Správy 

Průhonického parku, 

zástupců okolních obcí 

a dalších čestných hostů.

Nová cyklostezka otevřena

Fanfáry při otevření tří kilometrů dlouhé cyklostezky v Osnici 2x Foto: Tereza Melicharová

Pásku stříhal starosta Pavel Smutný

Ve svém středu tentokrát „ma-

tematikáři“ uvítali Mgr. Alenu 

Vávrovou, učitelku ZŠ Kodaňská 

z Prahy 10 a expertní lektorku 

úzce spolupracující s katedrou 

matematiky a didaktiky mate-

matiky pražské pedagogické fa-

kulty UK v Praze.

Její pracovní dílna Hry nejen ma-

tematické se věnovala nejpřiroze-

nějšímu dětskému projevu – hře. 

Účastníci se seznámili a hlavně si 

vyzkoušeli řadu her vhodných do 

výuky matematiky všech roční-

ků základní školy. Jedná se o hry 

motivační, procvičovací a upev-

ňovací, ale také hry cvičící logiku, 

postřeh, představivost, procviču-

jící manipulaci s předměty a ori-

entaci v ploše i prostoru.

V rámci projektu KOKOS to bylo 

setkání poslední. Ale díky pod-

poře oborových setkávání učite-

lů z regionálních škol v okolí osy 

Kostelec u Křížků - Jesenice – Dol-

ní Břežany - Jílové u Prahy – Davle 

se tyto aktivity natolik osvědčily, 

že v nich chtějí partnerské školy 

v příštích letech pokračovat. Je 

to dobrý signál, protože to dává 

jistotu udržitelnosti vytyčených 

cílových aktivit projektu.

Je znamenitým zjištěním 

a faktem, že v našich školách 

pracují učitelé, kteří mají 

osobní zájem o své další vzdě-

lávání a profesní růst, kteří se 

dokážou domluvit na vzájem-

né spolupráci se svými kolegy.

„Těšíme se zase na podzim na 

společnou shledanou,“ znělo ve-

čer spokojeně z úst učitelů ma-

tematiky v ZŠ, MŠ ZUŠ Jesenice.

Mgr. Josef Buchal, 

odborný garant projektu KOKOS 

a ředitel Fakultní jesenické školy

ZŠ OLEŠOVICE – V tomto 

období se všichni těší na léto, 

na dovolené. A pro školáky 

toto období znamená více ex-

kurzí, výletů, více zajímavých 

akcí. Ani v Základní škole 

v Olešovicích tomu není jinak. 

V březnu jsme uspořádali škol-

ní akci Olešovický básník, kdy 

každý žák před porotou před-

nesl libovolnou báseň. V břez-

nu jsme měli i další školní akci 

„Den zdravé výživy“ ve spo-

lupráci s Danonne Benešov. 

V dubnu jsme společně navští-

vili Matějskou pouť v Praze. Do 

Jesenice /Agra Jesenice/ jsme 

přijeli udělat radost naším kul-

turním programem na setkání 

zaměstnanců Agra. Za deštivé-

ho dubnového počasí jsme byli 

na exkurzi i s paní průvodkyní 

za památkami našeho hlav-

ního města. V květnu už nám 

počasí přálo, a tak jsme si uži-

li další exkurzi, a to na zámek 

v Hořovicích. A letošní školní 

výlet? Ten byl do Harrachova 

– návštěva sklárny, jízda vláč-

kem po hřebenech hor a pěší 

túra na Mumlavské vodopády. 

V soutěži ve sběru papíru jsme 

na prvním místě, jsme zapojeni 

do Recyklohraní a v soutěži Tě-

žíme hliník jsme se rovněž dob-

ře umístili. Dne 19. května se 

naše pětičlenná hlídka zúčast-

nila soutěže Mladý zdravotník, 

stejně dobře si vedeme i ve 

výtvarných soutěžích. Začát-

kem měsíce jsme pořádali Jarní 

akademii i s naším patronem 

Michalem Davidem. Chtěli by-

chom poděkovat vedení školy, 

že nám tyto akce umožňuje, 

paním učitelkám a vychova-

telkám za to, že s námi jezdí, 

také ostatním pracovníkům 

školy a sponzorům za to, že 

nám na akce značně přispívají. 

A vám přejeme hezké léto.

Žáci ZŠ Olešovice

JESENICE – 23. května 
se ve Fakultní jesenické 

škole sešly tři desítky učitelů 
matematiky 1. i 2. stupně 
z našeho regionu, učitelů 

z partnerských škol 
zapojených do spolupráce 

v rámci projektu KOKOS na 
svém oborovém setkání.

Poslední setkání učitelů v rámci pojektu Kokos proběhlo v jesenické škole

UčUčitelé se vzdělávají

Dík patří všem!

Vzhledem k tomu, že stavební prá-

ce se zpočátku loňského školního 

roku zpozdily, musely děti zaha-

jovat v provizorních prostorách 

-  na obecním úřadu či v budově 

školky. Další etapa přestavby pro-

bíhala již za plného provozu školy, 

během vyučování. Že jednoduché 

to nebylo, dokládají slova ředitel-

ky Aleny Šreplové: „Musím podě-

kovat všem, žákům, kteří se téměř 

celý rok učili ve složitých podmín-

kách, svým kolegyním učitelkám 

a provozním zaměstnancům za 

trpělivost, rodičům za pomoc při 

vybavování tříd a úklidu, samo-

zřejmě obci za podporu.“

V podkroví školy vznikly dvě nád-

herné moderně vybavené třídy 

a sociální zázemí pro učitele i žáky 

včetně několika kabinetů. Díky 

tomu může škola v příštím školním 

roce otevřít dvě první třídy s men-

ším počtem žáků. V těchto třídách 

je ještě několik volných míst.

Přístavba nových tříd ale není 

zdaleka jedinou investiční akcí 

v Kostelci u Křížků. Příště si před-

stavíme projekt revitalizace návsi 

a rekonstrukce silnice do Sulic.

Zbyněk Pokorný

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ 
Slavnostní otevření 

dvou nových tříd 
a zrekonstruovaného podkroví 

v kostelecké základní škole 
proběhlo ve čtvrtek 21. června. 

Projekt, který vznikl již v roce 
2005, se podařilo dotáhnout 
až letos, především zásluhou 

místostarosty Václava 
Medřického, který si vzal celou 

akci, jež trvala bezmála rok, 
pod patronát.

Po necelém roce oteřeli v Kostelci dvě nové třídy základní školy Foto: Anna Klimentová



Začínal v Louňovicích u rybní-

ka na paletách s jednou staveb-

ní buňkou, dnes hospodaří na 

jednom hektaru půdy. Letos za-

hradnictví Alfík majitele Petra Al-

feryho kroutí již desátou sezonu. 

Z nadšence se postupem času stal 

odborník na jehličnany, pro radu 

si k němu jezdí z blízka i zdálky. 

Kromě veškerého zahradnického 

sortimentu najdete v zahradnictví 

Alfík ještě jednu specialitu – pan 

Alfery je nadšený rybář, a tak celo-

ročně nabízí prodej pstruhů a kap-

rů, které vám na přání také vyudí. 

Nejen kapři a pstruzi
Samozřejmě, že kromě ryb na-

jdete v louňovickém zahradnic-

tví především květiny, stromky, 

sazenice, ale také hnojivo, po-

střiky, zahradní techniku včetně 

nářadí. Sortiment rostlin se v na-

bídce mění podle roční doby. 

V polovině června jsou v plném 

běhu například trvalky, červen je 

měsíc růží, velký zájem je o skal-

ničky, okrasné trávy, pnoucí 

dřeviny, například akebia – tu 

máme jako jedni z mála, clema-

tis, wistaria, trubač… "Každý rok 

se také snažíme přijít s něčím 

novým, jako jsou některé zapo-

menuté květiny, například luš-

těnice trnitá, kterou tak miloval 

Alfonz Mucha," říká pan majitel.

Specifická půda
„Hodně k nám jezdí zákazníci pro 

radu – nejčastěji odpovídáme na 

otázku: Jaké rostliny se hodí do 

těchto vyšších poloh? Jsme 400 m 

nad mořem, v okolí je těžká zem, 

vzniklá rozpadem žuly, oproti Pra-

ze je tu dříve zima a "kratší" léto....“

Novinky letošní sezony
„Snažíme se mít všechny no-

vinky, co se objeví na trhu nebo 

zákazníci znají například z Re-

ceptáře nebo Loskutáka. Letos je 

to špičkové nářadí Stanley, nebo 

přípravek Hydretam – ten ulpí na 

kořenech a tam zadržuje vodu, 

a tím šetří zálivkovou vodu až 

o 50 procent, dále ekologické pří-

pravky na hubení škůdců Neu-

dorff, až po široký výběr zahradní 

keramiky a proutěných košů." 

Nejste-li zahradníkem tělem 

i duší, ale máte rádi pěknou za-

hradu, nechte starosti o realizaci 

a péči na zahradnictví Alfík. "I to 

je část naší práce – navrhujeme 

a realizujeme zahrady, zahradní 

jezírka, vč. okrasných ryb, zkrát-

ka cokoli podle přání zákazníka," 

dodává Petr Alfery. A protože 

pstruzi byli vynikající, rozhodli 

jsme se připravit pro vás soutěž.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Den D pro všechny milovníky 

zahradní techniky nastává ob-

vykle v pátek odpoledne stře-

doevropského času, kdy přijíždí 

z práce a vyráží na chaty, cha-

lupy. Pár hodin nato se začnou 

ozývat první výbuchy ve válcích 

dnes již čtyřdobých spalovacích 

motorů sekaček či křovinořezů, 

motorových pil. 

A tu nastává problém pro ty, kte-

ří už mají posekáno nebo právě 

usedli k nedejbože nedělnímu 

kafíčku, poklábosit se sousedy... 

S dovolením si teď vypůjčíme titu-

lek diskusního fora na toto téma 

z webových stránek obce Ohrobec: 

Kravál, rámus a vyhláška... 
Noční klid upravuje § 34 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-

řejného zdraví: Noční dobou se 

pro účely kontroly dodržení po-

vinností v ochraně před hlukem 

a vibracemi rozumí doba mezi 

22. a 6. hodinou ranní.

Obce nemohou paušálně zaká-

zat používání hlučných zařízení, 

tzn. zakázat jejich používání po 

delší čas, je však možné použí-

vání těchto zařízení přiměřeně 

omezit (např. v ranních a ve-

černích hodinách, po celý jeden 

den pracovního klidu za před-

pokladu, že je to kompenzováno 

možností užívat je po celý další 

den víkendu apod.). Je však nut-

né, aby takovýto zákaz byl v sou-

ladu s principem proporcionali-

ty a zohledňoval právo občanů 

a vlastníků nemovitostí obhos-

podařovat svůj majetek.

Znění obecní, obecně závaz-

né vyhlášky, pak může vypadat 

i takto, viz stránky obce Květni-

ce: Každý  je povinen zdržet se 

o nedělích a státem uznaný ch 

dnech pracovního klidu veške-

rých prací spojený ch s užíváním 

zařízení a přístrojů způsobují-

cích hluk, např. sekaček na trá-

vu, cirkulárek, motorový ch pil, 

křovinořezů apod.

Ale ať už se podíváte na diskuse 

na obecních stránkách, nebo se 

zeptáte lidí kolem sebe, zjistíte, 

že co člověk, to názor. Můj tchán, 

Polák, by poradil dát sousedům 

lahev vodky a bude klid.

Jak je to ve vaší obci? Víte, kdy 

můžete sekat, řezat...? Jak často 

a čím hlučíte vy? Napište nám 

na bartakova@naregion.cz

Zbyněk Pokorný
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REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD 

Tomáš Valenta 

Tel.: +420 739 017 929

kontakt@zahrada-valenta.cz 

www.zahrada-valenta.cz 

TEL.:  
731 663 566

E-MAIL:  
info@hifipartner.cz

…ozvučíme 
i Vaši zahradu

Více informací  
o bezdrátovém  
systému SOUNDCAST   
pro poslech hudby   
v zahradě , či  
u bazénu  získáte na:

fformací formací

PŮJČOVNA, PRODEJ, BAZAR 

 STROJŮ NA SEČENÍ A REGENERACI 

 TRÁVNÍKŮ A ZAHRAD

ZAVLAŽOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY

Vertikutátory, aerifikátory, pískovače 

NOVĚ vřetenové sekačky ALLETT

www.ittec.cz                 www.kvalitnisekacky.cz

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

Léto na 
zahradezahrade

Každý čtvrtek udíme ryby na víkend. Vzhledem k tomu, že je o ně velký zájem, je potřeba si je dopředu objednat. Stačí se u nás 

zastavit nebo zavolat

Zahradnictví Alfík 
Louňovice u rybníka Požár na 

hlavní trase Praha - Kostelec 

nad Černými lesy, nedaleko 

Říčan u Prahy.

Otevírací doba: 1. 3. – 23. 12. 

Po - So 9 – 17 h • Ne 9 – 12 h

(možný i jiný čas 
po předchozí dohodě)

Nadšený rybář a zahradník

INZERCEINZERCE

Kdo neseká, není Čech

AKCE
PRODEJ

777 977 777  www.rousal.cz

Provzdušnění  Aretifikace
399,-/m3 bez DPH

Červen je 

o b d o b í , 

kdy dozrá-

vají první 

ovocné druhy, třešně, začíná se 

vybarvovat angrešt, rybíz a ma-

liny. U dobře odkvetlých jabloní 

a hrušní s bohatou násadou ne-

zapomeneme na ruční probírku 

plůdků, stromy můžeme přihno-

jit. Opakujeme ochranný postřik 

proti chorobám a škůdcům. 

V zeleninové zahradě přidá-

me kompost a můžeme vysévat 

volně okurky, vysazovat rajčata 

a papriky. Rajčata opatříme ko-

líky, odstraníme vedlejší výhony 

a vyvážeme je, okurky navede-

me na oporu a zkrátíme jim po-

stranní výhony. Máme již první 

rané brambory, kedlubny, mrkev 

a hrášek, ve skleníku okurky, pa-

priky a rajčata. Košťálová zeleni-

na vyžaduje časté přihnojení, aby 

rychle rostla a zůstala křehká. 

Květinové záhony září barevný-

mi kombinacemi a  kvete mnoho 

oblíbených keřů. Okrasné záhony 

uvolňujeme od cibulí tulipánů 

a narcisů a vysazujeme další let-

ničky a dvouletky, Vysoké trvalky, 

např. ostrožky, vyvazujeme. Jed-

nou za tři roky zmlazujeme šeříky. 

Do podzimu narostou silné výho-

ny s květními pupeny. Odkvetlé 

květy růží odřezáváme. Přiroze-

nému růstu ponecháváme pouze 

parkové růže. Růže přihnojujeme 

kyselinou fosforečnou a draslí-

kem zálivkou a proti padlí je ještě 

jednou postřikujeme. Výmlad-

ky (tzv. vlky) u růží, ihned jak se 

objeví, vylomíme nebo uřízneme 

pod povrchem přímo u kořene.

Nejen za horkých dní je důležitá 

pravidelná zálivka. Nejvhodnější 

dobou pro zalévání je ráno nebo 

v podvečer.

Kromě zálivky je v době vegetace 

důležité hnojení, přihnojujeme 

také okrasné rostliny.

Bez dostatečné výživy okrasné 

dřeviny slábnou. Jehličnanům 

svědčí hnojivo speciálně pro 

jehličnany. Zreznutí a opadá-

vání jehličí zabraňuje produkt 

Hořká sůl, je to směs hořečna-

té a draselné soli. 

V létě, nejlépe v červenci, je 

ideální čas pro střih živých 

plotů ze stálezelených dřevin.

Odkvetlé výhony okrasných dře-

vin, které kvetou na jaře, stříhá-

me vždy po odkvětu. 

Okrasné dřeviny mohou být na-

padeny nejrůznějšími škůdci. 

Použijeme tedy vhodný přípra-

vek na hubení.

Trávníky by měly být hnojeny 

i přes léto, aby snášely lépe ob-

dobí přílišného sucha anebo 

častého sečení. Trávník stříkáme 

proti dvouděložným plevelům.

Je lepší trávník zalévat méně čas-

to, ale vydatně, než často a málo. 

Voda se z povrchu rychle odpaří 

a trávník zůstane skoro bez zá-

vlahy. Před odjezdem na dovole-

nou je lepší trávník nehnojit, aby 

tolik nerostl.

www.rousal.cz, 777 977 777

INZERCEINZERCE

Rady od krtka



„Teď v létě se všichni zbláznili,“ 

říká Luboš Sejk z Dobřejovic, kte-

rý zastupuje v regionu Říansko, 

Jesenicko a Benešovsko firmu, 

která dodává speciální izolační 

materiál do domů. Denně objíž-

dí zákazníky, kteří chtějí na zimu 

zateplit dům, střechu či dokonce 

tovární halu. 

Nehoří a myši ho nežerou 
Foukaná izolace Climatizer plus 

je zjednodušeně drť papíru, kte-

rá se pomocí tlaku nafouká do 

nejrůznějších spár, ve kterých 

působí jako izolace. Materiál 

vznikl v mrazivé Kanadě, v 70. le-

tech v době energetické krize. 

Český výrobce na základě licen-

ce ročně vyrobí 20 tisíc tun Cli-

matizeru, který putuje do celého 

světa. „Na půdě stačí de facto vy-

trhnout jedno prkno, okýnkem 

natáhneme hadici a jednodu-

še podlahu vyplníme izolační 

hmotou. Climatizer velmi dobře 

absorbuje teplo, například pro 

odizolování podlahy se doporu-

čuje síla vrstvy 20-25 cm,“ říká 

pan Sejk, který s tímto materiá-

lem pracuje již 15 let a prezento-

val jej i v jednom z dílů pořadu 

Rady ptáka loskutáka na TV Nova 

(www.izolacesejk.cz). 

Climatizer umí nejen vyplňovat 

spáry, ale lze jej i nastříkat na stě-

ny nebo volně nafoukat na strop 

pod pultovou střechou. „Myši ho 

nežerou, protože jim jednak ne-

chutná a zadruhé se v něm obtíž-

ně pohybují. Materiál je rovněž 

nehořlavý, vzhledem k tomu, že 

obsahuje minerální soli. 

Snadná aplikace
Před zahájením prací je vhodná 

předchozí prohlídka. „Ta je bez-

platná a zákazník se k ničemu ne-

zavazuje. Umím na místě poradit 

a okamžitě umím nacenit. Hned 

na místě vám řeknu, kolik to bude 

stát,“ dodává pan Sejk. Samotná 

aplikace je velmi snadná a bez 

zásahu do prostoru v domě. „Cli-

matzer plus lze aplikovat do minus 

15ti stupňů. Nic se domem nenosí, 

je zapotřebí pouze zásuvka na 230 

voltů. Hadicí dosáhneme běžně do 

50ti metrů od vozidla, takže ne-

musíte ani řešit, že vám náhodou 

přejedeme autem anglický trávník. 

Před námi nemusíte zakrývat ná-

bytek a nemusíte po nás uklízet. 

Obyčejně je za dopoledne půda 

hotová,“ doplňuje pan Sejk, který 

je také certifikovaný dodavatel izo-

lace do projektu Zelená úsporám 

a současně je držitelem certifikací 

ISO 9001 a ISO 14 001. 
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ÚDRŽBA 
ZAHRAD

MgA. Jan Tesař
www.gardenservice.snadno.eu

sečení travnatých ploch 
sekačkou nebo křovinořezem, 
vertikulace, tvarování dřevin a 
živých plotů, prořezávání keřů 
a stromů, vysávání listí, čištění 
dlažby vysokotlakým čističem, 

pletí, odvoz bioodpadu atd.

tel: 723 880 770

!

!

!

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Venku svítí sluníčko a my jsme 

naše posezení v obýváku vy-

měnili za posezení na zahradě. 

K vytvoření romantické atmo-

sféry nám poslouží nová kolekce 

svíček a svícnů od firmy PartyLi-

te. Objevte nové vůně, jako je na-

příklad pomerančová kůra, která 

odpuzuje hmyz a zaručí poklid-

né večerní posezení na zahradě.

„Rozmanitost vonných svíček, 

které PartyLite nabízí pro své 

zákazníky, nemá na trhu prak-

ticky konkurenci. Vosk, ze kte-

rého jsou svíčky vyráběny, je 

vysoce čištěný parafín, který za-

ručuje výborné hoření bez kou-

ře a vedlejších zápachů. Knoty 

jsou vyráběny ze 100% bavlny 

a plechové podložky k upevnění 

knotu jsou z materiálu bez pří-

měsi olova. Naše svíčky mohou 

hořet až 100 hodin!“ říká Zorka 

Machálková, majitelka Salonu 

krásy v Říčanech, kde svíčky 

můžete zakoupit.

Víte, jak voní „Zakázané ovoce“ 

nebo jak voní „Zvěrokruh“? Co 

takhle „Soumrak na moři“, kte-

rý obsahuje mořskou sůl, nebo 

levandule, která zabezpečí klid-

ný spánek, uvolňuje stres a od-

puzuje vinné mušky? Jahodová 

rebarbora vám navodí pocit sy-

tosti a večer nebudete mít pocit 

hladu... K nepřebernému množ-

ství svíček a vůní můžete doplnit 

svícny různých stylů, převážně 

ručně vyráběných.

Na celý sortiment se můžete 

podívat v Salonu krásy Zorka 

v Říčanech a v Praze v Centru 

orientálních masáží Manda-

rinka. „Rádi přijedeme za vámi 

a uděláme párty se svíčkami 

přímo u vás podle vašeho přá-

ní. Do konce června je speciální 

zvýhodněná akce pro případné 

samospotřebitelky.“ (PR)

Vyhlašujeme   SOUTĚŽ
o skleněný soudeček se svíčkou 

Vášnivé ovoce, který vydrží hořet 

až 55 hodin.

Soutěžní otázka č. 1 

� Jakou značku kosmetiky 

nabízí Salon krásy Zorka?

Soutěžní otázka č. 2 

� Jaké jsou webové stránky 

Centra orientálních masáží 

Madarinka?

Odpovědi na otázky posílejte 

na mail stankova@nasregion.cz 

do 11. 7. 2012. 

Vyhrává 20. správná odpověď v po-

řadí. 19. 7. 2012 bude výherce uve-

řejněn v Našem Regionu.

INZERCEINZERCE

Snížení nákladů
na zateplení vašeho domu

až o 50%
Kontakt: Luboš SEJK, držitel ISO 9001 
a ISO 14 001, tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 

video tv klip uvidite na   
    www.izolacesejk.cz

Špičková tepelná foukaná izolace

INZERCEINZERCE

Honem, než přijdou mrazy!

Dům za dva měsíce? Jde to!

Špičková tepelná foukaná izolace

TOP vlastnosti:
• Vysoká absorbce tepla

• Ekologický

• Český výrobek

• Jednoduchá aplikace bez 

zásahu do prostoru v bytě

• Nechutná myším 

• Je nehořlavý

• Umí vyplňovat spáry, lze 

i nastříkat na stěny

PRPR

Kouzelná zahrádka 
na vás čeká

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 
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V harmonii s přírodou 
Současné domy se vyznačují 

především vysokým komfor-

tem, výtečným zpracováním 

a technologickými parametry, 

což je příznačné i pro dřevo 

konstrukční stavby. Jejich pro-

vedení a interiéry umožňují 

využití všech současných tech-

nologických vymožeností, od 

vytápění podlah po centrální 

vysavače, využití solární, foto-

voltaické či geotermální ener-

gie. Také je dostatečně známo, 

že dřevo je přirozený stavební 

materiál, který dokonale izolu-

je, a tím pochopitelně přináší 

obrovské úspory, a to nejen 

při vytápění. Rovněž tak se při 

stavbě ze dřeva minimalizují 

ztráty a nevyužitelný materiál 

se opět recykluje a dále vyu-

žívá. Tím se tedy zároveň šetří 

naše životní prostředí. Využití 

přírodních materiálů je výraz-

ným kladem pro alergiky a dal-

ším pozitivem díky zvoleným 

materiálům a používaných 

technologii je výrazná finanční 

úspora při samotné stavbě. 

Výhody dřevostaveb?
Zásadní výhodou uváděných 

dřevostaveb je kromě energe-

tické nenáročnosti stavby a je-

jího následného provozu též 

rychlý proces celé stavby, a to 

2 až 3 měsíce. Prvotním krokem 

je precizní výroba obvodových 

stěn domu. To provádí ECO-

BAU ve vlastní výrobní hale se 

stálými klimatickými podmín-

kami, což představuje sucho 

a teplo jako kvalitní základ, 

který zůstává na rozdíl od nej-

různějších “výrobců na koleni“ 

garantem dobrého výsledku 

a dlouhé životnosti domu. Na 

takto připravenou konstrukci 

se montují základové prahy, 

které jsou uchyceny k železo-

betonové základové desce. 

Obvodové stěny za den!
Celková doba stavby obvodo-

vých stěn je jeden den, tudíž 

nedochází k omezení nepříz-

nivým počasím. Domy se staví 

tak zvaným suchým procesem, 

což umožňuje nastěhování 

bezprostředně po dokončení 

stavby, neboť dřevostavby ne-

musejí přes zimu promrznout, 

jako tomu je u zděných sta-

veb. Ještě ke kvalitě provedení 

stavby: společnost ECOBAU 

pochopitelně staví v souladu 

se stavebními předpisy a nor-

mami v České republice a Ev-

ropské unii. Všechny použité 

technologie, materiály a doplň-

ky mají rovněž veškeré požado-

vané certifikáty. Po dokončení 

stavby provádí v případě zájmu 

tzv. Blower door test či měření 

termokamerou, aby byla objek-

tivně potvrzena kvalita energe-

tické nenáročnosti.                                                               

Při této příležitosti je dobré 

zdůraznit ještě jeden zajímavý 

prvek, a to ten, že při stejném 

zastaveném půdorysu je u dře-

vokonstrukčních domů oproti 

zděným stavbám větší užitná 

plocha. V porovnání se zděnou 

má dřevostavba až o 20 cm men-

ší stěny. Díky tomu v průměr-

ném rodinném domě na stejné 

ploše lze získat jednu místnost 

navíc. A to jistě není, zejména 

s ohledem na další možné úspo-

ry, zanedbatelné. 

PR (kt)

KUNICE – Kdo z nás 

by nechtěl dobře bydlet? 

Takové lidi snad kolem sebe 

ani nemáme. Ne každému 

se sen o pěkném domku 

či bydlení splní. Avšak 

doba se výrazně změnila 

a postavit si rodinný dům 

je dnes celkem snadné. 

Firem, které tuto službu 

nabízejí, není málo. Důležité 

však je vybrat z nabídky to 

nejlepší, nejvýhodnější a také 

cenově dostupné. Jednou 

ze stavebních společností 

je ECOBAU (www.ecobau.

cz), která  nabízí moderní 

dřevostavby. Mají tisíce 

podob a také tisíce 

výhod oproti standardním 

zděným domům. 

Dřevo – vysoce kvalitní stavební materiál

Moderní dům z řady URBAN CUBE

Společnost ECOBAU vychází 

vstříc individuálnímu vku-

su a potřebám svých klientů. 

Nestaví domy podle šablony, 

jeden jako druhý, ale má po-

chopitelně několik typových 

variant – pro inspiraci ovšem 

bez problémů a ochotně do 

projektu zapracuje vaši vizi, 

případně dílčí požadavky. 

Kromě toho nabízí komplex-

ní servis včetně vypracované 

studie, projektové dokumen-

tace, jednání se stavební úřa-

dy, dodavateli elektřiny, vody, 

plynu jakož i další související 

služby. Za zmínku také stojí, 

že ECOBAU nevyžaduje zálo-

hu předem, ale první platby 

se uskuteční až po provedení 

a řádném předání první eta-

py stavby. Společnost rovněž 

poskytuje pomoc s výběrem 

vhodného financování stavby.

 

Mimo tyto služby nabízí 

ECOBAU tři důležité věci, které 

u většiny konkurenčních firem 

nelze pořídit:

1. Přepracuje jakýkoliv jiný 

projekt pro zděné a jiné stavby 

do svého „dřevokonstrukční-

ho“ systému. 

2. Vyprojektuje a realizuje domy 

ve všech energetických standar-

dech (nízkoenergetický, pasiv-

ní, nulový).

3. Dodá dům v libovolné fázi 

rozestavěnosti: hrubou stav-

bu, stavbu k dokončení, spodní 

stavbu (základovou desku), či 

dům zcela na klíč. 

Pokud vás dřevěné domy 

ECOBAU oslovily či zaujaly, 

více najdete na www.ecobau.

cz či přímo v „showroomu“ na 

adrese: Kunice 201, Strančice 

u Prahy. 

(PR–kt)

Bydlení na celý život
KUNICE – V poslední 

části našeho seznámení 

s dřevostavbami firmy 

ECOBAU stavební spol. r. o. 

upozorníme na další výhody, 

které mohou klienti plně 

využívat. Úvodem je nutné 

položit si klíčovou otázku, 

u koho si dům objednat.
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DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

POSTELE, MATRACE, ROŠTY
NÁVRH A VÝROBA NÁBYTKU ZE DŘEVA

SEDACÍ SOUPRAVY
STOLY A ŽIDLE

DĚTSKÝ PROGRAM
GALLERY JACQUES

S tímto kuponem
získáte slevu

na pojištění majetku

15%
pojištění majetkuSL

EV
A

NOVÁ POBOČKA  
V DOLNÍCH BŘEŽANECH

Máme otevřeno:

Těšíme se na vaši návštěvu.

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

Všechny informace o restauraci naleznete na webu:

www.periferierestaurant.cz

WWW.STUDIO-INDEFA.CZ

WWW.DESIGNDETEM.CZ

U Náměstí 708, Dolní Břežany

NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ

OBCHOD DESIGNOVÝMI BYTOVÝMI DOPLŇKY

U náměstí 711, 
Dolní Břežany, 

tel.: 605 232 149, 
jan.happy@seznam.cz
bo.happy@seznam.cz

Nabízíme 

rozvoz n
ákupu

do dom
ácností

Cykloprodejna a servis kol
Každý týden nová AKCE!

Pražská 363, Dolní Břežany
Telefon 246 083 535

WWW.AKCEB IKE.EU

INZERCEINZERCE

Slunovrat ve stylu retro
Jízda veteránů
Již v dopoledních hodinách moh-

li zvědavci obdivovat nádherná 

stará auta. Téměř osmdesát mo-

delů vystavili jejich hrdí majitelé 

na plochu břežanského náměstí. 

A bylo opravdu co obdivovat! 

Nádherně tvarované Aerovky, 

Pragovky, Porsche, Citroeny, 

MG a samozřejmě nová auta ve 

starém stylu od firmy Morgan. 

Auta, která svým tvarem ještě 

připomínala kočáry, mohutné 

limuzíny nebo živé sportovní 

model tvořily neuvěřitelně pes-

trou přehlídku designu. Pokud 

by někdo vyhlásil soutěž Miss 

auto, současné modely aut se 

stále unifikovanějším vzhledem 

by možná v porovnání s veterán-

skými motorovými 

mazlíčky neobstály. 

Ve dvě hodiny zača-

la Jízda Slunovratu. 

Auta a jejich majitelé 

vyrazili přes Točnou 

do Břežanského údolí, 

kde se konala jízda na 

čas. Veteránská auta 

a motocykly kroužily 

Břežanským údolím 

více než dvě hodiny. 

O jízdě a jejích účast-

nících řekl divákům 

spoustu zajímavých 

informací komen-

tující Jan Zvelebil, 

majitel firmy Morgan 

Prague, která dováží 

modely aut této brit-

ské značky do České republiky. 

Diváci se dozvěděli zajímavosti 

o projíždějících veteránech i je-

jich řidičích.

Koncerty, móda, zábava
Po dokončení závodu se auta 

vrátila na náměstí, kde je moh-

li dosyta obdivovat i ti, co přišli 

později. Odpoledne plynulo, ka-

pely vyhrávaly, zájemci se mohli 

projet na retro maxikole nebo se 

podívat na stylovou módní pře-

hlídku a inspirovat se tím, co se 

nosilo v třicátých a čtyřicátých 

letech minulého století. A oprav-

du bylo na co se dívat! Navíc, 

řada kousků by byla bez jakých-

koliv zásahů do fazony nositelná 

i dnes. A taky se rozdávaly ceny: 

za vítězství v jízdě přesnosti, za 

nejstaršího veterána, za nejrych-

lejší auto. Ceny vítězům předal 

starosta Věslav Michalik a sená-

torka Helena Langšádlová. Zla-

tým hřebem odpoledne bylo vy-

stoupení kapely Melody Makers 

a Sester Havelkových, které skvě-

le a zcela stylově akci ukončily.

Text a foto: Hana Michaliková

DOLNÍ BŘEŽANY – Kdo miluje retro, ten si v sobotu 

mohl opravdu užít. V obci se slavil svátek Slunovratu a letos 

jej organizátoři pojali poněkud netradičně. Ve spolupráci 

s firmou Morgan Prague připravila obec Dolní Břežany den 

s auty veterány. A protože bylo potřeba zachovat styl, 

konaly se během dne retro módní přehlídky 

a vše doprovázela stylová muzika.

Řada z předváděných modelů šatů a klobouků jsou opravdové originály

Vystavená auta vyjíždějí z náměstí na start do Zbraslavi

„Jízda veteránem je náš koníček. Rádi se stylově oblékneme a vyjedeme si na výlet 

nebo na setkání s milovníky starých aut,“ říkají manželé, kteří vlastní tento báječný 

červený model



„Takhle v pondělí jsme vždy tady na 

fotbale, ve středu taky a v pátek jde-

me na led, který tam máme i přes 

léto,“ řekl nám na úvod asistent tre-

néra Jiří Hobza a pak ještě upřesnil: 

„Na led budeme chodit jednou týd-

ně asi tak do konce července a pak 

začneme trénovat, třikrát a později 

i čtyřikrát už na ledu.“  

Do debaty se pak vložil trenér Ka-

rel Holý a prozradil: „Využili jsme 

toho, že kluci si dali dohromady 

tým pro fotbalovou „Hanspal-

skou“ ligu, takže o zábavu a náplň 

i zajímavé zápasy  nemáme vů-

bec žádnou nouzi. Také počítáme 

s tím, že se před začátkem sezony 

účastníme  nějakého hokejového 

turnaje na Moravě. Čekáme na 

pozvání, chceme tak vyladit for-

mu před začátkem naší soutěže, 

vždyť nás opět čekají konkurenční 

zápasy s Jesenicí, která opět bude 

hrát i trénovat na našem zimním 

stadionu. A při té příležitosti bych 

chtěl říct, že naše krajská liga má 

vyšší úroveň než mnohé jiné. Tře-

ba druholigové celky mají vyšší 

tréninkové dávky, víc se cestuje, ale 

žádné finanční ohodnocení. A tak 

mnozí hráči raději mají své jisté za-

městnání a chtějí si zahrát amatér-

ský hokej, protože je to baví, a tím 

se naše ryze neprofesionální sou-

těž stává kvalitnější a zajímavější. 

Hrají ji kvalitní borci. Přesto se ale 

budeme i nadále snažit vychovávat 

vlastní hráče. Máme už deset týmů, 

ale do příští sezony ještě rozšíříme 

naše žákovská družstva, zejména 

o čtvrté třídy, což jsou desetiletí klu-

ci. To považujeme za velký pokrok 

a přínos a možná v budoucnu si vy-

stačíme s vlastními odchovanci. Ale 

pro letošek  budeme mít v A muž-

stvu jednu posilu, a tou bude bývalý 

brankář Jesenice, pak i Bohemians, 

Aleš Fligr. Naší velikou předností je 

také především to, že máme dobře 

poskládané mužstvo. Máme dva 

veterány a zbytek jsou kluci ve věku 

25 až 30 let, což je polovina celku. 

Pak jsou tu mladí, kteří tvoří další 

polovinu. Každý rok přijdou také  

z juniorů dva, tři talentovaní hráči, 

takže to je naprosto ideální.“ 

Když jsme viděli velkopopovické 

hokejisty, jak běhají, s jakou ver-

vou hrají fotbálek, jak se potí, na-

byli jsme dojmu, že svůj sport mají 

nejen rádi, ale především že budou 

dobře připraveni na další sezonu.

Text a foto: Jan Kotrba
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PRODEJ A SERVIS KOL
Tyršova 264, Jílové u Prahy, tel.: 606 700 629, e-mail: info@nabike.cz

SOBOTNÍ MTB VYJÍŽĎKA   Tempo a trať upravena většině. 

Přijďte se projet na kole vlastním, nebo vypůjčeném, testovacím, popovídat si o kolech a technice 

jízdy v terénu i na silnici. Start každou první sobotu v měsíci ve 12.30 před prodejnou NABIKE

www.nabike.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…

okénko
O OKNECH
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-
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-
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 trhu není zárukou, 

 
 

o k n a ,  k t e r á  n e l ž o u

Ing. Jan Doležal tel:  773 360 009
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Soukromá firma přijme 

2 – 3 řidiče 
na fekální vozy. 

zázemí stabilní firmy
možnost nadstandartního výdělku 
mobilní telefon
možnost zkráceného úvazku 

Požadujeme  – bezúhonnost
  – časovou flexibilitu

Kontakt: 775 944 378

Kostelecká potěšeníčka

Vzpomínka na Portugalce

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ – Asi 

nejoblíbenějším „potěšeníč-

kem“ fotbalových fanoušků 

i činovníků jsou v Kostelci 

mladší žáci. Jak by ne! Vyhrá-

li Okresní přebor, když krom 

jednoho nepodařeného zápasu 

(nesešli se, sklátila je chřipka) 

všechno vyhráli. Trenérem té 

oblíbené garnitury je v regionu 

známý hráč nedávné minu-

losti (oblékal dres mateřského 

Sokola Zvole) „Renda“ Prchal. 

Jak vidí právě on vítězné tažení 

svých svěřenců? „Ty kluky vedu 

už osmý rok, začínali jako čtyř 

a pětiletí. Drží pospolu. 

Každý rok se nám dařilo pohy-

bovat se mezi druhou a čtvrtou 

příčkou. Druhé pořadí bych 

býval bral i na startu právě 

skončeného ročníku. Vítěz-

ství je pro mě i další lidi v klu-

bu příjemným překvapením. 

Celou soutěž „odtáhla“ tahle 

třináctka hráčů – Rzounek, Sa-

dloň, Petržílek, Šer, Procház-

ka, Všetečka, Prchal, Branžov-

ský, Šebek, Mikuláš, Jelínek, 

Dvořáček a Trunc. Nejlepším 

střelcem byl Všetečka a ob-

div zasluhuje Sadloň, hrající 

se zdravotním handicapem. 

Vedle mistrovské soutěže těší 

i vítězství na silně obsazeném 

turnaji ve Škvorci.“ 

Co dodat? Snad jen přání, aby 

na klubové rozlučce za dalších 

osm let patřil někdo z těch 

klučinů k „potěšeníčku“ míst-

ních fanoušků i mezi muži. To 

jim bude skoro dvacet let a klub 

na ně pro další roky rád naloží 

své další osudy. Vždyť právě 

proto si je vychovává. Uzavírá-

me klasikou: „Jen tak dál!“ (zý)

VELKÉ POPOVICE – Viděli 

jste někdy běhat fotbalisty 

nebo hokejisty? Je to zážitek, 

jak se jim moc nechce, 

jak  jim běh činí fyzické 

a možná i duševní trápení. 

Avšak oba dva sporty právě 

potřebují kondici a ta se 

dá převážně získat právě 

běháním. A to takovým, 

že při něm nemají míč ani 

puk. A tak jsme se vydali na 

fotbalový stadion ve Velkých 

Popovicích, abychom zastihli 

při pravidelném pondělním 

tréninku úspěšné hráče, 

popřední tým středočeské 

hokejové ligy, hráče Slavoje. 

Průvodcem po tréninku nám 

byli trenér Karel Holý a jeho 

asistent a kapitán týmu 

v jedné osobě, Jiří Hobza.

Toto jsou kostelečtí mladší žáci i s úspěšným trenérem Prchalem Zdroj: klubový archiv

Trenér Prchal Foto: David Krob

Ne vždy s úsměvem běhají velkopopovičtí hokejisté, ale když viděli, že se budou fotografovat, vše se změnilo 

� Tehdy jsme geniálním obloučkem 

Karla Poborského vyhráli 1:0 a po-

stoupili dál proti Francii. Ani ona 

nám nedala gól. Postoupili jsme 

na penalty. Ty dva zápasy s čistým 

kontem označili pro vás novináři 

jako „životní“. Vzpomínáte?

Samozřejmě, vždyť vzpomíná celý 

národ. I tenkrát měli Portugalci 

silný tým, označovali je za evrop-

ské Brazilce. Taky měli územní 

převahu a na mě pálili, jak to jen 

šlo. Uhráli jsme si to. A bez štěstí. 

Žádné dvě tyče soupeř nenastřelil. 

Ale historie se málokdy opakuje. 

Dnes musíme konstatovat, soupeř 

byl lepší a po zásluze vyhrál.

� Tomu, kdo se teď pohybuje ve 

fotbalovém prostředí, imponuje 

vaše osobní aktivita. Jak jste se 

doslova ponořil do fotbalového 

dění. Škola brankářů, školení 

brankářských trenérů, akce „bez-

pečná branka“ pro fotbalové žáky, 

reprezentační úkoly, co ještě?

Škola brankářů nese moje jmé-

no. Za tři roky jí prošlo sedmde-

sát mladých kluků ochotných se 

zdokonalit v brankářském umění. 

Se mnou tu vyučují i další známá 

a ceněná jména. Kostelník, Vahala, 

Vorel, Krbeček, Sova. Máme stře-

diska v Brně, Plzni a samozřejmě 

v Praze, kde je hodně kluků právě 

z tohoto příměstského regionu. 

V zimě se podařilo zorganizovat 

školení oddílových brankářských 

trenérů. I to bylo potřeba.

� Velký ohlas má po smrtelných 

úrazech akce „bezpečná bran-

ka“ pro fotbalové žáky. Jste jed-

nou z jejích tváří, proč?

Sám velmi dobře vím, jak blíz-

ko má mladý brankář k úrazu, 

a pokud ho má ohrožovat ješ-

tě nestabilní konstrukce těžké 

branky, s tím se musí něco dělat. 

Ta činnost, vlastně osvěta, není 

moc vidět, ale je jí hodně zapo-

třebí. Proto se jí věnuji.

� To je nejvíc pole Pražského 

fotbalového svazu. I dál patříte 

k reprezentaci „21“ jako trenér 

brankářů?

Ano, to trvá i přes ty již vyjmeno-

vané činnosti.

� Kopačky už jste v Okresním 

přeboru odložil definitivně? 

Hrál jste v poli. Naposledy vaše 

jméno najdeme mezi střelci 

v zápase Zvole – Libčice 3:3 a to 

je už dva roky.

Tak to je pravda. Na mistrovském 

trávníku už mě neuvidíte. Jsem 

činný ve fotbalu jinak a vyhovuje 

mi, že jsem u něho zůstal.

Místo tečky dovětek: Jaroslav 

Bartoň a Jan Berger už ohlásili, 

že pro Petra Koubu mají připra-

ven dres „staré gardy“ Sparty. 

Vladimír  Zápotocký

JESENICE – V našem 
regionu žije hned několik 
významných fotbalových 

brankářů. Zdeněk Hruška, 
Vladimír Borovička, André 

Houška...ale jen dva chytali 
finále evropského šampionátu. 

Nedávný sedmdesátník Ivo 
Viktor v roce 1976 a o dvě 

generace mladší Petr Kouba 
v roce 1996. A protože se 

historie opakovala v tom, že 
naši – stejně jako v roce 1996 

– po nevýrazném začátku 
postoupili dál a i tentokrát ve 

čtvrtfinále potkali Portugalsko, 
nešlo jinak, než právě při tomto 

zápase zavzpomínat 
s Petrem Koubou.

Hokejové léto plné potuHokejové léto plné potuHokejové léto plné potu

„I tenkrát byli silní,“ říká Petr Kouba 
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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

Vedení účetnictví, zajištění dotací, vypracování 
podnikatelských záměrů  Insolvence

Kontakt:

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

NEBANKOVNÍ PŮJČKY A HYPOTÉKY

www.vesymo.cz

LETNÍ SERVISNÍ 
PROHLÍDKA 

Borecká 69 
Borek - Jílové u Prahy, 254 01

Tel.: +420 2242 82 649 
Mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz

Vizuální kontrola vozu 
se zaměřením na tyto prvky:

z
AUTO ADÁMEK spol.s r.o.
K Vltavě 1114/36
Praha 4 - Modřany
www.autoadamek.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Buďte akční celé léto
Letní nabídka
pro Váš vůz ŠKODA
Vystartujte do léta s výhodnou 
nabídkou autorizovaných 
servisních partnerů ŠKODA.
V bohatém sortimentu ŠKODA 
Originálního příslušenství 
naleznete vše, co potřebujete 
pro pohodové cesty prosluněným 
létem. Vyberte si třeba nosič 
jízdních kol, autochladničku, 
handsfree sadu s dotykovým 
displejem nebo některý ze 
spousty dalších produktů.

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

20 LET PRODÁVÁME 
TO NEJLEPŠÍ
PRO VAŠE
ZDRAVÉ
SPANÍ

Nabídka všech typů 
zdravotních matrací, postelí, sedacích souprav a jiného nábytku. 
ATYPICKÝ ROZMĚR NENÍ ŽÁDNÝ PROBLÉM. Zakázková výroba 
kuchyní, skříní apod.

PŘIJĎTE VYZKOUŠET VÍCE JAK 50 DRUHŮ ZDRAVOTNÍCH 
MATRACÍ A VYŠKOLENÍ ASISTENTI VÁM PORADÍ S VÝBĚREM 
TÉ NEJVHODNĚJŠÍ s ohledem na Vaše zdravotní problémy

 (nespavost, bolesti zad, svalů,  hlavy apod.) 

Po-Pá 8.00-18.00   So 9.00-13.00

Nábytek PAMAX   
Želivec 228 – Kamenice  251 68
tel.: 605 295 093, 323 672 474        
info@pamax.cz, www.pamax.cz

Nábytek
Vodní postele

zdravotn c  
a p

ářů

ZDRAVÉ
SPANÍ

Nábytek
Vodní posteleVodní postele

Nábytek

aa pp
áářřůů

Získali jsme ocenění OBCHODNÍK ROKU

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

Je libo prožít romantické
odpoledne, víkend či rodinnou
dovolenou v malebné krajině
Posázaví? Chcete aktivně
odpočívat, uspořádat oslavu či
se jen pobavit s partou přátel?
Pak neváhejte a pojďte si hrát!
Rekreační a outdoorové
středisko Areál Barochov nabízí
spoustu nevšedních zážitků:

Lanové centrum (v korunách stromů)
Dětský lanový park pro nejmenší
Bojovou hru Battlefield Live
Koně a jezdeckou školu
Ubytování a občerstvení

Do konce letošního roku máte 

možnost vyhrát automobil na 

víkend a podělit se o své zážitky 

z jízdy s našimi čtenáři. A nebu-

dou to auta jen tak nějaká. 

Soutěžit budeme o nejnovější 

modely Mazda CX5, Kia CEED, 

Kia OPTIMA, Kia CEED Combi, 

Kia SPORTAGE a Kia SORENTO. 

Samozřejmě vám při tom pomů-

že tým našich redaktorů, takže to 

pro vás bude především zábava. 

Hodně štěstí v soutěži vám přeje 

redakce Našeho REGIONU a Au-

tocentrum Duba.

SOUTĚŽ
Vyhrajte auto o na víkend!

Milí čtenáři, roky pro vás testujeme a srovnáváme nejnovější 

modely automobilů v rubrice AUTO MOTO. A protože letošní 

rok je především ve znamení soutěží, připravili jsme společně 

s Autocentrem Duba speciální soutěž, která vždy z jednoho z vás 

udělá testovacího jezdce nejnovějších modelů Mazdy a Kia.

SOUTĚŽTE O AUTO NA VÍKEND: 
hraje se o modely Mazda CX5, Kia CEED, Kia OPTIMA, 

Kia CEED Combi, Kia SPORTAGE a Kia SORENTO. 
Stačí, když odpovíte na soutěžní otázku, 

kterou i s pravidly najdete na 

WWW. AUTO DUBA .C Z

Autocentrum Duba s.r.o.

Jeremiášova 2599/1a, 

Praha 13 – Stodůlky

tel. 251 119 011,

e-mail: info@autoduba.cz

www.autoduba.cz

Staňte se testovacím jezdcem Našeho REGIONU

Odstartováno 23. června! Odstartováno 23. června! 
V prvním kole soutěžíme o Mazdu CX 5

INZERCEINZERCE


