
7.00 hodin: budíček Vltavské 

hudby a vztyčení vlajky spolku 

u památníku davelských „plav-

ců“ (vztyčovali rodilí Daveláci, 

urostlý vlajkonoš Zdeněk Pe-

trák s postavou klasického ší-

fáka a premiérově i jedenácti-

letý Radek Slanec), následoval 

krátký pietní průvod k poctě 

minulým generacím.

MVDr. Dolejší: „Čas ubíhá rych-

le jako voda ve Vltavě a náš spo-

lek slaví již 115 let svého zalo-

žení. Hodně se za tu dobu nejen 

vykonalo, ale také se  mnoho 

změnilo. Změnila se řeka Vlta-

va, jiné je poslání a zaměření 

činnosti našeho spolku, ale jed-

no zůstává - hrdost na historii 

a tradici spolku Vltavan, který 

více jak sto let dokázal udržet 

svou existenci, rozvíjet činnost 

a najít nové zaměření působ-

nosti. Stále více se stáváme sou-

částí života v naší obci, vždyť 

celé generace davelských obča-

nů byly a jsou členy Vltavanu.“

Ve 13.30 hodin: slavnostní prů-

vod městysem. Neuvěřitelný 

zájem davů. V době postupující 

globalizace jako by se vracela 

renesance vlasteneckých spolků 

podobných Vltavanu. A nejde 

jen o generace „zasloužilých“. 

Jsou tu husté řady mladých. 

V průvodu i na chodníku. Vlaj-

konoši Zdeněk Petrák a Jaroslav 

Klika:„Historicky nejmladším 

členem spolku je určitě syn ne-

dávného ligového fotbalisty 

Viktorie Žižkov a Sparty  Tondy 

Mlejnského. Známý fotbalista 

a zdejší rodák ho nechal do spol-

ku zapsat, když mu byly pouhé 

dva měsíce.“   

21.30 hodin: slunce už zmizelo 

„u Kiliána“ za obzorem, drobně 

poprchává a na břehu řeky Vl-

tavy ještě zní šífařská melodie…

my pluli dál a dál…oslavy Vlta-

vanu v Davli končí.

Vladimír Zápotocký

Luboš SEJK, tel.: 608 934 447, foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 
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PŘICHÁZÍ
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 LETNÍ
SLEVY již teď

INZERCEINZERCE

Anonym vyklidil 
obchodní centrum

ŘÍČANY – Dne 25. 6. krátce 

před patnáctou hodinou byla 

na žádost policie vyslána jed-

notka HZS Středočeského kraje 

ze stanice Říčany k asistenci při 

hledání nástražného výbuš-

ného systému v obchodním 

centru. Na místo byla jednot-

ka vyslána se technikou CAS 

15 Mercedes Benz a CAS 32 

Tatra 815. Před příjezdem jed-

notky došlo k evakuaci zhruba 

100 lidí. Hasiči provedli společ-

ně s policii zabezpečení objek-

tu a následně vyčkali na příjezd 

pyrotechnika, který provedl 

prohlídku celého objektu za 

pomoci dvou služebních psů. 

Prohlídka byla okolo půl šesté 

ukončena s negativním výsled-

kem. Případ vyšetřuje policie 

pro šíření poplašné zprávy. 

 Text a foto: 

ppor. Petr Svoboda stanice Říčany

KRÁTCE

Náš REGION nosí do schránek

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

Vyhrajte

auto!na víkend

Hravé léto 
začíná

Milí čtenáři,

zprávy o tom, že v létě je hor-

ko a je potřeba pít tekutiny, 

vám přinášet nebudeme, od 

toho máme Českou televizi. 

My jsme se rozhodli vás v létě 

pobavit. K tomu, aby byla 

zábava, nám pomohou naši 

partneři, regionální firmy, 

které věnují ceny do soutěží. 

A ne ledasjaké. Soutěžit bude-

me o luxusní auta na víkend 

s firmou Auto Babiš a Auto-

centrum Duba, ve hře bude 

voucher do Restaurace a pen-

zion Touha, krásné svíčky od 

Salonu krásy Zorka a mnoho 

dalších. Léto bychom také 

měli začít gratulací třem 

z vás, kteří vyhráli v jarních 

soutěžích. Dvě vstupenky na 

Operu pod hvězdami vyhrává 

Lenka Němcová z Kolovrat, 

krásné čtyři pstruhy od za-

hradnictví Alfík paní Domi-

nika Ochodnická z Prahy 6 

a cenu od čistírny Cleanique 

v OC Lihovar vyhrála Tereza 

Cízová z Kostelce. Gratuluje-

me! A vy, pánové, nenechte se 

zahanbit a pište nám. Auto na 

víkend může být vaše!

Vaše redakce

Vyhlášení výsledků Autoservisu 

roku 2012 proběhlo v prosto-

rách Servisního tréninkového 

centra Škoda Auto Kosmono-

sy. Areál je jedním z nejmo-

dernějších vzdělávacích center 

v automobilovém průmyslu 

u nás. VESYMO s.r.o. – AUTO-

SERVIS BOREK se umístil mezi 

nejlepšími třemi. Nejlépe hod-

noceným autoservisem v Čes-

ku se stal Autotrend Liberec, 

který je autorizovaným servi-

sem Škodovky. „O to víc nás 

těší, že jsme se jako nezávislý 

servis dostali mezi tři nejlepší, 

vedle autorizovaných servi-

sů velkých automobilek,“ říká 

pyšně pan majitel.

Moderní dílenské prostory na 

ploše přes 1 600 m2 disponuje 

vlastní autolakovnou a karosár-

nami s rovnacím rámem, dále 

vysoce kvalitním technologic-

kým vybavením, včetně několi-

ka typů diagnostik, přístroje pro 

servis klimatizací, špičkového 

přístroje pro měření geometrie 

kol, kompletního pneuservisu 

s prodejem pneumatik a mož-

ností úschovy sezonních pneu-

matik, resp. kol atd. Autoservis 

Borek má vlastní stanici měření 

emisí pro osobní i nákladní auto-

mobily a je také autorizovaným 

brzdovým a spojkovým centrem. 

Servis disponuje Nonstop od-

tahovou službou a samozřejmě 

nabízí zákazníkům zapůjčení 

náhradních vozidel po dobu 

opravy jejich automobilů. 

Žena za pultem
Při bližší prohlídce vás překvapí 

celá řada věcí, které pan Morava 

považuje za samozřejmost. Zapr-

vé – přijímací technici jsou tady 

ženy. „Pro chlapy je to příjemné, 

když odevzdávají své auto do ru-

kou ženy, navíc proškolené pro-

fesionálky, a pro dámy, no ty se 

zas necítí tak hloupě, jako když 

vysvětlují chlapovi, že jim neje-

de auto,“ komentuje tuhle ano-

málii, která velmi dobře funguje, 

pan majitel.

� pokračování na str. 4

My jezdíme, My jezdíme, oni se starají
A že jim to jde, dokazuje ocenění, které pan Morava, majitel společnosti 

VESYMO s.r.o. – AUTOSERVIS BOREK, získal z rukou prezidenta asociace 

prodejců a servisů vozidel (SAČR). Jestli si říkáte, zas nudný článek o autech, 

tak vězte, že tohle zas taková nuda nebude, protože, servis pana Tomáše 

Moravy nabízí služby, které ani zdaleka nejsou standardní.

Jak hodnotila komise první neautorizovaný servis, který se umístil takhle vysoko?
Majitel firmy VESYMO Tomáš Morava (vpravo) a Martin Kocián, marketingový ře-
ditel věnují velkou pozornost zvyšování kvalifikace mechaniků. Tento autoservis 
si získal vynikající jméno individuálním přístupem ke každému zákazníkovi a na 
jeho činnosti je zjevné, jak si zákazníků váží. Hodnotitelská komise ocenila auto-
servis VESYMO Jílové u Prahy-Borek jako příklad moderního, kvalitního a jedno-
značně zákaznicky orientovaného nezávislého autoservisu. – Oficiální hodnocení na 

www.sacr.cz Zdroj SACR.cz

DAVLE – Když vyslovíte 

tohle tradiční a oblíbené 

místo našeho regionu, 

ozvěnou jsou dva pojmy 

s více jak stoletou tradicí 

a oním místem spojené. 

Totiž spolek Vltavan 

a Řeznictví a uzenářství 

Dolejší. Co je spojuje mimo 

tu úctyhodnou tradici? 

Jméno MVDr. Františka 

Dolejšího. Muž uznávaný 

pro své cechovní mistrovství 

v celém našem regionu je 

hrdým předsedou hrdého 

spolku. Označení „hrdý 

Vltavan“ je jistě na místě. Pro 

spolek, i pro jeho předsedu. 

Byl nám průvodcem oslav 

115. výročí založení spolku 

v Davli v pátek 6. července.

Hrdý Vltavan

Dvě poslední desítky let, po legendárním 

Václavu Štěpánkovi, stojí v čele spolku 

MVDr. František Dolejší. Jen s malou nad-

sázkou o něm blízké okolí šíří, že uzenář-

ské výrobky jeho firmy už jsou tak známé 

jako původní davelský most

 Foto: Vladimír Brada 

My jezdíme, oni se starají

Písečné 
duny 

Namibie

V bazénech 
vládne 
Arena



Netopýři jsou krásná tajemná 

zvířata, opředená mnoha po-

věstmi. Lidé o jejich existen-

ci vědí, ale málokdy je mohou 

spatřit zblízka. V přírodě hrají 

velice důležitou roli v zachová-

ní biologické rovnováhy. Větši-

na z nás je někdy viděla létat za 

soumraku, méně lidí však tuší, 

kolik druhů u nás žije, jaká jim 

hrozí nebezpečí či jak bychom 

jim mohli pomoci. 

Proto vznikla myšlenka celo-

světové dvouleté kampaně Rok 

netopýra 2011-2012, zaměřené 

na ochranu netopýrů a jejich 

příbuzných kaloňů. V rámci této 

kampaně CEV Zvoneček z Vra-

ného nad Vltavou připravuje 

akci Netopýři kolem nás, na 

kterou vás srdečně zveme. Akce 

proběhne dne 18. srpna 2012 

ve Štěchovicích. V 18:00 hodin 

budeme v Multifunkčním cen-

tru ve Štěchovicích promítat 

film Netopýři ve tmě, setkáte se 

s odborníkem na netopýry, který 

přiveze hendikepované jedince 

ze záchranné stanice. Budete 

si je moci prohlédnout zblízka, 

sáhnout si na ně, dozvíte se, jak 

přišli ke svým úrazům. Na skalní 

příznivce čeká za soumraku pro-

cházka s echolokátorem. 

Pokud bude pěkné počasí, mů-

žete si udělat delší výlet a do 

Štěchovic se vypravit z Třebenic 

Povltavskou stezkou po proudu 

Vltavy. Na trase, která vás pro-

vede nádhernou krajinou od 

Slapské ke Štěchovické přehra-

dě, budou na děti čekat otázky 

ze života netopýrů, za jejichž 

správné odpovědi na ně na kon-

ci, před začátkem filmu, čeká 

malá odměna. Upozorňujeme, 

že za deštivého počasí otázky 

nachystány nebudou a že stezka 

není vhodná pro cyklisty! Pokud 

do Štěchovic dorazíte dříve, mů-

žeme vřele doporučit zmrzlinu 

u mostu či dětské hřiště vedle 

Multifunkčního centra.

Podrobnější informace o akci na 

ekoporadna@cev-zvonecek.cz 

nebo na tel. č. 724 687 996.

Ekoporadna CEV Zvoneček

Mgr. Gabriela Dobruská

Centrum ekologické výchovy 

Zvoneček

Březovská 382

252 46  Vrané nad Vltavou

Telefon: 257 762 036

E-mail: info@cev-zvonecek.cz

Web: www.cev-zvonecek.cz
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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské 

sdružení, sekce bonsají a japonských 

zahrad zvou na prohlídku „Zahrady 
nad řekou“ a „Zahrady tří bran“. 

Zahrady jsou umocněny okolní vypůj-

čenou 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, nejlépe po do-

hodě na tel.: 602 315 658

DOLNÍ BŘEŽANY
Od 23. 6. do 15.9.
Výstava fotografi í – 14x NAMIBIE. 
Výstavu fotografi í zachycenou fotoex-

pedicí Ljuby Krbové a Ondřeje Neffa 

si můžete prohlédnout od 23.6. do 

15.9.2012 v GALLERY JACQUES (Ná-

městí Na Sádkách/Pražská 701). Více 

informací na www.galleryjacques.com

JÍLOVÉ U PRAHY
Do 15 7.
„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.

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, Mo-

tion Food, Simple Muffi n a překvapení 

v podobě „nečekaného hosta“.  Můžete 

se těšit i na doprovodný program – Di-

vadlo Fígl sehraje rockovou pohádku 

Rokec 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
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, stol-

ního tenisu a pro ty, kteří už tyto sporty 

umí, máme trenéra, který  jim pomůže 

se zdokonalovat. Dále jsou na progra-

mu míčové hry (fotbal, basketbal, volej-

bal, badminton), jízda na kole, střílení 

ze vzduchové pistole, aktivity v Dět-

ském 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 termí-

ny: 23. – 27.7.2012; 13. – 17.8.2012; 

20. – 24.8.2012 Více info na www.za-

mekberchtold.cz. Přihlašujte se již nyní 

na sportcentrum@zamekberchtold.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 restau-

race Kouzelná zahrada s vyhlášenou 

svíčkovou. Návštěvou zahrady můžete 

absolvovat prohlídku řady miniatur 

hradů, zámků a dalších historický ch 

objektů. Dětský  ráj, mini ZOO, skuteč-

né „peklo“, jsou součástí programu. Při 

nepřízni počasí zajištěny velkokapacit-

ní stany, sály v zámku, a pro nejmen-

ší k soutěžení a hrám kryté místnosti 

sport centra.

21. 7. 
Volejbalový  turnaj. Organizuje 

Mgr. Florentia Ptáčníková, přihlášky za-

sílejte 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-

grafií a kreseb Petra Horáčka nazva-

ná Stromy. Na výstavě si prohlédnete 

fotografie významných jedinců dře-

vin v parcích a zahradách a ilustrační 

grafiky jehličnanů. Výstava bude do-

plněna ukázkami ze sbírky šišek Bo-

tanického ústavu AV ČR. Petr Horáček 

je autorem Encyklopedie listnatých 

stromů a keřů a publikuje v řadě po-

pulárně naučných časopisů.

ŘEPČICE
Středy od 11.00 do 17.00 hod.
Cvičák Řepčice – www.kynologicky-

servis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

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, 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

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

vaskolicka.vesele.info. Mateřská 

škola - Akimova školička s.r.o. 

Hlavní 62, Zvole. T: 732280131, 

605474117. www.akimovaskolic-

ka.vesele.info

Změna programu vyhrazena

• Prodám novou líheň 

tel: 733 483 672

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

www.zamekberchtold.cz

Dobová atmosféra,  
šermířská vystoupení,  

„rytířské“ disciplíny pro děti.

Rytířské
slavnosti
sobota 21.7. od 10.00

INZERCEINZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

el 

RETRO DISKOZveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
s grilováním 
sobota 28.7.

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

 
 

Přijďte s námi oslavit Rok 
netopýra do Štěchovic!

Opět se můžete těšit na zhruba 

300 účinkujících z Čech, Sloven-

ska, Německa a Litvy. Budete mít 

možnost zhlédnout dobové le-

žení válečníků o zhruba 70 sta-

nech, rekonstrukci pohanského 

obřadiště a vikinského pohře-

biště, vyzkoušet si zbraně i zbro-

je válečníků, dozvědět se mnoho 

zajímavých informací o Vikinzích 

i Slovanech z informačních tabu-

lích a samozřejmě i od účinkují-

cích, kteří rádi zodpoví vaše do-

tazy. Jako hlavní bod programu 

bude největší raně středověká 

bitva v Čechách, ve které se střet-

nou válečníci z dalekého severu 

i naši slovanští předci.

Tradičně jsou pro vás připraveny 

komentované prohlídky dobové-

ho tábora (s průvodci z řad reno-

movaných archeologů), budete si 

moci vyzkoušet několik vikinských 

her a zúčastnit se soutěže o hod-

notné ceny.

Na místě bude samozřejmě ně-

kolik stánků s občerstvením 

a drobnými suvenýry.

Přijďte se podívat, jak žili, válči-

li i vypadali naši předci. Zde se 

vám i vašim dětem otevře svět 

starý 1 200 let.

Více informací naleznete na we-

bových stránkách našeho ob-

čanského sdružení pro oživení 

historie Midgard.

www.os-midgard.info

Za OS Midgard

David „Dagfari Hrut“ Tůma

Program: 
SOBOTA 

•12:00 Začátek programu, ukáz-

ky dobových řemesel 

•13:00 Rozstřel silných luků 

(střelba na dálku) 

•14:00 Soutěž v hodu kopím 

•15:00 Výcvik vikin.h bojovníků 

•15:30 Poslední možnost ode-

vzdat soutěžní lístky

 Příprava bojovníků na bitvu 

•16:00 BITVA, kruhy zrady atd. 

 Po bitvě vyhlášení vítězů vědo-

mostní soutěže 

•18:00 Konec programu 

•Od 12:00 do 15:30 probíhá vědo-

mostní soutěž (o zajímavé ceny). 

V průběhu celého programu ku-

chařská soutěž účinkujících. 

NEDĚLE 

•11:00 Začátek programu, ukáz-

ky dobových řemesel 

•11:30 Lučištnický turnaj 

•12:30 Výcvik vikinských bojov-

níků 

•13:00 Poslední možnost ode-

vzdat soutěžní lístky

 Příprava bojovníků na bitvu 

•13:30 BITVA, kruhy zrady atd. 

 po bitvě Vyhlášení vítězů vědo-

mostní soutěže 

•16:00 Konec programu 

•Od 11:00 do 13:00 probíhá vědo-

mostní soutěž (zajímavé ceny)

Dovolujeme si vás pozvat 

již na šestý ročník raně 

středověké bitvy Rogar 

– letos s podtitulem 

„Kletba“, která se bude 

konat v Brdečném nedaleko 

Neveklova ve dnech 

18. a 19. srpna.

KletbaKletba



Cílem akce je strávit příjemný 

a aktivní den s dětmi i rodiči 

v dobovém duchu na uvedeném 

zámku nedaleko Prahy. Náplní 

jsou šermířská vystoupení, scén-

ky s účastí dětí a discipliny pro 

soutěžní zapojení dětí, ale i je-

jich dospělého doprovodu. 

Diváci uvidí různé šermířské 

skupiny a jejich programy. 

Děti se budou moci zapojit do 

vybraných scének a akcí, bude 

pro ně zorganizována vlastní 

„bitvička“ a mohou si vyzkou-

šet své schopnosti v plnění 

tzv. „rytířských“ i jiných spor-

tovních disciplin (což mohou 

i dospělí).

Akce se koná dne 21. července 

2012 v čase od 10.00 do 16.30 

hodin a místem konání je spor-

tovní a zámecký areál Berch-

told v obci Kunice-Vidovice ne-

daleko Prahy.

Doprava na místo je nejlépe 

= D1, na 15. km sjezd na Vše-

chromy a dále směr Strančice 

a poté odbočit na obec Kunice. 

Vlakem do stanice Strančice 

a Bus č. 461 do Vidovic (zastáv-

ka u zámku)

Občerstvení zajištěno, k dispozi-

ci je i restaurace v nově otevře-

ném hotelu/zámečku.

Návštěvou zahrady můžete 

absolvovat prohlídku řady hra-

dů, zámků a dalších historic-

kých objektů – zde v provede-

ní vzhledově věrných modelů. 

Dětský ráj, mini ZOO, skutečné 

„peklo“, jsou součástí progra-

mu. Při nepřízni počasí zajiš-

těny velkokapacitní stany, sály 

v zámku a pro nejmenší k sou-

těžení a hrám kryté místnosti 

sport centra.

Více se k akci dozvíte na www.

zamekberchtold.cz 

Obsah: vystoupení a akce se za-

měřením na děti a jejich zapo-

jením + „patronace“ Leopolda 

z Berchtoldu = vítání návštěvní-

ků, fotografování ve svitě, disku-

ze, provádění po areálu

• Šerm = ukázky, scénky – vy-

stoupení účastníků

• Skeče = minipříběhy na zámku 

(v průběhu dne)

• Bitva = pro děti 

„balónková válka“

• Soutěže a „rytířské“ discipliny

• Stánky se zbožím dobovým 

a pro děti

• Prohlídky zámku a muzea 

– s Leopoldem

DOLNÍ BŘEŽANY – Oranžové 

teplo a žár září z většiny foto-

grafií, vystavených v Galerii Jac-

ques. V úterý 26. června se zde 

konala vernisáž výstavy fotogra-

fií z Namibie, prací, které nafo-

tili žáci z fotografického atelié-

ru Ondřeje Neffa. Fotky Neffa, 

jeho ženy Ljuby Krbové a žáků 

ateliéru zobrazují vlídnou tvář 

afrického kontinentu. Moment-

ky vesnických lidí a dětí, úžasné 

pouštní scenerie, domorodá zá-

tiší. Těžko rozeznat, kdo z auto-

rů je profesionál a kdo fotí z čiré 

radosti. Tři z fotografií jejich 

tvůrci darovali na charitativní 

aukci pro občanské sdružení 

Raná péče Diakonie Stodůlky. 

Dražila se fotografie Duna 69 

Ljuby Krbové, Pocta Kamilu 

Lhotákovi Ondřeje Neffa a Na-

mibijská vesnice Himbů, jejímž 

autorem je Milan Batěk. Výtěžek 

v celkové výši 22 500 Kč poputu-

je do organizace, která se stará 

o rodiny s dětmi, které se naro-

dily s postižením. „Jsme velice 

potěšeni výsledkem aukce, tato 

částka nám vystačí na téměř 

roční péči o jednu rodinu,“ kon-

statuje pan Strenková ze sdruže-

ní Raná péče. „V letošním roce 

je pro nás každý takovýto dar 

velice cenný, neboť letos jsme 

poprvé po dlouhých letech ne-

obdrželi příspěvek na podporu 

naší činnosti od Středočeského 

kraje,“ dodává. (hm)
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Auto na střeše
MNICHOVICE – První 

z řady dopravních nehod, 

ke kterým vyjížděli 26. červ-

na středočeští záchranáři, 

se stala v Mnichovicích, kde 

se srazily dva osobní auto-

mobily, z nichž jeden vůz 

byl po nehodě převrácený 

na střechu. Zdravotníci na 

místě poskytli přednemoc-

niční neodkladnou péči 

třem zraněným – všichni 

utrpěli pohmoždění krční 

páteře. Dva zranění byli 

odvezeni k dalšímu ošetře-

ní na ortopedii do Fakultní 

nemocnice Královské Vi-

nohrady v Praze, třetí paci-

ent na chirurgii do nemoc-

nice v Krči. 

Založte s námi 
knihovnu

Líbí se vám Knihovna Prů-

honice? Chtěli byste také 

takovou knihovnu ve svém 

okolí? Víte o nějakém 

vhodném prostoru? Víte 

alespoň o jednom místním 

člověku, který by byl ocho-

ten se o knihovnu bezplat-

ně starat jako dobrovol-

ník? Pak ji tedy společně 

založme! Nic více opravdu 

nepotřebujete. O zbytek se 

postaráme my, občanské 

sdružení ČTE! – V rámci 

našeho občanského sdru-

žení založíme knihovnu 

ve vaší obci. Více infor-

mací a kontakty na www.

knihovnapruhonice.cz.

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 trest-

né činnosti. 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. Obviněným hrozí 

v případě odsouzení až pě-

tiletý pobyt ve vězení.

nprap. Diana Škvorová

Auto na střeše
DÁLNICE D1 – Dne 28. 6. 

krátce před patnáctou ho-

dinou byla na linku tísňo-

vého volání HZS Středo-

českého kraje oznámena 

nehoda dvou vozidel na 

16. kilometru dálnice D1 ve 

směru na Brno.  

Na místo byla vyslána 

profesionální jednotka ze 

stanice Říčany s techni-

kou CAS 15 Mercedes Benz 

a RZA Mitsubishi Pajero. 

Po příjezdu na místo bylo 

provedeným průzkumem 

zjištěno, že jedno z vozi-

del se nachází na střeše 

a došlo k lehkému zranění 

jedné osoby a ve druhém 

vozidle je také lehce zra-

něná jedna osoba. Hasiči 

zajistili místo nehody, pro-

vedli protipožární opatře-

ní, asanaci vozovky od vy-

teklých provozních náplní 

a po zadokumentování ne-

hody policii provedli oto-

čení havarovaného vozidla 

zpět na kola.

Text a foto: 

ppor. Petr Svoboda, stanice Říčany

Brodecký terén
Tak se jmenovaly terénní zá-

vody motocyklů. Organizo-

vala je JAWA „doma“ v Týn-

ci nad Sázavou. Jezdíval tu 

výkvět domácích terénářů 

padesátých a šedesátých let. 

Už jména vítězů to dokláda-

jí: Čížek, Kmoch, Roučkové, 

Šedina, Polanka, Pudil, Hře-

beček... Na našem snímku 

Emila Fafka pořízeném prá-

vě před 55 roky je  zachy-

cen vítěz třídy do 350 ccm, 

člen týmu JAWA Jaromír Čí-

žek se startovním číslem 86 

(rok 1957). (zý)

Repro snímku: Vladimír Brada

Vše nejlepší, Viktorko!
VESTEC – Osmdesátku osla-

vili fotbalisté TJ Viktoria Ves-

tec. Sportov-

ní centrum 

TJ Viktoria 

Vestec přiví-

talo 26. červ-

na stovky 

návštěvníků, bylo pro ně 

připraveno občerstvení, pro-

dejní stánky s propagačními 

materiály Viktoria Vestec 

a spousta zábavy. U příleži-

tosti osmdesátiletých oslav 

vedení klubu připravilo pro 

příznivce Viktorky novou 

kolekci klubového obleče-

ní. Počátky organizovaného 

vesteckého fotbalu se datují 

již na začátek 30. let minu-

lého století. Více o vestecké 

Viktorce přineseme v násle-

dujícím čísle. Gratulujeme!

 (red)

 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

Písečné duny Namibie

Pancho se žení

Rytíři na Berchtoldu
aneb den s hrabětem Leopoldem

Sázavští ochotníci nastudovali novou komedii

Draží se fotka Ondřeje Neffa Pocta Kamilu Lhotákovi

DOLNÍ BŘEŽANY – Hasičská 

sláva zaplavila šestnáctý 

červnový den celé Dolní 

Břežany. Důvod byl už 

řadu týdnů známý. Zdejší 

Sbor dobrovolných hasi-

čů právě oslavoval 120 let 

od svého založení. Pod 

taktovkou zástupce starosty 

sboru Jiřího Mičana se odvíjel 

program už od sedmé hodiny 

ranní najížděním techniky. 

Úderem deváté, slavnostním 

nástupem, začala oficiální 

část. Vedle tradičních proslovů 

převzal starosta sboru Rudolf 

Mičan z rukou senátora Jiřího 

Oberfalzera šek na deset tisíc 

korun od Nadačního fondu 

Letorosty, vedení obce věno-

valo sboru nový prapor se slav-

nostní stuhou k oslavovanému 

výročí a 16 pozvaných sborů 

z okolí přišlo také se svými 

dary. Oplátkou byly upomín-

kové předměty pořadatelů. 

Před polednem odešel průvod 

s hudbou na náměstí a položil 

věnce k pomníku padlých. Šlo 

o konec oficialit. Po návratu ke 

zbrojnici už přišli ke slovu spe-

cialisté se svými ukázkami. Za 

pozornosti publika trvaly až do 

páté odpolední. Sympatickým 

doplňkem byla znovu volně 

vystavená historická technika.  

 (zý)

Fota: Vladimír Brada

„Myslím si, že je to velice povede-

ná hra, přes prázdniny ji nechá-

me trochu ‚uzrát‘ a doufám, že 

s ní pak obsadíme nějaké pěkné 

místo na naší přehlídce. Budeme 

s ní i vyjíždět za diváky do jiných 

měst, byť je to scénicky poměrně 

náročné představení, které má 

velké nároky na ozvučení a osvět-

lení,“ dodal Petr Šibrava.

Po smrti dlouholetého režiséra sou-

boru Jiřího Janouška, který zemřel 

v roce 2010, je to první hra, kte-

rou si sázavští ochotníci režírovali 

sami. A jejich kolektivním dílem je 

i návrh a realizace samotné scény. 

„Bylo to velice obtížné. Scéna je ve 

tvaru velké knihy, je na ní spousta 

rekvizit,“ popsal Petr Šibrava.  

V nové hře hraje téměř dvacítka 

ochotníků. Za úspěchem před-

stavení jsou ale také stovky ho-

din práce lidí, kteří na jevišti vi-

dět nejsou, a to výtvarníků nebo 

techniků. Podle Petra Šibravy 

nebylo vždy jednoduché dát 

všechny dohromady. O to víc si 

cení toho, že se hru podařilo na-

studovat v doslova šibeničním 

termínu – zkoušet začali v únoru 

a premiéru odehráli 23. června.

Jaroslava Tůmová, Posázaví, o.p.s.

Sázavský Divadelní 

soubor Jiřího Voskovce 

uvedl v červnu premiéru 

komedie Pancho se žení. 

Na motivy stejnojmenného 

filmu Rudolfa Hrušínského 

ji napsal Martin Kovářík. 

S novou hrou se ochotníci 

v září zúčastní soutěžní 

přehlídky hudebních 

amatérských divadelních 

souborů Voskovcova 

Sázava, řekl sázavský 

starosta a staronový 

člen divadelního souboru 

Petr Šibrava.

Prapor za odměnu

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

INZERCEINZERCE
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� pokračování ze str. 1

Notebooky i na dílně
Vzhledem k tomu, že celý ser-

vis je napojen na speciální soft-

ware, který hlídá od prvního 

zaměstnance až do posledního 

šroubku, používají všichni dí-

lenští technici notebooky, kam 

zapisují veškeré práce, vedou 

evidenci zákazníků, náhrad-

ních dílů apod. Hlavní výho-

dou tohoto systému je přístup 

všech mechaniků do speciální 

databáze, která shromažďuje 

data od všech výrobců auto-

mobilů on-line. „Platíme si 

databázi, kde najdeme veškeré 

informace o dílech, postupech 

i novinkách všech výrobců. 

Víme pak přesně, jak při které 

opravě správně postupovat, ať 

už je sebevíc komplikovaná,“ 

říká Tomáš Morava. 

24 / 7  
Autoservis Borek provozuje 

též Nonstop telefonní linku, 

kam se můžete obrátit v přípa-

dě poruchy či nehody vašeho 

vozidla na cestách čtyřiadva-

cet hodin denně. Na této lin-

ce vám  poradí, jak řešit daný 

problém, nebo rovnou zajistí 

odtah a následnou opravu. 

V případě pojistné události se 

vás v servisu ujme odborný 

pracovník, který za vás vše vy-

řídí včetně jednání i platby za 

opravu pojišťovnou. Po dobu 

opravy vám zpravidla zapůjčí 

náhradní vozidlo zdarma či 

minimální poplatek, nebo od-

vezou zákazníka domů.

AUTOSERVIS BOREK je auto-

rizovaným servisem Auto Kel-

ly a nabízí svým zákazníkům 

prodej širokého spektra ná-

hradních dílů a autodoplňků 

především od této společnosti. 

Slevy na tyto náhradní díly jsou 

pro stálé zákazníky automatic-

ké. Jak jsme zjistili, tak auto-

servis Borek pořádá v průběhu 

každého roku mnoho akcí za-

měřených na údržbu vozidel 

či výhodný nákup náhradních 

dílů. Tyto akce jsou především 

vázány k sezonním potřebám 

vozidel a ušetří zákazníkům 

nemalé peníze. Služby tohoto 

servisu jsou opravdu komplex-

ní, neboť vám zde nabídnou 

i možnost pojištění vašeho 

vozu či zajištění realizace pro-

hlídky vozu na STK.   

Servis pro „Pražáky“
Do Borku nejezdí zdaleka jen 

řidiči a řidičky z okolí. „V praž-

ském Karlíně máme ještě jednu 

provozovnu, kde jsme před lety 

začínali. Tam mohou naši zá-

kazníci z Prahy nechat své auto 

a tam si ho i vyzvednout. Jed-

nodušší opravy děláme tam, ty 

komplikovanější tady v Jílovém. 

Ale ať už jste Pražák nebo venko-

van, každý dostane při odchodu 

malý dárek, s heslem firmy: „Vy 

jezdíte, my se staráme.“ 

Zbyněk Pokorný

KONTAKTY:

VESYMO, s.r.o.

Borecká 69

254 01 Jílové u Prahy 

– Borek

tel.:  224 282 649 

mob.:  606 736 606

Nonstop linka: 

 602 106 255

www.vesymo.cz  

www.autoservisborek.cz

auto, moto4 www.nasregion.cz

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

Kia patřila na fotbalovém šam-

pionátu k hlavním sponzorům 

a právě cee‘da jste vídali v re-

klamních spotech mezi poloča-

sy. Náš cee‘d sice v kufru fotba-

lový stadion mít nebude, ale zato 

v něm můžete odvézt sebe, kam 

budete chtít. O své zážitky z jízdy 

se pak prostřednictvím našich 

novin podělíte s našimi čtenáři. 

Zkrátka, uděláme z vás testova-

cího jezdce zbrusu nového mo-

delu Kia cee‘d.

Pojďme si teď krátce nového 
cee‘da představit
Letošní rok je pro Čínu, Koreu a Ja-

ponsko rokem draka. Pro značku 

Kia je letošní rok rokem cee´du! 

6. března byl nový cee´d oficiálně 

představen ve světové premiéře 

na ženevském autosalonu. 

Pro značku Kia je to naprosto zá-

sadní model. Není to jen její best-

seller, kterého se od roku 2006, 

kdy byl uveden na český trh, 

prodalo celkem neuvěřitelných 

20 000 kusů. Je to také první sto-

procentně evropský model Kia, 

první s pětihvězdičkovým hod-

nocením bezpečnosti, vůz, který 

odstartoval 7letou záruku a vlast-

ně celou novou éru značky.

„Původní cee’d byl pro znač-

ku Kia významným milníkem, 

který jí umožnil poprvé kon-

kurovat nejlepším modelům 

v nabitém segmentu vozů nižší 

střední třídy. Kia cee´d druhé 

generace je opět skvělým au-

tomobilem s velmi sexy desi-

gnem, ještě vyšší úrovní kvali-

ty a spolehlivými, výkonnými 

motory výlučně spojenými se 

6stupňovými převodovkami,“ 

říká Vít Pěkný, generální ředitel 

Kia Motors Czech.

O tom, jak skvělý je Kia cee‘d, se 

můžete přesvědčit sami. Soutěž-

te s námi a vyhrajte ho s plnou 

nádrží na víkend! 

Soutěž pořádá Náš REGION 

a Autocentrum Duba, auto-

rizovaný dealer Kia.

Testovacím jezdcem snadno a rychle

SOUTĚŽ

Fotbalové mistrovství máme 

zdárně za sebou, alespoň 

podle slov pana trenéra, 

a za sebou máme i první 

kolo naší velké soutěže 

o automobil na víkend 

s Autocentrem Duba. 

A proto, že jsme vám 

slíbili soutěžit až do konce 

letošního roku, další 

kolo o novou Kiu cee‘d 

právě začíná. 

Autocentrum Duba s.r.o.

Jeremiášova 2599/1a, 

Praha 13 – Stodůlky

tel. 251 119 011,

e-mail: info@autoduba.cz

www.autoduba.cz

� AUTO, MOTO

Druhé kolo soutěže o auto na víkend právě začíná!

Kia Cee´dKia Cee´d

Jak vyhrát?
Čtěte Náš REGION, v každém 
čísle najdete informace 
o právě probíhajícím kole 
soutěže a o automobilu, 
o který hrajeme.

Na www.autoduba.cz 
pak stačí správně odpovědět  
na otázku a budete zařazeni 
do slosování.

Vítězem prvního kola se stává

Michaela Holečková z Neratovic.

Gratulujeme!

Reportáž, jak Míša brázdila 

region žhavou novinkou 

Mazdou CX 5 vám přinese-

me již v následujícím čísle. 

INZERCEINZERCE

My jezdíme, oni se starají

Na ploše 1600 m2 se o vaše auto postarají od A do Z, po vzoru hesla „Vy jezdíte, my se staráme“
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Ing. Jan Doležal tel:  773 360 009
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Proto se nelze divit, že se tato 

značka objevuje na všech pla-

veckých soutěžích a výjimkou 

nebudou ani letošní olympijské 

hry v Londýně. Až budou plavci 

na startovních blocích, všimněte 

si, budou mít někde na plavkách 

logo Areny.

Už méně je však známo, že Are-

na je už více než 30 let zastoupe-

na na našem trhu a je platným 

smluvním partnerem a jediným 

výhradním distributorem této 

celosvětově uznávané plavecké 

značky pro Českou republiku. Její 

působení se datuje od roku 1994. 

A jejím majitelem a zakladatelem 

je Mgr. Daniel Machek, bývalý 

skvělý reprezentant Českoslo-

venska v plavání. Vrcholem jeho 

kariéry, kterou začínal v roce 1967 

v Rudé hvězdě Praha, byla účast 

na olympijských hrách v Mosk-

vě 1980. V závodě na 400 metrů 

volný způsob se probojoval až 

do finále, kde skončil na skvělém 

5. místě v novém rekordu země 

a jeho čas 3:55,68 min. byl jedním 

z nejcennějších v historii našeho 

plavání. Později na mistrovství 

světa vybojoval nejvýše šesté 

místo v závodě na 1 500 m volný 

způsob. S vrcholovým plaváním 

skončil ve 23 letech a důvodem 

byly zdravotní potíže. Později se 

však k závodnímu plavání vrátil 

ve veteránské kategorii Masters. 

Úspěšně startuje v mnoha svě-

tových závodech, je několikaná-

sobným světovým rekordmanem 

a držitelem světových a evrop-

ských rekordů. Kromě obchod-

ní činnosti řízení firmy má tedy 

i úspěchy jako veteránský spor-

tovec. Proto se k jeho činnosti 

ve firmě i na sportovním poli 

vrátíme rozhovorem v některém 

z příštích vydáních NR. Jan Kotrba 

Pamětníci si jistě ještě vzpome-

nou, jak na louce mezi Všedob-

rovicemi a Štiřínem probíhaly  

pravidelné závody koní. Je to ale 

již dlouho a mnozí z dnešních 

obyvatel našeho kraje navíc ani 

netuší, že koně neslouží jenom 

pro zábavu a komerční soutěže-

ní, ale také k práci. 

Proto občanské sdružení Cen-

trum rozvoje chovu Slezského 

norika a Drábův dvůr tradici 

koňských závodů ve Všedobro-

vicích obnovují, a to soutěží koní 

pracovních, kteří jsou využíváni 

nejen pod sedlem, ale hlavně 

pro práci v lese, na poli, i na sil-

nici při vyjížďkách kočárem. 

Návštěvníci zhlédnou soutěž 

v ovladatelnosti s kládou, kdy 

část překážek bude umístěna do  

skutečného lesa, a získají tak lepší 

představu ,,o co v lese jde“. Další 

disciplína, tzv. formanská jízda, 

nastíní obratnost koní zapřaže-

ných ve voze. A chybět nebude 

ani divácky oblíbený těžký tah.

Pokud uvažujete o koupi vše-

stranně použitelného koně 

a chcete si udělat představu, co to 

znamená, nebo dokonce již máte 

koně, který umí pracovat v zá-

přahu a chcete si zkusit zasoutě-

žit, přijeďte - soutěž je otevřená 

i amatérům a soutěžit se svým 

koněm mohou i ženy! Srdečně 

zveme také diváky, pro které pře-

devším se tato akce koná. 

Jiří Dráb, pravnuk osobního kočího 

Františka Ferdinanda d´Este

ŘÍČANY/KUNICE – Legendární 

Antonín Panenka si s ním za-

hrál dva sety ve stolním tenisu, 

jeho projev komentoval slovy: 

„Opravdový sportovní talent je 

na klukovi vidět tehdy, pokud 

o něm můžete říct, že na co sáh-

ne, to mu jde.“ Takovým talen-

tem je právě teď obdařen teprve 

jedenáctiletý Jan Verbík (ročník 

2001). Nade všechny úvahy a ko-

mentáře hovoří bilance. Tady je:

• Stolní tenis (klub: TCC Říča-

ny): vítěz jednoho ze čtyř turna-

jů jednotlivců pražského Grand 

Prix, najdete ho na předních 

příčkách republikového i kraj-

ského žebříčku mladších žáků, 

v družstvech hraje i Okresní 

přebor mužů, účastník svazo-

vého kempu Hledáme nové 

olympioniky, na jeho růstu se 

podílejí tito trenéři: Štěpánek 

(v klubu), Vožický a Výborný 

(v centru mládeže v Radimi), 

Mifek, Pytlík a Pěnkava (ve 

špičkovém centru ve Vlašimi), 

po vítězství na silném turnaji 

Zlatý ořech (teď 10. 6.) nabíd-

la „laso“ Praha – Kotlářka, tre-

nér Kaucký.

• Fotbal (klub: FK Kunice): star-

ší přípravka – vítězové Okresního 

přeboru Praha-východ, startuje 

tu i v mladších žácích v Krajském 

přeboru, jeho post je útočný zá-

ložník či obránce, prosazuje se 

i z této pozice střelecky (Kuni-

ce-Velké Popovice 5:1, dal 4 góly 

a Kunice-Radošovice 7:0, dal do-

konce 6 gólů), trenérsky ho v klu-

bu vedou (a velmi zodpovědně) 

uznávaní Novák a Staněk.

vizitku sestavil Vladimír Zápotocký

Talent nadruhouJan Verbík

V bazénech vládne Arena
VESTEC – Plavky značky 

„Arena“ jsou ve světě  

bazénů  pojmem. Už jejich 

slogan je zajímavý: „Kdekoliv 

jsou vodní sporty, tam 

je i Arena“ a právě toto 

rčení přímo charakterizuje 

postavení této firmy 

v plaveckém světě.

Značka Arena, kterou v Čechách zastupuje pan Machek  se objevuje na všech plavecký ch soutěžích a vý jimkou nebudou ani letošní olympijské hry v Londý ně Foto: Arena

Soutěž koní trochu jinak aneb ovladatelnost 
koní tažných

Pamětníci si jistě ještě 

vzpomenou, jak na louce mezi 

Všedobrovicemi a Štiřínem 

probíhaly pravidelné závody 

koní. Je to ale již dlouho a mnozí 

z dnešních obyvatel našeho kraje 

navíc ani netuší, že koně neslouží 

jenom pro zábavu a komerční 

soutěžení, ale také k práci.

Návštěvníci zhlédnou soutěž v ovladatelnosti s kládou, kdy část překážek bude umístěna 

do skutečného lesa a získají tak lepší představu „o co v lese jde“. Další disciplína, tzv. 

formanská jízda, nastíní obratnost koní zapřažených ve voze. A chybět nebude ani 

divácky oblíbený těžký tah Foto: Helena Gornerová

Místo a čas konání: sobota 21. 7. 2012 od 10 hod., Všedobrovice,
Řepčická ulice, louka a lesík za dřevěným křížem
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Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz
www.pokryvacstvimajer.cz

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

Snížení nákladů
na zateplení vašeho domu

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

video tv klip uvidite na   
    www.izolacesejk.cz

Špičková tepelná foukaná izolace

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

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

PŮJČUJEME 
nové bagříky BOBCAT

 607 207 724

STASAN s.r.o.

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

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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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

  PRODEJ  PRONÁJEM

  MONTÁŽ  DOPRAVA

602 283 623 
323 641 125

Průmyslová 50, Strančice

LESENI.CZ

A N T É N Y,
S AT E L I T Y

Ing. Karel Horský

nonstop 602 435 328
E-mail: anteny.horsky@seznam.cz

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, CS-LINK

Prodej, instalace, opravy

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 – 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

21. – 22. 7.
Pečeme
žebra
(více druhů...)(

Frisco – 2 druhy
(rybíz, brusinka)

      Medový Kozel
limitovaná edice

     11°

Zde mohl 
být vidět váš 
inzerát
Kontaktujte mě

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


