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nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
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Soutěž o auto: Soutěž o auto: 
první výherceprvní výherce

Prostě to spadlo
Tentokrát ovšem nespad-

la pec, jak se zpívá ve známé 

dětské říkačce, ale databáze 

registru vozidel. Pro žadatele 

na úřadech muselo jít o ne-

všední zážitek, když uvážíme, 

že ke kolapsu došlo v horkých 

letních dnech. Výdrž nového 

systému byla opravdu obdi-

vuhodná, po jeho spuštění to 

bylo řádově několik desítek 

minut. Pro čekající klienty to 

znamenalo jediné, obrnit se 

trpělivostí, „nafasovat“ po-

řadový lístek a vyhlédnout si 

místo k sezení. Vůbec nezávi-

dím pracovnicím za přepáž-

kami, které v ten den musely 

mít opravdu tlustou hroší 

kůži. Ale improvizace je nám 

vlastní, a tak na některých po-

bočkách byli klienti posláni 

domů a poté se telefonem in-

formováni. Dokonce se chvil-

ku přemýšlelo o návratu k pů-

vodnímu systému. Comeback 

se nekoná, a to i přes vyjádření 

zástupců provozovatele firmy 

ATS, že nová evidence bude 

pomalejší než ta stará. Minis-

terstvo dopravy dokonce při-

slíbilo, že pokuty, které policie 

uložila z důvodu nefunkčního 

registru, budou propláceny 

provozovatelem. Samozřejmě 

až po řádné revizi každého 

jednotlivého případu. Dou-

fám, že se mezitím z čekajících 

občanů ve středních letech 

nestanou starci. Nepřipomíná 

vám to celé nedávné selhání 

systému sociálních dávek? 

Zřejmě se vše točí kolem stej-

ného pořekadla – „Nové koště 

dobře mete“, vlastně neme-

te. A klienti-občané, nějak se 

s tím poperte. Karel Huml

GLOSA

Událostí měsíce července byl 

pro Prahu a okolí XV. Všesokol-

ský slet. Ten příští slibuje ještě 

větší slávu. Bude zase za šest 

let a naši vlast zastihne právě 

v oslavách sto let založení samo-

statné republiky (1918). Pojem 

zdejšího regionu (od roku 2004 

Župa Jungmannova), starost-

ka Sokola vranského Ing. Ma-

rie Koubová se s námi podělila 

o své dojmy z této akce.

Župa Jungmannova (z těch vý-

znamných jednot v našem re-

gionu uvádíme: Jílové a Vrané 

nad Vltavou) sdružuje 52 sokol-

ských jednot. Členové těchto 

jednot se v Edenu podíleli na 7 

ze 17 předvedených sletových 

skladeb. Nejvýraznější byly tři 

předvedené: 1. nejpočetněj-

ší s největšími ovacemi, ženy 

– Dvořákova „Česká suita“, 

2. nejznámější skladba „starých 

Sokolů“ předvedená na jubilej-

ním X. sletu roku 1938, muži – 

Pecháčkova „Přísaha republice“ 

(fragmenty), 3. nejradostnější 

a nejbezstarostnější – žactvo 

s Jonatánem a starší žactvo „Dá-

vej, ber“ (jeden celý cvičební ce-

lek v této skladbě byl krajanský 

z Kanady). 

� pokračování na str. 4

VzhůruVzhůru
ke ke stovce!stovce!

VESTEC – „Je to zřejmě shoda 

náhod, ale v minulých dnech, 

právě před londýnskými  olym-

pijskými hrami, překonal Jan 

Micka můj 34 let starý čs. rekord 

na 1 500 volný způsob, který jsem 

držel časem 15:28,19 minut a byl 

to jeden z mých  sportovních vr-

cholů, pochopitelně kromě páté-

ho místa na stejné trati na olym-

pijských hrách v Moskvě,“ svěřil 

se nám  Daniel Machek, ředitel 

a vlastně i zakladatel firmy Arena 

v České republice, která má vý-

znamné postavení v plaveckém 

světě. Její plavky obléká velká 

část plavců celého světa, včetně 

našich reprezentantů.

V těchto letních dnech bude 

mít v londýnském olympij-

ském bazénu řada předních 

světových borců na svých plav-

kách logo Arena, které však ne-

smí být větší jak 24 cm2. I to byl 

důvod k další debatě s bývalým 

skvělým závodníkem, dnes ře-

ditelem firmy a také stále vyni-

kajícím plavcem, neboť je pra-

videlným účastníkem závodů 

Masters a rovněž triatlonové-

ho IRON MANU.

Přetěžký závod
„Musím se vrátit k moskevské 

olympiádě, i když to je už 32 let, 

ale byl to skutečně můj vrchol, 

když jsem předtím startoval 

i na mistrovství světa a Evropy, 

ale přece jen olympiáda je něco 

jiného zejména pro svoji atmo-

sféru,“ říkal dále Daniel Machek 

a lovil ve svých vzpomínkách: 

„Končil jsem v roce 1982, proto-

že jsem měl úraz oka, pak jsem 

dokončil vysokou školu a dělal 

jsem i reprezentačního trenéra 

pro Československo, a to v le-

tech 1989 až 1992 a o další rok 

později jsem začal podnikat, 

založil jsem firmu Arena Praha 

s. r. o., která příští rok bude sla-

vit 20 let svého trvání. 

� pokračování na str. 4

Kdo by neznal doktora? 
Mnozí s ním souhlasili, čímž 

se dnes nechlubí. Dotace často 

měly své oblíbené destinace, 

mnoho projektů bylo soutěže-

no poněkud nepřehledně, ne-

mocnice nakupovaly vybavení 

draho. Tak to v politice chodí. 

Bohužel. Charismatický a du-

chaplný lékař – hejtman David 

Rath zanechal viditelnou stopu. 

Ing. Zuzana Moravčíková
Po pádu rozdavačného dokto-

ra se řízení hejtmanství ujala 

oranžová Ing. Zuzana Morav-

číková a její úředníci nyní revi-

dují většinu zásadních rozhod-

nutí. Přestože je odsouhlasila 

rada kraje a nikoliv pan Rath 

nezávisle. 

� pokračování na str. 10

Znáte hejtmanku?
Krajský úřad spravuje roční 

rozpočet cca 17,3 mld. Kč 

ročně a má významný vliv na 

kvalitu života každého z nás. 

Do práce jedeme po krajské 

silnici nebo dopravou 

organizovanou krajem. 

A o středních školách

či zdravotnictví nemluvě.

Z ankety plyne, že paní hejtmanku Moravčíkovou 
málokdo zná. Z logiky její funkce plyne, že by mohla 

kandidovat v podzimních volbách na tuto funkci znova, 
lídrem se stal ale příbramský starosta a senátor

Josef Řihák. Nicméně paní Moravčíková se nechala 
slyšet, že bude bojovat… Těšme se na volby. 

INZERCEINZERCE

Bývalý čs. reprezentant v plavání, nyní podnikatel a ředitel Daniel Machek je: 

Živou reklamou Arény

Více než 10 500 cvičenců 

všech věkových kategorií 

vystoupilo ve 12 skladbách. 

Nejpočetnější skladbou 

byla „Česká suita“, v níž 

vystoupilo zhruba 1 800 žen, 

mezi nimi i Marie Koubová, 

starostka vranského Sokola

Gratulujeme!
Výhercem naší soutěže o dva 

lístky na představení Carmen 

v průhonickém parku se sta-

la paní Lenka z Kolovrat. 

Vstupenky jí osobně předala 

ředitelka agentury Art Trit-

ton, Pavla Filipová. Lenka, 

stejně tak jako stovky dalších 

milovníků klasické opery, tak 

měla možnost vidět jedineč-

né představení Carmen pod 

širým nebem, které proběhlo 

minulou sobotu v Průhoni-

cích. Gratulujeme!
red

KRÁTCE

Nová návesNová náves

FotbalováFotbalová
legendalegenda
Karel Matyáš Karel Matyáš 
slavil jubileumslavil jubileum

„Česká výprava byla v roce 2004 hostem Sokola 
v Torontu. Česko – slovensko – kanadské chvíle si 

určitě mnozí v Edenu znovu vybavili,“ říká Ing. Marie 
Koubová, starostka vranského Sokola



BŘEZOVÁ – OLEŠKO
SO, NE 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, suise-

ki, oshibany atd. Stálá prodejní výstava 

obrazů Ivy Hüttnerové v galerii japonské 

zahrady, Vltavská 1048/371, Oleško.

Otevřeno ve všední den, nejlépe po doho-

dě na tel.: 602 315 658, www.japan.cz.

DOLNÍ BŘEŽANY
Od 23.6. do 15.9.
Výstava fotografi í – 14x NAMIBIE. Vý-

stavu fotografi í zachycenou fotoexpedi-

cí Ljuby Krbové a Ondřeje Neffa si mů-

žete prohlédnout od 23.6. do 15.9.2012 

v GALLERY JACQUES (Náměstí Na Sád-

kách/Pražská 701). Více informací na 

www.galleryjacques.com

JÍLOVÉ U PRAHY
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
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

1.8. 
Vernisáž k vý stavě k 70. vý ročí ope-
race ANTHROPOID. Vý stava probíhá 

v termínu 29.7. – 26.8. v zámecký ch 

sálech.

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

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

13. – 17.8. a 20. – 24.8. 
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 programu 

míčové hry (fotbal, basketbal, 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 večeře a snídaně. 

Letní tábor probíhá od pondělí do pátku 

od 8:00 do 17:00 a je vhodný  pro děti 

od 6 do 12 let. Více info na www.za-

mekberchtold.cz. Přihlašujte se již nyní 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz 

nebo na 736 757 577.

25.8.
Loučení s prázdninami s KČT. Již 

2. ročník akce pro děti, které čeká nový  

školní rok ! Akce plná soutěží a zábavy 

pro turisty a nejen pro ně. Informace 

budou upřesněny, sledujte www.za-

mekberchtold.cz.

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

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz.

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 autorem 

Encyklopedie listnatých stromů a keřů 

a publikuje v řadě populárně 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

SÁZAVA
do 31. 7. 
Posázaví a hrady v rekonstrukcích 

a kresbách – Výstava Jana Heřma-
na. Je uspořádána u příležitosti vydání 

autorovy knihy Z ikonografi e střed-

ního Posázaví – díl 1., lokalita Kácov 

– Týnec nad Sázavou. Díl 2. – dolní 

Posázaví, lokalita Týnec – soutok řek 

u Davle, je připraven do tisku. Místo: 

Sázava, Informační centrum, nám. 

Voskovce a Wericha 280. Knihu vydalo 

Informační centrum Vlašim, Muzeum 

Podblanicka a ČSOP Vlašim. Informa-

ce o knize a kresbách: janherman24@

seznam.cz. 

VELKÉ POPOVICE
ÚT až PÁ 9 – 17 hod., SO 9 – 12 hod.
Galerie – ateliér Romana Kotrče – kerami-

ka, 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, e-mail: 

rkotrc@post.cz. Masarykova ul. č. 6

ZVOLE
PO – ST od 13.00 hod.
Kroužek lezení na umělé stěně pro 
školáky, kurzy lezení na horolezecké 
stěně nejen pro dospělé. Více infor-

mací na www.akimovaskolicka.vesele.

info. Mateřská škola – Akimova školička 

s.r.o. Hlavní 62, Zvole. T: 732 280 131, 

605474117. www.akimovaskolicka.

vesele.info

Změna programu vyloučena

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

• Prodám novou líheň tel: 

733 483 672

• Prodám chatu,Dolní Břeža-

ny-Zálepy,dřevěná se zděnou 

přístavbou, podkroví, zastavě-

no 35m, pozemek 390m,oboje 

vlastní,elektřina,studna,rovin-

ný pozemek, okrasná zahra-

da,vjezd na auto,ulice Na Zále-

pech, Realitní kanceláře prosím 

nevolat! Cena 1250000.- Kč. 

Tel: 602 332 535
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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 
Lomnice, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Křivá Ves, Křiváček,  
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. 

Jihovýchod

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540 

Šéfredaktor: Jan Šercl

E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 22 350.

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

www.veganfoods.cz
e-shop nejen pro vegany a vegetariány

Mobil: +420 604 950 852, +420 773 880 221

E-mail: info@veganfoods.cz

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
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Již třetí ročník hudebního festivalu 

Modletické zvonění chystají pořa-

datelé ze sdružení Modletice sobě 

a klubu Alfíci, který je členem orga-

nizace KVĚT – sdružení klubů dětí 

a dětských domovů v ČR. Elán jim 

neubírá ani skutečnost, že přede-

šlé dva ročníky propršely. Naopak 

dodává jim to sílu a víru v to, že na-

potřetí to prostě vyjít musí.

A tak se můžeme na nádvoří 

Modletického zámku opět těšit 

na interprety, kteří jsou známí 

po celé naší vlasti. Z Valašského 

Meziříčí dorazí věhlasná skupi-

na Mňága a Žďorp, která má na 

svědomí takové hity, jako jsou 

Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo 

a opravdu velkou řádku dalších 

písní. Setkáním Georga Fried-

richa Händela s pračlověkem 

je, podle jejich vlastních slov, 

hudba skupiny Jablkoň, která je 

držitelem sošky Anděl. Nomina-

cemi na Anděla se může chlubit 

i skupina Jarret. Stálicí na scéně 

trampske hudby jsou Hop Tro-

páci, kteří svou Amazonku a po-

dobné písně přítomným s ra-

dostí zahrají. Dále si určitě rádi 

poslechneme Vladimíra Mertu 

s Ondřejem Fenclem, nebo pís-

ničkáře  Jiří Šmidta.

Zahrají také místní Modleťáci. 

Jedním z nich bude písničkář 

Roman Euchrid Hanuš a na úpl-

ný závěr zahraje největší hity Ka-

pela pod altánem, která se poté 

chystá na delší (tvůrčí) pauzu.

Atmosféra v Modleticích je vždy 

úžasná a přátelská. Ceny vstupenek 

nejsou nikterak přemrštěné. Dětská 

je za 100 Kč, dospělá za 200 Kč a ro-

dinná, pro dva dospělé a dvě děti, 

je za 500 Kč. Důchodci nad 80 let 

a děti do 3 let mají vstupné zdarma.

Přijďte si užít závěr prázdnin do 

Modletic. Určitě nebudete lito-

vat. Více podrobností naleznete 

na festival.modletice.cz.  (red)

Třetí Modletické zvonění

Program festivalu (předpoklád. časy)
13:05 – 13:50 Jiří Šmidt
14:00 – 14:45 Hop Trop
14:55 – 15:25 Roman „Echrid“ Hanuš
15:35 – 16:30 Vladimír Merta 
 a Ondřej Fencl
16:50 – 17:50 Jarret
18:10 – 19:10 Jablkoň
19:30 – 20:30 Mňága a Ždorp
20:45 – 21:45 Kapela pod altánem
 DJ Číba

Mezi účinkujícícmi se představí 

i místrní kapela Pod Altánem

www.zamekberchtold.cz

Výstava 
Anthropoid

29. 7. – 26. 8.
70. výročí atentátu 

na Heydricha

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

Kontaktujte: Jan Šercl, 777 773 335, sercl@nasregion.cz

JNT MEDIA je stabilní moderní společnost s působností 

v Praze a Středočeském kraji. 

pro rozšíření týmu hledáme
kolegu/kolegyni, který(á) zajistí

ADMINISTRATIVNÍ
PODPORU REDAKCE

Náplň práce:
 Komunikace s kulturními středisky, spolky,

 sportovními oddíly, obecními úřady atd.

 Úprava a psaní drobných textů

 Administrativa

 Koordinace redakčních aktivit

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE
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KRÁTCE KRÁTCE

Uvidíme se v září
Koncem června zakončil svo-

ji činnost i lesní klub Lískáček 

z Jílového u Prahy. Děti i uči-

telé mají v létě prázdniny, 

znovu se sejdou v září. Po-

slední školkový den děti hle-

daly v potoce zlato a domů si 

odnesly nejméně jeden zlatý 

valoun. Na rozloučenou zís-

kaly také dřevěný lískový oří-

šek a diplom. Více informací 

o lesním klubu poskytne 

Olga Lyžbická, e-mail: Olga.

lyzbicka@centrum.cz

Rekordní počet 
cyklistů

DOLNÍ BŘEŽANY – V neděli 

24. 6. se uskutečnil další spo-

lečný cyklovýlet organizova-

ný dolnobřežanskou komisí 

pro sport a tělovýchovu. Na 

náměstí Na Sádkách se po 

vydařené sobotní jízdě Slu-

novratu sešel rekordní počet 

účastníků, odhadem kolem 

čtyřiceti cyklistů a cyklistek 

všech věkových a výkonnost-

ních kategorií. Trasa vedla po 

stezce 19A do Libně a údolím 

Libeňského potoka až k Zá-

hořanům. Po krátkém občer-

stvení jsme pokračovali krás-

nou lesní cestou směrem na 

Okrouhlo a na Černíky. Pelo-

ton se ve stoupání brzy roztr-

hal. Před Černíky se skupinka 

nadšených bikerů rozhodla 

pro menší odbočku do Zla-

tého údolí a následný výjezd 

na Březovou – Oleško. Setkali 

jsme se v cukrárně na návsi ve 

Zvoli. Domů už se pak vydal 

každý individuálně ať už smě-

rem na Libeň a po 19A do Bře-

žan, nebo po trase fialového 

okruhu přes Ohrobec a Lhotu  

Kaštankou do Břežan. 

Vítěz získá dotaci
DOLNÍ BŘEŽANY – V Kamý-

ku nad Vltavou se vyhlašo-

valy výsledky krajského kola 

soutěže Vesnice roku 2012. 

A právě Kamýk nad Vltavou 

na Příbramsku získal Zla-

tou stuhu. Za Středočeský 

kraj se do letošní soutěže 

přihlásilo 21 obcí. Vítěz ce-

lostátního kola získá příslib 

dotace v celkové výši 2 mil. 

Kč. Slavnostního odpoledne 

se účastnila také hejtmanka 

Středočeského kraje Zuzana 

Moravčíková, která vítězům 

poblahopřála a rozdala prá-

vem zasloužené stuhy. Ne-

šlo totiž jen o tu zlatou, ale 

ocenění Modrá stuha získala 

obec Vlkaneč (okres Kut-

ná Hora), Bílou stuhu obec 

Teplýšovice (okres Benešov), 

Oranžovou stuhu obec Pet-

rovice (okres Příbram) a Ze-

lenou stuhu obec Dolní Bře-

žany (okres Praha-západ). 

„Gratuluji vítězným obcím, 

o to víc, že jedna  z nich je 

z Kutnohorska, stejně jako já. 

Jsem ráda, že se podobných 

soutěží středočeské obce 

zúčastňují. Zároveň jsem 

pyšná, že jsou tak úspěš-

né i v celostátních kolech,“ 

uvedla před měsícem, kdy se 

výsledky vyhlašovaly na půdě 

krajského úřadu, hejtmanka 

Zuzana Moravčíková. 

Kr-stredocesky.cz

Hledají technického
pracovníka

VELKÉ POPOVICE – Obec-

ní úřad hledá technického 

pracovníka pro správu tech-

nické agendy jako je provoz 

vodovodu, kácení dřevin, 

správa budov apod. Nástup 

možný v říjnu nebo doho-

dou. Podrobné informace 

najdete na www.velkepo-

povice.cz. Lhůta pro podání 

přihlášek je do 28.8. 2012 do 

18.00 hod. (red)

Pátek třináctého
DÁLNICE D1 – V pátek 

13. července krátce před půl 

sedmou ráno přijala tísňová 

linka Hasičského záchran-

ného sboru Středočeského 

kraje informaci o nehodě na 

21. kilometru dálnice D1 ve 

směru na Prahu. Nahlášen 

byl větší počet zraněných, 

a proto na místo vyjely čtyři 

sanitní vozy – lékař systémem 

rendez-vous z Říčan, rychlá 

zdravotnická pomoc z Říčan, 

Vranova a z Benešova. O asi-

stenci byl požádán rovněž 

vrtulník Letecké záchranné 

služby z Prahy. Zdravotníci 

na místě poskytli předne-

mocniční neodkladnou péči 

dvěma dětem, dvěma dospě-

lým ženám a jednomu muži. 

Dítě s podezřením na vážné 

nitrolební poranění bylo po 

ošetření předáno posádce 

vrtulníku. Malý pacient byl 

letecky transportován do 

Fakultní nemocnice Motol. 

Druhé dítě bylo s lehčím 

zraněním odvezeno na chi-

rurgii do nemocnice v Krči. 

Zraněná žena s pohmož-

děným hrudníkem, druhá 

s bolestmi zad a muž byli po 

poskytnutí přednemocniční 

neodkladné péče odvezeni 

na chirurgii do nemocnice 

v Benešově. 

Zahrady nad řekou
BŘEZOVÁ – OLEŠKO – Sobo-

ta, neděle od 10.00 do 18.00 

hod. Česko-japonská spo-

lečnost, občanské  sdružení, 

sekce bonsají a japonských 

zahrad zvou na prohlídku 

„Zahrady nad řekou“ a „Za-

hrady tří bran“. Zahrady jsou 

umocněny okolní „vypůjče-

nou“ krajinou s vyhlídkou na 

kaňon řeky Vltavy. Dále sbír-

ka bonsají, suiseki, oshibany 

atd. V galerii výstava obra-

zů herečky Ivy Hüttnerové 

a řezbáře Petra  Kameníčka 

z Jevan. Vltavská 1048/371, 

Oleško. Otevřeno i ve všed-

ní den po dohodě na tel.: 

602 315 658. www.japan.cz 

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

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

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

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

POSTELE, MATRACE, ROŠTY
NÁVRH A VÝROBA NÁBYTKU ZE DŘEVA

SEDACÍ SOUPRAVY
STOLY A ŽIDLE

DĚTSKÝ PROGRAM
GALLERY JACQUES

Moderní strojírenská firma 
zabývající se zakázkovou 
výrobou na 
CNC frézovacích centrech

HLEDÁ 
KOVO

OBRABĚČE 
Podmínky:

 HPP, VPP

 Strojírenské vzdělání a praxe 

na CNC

 Znalost řídícího systému a 

programování CNC

 Platové podmínky dle dohody

 Podmínkou osobní odpovědnost 

a loajalita k firmě

 Pracoviště v průmyslové zóně 

v Jažlovicích, Zděbradská ulice, 

5 min. autem po D1 od metra 

Opatov

Kontakt:   724 12 77 12

PROVE TECH CZ

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
SELKO - Jílové u Prahy

Přijmeme pracovníka
na úsek distribuce.

Požadujeme: min. ÚSO s maturitou, 
samostatnost, ŘP sk. B, spolehlivost.

Náplň práce: o dpovědnost
za svěřený úsek – sklad, manipu-
lace se zbožím, příprava zásilek 
k expedici.

Kontakt: eshop@selko.cz,
241 950 806, 241 950 992

www.selko.cz

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

V rámci rozsáhlého projektu 

revitalizace byl řešen prostor 

návsi mezi farou, obecním úřa-

dem, školou, kulturním domem 

a prodejnou. Všude byla vy-

budována dešťová kanalizace, 

instalováno nové veřejné osvět-

lení. Před školou je nová dlažba, 

na parkovišti u prodejny nový 

asfaltový povrch. Pod hřbito-

vem v centru obce vznikla nová 

autobusová zastávka a celý pro-

stor byl upraven. Vše pod dohle-

dem architekta Doc. Ing. arch. 

Patrika Kotase, který je i auto-

rem projektu a v Kostelci rovněž 

bydlí.

„Dle mého názoru je revitalizace 

jednoznačně úspěšným projek-

tem, který nás posune z osm-

desátých let minulého století 

do století jednadvacátého. Rád 

bych především poděkoval panu 

architektovi Kotasovi, který pro-

jektu nezištně věnoval stovky 

hodin práce,“ dodává místosta-

rosta Eisenreich. Zbyněk Pokorný

„Podobné procesy s tímto zamě-

řením jsou na světě jen dva, jeden 

v USA a druhý u nás v SAFINĚ ve 

Vestci u Prahy. Jsme první společ-

ností v Evropě, která uvedla tuto 

technologii do praxe, v České re-

publice je vedena pod ochrannou 

známkou PlasmaEnvi®. Investice 

do této přelomové inovace se po-

hybovaly na úrovni přes 100 mili-

onů korun. Recyklace je klíčovou 

součástí našeho výrobního port-

folia. Narůstající poptávka a po-

žadavky trhu na rychlé, efektivní 

a k životnímu prostředí ohledu-

plné recyklační technologie nás 

vedou k neustálému vyvíjení a zá-

roveň investicím do nových pro-

cesů a zlepšování dosavadních 

postupů,“ řekl generální ředitel 

SAFINA Tomáš Plachý. 

Recyklace drahých kovů společ-

nosti SAFINA zahrnuje přede-

vším použité průmyslové kataly-

zátory, autokatalyzátory, ostatní 

průmyslové materiály a chemi-

kálie s obsahem drahých kovů. 

PlasmaEnvi® je nová špičková 

technologie recyklace použi-

tých průmyslových katalyzátorů 

s hlavním zaměřením na obsah 

s drahými kovy. Jedním z jejích 

hlavních prvků je spojení plaz-

mového tavení s mikroturbína-

mi. Tento způsob využití je ma-

ximálně ohleduplný k životnímu 

prostředí, a to z toho důvodu, že 

neprodukuje žádné přímé ani ne-

přímé odpady, umožňuje návrat 

důležitých surovin do opětovného 

užívání a současně využívá uvol-

něnou energii k výrobě elektrické 

energie a tepla. Proces zajišťuje 

emisní limity několikanásobně 

nižší, než je současný požadavek 

legislativy EU, a je z hlediska re-

cyklace a výtěžnosti drahých kovů 

zařazen do kategorie “Nejlepší re-

cyklační technologie” (Best Rec-

lamation Technique). (red)

O ruch ve Velkých Popovicích 

se v neděli 5. srpna od 10 do 16 

hodin postará tradiční Velkopo-

povická pouť s Kozlem. U této 

příležitosti zve srdečně velko-

popovický pivovar všechny zá-

jemce na oblíbené Kozlí dílny, 

kde si letos můžete vyzkoušet 

nejrůznější řemesla od malová-

ní tradičních pouťových perníč-

ků, výroby svíček až po broušení 

skla. V Kozlím obchůdku s letní 

nabídkou je možné zakoupit 

půllitr, který vám mistr brusič-

ského řemesla promění v je-

dinečný suvenýr: na požádání 

vybrousí jméno či text – takový 

dárek určitě potěší! 

Dílnami srpen rozhodně nekončí. 

Pro milovníky grilování a příjem-

né zábavy je na sobotu 11. srpna 

připraveno od 11 do 18 hodin 

grilování v pivovaru.  Chybět roz-

hodně nebude Velkopopovický 

Kozel 11° a odpoledne návštěv-

níkům zpříjemní i živá hudba 

s kozlími soutěžemi. Kdo dosud 

nenavštívil novou trasu místního 

pivovaru, může se na jejím konci 

těšit na ochutnávku nefiltrova-

ného piva Velkopopovický Kozel 

přímo v ležáckých sklepích. (red)

Nová náves zdobí Kostelec
KOSTELEC U KŘÍŽKŮ  

Dva projekty pod vedením 

tří mužů - starosty Zdeňka 

Králíka a místostarostů 

Václava Medřického 

a Zdeňka Eisenreicha 

se podařilo dokončit 

koncem června. 

V předminulém vydání 

jsme se podívali na 

nově rekonstruované 

podkroví školy, nyní nám 

místostarosta Ing. Zdeněk 

Eisenreich představí další 

projekt – revitalizaci návsi.

Zdeněk Eisenreich (zcela vpravo) drží pásku s Václavem Medřickým (zcela vlevo), třetí z tria, starosta Králík stříhá pásku

Foto: Anna Klimentová

aneb z osmdesátých let do jednadvacátého stoletíaneb z osmdesátých let do jednadvacátého století

Jen v Americe a ve Vestci
VESTEC – Společnost 

SAFINA, a. s., přední 

zpracovatel materiálu 

s obsahem drahých kovů ve 

střední a východní Evropě, 

oznamuje dosažení vedoucí 

pozice v oblasti recyklace 

drahých kovů na celém 

středoevropském trhu 

včetně České republiky díky 

nové unikátní technologii 

PlasmaEnvi®, která je jediná 

v Evropě.

Půllitr s vlastním jménem

Dobroty z farmy

INZERCEINZERCE

VRANÉ N. VLTAVOU – Centrum 

ekologické výchovy Zvoneček 

pokračuje v poskytování farmář-

ských bedýnek a nově také mléč-

ných výrobků z farmy rodiny 

Němcovy. Farmářské bedýnky 

obsahují čerstvou kvalitní ze-

leninu a ovoce od regionálních 

farmářů. 

Farmářské bedýnky se vydáva-

jí v CEV Zvoneček každé úterý 

od 16 do 18 hodin. Farmářskou 

bedýnku musíte mít předem 

objednanou (do středy před-

chozího týdne). V případě zá-

jmu o další informace napište 

na e-mail: farmarskebedynky@

cev-zvonecek.cz. Mléčné výrob-

ky z farmy rodiny Němcovy si 

opět můžete vyzvednout ve Zvo-

nečku každé úterý ve stejném 

čase. I tyto mléčné výrobky je 

potřeba předem objednat. Zboží 

si můžete vybrat na těchto strán-

kách: http://www.farmanemco-

va.cz/ a poté nám napsat opět 

na email: farmarskebedynky@

cev-zvonecek.cz.

Pokud máte zájem o farmář-

ské bedýnky, podívejte se na 

webové stránky www.cev-

zvonecek.cz do EKOOBCHO-

DU, kde najdete nabídku od 

našich dodavatelů farmář-

ských bedýnek.
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Zpráva ze dne 18. července 2012

Nedaleko města Sázava, u osa-

dy Sedliště, vyrostla na mýtině 

v lese zeměloď a byla pojmeno-

vána Zeměnka. Bude sloužit jako 

informační a vzdělávací centrum  

soběstačného bydlení. Stavba je 

dílem amerického architekta Mi-

chaela Reynoldse, který je pova-

žován za nejvýznamnějšího svě-

tového architekta odpadu. Slovo 

"zeměloď" používá pro své lev-

né stavby ze starých pneumatik, 

plechovek, PET lahví a dalšího 

materiálu šetrného k přírodě.

Architektův tým složený z dob-

rovolníků postavil základ Ze-

měnky za pouhých 21 dní. Přes-

tože je na ní ještě dost práce, 

otevírá své dveře veřejnosti. 

Zájemci si ji mohou prohléd-

nout každou neděli od 12:00 do 

18:00. Vstupné je 70 Kč.

Další podrobnosti o projektu 

jsou na www.zemelod.cz. (jt)

Zemělodní hymna
Sebral jsem všechny láhve

od whiskey vypitý

a postavil z nich zeměloď

na louce ukrytý.

Postavil z nich zeměloď

a z okna koukám ven.

Hrajeme tam s Mikem,

hrajeme celej den.

Návštěvní dny v Zeměnce
• Pro veřejnost každou neděli od 

12 do 18 hod. Vstupné je 70 Kč.

Uvnitř zemělodi zatím není 

možno fotografovat.

• Pro novináře bude přístup 

možný od poloviny července.

Zeměnka je u osady Sedliště ne-

daleko města Sázavy. 

GPS:

49°51'50.000"N, 14°54'54.000"E

Cesta automobilem
nebo na kole
Do města Sázavy, z ní vyjet na jih: 

Oldřichovo nábřeží, železniční 

přejezd, Lipová a pak zatočte do-

prava na Bělokozly. Po výjezdu 

ze Sázavy vjedete do lesa a v něm 

v polovině kopce odbočte doleva 

na Sedliště; je to v tom stoupání 

jediná odbočka, těsně před ní je 

trojúhelníková značka Křižovatka, 

pak malá zatáčka doleva a odboč-

ka hned za ní (dá se snadno pře-

jet). U odbočky je vlevo na stromě 

šipka Atom a několik dalších. Za 

odbočkou pořád rovně (trochu 

klesání), pak je vlevo pár chatiček 

tábora Duha a hned za nimi stojí 

Zeměnka, také vlevo. Pozor, od 

řeky autem přístup není.

Cesta autobusem
Z Prahy – Hájů jeďte autobu-

sem 382 až na konečnou (Sá-

zava – aut. st.). Z ní se kousek 

vraťte, zahněte doleva do ulice 

Nádražní, pak kolem hospo-

dy U Malešáka doprava a hned 

zase doleva nahoru do ulice Na 

Vápenkách a dál směrem na Bě-

lokozly. A pak už podle instrukcí 

pro automobilisty.

Cesta vlakem
Nejlepší je dojet do stanice Sa-

mopše (první zastávka za Sáza-

vou) a z ní po zelené značce do 

kopce. Jakmile vyjdete kolem 

bílé chatičky na úzkou silnici, 

bude Zeměnka vpravo před vámi 

na druhé straně silnice.

Druhou možností je dojet vla-

kem do stanice Sázava – Černé 

Budy (která je hned vedle koneč-

né autobusu) a od ní dojít pěšky 

jako při cestě autobusem.

� pokračování ze str. 1

� Vedle veřejných vystoupení 

mají ohlas i kulturní doplňky, 

ale doplněk je slabý výraz pro 

takové produkce, že?

Úchvatná byla produkce s ná-

zvem Sokol v gala uskutečněná 

v hokejové aréně. To byl Sokol 

v celé šíři. Promítnu to k nám do 

Vraného. Nejen cvičení, ale i řada 

sportů mládežnických kategorií 

od aerobiku, přes florbal až po 

power-jógu, k tomu zdravotní tě-

locvik, to je opravdová škála dneš-

ních sokolských aktivit. A zase 

musím vzpomínkami zalétnout 

do Toronta. Tam v Masaryka tow-

nu byla obdoba v provedení čes-

ko – slovensko – kanadském.

� Zaujala zahraniční účast. Slo-

vensko, Dánsko, Francie, Pol-

sko, dokonce Kanada…

Samozřejmě. Česká výprava asi 

110 členů byla v roce 2004 hos-

tem Sokola v Torontu při jeho 

oslavách a naše vystoupení mělo 

opravdu velký úspěch. Máme do-

dnes  s krajany hluboké citové zá-

žitky, bylo to dojemné a cvičilo se 

s nadšením. V hledišti tehdy byla 

celá Baťova rodina. Cvičili jsme 

na Mou vlast, kde autoři cvičení 

byli „naši“ Češi, a pak skladbu 

Rosemarie od Čechů z Kanady. 

Ovace na konci skladeb, to bylo 

nezapomenutelné burácení. Celé 

hlediště stálo a tleskalo. Jen bych 

měla dodat, že to bylo vystoupe-

ní česko – slovensko – kanadské. 

Ty chvíle si určitě mnozí v Edenu 

znovu vybavili.

� Za šest let tu bude zase slet 

a navíc významné výročí naší 

vlasti. První československý 

prezident na adresu Sokolů teh-

dy vyslovil charakteristiku „jsou 

vychovaní a dokáží se radovat“. 

Jaký ten příští slet bude?

Nebude tu žádná snaha o mega-

akci. Cvičenců i skladeb bude 

podle mě asi tak stejně, akcí 

může být víc a budou rozhodně 

slavnostnější. Věřím, že sokol-

ské kořeny jsou hluboké a pevné 

a Sokol se bude na oslavách ur-

čitě podílet dostatečnou měrou. 

Vždyť je založen na zásadách 

občanské společnosti a celých 

sto let se těch zásad drží. 

� Čím to, že jste znovu tolik 

upoutaly vy, ženy?

Ženská ladnost, zajímavá a do-

jímavá hudba. Ženy vždycky 

chtějí udělat víc pro sebe i jiné 

blízké. Velkou roli hrají jejich ko-

řeny ze sokolských rodin. Jsou tu 

hluboké cvičební tradice. Stejně 

jako naši předkové to ženy berou 

coby svoji velkou prezentaci. Zá-

leží jim na úspěchu.  Z naší župy 

bylo na sletové ploše nejvíc vidět 

to pravidelné hojné cvičení pře-

devším od Berouna a Roztok.

Vladimír Zápotocký 

Vestec, Jesenice, 

Rudná u Prahy, 
tel.: 602 492 872

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

tel.: 602 492 8

Praha 9 – Satalice, 

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

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
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

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

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

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

25. – 26. 8.

víkend plný 
ryb přijďte ochutnat 

dobroty připravené ze slad-

kovodních i mořských rybských ry

osvěžující 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 

S PŘÍCHUTÍ BEZINKY 

A OKURKY 

0,5l za 35 Kč

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Vzhůru ke stovce!

� pokračování ze str. 1 

Ing. Moravčíková vystudovala 

zemědělskou VŠ v Brně. Je ran-

ní ptáče, v práci tráví praktic-

ky celý den od sedmi do sedmi 

(doktor byl spíše sova). Místo 

proklamací jednoduše informu-

je, že prostě dělala na „majetku“ 

(rozumějme, že pracovala jako 

úředník – správce majetku). 

Dříve v Kutné Hoře, kde žije, 

a později na krajském úřadu. Do 

výšin ji vynesla vnímavost a do-

vednost kompromisu. Což je ve 

středních Čechách cosi nového. 

Při osobním setkání nekralu-

je arogance, ale ženská empa-

tie. Názory na zásadní témata 

ovšem nechala na odbornících. 

A lídrem volební kandidátky 

ČSSD se zdaleka nestala. 

Že by nový vítr?
„Mým cílem je motivace týmu 

a kolektivní rozhodování,“ tvrdí 

hejtmanka, když má definovat 

zásadní rozdíl mezi jejím půso-

bením a vládou MUDr. Ratha. 

A dodává: „Chci spolupracovat 

s každým starostou bez ohledu 

na politickou příslušnost.“  Že by 

nový vítr v ČSSD? 

Cesta paní Moravčíkové do Ra-

thovy luxusní kanceláře nebyla 

snadná. Popisuje ji: „Že budu se-

dět v tomto křesle, jsem netušila. 

Navíc za této situace. Bylo to jak 

ve snu, o komplikacích Davida 

Ratha jsem se dozvěděla z médií 

a ráno jsem byla povolána do Li-

dového domu.“ 

Je třeba připomenout, že paní 

Moravčíková přijala křeslo 

v době, kdy nebyl zřejmý vývoj 

událostí a panovala absolutní 

nejistota. Vlastně křeslo nepři-

jala, do pracovny si odstěho-

vala svoji původní náměstkov-

skou židli.  

Krajská témata
Zdá se, že bude možné cestovat 

do práce i nadále hromadnou 

dopravou, kraj dle hejtmanky 

přehodnotil politiku MUDr. Ra-

tha a opět jedná s dopravci i RO-

PIDem. Víc přineseme po diskusi 

s krajským radním Robinem Po-

všíkem. Stejně tak dálniční okruh 

kolem Prahy. Paní hejtmanka 

nás opět odkázala na radního 

Povšíka. Téma Buštěhrad je slo-

žitější. Reviduje se, přesto z nej-

vyšších krajských míst zní, že re-

konstrukce předražená nebyla. 

Budeme informovat.   Jan Šercl

ANKETA

� Víte, kdo je novým hejtmanem 

Středočeského kraje?

PRŮHONICE: Radek, 32let: Vím 

akorát, že je to nějaká paní, ale 

nic o ní nevím.

JESENICE: Petr, 48 let: Vím, že 

Rath tam už není. Kdo je v součas-

né době ve vedení Kraje, nevím.

ČESTLICE: Jana, 29 let: Vůbec 

netuším, tam snad teď do voleb 

nikdo není, ne?

ZLATNÍKY: Hana, 35 let: Vím 

akorát z vašich novin, že se jme-

nuje Moravčíková. Jinak ji zatím 

neznám.

JÍLOVÉ: Alena 56 let: Musím se 

přiznat, že je mi to upřímně jed-

no, kdo tam sedí. Od toho máme 

paní starostku. 

Rozpočet Středočeského kraje
Výdaje celkem cca 17,3 mld. Kč

Největší výdajové kapitoly: 

Doprava: 2 694 560 tis. Kč (kraj 

spravuje celkem 8 620 km silnic)

Zdravotnictví: 570 610 tis. Kč 

(3 043 zdravotnických zaříze-

ní; 49 lůžkových zařízení – ne-

mocnice, léčebny, ústavy, dětská 

centra – z toho 5 „krajských“ ne-

mocnic a 4 dětská centra; 213 lé-

káren, 2 780 ambulantních 

zařízení včetně dopravní zdra-

votnické služby a Zdravotnická 

záchranná služba Středočeské-

ho kraje)

Školství a sport: 497 092 Kč tis.

Zdroj: krajský web

Volby se blíží
Přineseme diskuse 

s jednotlivými kandidáty 

na volební témata. 

Sledujte, jaký má který 

kandidát názor a postoj.

Ing. Zuzana Moravčíková a arcibiskup Dominik Duka na otevření výstavy Europa Jagellonica

Zeměnka – dům z odpadu

Znáte hejtmanku?Znáte hejtmanku?
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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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JESENICE – Již 9 roků se v KC 

v Jesenici pořádá rehabili-

tační cvičení  pod odborným 

vedením paní Lenky Kořín-

kové a Marušky Skalníkové. 

Scházíme se, děvčata všech 

věkových kategorií, nejen z Je-

senice, ale i z okolních vesnic, 

a to každé úterý v 19.00 hodin 

v sále kulturního centra, aby-

chom si protáhly tělo, ztratily 

nějaké to deko a byly fit ne-

jen v den cvičení, ale po celý 

týden. Cvičební rok probíhá 

od září do června, a to podle 

sestavy a názorného předcvi-

čování našimi dobrovolnými, 

ale zkušenými instruktorkami, 

za zvuků velmi vhodně volené 

hudby. Každá z nás cvičí to, 

na co její síly a kondice stačí. 

Chceme touto cestou oběma 

instruktorkám poděkovat za 

jejich snahu a nevšední obě-

tavost. Budeme se těšit na

4. září  t. r., kdy se opět sejde-

me. Kdo má odvahu a chuť 

udělat něco pro své zdraví, 

přijďte mezi nás!   

Kolektiv cvičenek

Vranský SK: Jeho otec tu jako 

vůbec první hráč historie do-

kázal nastřílet stovku gólů. Za-

čínal tu i Matyáš II. Spolu s Lá-

ďou Helclem, Jardou Paškem 

a Oldou Formánkem.V patnácti 

letech odešel do Prahy.

Slavia: V šatně ho přivítal první 

skutečný trenér v jeho životě. 

Internacionál Emil Seifert, co 

dokázal s Bicanem a spol. vy-

hrát čtyřikrát po sobě ligu! Mlá-

dežnickou šatnu s ním obývali 

František Veselý, Bedřich Tesař, 

Rudolf Ženíšek i Václav Hynek. 

S tím prvním zůstali velcí přáte-

lé „na věčné časy a nikdy jinak“. 

Když šatnu v Edenu opouštěl, 

byli jeho spoluhráči už slavní 

borci Jan Lála, Jiří Hildebrandt 

či Karel Nepomucký.

Tachov: Vojna, povinná, dru-

holigová.

SK Modřany: Šel tam kvůli za-

městnání a vydržel celých deset 

let. Pracoval tu uznávaný tre-

nér Mirek Lev a hráli uznávaní 

borci i s ligovou minulostí. Jar-

da Matucha, Pavel Trčka, Karel 

Novák, Josef Rada, Pečenkové, 

Čenda Wackermann.

Cholupice: Nezapomenutelný 

a v širokém okolí známý funk-

cionář Jindra Vácha (kdo by 

neznal jeho orchestr?) „udělal“ 

z Modřan do Cholupic dva bor-

ce: dlouholetého žižkovského 

Viktoriána Romana Pospíši-

la…a právě Matyáše.

Montáže (dnes Sparta Krč): Tre-

nér, otec ligových bratří Bouš-

ků ze Sparty, tehdy hledal do 

Krče hlavní mozek jedenáctky 

a spolehlivého nahrávače k mla-

dičkému kanonýrovi jménem 

Vladimír Hruška. Získal Matyá-

še. Vladimír Hruška dal v Praž-

ském přeboru především z jeho 

nahrávek nevídaných 51 gólů 

a koupila ho ligová Bohemka. 

V roce 1983 s ní slavil ligový titul 

a o dva roky později si dokonce 

zahrál reprezentačně. Matyáš 

svůj úkol splnil a vrátil se…

Cholupice: Tady už hráli ne-

dávní ligoví borci ze Slavie 

Vlastimil Petržela, František 

Zlámal a Stanislav Smolaga. 

Hrávali pohledný a navštěvo-

vaný fotbal.

Vranský SK: Kruh se uzavřel. 

Matyáš se „na stará kolena“ 

vrátil domů, do Vraného. 

V šatně už vládli Jan Kropáček, 

Richard Borovička, Karel Vlk. 

Chvíli tu trénoval a pak řekl 

„všechno má svůj konec“…

a odešel.

Vladimír Zápotocký

� pokračování ze str. 1

V roce 1997 tady bylo mistrov-

ství Evropy Masters za účasti 

3 600 plavců z celé Evropy a to 

nás všechny starší plavce vypro-

vokovalo k tomu, že jsme si řekli, 

že budeme jezdit na tyto závo-

dy. Jen pro zajímavost chci říci, 

že v plavání veteráni začínají už 

v 25 letech, takže to je něco jiné-

ho než v jiných sportech. Proto 

se těmto závodům a setkání 

říká Masters a jsou velice oblí-

bené. Na nedávných závodech 

letos v Itálii  přiletěla z Nového 

Zélandu paní, které bylo 96 let. 

Vyhrála čtyři závody, i když v té 

věkové kategorii už byla sama, 

ale bylo to obdivuhodné. 

Londýn ukáže kvalitu
Ředitel Daniel Machek je vlast-

ně živou a výbornou reklamou 

na plavky Arena. Jeho výkony 

a účast na světových soutěžích 

jsou pozoruhodné. Netajil se 

také tím, že se na právě  pro-

bíhajících olympijských hrách 

v Londýně nejvíce těší na pla-

vecké soutěže, pak na triatlon 

a také na dálkové plavání, kte-

ré se prvně v historii olympij-

ských soutěží bude konat pří-

mo v centru Londýna v Hyde 

Parku. Protože firma Arena už 

v plaveckém světě má nejen 

skvělé jméno, ale také kvalitu, 

dá se předpokládat, že firma se 

čtyřicetiletou tradicí bude sla-

vit úspěchy.

Jan Kotrba 

Živou reklamou Arény

Děkujeme!
aneb cvičení pro zdraví

Sedmdesátiny

Bývalý čs. reprezentant v plavání, nyní podnikatel 

a ředitel Daniel Machek je: 

Karel Matyáš v dresu Slavie. Už je to půl století Repro: Vladimír Brada

Daniel Machek na letošním IRONMANU 

v Jihoafrické republice, kde bylo více než 

10 tisíc startujících! Plave se 3,8 km, pak 

se jede 180 km na kole a na závěr běžecký 

maratón, což je, jak známo, přes 42 km. 

Dosáhl času 11:44 hod. a ve své kategorii 

50 – 54 let skončil sedmý

 Foto: D. Machek 

VRANÉ – Je to právě čtvrt 

století, co jako čerstvý 

pětačtyřicátník naposledy 

zul „mistrovské kopačky“ 

a přestal hrát. Od té doby 

se každých pět let kolem 

19. června u něho v Campu 

Matyáš vedle vranské 

přehrady schází řada 

známých fotbalových tváří. 

Letošek není výjimkou. Velký 

pojem tohoto regionu Karel 

Matyáš slavil sedmdesátiny. 
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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

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

Testovacím jezdcem snadno a rychle

Kia patřila na fotbalovém šampio-

nátu k hlavním sponzorům a prá-

vě cee‘da jste vídali v reklamních 

spotech mezi poločasy. Náš cee‘d 

sice v kufru fotbalový stadion mít 

nebude, ale zato v něm můžete 

odvézt sebe, kam budete chtít. 

O své zážitky z jízdy se pak pro-

střednictvím našich novin po-

dělíte s našimi čtenáři. Zkrátka, 

uděláme z vás testovacího jezdce 

zbrusu nového modelu 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! 

Zbyněk Pokorný

Soutěž pořádá Náš REGION 

a Autocentrum Duba, auto-

rizovaný dealer Kia.

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 probíhá!

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.

Míša byla z výhry opravdu pře-

kvapená a jak nám prozradila, 

stejné překvapení neskrýval 

ani její přítel, který reagoval 

slovy: „To si děláš srandu?“ 

A sranda to opravdu nebyla, 

Michaela získala vůz na celý 

víkend a mohla si jej naplno 

užít. Zeptali jsme se jí na první 

dojmy, když se dozvěděla, že se 

stala vítězkou.

„Byla jsem skutečně překva-

pená, nějak mi to nedochá-

zelo, nedokázala jsem uvěřit, 

že by se na mě mohlo usmát 

štěstí a mohla bych vozidlo 

vyhrát. Ještě druhý den jsem 

tomu nevěřila.“

� Jak Vás napadlo se do soutěže 

přihlásit?

„Přihlásila jsem se po přečtení 

Našeho REGIONU. Nikdy jsem 

nic nevyhrála a tak jsem si řekla, 

že zkusím štěstí. Najela jsem na 

stránky Auto Duba a zodpově-

děla otázku. Pak jsem ale celou 

soutěž pustila z hlavy a právě 

proto pro mě byl obrovský šok, 

když jsem zjistila, že jsem vy-

hrála právě já.“

� Jak jste si vůz užila? Která 

místa jste za víkend navštívila?

„S vozem jsme byli s přítelem 

v severních a středních Če-

chách. Navštívili jsme Českou 

Lípu, Sloup v Čechách, Mladou 

Boleslav a Kokořínsko.“

� Skutečně báječný víkend. A jak 

jste byla s vozem spokojená?

„Po ujetých 700 km jsem byla 

s tímto vozem nadmíru spo-

kojená. Krásné pohodlné vo-

zidlo, velice vhodné pro ro-

diny s dětmi a vynikající i na 

dlouhé cesty. Mohu tento vůz 

doporučit všem, kteří uvažují 

o koupi velkého vozu s velkým 

luxusem a malou spotřebou. 

Chtěla bych také velice podě-

kovat společnosti Autocent-

rum Duba z Prahy za krásně 

prožitý víkend.“

To byly bezprostřední dojmy 

historicky první vítězky soutěže 

o Auto na víkend, která poběží 

na našich stránkách  až do kon-

ce tohoto roku. Chcete být i Vy 

tím dalším? Neváhejte proto 

a navštivte stránky www.auto-

duba.cz, odpovězte na soutěžní 

otázku a těšte se, zdali se také 

stanete dalším vítězem. (JaSv)

První šťastný výherce
Společně s Autocentrem Duba jsme zahájili soutěž o Auto 

na víkend s plnou nádrží. První kolo soutěže je za námi 

a Mazda CX5 již má svého víkendového majitele. Stala se 

jím slečna Michaela Holečková z Neratovic 

(vpravo na fotografii).

INZERCEINZERCE


