
Cílem pořadatelů bylo od začát-

ku postavit malý festival pro sebe 

a své sousedy, přivést dobrou 

muziku a dát prostor méně zná-

mým, ale nepochybně šikovným 

kapelám z blízkého okolí. Přesto, 

že se účast v minulých letech vy-

šplhala hodně přes tisíc návštěv-

níků, stále se snažíme udržet pů-

vodní atmosféru a velikost. 

Od počátku, kdy jsme si mysleli, 

že bude stačit vystoupení našeho 

kamaráda na zahrádce vedle míst-

ní hospody, na provizorním pódiu 

stlučeném z palet, které jsme i ten-

krát museli rychle přehodnotit 

a přesunout na „Pelučnou“, letos 

uplyne už pět let… Za tu dobu se 

u nás vystřídalo hodně kapel - ať 

už neznámých, ale talentovaných, 

a nebo postupem času i známěj-

ších širšímu publiku.

� pokračování na str. 2

Prázdninový expres se řítí kalen-

dářem volných dní. Děti a rodiče 

balí a vybalují, cestují a odpočívají, 

přestávají sledovat čas a úkoly v di-

áři. Školní budovy zdánlivě osiře-

ly. Uvnitř se ale opravuje, maluje 

a čistí, leckde se ředitelé škol snaží 

vybudovat další novou třídu z uči-

telské sborovny, služebního bytu 

nebo kumbálu na košťata. Ale pro 

školy v regionu kolem Prahy se si-

tuace rok od roku zhoršuje. 

Praha-východ a Praha-západ 

se postupně staly zázemím pro 

hlavní město. Lidé se sem stěhují 

za lepším vzduchem, přírodou, 

příjemnějším životem pro rodiny 

s menšími dětmi. Děti se tu rodí 

ostošest, a taky chodí do místních 

školek a škol. Tedy pokud se ro-

dičům podaří své děti do těchto 

zařízení umístit. Původní venkov-

ské školy nebyly na nápor nových 

obyvatel dimenzované. A dostav-

ba nebo snad dokonce postavení 

nové školy dnes není nosné téma. 

Proč by se stavělo? 
Škol máme přeci dost, říká minis-

terstvo školství. Zřizovatelé škol, 

obce na Praze-východ a západ, na-

šli cestu k profinancování výstavby 

nových školních pavilonů. Jednalo 

by se o přesun zdrojů Evropské 

unie, které spravuje ministerstvo 

školství. Přesunutí peněz z krabič-

ky Vzdělávání a konkurenceschop-

nost, pro kterou nemá ministerstvo 

mnoho smysluplných projektů, do 

krabičky Nové školy pro region ko-

lem Prahy, které řada obcí zoufale 

potřebuje. Je to proces kompliko-

vaný, ale šlo by to. Jenže vláda roz-

hodla, že se přesunovat nebude. 

Proč? Pro slepičí kvoč! A protože 

návrh bývalého ministra Dobeše 

utratit peníze například zavede-

ním ranních televizních rozcviček 

nakonec naštěstí neprošel, Česká 

republika peníze určené do škol-

ství s velkou pravděpodobností 

nevyčerpá. Vrátí je zpět do unie, 

a zřizovatelé škol kolem Prahy ať 

se postarají. Ať třeba pro žáky na-

koupí stavební kontejnery, marin-

gotky, jurty nebo nafukovací haly. 

Vždyť je tolik jiných možností. Jen 

to proboha neřešme koncepčně! 

To je příliš mnoho práce, tuze 

myšlení a možná i nějaké to jedná-

ní s úřady v Bruselu. A to by politici 

museli moc pracovat a to pak ne-

jsou žádné prázdniny!

Hana Michaliková

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 

OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ
603 893 211, 603 496 032, 272 650 822

atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 
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SLEVY již teď

Zpět do školy
Tématické bloky vyjdou 23. 8 a 6. 9
uzávěrky inzerce 15. a 29. 8 2012

!

INZERCEINZERCE

Budeme spolupracovat
Podpisem Smlouvy o spolu-

práci Astrachaňské oblasti se 

Středočeským krajem se za-

vršilo několikaměsíční obou-

stranné jednání o kooperaci 

obou regionů Ruské federace 

a České republiky. 

„Meziregionální i mezinárod-

ní spolupráci přikládá Středo-

český kraj dlouhodobě velkou 

důležitost. J iž od počátku své 

existence usiluje o dobré za-

hraniční vztahy, které by byly 

prospěšné pro občany i roz-

voj kraje. Dosud se navazo-

vání takovýchto vztahů dařilo 

a věřím, že i spolupráce s ne 

tak známou Astrachaní bude 

pro náš region užitečným  

příspěvkem v prohlubování 

možností mezinárodní spo-

lupráce,“ uvedla hejtmanka  

Zuzana Moravčíková. 

Vzájemná spolupráce mezi 

Středočeským krajem a Astra-

chaňskou oblastí byla smluvně 

zakotvena  na dobu pěti let. 

Zaměřena je na oblast prů-

myslu, zemědělství, dopravy, 

obchodu, pracovní migraci, 

oblast vědy a techniky, kultury, 

cestovní ruch, sport, vzdělání 

a ochranu zdraví. Partnerské 

strany se též zavazují posky-

tovat součinnost při rozvíjení 

přímých styků mezi hospodář-

skými subjekty.

KRÁTCE

Obce 
dostanou víc

V příjemně ospalé letní prázd-

ninové atmosféře relaxujeme 

a novinky a události běžného 

roku běží občas trochu mimo 

nás. Ovšem ani v létě se neza-

hálí. Český parlament schválil 

v červenci změnu zákona o Roz-

počtovém určení daní (RUD). 

Novela zákona o RUD bude 

znamenat pro drtivou většinu 

českých obcí a měst významné 

finanční vylepšení obecních 

rozpočtů. K určitým poklesům 

samozřejmě dojde také, a sice 

u čtyř největších českých měst 

a dále také u několika desítek 

velmi malých obcí s rozsáh-

lým katastrálním územím, díky 

kterému tyto obce získávaly 

nadprůměrné daňové příjmy. 

Praktickým důsledkem změny 

Zákona o rozpočtovém určení 

daní pro obce a města na Pra-

ze-východ a Praze-západ je 

navýšení ročních rozpočtů obcí 

v součtu o pěkných 500 mili-

ónů korun ročně. Každá, i ta 

nejmenší obec, tak bude moci 

realizovat nezbytné investice 

z vlastního rozpočtu, aniž by 

musela zasílat desítky žádostí 

nadřízeným orgánům. Novela 

zákona začne platit po jejím de-

finitivním schválení senátem. 

Hana Michaliková

GLOSA

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900
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3. kolo SOUTĚŽ

Vyhrajte

auto!na víkend

� Pocházíte z lékařské rodiny?

Ve své rodině nemám široko da-

leko nikoho, kdo by se věnoval 

lékařství. Pravděpodobně jsem 

v našem rodě první lékař. Jsem 

rád, že se i moje starší dcera roz-

hodla pro studium medicíny. 

I když je zatím na samotném po-

čátku pověstné šestileté dřiny.  

� Máte představu, kolik dětí jste 

již porodil?

Zhruba do prvních 5 tisíc po-

rodů jsem si vedl statistiku. Ale 

s počítáním jsem skončil asi 

před 10 lety. Odhadem jsem 

porodil nebo mladším kole-

gům pomáhal u porodu zhruba 

10 tisíc dětí.

� pokračování na str. 6

O těhotenství a porodu 
více nevíme než víme

VŠEDOBROVICE – Jméno 

Antonín Pařízek není třeba 

příliš představovat. Zejména 

nastávaící maminky znají 

toto jméno stejně dobře jako 

fotbalový fanoušek Messiho. 

Docent Pařízek totiž patří 

mezi naše nejlepší porodníky 

a anesteziology.

� OSOBNOST REGIONU

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, 

CSc. (nar. 1959) je anestezio-

log a porodník. Řadu let byl 

vedoucím lékařem porodní-

ho sálu a oddělení pro rizi-

ková a patologická těhoten-

ství. V současné době zastává 

funkci vedoucího lékaře po-

rodnické části na gyneko-

logicko-porodnické klinice 

1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy a Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze. Veřejnost 

zná tuto porodnici spíše pod 

názvem porodnice „U svaté-

ho Apolináře“ 

Foto: archiv doc. Pařízka

Letos bude Arakain!
V sobotu 18. 8. se na 

louce v Březové – Olešku 

(u Zvole) koná již pátý ročník 

festivalu Oleško – Březová 

Woodstock. Hlavní hvězdou 

letošního ročníku je 

kapela Arakain

Nová škola? Nafukovací…

Školám, školství se budeme věnovat i v příštích 
číslech Našeho Regionu, v příloze Zpátky do školy.

Hlavním tahákem letošního ročníku festivalu Woodstock v Olešku bude skupina Arakain
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Den Den 
tažných tažných 
koníkoní Dokázali to!Dokázali to!

Vyhráli okresní přebor a míří do kraje



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 vypůjčenou kra-

jinou a vyhlídkou na kaňon řeky Vltavy. 

Dále sbírka bonsají, suiseki, oshiba-

ny 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.

DAVLE
19.8. 
Den nejen pro děti se SPIRITkou. 
Přijďte vymyslet a ztvárnit do koutku 

tvoření KDO nebo CO je SPIRITka. Kou-

tek tvoření, odměny, hry, sport, zvýhod-

něné menu v restauraci, alpinning. Lep-

ší rezervace. Více na centrum-spirit.cz.

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

stavu fotografi í zachycenou fotoexpedicí 

Ljuby Krbové a Ondřeje Neffa si může-

te prohlédnout od 23.6. do 15.9.2012 

v GALLERY JACQUES (Náměstí Na Sád-

kách/Pražská 701). Více informací na 

www.galleryjacques.com

13.8.-17.8.  7.30 – 17.30
Multisportovní příměstský tábor 
– v současné době obsazeno, na případná 

uvolněná místa se můžete informovat na 

recepci MC Břežánek, tel. 773 619 138

20.-24.8. 9.00 – 12.00
Soustředění KARATE (SHOTOKAN) pro 

děti ve věku 4 – 9 let (5-10dětí), vhodné 

i pro začátečníky. Soustředění vede zku-

šená trenérka III. třídy Kateřina Ovčáčko-

vá. Nenechte své děti o prázdninách sedět 

u televize či PC. Potřebují pohyb! Cena: 

1.400,-Kč/týden nebo 330,-Kč/1 den

27.8.-31.8. 7.30 – 17.30
Příměstský tábor s klaunem Bruslí-
kem – Na děti čeká klaun BRUSLÍK, který 

má pro ně připravený pestrý sportovně-

zábavný program. Tábor vedou certifi -

kovaní instruktoři volnočasových aktivit. 

Přesný harmonogram denních sportov-

ních aktivit je tvořen s ohledem na aktu-

ální počasí a věkové složení dětí, více na 

www.bruslik.cz nebo www.mcbrezanek.

cz., přihlášky na http://www.inlinetalent.

cz/primestske-tabory/dolni-brezany/

13., 20., 27. 8. 19.00 
ZUMBA S Pavlou v amfi teátru – Přijďte 

si zacvičit na čerstvý vzduch do amfi te-

átru v Dolních Břežanech (u skate parku), 

v případě nepříznivého počasí se dle do-

hody bude cvičit v tělocvičně v Břežán-

ku. Rezervace nutná na pavlagabor@

centrum.cz, cena 80,- Kč.

15., 22., 29. 8. 19.00
ZUMBA S Pavlou v Břežánku – Rezer-

vace nutná na pavlagabor@centrum.cz, 

cena 80,- Kč.

3.9.- 7.9.
Zápisy na 1.pololetí  ( II. kolo) – v na-

bídce jsou oblíbené sportovní, jazykové, 

tvořivé kroužky i kroužky nové (Před-

školáček, jóga pro děti od 3let, taneční 

aerobic od 3let, poporodní cvičení, dvoj-

blok ZUMBA a posilování pro dospělé, 

francouzština pro dospělé) Pondělí až 

pátek 8:30 – 12:00 pondělí a středa také 

13:00 – 17:00.

3.9.- 7.9.
Miniškolička – hlídání dětí pod vede-

ním zkušených lektorek, v 1. zářijovém 

týdnu denně od 8.00 do 12:00 nebo 

15:00 (Podmínky na www.mcbrezanek.

cz v sekci miniškolička).

KAMENNÝ PŘÍVOZ
18.8.  
Už v 9 hodin bude zahájen tradiční (16.

ročník) fotbalový turnaj „O pohár Sbo-
ru dobrovolných hasičů“ ve fotbalu. 

Nejrozsáhlejší jednodenní turnaj našeho 

regionu uvítá znovu pravidelná družstva 

i příležitostná uskupení z Prahy-východ 

i západ a Benešovska. Pokud bude po-

časí přát, fi nálový blok vyvrcholí mezi 

15. a 16. hodinou. 

KUNICE
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. Let-

ní 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.zamekberch-

told.cz. Přihlašujte se již nyní na sport-

centrum@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 fotografi í 

a kreseb Petra Horáčka nazvaná Stro-

my. Na výstavě si prohlédnete fotografi e 

významných jedinců dřevin v parcích 

a zahradách a ilustrační grafi ky jehlič-

nanů. Výstava bude doplněna ukázkami 

ze sbírky šišek Botanického ústavu AV 

ČR. Petr Horáček je autorem Encyklope-

die listnatých stromů a keřů a publiku-

je v řadě populárně naučných časopisů.

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

servis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

ŘÍČANY
9.9.  7:30
Nedělní pochod s Líbou. Trasa:Benešo-

v-Měsíční údolí-Pyšelka-15,5 km. 0djezd 

vlakem z Říčan v 7.47 hod. Přihlášky do 

7.9.na tel.723 513 431, nebo libuse.ro-

hoskova@centrum.cz. Další informace 

na www.kct-ricany.cz.

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

ramika, šperky, obrazy, grafi ka, kované 

doplňky, drahé kameny, vše především 

od českých autorů. Po tel. dohodě i mimo 

otevírací dobu: 323 665 212,

mobil: 723 950 749, email: rkotrc@post.

cz. Masarykova ul. č. 6

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

ka.vesele.info. Mateřská škola – Aki-

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

732 280 131, 605 474 117. www.akimo-

vaskolicka.vesele.info

Změna programu vyhrazena
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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. 
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RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

IDEÁLNÍ 
ZASTÁVKA PRO 

VÁŠ 
PRÁZDNINOVÝ 

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

PODPORU REDAKCE
Náplň práce:

 Komunikace s kulturními středisky, spolky,

 sportovními oddíly, obecními úřady atd.

 Úprava a psaní drobných textů

 Administrativa

 Koordinace redakčních aktivit

 Aktivní práce se sociálními sítěmi
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www.zamekberchtold.cz

NABÍZÍ VOLNÉ MÍSTO
kvalifikovaného kuchaře pro 
restauraci Kouzelná zahrada.

Nástup ihned, možno i s ubytováním.

Kunice-Vidovice – 9km od Říčan 

Bližší info pan Jenček,
tel.: 777 228 366

ANTÉNY,
SATELITY

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

PŮJČUJEME 
nové bagříky BOBCAT

 607 207 724

STASAN s.r.o.

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

www.zamekberchtold.cz

Výstava 
Anthropoid

29. 7. – 26. 8.
70. výročí atentátu 

na Heydricha
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CERTIFIKOVANÝ KOMÍN
12. 636 s DPH  8 m, průměr 160

13. 926 s DPH  8 m, průměr 200

Cena včetně dopravy

e-mail: obchod@sk-komin.cz, tel.: +420 603 334 262

www.sk-komin.cz

Letos bude Arakain!

� pokračování ze str. 1

Namátkou jenom pár jmen – Ra-

dim Hladík & Blue Effect, Vilém 

Čok & Bypass, Kamil Střihavka & 

Leaders, F. R. Čech, Krucipüsk, 

Vítkovo Kvarteto, Ready Kirken, 

Matahari, Martin Pošta, Inflag-

ranti a mnoho dalších. 

Od začátku bylo jasné, že nelze 

jít směrem velkých komerčních 

festivalů, proto jsme se zaměřili 

na zlepšování podmínek v areá-

lu, pro vystupující a pokud mož-

no co nejkvalitnějšího programu. 

Po prvním ročníku, kdy asi nikdo 

nečekal, že se z této akce může 

stát něco dlouhodobějšího, ale 

po velice kladných odezvách od 

návštěvníků, jsme zasedli a roz-

hodovali se co dál… rozhodnutí 

bylo rychlé a jasné JDEME DO 

DALŠÍHO ROČNÍKU!!! Bylo ale 

jasné, že se to nedá dělat jako 

první ročník, proto jsme oslovili 

firmu Audio Blue, která se nám 

stará o kompletní zabezpečení 

podia, nazvučení a světel.

A vyplatilo se, hned druhý roč-

ník se nám podařilo zdolat hra-

nici tisíce návštěvníků. V témže 

roce jsme spustili i náš web www.

oleskowoodstock.cz. Každý rok se 

snažíme rozšířit a zlepšit zázemí 

pro návštěvníky, ať už je to parko-

vání, nabízený sortiment stánků 

jak občerstvení, tak i další prodejní 

sortiment a snad se nám to i daří, 

protože počet návštěvníků nám 

zatím stoupá. Loni jsme si i poprvé 

dovolili malý luxus, a to v podobě 

billboardů a reklamy v rádiu, který 

jsme přenesli i do letošního roku 

a ještě trochu rozšířili. Letos se do-

stáváme k malému výročí, pátému 

ročníku, proto jsme to chtěli něčím 

trošku vypíchnout. Bohužel jsme 

museli celý ročník přestěhovat 

do jiné lokality, ale aspoň se nám 

podařilo zůstat u nás na Březo-

vé – Olešku a všichni doufáme, že 

i nový prostor bude mít své kouzlo 

a atmosféru. 

Návštěvníci se letos mohou tě-

šit na hodně nabitý program 

známých kapel – Arakain, kte-

rý letos slaví třicet let na podiu, 

Totální nasazení, Děda Mládek 

ilegal band, Imodium, nechci za-

pomenout na hodně zajímavou 

kapelu Remorse, po odmlce se 

vracející stálici Empire, šikovné 

nováčky Checkpoint, 1st Choice 

a další. Celým dnem nás prove-

de moderátor radia Beat Standa 

Rubáš. I letos jsme zapracovali 

na nějakých zlepšeních – ať už je 

to možnost autogramiád s vybra-

nými kapelami, nebo barmanská 

show v pauzách mezi jednotlivý-

mi vystoupeními. Díky podpoře 

sponzorů jsme mohli i zlevnit 

vstup na lidových 150,- Kč na celý 

den. A jaké je přání na letošní rok? 

„Aby se lidi dobře bavili, vyšlo 

počasí a prolomili jsme společně 

magickou hranici 2 000 spokoje-

ných návštěvníku,“ tolik za pořa-

datele. Povede se splnit skromné 

přání k pátým narozeninám oblí-

beného hudebního festivalu Ole-

ško – Březová Woodstock???

Čtveřice organizátorů Lukáš Vilhum, Jiří Kouble, Jan Maštalíř a Ivan Herget při loň-

ském ročníku festivalu Woodstock v Olešku Foto: Zbyněk Pokorný
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KRÁTCE KRÁTCE

Smrtelná dopravní 
nehoda u Želivce 

Dne 26. 7. krátce po sedm-

nácté hodině přijala linka 

tísňového volání HZS Stře-

dočeského kraje informaci 

o nehodě na silnici číslo 

603 poblíž obce Želivec. Na 

místo byly vyslány jednot-

ky Hasičského záchranné-

ho sboru ze stanice Jílové 

s technikou CAS 24 Scania 

a stanice Říčany s techni-

kou RZA Mitsubishi Pajero. 

Jako posilová jednotka byla 

vyslána JSDH Těptín s tech-

nikou RZA Land Rover. Po 

příjezdu na místě již zasa-

hovala posádka ZZS. Dále 

bylo zjištěno, že se jedná 

o nehodu dvou osobních 

vozidel a následný náraz 

do stromu. V jednom z vo-

zidel je uvězněná jedna 

osoba, u které lékař ZZS 

bohužel konstatoval zraně-

ní neslučitelná se životem. 

Hasiči provedli protipožár-

ní opatření, zajištění neho-

dy a po zadokumentování 

nehody kriminální policií 

provedli vyproštění usmr-

cené osoby. Příčina nehody 

je předmětem dalšího vy-

šetřování. ppor. Petr Svoboda

stanice Říčany

Posezení U Lípy
ZLATNÍKY – HODKOVICE 

– Ve spolupráci se Sokolem 

Zlatníky, SDH Zlatníky, SDH 

Hodkovice a rybáři Zlatníky 

srdečně zvou na POSEZE-

NÍ „U LÍPY“ na náves  sv. 

Petra a Pavla ve Zlatníkách 

v sobotu 25. srpna od 10.00 

hodin. Program: V 11.00 ho-

din zahájen příjezd histo-

rických traktorů, projížďka 

historickou tramvají po tra-

se ze Zlatník do Hodkovic, 

ukázka hasičského útoku 

místními dobrovolnými ha-

siči. Pro děti skákací hrad, 

od 13.00 hodin sluníčko-

vá olympiáda se soutěže-

mi, jízdy tramvají. Vše pod 

hudební kulisou country 

a popu. Občerstvení po celý 

den – točené pivko, nealko-

holické nápoje, grilované 

klobásky, masíčko, koláčky 

a další cukrářské dobroty.

Výstava hasičské 
techniky

MNICHOVICE – Sbor dob-

rovolných hasičů Mnicho-

vice pořádá při příležitosti 

130. výročí svého založení 

výstavu hasičské techniky. 

Zhruba dvacítka speciá-

lů bude k vidění 19. srpna 

na náměstí T. G. Masaryka 

v Mnichovicích v době od 

13:00 do 16:00 hod. Přislí-

bena je účast historických 

čtyřkolových ručních stří-

kaček i nejmodernější ha-

sičské techniky profesionál-

ních i dobrovolných sborů 

z širokého okolí. Karel Pátek

velitel SDH Mnichovice

Kuřáci marihuany 
byli obviněni

SÁZAVA – Benešovským kri-

minalistům se ve spolupráci 

s policisty sázavského od-

dělení podařilo zjistit a pro-

kázat, že třiatřicetiletý muž 

v chatové osadě na Sázavsku 

vypěstoval 160 rostlin konopí 

setého. V době zajištění rost-

linky dosahovaly výšky od 

deseti do pětačtyřiceti cen-

timetrů. Muž se při výslechu 

doznal, že chtěl marihuanu 

po sklizni usušit a rozdrtit pro 

vlastní potřebu. Policejní ko-

misař muže obvinil z přečinu 

nedovolené pěstování rostlin 

obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku, za což 

mu v případě prokázání viny 

hrozí trest odnětí svobody až 

na šest měsíců. Po skončení 

vyšetřování, v druhé polovině 

července, kriminalisté spisový 

materiál postoupili s návrhem 

na podání obžaloby na Okres-

ní státní zastupitelství do Be-

nešova. nprap. Diana Škvorová

Není rok, aby se 
něco nedělo

STRANČICE – V minulých de-

seti letech neuplynuly jediné 

letní prázdniny, při kterých by 

se v Mateřské škole Strančice 

něco nedělo. To něco znamená 

opravy, údržba, rekonstrukce, 

přístavba, doplnění nebo vý-

měna materiálního vybavení. 

Ani ty letošní nebyly výjim-

kou. Zřizovatel se rozhodl pro 

výměnu oken v původní vile. 

Instalace nových, plastových 

povede k úspoře energií na 

vytápění objektu. Ruku v ruce 

s ní přišlo malování celé bu-

dovy a rekonstrukce poslední-

ho původního sociálního zaří-

zení. Mezi další opravy, které 

byly nutné z bezpečnostního 

a hygienického hlediska, patří 

výměna obložení, krytí a písku 

v pískovišti a instalace nových 

houpaček. Zateplení stěn, 

které je zároveň hygienicky 

omyvatelné, se dočkala druhá 

ložnice. A velikou chloubou 

budou nové šatní bloky v šat-

ně 1. třídy mateřské školy.

Mgr. Pavla Petrů-Kicková

ředitelka MŠ Strančice

Pohádkový les
Obec Psáry, ZŠ a MŠ Psáry, 

MC Pohádka Jesenice, RC 

Domeček srdečně zvou na 

Pohádkový les. Co vás čeká 

a nemine? Pohádková trasa 

pro mladší děti (cca do 5-6 

let), kde se setkají s Bořkem 

stavitelem, prozkoumají Per-

níkovou chaloupku, budou 

pomáhat malý m Šmoulům, 

utkají se s nástrahami pekla, 

knihou hříchů i pekelnou vá-

hou a najdou spoustu dalších 

pohádkový ch bytostí…

Dobrodružná cesta pro starší 

děti (cca do 12 let), na které 

musí bojovat s rytíři Řádu Jedi, 

vyřešit tajemství Aslanova 

stolu v Narnii, zasednou do 

školních lavic na hodině lek-

tvarů s Monster High, ocitnou 

se na cestě do pravěku a hlav-

ně se vůbec nebudou nudi. 

Kdy? V sobotu 8. září od 13.00 

do 18.00 hod. (poslední start 

16.30 hod.). Na hrázi rybníka 

Kukaláku v Dolních Jirčanech. 

Startovné: 50,- Kč (vý těžek 

bude rozdělen do třídních 

fondů všech tříd). Další bližší 

informace o průběhu Pohád-

kového lesa budou zveřejněny 

koncem srpna na webový ch 

stránkách www.psary.cz, 

www.mcpohadka.jesenice.cz, 

www.rcdomecek.cz a v Psár-

ském zpravodaji a Našem Re-

gionu. Možnost registrací již 

nyní na www.skolapsary.cz.

Dálnici blokovala 
nehoda čtyř aut

Nehoda dvou osobních aut 

a dvou kamionů kolem páté 

hodiny ráno uzavřela na 

dlouhou dobu dálnici D1 ve 

směru na Prahu na 20. ki-

lometru poblíž Mnichovic. 

Hlavní tah blokovala během 

dopoledne několikakilomet-

rová kolona aut.

 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

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

INZERCEINZERCE

VŠEDOBROVICE – Po více než 

dvaceti letech se ve Všedobrovi-

cích u Velkých Popovic v sobotu 

21.7. uskutečnily závody koní, kte-

ré uspořádalo Centrum rozvoje 

chovu slezského norika a Jiří Dráb 

ze Všedobrovic, pravnuk osobní-

ho kočího Ferdinanda dEste. Na 

přerušenou tradici se navázalo 

opravdu úspěšně, o čemž svědčí 

účast dvanácti soutěžících koní 

různých plemen (a jednoho hří-

bátka) z různých oblastí republi-

ky a především několika set divá-

ků, kteří mohli zhlédnout vskutku 

nevšední podívanou.

Organizátoři si tedy dali za cíl 

přiblížit divákům tvrdý způsob 

obživy kočího, který se svým part-

nerem, koněm, pracuje v lese 

především. První disciplínou byla 

ovladatelnost s osmi metrovou 

kládou, která se po projetí slalo-

mu na louce přesunula do lesa. 

Tam následovala řada velmi ob-

tížných překážek. Z deseti startu-

jících dvojic technicky náročnou 

trať dokončilo devět, avšak pouze 

pět se umístilo, ostatní byly dis-

kvalifikovány. Překvapením bylo, 

že z deseti startujících byly čtyři 

ženy a z nich dvě se umístily v prv-

ní pětici! Pomyslné stupně vítězů 

obsadili: 1. Jiří Dráb a Uganda 

– Všedobrovice, 2. Jaroslav Rázek 

a Síla Vůle – Orlické hory, 3. Jan 

Gallas a Dublin – Praha.

Další disciplínou byla formanská 

jízda, aneb ukázka obratnosti 

koní zapřažených do pracovní-

ho vozu, projíždějících jenom 

o dvacet centimetrů širšími 

překážkami. Tato disciplína pro 

změnu probíhala především na 

louce a hned první soutěžní dvo-

jice se postarala o velké vzruše-

ní, protože jinak velmi zkušený 

a hodný valach Dublin předve-

dl, že i chladnokrevný kůň se 

umí poplašit a postavit na zadní 

a věřte, při takovém pohledu na 

tunové zvíře mnohým zatrnulo. 

Naštěstí si kočí s valachem záhy 

poradil a mohli pokračovat – 

bohužel byli diskvalifikováni za 

neprojetí překážky couvání. Po 

jinak bezchybné jízdě odstoupil 

téměř v závěru další startující, 

místní Jiří Dráb. Technická záva-

da na voze mu znemožnila trať 

dokončit a čest formanů tedy po 

opravě vozu zachraňovaly ženy, 

z nichž vítězkou se stala Leona 

Satoriová s Bobešem (Čáslav), 

na druhém místě skončila Eliška 

Stejskalová s Kenyou (Orl.hory).

� pokračování na str. 5

V srpnu tohoto roku bude zahá-

jena stavba projektu „Cyklostez-

ka Dolní Břežany – Zlatníky: Na 

kole do školy a do práce“.

Tento projekt řeší základní myš-

lenku na propojení obcí regionu 

dolnobřežanska s Prahou. Hlav-

ním cílem je bezpečné propo-

jení obcí Dolní Břežany a Zlat-

níky-Hodkovice mimo hlavní 

automobilovou dopravu, které 

umožní každodenní dopravu za 

prací, nákupy, úřady, do  školy, 

na kroužky, k lékaři atd.

Realizace projektu je rozdělena 

do dvou částí. Část mimo za-

stavitelné území obce je nově 

budovaná cyklostezka, vedená 

mimo automobilovou dopravu, 

která je navržena tak, aby ji bez 

problémů mohli využívat i děti, 

senioři nebo osoby s horší ori-

entací či pohyblivostí. Část pro-

cházející obcí, která je rovněž 

vedena mimo automobilovou 

dopravu, končí v centru, kde se 

v pěší dostupnosti nacházejí ob-

chody, škola, školka, úřady, poš-

ta, poliklinika... 

Projekt s celkovým rozpočtem 

6.686.011 Kč, získal finanční 

podporu z Regionálního operač-

ního programu Střední Čechy 

v maximální výši 5.348.809 Kč.

PSÁRY – Skupinu expertů 

Vý boru pro politiku regionální-

ho rozvoje OECD, kteří připra-

vují studii, jež bude identifiko-

vat vztahy mezi venkovský m 

a městský m prostorem v metro-

politních regionech vybraný ch 

měst některý ch členský ch států 

OECD, přijali zástupci Psár sta-

rosta Milan Vácha a místosta-

rostka Vlasta Málková.

Setkání proběhlo na OU Psá-

ry 13. 7. a trvalo téměř 4 hodi-

ny. Zúčastnili se zástupci např. 

z Francie, Anglie, Portugalska 

a Spojených států.

„Svý mi hluboký mi odborný mi 

a praktický mi znalostmi pro-

blematiky v oblasti komunální 

politiky a řízení obce Psáry jste 

společně s paní místostarost-

kou Vlastou Málkovou přispěli 

k úspěšnému průběhu jedná-

ní s delegací OECD a byli jste 

dobrý mi reprezentanty nejen 

vaší obce, ale i České republiky,“ 

komentoval návštěvu RNDr. Jo-

sef Postránecký , ředitel odboru 

rozvoje a strategie regionální 

politiky.

Hlavní diskutovaná témata?
Problematika samosprávy a stát-

ní správy, otázky dopravní ob-

služnosti v městském, příměst-

ském a venkovském prostoru, 

životního prostředí (především 

řešení odpadového hospodář-

ství), problematika školství na 

venkově, otázky spojené se zajiš-

těním sociálních a zdravotních 

služeb na venkovský ch územích.

Přínos pro obce?
Studie bude dokončena v roce 

2013 a podle slov Josefa Postrá-

neckého by měla přispět k pozi-

tivní prezentaci České republiky 

v ostatních členský ch státech 

OECD a zároveň přinést cenné 

podněty pro další rozvoj obcí.

Zbyněk Pokorný

malkova@psary.cz

poradna@carovnebylinky.cz

Na řeku Sázavu opět vyjel vor. 

Stalo se tak o uplynulém víkendu 

díky nadšencům ze společnos-

ti Bisport v Týnci nad Sázavou. 

Vlastníma rukama vyrobili plavi-

dlo z klád, jehož prostřednictvím 

se v minulosti po řece dopravova-

lo dříví, různé náklady i lidé. Akce 

dostala název Voraři z Posázaví 

a přestože byla určena hlavně 

dětem, nadšené příznivce získala 

i z řad dospělých návštěvníků.

„Původně jsme chtěli uspořádat 

pro děti akci Vodníci z Posázaví, 

jakousi obdobu naší Pohádkové 

Sázavy, která se těší velké obli-

bě. Na jezech měli sedět vodníci 

a děti by u nich plnily různé úko-

ly. Pak se v dubnu objevil spon-

tánní nápad připomenout sá-

zavské voraře. Teprve s blížícím 

se letním termínem nám ale do-

šlo, jaký závazek jsme si na sebe 

vzali. Nikdo s tím neměl žádnou 

zkušenost,“ řekla jedna z organi-

zátorek Markéta Pazderová.

Miniaturní vor ze smrkových klád 

nakonec vyrobili podle návodu na 

internetu a inspiraci našli i ve sta-

rých knihách. K údivu všech bylo 

plavidlo plně funkční. Vyzkoušeli 

si to děti i dospělí, kteří se nebáli 

na replice prámu přejet Sázavu. 

„Ač byla akce určena hlavně dě-

tem, první, kdo si to šel vyzkou-

šet, byl dospělý. Největší úspěch 

mělo samotné spouštění plavidla 

na vodu. Lidé nás sledovali z ne-

dalekého mostu i ze břehu,“ po-

psala Markéta Pazderová.

Po řece Sázavě se v minulosti 

vory plavily v úseku dlouhém 

přes 140 kilometrů, a to od Svět-

lé nad Sázavou až po soutok s Vl-

tavou u Davle. Život sázavských 

vorařů a jejich rodin na přelomu 

19. a 20. století, jejich radosti, 

strasti, lásky i nenávisti barvi-

tě vylíčil Jan Morávek v romá-

nu Plavci na Sázavě. Atmosféru 

zašlé slávy tohoto chlapského 

řemesla popisuje i film pro pa-

mětníky Plavecký mariáš s Jaro-

slavem Marvanem v hlavní roli.

Jaroslava Tůmová

Posázaví, o.p.s.

Experti v Psárech

Nový projekt? Cyklostezka

Na řeku se vrátili voraři

INZERCEINZERCE

Den tažných koní

Druhý Jaroslav Rázek přijel se svým koněm až z Orlických hor Foto: Zbyněk Pokorný



Ostrý design
Značka Kia se snaží vždy něčím 

upoutat, proto se ve vývojových 

dílnách rodí skvělé nápady, kte-

ré mnohdy překvapí automobi-

lový svět. Nová Optima se oproti 

předchůdci protáhla o 10 cm, 

z toho na rozvor připadá 2,5 cm 

a s 2,8metrovou vzdáleností 

mezi nápravami a celkovou dél-

kou 4,85 metrů se vehementně 

tlačí mezi vozy vyšší střední tří-

dy. Navíc je tu ostrý design, kte-

rý je vlastně základem úspěchu. 

Nová Kia Optima se nebojí ex-

perimentů a karoserie má nyní 

ostré hrany, které dokonale obe-

pínají celý vůz. 

Navíc nechybí diodová svě-

telná technika vpředu i vzadu 

a další sice drobné, ale ve své 

většině užitečné ozdobné prv-

ky. Co okamžitě upoutá, jsou 

leštěná 18palcová kola, dále 

masivní C sloupek, který svým 

dobrým tvarem přechází zce-

la nenásilně do zadních dveří, 

nebo také těžko přehlédnutel-

ná chromovaná lišta nad boč-

ními okny. Dá se prostě tvrdit, 

že se designéři svými nápady 

na Optimě vyřádili. 

Exteriér vozu je odvážný, ho-

nosný, elegantní a snaží se dr-

žet si stejnou linii. Je to díky 

asymetrické palubní desce, 

sportovnějšímu pojetí všech 

prvků a snaze co nejvíce vyho-

vět řidiči k pohodlné jízdě. Pro 

náročné je pak k základní vý-

bavě možnost získat mnohé li-

bůstky, jako vyhřívání předních 

sedadel, ventilované sedadlo 

řidiče, systém hlídající jízdu 

v pruzích, xenonové světlome-

ty, audio systémové infinity, 

zadní parkovací kameru, inteli-

gentní parkovací asistent a na-

vigaci. Všechny tyto prvky mají 

za úkol přesvědčit zájemce, že 

jde o reprezentativní a ve své 

třídě i cenově dostupné auto.

Skvělé svezení 
Nebudeme nikoho zbytečně 

přesvědčovat, že svezení v Kia 

Optima je výborné, nechť jde 

o benzinový či naftový motor, 

neboť síla 1,7 CRDi či 2,0 CVVT 

s manuální či automatickou 

šestistupňovou převodovkou, 

to už totiž dnes patří k samo-

zřejmostem. Jen si dovolíme 

upozornit, že vůz skvěle reagu-

je na všechny podněty řidiče, 

v zatáčkách se chová klidně, 

udrží stopu, nemá tendenci 

se přetáčet. Na rychlost si také 

nelze stěžovat, neboť maximál-

ní je 202 km/hod., u 2.0 CVVT 

210 km/hod. a spotřeba se 

mimo město pohybuje kolem 

4,5 l, kombinovaná pak od 5,1 

litru do 7,6 litru pochopitelně 

podle způsobu jízdy.  

Největší plusy
• výjimečný design – unikátní 

exteriér s interiérem orientova-

ným na řidiče

• výborné provozní vlastnosti 

– výkonné a hospodárné motory 

s šestistupňovými převodovkami

• skvělé využití obestavěného 

prostoru – nová platforma s del-

ším rozvorem

• pokroková technika – prémio-

vé systémy ze světa high-tec

• sedmiletá záruka

• příznivá cena od 559.980,- Kč, 

za kterou získáte mnoho luxus-

ních prvků výbavy, jako např.:

Alu kola � Duální klimatizaci

� Alarm � Rádio CD+MP3+USB

+AUX a 6 repro � Bluetooth hand-

sfree � Elektrické stahování před-

ních a zadních oken � Tempomat 

� 8 airbagů � Elektronický stabili-

zační systém ESC, TCS, BAS

Zbyněk Pokorný

auto, moto4 www.nasregion.cz

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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  PRODEJ  PRONÁJEM

  MONTÁŽ  DOPRAVA

602 283 623 
323 641 125

Průmyslová 50, Strančice

LESENI.CZ

Nabízím pozici 

Managera 
v poradenské firmě

náplní práce je vedení týmu 
finančních poradců  očekávám 

zkušenosti, flexibilitu, řídící schopnosti 
a praxi v oboru

Dále hledám schopné lidi na pozici 

Senior poradce
hlavní náplní je obsluha klientského kmene

Životopisy posílejte na 

martin.cermak@fincentrum.com

Nebo volejte na 603 25 35 05

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

Firma AULIX lighting s.r.o.
přijme pracovníka/pracovnici

na pozici skladník – řidič.
Požadujeme pečlivost, pracovitost, dochvilnost, základní znalosti práce 

na PC, řidičský průkaz skupiny B, fyzickou zdatnost. 

Nástup od 1. 9. 2012.
Místo výkonu práce: Dolní Břežany.

90 % pracovní náplně je práce ve skladě.
Nabízíme odpovídající ohodnocení, slušné zacházení, stravenky.

Nabídky, prosíme, posílejte na e-mail: info@aulix.cz.

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE
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DS4, srdeční záležitost

Odvážný sedan Kia Optima

Série DS
Vozy pod tímto označením se 

začaly vyrábět v roce 1955 a do-

sáhly všech myslitelných úspě-

chů. Nebyly ničemu podobné 

a staly se srdeční záležitostí. Dů-

kazem je, že se za dvacet let vý-

roby karoserie téměř nezměnila! 

Citroen se stal synonymem de-

signu, pohodlí a originálních ře-

šení. A DS se vrací. O povedené 

DS3 jsme psali v čísle 11. Je zřej-

mé, že útočí na stejnou cílovou 

skupinu jako Mini od BMW, jen 

s jakousi francouzskou elegancí. 

Řídit DS3 je zážitek. Navíc v něm 

člověk působí jako estét a nikoliv 

jako zbohatlík. 

DS 4
Už běžná C4 má velmi dobré 

jízdní vlastnosti odpovídající vo-

zům vyšší kategorie, psali jsme 

o ní v v květnu 2011. DS4 z ní ve-

likostně vychází, ale stejný roz-

hodně není. Vůz je „nahrbeněj-

ší“, robustnější, má sportovně 

naladěný podvozek a širší kola. 

Tuhá karoserie DS4 a nastavení 

podvozku dává chuť auto řídit, 

jízdu si užívat. 

DS4 není klasicky sportovní auto, 

ač tak vypadá, je to stále menší 

rodinný „univerzál“ se vší prak-

tičností své třídy. Motorizace 

bývá též spíš praktická než ryze 

sportovní, zejména podařený 

diesel 1,6 HDI je velmi dobrou, 

svižnou a přitom provozně lev-

nou volbou. Kategorii DS věnují 

u Citroenu extra pozornost, vozy 

se vyrábí na speciální lince pod 

přísnou kontrolou. 

Elegance a sousedi
Mít Škodovku je praktické, jezdit 

Volkswagenem je pragmatické, 

ale není nad to, když má auto 

kromě motoru i duši. Francouz-

skému šarmu Škodovka prostě 

konkurovat nemůže. DS4 budí 

pozornost, je výrazný, robustní 

kola podporují vzhled sportov-

ního kupé, interiér je hitparáda 

designérských lahůdek. A přitom 

zůstává praktický. 

Citroeny DS si pořizují lidé, kteří 

chtějí praktické a pěkné věci zá-

roveň, vůz nebudí závist, je vní-

mán jako projev dobrého vkusu. 

(hs)

PAŘÍŽ, 5. února 1878 

– André Citroën byl 

technický vizionář a víc 

než odvážný podnikatel. 

Nerozuměl slovu 

překážka. A Citroeny tomu 

odpovídaly. Přejely Saharu, 

překonaly Himálaj. André 

Citroen původně vyráběl 

munici a v roce 1916 se 

přeorientoval na automobily. 

Jak osobní, tak 

i na válečné speciály. 

Dnes se Citroen vrátil 

k legendární sérii DS 

a své vozy kvalitativně 

měří s předními světovými 

výrobci, což je vysoce 

postavená laťka.

První dva výherce naší 

soutěže s Autocentrem 

Duba již známe. Pro třetího 

z vás je připraven zbrusu 

nový, luxusní model 

Kia Optima

Auto Babiš s.r.o.
Ondřejovská 700

251 64 Mnichovice

prodej: +420 731 471 549

servis: +420 731 472 462

náhradní díly: 

+420 323 640 542, linka 13

info@citroen-babis.cz

www.citroen-babis.cz

• Kategorii DS věnují u Citroenu 

extra pozornost, vozy se vyrábí na 

speciální lince pod přísnou kontrolou. 

• Limitovaná série DS4 Anniversary 

s motorem 1,6HDI s automatickou 

klimatizací, navigací, vyhřívanými 

sedačkami, bi-xenonovými 

světly, sledováním mrtvého úhlu, 

parkovacími asistenty 

a pojištěním na 5 let.

• A navíc servis za nízké ceny 

a s přístupem rodinného podniku 

v Auto Babiš Mnichovice.

� AUTO, MOTO

Autocentrum Duba s.r.o.

Jeremiášova 2599/1a, 

Praha 13 – Stodůlky

tel. 251 119 011,

e-mail: info@autoduba.cz

www.autoduba.cz

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.

Druhým výhercem 
soutěže 
s Autocentrem Duba, 
který vyhrál Kia CEED 
s plnou nádrží je 
Veronika Kamenská 
z Černošic. 
Gratulujeme!

V příštím čísle se 
s námi podělí o své 
zážitky z jízdy.

Třetí kolo soutěže o auto na víkend právě začíná!
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Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé

 Koks – Ostrava

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Při odběru 20 q a více doprava do 30 km zdarma.

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

brigetka@email.cz www.uhlinemcova.cz

okénko
O OKNECH

o k n a ,  k t e r á  n e l ž o u

Ing. Jan Doležal tel:  773 360 009
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 výrobce a prodejce

Snížení nákladů
na zateplení vašeho domu

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

video tv klip uvidite na   
    www.izolacesejk.cz

Špičková tepelná foukaná izolace

INZERCEINZERCE

� pokračování ze str. 3

Zlatým hřebem sobotního odpo-

ledne se pak stal těžký tah, kte-

rý mimosoutěžně zahájily dvě 

mladé sestry, Uganda a Kenya. 

Se saněmi naloženými 300 kg 

pytlovaného písku si na úseku 

dlouhém 20 metrů obě poradily 

hravě a střídavě to dotáhly až na 

váhu 700 kg, která je v jejich věku 

úctyhodná. Dále již soutěžně po-

kračovali dospělí hřebci, chvíle-

mi za mohutného povzbuzování 

diváků, chvílemi za hrobového 

ticha kdy přihlížející s úžasem 

sledovali jak svalnatí koně pře-

konávají váhu mnohem větší 

než svou vlastní hmotnost. Ví-

tězi se s vahou 1570 kg stali Nero 

a Roman Chromý (Svojetice), 

druhé místo obsadili zajímavě 

zbarvený Nahar a Milan Chro-

mý, na třetím místě skončil hře-

bec s nejdelší hřívou Brist a jeho 

drobná majitelka Hana Králová 

(Karlovy Vary).

Foto: Zdena Ramešová, Jiří Dráb

Den tažných koní

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

Máte
zájem
inzerovat
Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

Krajský přebor
(Středočeský kraj):
Jílové využilo faktu, že z I.A tříd 

nechtěl nikdo výše postavený 

v tabulce postupovat a svazem 

nabídnutý postup o soutěž výš 

přijalo. Bude začínat v Louňovi-

cích a těžkou domácí premiéru 

si odbude ve II. kole doma v so-

botu 18. 8. v 17 hodin se Spar-

takem Příbram. Skupina B v I.A 

třídě svedla Říčany a Týnec. Je-

jich duel uvidí v 7. kole (22. 9.) 

Říčany. Zajímavé měření slibuje 

I.B třída v oddělení D. Mocným 

jarním finišem se zachránila Sla-

via Jesenice a vedle rezervy Ku-

nic se tu premiérově objeví i no-

váček z Průhonic. Úvod ho čeká 

dost „šibeniční“ – starousedlíci 

z Poříčí a Teplýšovic. 

Okresní přebor
(Praha-východ):
Tady se postupovalo i z druhých 

míst (návaznost na vyšší sou-

těže). Tím, že postoupili jasní 

a silní vítězové – KuniceB, Březí, 

SibřinaB, DobřejoviceB – je před-

znamenán následující ročník. 

Slibuje velkou vyrovnanost. Cíle-

vědomě „jdou nahoru“ s výkon-

ností (a proto je mírně favorizu-

jeme)Velké Popovice, Kamenice 

a Čestlice. Všichni začínají 25. 8.

Okresní přebor (Praha-západ):
Obecně, i tady chtěly některé 

kluby dohodnout a „měnit“ své 

soutěže. Padala různá jména, ale 

nic se nakonec při losování ne-

uskutečnilo. Co čeká nováčka?  

Také „šibeniční“ úvod. Rapid 

Psáry zahajuje se dvěma největ-

šími favority postupu. Nejdříve 

ve Zbuzanech, kooperujících 

i s ligovou Duklou(25. 8.) a o tý-

den později doma se Zvolí (ohlá-

šeno pět nových hráčů). Ve III. 

třídě hodně napoví hned úvod. 

„Korunní princ“ Vestec (byl tři-

krát po sobě druhý) uvítá silné 

Černošice a v dalších dvou du-

elech se představí Vrané v Davli 

a Dolní Břežany na Radlíku. Toto 

jsou v našich očích hlavní adepti 

postupu. A IV. třída? Další „ko-

runní princ“, ten z Kamenného 

Přívozu, má těžký los (začíná 

dvakrát venku a pak má doma 

Pikovice) a sledovat budeme, 

zda právě loňskému příjem-

nému překvapení – Pikovicím 

– nedojde dech a nováčkovský 

elán, co ho vynesly minule až na 

druhé místo. Zlatníky, Dolní Jir-

čanyB a VranéB tentokrát čekají 

noví soupeři. Hrají „na druhém 

břehu“ Vltavy.

Městský přebor (Praha):
Ve II. třídě zůstávají i nadále Pís-

nice, CholupiceB a Točná (za-

chránila se na úkor „Vejsadových 

klokanů“ z odnože Bohemians). 

Do I.B třídy postoupili premianti 

KunraticeB. 

Vladimír Zápotocký

PRŮHONICE – Místní Spartak 

dokázal vyhrát Okresní přebor, 

a tak jeho fotbalový kádr (popr-

vé v dosavadní historii) míří do 

krajských soutěží. O ambicích 

tohoto nováčka jsme se dovědě-

li od jeho trenéra Vojtěcha Říhy: 

„Před rokem jsme vážili možnost 

postupu. Vypadalo to, že soutěž 

nemá vyloženého favorita a moh-

la by přijít „naše chvíle“. Povedl 

se nám především nástup do jara, 

kdy jsme své konkurenty poráželi 

rozdílem třídy. Pak už nás nikdo 

nedohonil. Základní kádr i teď 

tvoří třináct až čtrnáct hráčů, ale 

vystřídali jsme jich čtyřiadvacet 

i s perspektivním mládím. Opo-

ry? Brankář Tichai, v poli Těšitel, 

Smejkal, Žáčik a celé útočné trio 

Průša-Houzar-Sedláček. Ze sta-

tistik to není až tak patrné, ale pro 

kvalitu hry měl největší přínos 

Martin Brázda. Je mým přáním 

udržet kádr i pro nastávající roč-

ník. Jako bývalý obránce dávám 

přednost kvalitní obranné fázi 

a pokud ji zvládneme, pak ne-

mám strach ani z vyšší soutěže. 

Třebaže s ní nemáme vůbec žád-

né zkušenosti, abychom spoleh-

livě posoudili úroveň i tempo zá-

pasů. Shrnu to. Jako pro každého 

nováčka platí, i naším hlavním cí-

lem bude udržet vyšší soutěž  dál, 

pro roky příští.“ Vladimír  Zápotocký

ŘÍČANY – Více než rok chodí 

nadšenci outdoorových sportů 

nakupovat vybavení do obcho-

du MATUM ALPINE na Čer-

nokostelecké v Říčanech. Byť 

se to zvenku nezdá, po vstupu 

do prodejny se ocitnete takřka 

v outdoorovém ráji. Vyberete si 

ze všeho, co můžete potřebo-

vat na výlet s dětmi, na lezení 

po skalách, výškové práce, až 

po vybavení na vysokohorskou 

turistiku.

"Chodí k nám nadšenci s kon-

krétními požadavky na vyba-

vení do Himalájí, ale i rodiče 

s dětmi, kteří se například 

chystají na túru po českých 

horách," říká pan Tůma, maji-

tel obchodu MATUM ALPINE, 

zkušený lezec, horal a nad-

šenec adrenalinových sportů 

v jedné osobě. Kdo jiný by vám 

mohl také lépe poradit při vý-

běru než zkušený horal a nad-

šenec adrenalinových sportů? 

A kdo jiný než odborník vás 

může přesvědčit o tom, že roz-

hodující je kvalita?

Věřte nebo ne, ale není nic hor-

šího, než když se vám na treku 

rozbije vařič, po pár kilomet-

rech začnou odlepovat podráž-

ky z bot nebo nedejbože prask-

ne karabina dvacet metrů na 

skále. "Přijďte si k nám vybrat 

kvalitní vybavení! Zastupujeme 

renomované značky výrobců 

oblečení, obuvi, spacích pytlů, 

stany, vařiče, nádobí, lezecké-

ho vybavení, nožů, zkrátka na-

jdete u nás všechno, co budete 

potřebovat, abyste si váš volný 

čas v přírodě naplno užili,“ do-

dává pan Tůma. Zbyněk Pokorný

Outdoorový rájOutdoorový ráj
PRPR

MATUM ALPINE
Černokostelecká/Raisova 2, 251 01 Říčany

Otevírací doba: po-pá 8.30-18 hodin, so 8-12 hodin

Tel.: +420 323 631 123, e-mail: alpine@matum.cz

Kvalitní vybavení je základ. Jen tak si můžete užít zážitky opravdu naplno

Fotbalový podzim zvedá oponu
JÍLOVÉ – Tradičně už patří druhá polovina měsíce srpna 

startu fotbalových soutěží v našem regionu. Mládež – dorost 

i žáci – začínají (opět) jen s malým zpožděním. Co je nového 

ve chvíli, kdy se zvedá opona? Ze soutěží zmizelo několik 

mužstev B a C, garnitura A ovšem jen jediná – Kostelec 

u Křížků (B-mužstvo je stále ve III. třídě).

Dokázali to!

Tradiční opora Spartaku, Jan Přílepek (červenobílý dres), bude patřit do průhonické-

ho kádru i nadále ve vyšších soutěžích Foto: Vladimír Brada  

Jiří Dráb ze Všedobrovic, pravnuk osobního kočího Ferdinanda dEste byl jedním z or-

ganizátorů a ještě vyhrál první disciplínu Foto: Zdena Ramešová



� pokračování ze str. 1

� Co se vám na vaší práci nejví-

ce líbí?

Porodnictví je lékařský obor, 

v němž se spojují chirurgické 

dovednosti, znalosti z jiných 

oborů a přitom jsou otevřené 

možnosti i pro vědecko-vý-

zkumné projekty. Porodnictví 

nepředstavuje jen umění po-

rodit dítě. Ročně se objevují ve 

světové odborné literatuře tisíce 

sdělení, ze kterých je zřejmé, že 

o těhotenství a porodu více ne-

víme než víme. Dodnes na světě 

nikdo nezná odpovědi na otáz-

ky, co je spouštěčem samovol-

ného porodu, přitom bychom 

potřebovali umět zastavit např. 

předčasný porod, který s sebou 

nese vysoké počty úmrtí a ne-

mocnosti novorozených dětí. 

Kdo například objeví podstatu 

poměrně časté těhotenské ne-

moci – preeklampsie, pro toho 

je již připravena Nobelova cena, 

atd. atd. Osobně se hlouběji vě-

nuji studiu porodního stresu 

a zavádění účinných a přitom 

bezpečných metod na mírnění 

porodních bolestí. S kolegy z En-

dokrinologického ústavu v Praze 

dále studujeme činnosti hormo-

nů, které produkuje placenta 

a nebo plod. Mimochodem celé 

těhotenství, porod, ale i psychi-

ku ženy ovlivňuje dítě více, než 

se kdy předpokládalo.

� Hodně žen dnes využívá po-

rodní plán, jak se na něj a vůbec 

na alternativní způsoby vedení 

porodu díváte?

Porod je přirozený proces. Po-

rodní plán je sepsání přání tě-

hotné, jak má přirozený proces 

probíhat. Přání mohou být ra-

cionální, s připuštěním nečeka-

ných komplikací, ale mohou být 

naivní a zhusta bývají dokonce 

iracionální. Příklad z praxe: tě-

hotná žena si přinesla sepsané 

požadavky, že porod musí být 

za každou cenu spontánní, pou-

ze za úplňku, těsně po půlnoci, 

nepřála si očistné klyzma, ale 

požadovala za porodu polévat 

svoje zevní porodní cesty vlaž-

nou bílou kávou, pupečník dítě-

te nabádala nepřestřihovat, kov 

nůžek je chladný, pupečník měl 

proto překousnout partner…  

Porodní plán je dnes zhruba 

15 let „módním výstřelkem“. 

Pokud žena na něm trvá, pak 

doporučujeme, aby na jeho 

tvorbě spolupracovala porod-

ní asistentka porodnice, kde 

se žena rozhodla porodit. Tím 

je nastavena určité korekce 

a většinou zapojení i zdravé-

ho rozumu. 

� Co říkáte na porody doma?

Porod doma je v dnešní době zce-

la zbytečné riziko nejen pro tě-

hotnou ženu/rodičku, ale hlavně 

pro dítě. Laikovi se možná může 

zdát romantické rodit v obývacím 

pokoji nebo v koupelně, ale ten 

kdo zažil u porodu zcela nečeka-

ně masivní krvácení rodičky nebo 

známky dušení dítěte, tak tento 

naivní přístup obvykle odmítá. 

Kromě toho v České republice 

nejsou podmínky pro nekompli-

kovaný transport rodičky, matky 

do porodnického zařízení.

Rozumím, že se někomu v sebedo-

konalejším porodnickém zařízení 

nemusí líbit. Pak ale s ohledem 

zejména na zdraví dítěte bych 

chápal co nejbezpečněji porodit 

v porodnici a po porodu klidně 

ihned domů. Takový postup bych 

bral jako zdravý kompromis. Před 

15 lety jsme na naší klinice zavá-

děli projekt – ambulantní porod 

a snaha skončila neúspěchem. 

Nebyl zájem, nikoliv z důvodů 

finančních (6 tis. Kč), ale většina 

žen po svém porodu naopak uvítá 

odpočinek na oddělení šestine-

dělí, kde se zároveň učí nebo dělí 

o zkušenosti jak se o dítě starat. 

� Bydlíte ve Všedobrovicích, jak 

dlouho zde žijete a proč jste si 

vybral právě tuto obec?

Ve zdejším kraji má moje rodi-

na kořeny okolo 250 let. Jsem 

tedy potomek místních sedláků. 

Avšak během posledních 50 let 

nemovitosti po smrti mého dě-

dečka prošly podivnou eskapá-

dou majetkových kotrmelců. 

Nakonec se po právu dostaly 

opět do rukou naší rodiny, resp. 

mé matky. Z celé usedlosti však 

zbyla jen stodola, ale i ta podleh-

la zubu času a zcela se nakonec 

až na základy rozpadla. Existu-

je písemný doklad z roku 1989, 

kdy byla moje matka předvolána 

úředníky na MNV v Kamenici, 

protože její dům a zahrada údaj-

ně dělaly ostudu socialistické 

vesnici. Rodiče problém vyřešili 

šalamounsky. Nemovitost po 

výhrůžkách perzekuce ihned da-

rovali mně… Byl jsem začínající 

lékař a téměř bez peněz.  

� Jste spokojený, co se týče života 

v tomto regionu?

Jsem v našem regionu nadšený. 

Krásná příroda, snadná dostup-

nost do naší metropole. Podle od-

borníků nejčistší vzduch v okolí 

Prahy. Přesto mně vadí celá řada 

věcí. Oprávněné restituce, resp. 

lidé, kteří po znovunabytí ma-

jetku po svých předcích neuměli 

nic jiného, než vše prodat deve-

loperům, často neodborníci na 

stavebních úřadech v nedávné 

minulosti povolili, že náš kraj je 

nyní podroben velmi zatěžká-

vací zkoušce. Vznikají napros-

to odporné aglomerace domů, 

snad všech myslitelných staveb-

ních stylů, bez přirozených in-

frastrukturních návazností, o so-

ciálních vazbách nemluvě. Naši 

dědové by v takovém měřítku 

svoje pozemky nikdy neprodá-

vali. Nebýt zestátnění majetku 

v komunistickém experimentu, 

tak se naše krajina nejen našeho 

regionu mohla podobat Rakous-

ku a nikoliv nevkusné parodii na 

privátní bydlení. Existuje mnoho 

důkazů, že někteří naši sousedé 

nemají ponětí co je jímka, čistič-

ka nebo napojení domu na kana-

lizaci. Některé vesničky v našem 

okolí připomínají středověk- za-

páchají totiž výkaly, které tečou 

třeba přímo do rybníků slavné 

Ringhofferovy kaskády. Pokud se 

ke všemu přidají někteří novodo-

bí tzv. podnikatelé, může být ka-

tastrofa dokonána. Příkladem je 

bezmála desetiletý úspěšný boj 

hrstky statečných (za všechny 

obyvatele regionu!) proti myš-

lence vybudovat v Kamenici slé-

várnu hliníku. Projekt slévárny 

nese všechny znaky hmotné ne-

nasytnosti majitelů stávající fir-

my. Firma totiž ziskově funguje 

a nač tedy v našem regionu roz-

šiřovat její výrobu o ekologicky 

rizikový provoz, kterým slévár-

na hliníku vždy bude? Autorům 

myšlenky, kteří flagrantně poru-

šují zákony naší země (za desítky 

milionů Kč největší černá stavba 

v našem regionu), je zcela lhos-

tejné, co se stane se vzduchem, 

který budou v kraji dýchat staří, 

děti anebo kojící matky, co se 

stane s dopravní obslužností, 

která je již dávno kapacitně za 

hranicí únosnosti atd. atd.  

Paradoxem je fakt, že jednou 

z hlavních osob prosazující slévár-

nu je bývalý předrevoluční před-

seda MNV Kamenice, tedy úřadu, 

jehož zaměstnanci koncem 80. let 

šikanovali moji matku.

� Vaše žena provozuje interne-

tové stránky pro těhotné a mat-

ky s dětmi a školku „v přírodě“. 

Proč se rozhodla ji založit?

Moje manželka je porodní asis-

tentka. Avšak již na počátku naše-

ho manželství padlo rozhodnutí, 

že budou-li děti, pak ve zdravot-

nictví musí pracovat jen jeden 

z nás. Z každodenního života 

nám oběma bylo známo, jak trpí 

rodina, zejména pak děti, když se 

rodiče střídají kvůli nočním služ-

bám. Z dětí se pak stává „štafeto-

vý kolík“, když si je často unavení 

rodiče v podvečerních hodinách 

předávají. Z tohoto hlediska jsme 

založili před 15 lety firmu, resp. 

internetový portál pro těhotné 

a rodiče s dětmi – www.porodni-

ce.cz. Manželka tak má zaměst-

nání ve svém oboru, může přitom 

pracovat doma a současně v klidu 

pečovat o naše děti. Školka „Na 

farmě“ vznikla jako vedlejší pro-

dukt. Kdosi upozornil, že okolí 

našeho domu se zvířaty může 

dětem přinášet nepřeberné mož-

nosti pro jejich nejen motorický, 

ale zejména smyslový rozvoj. 

Vznikla unikátní dopolední škol-

ka, její zaměstnanci děti učí, že 

kráva není fialová, slepice snášejí 

vajíčka, včely vyrábí med a jak se 

pečuje o zvířata apod. 

Lenka Bartáková
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www.vesymo.cz

LETNÍ SERVISNÍ 
PROHLÍDKA 

Borecká 69 
Borek - Jílové u Prahy, 254 01

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

Vizuální kontrola vozu 
se zaměřením na tyto prvky:

z

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

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

Předci, pra- a praprapředci v roce 1917, v době VŘSR, tedy za zhruba 30 let jim potomci vítězů této revoluce znárodnili, resp. odcizili 

téměř veškerý majetek včetně dobytka (což sedláci mimořádně špatně nesli) Foto archiv doc. Pařízka

O těhotenství a porodu více nevíme než víme


