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Otevřel BusinessCenter
Největší autosalon Citroën v Mnichovicích

„Citroën pokrývá bezmála 50 ser-

visně prodejních míst v republi-

ce, ale pouze devět z nich má tu 

výsadu užívat titul BusinessCen-

ter. Auto Babiš je jedním z nich. 

Směrem na východ je nejbližší 

BusinessCenter až v Hradci Krá-

lové,“ řekl během předání Evžen 

Souček, ředitel prodeje velkood-

běratelům značky Citroën.

„Našimi zákazníky jsou z pře-

vážné většiny malé a střední 

firmy, které využívají automobil 

jako výrobní prostředek v rámci 

vlastního podnikání. My musí-

me zajistit, aby jejich automobil 

byl dobrým výrobním prostřed-

kem – to je základ tohoto Busi-

ness programu,“ dodává Miloš 

Babiš, majitel firmy. 

Specializovaný prodejce
O firemní zákazníky se v Auto 

Babiš stará specializovaný pro-

dejce Marek Janoušek, který ab-

solvoval speciální školení a umí 

citlivě naslouchat potřebám fi-

remních zákazníků: „V našem 

nově otevřeném autosalonu na-

jdete pod jednou střechou kom-

pletní řadu jak osobních vozů, 

vč. modelové řady DS, tak i užit-

kových vozů od svižného Nema 

až po osvědčený 

Citroën Jumper. 

Firemním zákaz-

níkům můžeme 

zaručit urychlené 

vyřízení jejich za-

kázek a minimál-

ní čekací doby na 

opravy vozidel. 

Umíme zajistit od-

voz vozu do firmy 

a opravené vozidlo 

následně dodat. 

V případě potřeby 

není problém po-

skytnout kvalitní 

náhradní vozidlo 

za ceny, které jsou 

daleko pod hra-

nicemi klasických 

půjčoven.“ 

„Nejdůležitější pro nás je, aby zá-

kazník, který se případně dosta-

ne do nesnází, se mohl kdykoli 

na nás spolehnout, že vyřešíme 

jeho problém a jeho podnikání 

nebude nijak ohroženo,“ dodává 

Miloš Babiš.

Zbyněk Pokorný (PR)

MNICHOVICE – Jediným 

certifikovaným prodejcem 

ve Středočeském kraji 

pro firemní klienty značky 

Citroën se stal Auto Babiš 

v Mnichovicích. Majitel 

největšího autosalonu 

Citroën u nás převzal 

certifikát z rukou ředitele 

Evžena Součka.

Miloš Babiš (vlevo) přebírá certifikát z rukou ředitele Evžena Součka    Foto: Zbyněk Pokorný

BusinessCenter je brand 

značky Citroën, který 

označuje dealery, jejichž 

rozsah a kvalita služeb 

jdou za rámec smluvních 

vztahů s importérem 

a jsou orientovány 

na specifické potřeby 

firemních klientů.

Největší v nabídce BusinessCentra – Citroen Jumper Specializovaný prodejce BusinessCentra Marek Janoušek

Auto Babiš s.r.o.
prodej: +420 731 471 549
servis: +420 731 472 462

www.citroen-babis.cz

Podnikatelská klasika – Citroen Berlingo. Všechny užitkové 

vozy najdete v autosalonu pod jednou střechou

Miliony do obecních 
pokladen

Senát schválil 16. srpna nove-

lu o rozpočtovém určení daní 

(RUD), díky níž by do obec-

ních pokladen mělo přijít více 

finančních prostředků na in-

vestice a rozvoj. „Pokud nove-

lu posvětí i prezident repub-

liky, získá už v příštím roce 

naše obec do svého rozpočtu 

o více jak 9 milionů korun na-

víc,“ říká Petr Šibrava (STAN), 

starosta města Sázava.

Skončí tak téměř pětiletý usi-

lovný boj Sdružení místních 

samospráv ČR a politického 

hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁ-

VISLÍ za odstranění diskrimi-

nace ve financování obcí. Pů-

vodně totiž dostávaly nejmenší 

obce na jednoho obyvatele 

6,5krát méně než Praha.

„V roce 2008 se nám povedlo 

prosadit první novelu zákona 

o RUD. Příjmy „nejchudších“ 

obcí se podařilo zvýšit v prů-

měru na 6 800 Kč na 1 obyva-

tele a rok. Přitom ovšem Pra-

ha dostávala 31 700 Kč, takže 

menší města a obce stále do-

stávala skoro pětkrát méně na 

jednoho obyvatele než Pra-

ha,“ vysvětluje předsedkyně 

politického hnutí STAROSTO-

VÉ A NEZÁVISLÍ ve Středočes-

kém kraji Věra Kovářová.

KRÁTCE

A opět ty 
restituce

O církevních restitucích toho 

bylo napsáno již mnoho a vý-

sledek vždy záležel na úhlu 

pohledu pisatele. Pro pořádek 

chci připomenout, že z více 

než 90 % se jedná o majetkové 

nároky církve katolické.

Rozhodně nejsem proti cír-

kevním restitucím, ale mám 

vážné výhrady k jejich celkové 

výši i způsobu provedení. Cír-

kevní restituce ve vládou na-

vržené výši výrazně negativně 

ovlivní životy většiny obyvatel 

této země.

Přitom způsob nabytí tohoto 

astronomického majetku není 

vždy křišťálově čistý. Kato-

lická soudní inkvizice je pro-

slulá nejen svým fanatismem 

a brutalitou při honbě za kacíři 

a čarodějnicemi, ale i promyš-

lenou likvidací zámožných 

měšťanů a následnou konfis-

kací jejich majetku. Bylo by 

morálnější se za takto získaný 

majetek spíše stydět, nežli usi-

lovat o jeho znovunavrácení.

Tento stav bohužel nemůže 

žádná pozemská Spravedlnost 

spolehlivě vyřešit. Nezbývá 

než apelovat na samotné zá-

klady křesťanství, tj. na filozo-

fii pokory a chudoby.

Václav Koleš, Praha

GLOSA

PRAHA – Největší polis-

topadová restituce, která 

se dotkne takřka každé-

ho města i vsi. Spor círk-

ve a vládní koalice s odpůrci 

restitucí a opozicí. To vše 

jsou církevní restituce, kte-

ré jsou po více jak dvaceti 

letech „na spadnutí“.

Je zde však řada sporných 

okamžiků, ovšem pravdu 

mají zastánci i odpůrci 

církevních restitucí. Je 

zcela neoddiskutovatelné, 

že je potřeba se konečně 

vypořádat s křivdami, 

spáchanými minulým 

režimem na církvích. 

Je však také pravda, že 

majetky církve a způso-

by jejich nabytí jsou také 

sporné. To, že církve vlast-

nictví majetků mnohdy nemo-

hou doložit, je také fakt.

Jak z této situace ven?
Lesy, pole a další nemovitý 

majetek v hodnotě 75 miliard 

korun by měl stát vydat do pěti 

let. K tomu další roky hradit 

mzdy duchovním. Finanční 

část vyrovnání by stát vyplácel 

příštích třicet let. Dohodnutou 

částku 59 miliard korun ještě 

zvýší inflace. Celkově se tak 

hovoří o 134 miliardách.

Nechme rozhodnout soud
V nastalé situaci se nabízí ješ-

tě další možnost řešení, a to 

rozhodnutí soudu. Nebylo 

by v této situaci možná lépe, 

aby rozhodl soud, než poli-

tici s pověstí „milionového“ 

hejtmana Ratha či Lady CASA 

Vlasty Parkanové? Co je však 

nesporné, je fakt, že v církev-

ních rukách by byl majetek 

asi lépe ošetřen. Zejména po-

díváme-li se dnes především 

v okrajových oblastech Pra-

hy a ve středních Čechách na 

podivné spekulace s pozemky 

a rozprodávání jich develo-

perským firmám.

 Jaroslav Svoboda

Dvě strany, dvě pravdy
Církevní restituce: pře dvou stran. Kdo má pravdu?

INZERCEINZERCE

Van Gilern CUP

Zpět
do 
školy

STRANA 6

Gratulujeme 
druhému výherci!
Začíná třetí kolo

SOUTĚŽ

Vyhrajte

auto!na víkend

Co říkáte
církevním
restitucím vy?
Tématu se budeme 
věnovat i v následujících 
vydáních, podrobněji 
a v regionálních 
souvislostech.

Napište nám svůj názor na:
pokorny@nasregion.cz
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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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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské 

sdružení, sekce bonsají a japonských 

zahrad zvou na prohlídku „Zahrady 
nad řekou“ a „Zahrady tří bran“. 
Zahrady jsou umocněny okolní vypůj-

čenou krajinou a vyhlídkou na kaňon 

řeky Vltavy. Dále sbírka bonsají, 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. 

DAVLE
31. 8.  – 21:00
Koncert skupiny Brutus. Fotbalové hřiš-

tě Davle.

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

pedicí Ljuby Krbové a Ondřeje Neffa si 

můžete prohlédnout od 23.6. do 15.9. 

2012 v GALLERY JACQUES (Náměstí Na 

Sádkách/Pražská 701). Více informací 

na www.galleryjacques.com

27. 8. – 31. 8. od 7.30 do 17.30
Příměstský tábor s klaunem Brus-
líkem – Na děti čeká klaun BRUSLÍK, 

který má pro ně připravený pestrý spor-

tovně-zábavný program. Tábor vedou 

certifi kovaní instruktoři volnočasových 

aktivit. Přesný harmonogram denních 

sportovních aktivit je tvořen s ohledem 

na aktuální počasí a věkové složení dětí, 

více na www.bruslik.cz nebo www.

mcbrezanek.cz., přihlášky na http://

www.inlinetalent.cz/primestske-tabo-

ry/dolni-brezany/

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).

JÍLOVÉ U PRAHY
Kurzy v Kulturním centru. V průběhu 

září se opět na plno rozběhnou kurzy 

v sále kulturního centra – Cvičení pro 

seniory, Powerjóga, Pilates a možná 

i další. Podrobnosti naleznete na www.

jilove v sekci kultura.

KUNICE
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.

1. 9. od 10:00 do 16:00
Loučení s prázdninami a country 
festival „Vidovický  havran“. Milé děti, 

přijďte se i se svý mi rodiči a kamará-

dy rozloučit s letošními prázdninami! 

Budou na vás čekat soutěže tentokrát 

v duchu letní olympiády a bohatý  kul-

turní program. Přejeme vám do nového 

školního roku plno sil a samé jedničky! 

Zároveň se v areálu HOTELU zámek 

BERCHTOLD uskuteční country festival 

tak trochu jinak. V průběhu odpoledne 

bude soutěžit několik kapel o přízeň ná-

vštěvníků. Ze soutěže vzejde nový  vítěz 

ročníku tradičního festivalu. Přijďte fan-

dit svý m favoritům! 

1. 9. od 9.00
Volejbalový  turnaj. Organizuje 

Mgr. Florentia Ptáčníková, přihlášky za-

sílejte na e-mail Florentia@seznam.cz.

8. 9.  od 9.30
Minitenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

15. 9. od 10.00 do 16.00
Soutěže a vý stava veteránů. V sobo-

tu 15. září začíná další ročník soutěže 

a vý stavy veteránů. Po celý  den budou při-

praveny soutěže nejen pro vystavovatele. 

Proběhne vyhlášení vý sledků soutěží v ka-

tegoriích automobil a motocykl do roku 

1945 a od roku 1946 (do roku 1975).

15. 9. od 9.30
Babytenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

23. 9. od 9.30
Turnaj ve stolním tenise. Turnaj pro 

neregistrované členy. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

28. 9. od 10.00
Svatováclavské slavnosti. Přijďte 

s námi oslavit svátek svatého Václava, 

patrona české země. V pátek 28. 9. za-

čínáme v 10:00. Pro děti budou připra-

veny tematické soutěže. V divadelním 

představení děti seznámíme s legendou 

o svatém Václavovi. Dospělí návštěvníci 

mohou ochutnat vynikající burčák z již-

ní Moravy a zúčastnit se tradiční soutě-

že o nejchutnější štrůdl.

Napečte dle Vašich rodinný ch receptů 

ten nejlepší štrůdl, přineste ho v den 

akce a vyhrajte víkendový  pobyt v HO-

TELU zámek BERCHTOLD a další ceny. 

Akce se koná od 10:00 do 16:00.

PSÁRY
8. 9. od 13.00 hod.
Pohádkový les. Obec Psáry, ZŠ a MŠ 

Psáry, MC Pohádka Jesenice, RC Do-

meček 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 Perníkovou chaloupku, 

budou pomáhat malý m Šmoulům, 

utkají se s nástrahami pekla, knihou 

hříchů i pekelnou váhou a najdou 

spoustu dalších pohádkový ch bytos-

tí… 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 lektvarů 

s Monster High, ocitnou se na cestě 

do pravěku a hlavně se vůbec nebu-

dou nudi. Kdy? V sobotu 8. září od 

13.00 do 18.00 hod. (poslední start 

16.30 hod.). Na hrázi rybníka Kuka-

láku v Dolních Jirčanech. Startovné: 

50,- Kč (vý těžek bude rozdělen do 

třídních fondů všech tříd). Další bližší 

informace o průběhu Pohádkového 

lesa budou zveřejněny koncem srp-

na na webový ch stránkách www.

psary.cz, www.mcpohadka.jesenice.

cz, www.rcdomecek.cz a v Psár-

ském zpravodaji a Našem Regionu. 

Možnost registrací již nyní na www.

skolapsary.cz.

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:Be-

nešov-Měsíční údolí-Pyšelka-15,5 km. 

0djezd vlakem z Říčan v 7.47 hod. Při-

hlášky do 7.9.na tel.723 513 431, nebo 

libuse.rohoskova@centrum.cz. Další 

informace na www.kct-ricany.cz.

VELKÉ POPOVICE
úterý až pátek 9 – 17 hod., 
sobota 9 – 12 hod.
Galerie – ateliér Romana Kotrče – ke-
ramika, šperky, obrazy, grafi ka, kova-
né doplňky, drahé kameny, vše přede-

vším 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 

31. 8. – 21:00
Benefi ční párty Lojovických hasičů. 
Sokolovna Velké Popovice. Disko ve sty-

lu 80. a 90. let. Soutěže o ceny a spous-

ta zábavy. Výtěžek ze vstupného putuje 

na podporu SDH Lojovice.

22. 9. – 13:00
Kozel hasičem – hasičská sportovní 

soutěž družstev SDH Lojovice, Necháni-

ce, Kostelec u Křížků a Těptín. Ukázky ha-

sičské techniky, speciální hasičské menu 

v restauraci Kozlovna a mnoho dalšího.

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

pro školáky, kurzy lezení na ho-
rolezecké stěně nejen pro do-
spělé. Více informací na www.

akimovaskolicka.vesele.info. Mateř-

ská škola – Akimova školička s.r.o.

Hlavní 62, Zvole. T: 732280131, 

605474117. www.akimovaskolicka.

vesele.info

Změna programu vyhrazena

• Prodám novou líheň tel: 

733 483 672

• Hledám pečovatelku/společ-

nici pro nepohyblivou mamin-

ku, od října-9 hod. denně ve 

všední dny v domácím prostře-

dí, Jesenice a okolí, hygiena, 

pomoc s podáváním jídla, pitný 

režim, přesun z lůžka, procház-

ky na vozíku, tel: 602646189

• Salon „WENDY“ Praha 4 

– Modřany přijme na žl. kadeř-

nici,manikérku-pedikérku,

tel.: 720 428 257

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

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 25.8.

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

www.zamekberchtold.cz

1.9. Loučení 
s prázdninami, 

Vidovický 
havran

od 10:00 – soutěže a zábava 
pro děti, country festival

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

V japonském pojetí nebý vá člo-

věk pokládán za stvořitele zahra-

dy, ale pouze za jejího spolutvůr-

ce, jenž ruku v ruce s přírodou 

vytváří trojrozměrný  obraz doko-

nalé harmonie. Touto schopnos-

tí se může pyšnit pouze hrstka 

Evropanů. Bezesporu k nim pa-

tří i člen vý boru Česko-japonské 

společnosti Václav Wiesner. 

Muž s úspěšnou podnikatelskou 

minulostí, jenž se však v souladu 

s filozofií čínský ch a japonský ch 

vzdělanců rozhodl odejít do 

ústraní, aby si na rodinný ch po-

zemcích nedaleko Prahy splnil 

sen a vytvořil zde zahradu v ja-

ponském duchu. Sám k tomu 

podotý ká: „Od dětství žiju v kul-

tovní krajině na skalním útesu 

za soutokem Sázavy s Vltavou. 

Z naší zahrady se otevírá ma-

gická vyhlídka na kaňon řeky. 

Atmosféra místa mě uchvátila 

natolik, že stejně jako Japonci 

věřím, že zde pobý vají duchovní 

bytosti ‚kami‘, s nimiž je třeba žít 

v dokonalém souladu.“ Z vý stavy 

jeho komorních fotografií je pa-

trné, že s bůžky „kami“ navázal 

těsný  kontakt i v zemi jejich pů-

vodu – v Japonsku. (red)

Výstava fotografií Václava Wiesnera  od 21. srpna 2012 od 

19.00 hod v prostorách Buddha-Baru, Jakubská 8, Praha 1

Východ očima západu
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KRÁTCE KRÁTCE

Investice do krajských 
nemocnic

Rada Středočeského kraje 

schválila přidělení dotace 

pro Nemocnici Rudolfa a Ste-

fanie Benešov, a. s., na poří-

zení magnetické rezonance 

(MR) ve výši celkem 28,8 mil. 

Kč vč. DPH z finančních pro-

středků Středočeského kraje 

v roce 2013. Rada souhlasila 

se zdůvodněním, že tento 

přístroj je zcela nezbytný 

pro provoz zdravotnických 

zařízení obdobného typu 

a velikosti jako benešovská 

oblastní nemocnice.

Středočeský kraj

Lídr v investičním zlatě
VESTEC – V první polovině 

roku 2012 se SAFINA sta-

la lídrem v České republi-

ce v množství prodaného 

investičního zlata. Celkově 

distribuční sítí SAFINY pro-

šlo několik stovek kilogramů 

tohoto investičního kovu. 

Poptávka po ostatních in-

vestičních kovech – stříbru, 

platině, palladiu a rhodiu 

za stejné období vzrostla 

o 10 %. SAFINA si i nadále 

udržuje přední pozici v rafi-

naci drahých kovů, jež je dů-

ležitým předstupněm výroby 

investičních slitků, destiček 

a dalších produktů. Rafinace 

je zastoupena v portfoliu spo-

lečnosti z více jak 50 % a do-

sahuje hodnoty až jednotek 

miliard korun. Nejvyššího 

procenta v rafinaci společ-

nosti SAFINA co do objemu 

dosahuje v současné době 

stříbro, pokud jde o hodno-

tu, pak je to stříbro a platina 

s 30 %, následuje zlato s 25 % 

a rhodium a palladium mají 

zastoupení 15 %. 

Wolker nebyl Johhnie!
JÍLOVÉ U PRAHY – Sekce ve-

řejných knihoven vyhlašuje 

již 16. ročník celostátní akce 

Týden knihoven. Letošní 

motto zní ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! 

Naše knihovna se připo-

jí – nejen nabídkou knih se 

zdravotní tematikou, ale 

zejména komponovaným 

podvečerem s knihovnickou 

dílnou, vystoupením Jiřího 

Dědečka a také předáním 

cen těm „nejlepším“ čte-

nářům. Srdečně vás tímto 

zveme 9. října od 17:00 do 

knihovny a kulturního cent-

ra. Že je čtení zdravé, neboť 

humor léčí, dokládá i tento 

knihovnický vtip: „Pepíčku, 

kdo ti pomáhal s domácím 

úkolem?“ „Tatínek.“ „Tak 

mu vyřiď, že Wolker byl Jiří 

a ne Johnie!

Jana Koutníková, odbor kultury 

města Jílové

Hořela střecha 
VŠECHROMY – Na střeše 

skladové haly ve Všechro-

mech hořely fotovoltaické 

panely. Požár byl ohlášen 

v neděli 12. srpna v 10.30 hod. 

Již během jízdy k zásahu byl 

vidět obrovský sloup čer-

ného dýmu. Na střeše haly 

o rozměrech 520 x 100 met-

rů hoří fotovoltaické panely 

a izolace. Hasičům se podaři-

lo dostat požár pod kontrolu 

krátce po jedenácté hodině. 

Požárem byla zasažena plo-

cha přibližně o rozměrech 

20 x 20 metrů. Následně byla 

zasažená střecha zkontrolo-

vána pomocí termokamery. 

Příčina požáru je předmě-

tem dalšího vyšetřování, 

škoda vzniklá požárem byla 

odhadnuta na jeden milion 

korun. Hasičům se podařilo 

včasným zásahem uchránit 

hodnoty za víc jak 500 mili-

onů korun.

ppor. Petr Svoboda, stanice Říčany

Indiánský den
STRANČICE – 2. září nás čeká 

setkání se severoamerickými 

indiány, kteří k nám opět za-

vítají a rozbijí svůj tábor u nás 

ve Strančicích. K návštěvě je-

jich wigwamů, které budou 

stát ve starém lomu v ulici 

V Březince – na kraji lesa 

nad školkou a hlavní silnicí 

vás všechny srdečně zveme, 

a to od 14 do 18 hodin. Po-

kud jste zvědaví, jak indiáni 

žili, tančili, co nosili na sobě, 

pokud chcete zakusit, jaký je 

to pocit ulovit bizona pouze 

lukem, upéct si ho na ohni 

a na oslavu svého vítězství si 

zatančit válečný tanec, ozdo-

bení vlastnoručně vyrobenou 

čelenkou a náhrdelníkem, tak 

neváhejte a přijďte! 

Za OS Dvě věže Iva Šrámková

„Česko jede“ i ve 
Středočeském kraji! 

Rada Středočeského kraje 

minulý týden schválila zapo-

jení Středočeského kraje do 

projektu „Česko jede“. Kon-

krétně tak podpořila uveřej-

nění cyklotipů a podmínek 

pro provozování cykloturis-

tiky na území Středočeského 

kraje na internetovém por-

tále www.ceskojede.cz. Stře-

dočeský kraj se tak zapojil do 

úspěšného a užitečného pro-

jektu, jehož cílem je poskyt-

nout přehledné a kvalitní 

informace českým a zahra-

ničním cyklistům o mož-

nostech cyklistiky a veřejné 

dopravy ve všech regionech 

ČR a vytvořit síť služeb pro 

realizaci rekreačních aktivit 

bez použití individuální au-

tomobilové dopravy. Inspi-

rací pro projekt „Česko jede“ 

byl švýcarský projekt Swit-

zerlandMobility.

Tragická nehoda 
u Čtyřkol

V sobotu 11. srpna přijala ve 

14:48 linka tísňového volá-

ní Hasičského záchranného 

sboru Středočeského kraje 

informaci o vážné nehodě na 

silnici I/3 poblíž obce Čtyř-

koly. Jednalo se o nehodu tří 

osobních vozidel a na místě 

je několik zraněných osob. 

Jedna osoba byla ve vozidle 

zaklíněna a hasiči pomocí 

hydraulických nástrojů pro-

vedli její vyproštění. Bohu-

žel i přes snahu záchranářů 

osoba následně zemřela. 

Na místo byl vyslán také vr-

tulník Letecké záchranné 

služby, který bohužel odle-

těl zpět bez pacienta. Další 

dvě zraněné osoby odvezla 

sanitní vozidla do nemoc-

nice v Benešově. Hasiči na 

místě dále provedli proti-

požární opatření, asanaci 

vozovky pomocí sorbentu 

a následně likvidační práce. 

Provoz na komunikaci byl 

obnoven zhruba po dvou 

hodinách. Příčiny nehody 

dále vyšetřuje Policie ČR. 

ppor. Petr Svoboda, stanice Říčany

Pohádkový les
Obec Psáry, ZŠ a MŠ Psáry, 

MC Pohádka Jesenice, RC Do-

meček srdečně zvou na Po-

hádkový les. Co vás čeká a ne-

mine? Pohádková trasa pro 

mladší děti (cca do 5-6 let), 

kde se setkají s Bořkem sta-

vitelem, 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… Starší 

děti (cca do 12 let), musí bo-

jovat s rytíři řádu Jedi, vyře-

šit tajemství Aslanova stolu 

v Narnii, zasednou do škol-

ních lavic na hodině lektvarů 

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. (posled-

ní start 16.30 hod.). Na hrázi 

rybníka Kukaláku v Dolních 

Jirčanech. Více na www.

skolapsary.cz.

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

 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

Návštěvník jubilant

Divadlo Ve skále

Jubilejním návštěvníkem se stal 

Martin Kussior, který tráví letní 

dovolenou v okolí Popovic a do 

pivovaru přijel na prohlídku 

s rodinou. „Při prohlídce pivo-

varu mě zaujala technicky doko-

nalá stáčírna a hlavně informace 

o surovinách a samotné výrobě 

velkopopovického piva. Musím 

přiznat, že jsem si doplnil vzdě-

lání a že při dalším setkání s Koz-

lem k němu budu už přistupovat 

trochu jinak,“ podělil se o své do-

jmy z pivovaru jubilejní návštěv-

ník, kterému předali zástupci 

pivovaru malou pozornost. 

„I při celkově vyšší návštěvnos-

ti se rozložení příchozích hostů 

z pohledu národností v posled-

ních letech téměř nemění. Čes-

kých návštěvníků je 57 %, více 

než 40 % lidí tedy přijíždí ze za-

hraničí. Nejvíce cizinců pochází 

z Ruské federace, kde je Velko-

popovický Kozel velice populár-

ní,“ vysvětluje Karel Kraus, mar-

ketingový manažer Plzeňského 

Prazdroje. Pivovar pravidelně 

vítá také turisty z Německa, Vel-

ké Británie, Maďarska, sever-

ských zemí nebo i exotických 

krajin, jako např. Austrálie či 

Nový Zéland. (red)

Zájem turistů o pivovar ve 

Velkých Popovicích výrazně 

narůstá, za posledních 

sedm let se počty příchozích 

zčtyřnásobily. Také díky 

novinkám atraktivní trasy 

přivítal pivovar letos 

20 000. návštěvníka již 

8. srpna. Češi představují 

57 % zájemců o prohlídku 

a nejčastější zahraniční 

návštěvou jsou Rusové, 

kteří tvoří takřka třetinu 

dosavadního celkového 

počtu návštěvníků. 

Jubilejním návštěvníkem se stal Martin Kussior, který tráví letní dovolenou v okolí 

Popovic a do pivovaru přijel na prohlídku s rodinou

z obcí

Snahou pořádajícího divadel-

ního spolku bylo uspokojit kul-

turním děním co nejvíce občanů 

Strančic a blízkého okolí aneb 

pro každého něco. 

První den tedy pořádající stran-

čické divadlo Pro radost odehrálo 

strančickou premiéru nové hry 

“Chůvičky“. Někteří diváci sledo-

vali díky omezené kapacitě hle-

diště představení ve stoje nebo 

sedíc v přilehlém svahu, to jim ale 

nevadilo a představení odměnili 

dlouhým potleskem. Za tuto od-

měnu dodatečně herci děkují.

Druhý den bylo připraveno před-

stavení staročeského loutkového 

divadla pro naše nejmenší a příz-

nivce loutek, kteří překvapivě přišli 

v hojném počtu. Sváťovo loutkové 

divadlo z Litoměřic odehrálo dě-

tem pohádku O koblížkovi a záro-

veň si Kašpárek povídal s dětmi. 

Dále byl odpoledne pro diváky při-

praven hudební recitál písničkáře 

Adama Katony z Přelouče, který 

výjimečně zavítal do Strančic a po-

těšil diváky svou tvorbou. Ti, co 

přišli, byli mile potěšeni tvorbou 

Adama Katony a nelitovali ani pár 

kapek vody. 

Večerní závěrečné představení pa-

třilo divadelnímu spolku ExCe(e)s 

ze Říčan, který po premiéře v Ří-

čanech zahrál ve Strančicích svou 

nově nastudovanou norskou ko-

medii “Elling a Kjell Bjarne aneb 

Chvála bláznovství“. Tato komedie 

byla brilantně nastudována a za-

hrána a vnesla další rozměr ochot-

nickému divadlu. Ještě jednou 

tleskáme a díky za pěkný zážitek.

Za strančické divadlo Pro radost 

Václav Tocháček

Ohlédnutí za 3. ročníkem 
divadelních představení ve 

Strančicích. Ve dnech 20. až 
21. července proběhl již 

3. ročník divadla v přírodě, 
tentokrát v bývalém lomu 

k tomu zapůjčeném 
majitelem panem Milotou 
pod názvem Letní divadlo 

„Ve skále“ Strančice.

INZERCEINZERCE

Studio M, které otevřela paní 

Hefnerová ve Velkých Popo-

vicích, nejen že vás problémů 

zbaví, ale poskytne i další služby 

spojené s péčí o vaši tělesnou 

schránku. Využít služeb kadeřni-

ce a kosmetické poradkyně. Ale 

především thajskou masáž.

„Našim zákazníkům nabízíme 

thajské masáže, které provádí 

rodilá Thajka, která je vyškolená 

a má mnohaleté zkušenosti. Ale 

samozřejmě nemasíruje pouze 

záda,“ říká sympatická majitelka 

Jana Hefnerová. 

„Byla jsem na půlhodinové masá-

ži a bylo to super. Jednak mi paní 

perfektně rozmasírovala celá záda, 

a za druhé to bylo za dobrou cenu. 

V Praze taková masáž stojí mini-

málně dvojnásobek,“ říká Markéta 

z Popovic, jedna z prvních zákaz-

nic, která prošla pod rukama thaj-

ské masérky ve Studiu M.

Už víte, co s bolavými zády? 

Zvedněte telefon a objednejte se 

do Studia M. Přivítají vás v krás-

ném prostředí a pod rukama 

masérky se přenesete rovnou 

do Thajska.

Otevřeno :

Po, St, Pá 8.00 – 21.00

Út, Čt, So 9.00 – 21.00

Adresa:

Masegosa – Studio M

Smetanova 235

Velké Popovice

Tel.: 737 202 898

Masegosasro@gmail.com

www.masegosa.cz

VELKÉ POPOVICE 
Znáte někoho, kdo si 

nestěžuje na bolest zad? 
Touto „populační nemocí“, 

jak se často bolesti zad 
přezdívá, trpí snad opravdu 

každý. Dlouhé sezení na 
židli, namáhavá práce, 
špatná matrace, málo 

pohybu, to všechno jsou 
příčiny problémů se zády.

Pravé thajské masáže najdete v nově otevřeném Studiu M ve Velkých Popovicích

Výlet do Thajska

Vojáci v akci

24. 8. – stavba, od 16:00 příjezd 

účastníků, volná zábava dle gusta

25. 8. – od 10:00 oficiálně začíná 

program Branného dne

26. 8. – odjezd účastníků, de-

montáž, likvidace

Program akce:
• 10:00 – výjezd kolony vojenských 

historických vozidel po okolí Bře-

zové – Oleška. Posádky vozidel 

(řidič + spolucestující) povinně li-

bovolné dobové (tematické) ustro-

jení odpovídající vozidlu. Účastní-

ci spanilé jízdy jsou povinni dbát 

bezpečnosti silničního provozu.

• 12:00 – 15:00 – startuje blok 

jednotlivých soutěžních disci-

plín, nejen pro děti. Střelba ze 

vzduchovek, lanové dráhy, hod 

granátem, minohledačka atd.

• 15:00-16:00 – Felčarský přespol-

ní běh o sud piva je hlavní soutěžní 

disciplínou pro tříčlenné posádky. 

Bude třeba překonat v protiche-

mickém oděvu s pacientem na no-

sítkách překážkovou trať a donést 

tak pacienta na ošetření po zásahu 

„nervovými“ látkami. Vítěz toho-

to závodu bude odměněn sudem 

piva (v případě nedodržení věkové 

hranice 18 let sudem lima).

• 14:00 – ukázky jednotlivých 

záchranných složek požárních 

sborů z okolí, Policie České re-

publiky, armády České republiky 

a jiných záchranných složek atd.

• 20:00 – 24:00 zapálení slavnost-

ního ohně, opékání vuřtů (pro děti 

jsou připraveny vuřty zdarma). 

Živá hudba ve skromné podání.

Miss Margaret Houlihenová – sou-

těž pro dámy, které přijdou ve vo-

jenské uniformě či v maskáčích. 

Kelímkové bodování opět zaručuje, 

že titul si odnese ta správně orachlá 

vojanda :o). Zájemkyně o titul se na-

hlásí v průběhu akce na registraci.

Soutěž o nejustrojenější posádku 

vojenského vozu. Posádky jednot-

livých vojenských vozidel absolvu-

jí slavnostní přehlídku v ustrojení. 

Nejlépe ustrojená posádka získá 

hodnotné tematické ceny.

Dále se připravuje možnost jízdy 

obrněnou technikou. (red)

Již 6. ročník vyhlášené akce 
Branný den Březová – Oleško 

2012, který pořádá military 
klub MG ve spolupráci 

s obcí, proběhne 25. srpna. 
Opět budou přichystané  

ukázky záchranných složek, 
prezentace vojenských 

historických vozidel a různé 
soutěže nejen pro děti.
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PŘIJĎTE VYZKOUŠET VÍCE JAK 50 DRUHŮ ZDRAVOTNÍCH MATRACÍ  
A MY VÁM RÁDI POMŮŽEME S VÝBĚREM TÉ NEJVHODNĚJŠÍ.

Nábytek

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

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

 PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTORŮ (až 300m2)
 u hlavní silnice – vhodné na fitness, služby, sklady,
 obchod apod.
Více informací tel.: 605 295 089

DNY M
ARIANNE

7. – 16. září SLEVY na kupony z časopisu Marianne 

na matrace a polštáře MAGNIFLEX + slevy na celý náš sortiment.

Po-Pá 8.00-18.00   So 9.00-13.00
So a Ne  8. a 9. 9. otevřeno do 17.00

20 LET PRODÁVÁME 

TO NEJLEPŠÍ PRO 

VAŠE ZDRAVÉ SPANÍ 20 % 

MAGNIFLEX 7. – 16. září
Dny Marianne

20 % sleva na matrace
a polštáře z řad Magniflex,
Geoethic a Pierre Cardin.
Nevztahuje se na akční  

a již zlevněné zboží.

Při platbě Lady kartou
sleva 25 %  na polštář 
k zakoupené matraci.

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 

MIMOSEZÓNNÍ 
SLEVY
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Otevírací doba:
PO – ČT 10 – 22
PÁ 10 – 23  
SO 11 – 23
NE 11 – 22 

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

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

 svatby, firemní akce,
 rodinné oslavy atd.

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

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

Stylová česká restaurace

Vlastní výroba domácích uzenin

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

video tv klip uvidíte na   

www.izolacesejk.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 

Foukaná tepelná 
izolace

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

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

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

www.cochtanek.cz
Tel. 777 943 613 

 Skupinové a individuální plavání
 v bazénu, ve vířivce, v domácím prostředí

 Cvičení
 pro děti od 3 měsíců

 Aquaaerobik
 pro všechny věkové kategorie 

 Rodinné pobyty s plaváním
 v zimě i v létě

 Prodej
 plavecké pomůcky, plavky, plavecké brýle

Mgr. Lada Pavlíčková, IČO: 61073334, IČP: 1002573653

LEKCE CVIČENÍ ZDARMA platnost do 31.10. 2012



� Jaká je škola Parentes?

Škola otevřela 1. až 4. ročník v září 

2011, v letošním školním roce bude 

mít žáky ve všech ročnících první-

ho stupně. Ve třídách je menší po-

čet žáků než ve státních školách, 

což umožňuje individuální přístup 

k dětem. Výuka probíhá podle 

školního vzdělávacího programu 

Škola pro rodinu, který je v soula-

du s Rámcovým vzdělávacím pro-

gramem pro základní vzdělávání 

MŠMT. Od prvního ročníku pro-

bíhá výuka angličtiny s možností 

zapsání nepovinného předmětu 

anglické konverzace. Naší specia-

litou je i výuka matematiky, vyu-

čujeme podle koncepce profesora 

Hejného. Nenutíme děti počítat 

nekonečné sloupečky příkladů, ale 

především myslet a logicky uvažo-

vat. Každý má šanci matematice 

opravdu rozumět. Nabízíme dě-

tem bezpečné prostředí, ve kte-

rém berou chybu jako přirozenou 

součást lidského poznání. Učitelka 

je průvodcem dětí při jejich uvažo-

vání. Naše matematika není nuda 

a nikoho neodradí. V každém roč-

níku jsme zavedli jednohodinový 

povinný předmět etika. Výuka za-

číná v 9 hodin. Od 7,30 je zajištěna 

družina, která je v provozu do 17 

hodin.

� Co škola nabízí navíc oproti 

klasické základní škole?

Výchovný vzdělávací program 

je postaven na spolupráci s ro-

diči. Jedním z nejdůležitějších 

prostředků je tzv. tutoring. Jeho 

cílem není pouze snaha o po-

skytnutí co nejlepšího vzdělání, 

ale zejména formace charakteru 

dítěte. Je logické, že dítě, které 

chce být dobrým žákem, je moti-

vovanější a také se snáze učí. 

� pokračováni na str. 6

zpět do školy 5Čtvrtek 23. 8. 2012 • JV 17

Jistě se divíte, proč je o karate stá-

le takový zájem. Je to především 

z důvodů velmi dobrých výchov-

ných výsledků u dětí a mládeže. 

Děti se učí respektovat autoritu 

trenéra a plně se soustředit na 

právě prováděnou činnost. Ká-

zeň, která je na našich trénincích 

nám mnozí pedagogové závidí. 

Děti, které u nás cvičí se obvyk-

le i lépe učí ve škole. Členové 

našeho závodního oddílu jsou 

většinou vysokoškoláci. Trénink 

nespočívá v rozbíjení cihel nebo 

v krvavých soubojích, které jsou 

bohužel často vidět ve filmech, 

ale v účelové gymnastice spojené 

s nácvikem technik karate. Sou-

těžní pravidla karate jsou spíše 

podobná šermu nežli boxu.  Sys-

tém udělování pásků má výhodu 

v tom, že cvičenec má před sebou 

stále cíl, čímž se v dětech cvičí cti-

žádost a vytrvalost. Jinými slovy 

je to výchova k „disciplíně“, která 

většině dětí chybí. Není důležité, 

jaký sport si později vybere.  Naši 

pokročilejší cvičenci se díky své 

dobré fyzické průpravě velmi 

dobře naučí jakýkoliv další sport. 

Dětem to tak zvedne sebevědomí 

a pomůže k rychlejšímu zapojení 

do kolektivu ve škole nebo kde-

koliv jinde.

Tréninky karate budou po-

kračovat i ve školním roce 

2012/2013 a to každou středu 

od 17 a od 18 hodin v ZŠ Ko-

menského. Přihlásit se můžete 

každou středu před tréninkem. 

Další informace naleznete na 

www.sportklubk3.wz.cz. Rodi-

če, kteří nechtějí čekat na děti 

před školou, se mohou aktivně 

zapojit do tréninku. Je pro ně 

připraven program praktic-

ké sebeobrany.

Ing. Milan Klukáček, 3.dan, 

šéftrenér klubu, (PR) 

Karate děti vychovává

Připravit děti dobře na život

Jako každý rok touto 

dobou rodiče sestavují plán 

zájmových aktivit svých 

dětí. Jednou z nejlepších 

možností je vypěstovat 

u dítěte dobrý vztah ke 

sportu. Ve městě Jílové 

u Prahy zahájil vloni úspěšně 

svoji činnost Sport club K3 

se svým oddílem karate.

Cvičí se každou středu 
od 18 hod. 
v ZŠ Komenského 365 
V JÍLOVÉM U PRAHY 
Přihlásit se můžete přímo 
v tělocvičně, 
t.: 603 966 136

 www.sportklubk3.wz.cz

Z a è í n á m e 
v  z á ø í

SPORTCLUB K3
pořádá

Nábor 
do oddílu

K A R A T E
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ČERNÝ MOST – VYSOČANY – HARFA – SMÍCHOV – VYŠEHRAD (slaná voda)
 

Přijďte se zapsat do kurzů plavání!

Začínáme od 10. září

 lekce plavání pro rodiče s dětmi 6 měs. – 4 roky 

 odpoledne pro děti 4 – 8 let 

 kurzy pro těhotné * kurzy pro školky

Více na: www.lavoda.cz, mail: info@lavoda.cz

OBCHODNÍ AKADEMIE PRAHA, S.R.O.

PŘIJÍMÁ DODATEČNĚ PŘIHLÁŠKY 
NA STUDIUM OD ZÁŘÍ. 
Otevírá nové obory  Multimediální komunikace 
 Mezinárodní obchod  Business: českoanglický 

program s mezinárodní anglickou maturitou.
 Studium denní, dálkové 2x měsíčně o sobotách nebo distanční 

online.   Prospěchová stipendia, plně hrazené stáže do Anglie 
a Irska z fondů EU, individuální přístup.   Navazující bakalářské 
a MBA studium.   Jazykové a ekonomicky zaměřené kurzy pro 
děti ZŠ a dospělé.cz
Vinořská 163, Praha 9 Satalice, tel: 286 857 164,   www.oapraha.cz

PRO DĚTI
TO NEJLEPŠÍ

DOPLŇUJEME
STAVY DĚTÍ

V 1. – 6. TŘÍDĚ
(ZÁPISY PO CELÝ ROK)

MALÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ
VÝBORNĚ VABAVENÉ UČEBNY

RODINNÁ ATMOSFÉRA
ANGLIČTINA – RODILÝ MLUVČÍ

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
V ZAHRANIČÍ

BAAROVA 360
PRAHA 4 – MICHLE

140 00

www.elijas.cz
tel.: 734 527 074
reditel@zselijas.cz

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

breakfast / lunch / dinner

brunch

cheap / expensive / fancy / posh 

restaurant / pub

café / coffee shop

cafeteria

fast – food restaurant

pizza restaurant / pizzeria / pizza 

parlor(Am)

diner (Am)

brasserie

wine bar

tea room / tea shop / tea house

confectioner (Br) / candy store (Am) / 

candy bar (Am)

takeaway (Br) / take out (Am) / carry 

out (Am)

Italian / French / Greek /Japanese / 

Chinese / Thai / Czech cuisine

Could / Can you recommend a nice 

restaurant near here?

I´d like to reserve / book a table for two 

for (Br) / at (Am) 8 pm tomorrow.

Could / Can we have a table for two, 

please?

Waiter / Waitress, could / can I have an 

English menu, please?

Can I take your order?

Would you like something to drink / 

something to eat?

What do you recommend?

What will you have / What would you like 

for a starter (Br) / for an appetizer(Am)?

For the main course / for dessert?

I´m a vegetarian. / I don´t eat meat.

I ´ll have / I´d like  

Can / Could I have…..? 

V restauraci

snídaně / oběd / večeře

pozdní snídaně spojená s obědem

levná / drahá / elegantní / nóbl restau-

race / hospoda

kavárna / levnější restaurace bez alko-

holických nápojů v Británii a USA

samoobslužná jídelna

rychlé občerstvení

pizzerie

menší levná restaurace v USA

levnější restaurace ve francouz. stylu

vinárna

čajovna

cukrárna

restaurace prodávající jídlo domů / 

jídlo domů

italská / francouzská / řecká / japonská 

/ čínská / thajská / česká kuchyně

Mohl byste doporučit pěknou restauraci 

poblíž? 

Chtěl bych rezervovat stůl pro dva na 

osmou večer zítra.

Mohli bychom dostat stůl pro dva?

Pane vrchní / Slečno, mohl bych dostat 

jídelní lístek v angličtině?

Máte vybráno?

Chtěli byste něco k pití / k jídlu?

Co mi doporučíte?

Co byste chtěli jako předkrm?

Jako hlavní chod / jako dezert?  

Jsem vegetarián. / Nejím maso.

Dám si / Chtěl bych

Mohu dostat…?

 vaničky pro nejmenší od 6ti týdnů
 kurzy plavání rodičů s dětmi
 kurzy plavání samostatných dětí do 8 let
 aquaerobik
 páteční plavání 15 - 19 hod

Studio Skokánek s. r. o.
Náměstí Na Sádkách 704
252 41 Dolní Břežany
www.studio-skokanek.cz
info@studio-skokanek.cz
tel.: +420 241 401 716
mob.: +420 722 900 604

SLEVY pro sourozence a věrné klienty!

Kurzy plavání dětí

Den 
otevřených 
dveří 
MŠ RATOLEST 
Petříkov
9. 10. 2012  8:30 – 12:00

ZŠ PARENTES 
Dobřejovice
12. 10. 2012 14:00 – 16:00

www.parentes.cz

Sokolovna Průhonice, Říčanská 118,
Průhonice 252 43, +420 267 310 506
info@sokolovnapruhonice.cz
www.sokolovnapruhonice.cz

ŠKOLNÍ POTŘEBY 
JESENICE
vše pro školu 
a výtvarnou výchovu
email.: 

papirnictvi-jesenice@seznam.cz

tel.: +420 602 826 169

Budějovická 2

www.japajesenice.cz

INZERCEINZERCE

PLAVÁNÍ – je zdravou pohy-

bovou aktivitou. Je to ale také 

radost – z vody, her, kamarádů 

a nových dovedností. Lekce pla-

vání pro rodiče s nejmenšími 

dětmi jsou navíc krásným ča-

sem, který si užíváme se svým 

děťátkem. Vnímáme vzájemnou 

blízkost, zpíváme, houpáme 

se, potkáváme nové kamarády, 

spolu se učíme a poznáváme 

svět. Lekce plavání nejsou jen 

o vodě. Jejich nedílnou součástí 

může být také aktivní relaxa-

ce – saunování. Nyní, na konci 

léta, touha po teple nemusí být 

silná. Přijdou však dny chlad-

nější a potom takovou možnost 

oceníte. Děti si na saunu zvy-

kají postupně. Otužování vede 

ke zvýšené odolnosti dětského 

organismu. Plavání a saunová-

ní se pro vás v  nadcházejícím 

ročním období může stát ne-

jen zábavnou, ale hlavně zdraví 

prospěšnou aktivitou. Podzim 

je navíc pro adaptaci nejlep-

ší období. Plynule navážete 

na letní radovánky u vody. Je 

škoda následně nepokračovat 

i v zimních měsících. Naopak 

– právě v zimě nejvíce zužitku-

jete celoroční plavání, saunová-

ní, otužování. Nebojte se, hurá 

do toho! Těšíme se na miminka, 

předškoláky i školáky!

Za tým lektorek plavání Petra Smržová

www.lavoda.cz, (PR)

Jako ryba ve vodě

Bazény kurzů LaVODA
* ČERNÝ MOST –  v zábavním centru CČM (vedle IKEA) – Chlumecká 8, Praha 9
* HARFA – nákupní galerie Harfa – 3. patro, Českomoravská 2420/15a, Praha 9
* VYSOČANY – OC Fénix – 2. patro, Freyova 945/35, Praha 9
* SMÍCHOV –  HP Energy Smíchov, Nádražní 32, Praha 5
* VYŠEHRAD (slaná voda) – Kongresové centrum, 5. května 65/1640, Praha 4

Má naše dítě chodit do 

normální základky, nebo 

pro něj vybereme školu 

soukromou? To je otázka, 

kterou si mnozí rodiče 

kladou před nástupem 

potomka do školy. Ke 

školám, které vznikly, aby 

nabídly něco navíc, patří 

Základní škola Parentes 

v Dobřejovicích. Na to, co 

rodičům a žákům 

nabízí, jsme se zeptali 

ředitelky školy 

Mgr. Veroniky Rybníčkové.



� pokračování ze str. 6

Chceme děti dobře připravit 

na život, naučit je využít volný 

čas, najít a udržovat přátelství, 

být dobrým synem a dcerou, 

vnukem a vnučkou, mít zájem 

o veřejné věci a společnost, chtít 

na sobě pracovat. Tím se nutně 

dostáváme k tomu, co je vlastně 

v našem projektu nejdůležitější – 

k rozvoji lidských ctností. A to se 

týká nejen dětí, ale i rodičů, uči-

telů a vychovatelů. Být dobrým 

učitelem nebo rodičem je umě-

ní, kde na prvním místě je dobrý 

příklad. Snažíme se o profesio-

nální přístup v této roli, a k tomu 

nám právě pomáhají pravidelné 

tutoriální schůzky tutorů a žáků, 

tutorů a rodičů.

� Jaké jsou reakce rodičů a dětí 

na povinné nošení uniforem?

Většina rodičů je nadšená. A ti, 

pro které je to nezvyklé, velice 

brzy zjistí, že nošení uniforem 

je velmi praktické. Obzvláště to 

oceňují maminky početných ro-

din. Uniformy jsou nejen vkusné, 

ale jejich nošení je i ekonomicky 

výhodné. Myslíme si, že děvčata 

se v budoucnosti nebudou stydět 

nosit elegantní oblečení a chlap-

cům nebude dělat problém ob-

léknout si oblek do tanečních.

� Organizuje škola pro žáky mi-

moškolní činnost? 

Vzhledem k tomu, že většina 

našich žáků nebydlí v Dobřejo-

vicích, rozhodli jsme se usnadnit 

rodičům logistiku dětí a od září 

nabízíme tyto kroužky a nepo-

vinné předměty: hra na flétnu 

a na klavír, sólový zpěv, kerami-

ka, náboženství, německý jazyk 

pro začátečníky.

� Jak je zajištěna doprava dětí 

do školy?

Od září bude děti svážet a rozvá-

žet školní autobus podle potřeb 

rodičů.

� Co plánujete do budoucna?

Co nejdříve bychom rádi otevřeli 

druhou školu, tak aby se napl-

nil další cíl našeho projektu, tj. 

otevření dívčí a chlapecké ško-

ly. Jsme přesvědčení, že model 

odděleného vzdělávání lépe do-

káže vyjít vstříc potřebám dívek 

a chlapců při výchově a vzdě-

lávání, samozřejmě při zacho-

vání stejného učebního plánu. 

Z moderních výzkumů vyplý-

vá, že ve školách s odděleným 

vzděláváním (nově se k tomuto 

modelu vracejí např. v USA i na 

veřejných školách) dosahují děti 

lepších výsledků a mají větší mo-

tivaci ke studiu. 

Hana Michaliková

6 www.nasregion.cz

Ostrý design
Značka Kia se snaží vždy něčím 

upoutat, proto se ve vývojových 

dílnách rodí skvělé nápady, které 

mnohdy překvapí automobilový 

svět. Nová Optima se oproti před-

chůdci protáhla o 10 cm, z toho na 

rozvor připadá 2,5 cm a s 2,8met-

rovou vzdáleností mezi náprava-

mi a celkovou délkou 4,85 metrů 

se vehementně tlačí mezi vozy 

vyšší střední třídy. Navíc je tu os-

trý design, který je vlastně zákla-

dem úspěchu. Nová Kia Optima 

se nebojí experimentů a karoserie 

má nyní ostré hrany, které doko-

nale obepínají 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, honos-

ný, elegantní a snaží se držet si 

stejnou linii. Je to díky asymet-

rické palubní desce, sportovněj-

šímu pojetí všech prvků a snaze 

co nejvíce vyhovět řidiči k po-

hodlné jízdě. Pro náročné je pak 

k základní výbavě možnost získat 

mnohé libůstky, jako vyhřívání 

předních sedadel, ventilované 

sedadlo řidiče, systém hlídající 

jízdu v pruzích, xenonové svět-

lomety, audio systémové infi-

nity, zadní parkovací kameru, 

inteligentní parkovací asistent 

a navigaci. 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 rea-

guje na všechny podněty 

řidiče, v zatáčkách se chová 

klidně, udrží stopu, nemá 

tendenci se přetáčet. Na 

rychlost si také nelze stěžo-

vat, neboť maximální je 202 

km/hod., u 2.0 CVVT 210 km/

hod. a spotřeba se mimo měs-

to pohybuje kolem 4,5 l, kom-

binovaná 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

Jan Kotrba

První dva výherce naší 
soutěže s Autocentrem 

Duba již známe. Pro třetího 
z vás je připraven zbrusu 

nový, luxusní model 
Kia Optima

Autocentrum Duba s.r.o.
Jeremiášova 2599/1a, 

Praha 13 – Stodůlky
tel. 251 119 011,

e-mail: info@autoduba.cz
www.autoduba.cz

Třetí kolo soutěže o auto na víkend právě začíná!

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.

� Čtete Náš REGION pravidelně?

Ano.

� Zajímá Vás naše stránka auto/

moto nebo to byla náhoda, že 

jste si všimla naší soutěže?

Zajímá mě.

� Zvítězila jste v druhém kole 

naší soutěže. Zkoušela jste štěstí 

i poprvé?

Přihlásila jsem se až nyní.

� Jste soutěživá?

Ano, to jsem.

� Kolik let řídíte a jaké vozy?

Já neřídím, ale manžel je řidič 

Škody Octavia.

� Jste z Černošic, takže do 

Auto Duba nebylo do Stodů-

lek daleko. Jak jste se pro auto 

dopravili?

Odvezl nás tchán.

� Projezdili jste celý víkend? Ko-

lik kilometrů jste najeli a kam 

jste zamířili?

Najeli jsme přes 700 km, jeli jsme 

přes střední Čechy, navštívili 

jsme Českou Sibiř - konkrétně 

Miličín a okolí. Pak jsme se pře-

sunuli do jižních Čech, Tábor, 

Třeboň, České Budějovice, Stra-

konice, Hoštice, Temelín. Druhý 

den jsme byli u mojí maminky 

s novým, i když bohužel jen půj-

čeným, autem u Slaného.

� Jaké bylo počasí? 

Chvilku slunce, chvilku zataženo 

i déšť. Potkalo nás všechno.

� Co Vás na voze překvapilo?

Sklápěcí zrcátka, tichý motor, 

svícení do stran při odbočování.

� Co Vás potěšilo, bavilo?

Jízda v autě celkově, malá spo-

třeba, pohodlné sezení, ovládání 

rádia na volantu, signalizace ne-

zapnutého pásu.

� Chtěla byste ve voze něco jinak?

O něco větší zavazadlový pro-

stor, aby se tam pohodlně vešel 

kočárek. (smích)

� Nemáte nějakou perličku na 

závěr?

Potěšil mě zájem lidí o nové 

auto. Známých i neznámých.

Odvážný sedan Kia Optima
SOUTĚŽ

Jak se jelo výherkyni z druhého kola

Druhým výhercem soutěže s Autocentrem Duba, který vyhrál Kia CEED s plnou nádrží 

je Veronika Kamenská z Černošic. 

KAMENICE – ŽELIVEC 280                                    

Otevřeno 

PO – PÁ 12 – 18  hodin                                               

Nebo dle domluvy 604 330 218

Cestovní pojištění, Povinné ručení 
 – soutěž o Volkswagen Beetle. 

Pojištění domů, chat, domácností
 – nově připojištění klíšťové encefalitidy.

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti.
Úrazové, životní pojištění.
Penzijní připojištění a další…

Vestec, Jesenice, 

tel.: 607 207 724607 207

Rudná u Prahy, 

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

S talice

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Připravit děti dobře na život

� AUTO, MOTO

Základní škola Parentes zahájila svou činnost v loňském roce v zámečku Dobřejovice
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DAVLE
• 25. 8. 17:00 Davle – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

• 1. 9. 17:00 Černošice – Davle fot-

bal III. třída skupina A

DOBŘEJOVICE
• 25. 8. 17:00 Dobřejovice A – Zápy 

B fotbal okresní přebor

• 1. 9. 17:00 Mnichovice – Dobřejo-

vice A fotbal okresní přebor

DOLNÍ BŘEŽANY
• 25. 8. 17:00 Radlík – D. Břežany 

fotbal III. třída skupina A

• 2. 9. 17:00 D. Břežany – Hvozdnice 

B fotbal III. třída skupina A

CHOLUPICE
• 26. 8. 17:00 Cholupice – Radotín 

fotbal I. A třída skupina B

• 2. 9. 17:00 Cholupice – Stodůlky 

fotbal I. A třída skupina B

JESENICE
• 25. 8. 17:00 Sl. Jesenice – Suchdol 

fotbal I.B třída skupina D

• 1. 9. 17:00 Sl. Jesenice – Zruč fot-

bal I.B třída skupina D

• 26. 8. 17:00 Jesenice B – Jíloviště B 

fotbal III. třída skupina A 

• 2. 9. 17:00 Jesenice B – Vestec fot-

bal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 25. 8. 17:00 Ovčáry – Jílové fotbal 

krajský přebor

• 1. 9. 17:00 Jílové – Čáslav B fotbal 

krajský přebor 

• 25. 8. 17:00 Čisovice – Jílové B fot-

bal okresní přebor

• 2. 9. 17:00 Jílové B – Dobrovíz fot-

bal okresní přebor

KUNICE
• 25. 8. 17:00 Písek – Kunice fotbal 

Česká fotbalová liga

• 1. 9. 17:00 Kunice – Sparta Praha B 

fotbal Česká fotbalová liga 

• 26. 8. 17:00 Kondrac – Kunice fot-

bal I. B třída skupina D

• 2. 9. 17:00 Kunice – U.Janovice 

fotbal I. B třída skupina D

LIBEŘ
• 25. 8. 17:00 Štěchovice B – Libeř 

fotbal III. třída skupina A

• 2. 9. 17:00 Jíloviště B – Libeř fotbal 

III. třída skupina A

MĚCHENICE
• 25. 8. 17:00 Libčice – Měchenice 

fotbal okresní přebor

• 1. 9. 17:00 Měchenice – Rudná fot-

bal okresní přebor

PRŮHONICE
• 24. 8. 19:30 Poříčí – Průhonice fot-

bal I. B třída skupina D

• 1. 9. 17:00 Průhonice – Teplýšovi-

ce fotbal I. B třída skupina D

PSÁRY
• 25. 8. 17:00 Zbuzany – Psáry fotbal 

okresní přebor

• 1. 9. 17:00 Psáry – Zvole fotbal 

okresní přebor

ŠEBEROV
• 25. 8. 17:00 JM Chodov – Šeberov 

fotbal I. B třída skupina B

• 2. 9. 17:00 Šeberov – Újezd P4 fot-

bal I. B třída skupina B

VELKÉ POPOVICE
• 24. 8. 20:00 V. Popovice A – Měšice 

fotbal okresní přebor

• 1. 9. 17:00 Nehvizdy – V. Popovice 

A fotbal okresní přebor

VESTEC
• 25. 8. 17:00 Vestec – Černošice fot-

bal III. třída skupina A

• 2. 9. 17:00 Jesenice B – Vestec fot-

bal III. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 25. 8. 17:00 Davle – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

• 1. 9. 17:00 Vrané – Slapy fotbal 

III. třída skupina A

ZVOLE
• 25. 8. 17:00 Zvole – Horoměřice 

fotbal okresní přebor

• 1. 9. 17:00 Psáry – Zvole fotbal 

okresní přebor

• 25. 8. 17:00 Slapy – Zvole B fotbal 

III. třída skupina A 

• 2. 9. 17:00 Zvole B – Radlík fotbal 

III. třída skupina A

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

Máte
zájem
inzerovat
Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

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

Van Gillern CUP 2012 MTB

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 
18. – 19. 8.

ČFL Kunice - Strakonice 2:1

Kraj
přebor Jílové - Spartak Příbram 3:6

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 
11. – 12. 8.

ČFL Převýšov – Kunice 2:1

Praha
přebor Louňovice – Jílové 1:0

Časový harmonogram: 
• 8:00 – 11:00 – Prezentace účast-

níků závodu (prezentace účast-

níků závodu nejmenších bude 

ukončena v 10:00 hodin!!) 

• 10:00 – Start závodu nejmen-

ších (odstrkovadla) 

• 11:00 – Start závodu dospělých, 

trať 25 a 50 km a dětského závo-

du, trať 25 km 

• 11:15 – Start dětského závodu, 

trať 7 km 

• 11:30 – Vyhlášení výsledků zá-

vodu nejmenších (odstrkovadel)  

• 15:00 – 16:00 – Vyhlášení vý-

sledků závodu všech dětských 

a dospělých kategorií

Start a cíl závodu: 
• závod nejmenších (odstrkovad-

la) – start i cíl v aleji mezi zázemím 

závodu a fotbalovým hřištěm 

• závod dospělých – obě tratě 

a dětský závod – obě tratě:

– start: Kamenice – příjezdová 

cesta k fotbalovému hřišti

– cíl Kamenice – alej k Ringhoffe-

rově hrobce  

Časový limit: 
• dětský závod – trasa 7 km 

 – 1 hodina 

• krátký závod – trasa 25 km 

 – 3 hodiny 

• hlavní závod – trasa 50 km 

 – 5 hodin

Trať závodu: 
• závod nejmenších (odstrkova-

dla) cca 500 m 

• dětský závod 7 km 

• krátký závod – 25 km (kategorie 

dospělých i dětí)  

• hlavní závod – 50 km 

Trať závodu je vedena po lesních 

a polních cestách. Asfaltové cesty 

jsou jen po startu závodu a jako 

krátké přejezdové úseky. Trať je 

členitá a je učena pro horská kola. 

Součástí tratí 25 km a 50 km jsou 

i dva přejezdy místní dopravní ko-

munikace. I když budou tyto pře-

jezdy zabezpečeny hlídkami hasi-

čů, je třeba dbát zvýšené opatrnosti 

– závod se jede za plného provozu! 

Registrace: 
• Online na stránkách závodu 

(platba převodem na účet nebo 

v hotovosti v den závodu během 

prezentace) 

• Na místě při prezentaci (tiště-

né formuláře budou k dispozici 

v místě prezentace. U dětských 

závodníků požadujeme podpis 

zákonného zástupce jako souhlas 

s účastí v závodě

Startovné: 
• dospělí 250 Kč při registraci on-

line a platbě předem (převod na 

účet), 300 Kč při registraci/plat-

bě v den startu 

• děti 100 Kč 

• nejmenší (odstrkovadla) 50 Kč

PRVNÍCH 150 PŘIHLÁŠENÝCH 

OBDRŽÍ PŘI PREZENTACI 

TRIČKO S LOGEM ZÁVODU

Startovní číslo: Při prezentaci zá-

vodníci obdrží startovní tašku, jejíž 

součástí je startovní číslo. Číslo se 

upevní na přední část řidítek, po 

závodě se nevrací a zůstává závod-

níkům jako suvenýr ze závodu.

Kategorie: 
• Závod nejmenších (odstrko-

vadla) 0 – 5 let

• Dětský závod 7 km

mladší žáci do 10 let 

mladší žákyně do 10 let 

starší žáci 10 – 15 let 

starší žákyně 10 – 15 let 

Účast dětí v závodě dospělých je 

možná s písemným souhlasem 

zákonného zástupce.

• Krátký závod 25 km

starší žáci 10 – 15 let 

starší žákyně 10 – 15 let 

junioři 15 – 18 let 

juniorky 15 – 18 let 

muži bez věkového omezení

ženy bez věkového omezení 

• Hlavní závod 50 km

muži 18 – 40 let, ženy 18 – 40 let 

muži 40 – 60 let, ženy 40 – 60 let 

muži nad 60 let , ženy nad 60 let 

smíšené páry (red)

4. ročník závodu horských kol v okolí Kamenice u Prahy

� Kunický fotbal je svým způso-

bem na vrcholu. Vy jistě máte 

jako trenér A mužstva a šeftre-

nér i o mládeži dokonalý pře-

hled, jak se snažíte vychovávat 

další prvotřídní fotbalisty? Ko-

lik máte mládežnických druž-

stev a jakou jim můžete posky-

tovat péči? 

Kunice mají šest mládežnických 

družstev, dorosty starší a mladší 

a žáci starší a mladší hrají nejvyšší 

krajskou soutěž, přípravka a mini 

přípravka hrají okresní soutěže. 

Myslím si, že u dorostu a žáků je 

to opět strop, co se může v Kuni-

cích hrát. Vždy to bude o trené-

rech. Obrázek týmu je vysvědčení 

trenéra, který musí mužstvo dopl-

ňovat, shánět hráče a vychovávat. 

Bohužel je čím dále méně chlapců 

schopno pro fotbal a danou soutěž 

odevzdat ten potřebný čas a chuť, 

aby se mohli posouvat dále. My 

hráčům můžeme nabídnout kva-

litní soutěž, ostatní je již na nich. 

� Už jistě máte z mladých hráčů 

vyhlédnuté talenty, kteří by moh-

li v budoucnu hrát za A mužstvo. 

Můžete některé z nich jmenovat 

a kdy je zařadíte do mužstva?  

Možná vás překvapím, ale ne-

mám. Na úroveň třetí ligy není 

možné použít dorostence, který 

vyjde z dorostu hrajícího krajský 

přebor, jedině, že je již minimál-

ně o rok dříve posunut do kate-

gorie dospělých a trénuje s námi 

s tím, že má herní praxi v dorostu 

nebo v „B“ mužích, a takových 

hráčů je minimum. Není o tom, 

že bychom nechtěli, ale opět je 

to o chuti udělat něco navíc. Mo-

mentálně jsme měli v kádru tři 

hráče dorosteneckého věku a je to 

na nich, jestli se prosadí, všichni 

jdou do přípravy s „A“ mužstvem.

� Péče o mládež je náročná na 

čas i peníze, v čem vy osobně vi-

díte největší svízele při výchově 

a jak se je snažíte překonávat?

Peníze samozřejmě jsou důležité, 

musíte zaplatit autobusy, údržbu 

hracích ploch, v zimním období 

pronájmy hřišť a v neposled-

ní řadě trenéry. Osobně vidím 

největší problém v tom, že nám 

mizejí všeobecně hráči a mládež, 

která chce věnovat čas potřebný 

pro fotbal na naší úrovni. Myslím 

si, že nás můžou zachránit regio-

nální střediska pro danou oblast, 

kde budeme mít hráče, kteří se 

chtějí prosadit a mají chuť vě-

novat fotbalu čas, ale to je pak 

o komunikaci a dohodě klubů 

v regionech. Jan Kotrba 

KUNICE – Není u nás 

v regionu mnoho fotbalových, 

ani jiných sportovních klubů, 

které by se nemohly pochlubit 

tak propracovanou péčí 

o mladé talenty. Tím více 

mrzí to, že mnozí zejména 

v pozdějším věku sportu 

a v našem případě kopané 

v FK Kunice zanechávají. 

Příčiny mohou být různé, 

více nám proto odkrývá 

holou skutečnost  rozhovor 

se Zdeňkem Haškem, 

šéftrenérem celého klubu 

i úspěšného A mužstva, které, 

jak víme, skončilo na třetím 

místě v České fotbalové lize. 

O fotbalových talentech v FK Kunice hovoříme 
s šéftrenérem klubu Zdeňkem Haškem

To je už tři roky po sobě 

pro břežanskou Olym-

pii útočník Petr Grub-

ner. Pod trenérským 

vedením někdejšího 

ligového borce (a spar-

ťanského odchovance) 

Jana Saidla se pravidel-

ně zlepšuje. V minulé 

sezoně vytvořil velmi 

dobrý útočný tandem 

se Štěpánem Haifle-

rem. Troufáme si tvrdit, 

že toto fotbalové duo 

nastřílí dohromady 

v novém ročníku 

III. třídy čtyřicet 

gólů. S jednou 

podmínkou: že ně-

kterého z nich, anebo 

oba, nezíská někdo do 

vyšší soutěže.

(zý), Foto: Vladimír Brada 

Nechtějí dávat něco navíc

Značka spolehlivosti

INZERCEINZERCE

Termín konání: 8. 9. 2012

V Kunicích sázejí na mládí, i když s vý-

chovou mladých fotbalistů jsou potíže 

a svízele Foto: FK Kunice 
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*cena s DPH  **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.
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3,29

Toaletní papír 3vrstvý
• bal.: 8 ks
•  při odběru 3 bal. cena 

v přepočtu za 1 ks

3,95 *

CENA ZA 2 bal. 78,96
CENA ZA 1 bal. 39,48
CENA ZA 3 bal. 78,96

2+1

139,00

Noční krém Q10, 
denní krém Q10
• bal.: 36× 47 g 
• cena za 1 ks

166,80 *

4× (6× 120 g)6× 120 g

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU 
S ORIGINÁLEM KUPONU.
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14,50

Pilsner Urquell
• světlý ležák
• bal.: 6× 500 ml
• cena za 500 ml

17,40 *

199,00

Becherovka 38 %
• bal.: 1 l
• cena za 1 l

239,88 *

Nescafé 3v1
• instantní porcovaná káva
• bal.: 10× 18 g
• cena za bal.

 29,50 
33,63*

39,90/45,49*

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Praha – Průhonice, U Makra 102, Říčany u Prahy 
Platnost akce: 29. 8. – 11. 9. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na:  www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

5,50

Activia bílá, 
sladká bílá
• bal.: 6× 120 g, 4× (6× 120 g)
• cena za 120 g

6,27 *
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