
Na startovní čáru se letos za děti 

postavilo 73 účastníků. Dále 

závod byl rozdělen pro méně 

zdatné jezdce, kterých bylo 78, 

měli před sebou 25 km dlou-

hou trať. Nejpočetnější skupi-

nou  o počtu 139 závodníků byli 

ti, co si troufli na trať o délce 

50 km. Nejstarším závodníkem 

byl p. Pavel Vránek, který celou 

trasu zvládl nejen v bravurním 

čase, ale hlavně v úctyhodných 

72 letech, za což si vysloužil ob-

div svých i o hodně mladších 

protivníků. Všichni závodníci se 

museli poprat jak s asfaltovými 

komunikacemi, polními cesta-

mi, tak i s náročným terénem 

v našich krásných lesích. 

Na stránkách www.vangillern.

cz se můžete mimo jiné podívat 

i na fotografie z tohoto klání. Ale 

jednu věc tam nenajdete. A to jak 

a nebo proč tento závod vlastně 

vznikl. Na tuto otázku nám odpo-

věděl výkonný řiditel firmy Van 

Gillern Ing. Pavel Boxan: „Závod 

vznikl před čtyřmi lety jako spo-

lečná myšlenka moje a pana Gil-

lerna. Jelikož jsme oba v tu dobu 

jezdili na kole a říkali jsme si, že 

by bylo hezký tady udělat v Ka-

menici v tomto krásném okolí 

nějaký cyklistický závod. Zkrátka 

si splnit takový nějaký sen a vyu-

žít toho, že se nacházíme v tako-

vém hezkém kraji.“

A proč se tento závod jmenuje 
Van Gillern Cup? 
„Chtěli jsme pojmenovat zá-

vod po hlavním partnerovi. Na 

celém závodě se ale podílí celá 

řada dalších organizací, vč. ha-

sičů a záchranářů, kterým bych 

rád poděkoval. Už teď se těším 

na další ročník.“ 

 Pavel Juriš

Otázkou, na kterou hledali všichni 

odpověď a nenašli, bylo zadlužení 

kraje. Všichni kandidáti se shod-

li na tom, že krajský dluh nesmí 

narůstat. Kolik ale ve skutečnosti 

dluh činí, je podle některých věc 

finančního auditu hospodaření 

kraje. I proto bylo s podivem, že 

zástupci dvou největších stran, 

které mají největší podíl na sou-

časném stavu krajské pokladny, 

se mítinku neúčastnily. Musíme 

podotknout, že lídr ČSSD Josef 

Řihák se na rozdíl od pana Nwe-

latiho alespoň omluvil. 

Cílem setkání s kandidáty je na-

stolit řadu aktuálních a hlavně 

věcných regionálních témat, 

kterým by se měla kampaň i ná-

sledující práce ve vedení kraje 

věnovat. „Jde nám o přátelský 

dialog ve věcné rovině. Ten nyní 

mnohdy schází,“ připomíná To-

máš Chmela, tajemník SMS ČR.

Zbyněk Pokorný

777 977 777  www.rousal.cz
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Drtivý náraz
DAVLE – V neděli 16. 9. ve 

22  hodin zasahovali středo-

čeští záchranáři u tragické 

dopravní nehody mezi Davlí 

a Štěchovicemi. Osobní auto 

zde nabouralo do stromu 

a těžce zraněni byli dva lidé. 

Mladý muž utrpěl mnohočet-

ná zranění, kterým podlehl 

ještě na místě nehody. Mladá 

žena utrpěla také mnohočet-

ná těžká zranění a byla v bez-

vědomí. Záchranáři jí zajistili 

dýchací cesty a zahájili léč-

bu. Při předávání pacientky 

k transportu letecké záchran-

né službě však dívka svým 

zraněním podlehla.

KRÁTCE

Volební
předzvěsti

Napadlo vás někdy, jaké by to 

bylo mít věšteckou kouli? Pro 

politiky by to bylo před volbami 

velmi užitečné zařízení. Věděli 

by, jestli mají či nemají podpo-

ru obyvatel, zda není na čase si 

sbalit své „saky paky“ a jít dělat 

něco jiného. I když se předměty 

jako věštecké koule a podobné 

kouzelnické propriety řadí do 

věcí ryze pohádkových, zdá se, 

že jich není až tak třeba. Stačí 

se koukat kolem sebe a naslou-

chat. Před pár dny jsem vstoupil 

do novinového stánku. U pro-

dejního pultu stál starší muž, 

přičemž šermoval rukou udi-

vené prodavačce před obliče-

jem. „Pani, všechno je prodaný, 

věřte mi. Už není z čeho brát,“ 

křičel, a jeho brunátná barva 

hrozila zdravotní komplikací. 

„Že jo, pane“, otočil se na mě 

a vybafl: „Ty to mají spočítaný, 

co říkáte?“ Nesměle jsem odpo-

věděl, že nevím, o co jde. „No 

přece ty, co jsou u koryta, vy 

snad nevidíte, co se tady kolem 

děje? Ty nikdo volit nebude.“ 

Zaplatil jsem noviny a rozčilený 

pán si vybral dalšího zákazníka 

k nedobrovolné konverzaci. 

Jak je zřejmé, vládnoucí strany 

nebudou mít v následujících 

volbách lehkou pozici. Mají své 

voliče čím přesvědčit? Nebo se 

spokojí s žabomyšími válka-

mi v koalici? Mít tak věšteckou 

kouli, stačilo by se podívat a…

 kh

GLOSA

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Krajské volby: Kde byli ti nejdůležitější?

Prali se s náročným terénem 
KAMENICE – V sobotu 

8. září proběhl v Kamenici 

u Prahy již 4. ročník 

cyklistického závodu 

Van Gillern Cup. Na 

startu se sešlo bezmála 

300 závodníků, kteří se sjeli 

z celého širokého okolí, 

někteří to měli i 100 km 

daleko. Rozdělení proběhlo 

do 3 kategorií podle věku.

Dobrý nápad představit 

potenciální hejtmany 

novinářům. A zprostředkovaně 

i daně platícím voličům. 

Ne všichni lídři se ovšem 

obtěžovali. Třeba pana 

Raduana Nwelatiho (ODS) 

můžete v regionu vidět na 

billboardech, ale diskutovat 

se starosty Středočeského 

kraje nepřišel. Setkání starostů 

a novinářů s potencionálními 

hejtmany uspořádalo v úterý 

11. září Sdružení místních 

samospráv (SMS). Cílem 

bylo podrobit kandidáty na 

hejtmanské posty 

všetečným otázkám 

středočeských starostů.

Otázkám starostů čelili také Berill Mascheková, bývalá tisková mluvčí kraje ale 

i písničkář Pepa Nos Foto: Zbyněk Pokorný

Pana Nwelatiho (ODS) většina lidí zná jen z billboardů. Pan kandidát na hejtmana si neudělal 

čas ani na setkání se středočeskými starosty. Nezajímají ho?   Foto: Zbyněk Pokorný

• Přidělování dotací podle stranického klíče? Neexistuje! Petr Hůla, 
Sdružení nestraníků
• Zdravotnictví je bolavé téma středních Čech. Zavírat nemocnice 

nechceme. Miloš Adamec, SPOZ Češi
• Chceme napravit spackané konkurzy na ředitele škol. Všem se 

bude měřit stejně. Milan Hamerský, Změna 2012
• Naší prioritou je nezaměstnanost, doprava, kvalita vzdělávání. 

Pavel Jetenský, KSČM
• Předkládáme 14 konkrétních návrhů, jak zlepšit hospodaření 

kraje. Zveřejněme povinnost kraje zveřejňovat zakázky nad 50 ti-

síc, fér pravidla pro rozdělování dotací, koordinace veřejné dopra-

vy s Prahou a další. Helena Langšádlová, TOP 09
• Jsme nespokojeni s vládou velkých stran. Chceme otevřený, ko-

munikativní kraj. Berill Mascheková, Středočeši 2012

• Lidi by neměli volit jen hlavu, ale i ruce a nohy, které ta hlava 

potřebuje. Prosazujeme principy přímé demokracie. Pepa Nos, 
Pravý blok
• Středočeský kraj je nejzadluženějším v republice. Lék? Všechno 

zveřejnit! Prioritou je školství a dokončení obchvatu kolem Prahy. 

Vítězslav Praks, Česká pirátská strana
• Zavedeme elektronické aukce služeb. Černé zvěsti jsou, že dluh 

kraje je až 11 mld. korun. Miroslav Rovenský, Koalice KDU-ČSL, 
SNK ED a nezávislí kandidáti
• Podpořme neziskový sektor, dáme šanci mladým. Nechceme be-

tonovou lobby, jsme razantně proti rozšíření letiště Vodochody. 

Lukáš Tůma, lídr Strany Zelených
• Nepodpoříme další půjčky, úvěry ani zadlužování. Petr Zavadil, 
Svobodní

Jaké jsou výroky, které na mítinku zazněly?

Chybí vám tu odpovědi 

vašeho kandidáta? 

Zeptejte se ho, proč na setkání nedorazil.

Na 300 závodníků se zúčastnilo závodu horských kol v kamenických lesích 

 Foto: Zbyněk Pokorný
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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občan-

ské sdružení, sekce bonsají a japon-

ských zahrad zvou na prohlídku „Za-

hrady nad řekou“ a „Zahrady tří bran“. 

Zahrady jsou umocněny okolní vypůjče-

nou krajinou a vyhlídkou na kaňon řeky 

Vltavy. Dále sbírka bonsají, suiseki, oshi-

bany atd. Stálá prodejní výstava obrazů 

Ivy Hüttnerové v galerii japonské zahra-

dy, Vltavská 1048/371, Oleško. Otevřeno 

ve všední den, nejlépe po dohodě na tel.: 

602 315 658, www japan.cz.

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

stavu fotografi í zachycenou fotoexpedi-

cí Ljuby Krbové a Ondřeje Neffa si mů-

žete prohlédnout od 23.6. do 15.9.2012 

v GALLERY JACQUES (Náměstí Na Sád-

kách/Pražská 701). Více informací na 

www.galleryjacques.com

6.10.
„Rybářské závody na mlynářském 
rybníce pro dospělé“. losování chyta-

cích míst 8:00 hod. zájemci se mohou 

hlásit: tel. 724 209 994 p. ŠIMÁK

Chytá se libovolnou technikou na dva 

pruty, háčky bez protihrotu. srkačky ne-

jsou povoleny. nezakrmovat! Startovné 

150,-kč se platí na místě. přihlášky je 

možné podat do konce září 2012, ob-

čerstvení zajištěno.

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
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 Vác-

lava, patrona české země. V pátek 

28. 9. začínáme v 10:00. Pro děti 

budou připraveny tematické soutěže. 

V divadelním představení děti sezná-

míme s legendou o svatém Václavovi. 

Dospělí návštěvníci mohou ochutnat 

vynikající burčák z jižní Moravy a zú-

častnit se tradiční soutěže o nejchut-

nější 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.

OKROUHLO
Od 27.09 do 8.11. od 17.30 do 19.30 
vždy ve čtvrtek
Kurz keramiky pro dospělé – Dílna 

Okrouhlo. Občanské sdružení Dílna 

Okrouhlo zve na letos již druhý ročník 

kurzu keramiky. Přijďte si odpočinout 

od každodenních starostí při tvořivé 

práci. Společně vytvoříme nástěnné 

hodiny, aromalampu, keramickou 

loutku a mnoho dalšího... a hlavně 

strávíme příjemný čas v kruhu příjem-

ných lidí :-) Více info na www.dilna-

okrouhlo.webpark.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

ŠTIŘÍN
7.10.
Den Hanuše Ringhoffera. Akce s bo-

hatým programem pro dospělé i děti, 

prohlídka zámeckých interiérů, pod-

zimním parkem provází Václav Větvička. 

Vstupné 100,- Kč.

7.10. 17:00 
Sukův hudební Štiřín. TRIO ARUN-

DO. (hoboj, klarinet, fagot). MOZART 

– BACH – TOMASI - BEETHOVEN. Vstup-

né 250,- Kč. Předprodej vstupenek na 

recepci  - Tel.:255736111-2 a v síti 

TICKETSTREAM

17.10.
Větvičkova poradna pro veřejnost. 
Možnost zakoupení knih. Dům ATIS 

15 – 18 hod. Vstup – zdarma

20.10. 19:30
HUDEBNÍ VEČERY. MELANIE SCHOLTZ 
QUARTET Vynikající  jazzová zpěvač-

ka „velký černošský hlas z Kapského 

Města“. Melanie Scholtz – zpev, Boka-

ni Dyer - piano, Lukas Kytnar – kon-

trabas, Roman Vicha - bici. Vstupné 

300,- Kč. Předprodej vstupenek na 

recepci - Tel.: 255736111-2 a v síti 

TICKETSTREAM

VELKÉ POPOVICE
úterý až pátek 9 – 17 hod., sobota
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

22.9. od 13.00 hod.
Hasiči v pivovaru – v sobotu 22. září 

se prostory pivovaru ve Velkých Popo-

vicích promění ve velké hasičské klání. 

Mezi 13 a 17 hodinou zde proběhne 

okrsková soutěž týmů dobrovolných 

hasičů. Kromě různých akčních úkolů 

jako je třeba běh ve stejnokroji s vý-

strojí na 100 metrů s překážkami a po-

žární útok se můžete těšit i na ukázku 

hydraulického vyprošťovacího zařízení. 

Letos se soutěže zúčastní týmy obcí 

Lojovice, Kostelec u Křížků, Těptín 

a Nechánice. Návštěvníky čekají zá-

bavné soutěže o ceny, prohlídka zcela 

nové trasy pivovaru „Po stopách Koz-

la“ i zastávka u živého kozlího masko-

ta Oldy. Ve Velkopopovické Kozlovně se 

bude podávat speciální hasičské menu 

a všichni se budou moci odměnit po-

ctivě natočeným oroseným nefi ltrova-

ným Kozlem 11°. 

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.akimovaskolicka.vesele.info. 

Mateřská škola - Akimova školička 

s.r.o. Hlavní 62, Zvole. T: 732280131, 

605474117. www.akimovaskolicka.

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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Kanadsko-česká 
základní škola

HLEDÁ  
KVALIFIKOVANOU UČITELKU 

prvního stupně pro výuku v češtině
Požadavky  komunikační znalost angličtiny

FINANČNÍ ÚČETNÍ
Požadavky  vzdělání SŠ/VŠ ekonomického 

směru základní orientace v oblasti daní 
znalost MS Office, především dobrá znalost 

programu Excel znalost AJ výhodou 
dobré organizační schopnosti flexibilita

Kontakt:
739013629, zs1@sunnycanadian.cz

www.sunnycanadian.cz

Zakázkové truhlářství Anta s.r.o.
Kuchyňské linky, dveře, schody,  

vestavěné skříně, atypický nábytek

e-mail: info@antasro.com
www.antasro.com  tel.: 602 496 839

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

el 

Zveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
v duchu svatováclavských
                   hodů 
sobota 29.9.

večer RETRO DISKO

INZERCEINZERCE

www.zamekberchtold.cz

 rodinná zábava, soutěže,  
burčák z jižní Moravy

 soutěž o nejlepší domácí štrůdl

Svatováclavské
slavnosti

28. 9. od 10:00 do 16:00

• Prodám novou  líheň tel. 733 483 672
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Holešovické výstaviště v Praze 

se začátkem října stane místem 

pro setkání seniorů z celé České 

republiky. Ve dnech 5. – 6. října 

se zde koná již 2. ročník veletrhu 

SENIOR Praha 2012. Součástí 

tohoto největšího veletrhu pro 

ženy a muže zralého věku bude 

letos také festival Senior FEST 

a také běh pro radost a zdraví 

Seniorská míle. Mediálním part-

nerem akce je Náš REGION.

Veletrhu se zúčastní na 60 vy-

stavovatelů, kteří se zaměřují na 

služby pro seniory, ale součástí 

dvoudenního programu jsou také 

přednášky, speciální workshopy 

či bezplatná poradenská centra. 

„Svou poradnu bude mít napří-

klad společnost Pražská plynáren-

ská, oční klinika Gemini, edukač-

ní centrum ústní hygieny Corega, 

ale i počítačové poradenství či 

vzdělávací program Jak na mobil. 

Na stánku organizace Život 90 se 

lidé dozvědí o široké škále služeb 

tohoto občanského sdružení, ja-

kými je např. bezplatná krizová 

telefonní linka Senior telefon,“ 

vyjmenovává program vybraných 

partnerů Jitka Šefránková. 

Podle ní však bude letošní veletrh 

výjimečný i celou řadou umělec-

kých osobností, kteří zde vystoupí 

v rámci Senior FESTu, který bude 

moderovat Eduard Hrubeš. Na 

pozvání Divadla U Valšů vystoupí  

na festivalu například Karel Štědrý 

a Pavlína Filipovská, své největší 

hity zazpívá Eva Pilarová a vy-

stoupí i pěvecké duo Eva a Vašek. 

Účast potvrdily také herečky Kvě-

ta Fialová a Naďa Konvalinková 

a herec Václav Postránecký. (red)

Základní informace
Veletrh Senior Praha a festival 

Senior Fest 2012

Veletrh pro péči a aktivní život 

seniorů Senior Praha společně 

s kulturním festivalem Senior 

Fest proběhnou 5. – 6. 10. 2012 na 

výstavišti v Praze Holešovicích. 

Součástí bude běh seniorů pro 

radost a zdraví: Seniorská míle. 

Místo konání:

Výstaviště Praha Holešovice

Otevřeno:

pátek a sobota 10 – 18 hodin

Vstupné:

20 Kč, držitelé průkazu ZTP 

a děti do 15 let zdarma

Pořadatel: Střechy Praha s.r.o.,

www.seniorpraha.cz

Mediální partner:

Náš REGION

Největší veletrh pro 
třetí generaci

Senior Praha a Senior Fest 2012: největší veletrh pro třetí 

generaci letos doprovodí bohatý kulturní program, součástí 

bude i běh pro radost a zdraví
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Zachránili mladý život
PSÁRY – Od pátečního poled-

ne pátrali policisté z územních 

odborů Praha venkov – Jih 

a Příbram, společně se svými 

kolegy z Oddělení doprovo-

dů vlaků Krajského ředitelství 

policie Středočeského kraje po 

dvacetileté dívce z Příbrami, 

která měla být v ohrožení ži-

vota. Mladou ženu se nakonec 

podařilo úspěšně vypátrat po 

17. hodině právě kriminalis-

tům z Prahy venkov – Jih. Po-

hřešovanou nalezli u rybníka 

poblíž obce Psáry ve stavu, 

kdy nebyla schopna komuni-

kace, upadala do bezvědomí. 

Vše nasvědčovalo i tomu, že se 

dívka předávkovala léky, neboť 

policisté u ní objevili krabičku 

od léků. Ihned jí poskytli první 

pomoc a přivolali na místo zá-

chranáře. nprap. Zdeněk Chalupa

PČR Praha venkov-Jih

Bikeři, pojeďte s námi!
DOLNÍ BŘEŽANY – Krásný 

den uprostřed babího léta při-

vítal druhou neděli v září  na 

náměstí všechny účastníky 

jedné z posledních cyklovy-

jížděk tohoto roku, organi-

zovaných sportovní komisí. 

Užili si to všichni, malí i velcí, 

každý takovou porci kilomet-

rů, jakou snesl a jaká mu byla 

příjemná. Celkem se sešlo 

55 cyklistů a jel se oranžový 

okruh. Těšíme se opět na další 

vyjížďku, tentokrát spíše pro 

bikery, pojedeme v sobotu 22. 

9. žlutý okruh (30 km), sraz 

v 11 hod na náměstí v Dol-

ních Břežanech (okruhy mož-

no najít na webu obce www.

dolnibrezany.cz, sekce o Dol. 

Břežanech-mapy). Lang Petr

komise sport. Dolní Břežany

Festival řemesel 
a jablečné slavnosti 

V sobotu 6. 10. se ve Strančicích 

uskuteční první ročník akce 

Festival řemesel a Jablečné 

slavnosti. Hlavním lákadlem je 

účast řemeslníků z Finska a Lit-

vy. Celý den budou předvádět 

své umění a prodávat ručně 

vyrobené výrobky. Těšit se mů-

žete na karelianské koláče, fin-

ský žitný chléb, výrobky z žíní, 

tkaní, řezbáře, klenotníka nebo 

jircháře. „Akce volně navazu-

je na loňskou Anenskou pouť 

s řemeslným jarmarkem a Jab-

lečné slavnosti, které jsme zre-

alizovali ve spolupráci s MC Lo-

dička, zastoupené Michaelou 

Hupcejovou,“ doplňuje jedna 

z organizátorek akce Hana Ja-

rošová. Po celý den se můžete 

těšit na bohatý program. Od 

9:30 hod. proběhne drakiáda, 

od 12 do 13 hod. se budou přijí-

mat jablečné moučníky, štrúdly 

a jiné dobroty do soutěže. 

Na D1 zasahoval 
vrtulník 

Záchranáři z Říčan ve středu 

5. 9. před půl desátou dopo-

ledne zasahovali u dopravní 

nehody nákladního a osob-

ního auta na 10. km dálni-

ce D1 ve směru na Prahu. 

Při nehodě utrpěl zranění 

řidič osobního auta. Muž 

byl při vědomí, ale byl ve 

voze zaklíněn a vzhledem 

k závažnosti jeho úrazu  byl 

na místo přivolán vrtulník 

pražské letecké záchranné 

služby. Záchranáři na místě 

spolupracovali s hasičským 

záchranným sborem, který 

muže z vozu vyprostil. Po 

ošetření a zahájení léčby byl 

pacient s úrazem hrudníku 

letecky transportován do Fa-

kultní nemocnice Královské 

Vinohrady. Tereza Janečková 

ZZS Středočeského kraje

Dva zranění
ČTYŘKOLY – 9. září byla na 

tísňovou linku hasičského 

záchranného sboru v 16:41 

ohlášena dopravní nehoda 

na silnici první třídy I/3 po-

blíž obce Čtyřkoly. Na místo 

byla vyslána profesionální 

jednotka ze stanice Říčany 

s technikou CAS 15 Merce-

des Benz a RZA Mitsubishi 

Pajero posílená o jednotku 

dobrovolných hasičů Se-

nohraby s technikou RZA 

Opel Campo. Jako první se 

na místo události dostavila 

dobrovolná jednotka, která 

provedeným průzkumem 

zjistila, že došlo k čelnímu 

střetu dvou osobních vozi-

del a na místě jsou dvě váž-

ně zraněné osoby. Hasiči 

provedli protipožární opat-

ření a pomohli ZZS s ošet-

řováním pacientů. Příčinu 

nehody vyšetřuje policie. 

 ppor. Petr Svoboda

 stanice Říčany

Nová aplikace
pomůže stavebníkům

Středočeský kraj nabízí 

svým občanům na internetu 

novou bezplatnou službu, 

díky níž můžete jednodušeji 

a rychleji začít stavět. Kon-

krétně se jedná o usnadnění  

agendy spojené s procesem 

“vyjádření k existenci sítí“. 

Na http://www.kr-stredo-

cesky.cz/portal/odbory/

uzemni-planovani/ nalezne 

stavebník odkaz pro přístup 

k aplikaci e-UtilityReport, 

kde je žadatel systematicky 

veden k vyplnění formulá-

ře pro vytvoření „Žádosti 

o vyjádření k existenci sítí“. 

Žadatel na základě vypl-

něného formuláře rozešle 

elektronickou žádost všem 

správcům inženýrských sítí, 

kteří jsou pro dané území 

aktivně zapojeni do služby. 

Pro ostatní správce inže-

nýrských sítí, kteří prozatím 

neumožňují příjem žádostí 

touto formou, jsou vyge-

nerovány PDF soubory pro 

možnost vytištění a doruče-

ní svépomocí. Vytvořená žá-

dost je v souladu s platnou 

legislativou.   red

Žádáme širokou
veřejnost o pomoc

Kriminalisté z Územního 

odboru SKPV PČR Praha 

venkov – JIH pátrají po to-

tožnosti dosud neznámého 

pachatele násilného trestné-

ho činu, kterého se dopustil 

ve středu 5. září v odpoled-

ních hodinách na území 

obce Petrov, okres Praha-

západ. Policistům se poda-

řilo sestavit možné identi-

kity neznámého pachatele. 

Mělo se jednat o muže ve 

věku 25 až 30 let, 175 cm vy-

soké postavy. Měl tmavé 3 - 

5 cm dlouhé rovné nahoru 

načesané vlasy, upravené 

gelem, kulatý opálený obli-

čej a výrazně světle modré 

oči s oční vadou – šilhání 

levého oka. Veškeré po-

znatky k totožnosti nezná-

mého pachatele můžete 

přímo zavolat kriminalis-

tům na telefon: 974 882 710 

nebo na bezplatnou linku 

Policie ČR 158. 

nprap. Zdeněk Chalupa

PČR Praha venkov - Jih

 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

INZERCEINZERCE

Obec Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice

Pronájem restaurace 
Praha západ – Jesenice (Kocanda)
Popis objektu: jednopodlažní, částečně podkslepený, 

u silnice II/101 Říčany – Jesenice, vlastní  velké par-

koviště, autobusová zastávka u objektu, poblíž Prů-

honického parku, přímo na cyklistické stezce Osnice 

– Průhonický park.

Informace: Obec Jesenice, tel. 241 021 723,

www.oujesenice.cz

INZERCEINZERCE

DOLNÍ BŘEŽANY – Po vynika-

jící premiéře divadelního kusu 

Járy Cimrmana, která se konala 

v červnu tohoto roku v Ohrob-

ci, divadelní ochotníci spolku 

H.R.O.B. předvedli divadelní 

kus České nebe v sobotu 1. září 

v přírodním amfiteátru v Dol-

ních Břežanech. 

„Přes den bylo opravdu ška-

redě, báli jsme se, že bude pr-

šet a celodenní příprava pódia 

a hlediště bude zbytečná,“ říká 

organizátorka akce v Dolních 

Břežanech Jitka Langová. „Na-

štěstí to vyšlo, večer se vyčasilo 

a diváci přišli a bavili se. A to 

je to nejdůležitější! Do divadla 

přišlo přes 400 diváků. To pova-

žuji za velký úspěch.  Ochotníci 

z Ohrobce u nás hrají podruhé 

a rádi bychom z těchto venkov-

ních divadelních představení 

udělali v Dolních Břežanech 

tradici,“ dodává Jitka Langová. 

„Přijeli jsme s manželkou na 

divadlo z Prahy,“ říká divák 

Martin Kropík. „V Dolních Bře-

žanech bydlí naši známí, na 

Cimrmany se vždycky zajdeme 

podívat rádi. České nebe jsme 

viděli i v originálním provedení 

v divadle Járy Cimrmana a mu-

sím říct, že nastudování míst-

ních ochotníků se nám velice lí-

bilo a pobavili jsme se,“dodává 

pan Kropík.

Večerem zněly nejen satirické 

cimrmanovské repliky, ale také 

vynikající dixielandová kapela, 

která zahrála v první části ve-

čera a po skončení představení 

zpříjemnila závěr pěkného dne 

divákům, konzumujícím u stán-

ků pivo, klobásy a medovinu.  

Hana Michaliková

Hvězdy českého nebe

Řetězec restaurací PIZZA CO-

LOSEUM a expert na zdravé 

hubnutí DIET PLAN uvedli nový 

společný program 

Ve čtvrtek 13. září představili hos-

tům restaurací Pizza Coloseum 

nový speciální, dlouho očekávaný 

jídelníček. Oslovují jím nejen ty, 

kteří si v běžné restauraci nemo-

hou dopřát detailně vyváženou 

zdravou stravu, kterou potřebu-

jí, protože jsou třeba právě na 

začátku redukčního programu, 

ale i všechny ty, kteří mají zájem 

o změnu svých mnohdy špatných 

stravovacích návyků. 

Na své si přijdou opravdu všichni, 

včetně věčných dietových skep-

tiků, pro které je připravena pře-

svědčivá premiéra revolučního 

superstar hitu – „DietColoseum 

Burger“ – prvního prokazatelně 

zdravého a navíc italského burge-

ru z výběrového hovězího. Každý 

pracovní den také najdou hosté na 

oblíbených týdenních nabídkách 

nově upravené „certifikované“ sa-

láty, splňující kritéria Diet Plan. 

Komplexní a vyvážená, zdravá 

dietní nabídka bude pravidelně 

obohacována jak o nová hlav-

ní jídla, tak o nápadité svačiny 

s chutí podle posledních trendů. 

Snad se tak podaří motivovat 

moderní hosty restaurací Pizza 

Coloseum ke zdravějšímu způ-

sobu života, ve kterém vedle 

vhodných pohybových aktivit 

nesmí chybět ani správné stra-

vovací návyky.  red

Naplánujte si jídelníček
PRPR

DOLNÍ JIRČANY – Recept na 

úspěch akce pro více než 1 500 lidí 

by od prvního zářijového víken-

du mohly prodávat organizátorky 

Pohádkového lesa v Dolních Jirča-

nech. Mezi základní ingredience 

by rozhodně patřily jejich dlouho-

leté zkušenosti s dětskými akce-

mi, několikaměsíční přípravy za-

bírající téměř všechen volný čas, 

nadšení více než 70 dobrovolníků, 

podpora obecního úřadu, místní 

školy a sponzorů, krásné prostředí 

okolo rybníka Kukaláku, chutné 

občerstvení a báječné počasí. 

Po smíchání všech surovin vznikl 

první Pohádkový les v Dolních Ji-

rčanech, který se díky kvalitní pří-

pravě, profesionálním kostýmům 

a hlavně odhodlání několika de-

sítek nadšenců proměnil ve skvělý 

zážitek pro 500 soutěžících dětí 

a jejich doprovod. 

Účastníci Pohádkového lesa se na 

dvou trasách podle věku museli 

vypořádat s mnoha úkoly i nástra-

hami, které na ně líčili Šmoulové, 

čarodějnice či rytíři řádu Jedi. Po 

jejich úspěšném zdolání čekala 

na děti odměna v podobě tašky 

plné dárků a občerstvení. Středem 

zájmu malých soutěžících byl po 

celý den stánek, kde dvě šikovné 

slečny pomocí barev na obličej 

kouzlily z dětí roztomilá zvířátka 

a větším na přání tetovaly různé 

ornamenty. Dospělí většinou vy-

užili širokou nabídku občerstvení 

a řady stolů pod slunečníky byly 

stále obsazeny.  -lib-

KUNICE – Ze srazů automobi-

lových veteránů se už za zámku 

Berchtold stala tradice. O tom-

to víkendu se totiž uskutečnil 

už VII. ročník a jak jinak, opět 

se vydařil. Bylo to ve spoluprá-

ci s Jiřím Bergerem a Marcelou 

Macháčkovou, kteří mají s ob-

dobnými akcemi své bohaté 

zkušenosti. 

Celkem se sjelo přes sedm de-

sítek veteránů, a to jak automo-

bilů, tak i motocyklů různých 

ročníků výroby a stavu. Avšak 

všichni byli dokonale naleštění, 

ve skvělém stavu a formě, takže 

většina z nich mohla absolvovat 

orientační jízdu po okolních ob-

cích. Všude byli středem zájmu, 

vždyť se jednalo o stroje z minu-

lého století, které by mohly zdo-

bit motoristická muzea. Na sil-

nicích kolem Kunic předváděly 

výkony jako v době své největší 

slávy. Všichni, kteří na sraz při-

jeli, zasluhují obdiv, a tak vítězi 

se stali všichni, kteří dojeli ori-

entační jízdu. Celý program byl 

skvěle připraven, všichni se dob-

ře bavili a diváci, kterých se v so-

botním střídavém, ale vlídném 

počasí sešlo několik stovek, byli 

zcela jistě spokojeni. Lze si jen 

přát, aby podobných akcí bylo 

Na Zámečku Berchtold co nej-

více, neboť prostředí i program 

může uspokojit i nejnáročnější 

návštěvníky. Text a foto: Jan Kotrba  

Veteráni v zámeckém ráji
Na startu orientační jízdy je právě jeden z nejstarších veteránů

K divákům promlouvali  z pódia velikáni českých dějin: Komenský, Hus, praotec Čech 

nebo babička Boženy Němcové

Premiéra Pohádkového lesa se vydařila

Pohádkový les navštívila také Věra Kovářová (uprostřed), kandidátka do zastupitelstva 
Středočeského kraje, která ocenila práci všech pořadatelů a místostarostky Vlasty 
Málkové (zcela vlevo), která akci za obec Psáry zaštítila
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� Co říkáte zmatkům kolem 

možného pádu vlády?

I když mnozí tvrdí, že součas-

ná vláda je to nejhorší, co jsme 

za posledních x let zažili, může 

být ještě hůř. Daně jsou citlivou 

otázkou, ale mnohem horší je 

přijetí eura. Eurozóna je zmíta-

ná dluhovou krizí. Díky dozoru 

ČNB nemají tak banky, které 

jsou vlastněny zahraničními 

subjekty možnost řešit své pro-

blémy třeba v Řecku či Itálii na 

úkor našich úspor.

� A proto mi připadá spor uvnitř 

ODS, jako tahání se malých klu-

ků o autíčko. Copak poslanci 

ztratili zdravý rozum?

Vždyť ten spor se týká věcí, kte-

ré Suverenita – Strana zdravé-

ho rozumu, jejíž jste předsedou 

prosazujete. 

Samozřejmě zvyšovat daně v době 

ekonomické recese je nesmysl. Je 

třeba rozpumpovat spotřebu a fi-

remní investice. Jedině tak vznik-

nou nová pracovní místa, zlepší se 

situace seniorů i mladých rodin.

� Čím to, že Vy, úspěšný skla-

datel, tak zasvěceně hovoříte 

o ekonomických otázkách? 

Po ukončení úspěšné hudeb-

ní kariéry se už více jak 10 let 

věnuji ekonomice a politice. 

S týmem odborníků z mnoha 

oborů, se kterými spolupracu-

jeme od začátku vzniku naší 

strany. Musím připomenout, 

že právě naše členka se svým 

týmem vyhrála několik sporů 

u Ústavního soudu ve prospěch 

seniorů, kterým byl nespraved-

livě přiznán menší důchod, než 

na jaký měli nárok. Mezi naši-

mi kandidáty jsou i vynikající 

lékaři, např. chirurg MUDr. Jiří 

Somberg, který se netají tím, že 

politika potřebuje ostrý řez pro-

ti korupčníkům.

Děkuji Vám za rozhovor a pře-

jme si, aby člověk jako jste Vy, 

který v životě skutečně něco do-

kázal mohl reprezentovat náš re-

gion v Senátu. (PR)

PETR HANNIG: Chce to ostrý řez! 
Mgr. Petr Hannig, je člověk, 

který neumí stát stranou. 
Tak jako v minulosti mnohým 

pomohl nalézt své místo na 
prknech, která znamenají 
svět, tak i nyní prosazuje 

osobnosti nezatížené 
špatností politiky posledních 
let. Položili jsme mu několik 
otázek k současné situaci. 

Mgr. Petr Hannig, kandiduje za náš region do Senátu s číslem 7. Jeho názory najdete 

na: www.hannig.blog.idnes.cz

Petr Hannig představuje svůj tým kandidátů 
 MUDr. Jiří Somberg – chirurg:

 „Ostrým řezem proti korupci“

 Martin Bartoš – podnikatel bojující proti zrušení polikliniky 
ve svém městě: „Zdraví je naše budoucnost“ 

 Ing. Jiří Janů, ředitel největšího středního učiliště 
ve středních Čechách: „Řemeslo má zlaté dno“

Správu kraje
v e

r k

RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc.
Kandidát do zastupitelstva Středočeského kraje

S Vámi    to zvládneme

INZERCEINZERCE

KAMENICE – ŽELIVEC 280                                    

Otevřeno 

PO – PÁ 12 – 18  hodin                                               

Nebo dle domluvy 604 330 218

Penzijní připojištění !!! Využijte starých výhod už jen  
 do listopadu! Informujte se od 18 po 99 let 604 330 218

Cestovní pojištění  Povinné ručení 

Pojištění domů, chat, domácností – nově připojištění  

 klíšťové encefalitidy.

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti.

Úrazové, životní pojištění a další…

Jazyková Akademie Linda, Kupeckého 842/4, 149 00 Praha 4, Háje

Lesson Lekce6 6

On the train, on the bus / coach (Br),
on the underground (Br) / subway (Am), 
on the ferry, in the taxi / cab, in the car 

railway station (Br) / train station /

railroad station (Am)

fast train / express train

slow train / local train (Am)

Enquiry Office (Br) /

Information Office (Am)

Ticket Office

A single (Br) / one-way (Am) ticket 

to Canterbury, please.

A return (Br) / round-trip (Am) ticket 

to Oxford, please.

London train is waiting at platform 4. (Br)

The train for Chicago is on track 9. (Am)

Do I need a reservation?

There is a 10-pound supplement /

surcharge.

Is there a left-luggage office (Br) /

a baggage room (Am) here? 

Are there any lockers here?

How long does the journey to London 

take?

Does the 11.30 train to Edinburgh run 

on Sundays?

I´d like to book / reserve a sleeping car / 

a sleeper.

Do we need to change / transfer

at Glasgow?

You can travel by Eurostar train through 

the Channel Tunnel.

Porter!

Waiting room

Lost property (Br) / Lost and found (Am)

buffet car / dining car

Get on this train.

Get off this train at the next station.

Ve vlaku, v autobusu,
v metru,
na trajektu, v taxíku, v autě

železniční nádraží

rychlík

osobní vlak

Informační kancelář

pokladna na nádraží

1 obyčejnou jízdenku do Canterbury,

prosím.

1 zpáteční jízdenku do Oxfordu, prosím.

Vlak do Londýna je připraven k odjezdu 

na nástupišti č. 4.

Vlak do Chicaga je na koleji č. 9.

Potřebuji rezervaci?

Je zde příplatek 10 liber.

Je zde úschovna zavazadel?

Jsou zde skříňky na zavazadla?

Jak dlouho trvá jízda do Londýna?

Jezdí vlak v 11.30 do Edinburghu v 

neděli?

Chtěl bych si zarezervovat lůžkový vůz.

Musíme přestoupit v Glasgow?

Můžete cestovat vlakem Eurostar 

tunelem pod Kanálem La Manche.

Nosič!

Čekárna

Ztráty a nálezy

Jídelní vůz

Nastupte si do tohoto vlaku.

Vystupte si z tohoto vlaku na příští 

stanici.

Salon WENDY 
Praha 4 – Modřany 

přijme na ž.l.
kadeřnici 
manikérku

-pedikérku
tel.: 720 428 257

HLEDÁ 
pokojské

nástup od 1.10. 2012
8 hod. prac. doba, krátký dlouhý týden

informace Mirek Svatoš 
tel.: +420 608 777 091

Popovičky ulice Ke Kostelu 13
www.parkhotelpopovicky.cz

Kanadsko-česká 
základní škola

HLEDÁ  
KVALIFIKOVANOU UČITELKU 

prvního stupně pro výuku v češtině
Požadavky  komunikační znalost angličtiny

FINANČNÍ ÚČETNÍ
Požadavky  vzdělání SŠ/VŠ ekonomického 

směru základní orientace v oblasti daní 
znalost MS Office, především dobrá znalost 

programu Excel znalost AJ výhodou 
dobré organizační schopnosti flexibilita

Kontakt:
739013629, zs1@sunnycanadian.cz

www.sunnycanadian.cz

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

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

Před pár lety jsem se procházel 

po náměstí historického měs-

ta Aix en Provence a podivoval 

se zazděným oknům v průčelí 

honosných, kdysi patricijských 

domů. Vysvětlení bylo prosté. 

Vládci města měli kdysi problé-

my s „městským rozpočtem“ 

a hledali, kde z občanů „vyrazit“ 

další peníze. Zdanili tedy výhled 

na náměstí. Občané (i bohatí) 

ovšem reagovali po svém – ože-

leli pohled na náměstí a „eli-

ty“ tam korzující, okna zazdili 

a hleděli dál jen do svých dvor-

ků a zahrádek.

Jak dlouho nesmyslná daň trvala, 

průvodce neřekl. Nicméně tato 

situace se mi vybavila při přečte-

ní posledního nápadu ministra 

financí na „uhlíkovou daň“. Topit 

musí každý, takže „erár“ nějaké 

peníze vyrazí z každého. Argumen-

tuje sice evropským „bojem“ proti 

změně klimatu, ale je to stejný 

nesmysl jako kdysi.  Z odborného 

hlediska je vliv lidské činnosti na 

klima neprokázanou hypothesou.

Ještě horší je hledisko faktické 

– žádné velké ekonomiky světa 

nehodlají EU v tomto ekonomic-

ky sebezničujícím „boji“ násle-

dovat, takže europské snažení 

bude v globálním měřítku zcela 

zanedbatelné.

Značný efekt ovšem má na kap-

sy a životní úroveň občanů, a to 

zvláště na nízkopříjmové skupi-

ny v „nových“ zemích. A protože 

nikdo netouží v zimě zmrznout, 

budou, tak jako kdysi občané Aix 

en Provence, hledat jiné řešení..

.a to jistě životnímu prostředí 

příliš neprospěje.

Jde o státní kasu
Ministr Kalousek by tedy měl 

jako chlap přiznat, že nejde o kli-

ma, ale jen a jen o kasu. A v tom-

to případě jde o daň mimořádně 

nemravnou, protože selektivně 

nejvíc zatěžuje rodiny s nižšími 

příjmy, a tak doufám, že podpo-

ru poslanců nezíská.

Pokud naopak jde panu minis-

trovi opravdu o „boj“ proti změ-

ně klimatu a jeho cílem je oprav-

du zdanit produkci skleníkových 

plynů, navrhuji mu spravedlivěj-

ší řešení.

Navrhuji řešení
Planetě nebezpečný oxid uhliči-

tý (a další skleníkové plyny) pro-

dukuje totiž každý občan, i když 

každý jinak, dle své váhy a meta-

bolismu. A samozřejmě dle fyzické 

aktivity, takže sportovci „škodí“ 

víc. Nicméně je jistě hračkou pro 

ministerské úředníky vyrobit od-

povídající převodní tabulky a danit 

každého od narození až do smrti. 

Každý občan se dostaví v pravi-

delném intervalu (např. 3 měsíce) 

na místně příslušný finanční úřad 

ke zvážení a změření, aby výše 

daně byla stanovena spravedlivě.

A úkolem EU pak bude prosadit 

tuto daň na celém světě a tak stále 

úspěšněji „bojovat“ proti změně 

klimatu.

Jen doufám, že ministr Kalousek 

nevezme mou radu  vážně... 

RNDr. Tomáš Vaněk, Praha-západ

Daň ze vzduchu Optimalizace
„Uhlíkové daně“

Každý občan se dostaví v pra-

videlném intervalu (např. 3 

měsíce) na místně přísluš-

ný finanční úřad ke zvážení 

a změření, aby výše daně byla 

stanovena spravedlivě. Neboť 

nebezpečný oxid uhličitý pro-

dukuje každý občan, a to dle 

své váhy a metabolismu. A sa-

mozřejmě dle fyzické aktivity, 

takže sportovci „škodí“ víc.



Mgr. Helena Langšádlová
TOP 09

Za stávající situace je prioritou 

zprůhlednění hospodaření kraje. 

TOP 09 a Starostové nevstoupí do 

krajské koalice, pokud nebudou 

přijata základní pravidla transpa-

rentního hospodaření, nebudou 

zveřejňovány všechny výdaje nad 

50 tis. korun, zveřejňovány všech-

ny smlouvy a nastaven férový sys-

tém pro poskytování dotací podle 

předem známých kritérií. Stejná 

pravidla musí platit pro krajem 

zřizované organizace.  

V minulých letech bylo hodně in-

vestováno do drahého vybavení 

nemocnic. Pro mě je zásadní nyní 

investovat do zdravotnického per-

sonálu, který je klíčovým pro kva-

litu poskytované péče. Za zásadní 

považuji upřednostnění domácí 

péče před ústavní jak ve zdravot-

ní, tak v sociální oblasti. Další naší 

prioritou je podpora pěstounské 

péče a vznik specializovaných do-

movů pro seniory například s alz-

heimerovou chorobou.

Svatopluk Černý
DSSS

Krajský rozpočet by měl být vy-

rovnaný. Co se dotací týče, tak je 

potřeba je především vyčerpávat 

a ne jako teď, že hrozí MŠMT, že 

je nevyčerpá. Rozpočet bychom 

rozdělili na tři základní sektory: 

zdravotnictví, školství a bez-

pečnost. Tyto sektory jsou naše 

priority, které bychom upřed-

nostňovali i z hlediska finanč-

ního. Zasazujeme se ale přede-

vším o zmenšení počtu úředníku 

a administrativy celkově, což by 

přineslo do krajského rozpočtu 

další prostředky.

Dělnická strana sociální sprave-

dlnosti je proti jakékoliv priva-

tizaci krajských nemocnic. Tyto 

nemocnice by měly zůstat v ru-

kou státu, aby byla zajištěna do-

stupnost a kvalita zdravotní péče 

– aby se ze zdravotnictví nestal 

byznys. V péči by měla být mno-

hem větší sociální spravedlnost 

pro všechny občany. Jsme zá-

sadně proti vybírání regulačních 

poplatků, ale připouštíme, že 

například na pobyt v nemocnici 

by si pacienti určitou částkou 

přispívat měli (na stravu atd.).

Olga Zubová 
Suverenita (SBB)

Krajský účet by měl být spra-

vován ČNB. Jsou to peníze čes-

kých občanů, měly by být pod 

kontrolou české banky. Praxe 

schodkových rozpočtů musí 

skončit a neprůhledné položky, 

jako je „ostatní“, která ovšem 

na rok 2012 počítá s částkou 

1 068 857 000 Kč, musejí být 

transparentně rozkryty. Čin-

nost krajského úřadu stojí den-

ně 1 150 685 Kč! To je myslím 

důvod k auditu, nač jsou vlastně 

tyto peníze vynakládány. 

Páteřní síť krajských nemocnic musí 

být zachována, nevidím důvod k je-

jich privatizaci. Kraj by měl být pro-

střednictvím svých zdravotnických 

zařízení garantem, že každý občan 

bude mít dostupnou zdravotní péči 

blízko svého bydliště. Nepodporuji 

ale líbivé bonbónky typu proplá-

cení poplatků, které ruinují krajský 

rozpočet. Máme připravený projekt 

region pasu, který dokáže peněžen-

kám občanů pomoci daleko výraz-

něji. Předpokládáme, že díky němu 

dovedeme snížit cenu elektrické 

energie až o 20 %.

RNDr. Mgr. Tomáš 
Vaněk, CSc., ODS

Snížíme neinvestiční výda-

je kraje o 20 %. Vytvořenými 

úsporami podpoříme moder-

nizaci infrastruktury a školství. 

Co nejdříve zavedeme vyrov-

nané hospodaření kraje. Chce-

me průhledné zadávání veřej-

ných zakázek bez podmínek 

šitých na úzký okruh dodavatelů. 

Budeme prosazovat takový sys-

tém financování, kterým by do 

každé části kraje přišla finanční 

částka úměrná počtu obyvatel 

a byla určena na účely pro dané 

území nejpotřebnější. 

Ukazuje se, že megalomanské 

investice do krajských nemocnic 

prosazované vedením kraje sle-

dovaly i jiné cíle než dostupnost 

zdravotní péče. Přitom občané pří-

pražských okresů jsou do nemoc-

nic blízkostí a dopravou spádováni 

do Prahy, a tak ani část takto roz-

házených peněz nemohou využít. 

Proto zprůhledníme  systém finan-

cování krajského zdravotnictví. 

Nezbytná  je celoplošná dostup-

nost akutní zdravotní péče, zejmé-

na rychlé první pomoci. 

Jaromír Světlo, 
Dipl. Ing. 

Pokud to bude možné, jsem pro 

snížení výdajů za některé položky. 

Konkrétně je to autobusová dopra-

va – podívejte se například v kolika 

obcích jezdí v autobusu jen jeden 

nabo dva cestující mimo špičku. 

Ale to považuji spíše jako námět 

do diskuse. To podstatné je ovšem 

z mého pohledu školství, kde zoufa-

le chybí peníze. Musíme najít způ-

sob, kde a jak je získat a přesunout 

přímo do obcí. Podstatnou roli by 

v tomto měl sehrát právě kraj.

Upřímně nevidím reálně, že se 

nám podaří během následujících 

4 let zprivatizovat alespoň jednu 

z pěti krajských nemocnic. Spíše 

bude pokračovat „patová situa-

ce“. V tom případě je podle mě 

nutné zlepšovat pracovní pod-

mínky lékařů a sester a najít v roz-

počtu finance na další vybavování 

nemocnic kvalitními přístroji.

MVDr. Josef Řihák 
ČSSD

Opět finančně podpoříme malé 

obce a města prostřednictvím 

Fondu rozvoje obcí a měst, a to 

částkou 500 milionů korun roč-

ně. Chceme získávat prostředky 

z Evropských fondů a využít je 

na zvelebení kraje. Zejména na 

zlepšení stavu silnic, dále na pod-

poru turistiky a cestovního ruchu. 

Chceme stabilizovat hospodaření 

kraje s cílem maximálně šetřit pe-

níze na provozních výdajích.

Zachováme dostupnou a kvalitní 

lékařskou a zdravotní péči. Ne-

připustíme privatizaci krajských 

nemocnic a dokončíme jejich 

rekonstrukce. Budeme pokračo-

vat v individuálním proplácení 

regulačních poplatků v souladu 

se zákonem. Zaměstnancům 

krajských nemocnic výrazně 

zlepšíme pracovní podmínky 

a navýšíme mzdové prostředky. 

Zachováme plný provoz lékař-

ských pohotovostí. Zachováme 

zubní pohotovosti.

Libor Holík 
VV

Rozpočet Střed. kraje na rok 

2012 – příjmy 15 626 836 000,- 

a výdaje 16 552 090 000,- činí 

rozdíl 920 254 000,- Kč, což zna-

mená, že rozpočet bude schod-

kový. Schodek 920 254 000,- je 

však pokryt vázaným přebytkem 

z minulého roku, celková bilance 

hospodaření se rovná 0. Jelikož 

není znám oficiální dluh kraje, 

hovoří se asi o 10 mld., není mož-

né v současné době plánovat ja-

kékoliv další výdaje z důvodu, že 

dluh se může rovnat dvoutřeti-

novému ročnímu příjmu. Jenom 

pro zajímavost, výdaje na vele-

trhy jak domácí, tak zahraniční 

činí 16 250 000,-. Nechápu, proč 

kraj má v rozpočtu tyto výdaje, 

protože Česká centrála cestovní-

ho ruchu zajišťuje propagaci ČR 

vč. Středočeského kraje. 

Lékařská služba první pomoci (ro-

zumím tím samostatnou ordina-

ci mimo nemocnici, kde v so, ne 

a sv. a v nočních hodinách, každý 

den zajišťuje jiný lékař první po-

moc. Tyto ordinace jsou často bez 

základního vybavení a lékař není 

řádně schopen poskytnout první 

pomoc v celém rozsahu. Proto při 

jakémkoliv závažnějším prodle-

ní směruje pacienta do nejbližší 

nemocnice) – plánovaný výdaj 

29 210 000,- (za tuto částku lze 

postavit 4 třídy kontejnerových 

MŠ). Pohotovost je často zneuží-

vána lidmi, kteří nemají přes den 

čas a nechtějí čekat během dne 

u obvodních lékařů. Z vlastní zku-

šenosti vím, že většina onemoc-

nění může počkat do rána nebo 

na návštěvu u obvodního lékaře. 

Proto navrhuji posílení nočních lé-

kařů v nemocnicích a celou částku 

29 210 000,- použít na tuto službu.

Petr Zavadil
Svobodní

Kraj má hospodařit s vyrovna-

ným rozpočtem a dluhy tvořit 

jen v mimořádných situacích 

za souhlasu kvalifikované vět-

šiny zastupitelů. Kraj by měl 

používat přerozdělené daně 

na zajištění nezbytné krajské 

infrastruktury a ochranu oby-

vatel a území (hasiči, záchran-

ka apod.). Budeme prosazovat 

zrušení zbytečných dotačních 

programů. V případě krajských 

zakázek se kraje nesmějí od-

volávat na obchodní tajemství 

a uzavřené smlouvy mají být 

veřejné. Výběrová řízení musí 

být veřejná, průhledná a s ma-

ximální mírou konkurence.

Jsme pro postupnou privatizaci 

krajských nemocnic. Dokud se to 

nepodaří uskutečnit, budeme při 

výběrových řízeních podporovat 

obnovení smluvních vztahů se 

všemi dosud smluvními zdra-

votnickými zařízeními ve Stře-

dočeském kraji bez ohledu na to, 

jsou-li státní, krajské či soukro-

mé. Naší prioritou není hýčkání 

specializovaných center, ale kva-

litní dostupná péče pro všechny. 

S poplatky nesouhlasíme. Stejně 

tak ale zásadně nesouhlasíme 

s jejich vracením krajem. Zdra-

votní služby by měly být financo-

vány zdravotními pojišťovnami 

nebo přímo pacienty.
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Helena Langšádlová
kandidátka na hejtmanku

STŘEDNÍ ČECHY JSOU ROZKRADENÉ
VÍC, NEZ SI MYSLÍTE Změňte to 12.–13. října

ZPRÚHLEDNÍME HOSPODARENÍ KRAJE
• Zveřejníme všechny jednotlivé platby z krajského rozpočtu nad 50 tisíc korun.
• Veškeré informace o veřejných zakázkách a výběrových řízeních budou neprodleně

zveřejněny, stejně jako smlouvy.
• Zveřejníme veškeré informace o poskytnutých dotacích, nastavíme férový dotační systém

s jasnými kritérii pro výběr projektů.
• Zavedeme zastoupení opozice v dozorčích radách krajem řízených společností.

Věděli jste, že...?

Zřídilo se call centrum, rozšířil 

systém rendez-vous a nakoupily 

nové pohotovostní vozy a otevře-

la nová vý jezdová stanoviště (Vra-

nov, Zdice, Hostivice). Do konce 

roku chystá kraj obnovu 35 sa-

nitních vozidel a otevření nový ch 

vý jezdový ch stanovišť (Mnichovo 

Hradiště, Nové Strašecí). 

Jedním z horkých témat bylo 

v roce 2010 přesunutí stanoviště 

záchranky do areálu hostivického 

domova seniorů z osm kilometrů 

vzdálené Rudné. Krajská opozice 

tehdy vyčítala hejtmanu Rathovi, 

že město, kde sám bydlí, zvýhod-

ňuje před ostatními. David Rath 

odůvodnil kroky ke zřízení hosti-

vické záchranky slovy: „Hostivice 

je mnohem lidnatější než Rudná, 

proto má i vyšší počet zásahů a po-

třeb pro záchrannou službu.“ Bý-

valý ředitel Záchranné služby Stře-

dočeského kraje Robert Zelenák to 

komentoval: „Škoda, že třeba pan 

hejtman nebydlí v Mnichově Hra-

dišti, kde by to stanoviště záchran-

né služby bylo opravdu potřeba.“ 

Bude po volbách záležet na tom, 

kde bydlí hejtman? Budete upřed-

nostňovat kandidáta na hejtmana, 

který bydlí ve vašem okolí?

V majetku kraje je pět velký ch 

nemocnic, které mají statut 

akciové společnosti. Jaká bude 

jejich budoucnost? Budete pod-

porovat jejich privatizaci? Při-

padá v úvahu sloučení někte-

rých z nich? Velmi důrazně se na 

to zeptejte vašeho kandidáta.

Zbyněk Pokorný

STŘEDOČESKÝ  KRAJ 

v letech 2009 – 2011 

uvolnil finanční prostředky 

na rekonstrukce, vybavení, 

opravy zdravotnický ch 

zařízení ve vý ši celkem 

3,5 miliardy korun. Kam 

peníze putovaly?

Říjen 2010. Středočeský hejtman David Rath, ředitel středočeské záchranky Martin 

Houdek a starosta Hostivice Jaroslav Kratochvíl otevřeli nové stanoviště záchranářů 

v Hostivici. „Zastávám názor, že každý člověk má pomáhat místu, kde bydlí, městu, 

kde bydlí, kraji, kde bydlí,“ prohlásil tehdy hejtman David Rath

5 krajských N:
 Nemocnice Rudolfa a Stefanie

 Benešov

 Nemocnice Kladno 

 Klaudiánova nemocnice

 v Mladé Boleslavi

 Nemocnice Kolín a Kutná Hora

 Nemocnice Příbram
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Sklizeň vrcholí
Pro každého, kdo v zahradě 

pěstuje ovoce nebo zeleninu, 

je podzim ve znamení sklizně. 

Letos se po dvou ne příliš úrod-

ných letech dařilo. Stromy jsou 

obsypány ovocem a tak je potře-

ba sklidit a dobře uskladnit nebo 

úrodu zpracovat. Jablka usklad-

níme na lísky do suchého sklepa, 

švestky a hrušky zavaříme nebo 

usušíme křížaly, dýně zpracuje-

me do kompotu a vaříme z nich 

dýňovou polévku, koláč nebo 

grilujeme. Z poškozených plodů 

pečeme a vaříme a uskladněnou 

úrodu průběžně kontrolujeme.

Podzimní práce
Po sklizni zeleninového záhonu 

půdu zryjeme, okopeme keříky 

drobných bobulovin, do půdy 

zapracujeme organické zbytky 

a hnojivo. Využijeme spadané 

listí a přihrneme ke kořenům 

stromů a keřů a mulčem z listí 

a větví z letního zastřižení živých 

plotů pokryjeme záhonky, které 

tak ochráníme před mrazem. 

Zazimujeme cibulky jarních 

rostlin, odstěhujeme choulostivé 

rostliny z teras. Vysadíme narci-

sy, tulipány a na jaře kvetoucí tr-

valky, růže a hyacinty. Můžeme 

vysadit i vinnou révu, ozimé dru-

hy česneku a kořenovou petržel. 

Odstraníme odkvetlé trvalky, 

okopeme jahodník a důkladně 

zalijeme. Zazimovaným rostli-

nám zálivku omezíme, stáloze-

lené rostliny však zalijeme, aby 

přečkaly zimu. Podzim je vhod-

ný pro výsadbu dřevin.

Trávník
Trávník je chloubou mnoha za-

hrad, i on vyžaduje na podzim 

údržbu. Prospěje mu důkladné 

provzdušnění vertikutátorem 

a aplikace podzimního hnojiva, 

které obsahuje velké množství 

draslíku. Tráva se díky němu 

zocelí, pletiva vyzrají a trávník 

tak přečká zimu bez úhony. Na 

jaře se pak brzy obnoví. Trávu 

sekáme naposledy v závislosti na 

počasí, většinou v polovině října, 

kdy ranní teploty klesají k nule 

a tráva přestává růst.

Hana Michaliková

Dům, stavba, zahradawww.nasregion.cz6

 Naše firma KRÁSNÉ ZAHRADY nabízí kompletní 
realizaci Vaší zahrady, včetně terénních úprav, 

 založení trávníku, dodání a usazení kamenů, 
 osázení zahrady rostlinami a dřevinami 
 vč. vzrostlých stromů.

 Vybudování drobných staveb ze dřeva a kamene 
(pergoly, přístřešky, domky na nářadí, můstky, 
zídky, terasy...)

 Založení vodních ploch v zahradě 
 (jezírka, jezera, potoky...)

 Návrhy a osázení Vašich teras a balkónů.
 Japonské zahrady.
 Návrhy a realizace zahrad v duchu Feng shuei

Michaela Hošnová, Zvole u Prahy
tel: 777 665 273, MichaelaHosnova@seznam.cz 

www.krasne-zahrady.cz

Návrhy a realizace 
zahradzahrradhr
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Přijímáme objednávky na jaro 2013
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

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

Vestec, Jesenice, 

tel.: 607 207 724607 207

Rudná u Prahy, 
tel.: 602 492 872

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

tel.: 602 492 8

S talice

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

VÝROBA – PRODEJ – SERVIS

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

JÍMKY, ČERPACÍ ŠACHTY

VÝROBA – PRODEJ – SERVIS – DOPRAVA

Biowa s.r.o., Zemědělská 108, 250 66  Zdiby
email:info@biowa.cz, tel.: 775 722 600
www.biowa.cz

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

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

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

TERASOVÁ PRKNA MODŘÍN 26 x 125 x 3000; 4000 kvalita A/B   podzimní sleva 366,- /m2 + DPH
DŘEVĚNÉ BRIKETY 10 kg cena 45,- s DPH

PALUBKY NA SAUNY TOPOL MADLA NA ZÁBRADLÍ SM, BO, BK, DB  3 tvary

PRAHY BK, DB i nestandardní rozměry LIŠTY PLOCHÉ, ROHOVÉ, PODLAHOVÉ... velký výběr

PRODEJNA DŘEVOTOP Měchenice  Po-Pá 8 – 17, So 8 – 12
tel.: 603 433 720, 604 405 656, www.PALUBKYDREVOTOP.cz

Trávník
Než přijde zima je dobré zahradu 

na mrazy a sníh dobře připravit. 

Jednou z nejdůležitějších částí 

zahrady je trávník. Už od jara se 

trávník pravidelně zalévá a seká. 

Ve spodní vrstvě trávníku se bě-

hem této doby nahromadily zbyt-

ky posekané trávy, plevel a mech, 

což udělalo travní plsť. Díky 

tomu se do půdy hůře dostávají 

živiny a vláha. Aby byl trávník na 

jaře opět v kondici, musíme tuto 

travní plsť odstranit a trávník pro-

vzdušnit. Nejlepší je použít tzv. 

vertikutátor. Ten pomocí svis-

lých nožů prořezává travní drn, 

trávník pak lépe dýchá a přijímá 

živiny a vláhu. Může tak inten-

zivně odnožovat a houstnout. Při 

vertikutaci je dobré také použít, 

kromě prořezávacích nožů, vy-

česávací pružiny, které trávník 

řádně vyčešou a zbaví tak staré 

a uschlé trávy. Po vertikutaci tráv-

ník nebude hned vypadat zrovna 

výstavně, ale to je po vertikutaci 

normální a je to pouze dočasné. 

Vertikutace trávníku před zimou 

velmi pomůže. Dalším krokem 

k lepšímu trávníku je přihnoje-

ní a dosev holých míst. Pokud 

bude září teplé a suché, je zapo-

třebí trávník ještě zalévat. Hra-

bání listí je určitě činnost méně 

oblíbená, ale velice důležitá. Po-

kud by spadané listí na trávníku 

zůstalo, vytvoří ve vlhkém pro-

středí nežádoucí plísně a trávník 

nebude moci dýchat. Trávník by 

se na zimu neměl sekat na méně 

než 4 cm, jeho kratší sestřih by byl 

náchylnější k poškození mrazem. 

Jakmile teploty klesnout pod 7 °C, 

už nesekejte.

Stromky a keře
V září provedeme řez okrasných 

stromků a keřů. Keře je vhodné 

také přihnojit vhodným hnoji-

vem. Od druhé poloviny září pře-

sazujeme jehličnaté dřeviny, aby 

ještě do zimy stihly zakořenit. 

Po přesazení je důležitá vydat-

ná a pravidelná zálivka. Vhodné 

období je i pro výsadbu jiných 

rostlin s balem. Při přesazování 

dřevin platí zásada, čím větší ko-

řenový obal, tím lepší ujmutí. Po 

opadu listů přesazujeme i listna-

té dřeviny.

Květiny
Růže zakrátíme na původ-

ní délku, vystříháme plané 

neočkované výhony a ještě 

před okopáním je přihnojí-

me. Gladioly a jiřiny vyndáme 

ze země a uložíme na suché 

místo. Koncem září nebo za-

čátkem října je čas na výsadbu 

cibulovin kvetoucích na jaře.

Neoblíbeným pracím se na 

podzimní zahradě nevyhnete

Jestli si myslíte, že je plení a rytí 

na podzim již zbytečné a počká 

to na jaro, bohužel tomu tak 

není. Plevel by rostlinám přes 

zimu zbytečně odebíral cenné 

živiny a navíc si ušetříte práci, 

která by vás spolu s mnoha dal-

šími činnostmi čekala na jaře. 

Rostliny, které nesnášejí mráz, 

je nutné na zimu přenést 

do chladnějších místností, kde 

je radikálně seřízněte. Na záliv-

ku pozor, aby nedošlo k uhní-

vání kořenů nebo šíření nej-

různějších houbových chorob. 

Choulostivější rostliny, které 

na zahradě zůstávají, opatřete 

netkanou textilií. S její poklád-

kou však vyčkejte až na příchod 

silnějších mrazů. Před zimou se  

zbavte nemocných a uschlých 

rostlin. Vykopejte je i s kořeny. 

Zahradu často zalévejte, pro-

tože i během zimního období 

zelené části rostlin stále odpa-

řují vodu a kvůli zmrzlé zemi 

kořeny vodu přijímat nemo-

hou. Mnoho rostlin tak zimu 

nepřežije nikoli kvůli mrazu, 

ale uschnou. (PR)

www.rousal.cz, info@rousal.cz

tel.: 777 977 777

Praktické rady od Krtka

AKCE
PRODEJ

777 977 777  www.rousal.cz

Provzdušnění  Aretifikace
399,-/m3 bez DPH
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Podzimní péče 
o zahradu



KAM ZA SPORTEMKAM ZA SPORTEM

ČESTLICE
• 22. 9 Senohraby B – Čestlice fotbal 
IV. třída skupina C
• 29. 9. Čestlice – Mnichovice B fot-
bal IV. třída skupina C

DAVLE
• 22. 9. 16:30 Davle – Jíloviště B fot-
bal III. třída skupina A
• 29. 9. 16:30 Davle – Slapy fotbal 
III. třída skupina A

DOBŘEJOVICE
• 22. 9. 16:30 Dobřejovice – Měšice 
fotbal okresní přebor
• 29. 9. 16:30 Nehvizdy – Dobřejovi-
ce fotbal okresní přebor
• 22. 9. Dobřejovice B – Kostelec n. 
Č.l. fotbal III. třída skupina B
• 29. 9. Mirošovice – Dobřejovice B 
fotbal III. třída skupina B

DOLNÍ BŘEŽANY
• 22. 9. 16:30 Bojanovice – D. Břeža-
ny fotbal III. třída skupina A
• 30. 9. 16:30 Jíloviště B – D. Břeža-
ny fotbal III. třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 22. 9. 16:30 D. Jirčany – Hradištko 
B fotbal IV. třída skupina A
• 29. 9. 16:30 D. Jirčany – Psáry B 
fotbal IV. třída skupina A
• 23. 9. 16:30 Kazín B – D. Jirčany B 
fotbal IV. třída skupina B
• 30. 9. 16:30 Klinec – D. Jirčany B 
fotbal IV. třída skupina B

CHOLUPICE
• 23. 9. 16:30 Slivenec – Cholupice 
fotbal I. A třída skupina B
• 30. 9. 16:30 Cholupice – Podolí 
fotbal I. A třída skupina B
• 23. 9. 16:30 Košíře – Cholupice B 
fotbal II. třída skupina C
• 29. 9. 15:00 Cholupice B – Zlíchov 
fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 22. 9. 16:30 S.Skalice – Sl. Jesenice 
fotbal I.B třída skupina D
• 29. 9. 16:30 Sl. Jesenice – Kondrac 
fotbal I.B třída skupina D
• 22. 9. 16:30 Radlík – Jesenice B fot-
bal III. třída skupina A
• 30. 9. 16:30 Jesenice B – Hvozdni-
ce B fotbal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 23. 9. 16:30 Nymburk – Jílové fot-
bal krajský přebor
• 29. 9. 16:30 Jílové – Poděbrady fot-
bal krajský přebor 
• 23. 9. 16:30 Jílové B – Hostivice 
fotbal okresní přebor
• 30. 9. 16:30 Horoměřice – Jílové B 
fotbal okresní přebor

KAMENICE
• 22. 9. Louňovice B – Kamenice 
fotbal III. třída skupina B
• 29. 9. Kamenice – Strančice fotbal 
III. třída skupina B
• 22. 9. V. Popovice B – Kamenice B 
fotbal IV. třída skupina C
• 29. 9. Kamenice B – Strančice B 
fotbal IV. třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 23. 9. 16:30 K. Přívoz – Pikovice 
fotbal IV. třída skupina A
• 30. 9. 16:30 Okrouhlo – K. Přívoz 
fotbal IV. třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 22. 9. Kostelec u K. B – Strančice 
fotbal III. třída skupina B
• 29. 9. Svojetice – Kostelec u K. B 
fotbal III. třída skupina B

KUNICE
• 22. 9. 16:30 Kunice – Chrudim fot-
bal Česká fotbalová liga
• 29. 9. 16:30 FC Chomutov – Kuni-
ce fotbal Česká fotbalová liga 
• 23. 9. 16:30 Kunice – Chotýšany 
fotbal I. B třída skupina D
• 30. 9. 15:00 Struhařov – Kunice 
fotbal I. B třída skupina D

LIBEŇ
• 23. 9. 16:30 Libeň – Radlík B fotbal 
IV. třída skupina A

LIBEŘ
• 22. 9. 16:30 Libeř – Zvole B fotbal 
III. třída skupina A
• 29. 9. 16:30 Vrané – Libeř fotbal 
III. třída skupina A
• 23. 9. 10:15 Libeř B – Okrouhlo 
fotbal IV. třída skupina A
• 30. 9. 16:30 Radlík B – Libeř B fot-
bal IV. třída skupina A

LOJOVICE
• 22. 9. Všestary – Lojovice fotbal IV. 
třída skupina C
• 29. 9. Lojovice  – Senohraby B fot-
bal IV. třída skupina C

MĚCHENICE
• 22. 9. 16:30 Zbuzany – Měchenice 
fotbal okresní přebor
• 29. 9. 16:30 Měchenice – Hostivice 
fotbal okresní přebor
• 23. 9. 16:30 Měchenice B – Klinec 
fotbal IV. třída skupina B
• 30. 9. 16:30 Měchenice B – Kytín 
fotbal IV. třída skupina B

MIROŠOVICE
• 22. 9. Hrusice – Mirošovice fotbal 
III. třída skupina B
• 29. 9. Mirošovice – Dobřejovice B 
fotbal III. třída skupina B

OKROUHLO
• 23. 9. 10:15 Libeř B – Okrouhlo 
fotbal IV. třída skupina A
• 30. 9. 16:30 Okrouhlo – K. Přívoz 
fotbal IV. třída skupina A

PRŮHONICE
• 22. 9. 16:30 U.Janovice – Průhoni-
ce fotbal I. B třída skupina D
• 29. 9. 16:30 Průhonice – Nespeky 
fotbal I. B třída skupina D
• 30. 9. 16:30 Vestec B – Průhonice B 
fotbal IV. třída skupina A

PSÁRY
• 22. 9. 16:30 Dobrovíz – Psáry fot-
bal okresní přebor
• 29. 9. 16:30 Psáry – Rudná fotbal 
okresní přebor
• 23. 9. 16:30 Psáry B – Vestec B fot-
bal IV. třída skupina A
• 29. 9. 16:30 D. Jirčany – Psáry B 
fotbal IV. třída skupina A

SENOHRABY
• 22. 9. Světice – Senohraby fotbal 
IV. třída skupina B
• 29. 9. Senohraby – Pacov B fotbal 
IV. třída skupina B
• 22. 9 Senohraby B – Čestlice fotbal 
IV. třída skupina C
• 29. 9. Lojovice  – Senohraby B fot-
bal IV. třída skupina C

TOČNÁ
• 22. 9. 16:30 Točná – Ďáblice C fot-
bal III. třída skupina A
• 29. 9. 16:30 Točná – Advokát fot-
bal III. třída skupina A

ŠEBEROV
• 23. 9. 16:30 Šeberov – Kolovraty 
fotbal I. B třída skupina B
• 30. 9. 16:30 Spartak Kbely B – Še-
berov fotbal I. B třída skupina B
• 23. 9. 14:00 Šeberov B – Praga B 
fotbal III. třída skupina B
• 30. 9. 16:30 Nusle B – Šeberov B 
fotbal III. třída skupina B

VELKÉ POPOVICE
• 21. 9. 20:00 V. Popovice A – SK 
Vyžlovka fotbal okresní přebor
• 28. 9. 20:00 V. Popovice A – Vikto-
ria Sibřina fotbal okresní přebor
• 22. 9. V. Popovice B – Kamenice B 
fotbal IV. třída skupina C
• 29. 9. V. Popovice B – Škvorec B 
fotbal IV. třída skupina C

VESTEC
• 22. 9. 16:30 Slapy – Vestec fotbal 
III. třída skupina A
• 29. 9. 16:30 Vestec – Radlík fotbal 
III. třída skupina A
• 23. 9. 16:30 Psáry B – Vestec B fot-
bal IV. třída skupina A
• 30. 9. 16:30 Vestec B – Průhonice B 
fotbal IV. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 22. 9. 16:30 Štěchovice B – Vrané 
fotbal III. třída skupina A
• 29. 9. 16:30 Vrané – Libeř fotbal 
III. třída skupina A
• 23. 9. 16:30 Vrané B – Zlatníky fot-
bal IV. třída skupina B

ZLATNÍKY
• 23. 9. 16:30 Vrané B – Zlatníky fot-
bal IV. třída skupina B
• 29. 9. 16:30 Zlatníky – Kazín B fot-
bal IV. třída skupina B

ZVOLE
• 22. 9. 16:30 Zvole – Úhonice fotbal 
okresní přebor
• 29. 9. 16:30 Zbuzany – Zvole fotbal 
okresní přebor
• 22. 9. 16:30 Libeř – Zvole B fotbal 
III. třída skupina A
• 30. 9. 16:30 Zvole B – Bojanovice 
fotbal III. třída skupina A

KAM ZA SPORTEM

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 15. – 16. 9.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 8. – 9. 9.

ČFL Hlavice – Kunice 1:3

Praha
I.AB Cholupice – Podolí 3:1

I.BB Ďáblice B – Šeberov 5:2

II.C Cholupice B – Kolovraty B 11:1

III.A Zlíchov B – Točná 0:0

III.B Klánovice B – Šeberov B 0:0

Kraj
přebor Jílové – ČLU Beroun 3:3

I.BD Průhonice – Kondrac 4:0

I.BD Jesenice – Teplýšovice 0:1

I.BD Suchdol – Kunice B 4:0

Praha-východ
přebor Brandýs-Boleslav B – V. Popovice 

 2:2

přebor Mochov – Dobřejovice 1:0

III.B Kamenice – Kostelec B 1:1

III.B Svojetice – Dobřejovice B 3:1

III.B Mirošovice – Ondřejov 2:2

IV.C Strančice B – Senohraby B 2:2

IV.C Kamenice B – Mnichovice B 1:4

IV.C Čestlice – Všestary 2:11

IV.C Lojovice – Hrusice B 2:3

IV.C Ondřejov B – V. Popovice B 1:4

Praha-západ
přebor Měchenice – Jílové B 1:1

přebor Psáry – Čisovice 6:1

přebor Libčice – Zvole 1:3

III.A Dolní Břežany – Libeř 0:3

III.A Zvole B – Štěchovice B 3:2

III.A Vrané – Hvozdnice B 2:1

III.A Jesenice B – Slapy 5:5

III.A Vestec – Davle 1:1

IV.A Hradištko B – Kamenný Přívoz 0:3

IV.A Pikovice – Libeř B 0:3

IV.A Okrouhlo – Libeň 7:0

IV.A Radlík B – Průhonice B 1:6

IV.A Vestec B – D. Jirčany 0:3

IV.B Zlatníky – Čisovice B 12:1

IV.B D. Jirčany B – Vrané B 1:0

IV.B Všenorský SK B – Měchenice B 6:0

ČFL H. Měcholupy – Kunice 0:2

Praha
I.AB Nebušice – Cholupice 2:2

I.BB Třeboradice B – Šeberov 7:1

II.C Stodůlky C – Cholupice B 1:7

III.A Točná – Lipence C 10:1

III.B Šeberov B – JM Chodov B 3:1

Kraj
přebor Klecany – Jílové 1:0

I.BD Stř. Skalice – Průhonice 1:0

I.BD Nespeky – Kunice B 2:2

I.BD Poříčí n/S. – Jesenice 3:0

Praha-východ
přebor V. Popovice – Mukařov 2:0

přebor Dobřejovice – Úvaly B 1:3

III.B Radošovice – Kamenice 3:0

III.B Viktoria Sibřina B – Mirošovice 3:5

III.B Dobřejovice B – Strančice 2:5

III.B Říčany B – Kostelec B 3:0

IV.B Babice – Senohraby 2:3

IV.C Senohraby B – Mnichovice B 0:9

IV.C Hrusice B – Čestlice 1:5

IV.C V. Popovice B – Mukařov B 7:1

IV.C Ondřejov B – Kamenice B 2:2

Praha-západ
přebor Úhonice – Měchenice 2:2

přebor Zvole – Krňany 7:1

přebor Choteč – Psáry 1:2

přebor Rudná – Jílové B 4:2

III.A Vestec – Jíloviště B 6:3

III.A Davle – Jesenice B 2:2

III.A Radlík – Vrané 0:0

III.A Hvozdnice B – Zvole B 4:2

III.A Štěchovice B – Dolní Břežany 1:2

III.A Libeř – Bojanovice 3:1

IV.A Vestec B – Hradištko B 1:4

IV.A Psáry B – Radlík B 3:0

IV.A Průhonice B – Okrouhlo 1:2

IV.A Libeň – Pikovice 5:3

IV.A Libeř B – Kamenný Přívoz 2:2

IV.B Vrané B – Kazín B 1:8

IV.B Čisovice B – D. Jirčany B 4:2

IV.B Vonoklasy B – Zlatníky 3:3

IV.B Měchenice B – Mníšek B 3:2
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� Před rozhovorem jste uvedla, 

že máte řidičský průkaz již pat-

náct let. Můžete říci, jaké vozy 

jste vystřídala?

V naší rodině byla vždy škodov-

ka. Od starých typů po novější. 

Před dvěma roky jsme si koupili 

naftovou Octavii combi a jsme 

s ní spokojeni.

� Jak na vás zapůsobila na první 

dojem KIA?

Je to luxusní vozidlo manažerské-

ho typu s dostatečně velkým kuf-

rem i pro rodinu. Svými rozměry 

by se mohlo přirovnat ke Škodě 

Superb. Vzhled je povedený, naše 

auto bylo bílé barvy, která umoc-

ňuje velikost vozu. Překvapil mě 

jízdní komfort a vysoká kvalita 

zpracování celého vozu.

� Zapůjčený vůz byl v prostřední 

výbavě ze tří nabízených typů, 

co vše bylo obsahem paketu?

Vnitřek vozidla odpovídá jeho 

zařazení do vyšší třídy. Auto bylo 

vybaveno osmi airbagy, čalou-

něním s polokůží, GPS, kom-

fortním přehrávačem a řadou 

dalších prvků výbavy, za které se 

musí u jiných značek připlácet, 

například ventilovaná sedačka 

řidiče s pamětí. Co mě zaujalo, 

byla automatická převodovka.

� Proč zrovna převodovka. Co je 

na ní tak zvláštního?

Já mám zkušenosti jen s ma-

nuálem a automat byl pro mě 

příjemným překvapením. Ve 

městě je jízda velmi komfort-

ní. Jen přidáváte plyn a jedete, 

žádné řazení. Pak je povedený 

parkovací asistent, který jsme 

vyzkoušeli při couvání mezi 

dvě vozidla. Stačí dát ruce pryč 

z volantu a automatika udělá 

vše za vás.

� Jaká byla spotřeba vozidla?

Podle palubního počítače přes 7 li-

trů nafty na sto kilometrů. My jsme 

ale nejeli „na spotřebu“, domní-

vám se, že by mohla být při úspor-

ném provozu ještě menší. I tak mi 

přijde na tak velký vůz velmi dob-

rá. Vždy jsem si myslela, že auta 

s automatem mají vyšší spotřebu, 

ale asi to nebude zcela pravda.

� Můžete prozradit, kam jste si 

vyjeli na výlet?

Do severních Čech. Konkrétně 

do zoologické zahrady v Liberci 

a na zámek Loučeň. Cestovalo se 

nám velmi příjemně, proto bu-

deme na Kiu Optimu rádi vzpo-

mínat.  (red)

„Parkování mě bavilo“,
Jak je již tradicí, naše 

redakce pořádá ve 

spolupráci s pražským 

Autocentrem Duba soutěž 

o auto na víkend s plnou 

nádrží zdarma. Třetí 

šťastnou výherkyní se stala 

Petra Uhrová z Prahy, která 

si vyzkoušela vlajkovou 

loď automobilky, vůz KIA 

OPTIMA 1,7 CRDI A/T ve 

výbavě Comfort. Zajímalo 

nás, jaké byly její zkušenosti 

z víkendové jízdy 

a celkový dojem ze 

zapůjčeného vozidla.

říká šťastná výherkyně, paní Petra Uhrová z Prahy
Autocentrum Duba s.r.o.
Jeremiášova 2599/1a, 

Praha 13 – Stodůlky
tel. 251 119 011,

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

SOUTĚŽ

Úspěch trenérky Pazderové

V. POPOVICE – Je to skvělá zprá-

va pro všechny, kteří v našem 

regionu mají rádi zimní sporty. 

O tom, že je ve Velkých Popovi-

cích celoročně otevřená ledová 

plocha a na ní trénují nejen míst-

ní hokejisté, ale i týmy ze širšího 

okolí, se už sportovní fandové 

dozvěděli. Avšak tu je ona dobrá 

zpráva. Při Slavoji V. Popovice byl 

založen  krasobruslařský oddíl. 

Informace k tomu nám poskytl 

jeden z čelných činovníků oddílu  

Miroslav Rousek. 

Děti předškolního věku
Stalo se to v minulých dnech, 

kdy TJ Slavoj Velké Popovice na 

své konferenci schválila rozšíře-

ní o oddíl krasobruslení, který 

nebude mít ve své činnosti jen 

prvky tohoto sportu, ale také 

náplň správné techniky bruslení 

i pro začínající hokejisty, nabíd-

ne pomoc i okolním MŠ v náplni 

sportovního programu. Záměr 

oddílu je zaměřit se především 

na děti předškolního věku, které 

by trénovaly v odpoledních ho-

dinách denně hodinu až dvě ho-

diny ve spojení s baletem a po-

hybovou aktivitou v sále přímo 

na zimním stadionu pod vedení 

pana Langmayera. Tím by vypl-

nily celý dopolední čas a rodiče 

by si své ratolesti vyzvedli na 

oběd (popřípadě a dle zájmu lze 

zabezpečit i v restauraci Pod le-

dem).Výhledově a podle zájmu 

bychom zařadili ještě výuku 

anglického jazyka, především 

na terminologii z oblasti sportu 

a krasobruslení. Předpokládá 

se, že dojde časem dle řádu ČKS 

i k různým přestupům z jiných 

oddílů. Vše je odvislé od zájmu 

rodičů a jejich dětí. Tréninkové 

podmínky budou výborné, TJ 

vyčlenila oddílu místnosti (vlast-

ní šatny, kancelář a pohybový 

sál) pro nově vznikající oddíl.

Exhibice piruet
Hodiny bruslení povede tým 

trenérů od těch mladších až po 

ty zkušenější, jejich jména jsou 

známa ve světě tohoto sportu. 

V sobotu  6. 10. v  dopoledních 

hodinách 10-12 hod. se usku-

teční veřejný trénink již zku-

šenějších závodníků a zájemci 

o krasobruslení se mohou přijít 

podívat a získat od trenérů a or-

ganizátorů další informace. Pro 

ty, kteří chtějí informace hned, 

bude sloužit telefonní spojení 

602 174 986 nebo e-mailová ad-

resa krasotjslavoj@volny.cz

Jan Kotrba  

V sobotu 6. 10. 2012 od 10.00 hodin bude veřejný trénink ve velkopopovické hale

Budou krasobruslařští „Kozlíci“ ?

Družstvu se podařila účast 

v kategorii Babytenis v ce-

lorepublikovém Memoriálu 

Zdeňka Kocmana, určená pro 

8-9leté děti, postoupit ze zá-

kladní skupiny Středočeského 

kraje přes navazující čtvrtfiná-

le v Českém Brodě až do semi-

finále, které se uskutečnilo 1. 9. 

2012 v Rakovníku. Až toto utká-

ní bylo pro děti k Kunic koneč-

nou. Do celorepublikového 

finále, které se konalo 8. 9. na 

Štvanici, pak postoupilo velmi 

silné družstvo TK Neridé Pra-

ha, které má určitě ambice na 

celkové vítězství.

Oporou družstva byl Toník 

Barták z Kunic, který patří ve 

svém ročníku k nejlepším v re-

publice a svým přístupem má 

určitě do budoucna velké šan-

ce na další úspěchy. V příští se-

zoně chtějí Kuničtí  navázat na 

tento úspěch, už také proto, že 

dorůstají mladší děti a zároveň 

lze vytvořit družstvo mladších 

žáků, určené pro čtyři chlapce 

a dvě dívky. Děti, které repre-

zentují Sport club Na Zámečku 

v kategorii Babytenis: Tonda 

Barták, Jan Kusý, Viktor Cha-

loupka, Michaela Jager a Eliš-

ka Knettlová. (kt)

Již v základní skupině, v které Kuničtí 

prohráli pouze jednou s Vestcem a lehce 

porazili mužstva z Oázy Říčany, Pacova, 

Radošovic, Poříčí n/Sázavou, děti ukázaly 

velmi dobrou techniku a přístup k zápasům

 Foto: Tenis Kunice 

KUNICE – Když se v roce  

2007 zahajoval provoz 

tenisové školičky pod 

Hotelem zámek Bertold ve 

Sport centru Na Zámečku, 

nikdo netušil, že první 

výsledky dobré práce přijdou 

tak brzy. Avšak už pět let 

od založení se zúročuje 

práce trenérů pod vedením 

bývalé  profesionální 

hráčky Michaely Pazderové 

z Mnichovic téměř na 

maximum, stejně jako 

i spolupráce rodičů 

s tenisovým klubem.  
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PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 
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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

Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního
programu fi nancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Nabídky prosím posílejte na sercl@qliniq.cz

Pro více informací volejte na 77777 333 5

úspěšná firma hledá
kolegyni/kolegu s proaktivním klientským přístupem 

na pozici

OFFICE MANAGER
Popis práce:

 Operativní komunikace s klienty (nikoliv prodej)

 Komunikace s pojišťovnami

 Koordinace prací techniků

 Administrativa – řízení zakázek a fakturace

 Vedení kanceláře

Požadavky: 

 velmi dobrá angličtina

 týmový duch

 proaktivní klientský přístup

 časová flexibilita v případě kalamity

www.qliniq.cz

VAŠE PROBLÉMY 
NA NAŠÍ HLAVU

ZÁMEČNICTVÍ ŽELIVEC

Otevírání dveří a montáže 

zámků

Otevírání aut a oprava zámků

Zabezpečení Vašeho majetku  

Opravy vrat, plotů a další

ÚDRŽBA VAŠEHO DOMU
Provedeme veškeré 

údržbářské práce ve Vašem 

bytě, domě, kanceláři či 

zahradě od přibití hřebíku  

po stavební úpravy

Zajistíme opravy elektřiny, 

vody, odpadů, topení, plynu

Tel.: 732 924 921

Zamecnictviz@gmail.com

www.zamecnictvizelivec.
estranky.cz

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

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz


