
Ladislav 

Kulhavý 

zve na vý-

stavu obrazů 

krajiny, kte-

ré zasvětil 

svůj život. 

Navštívil 

nás v naší 

smíchovské 

redakci

AULIX lighting
návrhy osvětlení a prodej svítidel

inteligentní systémy a vypínače

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz
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Vykliďte 
své skříně, 
podejte 
inzerát 
zdarma 
přes 
Náš REGION 
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a podpořte 
tak nadaci 
Naše dítě! 
Více na str. 5

„Mám velmi podrobně zma-

povanou posázavskou stezku 

i Průhonicko,” říká šestašedesá-

tiletý Ladislav, který nás navštívil 

v naší redakci na Smíchově. 

Inspiraci hledá všude, maluje 

abstraktně a stejně tak se i vy-

jadřuje. Vystavoval v jílovském 

muzeu, každoročně jeho díla 

vystavují jeho díla v Hrnčířích 

a Šeberově. “Bydlím tu přes 30 

let, v domě, který vlastně celý 

slouží jako ateliér. Z Hrnčíř 

nejraději maluji kostelík. Ale 

nedavno jsem dostal nabídku, 

abych kousek dál, v Lidicích, 

namaloval jejich vyhlášenou 

hrušku – je to vlastně obrovská 

výzva, protože tenhle strom, 

který jediný přežil vyhlazení 

vesnice nacisty, je obrovským 

symbolem a mnoho výtvarníků 

se jej pokoušelo zachytit.”  

Ladislav je v šestašedesáti plný 

elánu a zapálení pro práci. Sou-

časná výstava, která probíhá 

v prostorách Novodvorské Plaza, 

je již čtvrtá v pořadí a prezentuje 

24 obrazů, na kterých mistrně 

zachycuje to, co má Ladislav rád 

– českou krajinu.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Bydlí tu, i malujeBydlí tu, i maluje

Ladislav Kulhavý je od roku 

1990 členem Sdružení výtvar-

níků ČR, s jeho obrazy se se-

tkáte jak v pražských galeriích, 

tak v soukromých sbírkách ve 

světě. Od 1. 11. do 30. 11. vy-

stavuje v nákupním centru 

Novodvorská Plaza.

HRNČÍŘE – Bydlí tu, ale 

i maluje. Od 1. listopadu 

vystavuje malíř Ladislav 

Kulhavý své obrazy, které 

zachycují krajinu v okolí 

Hrnčíř, kde bydlí přes 

třicet let. Hrnčíře, které 

miluje, nejsou jediným 

motivem v regionu.

� Proč jste zařídili vzorkovnu 

v Dolních Břežanech?

Celé Dolnobřežansko začíná být 

zajímavý region. Je to místo, kde 

se lidé se cítí dobře. Dolní Břežany 

dnes nejsou obcí socialistického 

ražení, ale obec moderního typu. 

Příjemná obec, kde zákazníci vidí 

nejen vzorkovnu osvětlení, ale také 

náměstí, park a podobně. Dalším 

důvodem je i to, že dnes lidé ne-

chtějí jezdit do centra a ztrácet 

čas v kolonách, chtějí službu na 

okraji, pohodlně zaparkovat, mít 

vše dobře dostupné. V současnos-

ti stále čekáme na otevření sjezdu 

z nově vybudovaného Pražského 

okruhu, který k atraktivitě obce 

určitě ještě přispěje.

� Jaké služby vaše firma klien-

tům poskytuje?

Zákazníkům nabízíme široký sor-

timent světel, od běžných až po 

světla designová, ve vyšší cenové 

relaci. K tomu navíc poskytuje-

me servis, to znamená informace 

a poradenství při výběru a návr-

hu vhodného osvětlení. Samo-

zřejmostí je návštěva u klienta 

a pokud u nás nakoupí svítidla, 

je zpracovaný projekt osvětlení 

zdarma. Navrhujeme a realizuje-

me osvětlení nejen v bytech a do-

mech, ale také v hotelích nebo 

administrativních budovách. 

Co našeho zákazníka zajímá, je 

správné nasvícení prostor. 

� pokračování na str. 5

Světlo (nejen) v dušiduši

Naši klienti jsou jednotlivci, ale také firmy, hotely, architekti, stavební a elektromon-
tážní firmy. Poskytujeme služby od velkoobchodu až po poradenství pro koncové 
zákazníky. Naši zákazníci jsou z celé republiky, jezdí sem za námi z Brna, Ostravy, 
Karlových Varů, a také ze Slovenska

DOLNÍ BŘEŽANY  

V obchodování se světly 

pracuje od roku 1992, 

nejprve jako společník firmy 

Luminex, od roku 2009 ve 

vlastní firmě AULIX LIGHTING  

v Dolních Břežanech. O tom, 

jak je důležité umět si správně 

vybrat světlo, jsme si povídali 

s majitelem firmy AULIX 

LIGHTING, specializující se na 

poradenství, návrhy 

a prodej světel, panem 

Radkem Motykou.

Hluk ze silničního 
okruhu obtěžuje

KRAJ – K žádosti o snížení 

rychlosti na silničním okru-

hu kolem Prahy, kterou ini-

ciovaly Dolní Břežany, se 

přidala také Praha 12. Před-

mětem žádosti adresované 

Ministerstvu dopravy ČR 

a Odboru dopravních agend 

Magistrátu hl. m. Prahy je 

omezení hlukové zátěže lo-

kalit sousedících s dálničním 

okruhem Brno – Plzeň. Ač-

koli měření hluku z okruhu 

neprokázalo na území Pra-

hy 12 překročení limitů, za 

nepříznivých klimatických 

podmínek se hluková zátěž 

nepříznivě dotýká také obča-

nů okrajových částí Prahy 12 

– Cholupic a Točné, a to ze-

jména v nočních hodinách. 

Rada městské části se proto 

rozhodla připojit se k žádosti 

Dolních Břežan, Zlatníků-

Hodkovic a Prahy-Libuše 

o snížení rychlosti na této 

dálnici.

PhDr. Danuta Beranová

oddělení vnějších vztahů 

a komunikace

KRÁTCE

Udělejte místo 
Ježíškovi

Nejkrásnější období roku se 

nám nezadržitelně blíží, v hy-

permarketech nahradili disko 

hity vánočními koledy a vy se 

jistě už  těšíte na záplavu dár-

ků, které vám Ježíšek přinese. 

Máte ale ve skříních vůbec 

místo pro další měkké balíč-

ky, které zaručeně dostanete 

od babičky? Vejdou se dětem 

do poliček vůbec další hračky? 

Máte v garáži místo pro další 

auto, nebo vám tam překáží 

to staré? Ne? A co takhle no-

vým dárečkům udělat místo, 

potěšit někoho jiného a ještě 

pomoci opuštěným dětem? Že 

je toho na vás moc? Ale není. 

Opět jsme tu zde s naší bur-

zou, díky níž můžete prodat 

vše, co se vám doma nehodí, 

přes Náš REGION. Uveřejnění 

těchto inzerátů je ZDARMA, 

ale budeme rádi, když pošlete 

dárcovskou dms Nadaci Naše 

dítě, s kterou již dlouhodo-

bě spolupracujeme a jejímž 

posláním je pomoc týraným, 

zneužívaným, handicapova-

ným, ohroženým a opuště-

ným dětem, které se ocitnou 

v obtížné životní situaci. Dár-

covskou DMS posílejte ve tva-

ru: DMS NASEDITE na číslo 

87777. Lenka Bartáková

GLOSA

Morgan brázdí region!
Tříkolka R.A.F.
Nedaleko Dolních Břežan, kde 

má Morgan oficiální zastoupe-

ní potkáte hned několik těchto 

krasavců. Pan Jan Červinka, 

zakladatel mateřské a základní 

školy Da Vinci, jezdí ve speciál-

ně navržené „letecké“ kamuflá-

ži modelu Morgan Three Whee-

ler. Prozradil nám, že ve škole 

Da Vinci i sám učí – angličtinu, 

tělocvik a hudebku. Je samo-

zřejmě členem Morgan klubu

Foto: Jan Zvelebil

� pokračování na str. 6
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Každý může porazit každého Každý může porazit každého 

VelkýVelký
svět mě svět mě 
nelákáneláká
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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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DOBŘEJOVICE
2. 12. – 15:30

• Rozsvícení vánočního stromu. 

Zveme včechny na již tradiční prodej-

ní výstavu adventních věnců, svícnů 

a vánočních dekorací u obecního úřa-

du v Dobřejovicích. Společně rozsví-

tíme vánoční stromek, s vůní punče 

a svařeného vínečka a voňavé vánoč-

ky přivítáme vánoční čas. O.s. Dobře-

jovický ČTYŘLÍSTEK

DOLNÍ BŘEŽANY
1. 11. – 20. 11. 

• Keramika v Gallery Jacques. 

Výstavu estetické a užitné keramiky 

s názvem „Nevšední techniky pálení 

a zpracování keramiky – Alena Volko-

vá Balvínová“ si můžete prohlédnout 

v prostorách Galerie Jacques na ad-

rese Náměstí Na Sádkách 701, Dolní 

Břežany. Výstava potrvá do 20. 11. 

2012 a je doplněna o výstavu olejo-

vých maleb Veroniky Koubalové. Ga-

lerie je otevřena každý všední den od 

9 do 19:00 a v sobotu od 9 do 16:00.

23. 11. – 18:00
• Vánoční keramika. Dekorování 

keramických PF, ozdoby na strome-

ček, atd. Pro rodiče a děti. Cena dosp. 

150,-, dítě 50,-. Rezervace nutná.

24. 11. – 9:30
• Zumba blok s Pavlou. Rezervace 

nutná, cena 120,- Kč

25. 11. – 10:00
• Nedělní divadélko. Liduščino diva-

dlo – Kudy cesta do pohádky? Rezer-

vace nutná. Cena 50,- Kč

30. 11. – 19:00
• Adventní věnce. Zdobení advent-

ních věnců, cena 150,- Kč včetně 

korpusu. Rezervace nutná

5. 12. – 15:00
• Mikulášské divadlo s nadílkou. 

Divadlo Kůzle – Čarovná květina. 

15,00 a 16,30. Rezervace nutná, 

cena 100,- dítě a 50,- dospělý

JÍLOVÉ U PRAHY
25. 10. – 15. 12. 

• Igráčci. Regionální muzeum v Jílo-

vém u Prahy vás zve na výstavu igráč-

ků. Fenomenální fi gurky 80. let, které 

dobyly srdce dětí. 

15. 11. – 19:00
• Janík a Klímová. V sále Regionál-

ního muzea. Těšíme se na Vaši ná-

vštěvu. 

17. 11. – 8:00
• Jílovský jarmark. Jílovský jarmark 

začíná od 8:00 a končí v 13:00 na ná-

městí. Těšíme se na Vás. 

17. 11. – 15:00
• Pohádka o Popelce. V kulturním 

centru zahraje Eva Hrušková se 

svými loutkami pohádku O Popelce. 

Vstup 80,- Kč.

24. 11. – 15. 12. 
• Keramický svět Jana Kutálka. Re-

gionální muzeum v Jílovém u Prahy 

vás zve na výstavu keramiky.

25. 11. – 18:00
Koncert Jany Koubkové. Koncert Jany 

Koubkové s Jazzovým kabaretem 

v restauraci Florian. Vstup 100,- Kč.

1. 12. 
• Vánoce v muzeu. Výstava betlémů, 

vánočních ozdob a jiných předmětů. 

Regionální muzeum Jílové u Prahy.

8. 12. 
• Leopold Čihák. Regionální muze-

um v Jílovém u Prahy vás zve na ko-

morní výstavu ke 180. výročí narození 

zakladatele muzea Leopolda Čiháka.

KAMENICE
20. 11. – 9:00

• Hrajeme si s kamarády. Pořad pro 

děti MŠ a 1. – 4. třídy ZŠ. Hraje skupi-

na Kamarádi z Brna.

8. 12. – 19:00
• Taneční barevná show Hafl a. Bol-

lywoodské, řecké, karibské, moderní, 

muzikálové a jiné tance. Irský step, 

kejklíři, skřítkové aj., Dobrá čajovna, 

malý předvánoční trh a mnoho dalších 

překvapení... www.hafl a.estranky.cz 

13. 12. – 9:00
• Tři pohádky na Vánoce. Hraje diva-

do POHÁDKA. Pro děti od 3 do 10 let.

KUNICE
15. 11. – 18. 11. 

• Beaujolais nouveaou. A dny fran-

couzské kuchyně GASTRO akce. Zá-

mek Berchtold

17. 11. – 9:30
• Babytenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz

18. 11. – 9:30
• Golfový turnaj. Průběh turnaje: IN-

DOORU na sport centru, golfový simu-

látor 3D BLASTER

24. 11. – 9:30
• Tenis double (dospělí). Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz

25. 11. – 9:30
• Turnaj stolní tenis. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz.

1. 12. 
• Mikulášská nadílka, zvonkový 
průvod, rozsvěcení vánočního stro-
mu. Mikuláš a andělé obdarují hodné 

děti a zlobivé si čerti odnesou do zá-

meckého pekla.

8. 12. – 9:30
• Minitenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz.

15. 12. – 9:30
• Babytenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz.

15. 12. 
• Živý Betlém. Přijďte se poklonit Je-

žíškovi a vyslechnout vánoční příběh 

o jeho zrození. Dobrovolné vstupné 

věnujeme internátní škole v Olešovi-

cích a SOU Kunice.

16. 12. – 9:30
• Turnaj ve stolním tenisu. Přihlašo-

vat se můžete na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz.

OHROBEC
1. 12. – 16:00

• Tradiční vázání adventních věn-
ců. Dovolujeme si vás pozvat na tra-

diční vázání adventních věnců v Kul-

turním centru Čtyřlístek v Ohrobci 

– Dílna pro dospělé a děti. Přijďte 

si vyrobit adventní věnec podle své 

představy. Vše potřebné dostane-

te na místě! Na akci je do 22. 11. 

nutná rezervace na OÚ Ohrobec 

257 760 338, 736 621 921.

2. 12. – 14:00
• Mikulášská nadílka. V neděli od 

14 a od 16 hodin vás zveme na Mi-

kulášskou nadílku – nejdříve nám Di-

vadlo Na Holou zahraje Strašidelnou 

pohádku a pak nás navštíví Mikuláš. 

Příspěvek na dárek od Mikuláše je 

50 Kč. Na akci je do 22. 11. nutná re-

zervace na OÚ Ohrobec 257 760 338, 

736 621 921.

PRŮHONICE
30. 11. 

• “Hurvínkův Mikuláš“. Divadlo 

Spejbla a Hurvínka. MŠ, Ke Škol-

ce 382, Průhonice 252 43, tel: 

267 750 046, e-mail: mspruhonice@

seznam.cz 

SENOHRABY
1. 12. – 8:30

• Adventní tržnice. Zdejší klub za-

hrádkářů pořádá již tradiční adventní 

tržnici v sále restaurace U Andělů od 

8.30 do 13.30. Nabídneme: květiny, 

především vánoční, adventní věnce, 

jmelí, řezbářské a keramické výrob-

ky, perník, drobné dárky. Přijďte oku-

sit kouzlo předvánočního času.

ŠTIŘÍN
7. 12. – 19:30

• Cimbálová muzika Morava. Mo-

ravské lidové písně k tanci i k posle-

chu u dobrého vína. Předprodej vstu-

penek na recepci. 

16. 12. – 17:00
• Sukův hudební Štiřín. Miroslav 

Ambroš (housle), Zdena Kloubo-

vá (soprán), Zuzana Ambrošová 

(klavír). Liehmann, Dvořák, Suk, 

a Kocian. Předprodej vstupenek na 

recepci. 

VRANÉ NAD VLTAVOU
24. 11. 

• Koncert. Duo semplice (harfa, fl ét-

na) – koncert v kostele sv. Jiří k poctě 

sv. Cecílie. 

2. 12. 
• Rozsvícení vánočního stromeč-
ku. Pojďte s námi rozsvítit vánoční 

stromeček a připravit se na advent.

ZVOLE
17. 11. – 8:00

• Zvolský blesk Šachy.biz. Zveme 

vás na šachový turnaj v sokolovně 

ve Vraném nad Vltavou. Věcné ceny 

pro šachisty na předních místech 

v hodnotě minimálně 25.000 Kč. Fi-

nanční cena pro vítěze minimálně 

3.000 Kč. Šachisté narození 1953 až 

1996 100,- Kč, ročník 1997 a mladší 

a ročník 1952 a starší 50,- Kč Nepři-

hlášení předem jednotné startovné 

150,- Kč bez rozdílu věku. Občerst-

vení zajištěno (párky, limo, čaj, káva, 

oplatky atd.)

26. 11. – 19:00
• Adventní věnce. Zdobení advent-

ních věnců cena 150,- Kč včetně kor-

pusu. Rezervace nutná

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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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 
24. 11. 2012

večer RETRO DISKO

www.zamekberchtold.cz

1.12. 16:00 – 19:00

zvonkový průvod 
rozsvěcení vánočního stromu
ZA KAŽDÉHO POČASÍ – VYTÁPĚNÁ HALA

MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA

tel.: 606 324 035
www.centrumkacenka.cz
adresa: Krátká 85, Vestec

150m od HyperAlberta

MÁME VOLNÁ MÍSTA!
provozní doba 7-17:00 

Nyní akce sleva 10% na školkovné v měsíci 
prosinec, při zápisu na min. tři měsíce.

Od ledna 2013 pronajmu
prostory zkolaudované jako

ZUBNÍ ORDINACE, 
již provozované předchozími nájemci.

Nezařízené tři ordinace + zázemí, 

celkem 137 m2,  
vedle obchodního centra Chodov.

Více informací na:
tel.: 602 366 631, nebo

e-mail: mirekzubar@centrum.cz

INZERCEINZERCE

ŘADKOVÁ INZERCE 

• Prodám novou líheň pro 
drůbež, cena 2200 Kč zim-
ní cena !!! Tel: 733 483 672
• Kosmetický salon Grácie 
– zaměření na zdraví a re-
laxaci, ošetření přírodní 
kosmetikou, www.salon-
gracie.cz, tel: 776 283 858
• Prodám perspektivní pol-
nosti za přijatelnou cenu, 
mezi Jinočany a Dobříčí. 
Zn. e-mail: re-le@volny.cz, 
tel.: 603 581 799.
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KRÁTCE KRÁTCE

Přání letěla do nebes
DOLNÍ BŘEŽANY – V so-

botu 3. listopadu se Dolní 

Břežany rozsvítily stovkami 

světýlek. Konal se již tradič-

ní Halloween, který pořádá 

obec ve spolupráci s MC 

Břežánek. Za šera se sešly 

děti v kostýmech, maskách 

a s lampiony v ulici U ná-

městí. Uvítalo je vystoupení 

skupiny Myš Maš a taneční-

ho kroužku Lenky Šeráko-

vé. Poté vyrazil lampiono-

vý průvod, čítající cca 700 

osob, za asistence dolno-

břežanských hasičů vzhůru 

na hranice obce, kde byly 

vypuštěny lampiony spl-

něných přání. Zájemce pak 

vedly rozsvícené dýně k pěti 

strašidelným domům, kde 

koledovali, získávali slad-

kosti a razítka pro vstup do 

strašidelného hradu v Bře-

žánku. Bylo v něm k vidění 

leccos ze záhrobí. Pro menší 

děti byla venku připrave-

na stanoviště s malováním 

dýní, lepením a zdobením 

masek a také interaktivní 

hrou v angličtině, kde se děti 

dozvěděly o původu tohoto 

původně keltského svátku. 

Všem dobrovolníkům, kteří 

tuto krásnou akci připravi-

li, patří velký dík. 

Markéta Mayerová

Mladí, chytří a udatní
JÍLOVÉ – V sobotu 3. listopa-

du uspořádali zvolští Medvě-

di turnaj pro mladé šachisty 

našeho regionu v základní 

škole v Jílovém. Účast byla 

rekordní – celkem v turna-

ji hrálo 105 dětí. Hráči byli 

rozděleni do tří skupin podle 

výkonnosti. Turnaj A vyhrá-

la suverénně Nela Pýchová, 

která vyhrála všechny čtyři 

své partie. Pro Nelu byl tur-

naj tréninkem na mistrovství 

světa mládeže, které se hraje 

od 7. listopadu 2012 ve slo-

vinském Mariboru. V turnaji 

B hrálo 44 hráčů. Po sedmi 

kolech vybojoval první místo 

Pavel Kůrek z Říčan. V turna-

ji C hrálo 45 hráčů. Nejlepší 

byl Richard Mládek z Vlašimi 

se 7 body ze 7 partií. 

Děkujeme hlavnímu spon-

zorovi turnaje České pod-

nikatelské pojišťovně, firmě 

HSH, základní škole v Jílo-

vém a všem, kteří se podíleli 

na organizaci turnaje.

Luděk Straka

Skončila na střeše 
7. listopadu přijala linka tís-

ňového volání Hasičského 

záchranného sboru Stře-

dočeského kraje informaci 

o dopravní nehodě na silnici 

u obce Senohraby. Na místo 

byla vyslána profesionální 

jednotka ze stanice Říčany 

a dobrovolná jednotka SDH 

Senohraby. Po příjezdu na 

místo bylo zjištěno, že se 

jedná o nehodu dodávko-

vého vozidla, které skončilo 

mimo silnici na střeše. Jedna 

osoba utrpěla lehčí zranění. 

Dále bylo zjištěno, že z vozi-

dla dochází postupně k úni-

ku pohonných hmot. Příčinu 

nehody vyšetřuje Policie ČR.

(red net) Foto: stanice Říčany

Draci utržení ze řetězu 
LHOTA – V sobotu 20. října 

odpoledne se na louce u Lho-

ty konala tradiční drakiáda, 

kterou pořádali sportovní 

klub SK LHOTA s přičiněním 

místních hasičů z SDH Lhota. 

Vítr nebyl silný, ale přesto se 

létalo a  sešly se desítky vodičů 

draků z řad dětí i dospělých. 

Na závěr náčelník drakiády 

Luděk Plechatý předal diplo-

my v kategoriích ručně vyro-

bená vznášedla, nejvyšší dolet 

a troska drakiády. (PL)

Zvonili republice 
PYŠELY – V letošním roce jsme 

již podesáté zvonili společně 

se Zvonem míru v Roveretu 

na oslavu výročí vzniku naše-

ho samostatného státu. Toto 

slavnostní výročí jsme zpestřili 

i pro naše nejmenší a tak vyšel 

od kapličky na Nové Vsi lampi-

ónový průvod. Za pomníkem 

na prostranství jsme přečetli 

jména občanů Pyšel, kteří se 

již v roce 1918 nevrátili z bojišť 

1. světové války. Sváteční pro-

gram pokračoval prohlídkou 

hasičské zbrojnice pro děti 

s ukázkou majáků a výstraž-

ných světel. V prvním patře 

byla expozice věnovaná Zvo-

nu míru v Roveretu, našemu 

zvonění, pyšelským zvonům 

a pomníku. Krásný večer byl 

ukončen až dlouho v nočních 

hodinách.

Jan Kostrhoun, SDH Pyšely

(redakčně zkráceno)

Výměna dokladů 
se blíží!

KRAJ – Zvláštní označení vo-

zidla přepravující osobu těžce 

zdravotně postiženou O1 (AA 

šestimístné číslo) má platnost 

do 31. 12. 2012. Výměnu za 

Parkovací průkaz označují-

cí  vozidlo přepravující osobu 

těžce zdravotně postiženou O7 

(CC šestimístné číslo) provádí 

Městský úřad Černošice, Pod-

skalská 19, Praha 2. K výměně 

parkovacího průkazu žadatel 

předloží platný průkaz ZTP 

nebo ZTP/P, platný OP, jednu 

fotografii, zvláštní označení 

vozidla O1 (modrý znak). K vy-

řízení výměny parkovacího 

průkazu je nutná osobní účast 

žadatele, tj. osoby zdravotně 

postižené. (red net)

Rozsviťme ho společně
VRANÉ NAD VLTAVOU 

– Obecní úřad vás srdečně zve 

na rozsvícení vánočního stro-

mečku. Akce se koná první ad-

ventní neděli 2. 12. v prostoru 

parku, vedle bytového domu 

„Rajčur“. Přijďte strávit pří-

jemné odpoledne. Setkáte se 

s přáteli, načerpáte vánoční 

atmosféru. (red net)

Pojďme pomoci
DOLNÍ BŘEŽANY – Diako-

nie Broumov vyhlašuje pro-

střednictvím OÚ Dolní Bře-

žany humanitární sbírku. 

Letní a zimní oblečení, lůžko-

viny, prostěradla, ručníky, utěr-

ky, záclony. Látky (minimálně 

1 m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek). Domá-

cí potřeby – nádobí bílé i černé, 

skleničky. Vatované a péřo-

vé přikrývky, polštáře a deky. 

Obuv – veškerou nepoškoze-

nou. Hračky – nepoškozené 

a kompletní. Věci budou shro-

mažďovány ve středu 21. 11. 

2012 od 15:00 do 19:00 hodin 

v prostorách bývalé pošty (5. 

května 78, Dolní Břežany). Věci 

prosíme zabalte do igelitových 

pytlů či krabic, aby se nepoško-

dily transportem. (red net)

Vzdal se mandátu
MODLETICE – Zastupitel 

Ing. Libor Hanuš oznámil, že 

z důvodu dlouhodobého po-

bytu v zahraničí nebude moci 

vykonávat funkci zastupitele 

obce, a proto se vzdává mandá-

tu zastupitele obce Modletice 

ke dni 26. 10. 2012. Zastupite-

lé berou tento fakt na vědomí, 

dále bude osloven náhradník 

dle příslušného pořadí a na 

dalším zasedání zastupitelstva 

bude uveden do funkce.

 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
POCTIVÝ ČESKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

STOLY A ŽIDLE
SEDACÍ SOUPRAVY, DESIGN A VÝROBA NÁBYTKU ZE DŘEVA,

POSTELE-MATRACE-ROŠTY, DĚTSKÝ PROGRAM, GALLERY 
JACQUES, SLUŽBY ARCHITEKTA

INZERCEINZERCE

K této příležitosti vyhlásilo Sdru-

žení TEREZA ve spolupráci s Na-

dačním fondem TESCO granto-

vou výzvu „Za hranice Ekoškoly“, 

která si kladla za cíl podpořit 

zajímavé školní projekty, které 

přispívají ke zlepšování život-

ního prostředí ve škole či jejím 

blízkém okolí. Celkovou částku 

100 000,- Kč si nakonec rozdělilo 

6 nejúspěšnějších z nich. Mezi 

nimi je i ZŠ Jílové u Prahy.

Do školy na kole
Žáci by rádi jezdili do školy na 

kole. Cyklojízdou oslavili již 

v září Evropský týden mobility, 

ale chybělo jim, kam kola zapar-

kovat. Ekotým ve spolupráci se 

školním Senátem navrhl, že po-

řídí nové stojany. Díky získaným 

financím škola stojany zakoupi-

la a žáci osmých tříd je pomoh-

li nainstalovat. Na Světový den 

Ekoškol škola proběhlo jejich 

odhalení. Hned několik žáků při-

jelo do školy na kole: 

„Bydlím kus od školy a už se tě-

ším, až budu na jaře jezdit na 

kole. Ušetří mi to chození,“ 

radovala se žákyně druhého 

stupně. 

V rámci oslav proběhlo také ote-

vření ZOOkoutku, ve kterém nyní 

bydlí přes 50 zvířátek a jejichž 

péči mají na starosti samy děti. 

Třetím bodem programu bylo 

představení nově zrekonstru-

ované části školního pozemku 

– děti se mohou těšit z venkov-

ní učebny, pétanquové dráhy, 

labyrintu či obří šachovnice. 

Pozemkem školy také nově pro-

chází naučná stezka tematicky 

zaměřená na školní arboretum. 

„Máme štěstí, že ke škole nále-

ží rozlehlý pozemek, zároveň je 

to však nemalý závazek. Na jaře 

plánujeme s jeho úpravami po-

kračovat – každá třída například 

dostane záhon a v sadu se nám 

budou pást ovečky,“ poodkrývá 

další plány Ekoškoly ředitelka 

Květa Trčková. 

V České republice je v programu 

Ekoškola zapojeno téměř 300 

základních a středních škol. Ve 

všech školách se žáci během vý-

uky dozvídají, jak chránit životní 

prostředí.

Text a foto: Kateřina Moravcová

Sdružení TEREZA

VESTEC – Obecní úřad Vestec 

bude i nadále spolupracovat 

s Českou zemědělskou univer-

sitou v Praze, která je garan-

tem Virtuální University třetího 

věku (VU3V). Kurzy jsou sou-

částí studijního programu „Svět 

okolo nás“, který je realizován 

formou vzdálené výuky, která 

zahrnuje skupinové přednášky, 

samostatnou práci, komunikaci 

s lektorem a další aktivity, které 

jsou přístupné všude tam, kde je 

dostupný internet. Studenti uni-

verzity ve Vestci zdárně ukončili 

další semestr „Etika jako vý-

chodisko z krize společnosti“. 

Pokračujeme na podzim 2012. 

V říjnu zahajujeme další semestr 

přednáškami na zajímavé téma: 

„Kouzelná geometrie“. 

Garant:  Univerzita Karlova, Fa-

kulta matematicko-fyzikální 

Mimo stávající studenty se 

k nám můžou ještě připojit i dal-

ší zájemci. 

Kdo může být studentem 
• osoba se statutem seniora, po-

bírající důchod 

• invalidní důchodce bez rozdí-

lu věku 

• osoby kategorie 50+ (neza-

městnaní, osoby čekající na při-

znání důchodu apod.) 

Výuka bude i nadále probíhat 

v zasedací místnosti v příze-

mí Obecního úřadu ve Vest-

ci, Vestecká 3. 

Termíny přednášek: liché úterý 

vždy od 14.00 hodin 

20. 11. • 4. 12. • 18. 12. 2012  

Zájemci o studium se mohou 

přihlásit na: 

OU Vestec, Vestecká 3, podatel-

na@vestec.cz, tel. 313 035 501 

V mezidobí sice vznikla řada 

živých nahrávek a několik só-

lových alb obou protagonistů, 

společně však natočili nové 

písně až nyní. Legendární po-

etika neztratila nic ze svého 

kouzla, dokonce mnohdy na-

byla na aktuálnosti. Fanouš-

kům, kteří tak dlouho vzývali 

jejich opětovné setkání nad 

novým repertoárem, se tak ko-

nečně dostává zadostiučinění 

v podobě společného koncertu 

obou bratrů. 

V KC Kamenice vystoupí po 

dlouhých letech oba společně 

27. listopadu od 19.30 hod.

Souhvězdí jisker

Ještě to s námi není tak hrozné, 

jak se všude tvrdí. V letošním 

roce jsme již po desáté zvonili 

společně se Zvonem míru v Ro-

veretu na oslavu výročí vzniku 

našeho samostatného státu. 

Toto slavnostní výročí jsme zpes-

třili i pro naše nejmenší, a tak 

v 18.40 hodin vyšel od kapličky 

na Nové Vsi lampiónový průvod. 

Sobotní sněžení a nedělní ráno 

mě vystrašilo „V tomto počasí 

nikdo nepožene děti do průvo-

du.“ Opak byl pravdou. Při pří-

jezdu našich hasičských aut se 

na místě již tísnilo několik desí-

tek lidí a další přibývali užasnou 

rychlostí. Všechny jsem přivítal 

a seznámil je s večerním progra-

mem. Aby nám děti nezmrzly, 

vyrazil o něco dříve pomalu více 

jak stohlavý průvod na náměstí 

T. G. Masaryka k pomníku. Za 

pomníkem na prostranství jsme 

přečetli jména občanů Pyšel, 

kteří se již v roce 1918 nevrátili 

z bojišť 1. světové války. 

Sváteční program pokračoval 

prohlídkou hasičské zbrojnice, 

pro děti s ukázkou majáků a vý-

stražných světel. V prvním patře 

byla expozice věnovaná Zvonu 

míru v Roveretu, našemu zvoně-

ní, pyšelským zvonům a pomní-

ku. Na televizi bylo možné shléd-

nout film o historii Rovereta. 

Ve 21.00 hod. se rozezněly naše 

dva zvony společně s mnoha 

zvony v naší zemi k oslavě a po-

ctě vzniku naší samostatné re-

publiky. Zvoníci byli na závěr 

odměněni potleskem a každý, 

kdo měl dost odvahy, se mohl 

podívat na věž, zvony a hodino-

vý stroj. 

Každému, kdo přišel, děkujeme 

a těšíme se na další rok, který 

snad bude teplejší a přívětivěj-

ší. Děkujeme také všem obcím 

v blízkém i dalekém okolí, které 

zvonily spolu s námi. 

Jan Kostrhoun, SDH Pyšely

Příležitost pro seniory
Je vám přes padesát a chcete se vzdělávat? 

Tahle škola je přesně pro vás!

V rámci oslav proběhlo také otevření ZOOkoutku, ve kterém nyní bydlí přes 50 zvířá-

tek a jejichž péči mají na starosti samy děti

JÍLOVÉ U PRAHY 

 Desítky škol v celé ČR 

oslavily 7. listopadu 2012 

Světový den Ekoškol.

Do školy jezdí na kolekole

Desáté zvonění v Pyšelích

KAMENICE – Po 

dlouhých 15 letech 

přichází populární dvojice 

bratrů Nedvědů s novým 

albem Souhvězdí jisker. 
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Ježíšek i letos vybírá dárky na zámku 
v Jablonné nad Vltavou. Přijďte i Vy!
Tajemný předvánoční čas nám zpříjemní vánočně vyzdobený zámek, živá hudba, malé tržiště plné 
dárků a dobrot, které si můžete na místě vychutnat. Přijďte k nám procítit půvab starých zámeckých 
časů v kouzelné atmosféře adventu a užít si jedinečnou večerní atmosféru nevšedního zámeckého 
prostředí s vánoční výzdobou,  rozzářenými svícemi a plápolajícím ohněm v krbu!

* pátek a sobota dne 30. 11. – 1. 12. 2012 od 17 do 23 hod.
* Jablonná nad Vltavou, Neveklov (GPS: 49.779822, 14,44935)
* dospělí, studenti, důchodci 150,00 Kč (děti do 12 let zdarma)
* vstupné zahrnuje prohlídku zámku a přípitek na uvítanou

Mediální partneři

Těšíme se na Vás!

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy

12. 636 s DPH 
8 m, průměr 160

13. 926 s DPH 
8 m, průměr 200

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

www.sk-komin.cz

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

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

INZERCEINZERCE

Dodavatelé energií zpravidla nabízejí různá cenová zvýhodnění a ně-

kteří z nich i služby a bonusy, s jejichž využitím lze značně odleh-

čit  rodinnému rozpočtu. Na co se zaměřit a jak lze konkrétně ušetřit 

můžeme prakticky demonstrovat např. na nabídce jednoho z tradič-

ních dodavatelů energií, a to společnosti Pražská plynárenská. 

Ta poskytuje slevy ze základní ceny zemního plynu vždy pro různé seg-

menty svých zákazníků. Rodiny s malými dětmi, zákazníci seniorského 

věku nebo např. držitelé průkazu ZTP/P, kteří tyto nabídky společnosti 

využijí, ušetří oproti základním ceníkovým cenám  ročně i  tisíce korun. 

Společnost navíc nedávno přislíbila, že stávající nabídku bude dále 

rozšiřovat a obohatí ji na přelomu roku o další zajímavé  produkty.

Velmi důležitou a nedílnou  součástí hodnocení míry výhodnos-

ti nabídky dodavatele energie je však kromě  ceny energie  i rozsah 

dalších doplňkových  služeb a produktů. Proč je to tak důležité? Má-

lokdo si totiž uvědomuje, že jejich správným využitím lze mnohdy 

ušetřit  mnohem více, než u samotné ceny energie.  

Jako příklad se nabízí nepříjemnost, která dříve nebo později potká 

každého odběratele zemního plynu. Jedná se o poruchu plynového 

spotřebiče, která kromě problémů spojených se zajištěním opra-

vy znamená dále až několikatisícové výdaje.  Zákazníci již zmíněné 

Pražské plynárenské však mohou využít  službu POMOC 24, jejímž 

prostřednictvím jim firma zajistí opravu zdarma. 

Tímto způsobem lze navíc zajistit třeba i revizi plynového zaříze-

ní, provozní servis spotřebiče, prohlídku spalinových cest  a další 

služby, které  musí každý odběratel plynu čas od času objednat.  

Podmínkou realizace těchto služeb zdarma je pouze to, že zá-

kazník nesmí mít vůči společnosti žádné nehrazené pohledávky 

a prodlouží s ní smlouvu na dodávku plynu. V případě, že zákaz-

ník potřebuje spotřebič nový, zajistí mu navíc společnost až 32% 

slevu na jeho nákup. Poskytování podobných služeb je však zatím 

z celkového hlediska nadstandardem, protože kromě Pražské ply-

nárenské  jsou k dispozici již  jen u minimálního počtu  dalších 

dodavatelů energie.  

Další významnou možnosti úspor představují  různé věrnostní pro-

gramy. Stejně jako v  předcházejícím případě však ani zde není zda-

leka  pravidlem, že by je svým zákazníkům poskytovali běžně všichni 

dodavatelé. Pražská plynárenská vydává  svým zákazníkům zdarma 

Zákaznickou kartu, se kterou mohou čerpat slevy a výhody u více 

než devadesáti partnerů. Patří mezi ně cestovní kanceláře, kultur-

ní a sportovní zařízením, lázně, hotely a penziony,  ale i restaurace, 

zdravotnická zařízení nebo obchody. 

Již z výše uvedených tří namátkových příkladů je jasně patrné,  že 

při správném využití všech bonusů, slev a služeb, které nabízí Váš 

dodavatel energie, lze jednoduše snížit náklady spojené s dodávkou 

energie a jejich část dostat nazpět využitím poskytovaných doplňko-

vých služeb a bonusů. Konkrétně např. v případě již shora uvedené 

čtyřčlenné rodiny, která využívá zemní plyn od Pražské plynárenské 

v rodinném domě, se může jednat o 26 % nákladů na zemní plyn.  

Možností a kombinací  je však při využití předmětných slev, bonusů 

a zvýhodnění celá řada a lze tedy ušetřit i podstatně více. 

Rozhodně se tedy vyplatí sledovat a hodnotit nabídky dodavatelů 

energií vždy komplexně a vše zvážit z více úhlů pohledu. Rozhodující 

totiž není jen samotná cena energie, ale stejnou měrou také  další 

služby, bonusy a zvýhodnění, které svým zákazníkům jednotlivý do-

davatelé poskytují nebo naopak neposkytují. (pr)

Jak opravdu ušetřit za energii?
Na trhu s energiemi vrcholí boj o zákazníky a ti jsou prakticky 

denně vystaveni nepřebernému množství nabídek a různých 

cenových srovnání. Posoudit, co je však pro potřeby 

konkrétního odběratele skutečně výhodné, je stále obtížnější. 

Rozhodně je třeba posuzovat nabídku vždy komplexně 

a v  celé šíři a neřídit se  dle jednoho atributu, kterým 

zpravidla bývá pouze porovnáním základních ceníkových 

cen energie. To samo o sobě totiž o celkové výhodnosti 

nabídky může vypovídat jen  poměrně  málo.  

Modelové příklady úspor při využití aktuálních slev společnosti 
Pražská plynárenská: 

úspora za rok úspora za měsíc

rodina s malými dětmi v rodinném domě se 

spotřebou 30 MWh/rok
1950,- Kč 163,- Kč

seniorská domácnost ve větším bytě se spo-

třebou 20 MWh/rok
1300,- Kč 108,- Kč

držitel průkazu ZTP/P v malém bytě se spo-

třebou 16 MWh/rok
1040,- Kč 87,- Kč

Modelové příklady úspor při využití služby POMOC 24 
Pražské plynárenské: 

oprava plynového kotle 3500,- Kč

oprava plynového topidla 2500,- Kč

oprava průtokového ohřívače vody 3000,- Kč

provozní servis spotřebiče 1600,- Kč

revize  odběrného plynového zařízení 2000,- Kč

Modelové příklady úspor při využití Zákaznické karty 
Pražské plynárenské:

letní rodinná dovolená ve středomoří v ceně  60 000,-Kč až 7 200,- Kč

letní dovolená pro seniory starší 60 let v Řecku nebo 

na Kypru v ceně 40 000,- Kč. 
až 6 000,- Kč

ubytování ve wellness hotelu až 420,- Kč/den
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  roční náklady za plyn  po odečtení získaných 
bonusů a slev od Pražské plynárenské
 sleva pro rodiny s malými dětmi 
  úspora  při nákupu letní dovolené se  Zákaznic-
kou kartou Pražské plynárenské
  předsezónní servis plynového kotle zdarma od 
Pražské plynárenské 

původní roční náklady na plyn roční náklady na plyn po ode-
čtení získaných bonusů a slev 
od Pražské plynárenské
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Moje vize má tři priority

Děti
Mám dvě malé děti, a tak nejen 

mě trápí nedostatečná kapacita 

škol a školek v regionu. Přitom 

demografické údaje hovoří jas-

ně v jejich prospěch (především 

v okolí Prahy a větších měst). 

V Krajském zastupitelstvu budu 

podporovat rozšíření kapacit 

škol a školek, ale i kvalitu vzdě-

lání. Budu též podporovat rodi-

čovské a nestátní aktivity, proto-

že zde vidím nevyužitý potenciál 

s rychlým a efektivním řešením, 

který si zaslouží podpořit.

Doprava
Další neméně důležitou prio-

ritou je doprava. Mým cílem 

je podpořit zvýšení investic 

do opravy silnic, ale i výstav-

bu potřebných dopravních 

staveb, např. obchvatů v čele 

s dostavbou toho pražského ve 

své původní trase. Budu pod-

porovat zkvalitnění dopravní 

obslužnosti, zejména její pro-

pojení na systém integrova-

né dopravy. 

Aktivní život
Jako aktivní sportovec vím, jak je 

pro zdravý život důležité, mít se 

kde vyžít. V zastupitelstvu kraje 

budu prosazovat vyšší podporu 

pro sportovní oddíly, dobrovol-

né spolky, rybáře, hasiče a zá-

jmové organizace. Nemohu za-

pomenout ani na seniory, kteří 

tvoří podstatnou část obyvatel 

kraje a právem si zaslouží náš 

zájem a úctu.

Kdo podpoří hejtmana?
Středočeský kraj je momentálně 

bez hejtmana. Termín ustavující 

schůze, ze které s největší pravdě-

podobností vzejde jeho jméno, se 

rýsuje na druhou polovinu listopa-

du. Snad nikdo nečeká, že to bude 

někdo jiný než člen vítězné ČSSD. 

Vstoupí do své pracovny s  podpo-

ru komunistů? Nebo je ve hře i jiná 

varianta s podporou ODS či Top 

09? Vyjednávací týmy všech čtyř 

zvolených stran jsou nyní v plné 

pohotovosti. V každém případě, 

pro prosazení priorit pana Šmo-

líka, potažmo středočeské ODS 

bude určující výsledek těchto 

vyjednávání. Zbyněk Pokorný

Víkendový kongres ODS se 
přiklonil k vizi staronového 

předsedy Petra Nečase. 
Jedním z účastníků 

brněnského sjezdu byl 
i předseda říčanské ODS, 

který se před necelým 
měsícem  jako jeden z mála 

prosadil do zastupitelstva 
Středočeského kraje za 

ODS. Říčanský radní 
Ing. Miloslav Šmolík nám 

představil tři hlavní priority, 
které bude jako nový krajský 

zastupitel prosazovat.

Do Říčan přijel svého kolegu podpořit středočeský lídr Raduan Nwelati. Do krajského 

zastupitelstva se dostali oba dva 

Vizitka:

Ing. Miloslav Šmolík
• 40 let, ženatý, dvě děti

• stavební inženýr, 

 specializace 

 na vodohospodářství

• od roku 2008 předseda 

 ODS Říčany

• v říjnových volbách zvolen  

 do zastupitelstva 

 Středočeského kraje za ODS

• Priority: Školství, doprava,

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken
Branišovská 43, Praha 12 – Točná 

www.second-hand-textil.cz

Navštivte největší

SECOND HAND v Praze

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
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Přichystali jsme pro vás VEL-

KOU VÁNOČNÍ BURZU, kde 

můžete prostřednictvím Na-

šeho REGIONU prodat své 

nepotřebné věci. Vždyť kde 

lépe prodat či nakoupit své 

věci než v novinách, které se 

dostanou do 29 000 schránek 

ve vašem okolí. VELKÁ VÁ-

NOČNÍ BURZA je ZDARMA 

– nicméně peníze, které byste 

zaplatili za váš inzerát může-

te poslat pomocí dárcovské 

SMS nadaci Naše dítě. Váš 

příspěvek tak pomůže hen-

dikepovaným a týraným dě-

tem. Budeme rádi, když tak 

přispějete na dobrou věc.

A kam tedy peníze poslat? Jed-

noduše SMS zprávou ve tva-

ru: DMS(mezera)NASEDITE 

na číslo 87777. Cena DMS je 

30,- Kč, Nadace Naše dítě ob-

drží 27,- Kč. Případně mů-

žete pomáhat po celý rok, 

kdy můžete přispívat pravi-

delně každý měsíc po dobu 

jednoho roku. Stačí odeslat 

dárcovskou SMS ve tvaru: 

DMS(mezera)ROK(mezera)

NASEDITE na číslo 87777.

Nadace Naše dítě chrání ohro-

žené děti již od roku 1993. Po-

čty týraných a zneužívaných 

dětí v České republice se kaž-

doročně dramaticky zvyšují 

(v roce 2010 bylo nahlášeno 

více než 5 700 případů!). 

Jak zadat inzerát?
Na webových stránkách 

www.nasregion.cz najdete 

na hlavní stránce záložku 

Vánoční burza. V této zálož-

ce do textového pole zadáte 

text, kontakty a je to. Inzeráty 

budou otištěny v následují-

cích dvou vánočních číslech 

Našeho REGIONU.

Vánoční burza
VÁNOCE už opravdu 

pomalu klepou na 

dveře a nás pomalu 

zavalují povinnosti 

spojené s přípravou na 

nejkrásnější svátky v roce. 

Co takhle to letos udělat 

jinak a uvolnit skříň pro 

nápor nových a krásných 

věcí, které naleznete 

pod stromečkem? 

burza
Vánocní

a

� pokračování ze str. 1

V našem studiu v Dolních Bře-

žanech může vidět různé typy 

zdrojů, od obyčejných žárovek 

až po ledková svítidla, vysvětlí-

me mu rozdíly mezi jednotlivý-

mi typy ve svítivosti, jsme schop-

ni vypočítat i ekonomickou 

návratnost. Co je v současnosti 

zajímavé, pokud jde o zdroje, 

jsou LED svítidla. Mají dlouhou 

životnost, ta však souvisí i s tím, 

jaká je teplota v daném prostoru 

(pro LED zdroje je lepší“ stude-

né prostředí“), jak se často roz-

svěcí, jak kvalitní LED svítidla 

jsou. U LED zdrojů nezáleží na 

výkonu. U klasických žárovek 

lidé věděli, jaký má příkon a jak 

bude svítit. U LED to tak není, 

může mít 3 Watty příkon nebo 

5 Wattů, tato hodnota neříká nic 

o tom, jak LEDka bude svítit. Co 

je důležité, to je účinnost LEDky. 

Např. 3wattová LEDka může mít 

až o 50 % rozdílnou účinnost. 

Takže 3wattová LEDka za 300 Kč 

a za 800 Kč má účinnost rozdíl-

nou, a to lidé nevědí a my jim to 

vysvětlíme.

� Jaký je současný trend na trhu 

se světly?

Úsporné zdroje. Kromě LEDek 

jsou to i zářivky. Jsou vhodné i do 

domácností, protože je možné 

vybrat z celé škály barev světla, od 

žluté až po bílou. Zářivky je také 

možné stmívat. V našem studiu 

máme černou komoru, kde může-

me zákazníkovi předvést, jak co sví-

tí. Pokud jde o osvětlení místnosti, 

je vhodné použít více lokálních 

světel než pouze jedno centrální. 

Nadstavbou je použití inteligent-

ních systémů, které pomohou 

nastavit vyhovující hodnotu světla 

při různých činnostech, sledování 

televize, úklidu 

a podobně. Tě-

mito systémy 

lze samozřejmě 

i ovládat další 

prvky v domác-

nosti, topení, 

ventilaci, žaluzie, 

audio video.

� Jaký design svítidel je v sou-

časnosti módní?

Výběr vhodných svítidel 

dnes probíhá ve dvou fázích. 

V první se hodnotí, k čemu 

bude světlo sloužit, jak a kde 

má svítit. Teprve potom se vy-

bírá vhodný design. Současným 

trendem je volit jednoduchá, 

strohá světla, aby téměř nebyla 

vidět a aby měla perfektní tech-

nické parametry. K těmto svět-

lům se potom vybírá bonbónek 

v podobě světla nad jídelní stůl, 

stojací lampy nebo lampičky, 

které mohou být dekorativněj-

ší, designově výraznější. Také 

je trendem používat namísto 

jednoho světla uprostřed míst-

nosti, které místnost opticky 

zmenší, více lokálních světel. 

Takto nasvícený prostor získá 

zcela jinou atmosféru.

Hana Michaliková

� Jaká byla vaše cesta k fotogra-

fii? Chodila jste už odmala s fo-

toaparátem na krku?

Vždycky jsem byla kreativec 

a mí rodiče se mě snažili roz-

vinout všemi směry a tak jsem 

malovala, hrála na klavír, tvořila 

i fotila na klasickou zrcadlovku 

Minoltu. Po gymnaziu jsem po-

tkala svého budoucího manžela, 

začala s ním studovat VŠE, kde 

to zrovna kreativní nebylo, a do-

slova jsem těch pět let protrpě-

la, ale dostudovala. Odjeli jsme 

s manželem do států, kde jsme 

uklízeli v marketech a za vyděla-

né peníze pak tři měsíce jezdili 

po celých státech a národních 

parcích. A tam se stala z koníčka 

vášeň. Když je totiž co fotit, tak 

vás to baví. Po návratu  mi ka-

marád nabídl práci ve Španěl-

sku na PR, kde jsem se motala 

kolem focení ať ateliérového, 

nebo modelingu. A tam jsem 

se rozhodla, že se přihlásím na 

kurz fotografování. Když jsem 

byla zpět v Čechách, přihlásila 

jsem se ke Škodovi na kurz, na-

šla spoustu přátel mezi fotografy 

a od jednoho z nich si půjčovala 

ateliér, kde jsem kamarádkám 

fotila miminka. 

� Takže jste hned od začátku fo-

tila děti?

No prakticky ano. Práce s dět-

mi je nádherná a moc mě baví 

a naplňuje. Na konci kurzu jsme 

měli dělat projekt a mě napadly 

proměny. Obyčejná holka ocení, 

když má najednou nádhernou 

fotografii hodnou na obálku 

modních časopisů, a tak když 

už je dětí moc, odeběhnu si na 

chvíli k proměnám a pak se zase 

vracím k těm maličkým.

� Nikdy vás nelákal velký svět 

modelingu?

Kdepak, to je svět pro ostré lokty 

a ty já nemám a nechci mít. Pro 

mě to ani není zábava. Modelka 

přesně ví, jak si stoupnout, za-

tvářit, zapózovat a fotograf už 

jen cvaká. S dětmi je pořád živo 

a nikdy nevíte, co vás čeká.

� Práce fotografa však nekončí 

se sklapnutím světel. 

No určitě ne, pak začíná výběr 

fotografií a jejich úprava. Nej-

méně dají zabrat novorozeňata, 

ty mám po cca třech hodinách 

hotové, složitější výběr je u star-

ších dětí. Na nich pracuju tak 

dva večery. A nejdéle trvají pro-

měny - glamour focení. Tam se 

vše retušuje a s jednou fotografií 

si hraju i tři hodiny.

� Měla jste od začátku ateliér 

tady v Jirčanech?

Nene, dříve jsem si pronajímala 

ateliér v Kobylisích, ale byla ne-

výhoda, že jsem si všechny rekvi-

zity musela na focení vozit z Nus-

lí, kde jsme dříve bydleli. Hledali 

jsme s manželem místo, kde by 

se nám líbilo, a když jsme narazili 

na tento pozemek, bylo jasno. No 

a manžel vymyslel, že zde rovnou 

postavíme i ateliér. Mám štěstí, že 

mě můj muž podporuje ve všem, 

co si vymyslím.

� A jak jste tady spokojeni?

My jsme naprosto spokoje-

ni. Máme tady přírodu, blízko 

do Prahy i na Vysočinu, odkud 

s mužem pocházíme. Starají se 

tady i o kulturu, je tady krásný 

jarmark, pohádkový les. Docela 

to tady žije. Uvítala bych snad 

jedině větší nákupní možnosti, 

ale tím, že jsem zvyklá jezdit, tak 

mi to problém nedělá.

Lenka Bartáková

Velký svět mě neláká

Naďa šla za svým snem a dnes dělá práci, která ji naplňuje. Více na www.nadarehova.cz

„Pokud u nás nakoupíte svítidla, je zpracovaný projekt osvětlení zdarma. Navrhuje-

me a realizujeme osvětlení nejen v bytech a domech, ale také v hotelích nebo admi-

nistrativních budovách. Co našeho zákazníka zajímá, je správné nasvícení prostor,“ 

říká Radek Motyka, majitel firmy Aulix

Světlo (nejen) v duši

DOLNÍ JIRČANY

 Je u nás mnoho fotografů, 

kteří se zaměřují na takzvané 

rodinné focení, ale jen pár 

je jich opravdu dobrých. 

Od nich neuvidíte kýčovité 

fotografie ratolestí na 

sáňkách před plakátem se 

zasněženými horami. Od 

nich si odnesete fotografie, 

na které se budete rádi 

dívat a vzpomínat. Jedním 

z takových fotografů je 

i Naďa Rehová.

Práce s dětmi a fotoaparátem byla jejím koníčkem, dnes je i prací

AULIX lighting



Petr Hapka
Příznivcem stylových auto-

mobilů značky Morgan je 

i skladatel Petr Hapka, který 

pravidelně navštěvuje akce 

s automobily Morgan

Foto:  Jan Zvelebil

Model + 4
Přímo v Jesenici potkáte dalšího z majitelů krásné-

ho, tentokrát modrého Morganu s označením Plus 4. 

Plus čtyřka je dvoulitr a má „jen“ o 164 koní větší výkon 

než kůň vedle na fotografii. Mimochodem existuje více měření 

koňských sil. Britové používají BHP – British Horse Power

Foto: Dagmar Pavlíková

„Počet majitelů vozů značky 

Morgan se stále rozrůstá. Jsme 

pyšní, že letos v létě vznikl klub 

i v České republice,“ říká pan 

Zvelebil, jehož firma oficiál-

ně zastupuje značku Morgan. 

Jedna z prvních akcí, které se 

zúčastnili členové Morgan klu-

bu byla jízda do vrchu na trase 

Praha 5 Zbraslav – Dolní Bře-

žany „Jízda slunovratu“, které 

se zúčastnily desítky majite-

lů  historických vozidel a vozů 

Morgan. „Na této unikátní akci 

se Morgan Prague podílel spo-

lečně s obcí Dolní Břežany. Už 

teď víme, že další ročník bude 

následovat 22. června 2013. Rád 

bych touto cestou všechny po-

zval,“ dodává pan Zvelebil.

Morgan ale není žádný veterán, 

byť tomu jeho vzhled nasvědču-

je. Vždyť se v anglické továrně 

v Malvernu vyrábí od roku 1909. 

Motory do Supersportů, které 

dodává automobilka BMW mají 

výkon 370 koní!!!! Řada Clas-

sic používá motory Ford. Nej-

novější model uvedený na trh 

v letošním roce (Aero Coupé), 

zrychlí z nuly na sto za 

4,5 sekundy! Vozi-

dla jsou vyráběná 

ručně, tradičními 

postupy. Britská 

továrna Morgan 

patří 103 let stále 

jedné rodině.

Zbyněk Pokorný (PR)

auto, motowww.nasregion.cz6

od

www.vesymo.cz

Borecká 69, 
Borek - Jílové u Prahy, 
254 01
Tel.: +420 2242 82 649, 
Mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz

Přezutí + vyvážení pneu sada 4ks Cena neobsa
huje

 použitý
 m

ateriá
l

STŘEDNÍ ŠKOLA – CENTRUM ODBORNÉ 
PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179

PŘÍPRAVY  TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ www.copth.cz, tel.: 266 039 304                                                                                                                                          

              

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ
4leté obory s maturitou
se zaměřením na silnoproudou  a slaboproudou elektrotechniku, elektroniku a autoelektroniku,                                                     

průmyslovou chemii, ekologii a životní prostředí, ekonomiku, podnikání a veřejnosprávní činnost                                                                  

3leté obory s výučním listem
se zaměřením na silnoproudou a slaboproudou elektrotechniku, chladírenskou a klimatizační techniku,                       

autoopravárenství, chemický a farmaceutický průmysl a laboratoře                                                           

2leté denní nástavbové studium s maturitou
se zaměřením na provozní elektrotechnikuse zaměřením na provozní elektrotechniku

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 11., 21. 11. a 12. 12. 2012; 9. 1., 6. 2. a 13. 2. 2013   

středa od 10.00 do 17.00 hod.

8. 12. 2012 a 19. 1. 2013 – sobota od 8.00 do 12.00 hod.

INZERCEINZERCE

Jak to jezdí?
Dnešní campery nebo česky 

„bydlíky“ jsou obvykle postave-

ny na šasí moderních dodávek 

do 3,5 tuny. Bývají to diesely 

s výkonem od 100 koní. Říze-

ní je pohodné a stačí řidičák na 

osobní auto. Výhodou je vysoký 

posez a dobrý přehled po silnici. 

Spotřeba bývá mezi 9 a 13 litry. 

Auta jsou konstruovaná na vý-

drž, půl milionu kilometrů ne-

bývá konečnou stanicí. Jediné 

negativní překvapení bylo, že po 

cestě drnčí talíře a sklenky. 

Jak se bydlí? 
Jedním slovem dobře. Jako v mo-

derní garsonce. Menší kuchyňská 

linka s teplou vodou, dostatek 

skříní, koupelna se sprchou, toa-

leta a obývák s pohodlnými křes-

ly. V zimě plynové topení, v létě 

sítě proti komárům. Interiér Adrie 

je logisticky dobře řešen, vůbec 

jsem neměl pocit stísněnosti. 

Ložnice je oddělená závěsem 

a na letišti se dobře vyspí 3 oso-

by. Takže spíš 1+1 se sklepem 

než garsonka. A navíc je to v Adrii 

pěkné i pro oko. 

Spát za jízdy se ovšem podle 

předpisů nesmí a policisté to hlí-

dají. Navíc to dost hází. Osobně 

jsem ale prospal půl Švýcarska 

a bylo to příjemné. 

Kde se bydlí? 
V tom to je. Bydlíme, kde chce-

me. Proč nezajet do Alp, zastavit 

pod nástupem na túru a večer se 

unavený vrátit, dát si sprchu, po-

jíst a popít a přespat bez hledání 

kempu či penzionu? A mít s se-

bou kolo a kajak a věci na lezení, 

kdyby se měnil plán? 

Nebo proč nezajet pod sjezdovku 

a večer luxusně nepřespat pod sva-

hem? Moderní campery se snadno 

vytopí i v mrazu pod – 20 ˚C. 

Evropa je na campery připravená, 

na dálnicích bývají místa, kde se dá 

vypustit použitá voda a toaleta. Na 

horských parkovištích bývá parko-

vání v pohodě, v centrech jako je 

třeba Kitzbühel jsou zimní kempy 

pro bydlíky. Přespat někde u lesa 

lze bez problémů všude. Camper 

vydrží bez šetření nejméně 3 dny 

bez vnějších energií a vody. 

Pro koho je bydlík? 
Určitě pro rodiny s malými dět-

mi. Proč zastavovat kvůli zácho-

du, když si ho vezeme? Nudí se? 

Zahrajte si s nimi karty nebo ať si 

pustí televizi. 

Určitě pro sportovce. Kolo, ka-

jak, lyže, prkno nebo materiál 

do skal se v kufru cítí spokojeně. 

A proč nepřespat pod nástupem 

nebo u vody? 

Další skupinou jsou cestovatelé, 

kteří tráví na cestě hodně času. 

Těm ovšem doporučuji vozit 

skútr na výlety do měst. 

Pro koho bydlík není? Syn říká, 

že pro páprdy, co chtěj sedět jen 

doma. Myslím, že má pravdu. 

Půjčit, nebo koupit? 
To je otázka filozofie. S bydlí-

kem je hodně starostí s údržbou 

a parkováním. Ale když jedu 

na víkend do skal nebo na kolo 

nebo v zimě na lyže a nemusím 

se starat o bydlení, je to nesku-

tečná volnost. Cena pronájmu je 

vysoká, kolem 3 500 Kč na den. 

Ovšem dovolená vyjde stejně, 

jako když jezdíte od penzionu 

k penzionu. Jenže bydlíte ve 

svém a kde chcete.

Text a foto: Jan Šercl

Absolutní volnost
Měl jsem mladický sen, že 

budu cestovat po Evropě 

s domem na kolečkách. 

Letos jsem si to vyzkoušel 

a přemýšlím o zásadní 

změně přístupu k volnému 

času. Proč nebýt nezávislý? 

V Rakouských Alpách jsme spali těsně u stěny. Adria má „stabilizovaný“ podvozek, 

který dorovná sklon terénu

Plusy – absolutní volnost,

dobře se řídí, velký kufr, na 4 kola,

moped, kajak atd., pohodlí

a pěkný interiér

Minusy – parkování, 

údržba, cena, letecké společnosti 

přijdou o vaše peníze

Kontakty na: www.karavanysedlcany.cz

Kalkulace ubytování
pro 4 osoby
• Letní dovolená – 12 nocí:
 1920 eur = 48 000 Kč

• 3 lyžovací prodl. víkendy – 10 nocí: 
 1600 eur  = 40 000 Kč

• 10 cyklovíkendů v Čechách – 20 nocí: 
 48 000 Kč

• Výlet na koncert – 2 noci: 8 000 Kč

• Celkem ročně: 144 000 Kč

• Pořizovací cena nového:  1 300 000 Kč

• Prodejní cena za 6 let: 600 000 Kč

• Roční pořizovací náklady:
cca 117 000 Kč

Morgan brázdí region!Morgan brázdí region!

Ve světě je to běžná věc. 

Od letošního roku i u nás. 

Celorepublikový klub 

majitelů britských stylových 

automobilů založili jeho 

čeští majitelé v regionu 

kolem Prahy. Logo Českého 

Morgan klubu navrhl známý 

architekt Petr Uhlíř z Brna, 

jehož projekt campusu 

Masarykovy univerzity v Brně 

získal v loňském roce 

titul stavba roku.

Foto: Dagmar Pavlíková



FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 3. – 4. 11

3. liga
ČFL Kunice – Zápy 2:0 

Praha
I.AB ČAFC Praha B – Cholupice 1:2

I.BB Šeberov – Union Žižkov 5:2

II.C Bílá Hora B – Cholupice B 1:5

III.A Suchdol B – Točná 4:3

III.B Šeberov B – Hrdlořezy 5:3

Kraj
přebor Jílové – AFK Semice 2:2

I.BD Suchdol – Průhonice 6:1

Praha-východ

přebor V.Popovice A – Mochov A 3:2

přebor Kostelec n.Č.l A – Dobřejovice A 0:2

III.B Kamenice A – Radošovice A 3:0

III.B Struhařov – Mirošovice 2:3

IV.B Senohraby A – Babice 11:0

IV.C Kamenice B – Dobřejovice B 5:2

IV.C Mukařov B – Čestlice 7:0 

IV.C Stř.Skalice B – Senohraby B 7:4

IV.C Doubravčice – V.Popovice B 3:2

IV.C Lojovice – Mnichovice B 2:3

Praha-západ
přebor Čisovice – Měchenice 2:2

přebor Rudná – Zvole 2:7

přebor Psáry – Krňany 5:2

přebor Jílové B – Zbuzany 1:2

III.A Štěchovice B – Radlík 2:1

III.A Libeř – Slapy 2:0

III.A Bojanovice – Davle 0:0

III.A Vrané – Černošice 0:3 

III.A D. Břežany – Vestec 0:5 

III.A Zvole B – Jesenice B 1:4 

IV.A Pikovice – D. Jirčany 0:3

IV.A Libeň – Hradištko B 0:7

IV.A Libeř B – Průhonice B 6:4

IV.A K. Přívoz – Psáry B 2:5

IV.A Okrouhlo – Vestec B 0:1

IV.B Zlatníky – Všenory B 6:0

IV.B Vrané B – Vonoklasy B 4:2

IV.B D. Jirčany B – Měchenice B 4:0

3. liga
ČFL Domažlice – Kunice 2:00

Praha
I.AB Cholupice – Chuchle 2:00

I.BB Háje JM B – Šeberov 1:00

II.C Písnice – Cholupice B 1:02

III.A Točná – Lysolaje 4:02

III.B Praga B – D. Počernice C 2:00

III.B Šeberov B – Hrdlořezy 5:03

Kraj
přebor Jílové – Benátky 0:05

I.BD Jesenice – Průhonice 4:02

I.BD Teplýšovice – Kunice B    2:0

I.BD Zruč – Struhařov    2:2

Praha-východ
přebor V. Popovice – Úvaly B 1:02

přebor Pacov – Dobřejovice 1:02

III.B Kamenice – Mirošovice 3:01

III.B Struhařov – Kostelec n. Č.l. 2:01

III.B Hrusice – Dobřejovice B 4:02

IV.B Senohraby – Sluštice 4:01

IV.C Mukařov B – Lojovice 7:00

IV.C Ondřejov B – Čestlice 3:01

IV.C V. Popovice B – Strančice B 4:02

IV.C Stř. Skalice B – Senohraby B 6:00

Praha-západ
přebor Měchenice – Krňany 2:00

přebor Libčice – Psáry 2:06

přebor Zvole – Jílové B 5:00

III.A Jesenice B – Vrané 0:02

III.A Vestec – Zvole B 8:03

III.A Davle – Dolní Břežany 4:01

III.A Radlík – Libeř 1:00

IV.A Vestec B – Radlík B 2:02

IV.A Průhonice B – Kamenný Přívoz 2:04
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Oslavte s námi 5 let! 

a získejte až 5 měsíců zdarma!

Park Holiday, Květnového povstání 194, Praha 10 Benice, 

tel.: 267 268 111, e-mail: info@parkholiday.cz

www.parkholiday.cz

INZERCEINZERCE

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 10. – 11. 11

VELKÉ POPOVICE – O tom, 

že v zimní hale obce bude kro-

mě hokejových zápasů a klubu 

působit také krasobruslařský 

oddíl, jsme už informovali. V so-

botu 6. října se uskutečnila na 

ledové ploše první exhibice, což 

bylo vlastně představení klu-

bu. Dostavilo se kolem 20 zá-

jemců, převážně předškolního 

věku a prvního školního stupně. 

V drtivě většině zájemci v do-

provodu rodičů shlédli některé 

ukázky krasobruslení, navíc se 

seznámili s podmínkami člen-

ství, jakož i tréninky a jejich ča-

sovým rozvržením. Zájem pro-

jevili i děti a rodiče, kteří už jsou 

v některém jiném klubu, avšak 

do Velkých Popovic by to měli 

podstatně blíž a také za jiných, 

výhodnějších podmínek. Bude 

tedy s nimi jednat o přestupech. 

V nejbližších dnech se uskuteč-

ní výběr závodníků podle věku 

a výkonnosti a rozvrhnou se tré-

ninkové hodiny. Ledová plocha 

má pochopitelně jistý řád, a tím 

i omezení, která nutno respek-

tovat. Aby však nezůstalo jen 

u tréninků a případných soutěží, 

výbor krasobruslařského oddílu 

uvažuje o možnosti uspořádat 

vánoční besídky na ledě a také 

karneval. O všech akcích budou 

zájemci včas informování. (kt)

Slavíme páté narozeniny

Krasobruslaři zahajují 

� Park Holiday slaví 5. naroze-

niny, můžete se stručně vrátit 

k jeho začátkům?  

O projektu jsme začali váž-

ně uvažovat někdy na podzim 

2003. Naší vizí byl unikátní a ne-

všední areál plný sportu, zdraví 

a společenského života. Měli 

jsme štěstí na lokalitu, protože 

jsme chtěli projekt situovat do 

přírodní scenérie na okraj Pra-

hy, a také na projektanta. Jeho 

přístup k celkovému architek-

tonickému pojetí nám velmi 

konvenoval. S projektanty a vy-

branou stavební firmou jsme 

pak vytvořili opravdu velmi 

motivovaný a dělný tým, kte-

rý společně vytvořil dílo podle 

naší vize. Vlastní stavba trvala 

17 měsíců a areál jsme slavnost-

ně otevírali 27. září 2007. Dnes je 

z toho stavba roku 2008.

� A jak jste se dostali ke klubové-

mu pojetí?

Postavit krásné sportovní a re-

laxační centrum podle našich 

představ je jedna věc, vdechnout 

mu život tak, aby byl ekonomic-

ky rentabilní, je nepoměrně ob-

tížnější. Provozování areálu jako 

klubového zařízení jsme nako-

nec vyhodnotili z dlouhodobé 

perspektivy jako jediný života-

schopný model a upřímně jsme 

si do vybudovaného prostředí 

ani jinou formu provozu neu-

měli představit. Musíme ale při-

znat, že s odstupem času hodno-

tíme naše rozhodnutí 

jít do klubového 

pojetí za velmi 

troufalé, pro-

tože kluby po-

dobné úrovně 

v té době u nás 

nebyly, naše 

znalosti z provo-

zování klubu byly 

velmi omezené, naše zku-

šenosti nulové a trh v plenkách. 

O to větší výzva to ale pro nás 

byla. Objeli jsme mnoho zahra-

ničních fitness a wellness klubů 

a zařízení, sbírali zkušenosti od 

jejich provozovatelů, sháněli 

veškerou dostupnou „klubo-

vou“ literaturu, a tak jsme si 

postupně formovali vlastní klu-

bový koncept, který se snažíme 

neustále zdokonalovat a rozvíjet 

ve prospěch našich členů. 

� Jaká je dnes vaše členská zá-

kladna a jak se vyvíjí zájem no-

vých členů?

Klub má dnes 340 členů. Trochu 

překvapivé, ale na druhou stra-

nu potěšující je, že průměrný 

věk člena klubu je 42 let. Nejsme 

a nechceme být masovým zaří-

zením s počtem členů, které po-

čítáme v tisících. Je to dáno jak 

naší polohou, tak zejména cha-

rakterem našeho klubu. Dopřá-

váme našim členům maximální 

komfort v komorním, rodinném 

prostředí, kvalitní vybavení 

a profesionální služby. Kromě 

toho nabízíme nepoměrně širší 

portfolio fitness a wellness slu-

žeb, daleko více prostoru a hlav-

ně outdoorové aktivity, které v ji-

ných klubech nenajdete. Mnoho 

zájemců o členství nás srovnává 

s kluby nižší kategorie, někdy do-

konce i s nízkonákladovými klu-

by, kde si za doplňkové služby, 

jako je hygienický servis, sprcha, 

parking apod., pokud je fitness 

centrum vůbec nabízí, připlá-

cíte. V klubech naší úrovně je 

samozřejmou součástí členství. 

Český klient by měl nejraději 

za minimální ceny maximální 

komfort. Moudrý zákazník ale ví, 

že u nás dostane za své peníze 

odpovídající hodnotu. 

� Co chystáte pro své současné 

i budoucí členy klubu nového?

Při příležitosti pátého výročí 

jsme aktuálně vyhlásili věrnostní 

program klubu. V rámci progra-

mu zavádíme zvýhodněné pod-

mínky členství pro členy, kteří 

jsou v klubu 5 let. Je to forma, jak 

chceme poděkovat věrným a lo-

ajálním členům. Do konce toho-

to roku získá věrnostní certifikát 

prvních 12 klubových členů. 

V příštím roce plánujeme rozšířit 

vybavení a zlepšit tak nabídku 

služeb fitness zóny Energym v du-

chu současných trendů v tomto 

oboru. Zvažujeme i nápad na vy-

budování lezecké stěny. 

� A nějaké narozeninové přání 

klubu Park Holiday a jeho čle-

nům na závěr?

Našim současným, ale i bu-

doucím členům chceme hlavně 

popřát, aby ve svém klubu na-

šli opravdu své třetí místo v ži-

votě. Aby se tu cítili příjemně 

a spokojeně, aby se sem vždy 

těšili nejen proto, že si zahrají, 

zacvičí, uvolní a odpočinou, ale 

že se tu potkají se svými přáteli 

a kamarády, se kterými je jim 

dobře.

V. POPOVICE – JESENICE – 

Hokejový přebor Středočeského 

kraje je v plném proudu. Týden 

co týden se hrají zápasy. O pře-

kvapení či nenadálé výsledky 

není nouze. Zástupci našeho 

regionu, týmy hokejisté Vel-

kých Popovic a Jesenice, jsou 

uprostřed tabulky, Popovice na 

7. místě, Jesenice o dvě příčky 

níže. Na současnou úroveň jsme 

se zeptali trenéra Karla Holého 

(V. Popovice), který už před za-

čátkem soutěže říkal, že i letos 

budou týmy vyrovnané. 

„Názor jsem nezměnil, týmy jsou 

vyrovnané, úroveň už je nejmé-

ně třetí rok vysoce kvalitní,“ řekl 

nám na úvod Karel Holý a pak 

rozvíjel další názor na letošní 

soutěž: „Situace je asi taková, že 

pro malé kluby je třeba II. liga 

příliš náročná, a to nejen časově, 

ale i finančně, hodně se cestuje, 

a tak se nebrání nižším soutěžím, 

což jsou ty krajské přebory. Tím 

se stává, že se hodně kvalitních 

hráčů dostane do naší krajské 

soutěže, tím její kvalita zákonitě 

stoupá. Jsou to převážně hráči, 

kteří mají své zaměstnání a hoke-

jem se chtějí bavit a to je vlastně 

základ. Oni to hrají dobrovolně, 

dobrovolně i trénují a hrají na-

prosto uvolněně. Odpadly i šar-

vátky a jen se podívejte na tabul-

ku, je to hodně vyrovnané, nejsou 

téměř žádné velké bodové rozdí-

ly, každý může porazit každého. 

Jsou dominantnější týmy, ale ani 

to ještě nic neznamená. Hodně 

bude záležet na druhé polovině 

soutěže. Chtěli jsme hrát dobře 

už od samého začátku, to se nám 

to nedaří. Avšak zatím jde všech-

no v klidu a podle mého názoru 

vše jde dobře. O víkendu hrály V. 

Popovice s Příbramí 3:4 a Jeseni-

ce s Rakovníkem 3:8. Jan Kotrba

Každý může porazit každého 

Velké Popovice v jenom z posledních soubojů v Králově Dvoře u Berouna

Rozhovor s majiteli Park Holiday – Irenou a Tomášem Linhartovými
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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

30. 11.
Country
Byzoni

PŘIJÍMÁME JIŽ REZERVACE 
NA VÁNOČNÍ VEČÍRKY A 
SILVESTROVSKOU VESELICI

AUTODOPRAVA – domovní a stavební odpad, písky, štěrky a palivové dříví

ZEMNÍ PRÁCE – výkopy, přípojky včetně osazování šachet, bourací práce, 

likvidace černých skládek

ZAHRADNICKÉ PRÁCE – kácení, prořezy stromů a parkové zeleně

VYKLÍZENÍ – byty, domy, kanceláře, dvory, sklepy,půdy

ÚKLID SNĚHU – strojně a ručně, údržba chodníků a cest v zimním období

tel.: 603 244 767, horak-kontejnery@seznam.cz 
www.odpady-bagry.cz

HORÁK
PINTER
KONTEJNERY 

BAGRY

HUTNÍ MATERIÁLY 
Instalační materiál:

 Voda, kanalizace, elektro
Barvy laky

Po-Pá  7.00 – 11.30  12.30 – 16.00

So:  8.00 – 12.00

Tel.: 603 485 305, 257 760 990

ŽELEZÁŘSTVÍ ZVOLE

KREISA s.r.o.
Zvole čp. 4 (u rybníka)
Dobré parkovací podmínky

KAMENICE – ŽELIVEC 280                                    

Otevřeno 

PO – PÁ 12 – 18  hodin                                               

Nebo dle domluvy 604 330 218

AKCE k novému povinnému ručení 
 karta 500 Kč na benzín zdarma!

Pojištění podnikatelů, Životní smlouvy s měsíční 
výplatou pro zaměstnance
Cestovní pojištění, Penzijní připojištění, 

 pojištění Domů, Chat a Domácností
Pojištění Zaměstnanecké odpovědnosti
Převod  bonusů na Havarijní pojištění aj.

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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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


